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E{ter en målning av Rubens.

L)en dag är stor oclr full oa
då Jesus hom til,l jordcn

fröjd,
lit ned från h,im,lens lluso höjd
och m,ännisha är aorden.
Så underfttllt Gud.r råd.rlut iir:

(ltav en iun.clfrw ren och shiir
Gnds son lår född ,rn, 67iz-tit.
VäLsrqnad,

o Mari.a, var!

Till moder Gud di,g horat
och h(tr sin nåd dilt ltivit.

hqr

9
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KRUBBAN I GRECCIO.
Tredje året före den saliga Francislius' hridanfärd fick han den önskan att framställa Kristi födelse för
att uppväcka folkets gudsfruktan.
Ilan beslöt att utföra detta med största möjliga högtidlighet i borgen i
Greccio. Men för att icke denna sak

skulle väcka motsägelse, ville han
hava påvens tillåtelse. Sedan han
erhållit dennes medgivande, lät han
iordningställa krubban med hälm
samt lät ditföra oxen och åsnan och
inbjöd dit många bröder och annat
gott Iolk. Och han ville utför'a detta
på natten och det rådde den natten
det vackraste väder och där fanns en
stor mängd tända ljus, och det var
mycket högtidligt med många lovsån-

ger och

högtidliga tidegårdsböner,
sc,m sjöngos av de många munkar,
som voro där, så att det återklingade
i hela skogen, där denna högtidlighet

liölls. Gudsmannen stod framför
krubban full av högsta mildhet, fällande oräkneliga tårar av högsta

gudsfruktan och fromhet. På en
st:illning, som han lät uppföra där
ovanför krubban, lästes med stor
högtidlighet mässan och den salige Franciskus sjöng där det heliga evangeliet och predikade för folket om födelsen av Kristus, "vår konung", som han hade för plägsed att
kalla barnet

i

Betlehern, når han pä

clenna fest ville nämna det meci största ömhet och kärlek.

En riddare, som var där, vilken
var av stor ftittrådighet inför Gud
och som av kärlek till Kristus avsagt

sig alla världsliga ting och sorn hade
slor tillgivenhet till Franciskus, och
vars namn yar Giovanni da Greccio,
han sade och bekräftade sig vid detta
tillfälle i den l-reiige Franciskus' armar hava sett ett barn, som såg ut
som om det sov, och den helige Franciskus väckte det. För visso s1'ntes
denna syn vara sann både på grund
av riddarens heliga vandel och på
grund av sanningen, solrl redan
visade sig och bestyrktes genom
uppenbara järtecken, ty då Franciskus föredöme betraktades av värl-

den, rördes många personer till
ffomhet, som förut varit ljumma
och likgiltiga för tron på Kristus.
Och halmen, som varit i dönna
krubba, blev tillvaratagen och bevarad och det hade kraft, att vilket djur som helst, som vid den rörde, botades från många sjukdomar
och den bortjagade mången annan
pestilens. Genom detta nrirakel och
många andra ting förhärligade Gud
sin tjänare Franciskus och visade
ständigt på hans bön uppenbara underverk och visade den oändliga
kraft, som var i honom.

(D.M. Mauni, op. öit.)
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SICRID UNDSET.
Budskapet

att Sigrid Undset av

Svenska Akademien tilldelats 1928

års Nobelpris i litteratur har mottagits mecl glädje av alla litteraturintresserade i Sverige. Av nu levande norska diktare torde ingen
äga en så stor och beundrande läsekrets i vårt land som Sigrid Undset. Att det är hennes senare diktning, omf attande
clet monumentala
medeltidseposet

"Kristin Lavrans-

datter" och

mäktig'a diktver-

djupgående

gripande.

Akaden.riens

Undset

i Kalundborg
och

hu-

vuclpersonen, åt

föddes den 20 maj
1882

öljde

nor, särskilt

og

prisbedcimning är
säkert.

i Danmark,

f

ania. Tecknanclet

hans börn". vilka
behandla norskt
inedeltida liv och
norsk medeltidskvrka, som varit
de tungt vägar.rde
'verken vid Sven-

Sigrid

Efter "Fru Marta Oulie"

"Den lykkelige Alder" (1908) men
först med den stora romanen "Jenny" (1911) blev hennes namn berömt. Romanen skildrar en ung
norsk konstnärinnas liv dels i skandinaviska konst-

av bokens kvin-

viken" och "Olav

ska

i de närmast följande,
skilclrar hon clet moderna livet
särskilt de unga kvinnornas öden.

närskretsar i Ron.r.
dels i småborgerlig mil1ö i l(risti-

de

ken "Olav Auciunssön i Hest-

Audunssön

le komma att giva. I denna ro-

man, liksom

Sisrid

hon tillhör en gammal släkt, som
har djupa rötter i norskt bondeliv.
llennes fader var den framstående
arkeologen Ingvald Martin Undset
och från honom torde hon ärvt sitt
intresse för historia. På mödernet
flyter danskt blod i hennes ådror.
Redan som barn flyttade hon med
föräldrarna till Kristiania och där'
genomgick Sigrid Undset ett hanclelsgymnasium och var sedan anställd på kontor åren 1899-1909,
varefter hon helt ägnade sig åt litleratnren. Sin författarbana började hon rned "Fru Marta Oulie"
(1907), som är en äktenskapsroman
i dagboksform, och som föga låt
ana vad författarinnan senare skul-

och

För
hjältinnan är livet
vanskligt att leva, och romanen
handlar om heirnes undergång. I
motsats till största clelen av den
moderna diktningen förkunnar
Sigrid Undset i
sina tidigare böcUndset.
ker, att de kvinnor, som ha kraft att hålla ut i äktenskapet, och som minnas att de
där hava en plikt att fylla, de kunna
väl erfara många besvikelser och

brustna illusioner, men

ändock

känna en viss lycka och deras liv
är innehållsrikt och värdefullt.

"Jenny" följdes av novellsamlingen "Fattige Skjrebner" (1912), romanen "Vaaren" (1914) samt cle
två novellsamlingarna "Splinten af
Troldspeilet" (1917) och "De kloke Jomf ruer" ( 1918). Därefter
sacle författarinnan farväl åt sin
samtid, som hon i flera ,av de här
f örut nämnda diktverken skildrat
på ett ypperligt sätt, och fördjupade sig i studiet av den narska me=
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rlelti<len. Resuitatet härav blev <let
rnäktiga verket "Kristin Lavransclatter" (1920-1922). Dessförinnatr hacle hon sysslat med meclelticlen i "Fortreilingen om VigaI-jot og Vigdis" (1909) och i återg'ivandet av den gamla sagocykeln

"Fortallinger om Kong Artrrr og
Ridclerne av clet runde Borcl"
(1915). Uncler frjrsta perioclen av
Sigricl lJndsets författarskap spelar religionen föga roll för hennes
människor, vilka oftast äro utpräg-

lade stadsbor. Den anctra perio.len,
sonr inledes mecl "Kristin Lavransdatter", kar-r betecknas soll1 det religiösa genorubrottets period. Nu
skriver hon sina stilrsta verk, och
rlet är religionen, närmare bestämt
den katolska Kyrkan, sonr årsta<lkornn.rit hennes fördjupancle ocl-r
fi)rädling och som gjort henne till
clen stora diktare hon är, en av
norclens största. Redan tidigare
har hon känt sig' dragen till clerr
katolska Kyrkan men vi<l arbetet
rnecl "Kristin Lavransclatter" har
hon grur.rclligare stuclerat den, och
horr har under arbetets gång all't
rner gripits av cless skönhet och
rrrajestät och slutligen har hon ej
kunnat motstå kallelsen att helt
och odelat omfatta Kyrka.irs läror.
Att hon är levande intresseracl av
sin katolska tro är alinränt käril
bl. a. genom de rnästeriiga c,versättningarna av Robert Hug;ir Pensons värclefulla böcket "C.lrtist in

the Church" och "The

of Christ".
Det är .lerr religiijsr"

Frienclship
iivsl<änsl::n

är det bärande i l'l,rkeir cu.r l(ristiu Lavransdatter. Handlingen iir
förlagd till första rlele:r av I300talet och platsen är ciels No',-dr:Gudbranclsdalen, dels Oslo ocl. Nidaros. Romanens första -lci. "lirunsen". skildrar Kristins sl,ricl fi.ir att
få den rnan hon äisl<a.r, närnli.qen
Erlend Nikulaussön på Fiusai.)'.
Erlend är vacker och riddr:L'lig, llrel
han är också svag och harrs r-vkte
är' icke clet båsta. Kristin inser nog
illlt detta, llon set hans fel, lner.r
sr-rm

hon fortfar att älska honom likväl
med förloracl lyckokänsla, och cler-r
dag hon blir hans ltrud och mecl
orätt bär kronan förstår hor.r. att
livet vid clen älskades sida kommer

att bli en botgöring. Om denna
botgöring l-randla de två följande
delarna. I andra delen, "Husfrue",
skildras samlivet mellan Erlend och

I{ristin på Husabl'. Nlatrnen kastar'
sig in i ticlens politik, och detta öcleIägger honom ekonomiskt ocl-r för-

stör hans ställning inom landets
riclderskap. Religionen får nu allt
större makt över Kristins sinne.
Nlen hon föränch'as icke. Stolt,
självrådig och trotsig lever horr
med sin rllan och sina barn pil
Husaby och strider rnellar.r nlakarna höra inte till ovanligheterna. Trots cletta känna bägge
att cle älska varanclra, r-rch att
<le bunclits sa1l1n1an av oslitliga
bancl. Sista clelen, "I(orset", berättar on Kristins kva1, då känslor av
kärlek och förakt gent emot mannen strida orn herravälclet i hennes
själ. Efter clråpet pä Erlend, soln
cljupt uppskakar henne, är det åt
sönerna hon helt ägnar sitt liv.
N{en dessa växa ifrån hennes omsorger, göra sig oberoende och dra-

ga ut i värl<len med samma oro i
sinnena sotn deras fader. Då har
världen intet rner att betyda för
Kristin och hon gårr sin pilgrimsgång till Nidaros för att därefter
gå in bland systrarna i Reins kloster. Här lever hon i träget arbete
salnlnan med andra fromma nunnor till dess pesten, som härjar
landet och som bortrycker flera av
hennes söner, slutligen också tar
henne bort från botgöringen i
klostret. Denna mäktiga roman,
som omfattar så rnånga människor
och livsiiclen, forsiggår i en tid, då
Kyrkan i Norge hade nått sin största makt över sinnena. Vi möta ett
stort antal av livslevande personligheter och oförglömliga drarnatiska händelser och framf örallt är
huvudpersonen given på ett sätt,
sonr <ljnpt inpräglar sig i läsarens
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minne. En storstilad och mäktig
kvinnogestalt. I denna märkliga
bok känna vi oss verkligen förflyttade till det medeltida Norge och
vi erfara starkt och gripande den
katolska K)'rkans välsignelserika

makt över människornas

sinnen.

Det är med ett orcl en bok man ej

glömmer.

Ar 1925 utkom början av Sigrid
Undsets andra stora romancykel
från Norges medeltid "Olav Audunssön i llestviken", som 1927
följdes av "Olav Audunssön og
hans börn". I denna roman har den
religiösa känslan blivit till förkunnelse. I Olav Audunssöns historia
har Sigrid Undsets id6er fått ett
ännu klarare uttrl-ck än i "Kristin
Lavransdatter", och detta då framförallt i dess senare del, vars innehåll kan sägas visa den katolska
Kyrkans förmåga att hjälpa och
frälsa människorna i en värld, som
dagligen fläckas av all slags smuts.
Innehållet är i korthet följande:
På Steinfinns gård växer fostersonen Oiav Audunssön upp. Han och
Steinfinns dotter Ingunn hava som
småbarn lovats åt varandra. Vid
15 års åldern fullborda de i hemlighet sitt äktenskap, men Ingunns
fränder sätta sig emot förbindelsen och de unga hänskjuta då sin
sak till biskop Torfinn av Hamar,
som välvilligt antar sig dem. Vid
ett tillfälle dräper emellertid Olav
i hastigt mod en av Ingunns fränder, som kränkt honom, och nu måste han gå i landsflykt, sedan han
och Ingunn ytterligare bekräftat
sin trohet för varandra. Nio år är
han borta och under dessa långa år
väntar Ingunn trofast på Olav.
Men sedan Olav varit hemma och
på nytt bekräftat sin trohet, faller
hon för en förförare, isländaren
Teit. När Olav komrner åter på
allvar för att taga Ingunn till
hustru och finner henne havancle.
förskjuter han henne icke. Det är
Ingunns svaghet och hjälplöshet
som mef än annat binder honom

vid henne, och han ser att

hans

livsuppgift skall bli att hjälpa henne nr det förneclringstillstånd, i vilket hon kastat sig. Men innan han
för sin brud hem till sig, dräper
han Teit, sorn tillfälligtvis kommer
i hans väg. För Ingunns ryktes
skull underlåter han att kungöra
clråpet, och detta enligt lagen icke
sonacle brott blir ej heller skriftat,
ty att bikta är omöjligt utan att
vara villig att böta inför världen.
Av hänsyn till Ingunn tar han också hennes och Teits son Eirik till
sitt hem och erkänner honom som
sin son. Så dör Ingunn efter
långa år av sjukdom och lidanden och Olav har under hela clenna
tid med tålamod stått henne bi
och vårdat henne, allt under det
han själv känt ungdom och glädje
fly bort från sig. I verkets senare
del företager Olav en resa till London, och där griper honom tanken
att bli korsriddare och sålunda
kunna bikta sin synd utan att
behöva stå till rätta för den i
hemlandet. Men av detta blir

intet. Han väljer att återvända
hern och fortsätta att leva i
osanning inför sina medmänniskor och i trots emot Gud. Men
utan glädje och lycka gå åren
för honom tillsammans med Eirik

och hans och Ingunns dotter Cecilia i Hestviken. Eirik blir till ytterligare sorg för Olav och likaså dotterns ol1'ckliga äktenskap. En morgon hittas Cecilias make dräPt, och
då Olav tror, att dottern är skyldig
till clen hemska gärningen, griPes
han av skräck. Han ser Gucls straffande hand, han förstår att han måste söka försoning mecl Gud och
han beger sig till Oslo för att skrifta, men i skriftermålets stund träffas han av slag. Han förlorar talförmågan, och stum och glädjelös
släpar han sig omkring på sin gård
under sina återstående dagar, kännancle sig förkastad av Gud. Men
på sin sista dag får han visshet
att Gud har förbarmat sig och förlåtit och till insegel härpå får han
erf ara att Eirik ämnar viga sitt
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återstående liv åt klostret för att
clär bedja för hans sjäI.
Boken om Olav Audunssön är cn
gripande, en djupt religiös bol< onr
skuld och försoning, om en sjäis
stri<l med sig själv för att komma
till frid rned sitt samvete och med
Gud. Den är fylld ned upprörande
och hemska händelser, men när

man slutat den, har man en känsla
av fricl, en stärnning av högtid. \Iecl

mästerverken "Kristin Lavransdatter" och "Olav Audunssön" har
Sigrid Undset visat sig vara dcrr
värdigaste att erhålla Nobelpriset
i litteratur.

Erik \Ä'immerströnr.

PUER NATUS EST NOBIS
Av

Sigrid Undset.

I.

