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BL I V HOS 0 S s, 

Det franciskanska jubileumsåret 
har redan för · flere månader sedan 
gått tiH ända. Gallerportarna till pe
Jarsarkofagen, där den helige Fran
ciscus från Assisi slumrar på den 
hårda bädden av sten djupt inne i 
klippans famn, äro åter tillslutna. 
Vältaliga ordenspräster samla ej 
längre pilgrimsskarornas uppmärk
samhet omkring bilden av den lille 
mannen med den bruna kåpan, det 
förtrollande leendet och de betvin
gande eldögonen. Festhymnerna ha 
förstummats. Men ur oräkneliga 
hjärtan stiger alltjämt bönen från de 
nyss förflutna oktoberdagarna i Ass 
sisi, då det kändes, som lyssnade 
örat för sista gången till en älskad 
stämma, vilken under loppet av ett 
är hunnit med att bliva oumbärlig: 
"Bliv hos oss, Franciscus. Låt oss 
förnimma din närvaro nu såsom i din 
egen ·tid, på det . att mänskligheten 
icke må förgås." 

Nu såsom i din egen tid. 
Måhända synes parallellen godtyck

lig och ogrundad. Dock är den vai·ken 
det ena eller det andra. I det fran-

F R A N C I S C U S. 

ciskanska minnesårets skymnings
timma tyckas nämligen de sju sekler, 
som åtskilja industrialismens och 
skepticismens tidevarv från det nyli
gen utvecklade hantverkets och ka
tarernas århundrade fantastiskt för
kortade. Tolvhundratalets penning
begär må förefalla oskyldigt emot 
den guldtörst, i vilken vår egen sam
tid andligen försmäktar. Den gry
ende renässansens njutningslystnad 
tål dock att uppställas såsom ett mot
stycke till den nöjesfeber, vilken ef
ter världskrigets påtvungna försakel
ser bränner i släktets blod. · Nyska
pade samhällsklasser krävde pockan
de sin rätt, partier och 111eningar 
brottades emot varandra, och jäsan
de krafter gjorde 1200-talets luft 
minst lika bister och vansklig för in
dividen att acklimatisera sig i som 
det politiska, sociala och ekonomiska 
stormtryck, varunder .i detta nu na
tionerna pressas. Fru Fattigdoms 
brudgum i sin lappade vadmalsdräkt, 
med sin av umbäranden utmärglade 
asketgestalt och sin frivilliga under
kastelse under auktoriteten var där-



för i sitt århundrade en ej mindre 
otidsenlig typ än våra dagars fran
ciskanermunk med omgjordade län
der och rakad hjässa. I själva ver
ket var han så till den yttersta grad 
otidsenlig, att han just därigenom 
verkade tidsenlig. Ty han var den 
livslevande oppositionen emot sitt år
hundrades ande, den förkroppsligade 
reaktionen. 

Då som nu var likväl folk
själen kristen. Men dess omvän
delse från hedendomens väsende 
var så nyligen timad, att något rop 
på dess avkristnande ännu ej hade 
förnummits. Solsången är t. o. m. elen 
vaknande kristna renässansens mor
gonhymn, men den dag var icke av
lägsen, då "sagan om Kristus" skulle 
sidoordnas med de antika myterna. 
På djupet av girighetens, vällustens 
och självförhävelsens "trefaldiga av
grund" bodde dock människosläktets 
eviga längtan efter frälsning och sa-
1ighet. Ej underligt därför, att hel
gonet med världsförsoningens mys
tiska tecken i sina blödande hän
der samt den fullkomliga gläd
jen i sitt hjärta och på sina 
läppar blev mannen för dagen. 
Den antika kulturens renässans 
stod likväl för dörren. Men den 
föregicks av kristendomens renässans 
i franciskanismen. Assisiväckelsens 
makt över hjärtan och viljor var oe
motståndlig, och den vore oförklarlig, 
så framt den ej ägde sin förklaring 
given i det längtande behov, som djupt 
nere i massornas och de utvaldas 
själar begärde sin tillfredsställelse. 
Tidsandan var sjuk. Botgöringen i 
Kristi efterföljd blev dess beska och 
osvikliga läkemedel. 

"Alla strömma dit", heter det om 
Sankt Francisci Tredje orden i en 
uppteckning från 1200-talet, "och 
man kan knappast finna någon, som 
ej har inskrivit sig." Då sjusekel
minnet av dessa händelser firades, 
ställde vetenskapsmän och poeter, 
tondiktare och konstnärer sina verk 
i de franciskanska ideernas tjänst. 
På altarstegen vid Guds lille fattiges 
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grav avgåvo också tusentals församla
de arbetsgivare och arbetare gemen
samt "Assisilöftet" att i det vardagli
ga samarbetet och den sociala kampen 
tillämpa -kristendomens grundsatser. 
V ad man i dessa sista dagar har bör
jat benämna Sankt Francisci Fjär
de orden, "filfranciskanernas" skara, 
växer fram i jordens alla länder, 
skilda tungomål och skilda tros
åskådningar till trots. Med broder 
Masseo, den franciskanska lärjunga -
skarans Tomas, må väl den utomstå� 
ende iakttagaren spörja: "Varav 
kommer sig· i grunden det faktum, 
som heter franciskanismens förnyade 
aktualitet? 

Månne icke av ett tvivelsjukt släk
tes leda vid sina egna själars tom
het, av en stridsväpnad, sargad 
mänsklighets längtan efter godhet? 
Månne icke av de övermättas väm
jelse inför överflödet, de hetsades be

. hov efter ett halvt förgätet sätt att 
leva, enkelt, strängt och ödmjukt? 
Månne icke av de skuldbelastades 
dröm om oskyldiga hjärtan? 

Nu såsom i din egen tid. 
Åter söka skarorna det kristna 

evangeliets pånyttfödare i världen, 
låt vara mindre medvetet än för sju 
århundraden sedan, likvisst ej min
dre längtansfullt. Åter är mannen 
i den bruna kåpan mannen för <la
gen, den kärva och välgörande reak
tionen emot ett trefaldigt sjukdoms
tillstånd i tidevarvets själ. Mam
monsträlar, behöva vi fattigdomens 
frihet. Vi behöva lära oss, att su
vet'änt besitter den allena världen, 
som vet att bruka henne utan att nå
gonsin åstunda att äga herine. Njut
ningslystna och förvekligade, behöva 
vi offrets och självförsakelsens härd·
ning. Jagdyrkare, behöva vi luttra 
våra egoistiska hjärtan i medlidan
dets eld. Vi behöva skölja våra tröt
tade och· pessimistiska sinnen i elen 
fullkomliga glädjens klara, ström
mande hälsoflod. 

Bliv hos oss, Franciscus ! 
November 1927. 

Li s a  Lu n d  h. 
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C R E D O S N VA R S B R EV. 

Under det gångna året har Credo 
försökt att fullfölja sitt program att 
bliva ett den katolska tankens språk
rör i vårt lands intellektuellt och re
ligiöst betonade kretsar såväl katol
ska som annorlunda troende. Credo 
har härutinnan en stor uppgift att 
fylla, så länge den är den enda plats, 
där vi kunna få giva uttryck åt våra 
tankar och för'svara oss mot oberät
tigade angrepp, då tidningarna, även 
sådana, som kalla sig kristna och or
da om kristlig kärlek, innehållit spalt
långa hetsartiklar, men alltid "sakna 
plats" att intaga ett katolskt genmäle 
eller intaga det på sådan plats eller 
med sådan kommentar, att det för
lorar sin _ betydelse och läsarna av
siktligt vilseledas. Att Credo läses 
även av våra motståndare och även 
fruktas, det hava vi under Credos 
korta tillvaro tydliga uttalanden från 
deras sida om. Varför skulle man 
också eljest göra så mycket väsen av 
den i annorlunda tänkande kretsar? 
Credo skall emellertid icke frukta att 

, säga sitt ord till sanningens försvar 
och alltjämt kämpa mot fördomar 
och okunnighet. Därtill uppmuntras 
vi av alla de sympatibevis, som kom
mit oss till del under de senaste .hät
ska och allt annat än kristliga an
grepp, som gjorts mot vår heliga re
ligion från sådana, som ensamma tro 
sig äga den kristliga fullkomligheten, 
men sannerligen icke just visa prov 

därpå i gärning. Credo har många 
uppriktiga vänner också bland ädel
sinnade annorlunda troende i -vårt 
land såväl som utom dess grän
ser. Även ärliga och rättänkande 
statskyrkopräster ha icke fruktat 
att gentemot· oss beklaga sina 
konfratres' · oädla tillvägagångssätt 
och försäkrat, att det visst icke 
alltid är alla statskyrkoprästers 
tänkesätt, som ibland utgives därför 
i vissa tidskrifter. Några av dem ha 
också med glädje ställt sin penna i 
Credos tjänst i ämnen, i vilka katolik 
och protestant kunna mötas i sam
förstånd och kärlek. 

Ur Credos program för det nya 
året må endast nämnas, att vi hoppas 
kunna fortsätta artikelserien: Mo
derna protestanter och deras tänke
sätt 0111 -katolicismen. Under den 
kyrkliga kalendern kommer att av 
samma skribent, som hittills svarat 
för de liturgiska upplysningarna, så
som fortsättning på dessa, det heliga 
mässoffret att behandlas dogmatiskt, 
liturgiskt och asketiskt. En hel del 
plats i tidskriften kommer att tagas 
i anspråk för de viktiga aktuella 
spörsmål, som hänga samman med 
religionsfrihetsfrågan, samt för be
svarande av eventuella angrepp och 
rättandet av oriktiga uttalanden eller 
påståenden i dagspressen, vilka tarva 
en närmare förklaring. Credo anser 
som en sin högsta uppgift att hålla 



särskilt sina katolska läsare, som 
själva icke ha möjlighet därtill på 
annat sätt, i kontakt med katolsk lära 
och praxis och föra dem in i Kyr
kans rika och sköna liv och utveck
ling över hela världen genom goda 
artiklar av upplysande och vägvi
sande natur i historiska, apologetiska 
och kulturella ämnen. För detta än
damål söker Credo vinna medarbe
tare, som med glädje ställa sin pen
na till Credos tjänst, och inbjuder 
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alla, som· i detta avseende tro sig 
kunna gagna Credos och Kyrkans 
sak, att hos redaktionen anmäla sig. 

Till slut beder redaktionen att för 
det gångna året få tacka alla, som 
genom litterärt arbete, genom gå
vor eller på annat sätt visat sitt in
tresse för tidskriften och dess spri
dande, och vågar uttala förhopp
ningen att alltjämt kunna räkna på 
deras hjälp och medverkan. 

SVENSK K V R KOK RÖN I K A 192 7. 

Det förflutna året har varit ett år 
för den katolska Kyrkan i Sverige, 
över vilket man kunde sätta som de
vis orden: "Instaurare omnia in 
Christo" (Förnya allt i Kristus). 
bet har varit ett den andliga utveck
lingens och fördjupningens år fö;· 
våra församlingar i landet, och sådant 
sker i det tysta och fördolda, men 
framträder senare i sina frukter. 
Några stora yttre föranstaltningar ha 
i år icke förekommit. Två central
fester i J(yrkans liv, omkring vilka 
det andliga livet tyckes livligt kon· 
centrera �ig, äro Kristi Lekamens 
fest och Kristi Konungadömes fest, 
som överallt i våra församlingar på 
högtidligaste sätt firats. Intresset för 
de stora kyrkliga festerna blir större 
och större och tager sig uttryck ej 
blott i ett talrikt besök av kyrkorna 
och gudstjänsterna och flitigare 
mottagande av sakramenten utan 
också i bidragande till kyrkornas 
smyckande och gudstjänsternas för
skönaricle. Som ett vackert exempel 
på våra katolikers intresse för det 
kyrkliga livet samt på deras offer
vilja står deras arbete for soareen 
och bazaren för kyrkobyggandet 
i � orrköping. Grundstenen har un
der årets lopp trots en del motighe
ter blivit lagd till S :t Birgittas kyr
ka i Norrköping. I Hälsingborg 
kunde en ny församling grundas och 

ett mindre, provisoriskt kapell i 
pingstas öppnas för gudstjänst. Till 
den kommande S :t Clemenskyrkan 
på M unkavången ha de förberedande 
arbetena redan påbörjats, men på 
grund av den inträdande kylan måst 
avbrytas, för att som vi hoppas snart 
åter kunna fortsättas, för att Hälsing
borgs katoliker snart måtte få ett 
bättre gudshus än det nuvarande yt
terst primitiva .. 

Även för ett par andra av våra 
församlingar har det gångna året 
bragt en del viktiga spörsmål beträf
fande kyrka och församlingshus, 
men komma dessa väl först i en av
lägsen framtid att få sin lösning. 
Dock innebära de alla säkert hoppet 
om bättre förhållanden för försarn
lingsvården. 

I Stockholm har hemmet för för
samlingarnas gamla, det av änke
drottning Josefina grundade J osefi
nahemmet på Söder, undergått en väl
görande reparation, varvid det för
setts med en del nutida bekvämlig
heter, av vilka nog värmeledningen 
särskilt uppskattats av de gamla. Ka
pellet har försetts med nya bänkar 
och fönstren ha fått katedralglas och 
målningar, som giva en större stäm
ning och andakt. 

Till de glädjande nyheterna under 
årets lopp, icke blott för S :t Birgit
tasystrarnas särskilda vänner utan 



för alla Sveriges katoliker, hör säkert · 
invigningen av det utvidgade vilo
hemmet och det vackra nya kapellet 
på Djursholm. Den högtidliga guds
tjänsten på invigningsdagens morgon 
och särskilt den festliga processio
nen på kvällen i den vackra parken 
hör till årets vackraste minnen. Ett 
par dagar i vilohemmets lugn · och 
frid under de goda systrarnas vård 
äro utomordentligt välgörande i var
dagslivets jäkt och säkert ha många 
av de gäster, som där vistats, med 
längtan tänkt tillbaka på de fridfulla 
dagarna under S :ta Birgittas tak. 

Till det andliga livets förnyande 
under 1927 hava naturligtvis särskilt 
bidragit de föranstaltningar, som 
direkt avsett detta, såsom de and
liga föredrag, som den redan förut 
hos oss högt uppskattade dominika -
nerpatern från Oslo, P. Bechaux un
der fastetiden hållit i Stockholm och 
so·ni talrikt besökts även: av många 
annorlunda troende, som från pa
terns tidigare besök lärt sig upp� 
skatta den framstående andlige tala -
ren. Vid jitltiden besöktes Stockholm 
av en italiensk jesuitpater P. Loren
zini, som hållit en serie prediknin
gar i bägge kyrkorna för sina ita
lienska landsmän och välsignelserikt 
verkat bland dem. Även Göteborg 
har han kort före jul besökt i samma 
avsikt. 