Vor Herre Jesus og hans laresveiner gaar hjemover mot Kafar11aum.

IJe tolv er sagtens uoksaa tr"ette
l1u. Der har hzendt saa meget paa
det er slik paa hver'
rlenne reisen
- de gj/r i fllge med
eneste utfrerd
\festeren. Slag i slag har deres
stakkars svake metrneskehjerter og
deres korttankte hjerner maattet
forta imot de skiftende incltryk
- og
virrende nrerkelige hzendelser
gaadefulde orcl fra Herrens tnut.rd.
Og hvis vi saa atpaa forsfker at
tienke os alt det sorn evangelierne
i sin knaphet ikke paatar sig at
skildre: de lange vandringer bortover solide romerske landeveier -det er bare det, at i lengden blir
en saa trat av at gaa Paa landeveier, saa det kjendes rent som en
hvile at slaa ind paa en stenet fjeldsti til en forandring. Og stadig har
cle varet midt oppe i et mylder tv
fremmede mennesker, omringet a'i'
en stim med ansigter, brttne och
gulhvite rundinger som tluver
paa bllgerne av blaa og hvite
cch brunlige flammende klesplagg. Der er bevegecle ansigter og grepne ansigter, syke folks

fortrukne ansigter og ansigter
med stygge, retencle saar, folk
som stirrer med tryglende, spandte

blikke og folk som maaper, spot-

ske, hovmodige, fiendlige, likegyldige ansigter
Stlvet hvirvles

-. disse mennesker
op i skyer om alle
sorn tranger sig frem og traakker
hit og clit, det blir heclt at fardes i
en slik stim av folk og det lugter
av denr
llkaande, svette kler,
- billige, oljef ete parfykvindernes
mer. Livslevende, nyf ikne gatellng'er albuer sig frem i trengselen
og skal se alt som gaar for sig, og
de sparer visst ikke paa sine gnelrende stemrner. ])et er sandt, de
tolv apostler er selv m.end av folket og clette folkeliv er l-rjemlig og
velkjendt for dem. og' naar de forslker att verge Jesus mot paatr.rngenrle kvindfolk ofa unger, mener de det sikkert godt, og de berer si51 nrere rnenneskelig omtanksomt at end vi gjerne husker paa,
naar vi leser evangeliernes ord om
dette optrin. \/rr viss paa at apostlene visste nok, hvor umulig det
kan vare at f aa stoppet en slik

landsbykjarrings taleflom, naar
hun ffrst har faat lov til at lukke
op munclen. Og disse svarte, spillevende gategutterne som endelig
skal holde sig fremme overalt hvor
noget hander, som styrter til for
at stirre paa hvert eneste menneske de hlrer folk snakker om, ikke
har respekt for nogen eller noget,
jo
uten de blir alvorligt skremt
saamen, apostlene vet nok hvordatr
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de er, de har da vel veret gategutter selv engang
Men siden h a n -.valgte den til
sine fflgesvender er disse tolv
mend blit skilt ut av folket paa en
serskilt maate. Det er or.nkring
deres Herre og N{ester at hele
dette bevegede og ophidsede menneskehav bplger, Han staar midt
i ringen som maal for alle folks
fine, og sammen med ham staar
disse tolv jevne almuesmand vendt
mot alle de andre, en del av bevegelsens bllger skvatter ogsaa op
omkring dem.
Ja, de har da allerede faat lov til- at forsfke, hvordan
det kjendes at vere midtpunktet
selv, uten at ha Jesus synlig og
levende ved siden av sig, for de har
alt veret sendt ut, to og to, lor at
forkynde at Hirnmerikes rike er
n€r, og de har alt forslkt sig i
kampen rnot damonerne.
Og mens de nu vandrer mot Kafarnaum, saa berer tre av dem, Peter, Jakob og Johannes, paa mindet
om Forklarelsens berg
i et blen-

dende og henrmelighetsfrrldt
nu har
de linet noget av sin llerres sande
herlighet. Da de saa kom ned fra
fjeldet, faldt de midt op i flokken
som var samlet om det maanesyke

barnet og de andre disciplerne, som
faafangt hadde pr/vet at drive ut
av gutten den urene aand. Atter
har de set et dlme paa Mesterens
magt
og endda mens sindet er
breddfyldt
av triumferende glade
over dette, taler Jesus till dem
mlrke ord om dld og opstandelse,
som de ingenting skjlnner av, og de
vaager ikke splrre ham engang
De kunde sandelig ha nok -.at
snakke orn. Eller, man skulde synes, de maatte ha mest lyst til at
gaa og tie stille og grunde over alt
de hadde set og hlrt. Men de talte
altsaa samlnen, staar der i evangeliet.
Og saa kom de til Kafarnaum.
Og da de var kommet i hus, spurte
h a n dem: "IIvad talte clere om
paa veien?"
Men de taug. De hadde nemlig

v*ret i strid med hverandre paa

veien, om hvem som var den stlrste iblandt dem
- os, hvad en av
Vi kunde tenke
sen-middelalderens billedmestere
vilde gjlre ut av motivet: cle tolv
apostler sorn kommer vandrende et
stykke bakefter nlesteren, en tat
sammenkomponeret gruppe av uttryksfuldt fegtende armer og lidenskapelig fortrukne ansigter; av alle
livsens krefter trretter de om rangen. Det kunde en f rom mester
male
en, som med inderlig arlclagt -paakaldte de tolv apostler i
deres himmelske herlighet og desuten nreret en serskilt kjerlighet
til den av dem, som han hadde faat
navn efter i daapen. Uten spor av

skrupler vilde han ha malt sin
kjere navnepatron akkurat saa
menneskelig som han var under
leretiden
like saa menneskelig
som alle vi- andre.
Jesus satte sig ned, kaldte de

- hen til sig og sa til dem: "Vil
tolv
nogen vere den ffrste, da bli han
den sisste av alle og alles tjener".
Og han tok et barn og stillet det
midt iblandt dem, og da han hadde
tat det i favn, sa han til dem:
"Sandelig sier jeg eder, uten :rt
I omvender eder og blir som bfrn,
kommer I ikke ind i Himmerikes
rike. Derfor, den som ydmyker sig
som dette barn, han er den stlrste
i Himmerikes rike.
Og den som tar emot et saant
barn i mit navn, han tar imot mig.
Men den som forarger en av
disse smaa som tror paa mig, for
ham var det bedre at der var
hrcngt en mfllesten om hans hals
og han var s.rnket i havets .dyp."

II.
Den sisste av alle
H v i s vi forslker-. at se paa et
nyfpdt barn uten at se det i atterglansen f ra Bethlehemsbarnets
glorie, uten at det er svfpt i v o r
kjrerlighet og vort haab, uten at
vi har redd op en se{g til det av
vore langsler og vore rlnsker
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og vor forfangelighet -. Hvis
vi kunde se ganske likegyldig paa

en riilan ynkelig, naken og nyfldt
saa kunde vi ikke
menneskeunge
kryp end
tanke os et elendigere
hvis
den. Stygg er den ogsaa
vi ser paa den med koldt- hjerte.
Hodet er altfor stort til den arme
vesle skrotten, lemmerne altfot
smaa og tynde, og saa kaver den og

slaar om sig planllst, mens den
krymper ansigtet sammen i tusen
rynker og vraler avskyelig med
aapent, tandllst gap
-. ja
det er
Vore egne smaabarn
For
det
naturligtvis.
andet,
noSet
ff,rste, mere eller mindre har da de
fleste av os av det skjlnne og blinde instinkt, som driver sugedyrenes
nyfldte unger til at finde morens
melkekilder, og mor-dYret til at
live om ungen med sin egen kroP,
blie hodet nedover den og slikke
den.
Og saa er der menneske- hemmelighetsfulde gave'
sjrelens
a! den kan mindes bakover og
te-.ke fremover clrlmme om
hvordan verden var eller burde har
veret, frtr den selv kom til verden.
om hvordan det skal bli eller kan
bli her, naar den selv ikke er her
mere. Drfmmene rinder sammen
med blodbllgen gjennem kroPPen,
msndsn samler
farver driftslivet
- marker, som
forraad, hfster paa
hans faedre har brutt, han bYgger
hus og borg forat hans bfrn og
blrneblrn skal bo der om lange'
Den hjelpellse, hYlende,
ienge
-. ungen er en dYrebar skat,
rlde lille
rleu er arvingen, attens fremtid *.
Mön et vildt fremmed barn fiendens barn, ungen til folk som
Vi har slaas
staar i veien for os

om pladsen ved
med dens forreldre -.
livets matfat, vokser den oP, saa
faar vore dyrebare barn lov til at
slaas med den om verdens goder.
Vi draper ikke likefrem fremmede unger eller tar dem til treller
for at nytte dem i haardt arbeide
eller som salgsvare, vi slagter dem
ikke brutalt paa en blodig altersten eller offrer dem i et gloende

gudebilledes svelg. Yi gjf,r det i det
mindste ikke saa raat og aapenlyst

som det var skik og bruk ff,r

i ti-

den, baade her og der, mellem mennesker som aldrig hadde hlrt om
Julens budskap. Det vil si, hvad der
kan ske omkring i samfundets

mlrkekroker, hvad der kan hendet faar
de, i krigstid til dlme
vi heldigvis ikke vite -.- Men det
er da virkelig forholdsvis sjelden
at moderne hedninger likefrem tar
livet av et barn, selv om det er
aldrig saa uvelkomment her i verden, naar nu barnet

flrst

engang er

kommet hit. De gjlr det da som
eller endda bedre, rle
oftest fF
sdrger for -at det ikke blir til. llvorfor skulde de ikke det ? I virkeligheten er der heller ingen anden
grund til at svare nei til slikt end
hele kristendommen.

"Doktor Le Bon, doktor Le Bon,
De som er en studeret mand, De
vet at menneskeslegten er begavet
rned enslags smak for barnemord !"
Det er Louis Veuillot som sier det*.
"Man kan iagtta dette fenomen paa
alle breddegrader, i alle civilisatio-

ner og i alle barbarier. Av

en

grund, eller av en anden grund -.
for at bevare racens kraft, for at
:ere guderne, for at fete aanderne,
f or at komme utenom f drstef ldselsretten, f or at spare omkostninger og br1'deri med opdragelsen,
i Athen, i Sparta, i Karthago, i
Rom, i Peking, paa Otahiti, i London, i Paris og omegn _- man dreper bfrneue eller slrger for at de
ikke blir fldt. Det er neppe andet
end kristendommen som med nogen kraft kan kjampe mot denne
besynderlige vane, og der hvor
kristendommen svinder, tar den
vane, som den hadde beseiret, sit
blodige herredfmme tilbake."
Tflr vi si, det er ikke sandt
-?
Der er da ikke noget paa jorden
som er saa yndig som et bitte litet

barn- ! Millioner av mfdre

sva-

rer, med smil om munden, med taarerne styrtende ut av finene, min
* I "Les Odeurs de Paris, Liv. V"*
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lille gut, min lille pike var deilig,
deilig hver eneste dag av sit liv,
men aller deiligst da gutten min
var saa lrliten og hjelpells saa miu
bdiede arm var rummelig nok vugge for ham. Fadrene ryster paa
hodet: Ikke glad i barn !
Syntes
- og velikke jeg at livet var rikt
signet trass i slit og armocl, bare
en viss liten jente som jeg husker
kllv op i fanget mit og gjorde sig
til for far sin
Og Herregud !
-. egne
Om vi tok vore
snille sfte
barn i forsvar mot naboens v&ntmelige ung'er, og om vi kanske har
veret litt hensynslfse i kampen, da
det gjaldt at skaffe .i'ore egne barn
frem i livet, og om vi overlot det
til de andre at sfrge for sine, saa
godt de kunde
vi er da vel ikke
- det. Vi vilcle da
barnemordere for
ikke de fremmede ungenle noget

vondt

-.

Nei da, la os takke Gud for det
har vi da aldrig villet no- vondt
get
barn. Vi som lever paa traditionen av nasten to tusen aar, og
hvert eneste av alle de aarene er
gaat paa held og er sunket under
likesom i ett fyrvrerkeri av himmelske lysstraaler. Ut av vinternattens mulm bryter med en gang en
flom av lys, glansen falder paa en
jeterieir midt imellem flokke av
hvilende sauer paa en stenet hlislette utenfor en graa landsby i
Judaa. I et andet land langt borte
tendes med ett en ny, tindrende
stjerne i stjernevrimlet paa det
m/rke hvalv. Stjernen viser en karavane veien gjennem frkener, over
skar i fjeldkjederne, forbi den ene
lille hvite lsterlandske by efter den
anden. Indtil jreterne og rytterkaravanen mltes like utenfor Bethlehem i Judea, og de fattige landsens
folk fra bygden og de langfarende
stjernefrode mrend gaar salltme11
ind i en hule under bakken, der det
er som enslags f6hus, og i en av
krybberne har en ung mor redd op
seng til sin nyfldte lille gut. Og pilegrimmene fra ner og fjern blier
sig og tllber
i to tusen aar har

-

lys og varme pulset ut over verden
fra den lille i krybben. Ut av hans
fine straaler lyset - Lumen de Lumine
det lys som mfrket ikke
- Det lille hjerte som tikforstod.
ker i barnets bryst er selve Kjarlighetens glldende arnested.
Og med hvert nyt aar som gaar
frem, gaar to mennesker fra Bethlehem til Jerusalem. f snart to tusen aar er den ydmyke lille proces-

sion synt frem for os : e1l jldisk
og en blottencle ung
pike gaar indover mot Davidsstaarbeiclsmand

den; de byttes om at b"ere et spedbam, herrdes f/rstef/dte sotl, for rt

offre ham i Templet. \{ens

jor<l-

kloderr ruller mot langre og lysere
clager, og vi som bor i vinterlandene tlr begynde at lengte nrot

vaaren, gjerrlyder Marias let'ie
fottrin paa de haarclfrosne veier,
sneen skriker lystig under hendes

skridt, i morgensolen falder skyggen av de nakne trar bare som et
fint, lysvirket sllr over den spinkle
mor og barnet som hun holder i
favnen. I morgenluften fornemmer
vi hendes hastige pust, mens hun
g'aar for at bringe sin sfn til hans
Fars hus.
Og de to gamle, Simeon og Ann:r,
snur ryggen till vaaren og alt som
den skal bringe de andre, llv og
llste vandbekker og lekne fugler,
sommerblomster ag moCent kolr.r:
det var nok godt alt sammen -mange, mange vaarer har de varet
med til att mf,te og de bragte gocle
dager og vonde c{ager, og vinter
fulgte efter vaar igjen. Men her
kommer Maria, og de skynder sig
til mltes med hende og tar barnet
ut av hendes armer og lagger clet
ind i sin favn: den evige vaar.
"Nunc dimittis servun tuum Domine.
For mine fine har set din
frelse,-som du har beredt foran alle
folkeslags aasyn. Et iys som skal
lyse op for hedningerne, og dit
folks, fsraels, herlighet."

III.
Det var saa vakkert ute i aftes.
Jeg var gaat ned i haven for at si
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min rosenkrans ute. Det er hfsten
alt, og kvelden mfirk, men himmelen er fuldsaadd med stjerner. En
stor en staar lavt i sydlst bakoin
hengebjerkene
de begynder at
bli tynde i l/vet- nu; kronerne tegner sig saa aapne og luftige mot
den mflrkeblaa, stjernestrldde himmel. I stauderabattens mur av trttere mfrke skimrer endda blomster
som blekere flekker, og den kjllige
luft er mat av gode, sterke dufter
vaat jord og nedfaldent l/v,
sene roser og kjlkkenhavens kraftige grlnsak-lugter. Mens jeg gaar
op og ned i havegangen tar det til
at lysne paa fsthimmelen, skogaasens rand tegner sig skarpt mot
luften og nogen smale skystripcr
som driver lavt over granspirene
blir blekt lysgyldne
snart kommer maanen derborte.-

Det er fredags aften; saa skulde
det jo vrre den smertefulde rosenkrans. Ak, dens hemmeligheter synes saa uvirkelig fjerne ikveld. Der
En anden have,
var engang
-. blendende hvite
badet i sydens
maaneskin som gjlr alle skygger
hlaksvarte. I det svarteste mfrke
ligger en mand paa sit ansigt og
ber, og hans sved falder som blodsdraaper paa jorden. Og manden er
baade Gud og mand. Det endelfse

rum omkring ham er opfyldt

av

hans
svevende sole og kloder
- i den
stjerner, som han har sat ind
evige ringdans av verdener. Og paa
denne lille klode som han har valgt
at gjeste, der lyser inat hans maane
over fde oceaner, og'over have av
trrekroner
vilde og friske skoger, hvor endda
ikke et menneske
er trrengt ind og har skjemt ut med
menneskenes grumhet og lumpenhet. Alt er hans. Og bare denne
lille klode alene er uuttlmmelig
fuld av deilige ting. Naar Gud vilde
bli menneske
at han da ikke
valgte at smake- paa alt det bedste
av de gode ting, som han har fyldt
op jorden med ! Jagt i de maanelyse skoger, fest sammen med de
klokeste og de skjlnneste av sine

skapninger

han kunde latt dern

- vinde Gudmenneskets
kappes om at
yndest

ved at vise sin visdom og

bit vidd- og sin styrke, han kunde
git dem lov til at legge ned for
hans fltter det ypperligste de hadde
evnet at virke av raaemnerne, soln
han gav dem i hander: vaaben og
smykker, veevet uld og farvet silke,
adel vin paa lersakker og ekstrakter av blomsterduft paa yndig
formede alabastkrukker.
Hvad
- valgt
er det for slags folk, han har
sig til venner och leresveiner

nogen slfve, sentenkte almuesmend. Let rf,rte, naturligvis
de
var dypt bevegede ikveld, da- han
indstiftet den nye pagts offer og
talte med dem. N{en de har likevel
ikke skjlnt mere av det som sker i
Mesterens sind end at de er sovnet
ind, endda han bad dem vaake med
sig: et stenkast borte ligger de nu
og' sover.
Oppe i byen har hans
uvenner travlt
med sine planer:
endelig omsider skal de da nu faa
ram paa denne Jesus fra Nazareth !
Romeren som imorgen
skal bli hans dommer ligger sagtens alt og sover, og i rummet hvor
han har spist til aftens feier Pilatus' slaver de visne roser op lra
gulvet og rydder av bordet efter
aftensmaaltidet.
Og Guds mor ? Er hun allerede
kommet til byen, og vaaker ogsaa
hun inat etsted der oppe bak de
maanebelyste murer ? Eller er hun
y2nd1s1 hun itllge
underveis
tned sin kulsorte
skygge indover
en av de hvite veier sorrt lfirer op
mot Jerusalem
n4aria, martyrernes dronning. Fra umindelige tider tilbake
hadde menneskene drf,mt om Gud
og guder og om mltet med guddommen. De hadde visst det saa
inderlig vel bestandig, .hvordan en

gud skulde vere. For

guderne,

slik som de selv hadde tenkt ut at
cle var, hadde de bygget altere og
templer, og de hadde of f ret til
dem. det skjfnneste, det kosteligste, det kjareste de eiet -3 h/'train-
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ger og seere regllet sin ret fra guderne.
Og nu, da Gud er blit
mand - latt menneskenes drlrn
om blodsslegtskap
med Gucl gaa i
opfl'ldelse og er blit en kvindes sfn
skal han ta imot de gaver.
sonr de vi1 uncle h a m. En plass
melleru tl've og rfvere, et kors av
nakne planker paa retterstedet,
nagler gjennern haancl og fot, err
krans av tornegrener uten roser
paa.

ftir det
Ak Jesus -? vi reddes, og vi fot- alt dette nldvendig
arges. Er da
korsets gaade og din blodige
-df,d, og din slvn i den kolde klipp:grav, og din opstandelses blindencle lys. og pinsens mysterium. --llaa alt dette ftrldbl'rdes, flrend vi
kan begynde at lare av dig den
or<1

Jesus Kristus, Gud og mancl, lig-

ger paa sit ansigt i

Gethsemani

have og ser korset sont hans frzenclet gjlr ferdig til harn. Imorgeu,
iovermorger.r, alle <lage indtil ver-

dens ende.

dag l-ros rike farisaere, som ikke
viser os simpel hlflighet engang,
naar vi gjlr dem den ere at komrne ind i deres huser. Vi skal gjerne faste og forsverge vin, hvis vor
gucl befaler os at drikke vand
nrerr skal vi da se paa at han gjlr
naboens vand til vin eller hfre paa,
at cler i huset sna-kker folk ugenert
orn drukkenskap, uten at vor mesr
ter sier dem et eneste revsende

Til verdens ende vil

menneskene svare paa hans orcl :
"La'r ar{ mig, for jeg er sagtmodig
og 1'dm-vk av hjertet".
"Nei, Gud,

lar af os!"
Alt andet, nren kraev ikke d e t !
Vi har taalt at vore guder tok f./rstegrlden av vor eng og' aker og
de vakreste dyr i vor buskap, at
de krevet vore bfrns liv og vort
eget liv. Vi har tat imot at de
sendte tlrke og stormflod, jord-

skjelv og sykdom over vort land, at
de lot os i stikken, rlaar fiendehare
brandte vore byer, hugg ned vore
unge mand og flrte vore kvinder
og vort kvag bort som krigsbytte.
Vi har fundet os i Artemis' gru-somme kyskhet og Jupiters evindelige elskovseventyr. Vi har latt
Vesta faa sine viede jomfruer ()g

Kybele sine gildinger og Venus
sine prestinder. Vi har hlrt taalmodig paa lerere som bld os forlate hjem og fredreland for at erobre riker och utslette fremmede
folkeslag, og paa lierere som bld
os forlate hjem og riker og utslette
os selv for at vinde Nirwana. Men
ikke Bucldhaen selv bld os forlate
far og mor og hustru og barn for
at gi os i laere hos uvaskede gateun€ier eller bygge asyler for andre
menneskers barn i Gucls navn
eller at vi skulde streife om hjemldse paa landeveiene og endda ta
imot indbydelser til at spise mid-

rnindste smule

?

De tolv hellige apostler staar
med Den Helligaands ildtunger l1'sende over sine isser og de svarer
ja. Os valgte han ut av folket, d':n
store tnasse av un&vnte, glemte
mennesker, han gik ind i vore
hjem, han tok os med sig paa sine

vandringer over alle vort frcdrelands lange veier og ensomme

fjeldstier, han talte med os og larte
os i ord saa fjerne og gaadefulde
som stjernehimmelen og saa hverdagslige og blide som blomsterrle i
veikanten. Vi saa hans krafts gjerninger, vi saa ham forklaret paa
bjerget og vort folks kjamper fra
aldgarrrte dage tedde sig for os i
vi 532 12111
samtale rned ham
utenfor
srette sig ned ved brlnden
samaritanernes by; han var sultelr
og trat og vi maatte gaa bort og

kjlbe mat, men da vi kom til-

bake sat han og snakket orn sit
rikes hemmeligheter med et usselt
kvindfolk av det foragtede folkeferd. Vi var rned ham i natverdssalen, han vasket vore fftter. han
gav os sit legeme og blod til mat
og drikke
og hvor meget hadde
vi skjlnt -av det alt sammen, og
hvad hadde vi lert, da vi fulgtes:
med hanr rrt til oljehaven og la os
til at sove fra ham
til vagten

-
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kom for at gripe ham, og vi rfmte
fra ham og lot ham i stikken, mens
vi rendte for bare livet
"Maatte
-. og saaikke Kristus lide alt dette
ledes indgaa til sin herlighet" - forihden vi, som hadde veret hans
lefesveiner og hans feller i aar og
dag kunde bli fldt paany
-? forMen vi oprfres over korsets
argelse, og vi er feige. Og vi er
ldte, og vort hovmod steiler, naar
han sier i "L&r av mig, for jeg er
sagtmodig og ydmyk av hjertet".
IV.
De gamle mestere var ikke radde for at male den lille nylldte
Herre Kristus aldeles realistisk.

Det sfte, dunhaarecle barnehode
er likevel stort i forhold til kroppen, lemmerne ynkelig tynde. En
finger har han faat op i munden og
ligger og suger paa den, og imens
gnir han eftertenksomt den ene
lille foten med rosenrld hrel mot
den anden. Paa bare kolde jord-

gulvet ligger det arme spadbarnet:
i bedste fald har det faat en haandfuld straa eller en liten hvit duk
bredt under sig.
Man fller sig fristet til at gjlre
som jeterne i de gamle mysteriespil og gi den unge mor gode raad
om fornuftig barnestel
-.
Men den ranke og spinkle,
unge
jomfru Maria knaler, sunket dypt
ind i eftertanke og tilbedelse. Hun
ser paa sin lille sfn, som hun har
baaret i sit morsfang og faat gi
legeme av sit legeme
og hun
- skaperen
ser sin Gud og frelser,
som har valgt denne jord til sin
trone, og nathimmelen over dem
med mylderet av stjerner er som
en flik av hans kaape, den han har
slaat over sin mor og sig selv.
Sankt Josef, den trofaste og retvise, staar paa vagt, og nar ham
er englene,' tfmmermandens fortrolige raadgivere. De har iflrt sig
synlig skikkelse, og de har smykket
sig pragtig til festen'; de har folderike, hvite linskjorter paa, sorn ministranter ved en festmesse, og om

deres vakre, rldkindede ansigter
falder haaret i yppige krlller. For

at holde litt st1'r pazr lokkernes brus
har de sat paa sig kroner av guld
og kranser av blomster.

Det er bare deres }ferre

og

Konge som kan komme till en slik
hlitid aldeles uten denslags snrvkker. Hans er himmelen, og hans er
jorden; jordens runde Lold og alt
som findes paa den har han gruncilagt, og nu er han kommet sonr
den sisste og den mindste av os alle
for at tjene os, slik som det var
besluttet i Guds raad fra evighel:

Guds hemmelighetsfuide
vi i vor litenhet og avmagt forfardes cg forarges over.
"Pds15 hjerter forfardes ik- sier Jesus til sine discipler, og
ke",
"F'rygt ikke -." er noget av Jet
sisste han sier til dem. Han -;ier
det samme ved sit komme til jor-

av

raad, som

den, mere eftertrykkelig end meri
ord. Hvem kan bli rredd for et
spedbarn? Den halvgale idumaiske fyrste paa borgen oppe i Jerumen han har varet fange
salem
- i sine egne vilde drfim'
saa lange
mes rike, saa han har mistet sans
og smak for livets simple og slte
hverdagsting. De vilde jageres
tog, som rider grassat julenatten i
Men
stormskyer, de er redde.
for mennesker, som har -en god
vilje, er Fredsfyrsten kommet som
et nyfldt barn i en krybbe, og han
har valgt at komme til os saa arm
og saa naken, saa vi alle kan faa
lov til at gjlre noget for ham.
Er ikke det den sisste og hemmeligste aarsag til julens ly s tighet
at verden er snudd op ned
paa, -Almagten har lagt bort alle
sine insignier og tar imot vore gaver, hvis vi vil unde ham dem.
Frelsens mysterium indledes med
og lekens alvor er
en julelek
uendelig ut -over vor fatteevne, men
i to tusen aar snart har verden
hver midtvinter gjenlydt av larmen

og lystigheten av bftnene som
kommer paa beslk i stalden, og
menneskene har

lekt sig varme og
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lattermilde omkring Guds sfn som
er blit barn for deres skyld.
middelalderens digt- Gjennem
ning
og drfmmerier gaar et syn:
Anti-Krist, naar han kommer, saa
dukker han op pludselig, som en
fuldvoksen mand. Han kan ikke
gjlre sig saa liten og saa ydmyk
som til at bli en kvindes sln; han
som har grundet i aoner paa sin
store plan om oprfrr og verdensfdelaggelse kan umulig faa tid til at
leke paa gaten sammen med de
andre barn i en landsby i en avkrok
av et verdensrike. Det er bare den
Almregtige som har skapt og opholder universet som har raad til
at lagge sig og hvile mellem hfivlspaanerne paa gulvet i Sankt Josefs
verksted og leie Maria ved haanden, naar hun gaar till brlnden
utenfor bymuren for at hente hjem
vand.

Djavelen, han dukker op ret som
det er, forkladt i den ene eller anden menneskelige skikkelse. Det
vigtigste ved sagnene er netop det,
at altsammen er forkladninger.
Fristeren, spionen, sniker sig ind
overalt, i alle mulige og umulige
kostumer. Det er jo mulig at han
selv
av grunde som vi ikke kjen-

der - har en liten forkjarlighet
- optrade maskeret som manfor at
den med smaa fikse horn i panden
og bukkebenet, men forresten kan
han gjerne kle sig ut som deilig
dame eller rerevardig' klosterbror
eller sort puddelhund eller glo-ende
gris eller hodells hane.
Rare forkledningen er hensigts.

messlg saa
-,
Det er Gud som kommer til os,
trofast og kjerlig fra evigheten av,
og binder sig til os i kjld og blod
for at kjempe sammen med menneskeslegten og for menneskeslegten, sand Gud og sandt menneske
mellem mrendene. Hans hjerte,
hvori hele guddommens fylde bor,
har banket indunder Marias hjerte;
hans mund, som Sankt Johannes
saa dommens sverd gaa ut av, har
suget Marias bryst.

Jomfruen har llltet op sin til-

bedte sfn, svlpt ham i klutene, og
hun holder ham i sine armer. Jesusbarnet laner sit hode mot morens brypt
over Marias stltten- hans alvorlige barnede haand ser
line ned paa os alle. Saa smyger
han sig endda tettere ind til hende, og hun llfter hans lille hlire
haand
nu er den hevet velsignende -over jaterne, som kommer
ind. Hun maa srette sig ned med
barnet, saa gjesterne kan faa tat
det ordentlig i liesyn. Den gamle
hlvding fra Qsterlandene kryper
paa kneerne frem til de to og rakker frem et gyldent rlkelseskar
kanske Jesusbarnet kan ha morro
av at ha det og leke med, hfr saan
som kjederne kan rasle ! Barnets
haand fegter i luften et lieblik, og
det spreller lornpiet med benene
saa daler haanden som et let litet
kjertegn ned paa den gamle mands
hode.
Menneskene hadde gjort sig billeder av gudinder med sine gudebarn i armene og tilbedt dem
egyptiske, babyloniske, kinesiske
gudirrder. Ikke en av dem hadde
m€gtet at lyse fred over bfrnens
liv og lek. De var vilde og gavmilde, grusomme og lunefulde, som
selve den natur, de var ment at be-

tyde.
Da treder et

l

menneskebarn

frem, en kvinde. En ung jomfru,
f uld av naade, svarer sagtmodig
engelen som bringer hende et budskap fra Den som har skapt baade
mlen og eng'elen: "Se jeg er Herrens tjenestemf, det ske mig efter
dit ord ! Og Ordet er blit kjld og
har festet bo hos os. Maria llfter
frem for os sit barn, som er sand
Gud og sandt menneske, som er
kommet for at frelse os, fordi hver
eneste udldelig sjal er vard mere
end al jordens og stjernernes forgjangelige herlighet, og Marias
sfn sier os, at alt hvad vi gjdr

eller ikke gjlr mot en av hans
mindste smaa, det har vi gjort el:
ler ikke gjort mot ham.
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Gudindernes billeder forvitrer,

forlatte og glemte; minderne om
deres. dyrkeres orgier og blodige
riter og klagesange klinger ut i forvirrede myther og i eventyr for
bfrnene, som lfper lekende og leende omkring Barmhjertighetens
mor, hvor hun gaar frem me<l Jesus

i

sine armer.