Föreläsningsverksamheten, som 
återupptagits, bjöd på en serie intres
santa föredrag, och föreningsverk
samheten har sökt samla katolikerna 
i de olika församlingarna i olika syf
ten. Mariakongregationen för damer, 
Auxilium Christianorum, har bildat 
en ny avdelning i S :t Eriks distrikt 
och det vore blott att önska att alla 
församlingar inom vikariatet skulle 
få del av kongregationens välsignel
ser. 

Den årliga vallfärden till Björkö 
ägde trots ogynnsamt väder rum, och 
andliga övningar på Marielund ha 
hållits och höra bägge till de medel 
till det andliga livets fördjupande, 
som vi icke gärna skulle vilja mista, 

5 

och önska vi blott, att de kunna ytter
ligare utvidgas att omfatta flera del� 
tagare. Marielund har under som� 
marens ljusa dagar varit hemvist för 
våra skolbarn, som där kunnat andas 
härlig sommarluft, · men tillika fått 
glädja sig åt att få vara i katolsk om
givning och undandragna de mora -
liska faror, som de många gånger el
jest under landsvistelse äro utsatta 
för. Under sina resor i landet, sär, 
skilt under ferierna, ha våra prästei· 
sökt att sammanträffa med de katoli� 
ker, som bo skilda fråri allt katolskt 
församlingsliv och ha berett dem till
fälle att bevista den heliga mässan 
och · mottaga de heliga sakrani.enten. 

· ·För dessa i förskingringen boende bli 
dessa besök till verkliga högtidsda
gar och våra tidskrifter till verkliga 
efterlängtade ljus- och gläcljespri
clare. 

Vår högv. Biskops 50-årsdag blev i 
november till en stor, alla enande fa
miljefest, som Stockholms katoliker 
sent skola glömma, och som uppmunt
rar dem att oftare samlas till försam.c 

lingsfester med rikt tillfälle till ut, 
byte av tankar och till glädjande och 
enande sammanträffande med sina 
trosförvanter. 

Med ett sorgebudskap hade tyvärr 
Credo vid årets ingång måst hälsa 
sina läsare, då det bragte dem nekro
logen över avlidne ärkebiskopen d :r  
Albert Bitter, till vilkens minne den 
19 clec. en vacker minnestavla av
täcktes i hans forna kyrka S :t Erik 
i anslutning till elen ytterst stäm
ningsmättade rekviemsmässan därstä
des. Det var ej elen enda minnes
runan över avlidna, som Credo måste 
rista under år 1927. Där stå ännu 
andra namn i Credos annaler över 
de av döden skördade. · I Göteborg 
förlorade Elisabetsystrarna en av sina 
mest uppskattade sjuksystrar med 
Moder Gerharclas bortgång, och Jo
sefssystrarna förlorade i Soeur Jean
ne, okänd för världen som syster, 
en av sina ädlaste krafter och som 
ordenssyster mest lysande föredöme 
för sina medsystrar i Franska skolan. 



Bägge namri, som för alltid skola med 
tacksam kärlek minnas i den svenska 
missionen av katoliker såväl som pro
testanter, som rönt gott av deras kär-
1eksverksamhet. 

Se där, käre läsare, en liten över
blick över den "propaganda" som 
drivits av katolikerna i Sverige och 
som kommer så många att darra in
för den "katolska faran", Under det 
att andra kulturlander skynda sig att 
låta alla, en kulturstat ovärdiga 
skrankor för sina undersåtars reli
giösa frihet falla, söker man här än
nu att förhindra att medborgarna 
skola bliva i religiöst avseende lika
berättigade inför lagen, Religions
frihetskommitten (i vilken ingen ka
tolik fått plats), har under · det för
flutna året framlagt sitt förslag till 
utvidgad religionsfrihet, men man 
måste med förvåning fråga sig, var
uti denna utvidgning av rättigheter 
för katoliker egentligen består. Till
fälle för katolikerna att yttra sig till 
kommittens förslag har likväl beretts. 
Detta katolikernas yttrande har Cre
do bragt i decembernumret 1927 och 
i föreliggande januarinummer. Jäm
föra vi vårt land med våra nordiska 
grannländer, så måste vi förvåna oss 
över den efterblivenhet i tänkesätt, 
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som råder hos oss i avseende på med
borgarnas rdigiösa rättigheter och 
likaberättigande inför lagen. Vilken, 
om egen svaghet vittnande rädsla up
penbaras icke här i dessa ständigt 
återkommande skrän om katolsk pro
paganda och proselytmakeri. Om 
några efter sanningen längtande sjä
lar finna lugn i en återgång till mo
derkyrkan, så måste land och rike 
uppröras och allt göras för att för
hindra, att kanske ännu några flera 
följa efter, alldeles som om man miss
·.unnade dem deras lycka ooh ifirid, 
samtidigt som man lugnt ser på, huru 
svaga själar förvirras och nästan 
bringas till vansinnets gräns av vissa 
sekters osmakliga religionsyttringar. 

Det skulle vara intressant att veta 
varuti denna så ofta · omtalade katol
ska propaganda egentligen består, 
som är så farlig för statskyrkan, att 
t. o. m. dess högste talesman måste 
varna för att giva katolikerna större 
rättigheter och därvid själv till slut 
avslöjar sitt rätta, hittills väl dolda 
tänkesätt om sina katolska landsmän. 
Har 1927 ej bragt oss något annat, 
än att det öppnat våra ögon för dem, 
som hittills sökt dölja sin rätta na
tur, så har det gjort Sveriges kato
liker en stor tjänst. 
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DE SVENSKA KATOLIKERNAS AN HALLAN 
..., - 0 •• 

OM ATERFAENDE AV RATTEN TILL 
KVRKOBOKFÖRI NG MED OFFI· 

C IELL T VITSORD. 

I enlighet med de  svenska katoli
kernas i inlagan av den 25 febr. 1926 
till Kungl. Maj :t och redan tidigare 
av Biskop Bitter framlagda önsk
ningar om återlämnande till de er
kända katolska församlingarna av 
rätten till officiell kyrkobokföring, 
som år 1910 av "statistiska" skäl bli
vit dem fråntagen, har den Aposto
liske Vikarien för Sverige med an
ledning av de religionsfrihetssakkun
nigas förslag av den 9 augusti 1927 

å de svenska katolikernas ·vägnar av
givit följande anhållan till J ustitie� 
departementet : 

Till Konitngen. 

I . anslutning till samtidigt ingivet 
underdånigt yttrande över betänkan
de med förslag angående vidgad rätt 
till utträde ur svenska kyrkan jämte 
därmed sammanhängande frågor, av
givet den 9 augusti 1927 av 1925 års 
religionsfrihetssakkunniga, får jag 
härmed i underdånighet göra ne
danstående framställning om ändring 
av vissa för romerska katolikers 
kyrkobokföring och vigsel gällande 
lagbestämmelser, upptagna i förord� 
ningen den 31 oktober 1873 angåen
de främmande trosbekännare och de
ras religionsövning, i förordningen 
den 3 december 1915 angående kyr
koböckers förande samt i giftermåls
balken den I I  juni 1920. 

Genom § 4 i förordningen den 23 
oktober 1860 angående främmande 
trosbekännare och deras religionsöv
nmg anbefalldes att föreståndarna 
för deras församlingar skulle föra 
samma · kyr,koböcker och äga utfärda 
samma på dessa böcker grundade· at� 
tester som prästerskapet i statskyr-

kan. Jämlikt § 2 mom. 1 b i för
ordningen den 6 augusti 1894 angå
ende kyrkoböckers förande skulle en
dast de medlemmar av främmande 
trosbekännares församlingar, som 
bodde och vistades i stad eller pasto
rat där dylika församlingar bildats, 
upptagas i sitt eget samfunds kyrkoa 
böcker. Denna inskränkning av den 
år 186o medgivna rätten till egen 
kyrkobokföring var dock, vad de ka
tolska församlingarna beträffar, icke 
av avgörande betydelse, så länge åt
minstone de fyra av staten erkända 
församlingarna i Stockholm, Göte� 
borg, Malmö och Gävle hade sådan 
rätt, vilken bekräftades genom Eders 
Kungl. Maj :ts resolutioner den 25 
och 29 januari 1895 . .  Nämnda för
samlingars administrativa likställig
het med statskyrkoförsamlingarna: in
nebar bl. a. rätt och plikt att med 
officiellt vitsord föra samtliga i kyr
kobokföringsförordningen föreskriv
na kyrkoböcker. Såsom konsekvens 
härav hade de katolska kyrkoherdar
na rätt att för sina församlingsmed
lem!llar utfärda- samma på kyrkoböc
kernas uppgifter grundade attester 
som prästerskapet i statskyrkan för 
dennas medlemmar. De katolska lek
männen behövde icke vända sig till 
andra präster än sina egna med det 
undantag att före ingående .av äkten
skap lysning måste äga rum i den 
statskyrkoförsamling, varest den 
kvinnliga kontrahenten eventuellt var 
kyrkoskriven eller, L vissa fall, där 
hon vistades. Hinderslöshetsbevis för 
katolikers ingående av äktenskap ut
färdades av katolsk kyrkoherde. 

Genom förordningen den 23 de
cember 1910 angående kyrkoböckers 



förande förlorade de katolska för
samlingar11a rätt att föra försam�, . 
lingsbok, bok öve1· oberintliga, in
flyttningsbok och utflyttningsbok, 
så att från · och med ingången av år 
1911 endast födelse- och dopbok, 
lysnings- och vigselbok samt död
och begravningsbok fingo föras med 
officiellt vitsord inom dessa försam
lingar. I samband med promulgatio
nen av lagen den 12 november . 1915 
angående äkte11skaps ingående och 
upplösning förlorades jämväl rätten 
att föra lysnings- och vigselbok, var
för de katolska församlingarnas kyr
kobokföring för närvarande, . enligt 
förordningen den . 3 december 1915 
angående kyrkoböckers förande, äi' 
inskränkt till de två i rättsligt och 
administrativt avseende minst bety·· 
delsefulla kyrkoböcketna, nåmiigen 
födelse� och dopbok sa111t död- och 
begravningsbok. Anteckningar i des
sa kyrkoböcker måste utan dröjsmål 
meddelas till svenska kyrkans pas
torsäinbeten, vilka däremot icke ha
va någon aviseringsskyldighet till de 
katolska pastorsexpeditionerna. Från 
administrativ synpunkt hava således 
de katolska församlingarna i Stock
holin, Göteborg, Malmö och Gävle 
efter ingången av år 19I I  så gott som 
upphört ,att existera, ehuru de allt 
fortfarande ära av staten erkända. 

En konsekvens av de år 1910 och 
1915  genomförda förändringarna i 
kyrkobokföringen är att varje i Sve
rige bosatt katolik, både svenska och 
utländska medborgare samt även den 
Apostoliske Vikarien och hans präs
ter, kommit i ett före år 19I I  okänt 
beroende av ett annat konfessionellt 
samfunds prästerskap, emedan stats
kyrkans präster ensamma äga rätt att 
utfärda nästan alla på kyrkoböcker
na grundade officiella attester. Vi
dare hava, som nämnts, statskyrko
församlingarnas pastorsexpeditioner 
icke någon skyldighet att sända med
delanden om katolikers omflyttning 
till de katolska kyrkoherdarna. Här
igenom samt genom saknaden av eg
na officiella församlingsfuöcker om0j-
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liggöres förandet av fullständiga och 
· korrekta förteckningar över katoli
kerna i Sverige, sårskilt över derh 
som uppehålla sig på längre avstånd 
från någon av de kommuner, inom 
vilka katolsk försah1ling finnes. Här
igenom försvåras eller o'mintetgöres 
deh katolska pastoralvården, en om
ständighet som både för prästerska
pet och för lekmännen· inom den ka
tolska kyrkan i Sverige innebär ett 
allvarligt hinder för ' fri religionsut
Övhfog och följaktlige1i en bdydqpde 
inskränkning av samvetsfriheten.- För 
den katolska pastoralvåtden erford
ras. 11ämligen kyrkoboldöring i långt 
större utsträckning än _ för protestan
tisk, emedan de aktiva katolikerna 
önska mottaga sin kyrkas sakrament 
och valsignelser oftare an vad fallet 
ät med andra kristna · trossa1h:tunds 
medlemmar. Denna önskan söker 
den katolska kyrkan tillmötesgå ge
nom individualiserad pastoralvård, 
för vilken med nödvändighet fordras 
en tillförlitlig registrering av den ka
tolska kyrkans medlemmar. Såsom 
följd av kyrkobokföringens nuvaran
de anordning har det inträffat, att 
katoliker mot sin vilja dött utan bi
stånd av någon präst inom deras eget 
samfund - enligt katolsk praxis 
mottager en svårt sjuk sa:kramenten 
- samt begravts av statskyrkopräst. 
Dylika fall, lika pinsamma för det 
katolska prästerskapet som för den 
svenska kyrkans, måste allt framgent 
inträffa, så länge de katolska kyrko
herdarna sakna vederbörliga uppgif
ter om vistelseorten för en betydan
de del av den katolska kyrkans i 
Sverige medlemmar. Till en stats
kyrkoförsamling inflyttande perso
ners konfessionella förhållanden tor
de, som naturligt är, ej alltid efter
frågas av eller meddelas till statskyr
kans pastorsexpeditioner, och i varje 
fall hava dessa ingen aviseringsskyl
dighet till .de katolska kyrkoherdarna. 

Den nuvarande inskränkningen av 
de katolska församlingarnas rätt till 
kyrkobokföring med officiellt vitsötd 
medför också betydande olägenheter 



vid katolikers ingående av äktenskap. 
Genom 1915  års kyrkobokföringsför
ordning samt genom 1920 års gifter
målsbalk har nämligen prästerskapet 
i den katolska kyrkan så gott som 
ingen bestämmanderätt om äkten
skap, som ingås av deras kyrkas 
medlemmar, emedan endast stats
kyrkans prästerskap i den kvinnliga 
kontrahentens hemförsamling äger 
avgörande, huruvida lysning får äga 
rum eller ej . Härvid får hänsyn ej 
tagas, och tages ej heller, till katolsk 
åskådning, enligt vilken äktenskaps 
ingående är en religiös samvetsfråga 
och därför med nödvändighet i för
sta hand en kyrklig angelägenhet. 
Denna åskådning utesluter ingalunda 
att den katolska kyrkan har full för
ståelse även för äktenskapet såsom 
civilrättslig angelägenhet och fullt 
beaktar statens rätt att ordna den
samma genom sin lagstiftning. En
ligt giftermålsbalken är en katolik all
tid oförhindrad att ,vigas av borger
lig myndighet ; om de� andra kontra
henten tillhör svenska kyrkan, kan 
vigseln förrättas även av präst inom 
denna. I intetdera fallet erhåller 
vederbörande katolske kyrkoherde 
någon underrättelse om vigselns för
rättande, oaktat han är av staten er
känd församlingsföreståndare. Ana
logt är förhållandet vid upplösning 
genom skilsmässa av äktenskap, då 
en eller båda makarna äro katoliker. 