Der hvor hun blir jaget ut, stiger
Herodes' gjenfrerd ind, og folket
kogles av idumerens drfmme om
herrevelde og vellyst, fester i nybyggede paladser og blodgjerninog i hjerger i skumle kjeldere
- hat til sit
terne vakkes Herodes'
eget avkom og hans frygt lor b/rnene. Og de ga.mle visioner dukker
op igjen av gudinder for stoffets

kredsllp, fldsel og forraadnelse,
llvspret og lfvfald. Hver av dem
knuger sin egen unge til sit bryst,
rede til at slaas for den mot de

andres, Letos

blrn

spencler buerne

igjen, og der er ingen naade for
Niobes sfnner og dlttre.
Saa la os fllge med bfrnene soln
synger av fuld hals:
Adeste, fideles.
Lreti triumphantes.
Venite, venite in Bethlehem

-.

Og naar vi gir hverandre vore
julegaver i han s navn, la os huske paa at han gav os sol og maane

og stjerner og jorden med skog og
fjeld og hav og alt som lever og
rfrer sig paa den, og alt som grfnnes og blomstrer og berer frugt
og alt har vi slaas om og alt har
vi misbrukt, og for at frelse os fra
vore egne galskaper og fra alle
vore synder kom han og gav sig
selv hen for at frelse os.
Venite adoremus Dominum.

-

DE HELICAS SAMFUND HELCONENS
VORDANDE.
II I.

Judas Mackabeus

i en syn den av-

I föregående nummer har jag angivit den bibliska grundvalen för och
ändarnålet rned helgonens vördande

somnade översteprästen Onias bedja
med utsträckta armar för det judiska
folket. Därefter såg han en åldring,
omstrålad av himmelsk glam, och hörde Onias sägå: "I)enne är vänncn till

återstår ännu att besvara. Tänka
helgonen på eller sysselsätta de sig

denne

samt klargjort vari detta består
och huru det har sitt ursprung i
den första kristna tiden. En fråga

med de ännu på jorden levande människorna ? Ja, de hjälpa oss genom

sin förbön hos Gud. Den hel. Skrift
intygar huru änglar och helgon bedja för oss människor här på jorden.
Profeten Sakarias (r: rz) hörde ärkeängeln Mikael bedja för Jerusalem
och Juda städer; ärkeängeln Rafael
säger till Tobias att han oflrat dennes böner åt Gud (Tob. rz: r2).
Natten före den stora kampen mot
den gudlöse Nikanor (Demetri I, konungens av Syrien fältherre), såg

bröderna och det israelitiska folket;
är den sorn beder rnycket för
folket och hela den heliga staden,

Jeremias, Guds

I5i t2-r1.

profet." II

Mack.

Ävenledes såg aposteln Johannes
huru de tjugufyra äldste nedföllo på
sina knän inför Lammet. De hade
var och en sin harpa och gyllene skålar fyllda med rökverk, vilket är de
heligas böner, nämligen de kristnas
här på jorden anhållan om hjälp, och
de offrade dem åt Gud att han måtte
bönhöra dem. (Uppenb. 5: 8). Fullt
i överensstämmelse med den heliga
Sl<rift lär kyrkornötet i Trient, att de

321

heliga som härska med Kristus offra
sina böner åt Gud för människornas
skull. Såsom barn av samma hem
och familj, lemmar av sanlma kropp,

vars huvud är Kristus, bröder och
systrar till dem vilka döden bortryckt ur vår mitt, äro vi likväl ännu
förenade med dem genom den kristliga kärlekens band. Denna kärlek
gjorde att de, medan de ännu levde
på jorden, bådo, arbetade, sörjde, ledo för oss. Och skulle denna kärlek
nu kunna glömma oss, skulle den vara värdelös och overksam gentemot

stridande och lidande bröder och
systrar? Nej, himmelen blir ej rikare på utkorade för att göra jorden
fattigare. Tvärtom, den kårlek varmed de älskade oss på jorden har bli-

vit renad från all egenkärlek och
egennytta, den har blivit förädlad och

nu då de skåda Gud. Ej
blott våra släktingar, våra nära be-

befästad

kanta och kära vänner, utan alla saliga åro förenade med oss genom de
ömmaste kädeksband och därför äro
de så angelägna om vårt timliga och
eviga väI. Ja, förvisso frambära de
heliga, vilka härska med Kristus, sina böner inför Gud till människornas bästa. Redan här på jorden äro
de rättfärdigas böner rnäktiga hos
Gud (Jak. 5: 16). Men helgonen äro
Guds utkorade vänner, hans älskade
barn, hans husfolk. Isynnerhet glöm-

mer Gud aldrig de stora förtjänster
helgonen förvärvat sig under sitt jordiska liv. Så räknades Abrahams,
Isaks, Jakobs förtjänster det israelitiska folket till godo och påminde
Salomo fsraels Gud om sin fromme
fader David och dennes omsorg om
helgedomen.

För den skull väncla vi oss i våra

till alla heliga i himmelen med
största förtroende, bedja helgonen
göra våra böner till sina egna, för att
de på detta sätt må bliva Gud mera
böner

behagliga.

Här uppstår helt naturligt frågan:
Huru hiinna de heli.ga ztår nöd, ztå,ra
böner? Svaret lyder lika naturligt:
Det sker på samma sätt som ärkeängeln Mikael kände till Jerusalems be-

lägenhet (Sak,

r),

såsom Rafael för-

nam Tobias bön, såsom änglarna kän-

na och glädja sig över en syndares
botfärdighet (Luk. r5: ro), såsom
Jeremias och Onias hade reda på det
judiska folkets nöd. Helgonen äro
ju enligt llerrens ord Guds änglar.
Då nu aposteln Paulus kunde intyga

för

de kristna

i Korint om sig själv
(r Kor. 4:

c,ch de övriga apostlarna,

9) "vi

hava blivit ett skådespel för
världen, för änglar och för männi.
skor", tvivla vi ingalunda på att det
även är bekant för de saliga i himmelen, då vi anropa dem eller göra
något dem till ära.
Spörjer man sedan efter det srilf,
på vilket de hava denrta kännedom,
svarar den hel. Tomas av Aquino, at'r
de i Ordet eiler i det gudoml't'ga viisendet se allt som står i samband
med den ära vi bringa dem. Uppfattat på detta sätt kommer och framträder verkligen Kristus, det människoblivna Ordet, såsom Kyrkans
huvud. Han är alltid den store Medlaren, också i detta fall. Såsom
kroppens lemmar kunna hjälpa och
bistå varandra med huvudet som ledare, där alla sinnen bliva medvetna
om sig själva
ögat ser gropen
- där medvetanoch genom huvudet,
det om att man ser, vaknar, ledes
foten att undvika gropen för att ej
falla däri
på samma sätt
- vi oss helgonenstänka
eller föreställa
melIankomst och hjälp. Därmed är svaret givet på spörsmålet: Beder man
till helgonen? och: Sysselsätter sig
ett helgon personligen med den ännu
i liaet verande miinniskan? Bönerna riktas till helgonen
och Gud
- böner
gör att de känna till dessa
utan att det är nödvändigt för helgonen att personiigen sysselsätta sig
med människan
uttryiket personligen härvid liktydigt
med omedelbart, direkt, såsom vi levande umgås med varandra. Härigenom uteslutes icke möjligheten att i vissa fall
ett bestämt helgon omedelbart och
personligen han umgås med någon
här på jorden. Till exempel i en syn,
en uppenbarelse kan någon från himmelen visa sig för och tala med en
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människa. Dylika uppenbarelser äro
ofta omtalade i Kyrkans historia, men
sker dylikt aldrig utan en särskild
fullmakt, ett särskilt uppdrag från
Gud, emedan de heliga i himmelen
icke hava någon kropp och sålunda
av sig själva icke äga förmåga att
omedelbart kunna umgås med oss.
År d.å. åhallan atu helgonen ei i
strid med, d,en ära zti, iiro skyldiga
Kristus, den ende Medlaren? På
cienna fråga är svaret bestämt nekande. Nej. r) Genom att anropa helgonen jämställa vi dem icke med
Kristus, vi vända oss icke till dem
på samma sätt, i samma mening.
Kristus ensam (Gud) tillbedja vi såsom varande av samma väsen som
Fadern; Honom ensam bekänna vi
som den ende Medlaren mellan Gud
och människorna, som gav sig själv
till lösepenning för alla (r Tim. z: 5),
den ende Äterlösaren, genom vilken
vi hava all nåd och frälsning. Honom anropa vi tillbedjande: Kristus
förbarma dig över oss ! Och vid det
hel. Mässoffret riktar Kyrkan sina
ett sant
böner ej till helgonen
- åttyGud, för
offer får endast bringas
att erkänna honom såsom den högste Herren. Hon riktar bönerna till
Gud Fader genorn Kristus, hans Son,
vår Herre, och förenar därmed en
tillfällig och underordnad hyllning åt
helgonen. Äkalla vi helgonen, glömma vi icke att de aa si,g själaa ej
förmå uträtta och förläna oss något,
att de själva måste anhålla hos Gud
om allting, att de ej kunna erhålla
något annat än genom Kristi oändliga förtjänster. Då vi genom bön
visa vårt förtroende för deras förbön och tillskriva dem stor makt hos
Gud för deras helighets skull, bekänna vi på samma gång att de för denna
helighet hava att tacka Gud själv och
sin egen trogxa medverkan med den
nåd, som blev dem tilldelad f ör Kristi
förtjänsters skull. De heligas samftrnd lånar all sin kraft av Kristi förmedlarskap och detta länder honom
till större ära.
z) Vore det i strid med Kristi ära
att åkalla helgonen, då måste även
det kristna bruket att anhälla om de

Ieaandes förbön och hjälp vara i
strid med samma låta, ty mellan dessa båda finnes ingen skillnad i detta
avseende. Detta sista strider emeller-

tid icke mot Kristi

medlarskap.

Huru ofta ber icke aposteln Paulus
de troende att komma ihåg honom i
bön och så vara honom behjälpliga
hos Gud (Rom. r5: 30; Ef. 6: 18; I
Tess. 5: z5). Aposteln Jakobus förmanar de troende att bedja för varandra, emedan den rättfärdiges ihärdiga bön förmår mycket. (Jak. 5:
16). Gud själv lovade Abimelek livet på Abrahams anhållan, (I Mos.
20: 7) och sände Jobs vänner till

denne fromme man för att han
skulle skydda dem mot Guds vrede
genom sin innerliga bön. Andras böner äro så föga, d. v. s. qlls iche i
strid med Kristi medlarskap, att
aposteln Paulus just på det ställe
där han talar om den ende Medlaren
mellan Gud och människorna, "människan Jesus Kristus" (I Tim. 2i S),
enträget ber och päyrkar, att böner,
åkallan, förböner och tacksägelser
hållas för alla människor.
I\{en varför uppehålla oss längre
därmed

! Vem av oss ber

icke

för en eller annan då han läser "Fader vår" och låter glida över sina
läppar, medan hjärtat förenar sig
därmed: "giv oss", "förlåt oss",
"fräls oss"? Dessutom veta vi, att
en ödnjuk bön, i medvetande om och
under bekännelse av våra svårigheter,
våra brister, fel och synder, är välbe-

haglig för Gud. Och är det icke ett
ödmjukt framträdande inför Gud, en
förödmjukelse för oss själva, då vi
förena våra böner med helgonens, då
vi lägga vår böneskrift och vår anhållan i deras händer, emedan vi veta att vi själva äro ovärdiga och da
äro Gud behagliga samt dela Kristi
helighet och härlighet ? Vid anhållan
om himmelska nådegåvor följa vi
samma väg som i fråga om jordisk
gunst.

Är helgonkulten icke i strid med
Kristi ära, är den icke ett misstro-

ende rnot den oändligt gode Frälsa-

ien, utan tvärtom ett sätt att ära
honom mera; bedja helgonen för
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människorna på jorden; äro de Guds
vänner och till följd därav mäktiga
förespråkare, då iir det futen gott oclx
txyttigt att anroPa helgonen om deras
förbön^

f)etta förstodo de första århundavä1. I de underjordiska gravgångarna, i katakombema finna vi talrika gravskrifter, som vittna om dåtida helgonvördande. På Saturnini kyrkogård
finna vi följande inristat i sten: "Julius becl för oss att vi må bliva saliga." "Anatolius, du vår förstfödde, bed för ods." På den hel. Calixti coemeterium: "Atticus, din ande är salig, bed för dina föräldrar."
"Sabbatius, Ijuva själ, kom ihåg dina
denas kristna mycket

bröder och vänner." Dessa och många
andra vittnesbörd från den fornkristna tiden hava av fornforskarna dra-

gits fram i ljuset. De rnedföra alltjämt nya bevis för att vi katoliker i det tjugonde århundradet

bekänna samma tro, följa samma
bruk som våra katolska bröder och
systrar, vilka levde för så många århundraden sedan och nu äro med
Kristus i himmelen.
En annan fråga bör besvaras,
även den av stor nytta. Vilken
betydelse hava bilderna ? De äro en
genom linjer och färger tillkommen
avbildning av personer, saker och
ting. Till och med rena andar, Gud
och änglarna, kunna framställas i
bild. Och detta är mycket naturligt.
Så länge själen är förenad med
kroppen, kunna vi icke umbära inbillningens och fantasins hjälp för
att lära känna övernaturliga ting;
därför betjänar sig förståndet av materiella bilder för att klargöra och
föreställa sig det okroppsliga, det
andliga. Däri ligger dock en icke
ringa fara, ty både det naturliga förnuftet och tron lära oss att Gud är
ett rent andligt väsen, en ande. Föreställa vi oss honom under någon
verklighetsform, göra vi det med tillhjälp av bilder, men vi få icke glömma att det måste föra vår'a tankar
högre upp än det vi se.
Är det då icke i stricl meci första
Guds bud att pryda Kristi och hel-

gonens trilder, att tända ljus,

i<nä.

böja och bedja framför dem, då Gud

själv säger: l'Du skall icke göra dig
något beläte eller någon bild, vare
sig av det som är uppe i himmelen,
eller av det som är nere på jorden,
eller av det som är i vattnet nedanför jorden." (z lVlos. 20: 4). Nej,
användandet av dylika bilder och clen
vördnad vi visa desamma är icke i
strid mot detta bud, ty häri förbjudes
endast att göra bildel för att tillbedja dem, såsom hedningarna göra.
Detta framgår först och främst av
sammanhanget i sagda kapitel. I
tredje versen -- omedelbart före det
ovan anförda står tydligt: "Du skall
inga andra gudar hava jämte mig",
och i femte omedelbart därpå följande: "Du skall icke tillbedja sådana (bilder), ej heller tjäna dem."
Härmed överensstämmer fullständigt
förbudet i 3 Mos. '26: r; "I skolen
icke göra eder några avgudar, ej heller uppresa åt eder något beläte eller någon stod eller upprätta i edert
land stenar med inhuggna bilder för
att tillbedja dem, ty jag är Herren
eder Gud."
Dessutom är den gudomlige lagg!
varens handlingssätt klart och tydligt. Densamme Gud som sade:, "Du
skall icke göra dig något beläte. . ."
befaller Moses göra en ark. Denna
ark var en sinnebild av Guds närvaro bland folket. Han sade till Moses: 2 Mos. z5 : r8: "Och du skall
göra två keruber av guld, i drivet
arbete skall du göra dern och sätta
dem vid de båda ändarna av nådastolen." Även Salomo lät pryda
templet med kerubimbilder, 3 Konungab. 6: z3--29. Och när folket
i öknen till följd av sitt knot blev
hemsökt av ormplågan, så att många
blevo bitna och dogo, och de vände
sig till l\{oses fulla av ängslan och
ånger, talade Gud till honom och sade: "Gör dig en orm och sätt rrpp
den på en stång. Sedan må var och
en som blivit ormstungen se på r1en,
så skall han förbliva vid liv." (+
M.os. zr: q). Denna orm var enligt Kristi eget vittnesbörd en förebild av korset qch korsets hemlighet.
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(Joh. S: r4-r5). Det fromma bruket av bilder är således icke förbjudet av Gud, ej heller står den är'a
vi visa dem i strid med eller är ett
hinder för den ära vi visa Gud och
äro honom skyldiga. Detta framgår
tydligt av den stora vördnad judarna

för förbundsarken. David
förmanar folket att ära arken: "Prisen }ferren vår Gud och tillbedjen
vid hans lctapall, ty helig är han."
(Ps. 98: 5.) Denna fotapall är förbundsarken, såsom angivet är i de
olika förl<laringa''na, Jär det säges:
"Förbundsarken är Guds fotapall i
den mening, att Gurl i denna framställes såsom varande mitt ibland kerubimer. Även kopparormen var föremål för religiös vördnad och denna ärebetygelse hade en hälsobringande verkan, ett återställande av den
forna hälsan.
Då hos judarna, vilka enligt deras
egen historia så lätt övergingo tiii avguderi och avgudadyrkan, den fromma användningen av och vördandet
av bilder ej var förbjudet, huru
mycket mindre skulle det icke vara
oss kristna förbjudet nu, då faran
för avguderi icke längre är för handen, ja är utesluten om man håller
sig till den kristna läran.
Huru katolikerna uppfatta och förstå bilderna och den ära de bevisa
dem 1är oss kyrkomötet i Trient, då
det säger: att bilder av Kristus, av
Guds Moder Jungfru Maria, och av
andra helgon hava sin hemortsrätt i
kyrkan och böra förbliva däri, och
att vi äro dem skyldiga tillbörlig ära
och vördnad. Ihågkommas bör dock
därvid att vi ej tro, ej heller få tro
att därunder skulle döljas någon
gudomlighet eller någon gudomlig
kraft, för vars skull vi ära dem;
ådagalade

eller att vi skulle fräga

eller

bedja dessa bilder om något och sät-

ta vår förtröstan på dem, såsom
förut hedningatna gjorde, visande

fullt förtroende för dessa egna gudar. Nej, detta är ingalunda fallet
och får icke heller förekomma. Vi
ära dessa bilder emedan de påminna
oss om dem de föreställa. Vi ära
rlem, bedja inför dem, knäböja fram-

för
för

dem, kyssa dem, blotta huvudet
dem endast emedan de påminna
oss om den verklighet de föreställa:
Gud, Kristus, helgonen, och föra oss
närmare Gud. Just detta har Kyrkan på de olika kyrkomötena, isynnerhet redan på det andra kyrkomötet i Nicea, veiat lära och framhålla
för de troende. Bilderna tillbedja

vi icke; bilderna påminna oss om
Kristus, honom tillbedja vi, om helgonen, dessa ära vi. Därför hållas
bilderna i ära i den katolska Kyrkan, såvida de äro framställningar
av Kristus och helgonen. Är en bild
olämplig eller är den en mindre passande f ramställning, blir den förstörd, utan att någon finner eller har
rätt att däri finna den ringaste vanvördnad.

Frågar nu någon efter de förmåner bruket av fromma bilder har eller borde hava, svara vi: Bilderna
och målningarna tjäna ej blott att
pryda våra kyrkor och våra hem,
utan:
r ) De f ramställa för oss trons sanningar på ett synligt sätt; de äro
läroböcker för de okunniga. Så talar till exempel korsbilden ett språk
som förstås av var och en om frålsningens stora hemlighet, om Gudamänniskans oändliga kärlek, om syndens förfärliga ondska och fördärvbringande följder.
z) De tala om det liv Kristus och
helgonen levat före oss. Så äro korsvägsandakts-tavlorna en levande
framställning av Kristi lidande; så
talar bilden av den "smärtuppfyllda
Modern" om Marias srnärtor och Iitlanden; så övertygar pinoredskapet
och palmen med den framställda

martyien om dennes
strid och eviga seger.

3)

hjältemodiga

Bilderna bjuda oss därigenom

att följa Kristi cch

helgonens före-

döme.

4) De hjälpa r>ss att bedja mecl
andakt, vördnad och gudsfruktan.
Att se på en bild eller en staty hål-

ler anden vaken och fången 'othi förenar den med andaktens föremål.

S) De fromma bilderna och måli våra hem äro isynnerhet i

ningarna
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vår tid av likgiltighet och människcfruktan en tyst men dock talande bel<ännelse, ett bestämt vittnesbörd ont
vår kärlek, tro och trosbekännelse.
Som avslutning våga vi till sist
låta helgonen uttala de ord aposteln
Paulus yttrat: "Varen mina efterföljare, såsom ock jag är Kristi efterföljare." Genonr att ära helgonen,
genom att efterfölja clem, korrma vi
lättare till Kristus. Deras liv är för
oss en avbild av Kristi liv: cleras bön,
deras hjälp, deras föredöme stöder
oss i efterföljandet av Kristus. Gcnom Kristus och endast genom honom äi gemenskapen med de saliga

endast i och genom honom
finna vi en förklaring på "de heligas
samfund". Därför förblir helgonvördandet en hemlighet, en ornöjlighet
för dem som icke se, icke vilja eller
kunna se Kristus såsom medelpunkt
för detta vördande. Därför förstå de

möjlig,

icke den djupa innekird sgm ligger
i de ord, varmed vår hel. moder Kyrkan slutar alla sina böner, också dem
som förrättas helgonen till ära: "Genom Kristus Vår Herre".
Sålunda äro helgonen i Kyrkan, i
den katolska Kyrkan, ett levande,
underbart, ärorikt vittnesbörd om

vår Herre ]esu Kristi liv för och
i Kyrkan. De äro ett levande

vittnesbörd om hans läras sanning.
vittnen om hans kraft och
rrakt, rlen kraft som bor i och den
i<raft han rneddelar genoln nåden
c-,ch sakramenten. De äro segrande
vittnen om hans nådekraft, om allt
vad hans exempel, hans oövervinneliga godhet och äclelmod förmår gent.
emot alla trogna tjänare. T honom
lrava de levat, i honom hava de segrat. I{onom ära vi i dem. Endast
Gud all ära och härlighet.

De äro

Joh. van Gijsel.

DE SVENSKA KATOLIKERNAS RÄTTSLIOA
STÄLLNINC FÖRR OCH NU.
IIl.

Församlings- och, förc

ningsrätt.

Inom ramen av hithörande problem falla frågorna om de katol:.ka
församlingarnas kyrkobokf örine,
statliga erkännande, förvärv cch
besittning av fastigheter samt slut-

ligen de kyrkliga institut'icrrrr': rra.
Dessa frågor hava av 1925 års

religionsfrihetssakkunniga ansetts
falla utanför deras uppdrag, varför
något förslag om avskaffande av
nuvarande otidsenliga lagstiftning
icke avgivits.
A. Kyrkobokföring.
Beträffande denna fråga, sotn är
av vital betydelse för de katolska
församlingarna och deras medlenrmars rättsliga ställning inom det
svenska kultursamhä11et, hänvisas
till en i våras utkommen och i årets

nr 4 av Credo anmäld broscl;vr,* i
vilken huvudsakligen redogöres för
lagstiftningen efter år 1910 och för
de olägenheter, som densarnnla
medfört både för pastoralvården i
de katolska församlingarna och iör
den of f iciella befolkningsstatistiken. I nämnda broschyr återgivas
dessutom bl. a. underdåniga yttra.nden av Stockholms stads konsistorium samt av domkapitlen i Lund
och Uppsala över Biskop Miillers
den 18 november 1927 till Konungen ingivna ansökning om återfående av de katolska församlingär'
nas vid 1910 års slut förlorade rätt
till fullständig kyrkobokförirrg med
officiellt vitsord. Här må

endast

* F. J. LINDERS, De romersk-katolsk^a församlingarnas kyrkobokfö-

ringsfråga. Katolska bokförlaget. Stock-

holm 1928.

326

tilläggas, att sedermera jämväl

domkapitlet i Göteborg samt Statistiska Centralbyrån avgivit motsvarande yttranden, daterade resp.
den 2 maj och den 11 augusti 1928.
Då utlåtandena från domkapitlen i
Uppsala och Göteborg innehålla åtskilliga missförstånd samt oriktiga

vilka i sanningens och
rättvisans intresse icke kunna få
stå: oemotsagda, har Biskop Miiller
i en i dagarna till Konungen avgiven skrivelse bemött närnnda ytt-

påståenden,

randen.

I båda domkapitlens utlåtanden

talas det om "väsentligt skärpta
föreskrifter" rörande den praxis,
som tillämpas i fråga om katolidock utan att
kers äktenskap
något som .helst- exempel anföres.

Domkapitlens påstående är också
alltigenom felaktigt, och särskilt i
den mån det berör frågan om barnens i ett blandat äktenskap katolska uppfostran. 1918 års kanoniska
Iag har nämligen endast kodifierat
äldre, även i Sverige tillämpad
praxis.

Vidare vill Uppsala domkapitel
icke förstå det olämpliga och orättvisa i att kyrkobokföringen av katoliker handhaves av prästerskapet
i ett samfund, som alltid stått
fientligt mot den katolska Kyrkan.
Då denna fråga utförligt berörts i
ovannämnda broschyr, må här endast anföras ett yttrande av en av
Tysklands ministrar i Stockhäm
(protestant): "Det är självklart
att det måste vara kränkande för
katolikernas religiösa känsla att i

kyrkobokföringen vara beroende
av en annan konfessions prästerskap". Denna självklara uppfattning delas väl i våra dagar av omdömesgilla personer överallt i världen
uton av en del av det luterska -prästerskapet

i

Sverige.

Uppsala domkapitels uttalande
att "den religionsfrihet, som skri'
velsen (av den 18 november 1927)
begär,.innebär rättighet för romerska präster att öva samvetstvång i
egenskap av svenska sbatens tjä.

nare vid civilregistreringen" måste liksom ett liknande misstänkliggörande uttalande av Göteborgs
domkapitel med all kraft tillbakavisas såsom varande ett vanställande av de verkliga förhållandena
och en orättvis beskyllning. Det
är snarare statskyrkan som rned
lagens stöd utövar tvång på de
medborgare, som icke tillhöra henne och icke hava eller vilja hava
något gemensamt med henne. Rättigheten att före vigseln träffa avtal om barnens katolska uppfostran avser att förekomma faran för
"fruktansvärda konflikter och största samvetsnöd" (som Uppsala
domkapitel uttrycker sig). Att sådan nöd kan uppkomma ha de katolska prästerna i Sverige ej sällan
fått erfara. Svensk lag (jfr dissenterförordning av den 31 okt.
1873) tager med rätt hänsyn till cn
katoliks samvete i detta avseende,
genom att respektera avtal om brrnens religiösa uppfostran. Genotn
ifrågavarande rättighet har svendet må med
ska staten, vilken
- städse visat
tacksamhet erkännas,
större tolerans än den svenska k1.rkan * berett en möjlighet till frivillig överenskommelse mellan
r..upturienterna om event. barns
uppfostran i viss troslära, men den
katolska Kyrkan använder icke
denna möjlighet till att försvåra
äktenskapets ingående och kan ej
heller utöva något tvång i detta
hänseende. Om den katolska parten i ett blandat äktenskap ej vill
på förhand gå in på säkerställande
av barnens katolska uppfostran,
vägras visserligen katolsk vigsel,
d. v. s. Kyrkans välsignelse av äktenskapet, men icke erf orderliga
attester för lysnings uttagande och
för vigsel av annan vigselförrättare än en katolsk präst. Under sådana förhållanden kan det ej bli tal
om samvetstvång från katolskt
håll, men väl från protestantiskt
genom bestämmelsen i $ 6 i dissen-

terförordningen att barnen skola
uppfostras -i evangelisk-lutersk
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troslära, om endera av nupturienterna tillhör svenska kyrkan och
rättigheten att träffa särskilt avtal

icke begagnats.
Göteborgs domkapitel har vidare
i sitt rrtlåtande anf ört och tolkat
flera paragrafer av 1918 års kanoniska 1"g. Mot interpretationen
kan man emellertid göra grava anmärkningar.
Paragraf 1016 i nämnda lag lyder sålunda icke så som den citeras
av domkapitlet: Den katolska
Kyrkan gör apspråk på att ordna
alla döptas äktenskap genom den
kanoniska lagen. Däremot tillkommer det staten att reglera äktenskapslagens borgerliga verkningar.
Utan ordalydelsen är: "Baptizatörrum matrimonium regitur jure non
solum divino, sed etiam canonico,
salva gompetentia civilis potestatis
circa mere civiles ejusdem matrimonii effectus." Alltså: "De döptas
äktenskap ordnas icke endast genom gudomlig utan också genom
kanonisk rätt, under beaktande av
den civila statsmaktens befogenhet
att reglera äktenskapets rent borgerliga verkningar." Satsen år ett
betonande av den gudomliga na-

turrätten, som är

äktensk4,pets

grundlag, och av kyrkans och statens befogenhet i äktenskapsfrågor. På intet sätt ställes en lutersk
trosbekännare genon ingående av
äktenskap med en katolik under
hela sitt äktenskap under den ka-

tolska Kyrkans jurisdiktion, som
domkapitlet påstår. En kyrkans
befogenhet beträffande äktenskapets religiösa sida fasthålles som
något alldeles självklart i alla staters lagar
detta gäller även om
svenska kyrkan
och svenska statens lag.
Can. IM2 säger icke att den katolska maken är förpliktad att med
"omtänksamhsf"
utan "prudenter", på ett klokt,- förståndigt sätt,
ri. v. s. utan att störa friden i äktenskapet
verka för den ickekatolska makens
konversion. Det
är med hänsyn till den offentliga

tryck i Sverige n,jg
större fara att den icke-katolska

opinionens

parten "omvänder" den katolska.
Alldeles felaktigt citeras och tolkas can. 1117, som anföres i föl.
iande form: Först då (d. v. s. eftör
förnyad vigsel enligt katolsk ritus)
erkännas barnen i blandade äktenskap såsom legitima. Denna öanori
1117 lyder ordagrant : "Filii lägitimati per subsequens matrirnonium.
acl effectus canonicos quod attihet,
in omnibus aequiparentur legitimis,
nisi aliud expresse cautum fuerit."
Paragrafen talar alltså om illegitima, d. v. s. utom äktenskapet födda
barn, som legitimeras genom ingående av äktenskap mellan barnets
föräldrar och avser uttryckligen
kyrkliga verkendast kanoniska
ningar (t. ex. om- ett sådant barn
iår bliva katolsk präst), under det
att Kyrkan, såsom ovan påpekats,
överlämnar åt staten att ordna äktenskapets civila verkningar.