Nu gällande bestämmelsei· om kyr-
1rnbokföring av främmande trosbe
kännare hava bl. a. medfört, att en 
statskyrkoförsamlings pastorsexpedi
tion ofta är ur stånd att vid förfrå
gan lämna tillförlitliga uppgifter om 
i församlingen boende katolikers an
tal, namn och övriga förhållanden, 
som skola antecknas i kyrkoböcker
na, att ej sällan inom katolska kyr
kan döpta personer å flyttningsbety
gen antecknas såsom odöpta, därest 
ej dopattest företes, samt att vid ut
tagande av lysning till äktenskap 
svårlösta frågor om rätt inskrivnirigs
ort för vigseln uppstå, om endera el- -
ler båda kontrahenterna äro utländ-
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ska medborgare. Såsom exempel kan 
anföras de komplikationer vid äkten
skaps ingående, som uppkommit in
om katolska församlingar, där en dei 
av medlemmarna utgöras av österri
kisk-ungerska, tjeckoslovakiska och 
polska arbetare. Då inskrivning av 
dessa personer i statskyrkoförsamlin� 
garnas böcker mött alltför stora svå
righeter, bl. a. på grund av språk
liga skäl och ofta förekommande 
flyttningar, hava de vanligen betrak
tats såsom resande med endast till
fälligt uppehåll i Sverige. Så länge 
det katolska prästerskapet hade rätt 
att föra vigselbok, mötte inga svårig
heter för dessa arbetares ingående 
av äktenskap i lagenlig form. På 
grund av bättre kunskap i deras 
språk och om deras hemlands för
hållanden _ samt på grund av större 
förtroende från nupturienternas sida 
kunde nämligen det katoiska präster
skapet lättare än ett för ifrågava
rande katoliker främmande sådant 
underlätta deras vigsel även efter 
svensk lags fordringar, bl. a. genom 
hjälp med anskaffande av vederbör
liga legitimationshandlingar. Från 
och med år 1916 hava dessa katoli
kers ingående - av äktenskap försvå
rats, vil_ket givetvis medfört olägen
heter ur såväl statens som kyrkans 
synpunkt. 

En annan konsekvens av saknaden 
av officiella församlingsböcker är att 
de katolska kyrkoherdarna ej alltid 
kunna fullgöra den anmälan _ till 
vederbörande taxeringsmyndigheter, 
som föreskrives i lagen den 16 ok
tober 1908 angående lindring i främ
mande trosbekännares skattskyldig
het till svenska kyrkan samt hennes 
prästerskap och betjäning. 

I sammanfattning av det föregå
ende får jag i underdånighet fram
hålla, att katolikernas beroende av 
statskyrkans prästerskap i kyrkobok
förings- och äktenskapsfrågor icke 
kan anses vara förenligt med mo
dern svensk rättsåskådning . eller med 
allmänt erkända principer för reli
giös frihet, ävensom att detta bero-



ende av katolikerna i Sverige upp
fattas såsom olämpligt och kränkan
de. Vad särskilt äktenskapsfrågor be
träffar, har visserligen enligt den ka
tolska kyrkans lära äktenskapet ka
raktär av ett sakrament, varför den
na kyrka uppställt vissa villkor för 
äktenskapets ingående, men intet hin
der föreligger för att detta äger rum 
under former, som tillfredsställa bå
de staten och den katolska kyrkan. 
I varje fall har staten möjlighet att 
ordna katolikers äktenskapsfrågor 
även om de katolska församlingarna 
återfå rätten att med officiellt vits
ord föra samtliga kyrkoböcker och 
utfärda på desamma grundade intyg, 
varigenom beroendet av en annan 
konfessions prästerskap upphäves. 

Till försvar för den nuvarande an
ordningen av kyrkobokföringen an
fördes i betänkande och förslag rö
rande kyrkobokföringen i icke terri
toriella församlingar, avgivet den 4 
juni 1910 av till ecklesiastikdeparte
mentet tillkallade sakkunniga, att 
statskyrkans prästerskap handhava 
kyrkobokföringen och därtill höran
de expeditioner såsom tjänstemän i 
den dvila statsförvaltningen. _ Mot 
denna uppfattning kan invändas, att 
de personer, som föra kyrkob°öcker
na, icke äro såsom civilregistrerin
gens tjänstemän i andra länder kon
fessionellt neutrala befattningshava
re. Kyrkoböckerna hava, som jag 
framhållit i mitt underdåniga yttran
de den 18 november 1927 över be
tänkande, avgivet av 1925 års re
ligionsfrihetssakkunniga, i främsta 
rummet karaktär av ecklesiastiska 
offentliga handlingar, avsedda för 
pastoralvården inom den svenska 
kyrkan, och först i andra rummet 
karaktär av civila befolkningsregis
ter, och till stöd för denna mening 
har jag i nämnda skrivelse hänvisat 
till Allmänna svenska prästförenin
gens enhälliga underdåniga yttrande 
den 12 oktober 1910. Att kyrkobok
föringen är att anse såsom en del av 
pastoralvården och t. o. m. en förut
sättning för densamma är av natur-
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liga skäl . .en allmän uppfattning både 
inom statskyrkans prästerskap ocli 
inom den katolska kyrkans. Inskrän
kes en församlings kyrkobokföring, 

· äventyras dess existens. Detta be-
styrkes också av underdånigt yttran
de den 21 juli 1910 av föreståndar
na för mosaiska församlingen i 
Stoclcholm. I detta yttrande anföres 
bl. a., att indragning av församlin
gens kyrkobokföring skulle medföra 
bristande kännedom om församlings
medlemmarna och därigenom ödes
digra följder för församlingen samt 
att föreskriven anmälan för erhål
lande av skattelindring i många fall 
icke skulle kunna fullgöras - alltså 
liknande synpunkter som ovan an
förts. 

Den år 1910 föreslagna indragnin
gen av de romersk-katolska och de 
mosaiska församlingarnas kyrkobok
föringsrätt avstyrktes av Stockholms 
stads konsistorium i underdånigt ut
låtande den 29 juli 1910, varvid bl. a. 
framhölls; att de olägenheter som 
denna rätt medför ur mantalsskriv
nings- och befolkningsstatistisk syF
punkt ej vore större än vid icke ter
ritoriella församlingar inom svenska 
kyrkan. Även Överståthållareämbe
tet i Stockholm framförde samma 
synpunkt i sitt underdåniga utlåtan
de den 27 juli 1910 samt ifrågasatte, 
huruvida ovannämnda indragning 
vore med lag förenlig. Härtill kan 
läggas, aft dåvarande teologie pro
fessorn vid Uppsala universitet N. 
Söderblom uttalade sig · emot de be
stämmelser i 1910 års kyrkoboldö
ringsförordning som berörde den of
ficiella registreringen av romerska 
katoliker (Stockholms Dagblad den 
25 september 191 1 ) .  Således avstyrk
tes ifrågavarande bestämmelser, i 
själva verket både ur civilregistre
ringens och religionsfrihetens syn
punkt, av såväl elen statskyrkliga som 
av den civila myndighet, som genom 
sin erfarenhet var mest kompetent 
att bedöma frågor rörande kyrko
bokföring av främmande trosbekän
nare, samt av den svenska kyrkans 



nuvarande högste styresman. Då, så
som både Överståthållareämbetet i 
Stockholm och ärkebiskop Söderblom 
framhållit, det ej kan vara tilltalande 
för svenska kyrkans prästerskap att 
handhava kyrkobokföring av främ
mande trosbekännare, torde en änd
ring på denna punkt av nu gällande 
kyrkobokföringsförordning vara mo
tiverad såväl från statskyrkans som 
den katolska kyrkans synpunkt. Så
vitt känt är synes överallt utom i 
Sverige den registrering, som mot
svarar den svenska kyrkobokförin
gen, antingen handhavas av konfes
sionellt neutrala civila tjänstemän el
ler också vara fördelad så, att varj e 
konfessions prästerskap har rätt att 
med officiellt vitsord verkställa samt
liga anteckningar, som avse tillhö
rande samfundsmedlemmars inom 
både statens och kyrkans jurisdiktion 
fallande angelägenheter. 

Med åberopande av ovannämnda 
utlåtande av Stockholms stads kon
sistorium får jag i underdånighet 
framhålla, att inskränkningen av de 
katolska ' församlingarnas rätt till 
kyrkobol�föring måste uppfattas så
som en orättvisa även från den syn
punkten att de icke territoriella för
samlingarna inom svenska kyrkan 
allt forfarande äga rätt till fullstän
dig kyrkobokföring. Bland sistnämnda 
församlingar räknar den största, el
ler kungl. amiralitetsförsamlingen i 
Karlskrona, ungefär 3 gånger så 
många medlemmar som Sveriges ka
tolska församlingar tillsammans ; an
talet medlemmar i den näst största 
icke territoriella statskyrkoförsam
lingen, eller Stockholms tyska för
samling, är mer än dubbelt så stort 
som antalet i Stockholm� stad och 
län bosatta katoliker. Då alltså en 
låt vara mindre del av befolknmgen 
kyrkobokföres och tillsvidare måste 
kyrkobokföras i icke territoriella för
samlingar, och då en · uteslutande ci
vil registrering icke torde inom över'-

skådlig tid kunna förväntas bli ge
nomförd, kan inskränkningell'• enbart 
av främmande trosbekännares rätts-
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ligt erkända försa�lingars kyrkobok
föring icke anses motiverad. Icke 
heller torde denna inskränkning in
nebära någon fördel för registrerin
gen av landets befolkning, utan sna
rare nackdelar. Det torde icke kun
<1a bestridas att den svenska befolk
ningsstatistikens internationellt er
kända noggrannhet kunnat uppnås 
och behållas därigenom att statskyr
koprästerna inom de flesta av rikets 
församlingar kunnat förvärva per
sonlig kännedom om sina försam
lingsmedlemmar. Vid nu gällande be
stämmelser kan däremot den svenska 
befolkningsstatistiken icke draga nå
gon nämnvärd fördel av de . katolska 
kyrkoherdarnas personalkännedom 
beträffande medlemmarna av deras 
församlingar, vilket i sin tur försvå
rar statskyrkoprästernas bokföring 
av dessa personer, särskilt om de äro 
utländska medborgare. En följd 
bland andra härav är att den offi
ciella befolkningsstatistikens uppgif
ter om katolikers och andra främ
mande trosbekännares antal, demo
grafiska förhållanden 111. m. bliva 
vilseledda eller värdelösa, något som 
också framgår av och framhålles i 
statistiska centralbyråns underdåniga 
berättelse 0111 1920 års allmänna folk
räkning ( del II, sid. 17 ff.) och som 
också står i överensstämmelse med 
de katolska pastorsexpeditionernas 
erfarenhet. 

Det skäl, som i främsta rummet 
anförts för indragning av rätt att 
föra församlingsbok inom främ
mande trosbekännares församlingar, 
var brist på överensstämmelse mellan 
kyrkobokföringsort och mantalsskriv
ningsort för medlemmar av icke ter
ritoriella församlingar, både inom 
svenska kyrkan och inom andra kon
fessionella samfund. Att de svårig
heter, som genom dessa församlin
gars existens uppkomma vid upprät
tandet av politiska röstlängder och 
vid befolkningens statistiska redovis
ning, dock äro överkomliga bevisas 
därav att icke territoriella församlin
gar inom svenska kyrkan allt fort_fa-



rande få äga bestånd och hava full
ständig kyrkobokföring. Då slutli
gen inga anmärkningar mot det ka
tolska prästerskapets kompetens att 
föra kyrkoböcker framställts, ;yore 
det ur statsförvaltningens · synpunkt 
säkerligen fördelaktigt, om den före 
år 191 1 gällande anordningen av 
kyrkobokföringen inom Sveriges ka
tolska församlingar ånyo infördes, i 
vilket fall givetvis ifrågavarande 
kyrkobokföring skulle ställas under 
tillsyn av statens myndigheter. De 
katolska församlingarnas likställighet 
med den svenska kyrkans församlil).
gar i rättsligt och administrativt hän
seende skulle innebära, att de förras 
medlemmar icke längre skulle upp
tagas i de senares kyrkoböcker, åt- · 
minstone icke inom kommuner, var
est av staten erkänd katolsk försam
ling bildats. Vidare skulle statskyr
kans pastorsämbeten och kyrkoher
darna i de katolska församlingarna 
åläggas ömsesidig aviseringsskyldig
het beträffande katolikers in- och ut
flyttning samt beträffande alla för
rättningar, som enligt kyrkobokfö
ringsförordningen skola antecknas i 
kyrkoböckerna. Slutligen skulle vid 
katolikers ingående av äktenskap er-
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forderliga attester för den katolska 
kontrahenten, resp. kontrahenterna, 
utfärdas av kyrkoherden i en katolsk 
församling. 

Med hänvisning till vad som 9van 
anförts samt till de underdåniga 
framställningar, som ingivits den 24 

januari 191 I och den 22 april 1915 

av förre apostoliske vikarien, biskop 
A. Bitter, samt den 25 februari 1926 
av bl. a. kyrkoråden i de katolska 
församlingarna i Stockholm, Göte
borg, Malmö och Gävle, får jag här
med i underdånighet anhålla, det 

1 täcktes Eders Kungl. Maj :t medgiva 
de romersk-katolska församlingarna 
i Sverige rätt att med officiellt vits
ord föra samtliga kyrkoböcker, . som 
enligt 1915 års kyrkobokföringsför
ordning skola föras inom den sven
ska kyrkans församlingar och som 
till utgången av år 1910 fördes jäm
väl inom de av staten erkända ro
mersk-katolska församlingarna i ri
ket. 

Stockholm den 18 november 1927. 

Underdånigst 
J o h a n n e s E r i k M ii 1 1  e r. 

Apostolisk vikarie för Sverige. 
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DE KATOLSKA ORDNARNA OCH 

MODERNA STATEN. 

DEN 

Då detta problem tilldrager sig allt 
större intresse, men å andra sidan 
rätt stor okunnighet om detsammas 
verkliga innebörd råder inom vida 
kretsar i vårt land, kan det vara av 
betydelse att i en katolsk tidskrift 
upptaga det till närmare skärskådan
de. Ifråga om vår Kyrkas ordnar 
och kloster hava under tidernas lopp 
rätt väsentliga förändringar inträtt, 
som gjort, att de i våra dagar icke 
intaga samma privilegierade särställ
ning som under medeltiden. 

Det är av vikt att från början be
tona, att de ideella religiösa samman
slutningar, som under de senaste 
hundra åren i stor utsträckning upp
stått inom den katolska världen -
de s. k. kongregationerna - icke på 
något sätt kunna anses som ordnar i 
gammal mening, då de icke hava 
sträng (påvlig) klausur, inga högtid
liga löften, inga stiftelser och jord
besittningar som förutsättning för 
deras godkännande av Kyrkan. De 
äro hänvisade till att leva . av sina 
medlemmars arbete, utöva kärleks
verksamhet bland fattiga och sjuka 
och äro i allmänhet i alla avseenden 
jämförliga med de protestantiska 
diakonissinstitutionerna. 

Då det skulle föra för långt att 
ingå på de katolska ordnarnas stat
liga ställning i alla delar av världen, 
och då det är av vikt att få proble
met belyst med exempel från ett 
land, vars förhållanden i övrigt mest 
överensstämma med Sveriges, kom
mer denna framställning att till en 
början syssla med de katolska ord
narnas ställning i Tyskland, som ju 
till två tredjedelar är ett protestan
tiskt land och vars kulturella och so
ciala förhållanden icke väsentligt av
vika från de svenska. Det förtjänar 

· att i förbigående nämnas, att i det 
demokratiska Amerika inga särskilda 
bestämmelser angående katolska ord-

nar existera, utan dessa äro helt un
derordnade de allmänna lagarna, utan 
att några som helst svårigheter vare 
sig för staten eller klostren därige
nom uppstått. Ej heller Englands 
lagar känna till något klosterförbud ; 
inom själva engelska högkyrkan fin
nas ju kloster. Man har i dessa lik
som i så många andra länder icke 
kunnat finna, att klosteriden -,- att 
draga sig tillbaka från världen för 
att tjäna Gud i ensamheten under bön 
och arbete - som ju går igen un
der alla århundraden, kan innebära 
något, som är mot en modernt ord
nad stat fientligt. 

* 
I Tyskland utgår man från den 

principen att den demokratiska mo
derna staten i våra dagar, som er
känner alla religionssamfunds exi
stensberättigande, för så vitt deras 
syftemål icke äro illegitima, i följd 
härav icke kan eller vill utestänga de 
katolska ordnarna. Tyska rikets för
fattning av den I I  augusti 1919 har 
också upphävt alla un:dantagslagar 
icke blott vad angår religionssamfund 
i allmänhet utan ock vad beträffar 
speciellt ordenssamfund. Enligt den
na författning hava alla klosterorga
nisationer underordnats den allmän
na föreningsrätten, och paragraf 124, 
mom. 1 lyder så : "Alla tyskar hava 
rätt att bilda föreningar och sam
manslutningar, därest dessas mål stå 
i överensstämmelse med gällande lag. 
Denna rätt kan icke inskränkas ge
nom förebyggande åtgärder. För re
ligiösa föreningar och sällskap gälla 
samma bestämmelser." Att en kyrk
lig orden icke har ett illegitimt syf
temål framgår av dess författning, 
som alltid är offentligt tillgänglig. 

Statsrättsligt sett kan ett kloster
samfund i Tyskland vara en vanlig 
förening utan rätt att som sådan be
sitta egendom, men kan också enligt 



rikets lagar få rätt att bliva be.trak
tat som juridisk person antingen ef
ter särskilt beviljat tillstånd eller ge� 
nom anpassning efter gällande be
stämmelser i den borgerliga lagen. 
Ideella föreningar få enligt § 55 i 
Borgerliga Lagboken juridisk behö
righet genom att låta införa sig i ma
gistratens föreningsregister, men en 
klostersammanslutning kan också 
konstituera sig som en ekonomisk 
förening med t. ex. begränsad an
svarsskyldighet. Före revolutionen 
hade också de större tyska klostren 
sällan rättigheter som juridiska per
soner, men numera hava de i många 
fall begagnat sig av nämnda rätts
former för vinnande av juridisk be
hörighet, resp. av rätt att besitta för
mögenhet. Sådant kan icke lagligen 
förvägras dem, ty i § 124, mom. 2 

Riksförfattningen stadgas: "Det står 
varje förening fritt att vinna juridisk 
behörighet enligt den borgerliga la
gens bestämmelser. Dylik rätt kan 
icke förvägras en förening därför att 
densamma har ett politiskt, socialpo
litiskt eller religiöst ändamål". 

De religiösa sammanslutningarna 
hava inga som helst företrädesrättig
heter framför andra föreningar ; de 
äro liksom dessa, för så vitt de äro 
juridiska personer, underkastade den 
inskränkning, som omnämnes i § 86 
av införingslagen till · Borgerliga Lag
boken, enligt vilken de olika länder
nas bestämipelser, som begränsa ju
ridiska personers rättigheter eller gö
ra förvärvandet av sådana beroende 
av statens särskilda tillstånd, få orub
bat vara gällande, för så vitt dessa 
bestämmelser avse egendom med ett 
värde av mera än 5,000 riksmark. 
Sådana speciella bestämmelser gälla 
ännu i några enstaka tyska stater, 
såsom Preussen och Baden. 

I skatteavseende behandlas i Tysk
land ordenssamfund och ordensfolk 
precis som andra föreningar och 
medborgare. Skattebefrielse beviljas 
dem i viss utsträckning blott för den 
händelse de bedriva allmännyttig och 
välgörande verksamhet. Befrielse 
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från offentliga tjä.nster och itppdrag 
såsom militärtjänst, juryskap etc. be
viljas ordenspersoner liksom världs
präster blott ifall statens lagar ut
tryckligen medgiva det. 

Ordensfolk äro vidare i civilrätts
ligt och straffrättsligt avseende lik
som världsprästerna underkastade 
statens lagar. Denna avvikelse från 
den kyrkliga rättens tidigare anspråk 
att andliga personer skulle dömas av 
andliga domare är också i flera fall 
av Kyrkan sanktionerad i nyare kon
kordat. 

Alla kyrkors tidigare asylrätt 
( följaktligen också ordenskyrkornas) 
hava i de flesta stater, framför allt 
i sådana, som ej hava oblandat ka
tolsk befolkning, för länge sedan 
kommit ur bruk. Där den ännu be
står, förbjuder den blott våldsamt 
fasttagande av en förföljd person på 
heliga ställen utan prästerligt till
stånd, med undantag av då nödvän
digheten annat bjuder. 

Beträffande ordensmedlemmarnas 
underhåll uppstår för staten och för
samlingarna inga som helst tyngande 
utgifter tack vare ordensfolkets för
nöj samma och sparsamma levnads
sätt. Tvärtom besparas staten och 
församlingarna stora utgifter · genom 
ordensfolkets hj älpverksamhet bland 
fattiga och sjuka, uppfostran av fat
tiga barn o. s. v. Också de s. k. tig
garordnarna, t. ex. franciskaner och 
kapuciner leva numera mest av sitt 
arbete (själavård, undervisning, för
fattarskap o. s. v. ) Detta gäller också 
om de mera kontemplativa ordnarna, 
t. ex. benediktiner · och trappister. 
Överallt är med bönen arbete för· 
bundet. 

De flesta nyare ordnar och fram
för allt de kvinnliga kongregationer
na ägna sig företrädesvis åt kärleks
verksamhet, särskilt undervisning och 
uppfostran, ledning av välgörenhets
institutioner, t. ex. seminarier, ut
spisningsställen, anstalte� för svag· 
sinta och sjukvård. Ej heller härut
innan begära ordnarna några före� 
trädesrättigheter utan blott samma 



ljus och samma luft som andra. De 
underkasta sig t. ex. statens förord
ningar angående hygieniska och ve
tenskapliga anordningar för de av 
dem ledda skolorna samt den lagliga 
statliga uppsikten över desamma. 
Tyska rikets författning bestämmer 
med avseende på privatskoleväsendet 
i § 147 följande: "Privata skolor som 
ersättning för de offentliga skolorna 
måste av staten godkännas och rätta 
sig efter landslagarna. Sådant god
kännande vinnes, om privatskolorna 
ifråga om sina läroplaner och inrätt
ningar icke stå efter de offentliga 
skolorna och om lärjungarna icke bli
va uppdelade efter föräldrarnas för
mögenhetsställning." 

De katolska ordnarna falla alltså 
på intet sätt den moderna staten till 
last utan göra densamma på många 
områden; särskilt ifråga om under
visning och välgörenhet, de värde
fullaste tjänster. De gamla ordnar
nas kloster, t. ex. benediktinernas 
och trappisternas, äro också i Tysk
land i många fall ledande ifråga om 
rationellt lantbruk och boskapssköt
sel samt underhålla delvis lantbruks
och hantverksskolor. Också liärleken 
till fosterlandet ligger ordnarna 
varmt om hjärtat ; under krigstider 
hava katolska ordnar inom alla krig
förande stater beredvilligt ställt varje 
ledig kraft till de sårades tjänst och 
hava utfört storverk. Icke heller ut
övandet av medborgerliga rättigheter 
t. ex. valrätt är förvägrat dem ge
nom deras statuter. 

:Med tanke på det allmänna bästa 
behöver man alltså icke hysa några 
betänkligheter mot införandet av ka
tolska ordnar, vilka tvärtom äro vär
da att hälsas välkomna och förtjäna 
att på allt sätt befrämjas. 

Men griper icke ordenslivet alltför 
kraftigt in i medlenm1arnas privata 
angelägenheter, så att staten måste se 
till att vidtaga särskilda åtgärder till 
deras skydd? Också katolska stater så
som Österrike och Bayern ansågo sig 
under det så kallade upplysningstide
varvet böra utfärda vissa förordnin-

15  

gar för ordenskandidater och ordens· 
medlemmar. Sedan lång tid tillbaka 
har man funnit detta vara både 
högst onödigt och felaktigt. Kyrkan 
själv sörjer i vidsträcktaste mån Jör 
sina ordensmedlemmars andliga och 
lekamliga väl, för deras uppehälle, 
vederkvickelse och hälsovård. Bevis 
härför är att de kyrkliga ordnarnas 
medlemmar i genomsnitt uppnå hög
re levnadsålder än andra medborgar
grupper, dock med undantag för de 
ordnar, som ägna sig åt sjukvård, 
vilkas medlemmar icke sällan i för
tid förbruka sin livskraft i människo
kärlekens tjänst. 

Förvisso kräver ordenslivet i ännu 
högre grad än världsprästernas liv 
försakande av mycken världslig njut
ning och glädje, vilket tager sig olika 
uttrvck i olika ordnar allt efter de
ras • regel ; det finns mildare och 
strängare ordnar. Då man emeller
tid alldeles frivilligt går in i ett så
dant liv, träffar man väl ingenstädes 
mera lyckliga och nöjda människor 
än i en välledd klostersammanslut
ning. Det slutliga upptagandet mås· 
te enligt sträng kyrklig föreskrift fö
regås av en dubbel förberedelsetid, 
postulatet och noviciatet, av vilka det 
sistnämnda måste räcka minst ett år. 
Här har ordenskandidaten tillräcklig 
tid att pröva sig själv, om han har 
kraft och vilja att hålla ut i detta 
stånd. Han måste före professen 
ännu en gång genom biskopen eller 
hans ställföreträdare tillspörjas, om 
han har valt detta stånd fritt och 
utan tvång. Den som tvingar någon 
att inträda i kloster straffas på det 
strängaste av Kyrkan, t. o. m. med 
exkommunikation. Efter lyckligt ge
nomgånget noviciat följer avläggan
det av de första temporära löftena, 
ifall de överordnade anse ordenskan
didaten mogen därtill, vilket icke får 
äga rum före fyllda 16 år ; dessa löf
ten gälla i regel blott för ett, högst 
tre år. De så kallade eviga löftena 
och de högtidliga löftena, vilka binda 
för hela livet, få på inga villkor av
läggas före fyllda 21  år och först 



efter att vederbörande tre till nio år 
levt under de temporära löftena. 

Den, som i en orden avlagt de 
temporära löftena, kan skiljas från 
klostret, men blott på grund av sär
skilt viktiga orsaker. Ingen får åläg
gas utträde ur kloster på grund av 
en inom orden förvärvad sjukdom 
( detta för att skydda ordensmedlem
marnas rättigheter) . Den som av
lagt de eviga eller högtidliga löftena 
kan blott demitteras efter ett regel
rätt processförfarande med rätt till 
försvar och vädjande till högre 111-

stanser. Sjuka kunna göra anspråk 
på vård och försörjning för hela sitt 
liv, om så erfordras. Disciplinen in
om ett kloster är nu för tiden yt
tetst human : tillrättavisningar, om
flyttningar, förlust av ett ordensäm
bete, i värsta fall uteslutning ur or
den. Historierna om mörka kloster
fängelser existera blott i romaner och 
i en mot Kyrkan fientligt sinnad 
press. Ej heller lydnaden, den svå
raste plikten i ordenslivet, fordrar 
det omöjliga, ja, icke en gång det 
obilliga. Ingen är på grund av sitt 
löfte tvingad till saker, som icke fin
nas omnämnda i ordensstatuterna. 
Också är varje överordnad förelagd 
att göra ett förnuftigt och kärleks
fullt bruk av sin makt över ordens
medlemmarna. Den klosterliga auk
toriteten, som alls icke innebär oin
skränkt herravälde utan är att likna 
vid en kärleksfull faders auktoritet 
inom sin familj, är begränsad genom 
en hel del demokratiska bestämmel
ser och anordningar. Så t. ex. utses 
ledaren genom medbrödernas förtro
ende (val) ,  och de viktigaste frå
gorna inom ett klostersamfund avgö
ras icke av abboten eller abbedissan 
utan av hela kapitlet, d. v. s. av alla 
dem, som avlagt livstidslöftena. 