Domkapitlet anför åven

can.

1026: Yid ingåendet av ett konfes'

sionellt biandat äktenskap

skola

der änibetsmannäansvar

skola

lysningarna bortfalla, orrr icke dispens av biskopen gives. I Sverige
har med biskopens medgivande iysning till blandade äktenskap ailtid
ägt rum och äger fortfarande rurl
jämväl i Svcriges katolska hyrkor.
fastän svenska staten och svenska
k;'rkan icke tillmäta densalntua- någorr betydelse.
Till slut bemöter bisk<i1:, l"l iiller
en stundom framkastad invähdning
mot de katolskä församlingarnas
återfående av rätten till fullständig
officiell kyrkobokföring, nämligen
att i så fall även andra legaliserade
trossamfund skola begära dylik
rätt. Teoretiskt taget kan och bör
denna rätt givetvis'rcke heller förvägras sådana församlingar, som
äro av staten erkända, uncler'förutl
sättning att de personer, som un-

handhava kyrkobokföringen,'äga
nödig bildningsgrad och visa lbja:
litet inot statens myndighetei. il
praktiken torde det emeltertid vära
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ringa sannolikhet för att dylika
församlingar inom protestantiska
samfund skola vilja åtaga sig egen
med därtill höranky;kobokföring
-arbete,
de
kostnader, kontroll och
förpliktelser. Det är också självklart, att protestantiska religiösa

sammanslutningar med fastare eller lösare organisation icke kunna
förväntas ha på långt när samma
intresse av medlemmarnas registrering som den katolska Kyrkan,
vilken i ftåga om trosbekännelse
och religiös praxis, organisation
och administration betydligt mera
än dytika sarnmanslutningar skiljer sig från statskyrkan, och som
bedriver (;o nl€ra intensiv och individuell själavård än vad inom andra
religionssamfund är fallet.

Vad Statistiska Centralbyrån befar, åberopar densamma först
att i dess underdåniga yttrande den
9 december L927 över 1925 års religionsfrihetssakkunnigas betänkande påpekats att full likställighet
mellan olika trossamfund endast
torde kunna ernås inom ramen av
ett civilt folkre_gister, samt framhåller dessutom att man, åtminstone t. v., måste räkna med att bokföringen av landets befolkning
handhaves av statskyrkans prästerträf

skap.

Centralbyrån yttrar vidare, att
en anledning till den år 1910 genomförda ändringen av kyrkobokföringsförordningen torde hava 1egat i farhågor för missbruk av rätten till utfärdande av hinderslös-

för äktenskap, men betonar samtiiligt att för Centralbyrån
tillgängliga handlingar icke giva
möjlighet att tillförlitligt bed<ima i
vad mån klagomålen varit berätti.
gade. Härtill kan också anföras,
att Centralbyrån i underdånigt utlåtande den 18 april 1911 över Biskop Bitters protest mot den kahetsbevis

tolska kyrkobokföringens väsentliga begränsning velat kraftigt framhålla, att frågan om hinderslöshetsbevisen icke varit den egentliga orsaken till att församlingsbokens

förande överflyttats till de territoriella församlingarna, utan att detta berott på hänsyn till mantalsskrivningens och befolkningsstatistikens krav. Centralbyrån anser
sig också nu icke behöva ingå på
ovannämnda fråga i annan mån än
att ämbetsverket vill pointera
med full rätt och i full överensstämmelse med de svenska katolikernas mening
att kyrkobokföringen icke får- bli ett medel att
göra allmän lags bestämmelser om
rätt till äktenskaps ingående kraftlösa, och att det bör råda full klarhet om varje kyrkobokförares skyldighet att utfärda hinderslöshetsbevis enligt gällande svensk lag.
Centralbyrån kommer däref ter
in på de svårigheter, so111 genom
existensen av icke territoriella församlingar uppkomma vid folkregistreringen, och berör i samband
därmed vad som av Biskop Miiller
m. fl. framhållits såsom en orättvisa, nämligen att icke territoriella
församlingar inom statskyrkan
fortfarande fä åga bestånd och hava rätt till fullständig officiell
kyrkobokföring. Centralbyrån påpekar i detta sammanhang att de
flesta militärförsamlingarna numera indragits samt att inom deo
största bland dessa, Kungl. Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona,
församlingsboken enligt ett kungl.
brev av är 1923 föres efter vanliga
regler. Enligt Centralbyråns mening har härigenom de icke terri-

toriella församlingarnas undantagsställning i fråga om ky'rkobok-

föringen förlorat det mesta av sin
forna betydelse. Mot denna åsikt
måste emellertid en bestämd gensaga resas, ty det faktum kvarstår,
att i de tyska församlingarna i
Stockholm och Göteborg, i finska
församlingen i Stockholm. i Hovförsamlingen därstädes sarnt i några militärförsamlingar i olika delar av riket församlingsboken fortfarande föres efter delvis andra
regler än i de territoriella försam-

lingarna. Särskilt i

betraktande
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därav att Stockholms tyska och fin-

ska församlingar var för sig hava
större numerär än den katolska i
samma stad (vid I92O ärs slut uppgick medlemsantalet enligt folkräkningen till resp. 2,813, 7,917 och
1,003), samt av den omständigheten att alla tre församlingarna äro i
viss mån likartade på grund av en
del rnedlemmars utländska statsmedborgarskap eller icke svenska
härstamning. så är det obegripligt
att fullständig kyrkobokföringsrätt
skall tillkomma de två första, men
icke den sistnämnda {örsamlingen.
Det orättvisa i att de katolska församlingarna berövats sin forna likställighet med statskyrkans kvarstår allt fortfarande.
Betydelsen för folkbokföringen
av de katolska kyrkoherdarnas personalkännedom vill Centralbyrån
ingalunda f örneka och framhåller
särskilt, att vissa intyg berörande
utländska medborgare otvivelaktigt erhöllos noggrannare och fullständigare under den tid, då de katolska församlingarna förde egna
församlingsböcker, än vad numera
är fallet. Vidare vitsordas den även
av de av Centralbyrån själv upprepade gånger påpekade bristfälligheterna
i konfessionsstatistiken, men anser

Centralbyrån, att dessa brister frirefunnos i föga mindre utsträckning före 1911. I den mån detta
uttalande berör katolikerna i Sverige torde det knappast vara med
verkligheten överensstämrnande.
Såsom sammanfattning av sitt
underdåniga utlåtande finner Centralbyrån slutligen sig sakna direkt
anledning att tillstyrka någon ändring i nu gällande bestämmelser om
frärnmande trosbekännares kyrkobokföring, men vill å andra sidan
icke motsätta sig ett återinförande
i huvudsak av den under åren 1895
gällande ordningen, detta
-1910
med hänsyn till önskvärdheten av
att i möjligaste mån undvika allt
som kan giva anledning till friktioner på det interkonfessionella området. Detta i och för sig rätt lama

tillstyrkande av katolikernas önskningar gives dock endast under

förutsättning att

vederbörande

kyrkobokförares kompetens prciVas
från fall till fall och blir underkastad vederbörlig kontroll, varjämte
föreslås, att event. beviljat tillstånd
till egen kyrkobokföring skall gälla
enclast för en begränsad, kortare tid
samt att en omläggning av kyrkobokföringen icke bör äga rurn förrän vid någon tidpunkt efter utgången av år 1930. Mot kontroll och
inspektion av sin kyrkobokföring
hava, såsom i Biskop Miillers förut
nämnda skrivelse framhålles, katolikerna intet att invända, men då
hittills ingen anmärkning mot de

katolska prästernas kompetens

framkommit, torde skäl icke föreligga för införande av särskilda restriktioner eller av andra bestämrnelser än dem som gälla för statskyrkans prästerskap. Vidare . bör
med h{nsyn till framtida folkräkningar tidpunkten för event. återupplivande av de katolska församlingarnas fullständiga kyrkobokftiring icke gärna förläggas senare än
till den 1 januari år 1931.

B. Församlingsbildning'
Sedan år 1881 har den katolska
Kyrkan i Sverige icke erhållit statlig sanktion för nybildade församlingar; två sedermera ingivlla ul1-

derdåniga ansökningar om rättsligt
erkännande av NorrköPings katolska församling hava avslagits. Till
jämförelse kan tjäna. att Metodistepiskopalkyrkans under årtiondet
lgIl-20 fätt 11 församlingar av
staten erkända, Nya kyrkan, (Svedenborgska samfundet) 2 och samfundet Christian Science 1.*
En katolsk församling har existerat i Norrköping sedan slutet av
1890-talet. Under innevarande århundrade hava församlingar uppråttats i F'orsa (Hälsingland), Qskarström (Halland), Hälsingborg

*

Enligt Folkräkningen 1920, del"fl,

sid. 18 ff.
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o€h örebro, vartill kommer, att
med regelbundna mellanrum katolska gudstjänster hållas i Uppsala,
Borås m. fl. platser. Medlemmar av
dessa församlingar (f rånsett Oskarströms), resp. deltagare i nämnda gudstjänster äro till större delen
svenska medborgare.
Det torde icke kunna påvisas något som helst skäl varför den katolska Kyrkan i fråga om rätt att
bilda officiellt erkända församlingar skall vara ogynnsammare ställd
än andra främmande trosbekännares samfund. Såsom ett ytterligare
skäl för upphävandet av den katolska Kyrkans särställning kan särskilt framhållas dess fasta organisation och dess prästerskaps höga
bildningsnivå. Ur statens synpunkt
torde ett verkligt kyrkosamfund
som det romersk-katolska vara att
föredraga framför konfessionellt
mindre skarpt avgränsade eller organisatoriskt lösare trossamfund
eller sekter inom eller utom statskyrkan. Det må därför vara tillåtligt att hoppas, att kommande ansökningar om statens erkännande
av faktiskt bestående katolska församlingar skola vinna Kungl.
Maj:ts bifall.

C. Fastighetsförvärv och -besittning.

Bland lagbestämmelser, sonr
formellt avse alla främmande trosbekännare, men som

i

verkligheten
rikta sig huvudsakligen eller uteslutande mot den katolska Kyrkan,
må särskilt framhållas, att enligt
$ 10 i dissenterförordningen främmande trosbekännares församlingar, inrättningar och stiftelser icke
åga rått att utan särskilt, för varje
fall av Kungl. Maj:t givet tillstånd
förvärva och besitta fast egendom
i riket. Ett dylikt tillstånd har icke
givits åt de katolska församlingarna sedan nuvarande dissenterförordnings tillkomst, och ansökningar om medgivande till fastighetsförvärv ha avslagits. Såsom exempel kan anföras, att Kungl. Maj:t

den 21 februari 1902 avslagit en underdånig ansökning av den av staten erkända katolska församlingen
i Malmö om tillstånd att besitta en
i staden belägen mindre fastighet,
som pastor Stolberg önskade att
överlämna såsom gåva till församlingen. Då andra trossarnfund, liksom sammanslutningar inom statskyrkan, ägt eller erhållit tillstånd
eller åtminstone ej hindrats att
uppföra byggnader för andra ändamål än off entlig gudstjänst eller
välgörenhet, kan det ej anses motiverat, att den katolska Kyrkan i
realiteten erhållit en särställning.
Ovannämnda förbud, vilket torde
ha sitt ursprung i en önskan att begränsa utländska medborgares fastighetsföryärv i riket, måste numera anses föråldrat, då majoriteten av de katolska församlingarnas
medlemmar äro svenska medborgafe,

D. Institutroner.
Uteslutande mot den

katolska

Kyrkan riktade bestämmelser återfinnas i första stycket av $ 12 i
dissenterförordningen, i vilket
stadgas förbud mot upprättande av
munk- eller nunneorden samt kloster inom Sveriges gränser. I länder med övervägande protestantisk
befolkning existerar dylikt förbud
numera endast i Sverige och Finland.*

Genom detta generella förbud
har den katolska Kyrkan fått vidkännas större inskränkning i sin

* Teoretiskt gäller klosterförbudet
givetvis även den grekisk-katolska kyr'kan, men kan 'beträffan'de denna icke
ha praktisk betydelse i Sverige, då enligt 1920 års folkräkning ifrågavaran-

de kyrkas medlemsnumerär uppgick
till endast 281 personer, bland vilka
större delen voro utländska undersåtar.
I Finland har, jämlikt religionsfri-

hetslagen den 10 november 7922, ettr
grekiskt-katolskt kloster, upprättat före
rikets självst?indighetsförklaring, rned-

givits rätt att ,allt framgent

existera,

dock få 'en'dast finska medborgare bliva
medlemmar av klostersamfundet.
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handlingsfrihet än andra samfund
mecl icke evangelisk-lutersk trosbekännelse. För dessa senare samfund
har nämligen, vare sig medlemmarna utträtt ur statskyrkan eller
ej, hinder icke lagts i vägen för bildande av alla slags associationer,
ej alltid bestående endast av svenska medborgare; det torde vara
tillräckligt att i detta sammanhang
anföra den s. k. Frälsningsarm6n.
I en föregående artikel av E.
Sandqvist (De katolska ordnarna
och den moderna staten, Credo 1928

n:r 1), har framhållits, att i fråga
om ordnar och kloster mycket väsefltliga förändringar inträtt under
tidernas lopp, vilket medf ört att
dessa organisationer i våra dagar
icke på långt när intaga samma
privilegierade ställning som under
medeltiden. Särskilt är det av vikt
att betona, att de ideella religiösa
sammanslutningar, som under de
senaste hundra åren i stor utsträckning uppstått inom den katolska
de s. k. kongregationervärlden
- på något sätt kunna anicke
na
ses- som ordnar i gammal mening,
då de icke hava sträng (s. k. påvlig) klausur, inga högtidliga löf-ten (vota solemnia), inga stiftelser och jordbesittningar som
förutsättning för deras godkännande av Kyrkan. De äro hänvisade till att leva av sina medlemmars arbete, utöva kärleksverksamhet bland fattiga och sjuka och
äro vanligen i alla avseenden jämförliga med de protestantiska diakon- och

diakonissinstitr.ttionerna.