Ingen, som skulle känna sig olyck
lig i klostret, kvarhålles mot sin vilja. 
Den, som blott avlagt de temporära 
löftena, kan, då · löftenas tid är över, 
obehindrat återvända till världen och 
återfår det kapital, han eventuellt 
medfört till klostret. Ordensfolk 
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kunna, om viktiga skäl föreligga, få 
tillåtelse att en längre tid leva utan
för klostret utan ordensdräkt. De 
kunna också av påven få dispens 
från de eviga och till och med från 
de högtidliga löftena. I detta fall 
bliva de lösta från löftena om fattig
dom och lydnad samt också från löf
tet om kyskhet, i fall det icke är frå
ga om en ordensman, som erhållit de 
högre vigningarna. 

Den som flyr ur en orden straffas 
med uteslutning ur densamma, vilket 
innebär att flyktingen förlorar rätten 
till återinträde, men också en sådan 
återfår sitt till klostret medförda ka
pital. Skulle han vara medellös, be
viljas honom av barmhärtighet ett ef
ter hans förhållanden anpassat un
derstöd. Under vissa omständigheter 
kan återupptagning i klostret med
givas honom. 

Löftet om fattigdom gör icke or
densmedlemmarna enligt kyrkorätten 
medellösa. De få blott icke, så länge 
de tillhöra orden, fritt förfoga över 
det, som de personligen förtjäna el
ler mottaga som gåva, utan måste 
överlämna det till orden, som i gen
gäld är förpliktad att sörja för dem 
under hälsans och sjukdomens dagar. 
En del kvinnliga klosterstiftelser for
dra av sina medlemmar för säkerstäl
landet av deras underhåll en hemgift 
som återbetalas vid utträde ur klost
ret. Över den egendom, en ordens
kandidat besitter eller har att vänta, 
kan han genom testamente fritt för
foga. Han behöver alls icke testa
mentera sin förmögenhet till det eg
na klostret, ja, somliga ordensstatu
ter förbjuda rent av sådant. 

* 
Den moderna staten har alltså in

gen som helst anledning att inblanda 
sig i de kyrkliga ordnarnas inre an� 
gelägenheter av intresse för sina 
medlemmars sociala välfärd, efter
som den kyrkliga lagstiftningen träf
fat de bästa anstalter härför och även 
på ett · vidhjärtat sätt sörjt för de 
medlemmar, som återvända till värl-
den. E d v i n S a n cl q v i s t. 
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K A TOL I C I S M E N  OC H D E N  SOC I ALA 
F R Å G A N. 

"Då denna fruktansvärda fråga 
( den sociala) dök upp, började stats
männen med att förneka dess tillva
ro : i detta avseende voro Thiers, Ca
vour, Gambetta lika blinda. Vissa av 
Kyrkans män däremot började med 
att vilja lösa densani.ma : elen förste 
var Ketteler, biskop av Mainz", skri
ver den bekante historikern Georges 
Goyau ( under pseudonymen Leon 
Gregoire) i arbetet "Le Pape, les 
Catholiques et la question sociale", 
sid. 2-3, 5 uppi. (Paris) . 

I yngre år jurist, hade baron Wil
helm Emanuel von Ketteler, på det 
djupaste upprörd över den preussis
ka regeringens förföljelser mot den 
ädle Kölnerärkebiskopen Klemens 
August Droste zu Vischering, läm
nat statstjänsten och blivit präst. 
Från ungdom�åren god katolik, hade 
Ketteler icke låtit locka sig ut i det 
gungfly, som heter protestantisk fi
losofi, utan funnit fast mark under 
fötterna i detta tankens friska, sol
belysta högland, där S :t Thomas ab 
Aquino är färdledare. 

Kyrkoherde i Hopsten (W estfa
len) 1846, ledamot av parlamentet i 
Frankfurt am Main 1848, biskop av 
lVIainz 1850, tar Ketteler i tu med 
arbetarfrågaU:, den mest brännande i 
det vittomfattande komplex, som be
nämnes den sociala frågan. I en se
rie adventspredikningar i Mainz 1848 
bekämpar han den mo<lerna indivi
dualismens rikemansegoism och för
svarar mot kommunismen den priva
ta äganderätten, utan vilken alla sam
hällsmedlemmar, också arbetarna, 
nedsjunka till statsslavar. "Brott 
framkallar brott", säger Ketteler. 
"Ur falsk äganderätt har kommuni�
mens falska teori uppkommit. Den 
också är ett brott mot naturen. Över 
dessa motstridiga villomeningar hö-

jer sig strålande elen katolska Kyr
kans sanning". 

I ett tal vid ett stort folkmöte på 
Liebfrauen-Haide nära , Offenbach 
den 25 juli 1869 påyrkar han ökade 
löner för arbetarna, begränsning av 
arbetstiden i fabrikerna, förbud för 
minderåriga att arbeta där. Krafti
ga varningar riktar han mot religions
fientliga demagoger : "Utan religion 
hemfalla vi alla åt egoismen, vare sig 
vi äro rika eller fattiga, kapitalister 
eller arbetare, och utnyttja våra med-

, människor, så snart vi hava makt där
till." 

Till förbättrande av arbetarnas 
läge förordar han till en början fria 
sammanslutningar på religionens 
grund. Hans samtida, den katolske 
prästen Adolf Kolping grundar lär
lings- och hantverkareföreningar : år 
1901 uppgick medlemmarnas antal 
till omkring 200,000. Efter hand på
yrkar Ketteler också lagstiftningsåt
gärder till främjande av sundare so
ciala förhållanden. Hans bok "Die 
Katholiken im deutschen Reiche. 
Entwurf zu einem politischen Pro
gramm" blev ledtråd för katolska 
centern i tyska riksdagen : den 19 
mars 1877, S :t Josefs högtidsdag, in
gav centern det första förslaget an
gående skydd för arbetare, dch där
efter har den alltjämt gått i spetsen 
för genomförande av sociala refor
mer. Den store katolske statsman
nen och centrumschefen Ludvig 
Windhorst sade om Ketteler :  "Vi 
vörda honom enhälligt såsom lära
ren och ledaren av katolska sociala 
strävanden". (L. von Hammerstein, 
S. J., "Charakterbilder aus dem Le
ben der Kirche", I :  sid 381 ,  3 uppi. 
( Trier) . 

Också i Österrike se vi katoliker 
såsom ledare av sociala reformer. I 
främsta ledet står den frejdade so-



cialpolitiske skriftställaren, konverti
ten, ba1:on Karl von Vogelsang 
( t 1890). Rastlöst verksam genom 
sin penna, gjorde han även personli
gen tillsammans med katolske kyrko
herden Eichhorn ingående undersök
ningar beträffande arbetatnas ställ
ning, offentliggjorde dessa i en se
rie artiklar uti tidskriften "l\fonat
schrift fiir christliche Socic1l-Reform" 
( 1883 och 1884) under rubriken : 
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"Die materielle Lage des Arbeiter
standes in Oesterreich" och föranled
de därigenom österrikiska regerin
gen att officiellt företaga en genom
gripande prövning och utredning av 
saken. (J fr A. Lesuwsky, "Karl von 
Vogelsang. Zeitwichtige · Gedanken 
aus seinen Schriften". V erlag der · 
Typographischen Anstalt. \Vien I). 

Baron von Vogelsang Etod ej en- . 
sam, utan en rad framstående öster
rikiska katoliker kämpade under 
samma fana som han. Där mota oss 
sådana politici som greve Kuefstein, 
vilken målmedvetet samlade de krist
ligt-sociala i rikets olika delar ; greve 
Blome, elen ende av dåvarande stats
män, som genom sin intelligens och 
sin kraft kunnat hålla Bismarck 
stången ; furst Aloysius Lichtenstein, 
vars inlägg angående "Die sociale 
Frage" (1877), "Die Wucherfrage" 
( 1877) och "Die Gewerbegesetze" 
blevo mycket uppmärksammade, samt 
greve Belcredi, vilken energiskt ar
betade för införandet av obligatoris
ka hantverkare- och arbetareförenin
gar,· och som var en av de främste 
vid genomförandet av skyddslag
stiftningen för arb�tare 1883, ytterli
gare utvidgad 1897. 

Man har mot dessa ledare an
märkt, att de alla voro aristokrater. 
Ja, men av det shJ.g, på vilka man 
kan tillämpa den vackra satsen : 
"Man är grand-seigneur endast för 
att tjäna etern, som ej äro det". Och 
vill man bland Österrikes kristligt
sociala finna ledare, utan adliga va
pensköldar, behöver man ej söka 
förgäves. Nog att nämna två frej
dade namn : d:r Karl Lueger (t 

1910), borgmästare i Wien, omdana
re av dess kommunala liv, den fagra 
Donaustadens för skönare genom 
storartade. anläggningar, och hans 
ännu mer bekante vapenbroder, pre
laten d :r Ignaz Seipel, Österrikes nu
varande kansler, en av världens yp
persta statsmän, vars kloka och kraf
tiga uppträdande under omvälvnings
dagarna denna sommar kom en stor 
svensk tidning att skriva: "Arbete, 
laglydnad och bön äro hans paroll. 
Men medan han med ena handen bär 
de heliga symbolerna under Kyrkans 
vigda baldakin, sköter han med den 
andra de krånglande tömmarna, som 
tygla spannet framför en bristfällig 
och ännu så länge illa avvägd stats
karet." ( Stockholms Dagblads sön
clagsbilaga, 31 /7 1927) .  

I det protestantiska England är 
det två katolska prelater, kardinal 
Manning och biskop Bagskawe, vil
ka gripa sig an med arbetarfrågan. 
Liksom biskop von Ketteler hävda 
båda, att den framför allt är en frå
ga av moralisk natur : "Det är nöd-. 
vändigt att arbetarens liv blir män
niskovärdigt och husligt", skrev Man
ning vid ett tillfälle, och i sitt tal i 
Leeds 1874 yttrade han bl. a. : "Om 
livets mål vore att mångfaldiga an
talet alnar bomullsväv, om Englands 
ära bestod i att mångfaldiga sina ma
nufakturprodukter och sälja dem till 
lägsta möjliga pris till alla jordens 
folk, så hade jag ingenting att säga. 
Men om värdigheten i folkets husli
ga liv är elen allt behärskande syn
punkten, så kunna vi icke fortsätta 
att gå fram på denna väg". 

Folket har förtroende för den ka
tolske själaherclen. När London i 
september 1889 bävar inför 250,000 
clockarbetare i strejk, och förslagna 
politici stå rådvilla, är det den 80, 
årige kardinalen, som rastlöst verkar 
bland de strejkande och lyckas fin
na ett medlingsförslag, tillfredsstäl
lande för både arbetare och arbets
givare; Arbetarne yttra .sin glädje 
icke genom att uppstämma revolutio
nära sånger, utan genom att insamla 



medel och lämna dem till kardinalen 
för upprättande av en frisäng för ar
betare på ett sjukhus. 

Varmhjärtad arbetarevän, bekäm
par kardinal Manning icke endast 
den ensidiga individualismen, utan 
aven kommunismen och säger till 
elen amerikanske socialisten Henry 
George : "Lagen om äganderätt är 
grundad på elen naturliga lagen, 
sanktionerad av uppenbarelsen, för
kunnad av kristendomen och lärd av 
katolska Kyrkan ;  den utgör .en in
tegrerande del av alla folks civilisa
tion" ("Association Catholique", 
1887, I sid. 191 ) .  

De samhällsekonomiska lärosatser, 
vilka hyllades och genomtrumfades 
av koryfeerna från revolutionen 1 789, 
voro rätt länge i Frankrike föremål 
för en veneration, snarlik elen, var·· 
med kejsaren i Andersens saga be
traktade sina nya kläder. 

Den förste som hade mod att 
grundligt blotta dessa doktriners 
ohållbarhet, var den berömde katol
ske sociologen F. Le Play ( 1806-
1882) ,  vilken förde sin bevisning med 
skarpa vetenskapliga argument och 
tungt vägande fakta från erfarenhe
tens värld. V ad vetenskapsmannen 
förberett, skulle en handlingens man 
genomföra i vida kretsar : under 
krigsfångenskap i Tyskland 1870 ha
de löjtnanten greve Albert de Mun 
tillsammans med sin vän .och vapen
broder kaptenen markis :ilene de La 
Tour du Pin Chambly ivrigt stude
rat Emil Kellers bok "Encyklikan av 
1864 och grundsatserna av 1 789" -
en kommentar till Pius IX :s "Syl
labus". Vid återkomsten till Frank
rike fingo de bevittna Pariserkom
munens blodiga excesser och dess un
dertryckande med vapenm.'lkt 1871. 

Djupt gripna av fäderneslandets 
olyckor, vilja de båda vännerna ar
beta för den sociala nödens avhjäl
pande. De införas i den sedan åra
tal bestående katolska arbetarföre
ningen på Montparnasse i Paris ge
nom dess stiftare Maignen och be· 
sluta att ytterligare utvidga denna : 
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julnatten 1871 grundlägges ''l'OeuvrP. 
des Cercles". "År 1 871 hade vi", 
skriver de Mun, "ännu icke fullt be
stämda icleer, utom den att samla oss 
kring korsets tecken" (De Mun, 
"Discours" I, sid. 359. ) 

Så småningom blir deras program 
allt klarare, och 1875 får deras sam
manslutning ett eget organ i tidskrif
ten "I' Association Catholique". Mar
kis de La Tour du Pin, framstående· 
tänkare, framlägger sina ideer i vär
defulla arbeten, såsom "Vers un or
dre social chretien" och "Aphorismes 
de politique sociale". De Mun grun
dar med rastlös iver katolska orga
nisationer. Han kastar sig in i po
litiken och blir deputerad. Genom sin 
glödande, oemotståndliga vältalighet 
rycker han med sig till och med sina 
motståndare och framlägger lagför
slag för begränsande av mincleråri
gas och kvinnors arbete i fabriker 
etc. Då den gamle kämpen 1914 lade 
sitt huvud till ro, avsomnade ej hans 
livsverk. Särskilt efter världskriget 
ådagalägga Frankrikes katoliker stor 
livaktighet också i socialt avseende. 
En kommitte med Eugene Duthoit i 
spetsen organiserar "Semait.i.es socia
les" i olika delar av riket. Så tal
rikt besökt som · årets sociala vecka 
i Nancy har aJdrig någon föregående 
varit : där sågos flera politici, bl. a. 
en medlem av franska regeringen, 
minister Louis Marin, ledamöter av 
deputeradekammaren och represen
tanter för minst 20 utländska natio
ner, bl. a. Carton de Wiart, f. cl. kon
seljpresident i Belgien. Olika frågor 
behandlades av utmärkta föredrags
hållare, såsom dominikanerpatern Be
chaux från Oslo. 

Alla dessa organisationer hava nu
mer ett fast stöd i den stora katolska 
sammanslutningen "Federation Na
tionale Catholique", som står under 
general de Castelnaus ledning och 
räknar 27'.i miljon katolska män. 