I olika stater förut eller, i undantagsfall, ännu existerande förbud

mot kloster i egentlig mening eller
mot ordenssamfund, event. endast
mot vissa sådana, hava i allmänhet
tillkommit som reaktion mot verkliga eller förmenta missförhållanden inom klosterväsendet under
den senare delen av medeltiden
samt särskilt motiverats med att
ett kloster och ett ordenssamfunC
enligt ,dåtida förhällanden kundc
anses vara en stat i staten; vi-

dare brukade anföras, att klosteroch religiöst ordensväsende innebar en oberättigad inskränkning
av medlemmarnas personliga frihet. Dessa motiv hava i nutiden
intet berättigande, då även i liatolska länder klosters och ordenssamfunds forna privilegier (skattefrihet, asylrätt m. m.) så gott som un.
dantagslöst upphävts, och då desamma i alla civila angelägenheter
ställts under statens allmänna lagstiftning, allt i full överensstämmelse med nutida kanonisk lag och
på densamma grundade konkordat
mellan olika staters regeringar och
den Apostoliska Stolen. Ingen är
förpliktigad att inträda i ett dylikt
samfund, och inträdet måste föregås av flera års prövotid; utträde
är möjligt, med vederbörlig dispens
även efter avläggandet av ftir livstiden gällande löftenom tillhörighet
till samfundet. Ordensfolk äro vidare i civilrättsligt och straffrättsligt avseende liksom 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 konkordat. Befrielse från offentliga
tjänster och uppdrag såsom värnplikt, juryskap o. s. v. beviljas ordenspersoner liksom världspräster
blott ifall statens lagar uttryckligen medgiva det. Ej heller utövandet av andra medborgerliga rättigheter, t. ex. rösträtt, är dem förmenat.

Kloster- och ordenssamfund i nutiden äro således ideella föreningar,
vilkas medlemmar på intet sätt ligga det allmänna till last, utan tvärtom kunna lätta statens och kommunernas börda för fattiga, sjuka
och andra hjälpbehövande. Varken
med tanke på det allmänna bästa
eller medborgarnas individuella frihet behörrer man alltså hysa några
betänkligheter mot upprättande av
kloster eller mot existensrätt för
katolska ordenssamf und. Event.

339

uppkommande frågor rörande deras eller deras medlemmars juridiska ställning och medborgerliga
rättigheter och skyldigheter kunna
lösfls på villkor, som tillfredsställa
både staten och den katolska Kyrkan.

Kvarståendet i dissenterförordningen av förbudet mot kloster och
ordenssamfund medför i själva verr
ket en, om icke formell, så dock

reell försämring av nu bestående
förhållanden, så vida icke begreppet kloster och begreppet ordenssamfund tydligt definieras. Med

återupptagandet av ett obestämt
och oklart formulerat förbud kommer i den allmänna opinionen inrättandet av de katolska församlingarnas från kristlig synpunkt själv-

klara och från

samhällssynpunkt

allmännyttiga institutioner för barnavård, fattigvård, sjukvård, skolväsende m. m. att misstänkliggöras,
liksom hittills ofta varit fallet.
Även då sistnämnda institutioner
upprättas och även om de ledas av i
nyare tid bildade religiösa sammanslutningar, vilka icke äro ordenssamfund, beskyllas Sveriges katoliker för att vilja kringgå kioster{örbudet. Lagen behöver alltså på
denna punkt förtydligas, så att det
klart angives, vilka katolska insti-

tutioner och

sammanslutningar
som hava full existensfrihet i Sverige.
Med åberopande av vad här ovan
anförts har Biskop Miilter i underdånig skrivelse den 18 november
1927 anhållit att förbudet mot
klosters och ordenssamfunds upprättande i Sverige måtte utgå ur
dissenterförordningen, liksom det
bortfallit i andra länder, varest dy-

likt förbud förut existerat (t.

ex.

Danmark, Tyskland och Fngland).
Skulle ifrågavarande bestämmelse
ej kunna i sin helhet utgå, föreslås
att densamma förtydligas så. att
den icke kommer att gälla för allmännyttiga inrättningar för fattigvård, hälso- och sjukvård, uppfostran och undervisning eller för per-

soner, som verka i sådana inrättningars tjänst, utan inskränkes till
att avse kloster och ordenssamfuncl
i egentlig bemärkelse, eventuellt
inskränkes till att dylika inrättningar och samfund må existera i Sverige endast såvida Konungen därtiJl giver tillstånd och under förutsättrring att desamma bliva utan
särskilda privilegier underställda
statens allmänna lagstiftning.

IV.
I olikhet

Skattelagstiftning.

med vad fallet är i nästan alla andra länder är varje person, som påföres skatt, förpliktigad
att oberoende av sin trosbekännelse erlägga skatt till statskyrkan
och hennes prästerskap; skatten
utgår både såsom personligt onus
och såsom pålaga gå fast egendom.
Före år 1862 utgingo större delen av avlöningsmedlen för stats-

kyrkans prästerskap ur tionde från

jordbruket och ur personliga avgifter, som erlades av dem som anlitade prästs biträde vid kyrkliga
förrättningar, under det andra näringar än jordbruket (och några industrier på landsbygden) voro nästan alldeles befriade från skatt till
statskyrkan. I städerna bestod
prästerskapets inkomst huvudsak:
ligen i de frivilliga avgifter, som
församlingsborna erlade genom de
s. k. påskpenningarna. Efter de nu
gällande kommunallagarnas ikraftträdande hava däremot såväl fysiska som juridiska personer nästan
undantagslöst obligatorisk skattskyldighet till statskyrkan, vars
ekonomiska makt över rikets invånare således icke obetydligt ökats

efter år 1862.
Enligt lagen den 16 oktober 1908
åtnjutes ernellertitl en viss skattelindring av dem, som utträtt ur

statskyrkan. Denna förmån

är

emellertid ofta av rent illuscrisli
natur, dels em.edan flerstädes särskilda, ej lätt tillgängliga lönckonventioner för statskyrkens präster'skap gälla (jämför t. ex..rle irelt
olika förhållandena i Stockholm
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och

allt

i Göteborg), dels och framför

emedan de katolska kyrkoherdarna i saknad av officiella förpam-

lingsböcker ej alltid kunna fullgöra
för uppnående av skattelindring
föreskriven anmälan till vederbörande taxeringsmyndigheter.
Såsom exempel å vilket trassel i
fråga om enskilda personers skatt-

skyldighet borttagandet av fullständig kyrkobokföringsrätt för de
katolska församlingarna kan medföra må anföras en casus från de
senaste åren (en annan återfinnes i
förut nämnd broschyr). Efter utflyttning från Göteborg till en
landsförsamling måste en person
betala hela kyrkoskatten, då inflyttningen till den nya bosättningsorten icke anmälts till kyrkoherden i katolska församlingen i
Göteborg. För vinnande av rättelse
måste anhållan om skattenedsättning göras hos Länsstyrelsen i Göteborg och, efter avslag därstädes,
hos Kungl. Maj:t.
Vidare kan anföras, att inflyttande katolska tttlänningar ej hava reda på möjligheten att vinna skattenedsättning samt att kännedom om
deras rätt härtill ej kan vinnas av
vederbörande taxeringsmyndigheter, då intet meddelande om de in-

flyttandes kyrkoskrivning i

en

statskyrkoförsamling sändes till de
katolska kyrkoherdarna.
För fastigheter, som ägas av
{ränrmande trosbekännares församlingar eller av f öreningar inom
clensamma, betalas skatt till stats-

kyrkan utan någon som helst nedsättning.* Liknande gäller om associationers skattskyldighet. Den
befrielse från eller nedsättning i

* Såsom exempel kan anföras: Egendomen Marielund (Ekerö socken, Stockholms län), vilken är en välgörenhets-

inrättning tillhörande den katolska Kyr-

kan i Sverige, har ,skattskyldighet till
kommunens skola, kyrka och prästerskap. Detsamma gäller en fastighet i
Vadstena, som utöver dylik skattskyldighet har att betala en mindre avgift

såsom ersåttning
dragna.tionde.

för

prästerskapets in-

skatten till det allntänna, som åtnjutes, förutom av vissa publika
fastigheter, av ideella föreningar
och stiftelser, kommer icke främmande trosbekännares församlingar eller föreningar till del.

Frågan om skatteplikt till statskyrkan för personer, som icke tillhöra densantma, har sedan mer än
ett halvt sekel tillbaka tid efter annan dragits under,riksdagens pröv-:
ning, utan att problemet hittills
fått en tillfredsställande lösning. I
vid 1872 års och'senare riksdigar
väckta motioner samt i 1906 års
dissentersskattekommitt6s betänkande har f.rän olika håll framhållits att frågan om befrielse från
eller nedsättning i kyrkoskatten är
ett samvetsfrihetens krav, uppkommet såsom konsekvens av den år
1860 utvidgade religionsfriheten.
Såsom särskilt skäl har anförts att
för den, som av övertygelse anslutit sig till ett samfund av främmande trosbekännare, det alltid

måste bli ett samvetstvång att bidraga till underhåll av en kyrka,
vars religiösa uppfattning han ej
kan gilla och av vars verksamhet
och inrättningar han icke skäligen
kan antagas ha samma gågn som
kyrkans medlemmar. Vidare har
f ramhållits inkongruensen mellan
skattskyldighet och rösträtt för
personer, som utträtt ur. svenska
kyrkan, samt att de, som verkligen
inträtt i ett främmande trossamfund, betungas med dubbel skatteplikt. Såväl befrielse från kyrkoskattskyldighet som lindring i densamma hava föreslagits.
Ovannämnda skäl hava anförts
jänrväl av 1925 års religionsfrihetssakkunniga, vilka dock stannat vid
ett förslag om utsträckande av rätten till skattelindring till andra än
s. k. främmande trosbekännare.
Såsom skäl mot en sådan rätt hava
de sakkunniga anfört, att den svenska k,vrkan trots religionsfrihetens
gradvisa utveckling alltjämt är ett
statens organ, varför meilborgarna

3å4;

icke'kunna undandraga sig att genom skatt till staten stödja ky.kans verksamhet. Vidare framkastas ,vissa farhågor för att utträde
ur statskyrkan skall kunna föranledas blott för vinnande av lindring i skattskyldigheten, särskilt
inför utsikten till större utgifter
för kyrkliga ändamåI, om det än
med stöd av I92O års folkräkning
framhålles, att 1908 ård dissenterSskattelag icke i nämnvärdare mån
lockat till anmälan om utträde ur
statskyrkan.
Vid övervägande av olika sidor
av kyrkoskatteproblemet hava de
sakkunniga funnit de skäI, som ur
samvetsfrihetens och billighetens
synpunkt tala för skattelindring,
överväga de skäl, som de anse ur
statsrättslig och ekonomisk synpunkt tala mot dylik lindring. De
sakkunniga föreslå emellertid, att
skattelindringen skall, liksom nu
är fallet, omfatta endast halva skatten, avse endast fysiska personer
och icke sträcka sig till de kyrkliga
avgifter, som belöpa sig på den vid
fastighetsbevillningen beskattade,
beräknade inkomsten av fast egendom, allt i överensstämmelse med
en år 1908 från regeringshåll i riksdagen framförd mening att "hela
statskyrkan vore byggd på den
grundsatsen att fastigheterna all.
tid skulle bidraga till statskyrkans
prästerskap".'r I Sverige tycks man
således icke kunna föreställa sig att
en'kyrka, som åtminstone formellt
omfattar hela folket (med undantag .av 'omkring zs,m personer,
d. v. s. ungefär '/"uo äY folkmängden) kan existera utan tvångsmedel.

För katoliker och övriga medav samfund, som vunnit
statligt erkännande, innebär de

lemmar'

sakkunnigas förslag tngefär status
quo; det nya är att den lindring,
som genom 1908 års dissenterskattelag medgivits katoliker m. fl., utsträckes till personer, som efter

*

Betänkandet sid.

22'4.

utträde ur statskyrkan anslutit sig
till ett icke av staten erkänt samfund eller också icke tillhöra någon
konfessionell sammanslutning.
För en modern uppfattning av
religionsfrihetens begrepp måste
skattskyldighet
även en begränsad sådan
till -ett annat religions- det egna anses såsom
samfund än
ett samvetstvång och såsom en
rättslig anomali. En sådan skattskyldighet framstår som en orättvisa så mycket mera, som den svenska kyrkan av staten åtnjuter vidsträckta förmåner, under det främmande trosbekännare hava att sjä1va bestrida, förutom skatt till stats-

kyrkan, kostnader för underhåll av
sina egna tjänare samt sina skolor
och andra allmännyttiga inrättningar, till vilka understöd av statsmedel icke erhållas. Tillika kan
man åberopa att i Finland, Norge
och Danmark, vilkas konfessionella
förhållanden nära överensstämma
med Sveriges, bestämmelser om
dylik skattskyldighet antingen helt
utgått ur lagstiftningen eller också äro betydligt mindre omfattande än i vårt land. f överensstämmelse med de sakkunniga kan man
också hänvisa till att, även med
den av dem föreslagna utvidgningen av rätten till deltagande i
kyrkostämma, de ur statskyrkan
utträdda sakna rösträtt angående
användning av vissa skattemedel,
till vilka de själva lämna bidrag.
Såsom motiv för att tysiska personers skatteskyldighet må nedsättas endast till hälften av det belopp, som utgår för statskyrkans
medlemmar, anföres statskyrkoprästernas arbete med kyrkobokföringen och därmed sammanhörande civila ämbetsgöromåI. Mot
denna uppfattning kan åberopas
kyrkoböckernas karaktär av offentliga handlingar, som i främsta
rummet äro avsedda för ecklesiastika ändamåI, samt att det är av
naturliga skäl icke möjligt att göra
någon skillnad mellan statskyrkoprästen såsom innehavare av ett
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andligt ämbete i ett konfessionellt
samfund och såsom tjänsteman i
statsförvaltningen (se vidare den å
sid. 325 omnämnda broschyren).
Skatt utgående såsom ersättning
för prästerskapets borgerliga arbete blir på samma gång en skatt
till förmån för dess religiösa uppgifter. Genom skattskyldigheten
till den svenska kyrkan tvingas
alltså en grupp av medborgare att
mot sin vilja främja ett religiöst
sarnfund som deras samvete bjuder
dem att icke understödja. För ka-

tolikerna måste denna skattskyl-

dighet betecknas såsom en svårare
olägenhet än för medlemmar av
protestantiska samfund eller av
sekter inom eller utom statskyrkan,
emedan katolikerna, såsom de sakkunniga på många ställen framhålla, hava en från statskyrkan
mera väsentligt avvikande religiös
åskådning, emedan de icke hava

nägot nämnvärt gagn av inom
statskyrkan förefintliga och av
dess myndigheter förvaltade allmännyttiga institutioner, och slutligen emedan de önska, att åt deras
eget prästerskap ånyo anförtros
kyrkobokföring och de därmed

sammanhängande uppgifter, som
nu handhavas av den svenska kyrkans prästerskap.
Beträffande kyrkoskattens tekniska sida kan man vidare anmärka att ersättningen för kyrkobokföring och andra ämbetsgöromål i
den civila statsf örvaltningens
tjänst icke upptages
och förvisso
ej heller kan upptags5
5[s6m sn
särskild post å debetsedlarna,
utan
ingår i belopp, som angivas under
rubriker med vida allmännare innehå1l (t. ex. "avgift till kyrka,
skola och prästerskap"). Ej heller
kan skattenedsättningens belopp
med lätthet kontrolleras, och slutligen kan det med nuvarande beståmmelser för kyrkobokföringen
vara svårt eller omöjligt för per-

soner, som äro berättigade till
skattelindring, att styrka denna
ratt.