Liksom de Mun i Frankrike, så 
blev d :r Gaspard Decurtins banbry
tare för katolska sociala strävanden 
i Schweiz. Född och uppfödd i ett 



rikt hem, plågades han vid 17 års 
ålder av tvivel angående rätten till 
enskild egendom. Efter att b.ava läst 
socialistiska författare började han 
grundligt studera ·kyrkofäder och ka
tolska teologer och kämpade sig där
igenom fram till den livs- och sam
hällsåskådning, som fått ett fullödigt 
uttryck i S :t Thomas ab Aquinos 
Sumhla. Övertygad katolik, strider 
han för att katolska samhällsideal 
måtte bli kända, erkända och genom
förda i samhällslivet. Genom sina 
vittomfattande kunskaper vann han 
gehör i bildade kretsar. Genom sin 
slagfärdighet och vältalighet ryckte 

G U STAV 1 1 1  O C H 

Ar 1783 beslöt Gustav III att fö
retaga en italiensk resa för att med 
egna ögon få se alla Söderns konst
skatter ; men att en så invecklad och 
i grunden snillrik personlighet som 
Gustav även hade andra syften med 
siri resa, är lätt att gissa. Både poli
tiska och kulturella intressen syssel
satte hans livliga intelligens, och då 
han i nästan allt hämtade sina rikt
linjer från Frankrike, .är det sanna.
likt att därifrån impulser givits ho
nom, · som i Rom kommo fram i da
gen. Härvid kan påpekas, att fran
ska sändebudet i Rom kardinal Ber
nis spelade en framträdande roll vid 
besöket. Gustavs svenska följe ut
gjordes av bl. a. friherre Karl Spar
re, överståthållare och riksråd, som 
tjänat vid Royal Suedois och varit 
anställd vid svenska beskickningen i 
Paris under Karl Gustav Tessin ; 
översten, greve Axel von Fersen, som 
nyligen deltagit i nordamerikanska 
frihetskriget på Frankrikes sida, och 
Gustav Mauritz Armfelt. Konun
gens sekreterare var Gudmund Göran 
Adlerbeth, riksantikvarie och med
lem av Musikaliska akademien ; från 
hans penna finnas anteckningar om 
färden bevarade. 

20 

han folkmassorna med sig. Populär 
var han ,också bland protestantiska 
arbetarskaror, och det fastän han 
ogenerat bekände : "Jag är ultramon
tan från topp till tå". Hans strä
vanden kröntes med framgång. "De
curtins arbetade så väl och så fort, 
att Schweiz i närvarande stund kan
ske är det land i Europa, där arbe
tarlagstiftningen utvecklat sig på 
djärvaste sätt", skriver Goyau. 

( Forts. ) 
Kulla i Odensvi, Kristi konunga

dömes höztid, 30/10 1927. 

G u s t a f A r m f e l t. 

0 

VATI KA N EN A R  1784. 

Först skulle dock greven av Haga, 
som monarken under sin resa ville 
tituleras, för syns skull genomgå en 
badkur i Pisa. I slutet av septem
ber avreste han med sin svit från 
Ystad med båt till Rostock och se
dan genom Tyskland i resvagn samt 
vidare över Verona, Mantua och Bo
logna till den lilla badorten San Giu
liano vid Pisa, där han 5tannade i tre 
veckor. Han inbjöds av storhertig 
Leopold av Toskana till middag på 
slottet i Pisa och sammanträffade i 
december i Flo rens med kejsar Jo
sef II av Österrike, som reste under 
namnet greve av Falkenstein, med en 
enda kavaljer och i allt uppträdde 
betydligt enklare än den svenske mo
narken. 

Den 22 december lämnade han Flo
rens för att begiva sig till resans 
egentliga mål, den eviga staden. På
ven, Pius VI, var Kyrkostatens re
gent och skickade som sådan fyra 
romerska prinsar att hälsa Gustav 
välkommen och erbjöd en livvakt, 
vilken dock avböjdes. Kardinal Ber
nis, Ludvig XVI :s sändebud, skyn
dade samma dag att avlägga en visit : 
mottagandet var av det hjärtligaste 
slag. Juldagen bevistade konungen 



av Sverige tillsammans med kejsar 
Josef II högmässan i Sankt Pe
terskyrkan, läst av påven Pius VI. 
En stor tavla av Jean Louis Des
prez, som nu hänger i Nationalmu
seum framställer denna händelse. 
Gustav mottogs strax efter mässan i 
audiens av Hans Helighet, varvid de 
samtalade en halvtimmes tid. Pius 
VI hade år 1783 tack vare den reli
gionsfrihet konung Gustaf proklame
rat, . kunnat sända apostoliske vika
rien Pascal Oster till Stockholm, 
och anbefallde säkerligen denne i ko
nungens beskydd. Personligen hyste 
påven långt större sympati för den 
svenske monarken än för den öster
rikiske kejsaren Josef II, som be
redde honom svåra bekymmer med 
sina konfiskationer av klostergods 
och sin lutning åt "filosofernas"- ideer. 
Pius VI uttalade också öppet sitt 
ogillande inför Gustav. "Il se dit 
seulement catholique", sade han,_ '"et 
se croit tout permis." ("Han säger 
sig endast vara katolik och tror, att 
han kan tillåta sig allting.") Gustav 
III besvarade den gamle påvens väl
villiga känslor och \!isade honom 
uppriktig vördnad och artighet. 

Alla Roms sevärdheter fängslade 
greven av Haga liksom otaliga re
sande före och efter hans tid ; men 
han var även en eftersökt gäst hos 
den romerska adeln : prinsarna Bar
berini, Doria, Giustiniani, och för
summade ej heller teatrarna. Här
tiginnan Maria Amalia av Panna 
kom till Rom och umgicks livligt med 
konungen. . Den 29 december fingo 
de svenska hovherrarna audiens hos 
påven. Den förnämste bland dem, 
riksrådet friherre Karl Sparre, be
viljades en halvtimmes enskilt sam
tal och åtnjöt med hänsyn till sin ål
der och värdighet hedern av att få 
liksom de tyska riksfurstarna, sitta 
i Hans Helighets närvaro. Sedan 
fingo de övriga inträda och han fö
reställde dem i tur och ordning, var
vid de gjorde djupa och säkerligen 
gustavianskt sirliga bugningar, men 
hade fritagits från att kyssa påvens 
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fot, som då var brukligt. Påven be
undrade den vackra svenska dräk
ten, skriver Adlerbeth. De voro alla 
nyårsdagen i Sixtinska kapellet, där 
kardinal Conti läste mässan och en- · 
ligt konungens önskan knäböjde de 
alla därvid. Påven gidc sedan dem 
till mötes i en korridor, som ledde till 
Vatikanska museet, åtföljd av kors
bärare, hovstat och schweizergarde, 
och ledsagade herr greven av Haga 
till Biblioteket. "Han uppvisade där 
i egen person", berättar densamme 
flitige antecknaren av resans händel
ser, "flera av dess raraste böcker och 
handskrifter och en svensk jordebok 
på drottning Christinas gottländska 
räntor." En tavla av Gagnereaux i 
Nationalmuseum, förut). konungens 
salong i operan, förevigar denna 
sammankomst av två fint bildade 
personligheter. 

En påminnelse om Gustav III :s be
sök i Rom finnes i Peterskyrkans ku
pol, dit han steg upp· med Mgr Al
bizi, kyrkans vårdare och med en
dast två av kavaljererna, friherre 
Bror Cederström och baron Hans von 
Essen, för att njuta av den härliga 
utsikten däruppe. Kungen inristade 
med en sax sitt namn på latin: Gus
tavus Rex Sveci.e, samt datum, den 28 
december 1 783, samt de bägge upp
vaktandes på svenska, med respektive 
titlar av hovstallmästare och hovmar
skall{. Inskriften förstorades och 
Gustav besteg ånyo trappan, för att 
beskåda densamma. En marmortavla 
med inskrift på italienska uppsattes 
till minne ; tvänne liknande om drott
ning J osephinas och Oskar II :s besök 
ser man i trappan. 

Birgittakyrkan på Piazza Farnese 
och Casa di Santa Brigida voro vid 
denna tidpunkt anförtrodda åt birgit
tinermunkar från Altomiinster · i 
Bayern. Den 4 janua1:i 1784 hade de 
glädjen mottaga en svensk konung 
och se det livliga intresse, han 
hyste för den svenska helgedomen. 
Här var så att säga anknytnings
punkten i historisk form mellan Rom · 
och det avlägsna landet i Norden, 



som en gång stått i en så nära and
lig förbindelse, vilken slitits 1under 
reformationstidens hänsynslösa fram
fart. Kanske anade Gustav III, då 
han inträdde i den heliga Birgittas 
boning, att han utfört en god gär
ning till fromma för sitt rike, när 
han öppnat portarna för den katolska 
andans pioniärer. Vi svenska katoli
ker få alltid vara honom tacksamma 
för vad han gjort för vår Kyrka, i 
vad mening det än skett. En vid
synt och klok furste var han .och ej 
blott flärdfull och ytlig, som hans 
vedersakare påstått. 

Konung Gustaf lämnade Rom den 
29 januari, efter att hava uppvaktat 
_påven än en gång och begav sig till 
Neapel, dit han anlände den 31 och 
med stor glädje mottogs av kunga
paret Ferdinand och Marie Caroline, 
född ärkehertiginna av Österrike, och_ 
firades med en rad av festligheter 
vid hovet. · Utflykter företagas till 
Pompei, V esuvius och till det intres
santa, antika Paestum. Efter en gan
ska lång vistelse i N eapel avreste 
greven av 1laga .norrut igen. Under 
sitt andra besök i Rom hyrde han 
ett palats; som låg betydligt närmare 
Peterskyrkan och Vatikanen än det 
förra, Palazzo Giraud. Drottning 
Kristina hade under några månader 
bebott den ansenliga och arkitekto
niskt sköna byggnaden, som tillhörde 
familjen Giraud. - Som fastan ha
de börjat och alla slags nöjen voro 
bannlysta, ägnade Gustav sig åt att 
bese Roms konstskatter och att göra 
inköp för Sverige av nyare konstnä
xers verk. I Accademia di San Luca 
blev han hedersledamot, en sällsynt 
utmärkelse. I Propagandan vid Piaz
za di Spagna var han närvarande, då 
mässan firades enligt fem riter, sy
riska, koptiska, armeniska, abyssin
ska och grekiska. En annan gång 
komplimenterades han av lärjungar
na i seminariet därstädes på vars och 
ens tungomål, bl. a. på kinesiska, och 
-en hyllning trycktes, i vilken han kal
lades "en andre Ulysses", ( alter Ulys
ses) . Kungen gav Dahlbergs Sue-
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cia antiqua et hodierna till de  tvänne 
kardinaler, som ledsagat honom dit. 

U ncler den stilla veckan lyssnade 
svenskarna med hänförelse till Tene
brae och Passionsevangeliets storslag
na rytm ; de voro ständigt i Peters
kyrkan eller i Sixtinska kapellet och 
åsågo med vördnad de heliga cere
monier, som nu skulle återinföras i 
deras eget land. Och säkerligen fanns 
det ingen av dem, som skulle protes
terat däremot, icke ens biskopen, f,·i
herre Taube, som från Rom medförde 
iden till den nyare svenska biskops
dräkten med mitra och kräkla. Men 
påskdagen lät dock Gustav hålla 
lutersk gudstjänst i Palazzo Giraud, 
vilket aldrig förr eller senare ägt 
rum där. Kungen tog nattvarden ; 
men egendomligt är, att ingen av de 
svenska hovherrarna därvid följde 
hans exempel. Samtidigt firades i 
Stockholm den första offentliga ka
tolska högmässan av abbe Oster, en 
viktig tilldragelse i vår missions hi
storia, som förut skildrats i Credo. 

Men redan ett par dagar efter påsk 
återvände svenskarna till sina katol
ska intressen, De fingo bevista en 
högtidlig ceremoni i ett klarissklos
ter, då en dotter till greve Cavalli 
vigdes till nunna, vilket åsågs genom 
ett galler. Gustav tilläts, enligt de 
privilegier, som konungar hava, att 
inträda inom klausuren, och en mar
mortavla i San Lorenz in Panisperna 
bär en inskrift på latin om Gustavo 
III, Suecorum, Gothorum, Vandalo
rum Rege, som närvarit, då Angela 
Cavalli, nu Syster Clementia, tagit 
ordensdräkten. 

Vid avskedet gav Gustav tre 
fint utsirade skrin, som innehöllo 
guldmedaljer av svenska kungar, åt 
Pius VI och fick i gengåva mosaiker 
och kopparstick efter berömda tavlor. 
Kardinal Bernis erhöll konungens 
porträtt, infattat i briljanter, och fle
ra andra presenter utdelades. Så fick 
greve Giraud, värden, ett porträtt av 
Gustav III, som bevarades till minne 
av hans vistelse i palatset. 

Den 19 april tog greven av Haga 



farväl av Rom ; hans sista besök gäll
de Petersi<yrkan och Panteon. I Bo
logna välkomnades han av kardinal 
Buoncompagni och i Parma av her
tigparet, där kapplöpningar och kon
tradans till häst gingo av stapeln, för 
att roa gästen. I republiken Vene
dig blev han även festligt mottagen 
av Stora rådet och åsåg kapprodder 
på Canal G1�nde. En angenäm av-

C R E DOS 
Claes Lagergren. Mitt 

livs minnen. Del VI. N or
stedt & Söner. 

När vintermörkret på allvar sänkt 
sig över vårt karga land och töcken 
och dimmor utestänga de ljumma 
strålar, solen någon timme av dygnet 
eljes förunnar oss, gripes mer än en 
av sjuklig längtan efter sol och ljus. 

Som ett efterlängtat avbrott ha vi 
då de senaste fem, sex åren fått en 
hälsning från sådana gästvänliga 
trakter, där icke ens vid denna tid 
solen mister sin värme och där en 
blå, molnfri himmel skimrar som 
snäckans pärlemor. Ett budskap, som 
många icke utan otålighet avvaktat 
och som nått tusentals svenska hem. 

Anmälai·en åsyftar kammarherre 
Lagergrei:is Mitt livs minnen, som 
kallats svenska litteraturens yppersta 
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slutning på den intressanta resan. I 
Frankrike tillbragte konungen två 
månader och anlände först den 2 au
gusti hem till Stockholm, säkerligen 
med god behållning av sina färder 
och med djupa intryck av skönhet 
och andlig rikedom från Söderns 
länder. 

K a r i n S p a r r e. 

BÖ C K E R. 
memoarverk och vars sjätte del nu 
är utkommen, omfattande tiden 1881 
--4. I denna del förflyttas läsaren 
till societetslivet i Rom. För de nord
bor, vilka under något tillfälle i sitt 
liv fått trampa denna klassiska mark, 
blir det till en glädje av mycket hög 
valör att under författarens ledning 
få återse den eviga stadens många 
minnesrika platser. 

Man följer honom med samma in
tresse vare sig han ser herden, stödd 
på sin stav och omgjordad av ett 
skinn, valla sin gethjord på branta, 
oformade stigar utför Palatinen till 
Via sacra på det blivande Forum el
ler med en fascinerande verklighets
skildring låter läsaren närvara vid 
det sista hästloppet på Corson från 
Piazza del Popolo fram till Piazza 
degli Apostoli, då flera människor 
tinga sätta livet till och åtskilliga så-



rades. Den sista av de löpningar, 
som pågått 400 år, "i barberi'', hörde 
nu till det förgångna. 

Emellertid stöter Lagergren till
sammans · med landsmän, svenskar 
och norrinän. Några av de sist
nämnda göra ingen hemlighet av att 
de ära "norske norrmän fra N arge" 
med ur svensk synvinkel mindre 
sympatiska egenskaper. Förmodligen 
är det väl dessa författaren åsyftar, 
då han skriver : "De hava älskat att 
tala illa om varandra, draga ned den, 
som kommit en pinne högre på den 
sociala stegen och av alla krafter 
hindra andra att komma upp på den 
pinne, dit de själva lyckats kravla sig 
upp." 

Författaren känner ibland ruelse 
över att han ännu ingenting blivit 
och gör sig själv någon gång den frå
gan : "Tänker du aldrig bli något an
nat än en dagdrivare?" Genom ingri
pande från höga beskyddare, Mgr 
Mermillod och markisinnan Serlupi
Crescenzis, vilken senare denna del 
av minnena tillägnats, blev Lager
gren bunden vid vatikanska hovet och 
förlänades titeln kammarherre. 

Det är ett exklusivt sällskap, för
fattaren stiftar bekantskap med. Man 
har svårt att hålla i sär alla prinsar 
och hertigar, och många av de histo
riskt ryktbara familjenamnen äro 
oupplösligt fästade vid palatsen från 
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renässansens Rom. Dessa högadliga 
familjer ära påvetrogna och utgjor
de elen vid denna tid ryktbara "svar
ta societeten", som undvek all för
bindelse med italienska kungahuset. 

Kanske erfar läsaren ibland en 
känsla av tomhet inför detta ytliga, 
förflackade nöjesliv, där den ena 
bjudningen avlöser den andra, och 
kanske lyssnar han icke alltid så upp
märksamt till de många genealogiska 
utredningarna. Med sympati finner 
man, att författaren själv icke är all
deles främmande för likartade för
nimmelser. 

Vid de tillfällen, då författaren 
kommer in på religiösa spörsmål och 
låter · sitt eget hjärta tala, får ton
fallet något varmt, något innerligt 
över sig. Som exempel härpå kan 
citeras vad han skriver om en mar
kis Oliver: "Jag förstod, att för den 
troende katoliken kan döden icke 
grumla själens lugn och ro. Jag för
stod, att han kunde förlora alla sina 
barn, det ena efter det andra, att han 
kunde kyssa deras bleka kalla pannor 
för sista gången utan att snyfta, ty 
han vet, att de ej ära långt ifrån ho
nom. . . . . . . . . . Han betraktar j orde
livet som en förberedelse till evighe
ten och döden som den port, som le
der dit." 

B e n e cl i c t u s .  



Nyligen mottogos medlemmarna av 
det Franska seminariet i Rom i hög
tidlig audiens av den Helige Fadern. 
Den nyutnämnde rektorn P. Berthet 
höll därvid ett tal, i vilket han, sedan 
han beklagat, att Påvens förmanin
gar och varningar ej alltid i Frank
rike funnit det respektfulla motta
gande och den barnsliga lydnad, var
till de varit berättigade, försäkrade, 
att de av det Franska seminariet, 
dess lärare och elever alltid skulle 
mottagas- utan tvekan, utan diskus
sion och utan att för deras åtlydande 
sätta några som helst villkor ( sans 
discuter, hesiter ou conditionner 
notre obeissance) .  I sitt svarstal ut
tryckte kristenhetens gemensamme 
Fader sin innerliga glädje att om
lffing sig se församlad denna utvalda 
krets från det katolska Frankrike, 
vilken representerade "detta Frank
rikes beundransvärda prästerskap, 
vilket i synnerhet under dessa sista 
tider förtjäna1: allas beundran på 
på grund av de många sorger, lidan
den och prövningar, vilka det burit 
med hjältemodig karaktärsfasthet för 
att mitt under stridens larm försvara 
de poster, som det fått sig anförtrod
da". Han fann också, att hyllningsta
let på ett förträffligt sätt gav uttryck 
åt de känslor, varav seminaristerna 
voro besjälade och i sitt innersta 
hjärta �ppfyllda, "känslor av tillgi
venhet, underdånighet, kärlek, sann 
barnslig hängivenhet till den Heliga 
Stolen, vår heliga Moder den Ro
merska Kyrkan och Kristi Ståthål
lare, må han sedan stamma från vil
ket håll som helst och heta vad som 
helst". Med · hänförda ord prisade 
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den ' Helige Fadern seminaristei-nas 
lycka att få bedriva sina studier i 
Rom, vilket hos honom själv väckte 
till liv kära hågkomster från han3 
egen studietid. Ty han ansåg det 
som en särskilt stor nåd av Gud att 
under någon tid få andas denna 
"trons, den katolska andans, denna 
'ronianitetens' luft, vilken är själva 
själen i den katolska själen och den 
katolska trons �umbärliga och oef� 
tergivliga fulländning". Därefter ut
delade han den apostoliska välsig
nelsen. 

I slutet av november förlorade det 
Heliga Kollegiet en av sina mest 
kända och energiska medlemmar, i 
det att Kardinal Bonzano då bort0 

rycktes av döden. Under Pius X :s 
tid var han under åtta år rektor för 
Propagandans kollegium i Rom. Där
efter sände sa1nme Påve honom som 
apostolisk delegat till Washington, 
där han utvecklade en outtröttlig och 
rikt · välsignad verksamhet för ut
vecklandet av elen amerikanska hier� 
arkien, varjämte han med sin stora 
erfarenhet och kraft biträdde vid lä
sandet av alla de många katolska orc 

ganisationsfrågorna, t. ex. beträffan
de "National Catholic W elfare Con
ference". Den stora sympati, som 
han förvärvat sig, visade sig under 
elen eucharistiska värlclskongressen i, 
Chicago, dit Pius XI, sedan han år 
1922 upphöjt honom till Kardinal, 
sände honom som sin legat. N e,v
y ork och Chicago valde honom med 
hänförelse till hedersmedborgare, och 
överallt mottogs han med furstliga 
ärebetygelser. I Rom har han sedan 
fått tillfälle att utveckla sin rika ar
betsförmåga såsom medlem i Kon
sistoriekongregationen, i Kongrega
tionen för konciliet, i Kongregatio
nen för ordnarna, i Propagandan, i 
Kongregationerna för utomordentlic 
ga kyrkliga angelägenheter, för den 
orientaliska Kyrkan och för semina� 
rierna och universiteten·. 

I Rouen i Frankrike har nyligen i 
närvaro av Kardinal Dubois, ä'rke0 



biskop av Paris, och 13 andra är
kebiskopar och biskopar den tfedje 
nationalkongressen för ökandet av 
det franska prästerskapet hållits. 
Mer än 600 deltagare voro försam
lade, ·varibland märktes såväl världs
präster som ordensmän och präst
kandidater från seminarierna och kol
legierna. I alla talen betonades nöd
vändigheten av, att de kretsar, som 
hade något inflytande, uppbjöde hela 
sin kraft för att rikta uppmärksam
heten på prästkallets storhet och 
skönhet. I synnerhet borde själasör
jarna med särskild omsorg vaka över 
de gossar och ynglingar, i vilka tec
ken till en kommande prästef'lig kal
lelse visade sig. De katolska upp
fostringsanstalterna borde vidare in
rättas så, att de blevo en fruktbar 
mark för uppspirancle kallelser till 
det andliga ståndet. Med beklagande 
hänvisades på den myc«:na skada, 
som religionsfientliga folkskollärare 
stiftade, i det att de för det mesta 
uteslutande sökte rikta begåvade yng
lingars uppmärksamhet på folkskol
lärareseminarierna. Viktigast vore 
likväl hemmens ansvar och uppgift. 
Men här uppväxte den största faran 
genom den avskyvärda neomalthu
sianismen, vilken redan vid källan 
sökte kväva livet och därmed rekry
teringsmöjligheten för ett talrikt 
prästerskap. 

Kongressen uttalade i ett telegram 
till elen Heliga Stolen sin fullkomliga 
underkastelse under de påvliga an
visningarna och maningarna, varför 
Pius XI i ett hjärtligt svarstelegrarn 
tackade. 

I Lille ha de i stiftet boende 
medlemmarna av "Federation N atio
nale Catholique" hållit sin årskonfe
rens. Därunder visade det sig, vil
ket utomordentligt arbete i fråga om 
katolsk organisation, som utförts un� 
der de tre år, som förflutit sedan den
na gren av det stora nationella katol� 
ska förbundet bildades. Med nära 
80,000 medlemmar överträffar det vi
da alla övriga stiftsavclelningat, · I 
stiftets 356 församlingar äro blott 14, 
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i vilka icke finnas någon lokalavdel
ning. Överallt råder en myt:ket livlig 
verksamhet genom folkmöten, före
drag, utdelande av broschyrer och 
traktater o. s. v. Och innanför den 
stora .föreningen ha bildats olika spe
cialorganisationer, t. ex. presskom
mitteer, sociala sekretariat, lånekas
sor, hjälpkassor för jordbruket, för
eningar av barnrika familjer, före
ningar mot smutslitteratur o. s. v. 
Särskilt intresse förtjänar bildandet 
av "Raclio-Famille des Flandres", 
som · gör till sin uppgift att försvara 
familjens, landets och sedlighetens 
intressen gentemot missbruk av ra
cl-ion. 

Som program för år 1928 för hela 
"Federation nationale catholique" 
har general de Castelneau uppställt 
följande punkter : I. Erkännande av 
de religiösa ordnarnas förenings- och 
undervisningsfrihet genom revision 
av lagarna· av 1901 och 1904. 2. Be
kämpandet av socialismen och kom
munismen genom tillämpandet av den 
katolska läran på det sociala livet. 
3. Övervakandet genom familjefä
derna av undervisningen och upp
fostran i de offentliga skolorna. 

I Osservatore Romano meddelas, 
att den Helige Fadern i hemligt kon
sistorium av den 19 december till 
biskop av Regensbttrg utnämnt den 
förutvarande generalvikarien i ärke
stiftet M iinchen-Freising och titulär
biskopen av Attribis Mgr Michael 
Buchberger. Detta val har hälsats 
med allmän tillfredsställelse ej - blott 
i stiftet Regensburg utan i hela 
Bayern och Tyskland. Särskilt har 
den nye tyske biskopen gjort sig 
känd och älskad genom sitt storslag
na arbete som organisatör a-v och le
dare för den katolska ungdomsvår
den i Bayern. Också för själavården 
_bland studenterna har Mgr Buchber
ger varit en banbrytare. 

Från den yttersta Östern meddelas, 
att den japanska regeringen officiellt 



erkänt jesuiternas högskola i Tokio. 
Detta innebär, att de betyg och di
plom, som detta universitet utfärdar, 
i den uppgående solens rike tillerkän-· 
nas samma giltighet som de, vilka ut
färdats av statens egna högsta under
visningsanstalter. Därmed har det 
sista hindret undanröjts för ett kraf
tigt uppblomstrande av Japans nya 
katolska universitet. 

Om vi från den stora världen skul
le kasta en blick på vårt i katolskt 
avseende så efterbliv1ia land, har vår 
uppmärksamhet fångats av en notis 
i Svenska Morgonbladet. Med be
kymmer meddelar derina celebre för
kämpe för "de frisinnade ideerna i 
Sverige", att påven just nu är högst 
intresserad för vårt land, men långt 
ifrån att glädjas över en sådan upp
märksamhet finner ifrågavarande 
kulturorgan, att "vår kontroll på pa
pisterna bör bibehållas". Därefter 
anföres med instämmande en inlaga 
från ärkebiskop Söderblom till justi
tiedepartementet, vilken, under påstå
ende att den katolska Kyrkan nu ut
vecklar en "propaganda, vars like i 
målmedveten energi och omfattning 
icke har förekommit i Europa sedan 
den s. k. motreformationens dagar", 
vilken propaganda säges särskilt rikta 
sig mot vårt land, utmynnar i ett yr
kande på att den kontroll skall bi
behållas, som nu finnas i lagbe
stämmelsen, att katolska skolor ej få 
upprättas utan särskilt tillstånd av 
Kungl. Maj :t. Det är intressant att 
jämföra detta tidningens förordande 
av bibehållande av undantagslagarna 
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mot katolikerna med några uttalan
den i samma nummers ledare, . vilken: 
har som rubrik : "Statskyrkan inför 
skilsmässotanken". Sedan det i bör
jan med tillfredsställelse anförts som 
ett "icke obetydligt tidens tecken, att 
de statskyrkliga med allt större in
tresse börja sysselsätta sig med prn
blemet om kyrkans skiljande från 
staten", polemiseras mot domprosten 
Stave, vilken funnit, att tiden för 
denna skilsmässa ännu ej är inne ; 
gentemot dennes erinran, att regerin
gen kanske även ville bibehålla en 
viss kontroll över en från staten skild. 
frikyrkas teoiogiska undervisning,. 
försäkrar Svenska Morgonbladet ; 
"De frikyrkliga komma icke att to
lerera några dylika inblandningar i 
sitt religiösa arbete och skola nog 
också veta att skaffa sig respekt för 
dessa sina önskningar". Staten får 
alltså för denna "religionsfrihetens" 
apostel i Norden ej utöva något 
tvång mot de frikyrkligas skolor, 
men gentemot katolikernas undervis
ningsanstalter rekommenderas det 
som en nödvändighet ! 

Såsom skäl för att de frikyrkliga 
önska statskyrkans avskaffande an
föres vidare : "Kristendom och kyr
ka skall i världen betyda bön, offer, 
kamp och frihet men ej ett av yttre 
lagar reglerat ämbetsverk med ga
ranterad försörjning av sina tjänare 
och laghot för den medborgare, som 
ej vill bidraga till anstalten. KyrkatL 
skall ej ackommodera sig efter här
skarviljan i staten. Hon borde vara 
ett lejon, ej ·en kameleont". Sat sa
pienti. 
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� o r g o ·n . b ö · n . 

När jag slår mitt öga opp 

Står, o Gud, till Dig mitt hopp. 

V p på Dig mitt hjärta tror, 

Du som uti himlen bor. 

Städs min hirlek vill jag 1visa, 

Utan uppehåll Dig prisa 

För Din godhet, storhet, makt I 

V ar, o Jesus, själv min vakt 

�Mot allt styggt och ont ·i vä.rlde11. 

Styrlt m·ig nnde,, -pilgri1nsfärden 

Göm mig i Din fadersfamn, 

Då en lycka utan namn 

Jag förnimmer. Giv mig nåd 

Städse följa Dina råd. 

Jl!Iå Din vilja bli min egen, 

Då jag finner rätta vägen. 

Om än brant den syns min st·ig 

Leder den dock hem till Dig. 

• .'.._ I  



S. A N  K T P H O C A  S .  

Av .Moder .Mary Salome. 

Utanför staden Sinope bodde en 
rik trädgårdsmästare. Han tillbragte 
hela sin tid med att plöja och så och 
plantera. När dagens arbete var 
slutfört brukade han uppsöka en 
lugn plats och bedja större delen av 
natten. Han gav sina penningar åt 
de fattiga och levde en eremits och 
ett helgons liv. 

En dag hörde han, fottramp på nå
got avstånd från sitt hus. Han lyss
nade ; stegen kommo närmare. Det 
lät alldeles som när soldater marsche
ra i takt. När de kommo närmare 
honom såg Phocas att det var krigs
män i den romerska dräkten, troli
gen på spaning efter någon förbry
tare. Han gick dem till mötes och 
bjöd dem välvilligt gästfrihet för 
natten. Soldaterna intogos av hans 
hjärtlighet och talade om för honom 
sitt ärende. De sökte efter en kris
ten vid namn Phocas. De hade fått 
order att jaga efter honom och döda 
honom utan rannsakning och dom, 
så förhatlig var för ikeJsaren det 
brott vartill han var skyldig. I:'hocas 
hörde på och smålog, men sade in
genting. Med sina egna händer till
redde han e·n god och riklig måltid, 
passade upp sina gäster och under-

höll dem med glatt samspråk. När 
de gått till . vila gick han ut i sin 
trädgård och grävde sin egen grav, 
sedan tillbragte han återstoden av 
natten i bön. På morgonen väckte 
han sina gäster och gav dem frukost. 
När de slutat sin måltid sade han 
dem att han var Phocas, som de sök
te, och bad dem utföra kejsarens be
fallning. Soldaterna blevo mycket 
bedrövade ; huru skulle · de kunna dö
da en man som endast gjort dem 
gott? Men Phocas förklarade för 
dem att döden för honom blott var 
en vinning, att han längtade att få 
gå till sin Herre. Då höggo de av 
hans huvud, och ett ögonblicks smär
ta förde den ädle martyren till hans 
Mä.stares fötter. 

Sjömännen på Svarta havet sjunga 
hymner till St. Phocas' ära, och en 
del av den vinst som tillfaller dem 
lägges åt sidan för de fattiga och 
kallas "Phocas' del". Är inte dyg
den långlivad? Phocas levde om
kring år 300 ;  han var bara en träd
gårdsmästare, och ändå äras han i 
alla tider för sin ädla högsinthet och 
sin kärlek till vår Herre. 

( Övers. av Karin Antell. ) 
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1fRÅN VÅRA FÖ RSAML INGAR O CH FÖREN I N GAR.  

NORRKÖPING. 

Kall var söndag·smorgonen den 11 

december, men i våra församlingsmed

lemmars Norrköping hjärtan rådde 

värme. I dag skulle det bli en högtids
dag, i dag skulle grundstenen till för

samlingens efterlängtade kyrka, till 

S :ta Birgittas kyrka, nedläggas. 

Det lilla kapellet i Skolgatan 24 var 

till trängsel fyllt då gudstjänsten kl. 

· 11 tog sin början. Före den heliga 

Mässan lästes All-

helgonalitanian med 
brinnande andakt. I 

sin predikan berör

·de kyrkoherde Over

schie med några ord 

. dagens händelse. 

Evangeliet för tredje 

söndagen i advent 

talar om dem som 

lcomma till Johannes 
.och fråga : Vem är 

·.du? Den föregående 

söndagens evange

lium berättar om 

huru samma fråg·a 

framställes till Kris-

närbelägna platsen för kyrkobygget, 
där grundstensnedläggningen omedel

bart vidtog. 

Ceremonien, som förrättades av för

samlingens kyrkoherde, var enkel men 

högtidlig. Innerliga voro bönerna om 

att den Allsmäktige måtte välsigna den 

grundsten, som här nedlades till Hans 

ära och Hans förhärligande. Platsen 

välsignades under ,bön, att Herren här 

värdigades taga sin boning. Liksom Han 

.fordom uppfyllde 

Davids 

längtan 

ga ett 

och Salomos 

att uppbyg

tempel till 

Hans ära, så måtte 

Han även nådigt se 

ned till våra fromma 

önskningar och goda 

föresatser. samt hjäl

pa oss att fullborda 

det här påbörjade 

verket. .Själva ste

nen välsignades lika

ledes under bön och 

bestänkande 

vigvatten. 

med 

Innan grundste-
tus själv. När den 

tempelbyggnad, vars 

grundsten dag 

skall nedläggas, rese1· 

sig, skola människor
När grnndstei1en lades. 

nen lades på sin 

plats
J 

inmurades un

der densamma en 

kopparkapsel, inne

hållande ett doku-

na också fråga : Vem är du ? Såsom 

del av den världsomfattande av Kris

tus stiftade Kyrkan svarar den då 

med samma ord som Kristus själv. 

Han svarade dem som fråg·ade : 

"Gån och förkunnen vad I haven 

hört och sett. Blinda se, halta 
gå, spetälska renas, döva höra, döda 
stå upp och för de fattiga förkunnas 

evangeliet". Kyrkan svarar : "Sen i 

-världshistorien vad jag uträttat, sen på 

folken, huru de i alla tider fylkas om

kring mig, sen på mina otaliga under

verk, sen på helgonskarorna, som jag 

fostrat !" 

Efter mässan sJongs Te Deum och 

·därefter avtågade församlingen till den 

ment om kyrkans tillkomst, vackert 

textat å pergament och under

tecknat av H. H. Biskopen, av för

samlingens kyrkohe1·de samt av kyr

korådets medlemmar. Därjämte in

neslöt kapseln tidningar m. m. som 

lämnade upplysningar om kyrkobygget. 

Sedan stenen lagts tillrätta och väl 

infogats tog celebranten mursleven och 
lade på murbruk i korsform, alltjämt 

under .bön och välsignelse. 

Efter den högtidliga grundstensned

läggningen höll kyrkoh. Overschie ett 

tal, i vilket han framhöll sin och för

samlingens glädje vid detta tillfälle, 

en glädje, som var så mycket större, 

eftersom så stora svårigheter hade ho-



pat sig vid de förberedande arbetena. 
"Nu, då vi kommit så långt, att vi kun
nat nedlägga grundstenen", sade han, 
"äro vi emellertid besjälade av inner
lig tacksamhet mot Gud, som är be
gynnare, beskyddare och fullbordare 
av allt gott verk. Vi tacka därnäst vår 
vördade Biskop, som burit lejonpa1ten 
av bekymmer och svårigheter för ar
betets påbörjande. Vi tacka .S :t Olofs
föreningens styrelse och medlemmal' 
för allt arbete och all ansträngning. Vi 
tacka alla övriga, som på det ena eller 
andra sättet hjälpt och bidragit till att 
vi nu kommit så långt Ett tack också 
till de rep1·esentanter från försam
lingarna i Stockiholm, Örebro och Lin
köping, som kommit hit i dag för att 
med sin närvaro förhöja högtidlig1leten. 

Men kom ihåg ! Vi stå ännu ,bara vid 
början. Låt oss då icke förtröttas utan 
i · fortsättningen med allt större iv.er, 
allt större oförtrutenhet hjälpa till att 
förverkliga vår avsikt, vårt ideal, att 
här i Norrköping resa en kyrka till 
den heliga Birgittas ära och åmin
nelse". 

Härefter talade S :t Olofsföreningens 
i Norrköping ordförande, fabrikör H. 
Eick!hoff, som meddelade, att den mur
slev och hammare - mycket eleganta 
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pJaser av förnicklat stål och med so
lida ebenholtzskaft - vilka i dag an
vänts för första gången vid nedläg
gandet av grundstenen till S :ta Birgit
tas kyrka, vo1·0 skänkta av S :t Olofs
föreningen till Apostoliska Vikariatet 
i Sverige att användas vid kommande 
kyrkogrundstensnedläggningar och att 
det skulle val'a för givarna den största 
glädje, om de rätt ofta komme till an
vändning·. Ske alltså ! 

Så var den betydelsefulla högtidlig
heten till ända. En och en gingo vi 
närvarande därefter fram för att med 
hammaren knacka tre gånger på grund
stenen : I Faderns, Sonens och den He
lige Andes namn. Och ur våra hjä1tan 
steg ånyo den bön, som nyss fram
sagts : Herre Jesus Kristus, Du som är 
vägen, sanningen och livet, Du som äl' 
den eviga hörnstenen, Du som är det 
eviga, oföränderliga, ol'ubbliga funda
mentet, välsigna och skydda denna 
grundsten !  Du som är skapare, be
skyddare och fullbordare till allt som 
finnes i himmelen och på jorden, var 
Du även vår beskyddare och fullbor
dare, val' Du byggherre till den bygg
nad, vi här till ditt heliga na:mns för
häl'ligande påbörjat !  

P .  L. 
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1 .  Söndag, Nyårsdagen, Jesu omskä
relse, 

2.  
3 .  

4.  

5.  

6. 

7. 

8. 

9 .  

10 .  

11 .  

Måndag. 
Tisdag. 
fest. 
Onsdag. 
fest. 
Torsdag. 
gen. 

Jesu heliga namns fest. 
Oktav ,av Johannes Ev. 

Oktav av Menlösa barns 

Vigildag till Trettonda-

Fredag, Trettondagen (Heliga tre 
kungars fest) . (Dispenseras från 
abstinensbudet) . 
Lördag. Andra dagen inom Tret. 
tondagsoktaven. ( H. H. Biskopens 
Konsekrationsdag) .  

Scindag inom Trettondagsoktaven, 
(Den heliga Familjens fest ) .  
Måndag. Fjärde dag·en inom ok
taven. 
Tisdag. Femte dagen inom okta
ven. 
Onsdag. Sjätte dagen inom okta-
ven, 

12. Torsdag. Sjunde dagen inom ok 
4aven. 

13 .  Fredag. Oktavdagen av Tretton
dagen. 

14. Lördag. S :t Hilarius Bisk. Kyrko
lärare. 

I Kyrkans hela liturgi och kult in
tager d e t ih e 1 i g a m ä s s o f f r e t 
medelpunkten, om vilken allt annat 
kretsar och rör sig mer eller mindre. Det 
heliga mässoffret är nådens sol för de 
katolska kristna, som förlänar dem kraf
ten att i förening med Kristus arbeta, 
offra och lida, det nya förbundets stän
diga offer, den levande Kristus mitt 
ibland oss. För att vi icke skola drab
bas av förebråelser : "Mitt ibland Eder 
står den, som I icke kännen" skall ut
rymmet under kalendern i Credo under 
detta år särskilt avhandla denna Kyr
kans litlugis största skatt från såväl 
dogmatisk, liturgisk som asketisk stånd. 
punkt. 

I. B e g r e p p e t o f f e r i a 1 1-
m ä n h e t. a) 0 f f e r i e g e n t-
1 i g b ·e t y d e 1 s e är frambärandet 
av en synlig gåva åt Gud för att där
igenom tillbedja och hylla Honom 
som alla tings skapare och högste 
Hene. Offret är den högsta formen :för 

1 5, Söndag, Andra efter Tretton· 
dagen. 

16 ,  

17 .  
18. 
19. 

20. 

21 .  

22. 

23.  

24.  

25.  
26.  

27.  

28.  

Måndag. S :t Marcellus I. Påve, 
martyr. 
Tisdag. S :t Antonius, Abbot. 
Onsdag. Cathedra S :t Petri i Rom. 
Torsdag. S :t Henrik. Biskop, 
martyr. (Finland ) .  S :t Knut, Ko
nung, martyr, (Danmark) . 
,Fredag. S :t Fabianus och Sebas
tianus, Martyrer. 
Lördag. S :t Agnes, Jungfru, mar
tyr. 
Söndag, Tredje efter Tretton
dagen, 
Måndag. S :t Raymondus de Pen
naforte. B ekännare. 
Tisdag. S :t Timotheus. Bisk. mar
tyr. 
Onsdag. S :t Pauli omvändelse. 
Torsdag. S :t Polycarpus. Bisk. 
martyr. 
Fredag. S :t Johannes Chryso
stomus. Bisk. kyrkolärare. 
Lördag. Vår Frus tidegärd. 

29. Söndag. Fjärde efter Tretton
dagen, (I högm. : S :t Ansgar Nor-
dens Apostel) .  

30.  Måndag. S :ta Martina. Jungfru, 
martyr. 

3 1. Tisdag. S :t Petrus N olascus. Bek. 

gudsdyrkan. Offret innebär dels ett 
frivilligt e11kännande av Guds oändliga 
f'llllkomlighet och majestät, dels en öd
mjuk underkastelse under Guds vilja, 
begrundad på det beroende, i vilket vi 
som skapade varelser stå till Skapa• 
ren. Han är konungen, som allt och alla 
måste tjäna. I offret finnas alla den 
inre g•udsdyrkans akter, tillbedjan, 
tacksägelse, försoning och bön (åkal
lan ) ,  och få i offret sitt högsta och hög
tidligaste uttryck. Så tillvida offret är 
en yttre kultakt, beror visserligen 
dess värde på den offrandes inre an
dakt och avsikt, men även offergåvans 
beskaffenhet bidrager till dess välbe
haglignet inför Gud. Det ädlaste i den 
synliga skapelsen är människan, männi
skolivet. Därför har Kristus för att 
frambära det fullkomligaste offret, gi
vit sitt eget liv på korset som förso
ningsoffer för världens synd. 

(Forts.) 