De sakkunnigas förslag

angåerr-

de r1r svenska kyrkan utträdda
personers skattskyldighet till denna är således ur religionsfrihets-

synpunkt långtifrån tillfredsstållande, varför Biskop Miiller gjort
underdånig framställning att ifrågavarande skattskyldighet måtte i
sin helhet bortfalla eller, om den-

samma i föreslagen begränsning
bibehålles, att skattenedsättning
utsträckes även till juridiska personer samt, såsorn en av de sakkunniga reservationsvis anfört, till
de f ör statskyrkliga ändamål utgående avgifter, som grundas på
f

astighetsbevillning.

å kyrhostämnoo.
Förmånen av den obetydliga
skattenedsättning, som jämlikt
V.

Rösträtt

1908 års lag medgives främmande
trosbekännare, köpes alltför dyrt,
nämligen med förlust av rösträtt å
kyrkostämma samt av rätten att
inväljas i skolråd, såvida icke skolärendena överflyttas på den borgerliga kommunen. Såsom en välkommen utsikt för framtiden bör
emellertid framhållas, att enligt
1925 års religionsfrihetssakkunnigas förslag även icke medlemnrar
av svenska kyrkan skola äga rösträtt å kyrkostämma i frågor av

icke rent statskyrklig natur.

Fcir

ledamotskap i skolrå<l skall likaledes enligt förslaget tillhörighet till
svenska kyrkan ej längre vara
obligatorisk. Om förslaget skulie
bli genomfört, kvarstode emellertid en oegentlighet, sammanhängande med både nu gällande och
av de sakkunniga föreslagen lagstiftning om a1lmän skattskyldighet till den svenska kyrkan, nämligen att de ur statskyrkan utträdda
sakna varje inflytande på använd-

ningen av för kyrkliga ändamål
anslagna medel, ehuru de såsom
skattebetalare i viss utsträckning
nödgas bidraga till clen kyrkliga
komnrunens utgifter.

F.J.Linders.
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CREDOS BÖ CKER.
Mitt livs minnen av Claes

I-agergren. VII.

Stock-

holm, P. A. Norstedt & Söners förlag. Pris: häft. kr.
12, inb. 14:75.

Den som känner markis Lagergrens föregående skildringar av sitt
livs alla märkliga, upplevelser, väntar
med otålighet på fortsättningen. Det
sjunde bandet är icke heller någon
besvikelse. För den som känner författarens underbara berättelsekonst,
hans livfulla skildringar, hans medryckande vackra språk, behöves ingen ytterligare rekommendation. Den
som äger de föregående banden måste också ställa detta på sin bokhylla.
Den som icke äger dem, bör snarast
anskaffa dem för att äga i sin samling ett memoarverk, om vilket d:r
Knut Hagberg skriver, att det är
"den svenska litteraturens yppersta
memoarverk, omskrivet, känt och beundrat av alla, som ha något av intresse för litteraturen och historien",
och som enligt Anders österlings uttalande "ifräga om rikhaltighet och
berättarkonst är tämligen enastående
i svensk litteratur". Av de många
intressanta kapitlen- i det nyss utkomma Band VII intresserar oss naturligtvis mest den mästerligt givna
bilden av Leo XIII och hans pontifikat. Intressant blir också skildringen av författarens första tjänstgö-

ring vid det påvliga hovet. Författarens fosterländska känslor komma
fram på ett vackert sätt i kapitlet,
vari besöket i Poltava berättas. Vi
återse en del redan gjorda bekantskaper vid pya resor i Itaiien och
Spanien, vid besök i England, Afrika
och den nya världen. Trots de så hopade skildringarna av platser och personer, blir dock läsningen icke tröt'
tande tack vare de livfulla skildringar, anekdoter m. m., som förfatLaren så mästerligt förmår sticka emellan för att giva de kanske eljest tröttande uppräkningarna av personer
och platser färg och liv. Ifuru vackert är t. ex. icke kapitlet "Don
Juan", Spaniens verklige don Juan
Tenorio. Värdefull i läsarens ögon
blir boken genom alla de historiska
uppgifter och skildringar, som författaren förbinder med sina resebeskrivningar. En rikhaltig samling porträttbilder och illustrationer öka en:
dast de intryck, som läsningen giver
och gör det svårt att lägga boken åt
sidan förrän man läst den till slut,
och kommer en att många gånger
åter taga den i handen för att åter
göra sig nöjet att följa den vittbereste författaren på hans på uppTevelser så rika resor. Vivant sequentes. Ännu stä vi blott vid anno 1885.
S.

Nordmark.
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Helgonlegerder.

J

acobu

s

de Voragine. Va-lda
stycken i. Legeåda
a u r e a. Stockholm, Wahlström & Widstrand. Pris
kr., inb. 20 kr.

10

"Den heliga historia, som är föremål för framställning i bibelns böcker, har sin fortsättning i fromhetslivet inom den kristna kyrkan i alla
tider. Som mest påtaglig framträder den dock i helgonens liv. Helgonens helighet ligger däri, att Kris'
tus själv i dem är verksam. Det är
Kristus själv, som lider och segrar i
martyren såväl som i den världsförsakande och världsövervinnande asketen. Då helgonen dyrkas (: vötdas*) ,är det alltså Kristus som dyrkas. Det är denna fortsättning på
den heliga historien, som är helgonlitteraturens väsentliga föremål och
innehåIl och det är tack vare detta
förhållande som helgonlitteraturen
innehåller ett betydande moment av
sanning även där den i sina detaljer
icke står sig inför historisk kritik"'
Med dessa för den katolska helgonkulten så förstående ord börjar d:r
J. Gabrielsson sin inledning till den

utomordentligt omsorgsfulla översättning, som i dagarna utkommit av dominikanerpatern Jacobus de Voragines* bekanta Legenda aurea. Det

är blott en liten del av detta stora
verk, som här presenteras för svenska läsare, men det rnåste med glädje
hälsas även av svenska katoliker,
iiven om de till 4o uppgående legenderna berövats allt det homiletiska

samt berättelser om underbara händelser, som i senare tider timat På

vederbörande helgons förbön. Boken

kommer att hjälpa oss att fylla den
hittills rådande luckan i vår lrtteralur vad helgonens levertre beträffar
och borde sporra oss att sträva efter

* Anm. av rec,
** Jac. de Voragine föddes 1230, inProträdde i dominik.-orden 1244.
vincial för Dom.-orden i Lombardiet
1267-86.
1892 ärkebiskop i Genua.
1299. Begrav. i S. DoDöd 1298 eller
Beatificerad 1816,
minico i Genua.
-

att själva åstadkomma en för alla
lätt tillgänglig, som folkläsning lämplig samling berättelser ur vår heliga
Kyrkas stora

helgons efterföljansvi sakna en
sådan måste vi vara tacksamma för
ett sådant verk som

värda leverne. Så länge

*""luillu.

Kristus i Kirken av

R o-

Hugh Benson.
Oversat av Sigrid Undset.
H. Aschehoug & C:o, Oslo.

bert

Pris 5:50, inb. 7:75.
Kristi venskap av R o-

bert

Hr'tgh Benson'

Oversat av Sigrid Undset.
Samma förlag.

Med dessa två böcker av den i

Sverige ej blott inom katolska utan
även i annorlunda troende kretsar

högt uppskattade engelske

katolske

konvertiten och prästen Rob. Hugh
Benson, har vår uppskattade nordiska författarinna med sin översättning givit den skandinaviska religiösa
litteraturen ett värdefullt tillskott.
"Kristus i Kirken" innehåller Monsignor Rensons fastepredikningar, hållna först i kyrkan San Silvestro-inCapite i Rom är r9o9, sedan året
därpå i Karmeliterkyrkan i Kensington. Nlsgr Bensons redan r9t1 inträffade död hindrade honom att utförligare utarbeta och utgiva det stora verk .med samma titel, som han
hoppades kunna finna tid till. tröreliggande arbete är, som Msgr Benson
själv angiver, blott ett förstid< "att med
några få streck teckna skogen som
en helhet för alla dem, som icke kunna få ögonen på den för bara träd".
" Kristws i Kirken" är, som den norska översättarinnan säger i sin anmärkning, "en helfigurstudie av den
katholske Kirke, baade for katholiker og icke-katholiker". Boken har
också funnit den bästa kritik och
varmaste anbefallning i den norska
pressen.
"Kristi venskap" innehåller en-serie predikningar av Msgr
Benson, hållna i San Silvestro-in!
Capite i Rom r9r r och senare i Kar-
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meliterkyrkan i Kensington och Vår
Fru av Lourdes i New York. Den
norska översättarinnan gör oss åter
bekant med den uppskattade engelske
katolske predikantens underbara
framställning och språk, som talar så
varmt till hjärtat och så övertygande
till vårt förstånd om den katolska
kyrkans skönhet, sanning ogh gudomliga ursprung.

s. N-k.
Sjelens Hjemve av M a-

rie
se

LarElisabeth
n. Olaf Norli, Oslo 1928.

307 sidor.

Detta är en roman om en ung
norsk flickas öden och inre upplerelser före hennes övergång till katolska Kyrkan. Boken ger en förträfflig orientering i protestantisk

och katolsk livsuppfaitning; det är en
både beträffande liv och lära kunskapsrik medmänniska, som här har
ordet. Sjelens Hjemve är medryckande skriven med djup och allsidig
förståelse för livet sådant det är och

stor hänförelse för vår Kyrkas andliga resurser. Boken handlar om nutida människor, nutida tankeströmningar, nutida katolicism och står
rent litterärt sett högt.

E.

S.

Diktare och idealiste,r he-

ter en på P. A. Norstedt

&
Söners förlag utkommen bok

av Harald

Schiller.

Pris 5: 75.
Det är en underlig samling människor med deras olika karaktärer,
som i denna på ett fängslande och
r,'ackert språk skrivna bok ställes för

våra ögon. Vad som gör boken iniressant är författarens bedömande
av den store danske konvertiten,
skalden' och författaren Johannes
Jörgensen. "Ett livs legende" det är
Johannes Jörgensens livsskildring
"Mit livs legende", som Harald
Schiller på ett trdffande sätt bedö
rtrer med en förståelse, som måste
förvåna. Kunde blott alltid utom-

stående så förstå och sätta sig in i
en kämpande själs utveckling under
sökandet efter sanningen, sorn Haralcl Schiller gör det på ciet mest Iinkänsliga och opartiska sätt i denna
sin teckning av J. Jörgensens utveckling till katolik och hans arbeten.
Boken innehåller ytterligare en för
c,'ss katoliker intressant sak, nämligen
ett bedömande av den gotländske dominikanern Petrus de Dacias helgonbiografi: Vita Christine Stumbelensis, rlenna skildring av munkens platoniska kärlek till sin andliga dotter,
som åt Petrus de Dacia givit namnet
"Vår förste författare".
"\{2n
gripes av den rena och jungfruliga
kärlek, som talar ur dessa brev med
deras famlande uttryck", säger Harald Schiller sedan han sökt skissera
Petrus de Dacias och hans verks förhållande till tidens litterära stämningar. "Orden falla allvarliga och dämpade andaktsfyllda, som ord talade i
en katedral, där allt är tystnad och
dit världens buller endast når som
ett svagt eko rnellan murar och pelare. Och denna bild av ett tempel
kan fördjupas, ty den medeltida livsåskådning, som var Petrus' och Kristinas värld, var lik en katedral, där
solljuset faller snett och dämpat av
glasfönstrens målningar. f valvens
skymning bo undrens alla fantomer,
och i orgelstämmornas toner tala andevärldens röster. Allt blev i detta
tempel så stort och samtidigt så
smått, så verkligt och samtidigt så
overkligt, liv och död, kärlek och
skilsmässa smälte samman och allt
jordiskt blev endast trappsteg till
Guds stora, över allt lidande och all
skilsmässa upphöjda värld. Högt
över helvetets djup och jordens fängelse lyste där den stad, där gatorna voro av rent guld och där ingen
natt mer fanns, ty Hans ansikte, som
är kärlekens, lyste som solen. Det är
något av den solens återsken, som
dröjer över Petrus de Dacias och
Kristina av Stumbelen kärlek till
varandra genom Kristus". Sådant är
Harald Schillers finkänsliga språk,
med sådana lätta händer tager han
på det som är katoliker dyrt och

$ag

heligt, men som så mången tyvärr i
oförståelse profanerat i tendentidst
s1'fte eller okunniglret.

s. N-k.

lJnser Weihnachtsbuch ftir
klein und gross. Av H e I ene Pag6s. Med bilcler av
Lore Gronau och med två
färglagda planscher. Herder, tr-reiburg im Breisgau. I
klotband. 5 Mark.
Av allt det som folk och skalder

under alla

århundraden

till

Jesu-

barnets ära berättat och sjungit, har

Helene Pag6 omsorgsfullt och finkänsligt, utsökt och harmoniskt sammanställt
allt det vackraste, som
kan tjäna -till att förcljupa julens heliga hemlighet och bevara dess heliga
innebörd för våra barn. Så har en
vacker och värdefull julbok kommit
till stånd, som vi endast kunna på det
varmaste rekornmen<iera alla våra
tysktalande eller tyska förstående katolska, såväl som icke-katolska familj.t. Boken, som är srnyckad med
de älskligaste teckningar, lämpar sig
särskilt till att läsa högt ur för barnen i juletid och så bidraga till att

julens heliga tid framför allt blir
vad den var och skall vara, en religionens heliga festtid även för våra

i clet moderna nöjeslivet
tl'värr komma att glömma julens
barn, som

egentliga innebörd. En liknande bok

på svenska skulle fylla ett verkligt

I'ehov'

s. N-k.

Kimer I

Klokker.

St.

Olavs forlag, Oslo.
Den för Credos läsare sedan flera
välkända norska katolska jultidrringen "Kimer I Klokker" har för
julen rgz8 utkommit i ett konstnärligt högtstående häfte om 3z sidor
text. Den borde icke saknas på något katolskt julbord i Norden. Man
rnå icke föreställa sig den i stil med
många av våra svenska s. k. jultidrringar. Ett sådant gediget innehåll
som denna norska tidning, bjuder
icke många av våra svenska jul-

år

publikationer och så är den alltigenom katolsk. Bland de förmågor
som givit alster av sin penna till julen r9z8 återfinna vi sådana namn
som d:r Karl Kjelstrup, msgr. O. OfIerdahl, Sigrid Undset, Lars Eskeland, Gösta av Geijerstam, som även
tecknat den imponerande titelbilden
med den för sin här bedjande S:t
Olav. Av Harald Sund finnes en
intressant skildring med illustrationer av cistercienserklostret på Ho-

vedö utanför Oslo. Den

danske

liastor P. Schindler bidrager med berättelsen Kerlighedens Brod.
Det
ät med glädje man varje år mottager
en sådan vacker julklapp från broderlandet Norge och dess katoliker.
Måtte den finna vägen till månget
svenskt katolskt hem. Den förtjänar det verkligen. -- Kan rekvireras
direkt från S:t Olovs forlag, Oslo,
Norge.

s. N.
Der Nordlandzug des Herrn

mit den hundert Augen. Av
W. Matthiessen.
En äventyrsberättelse för ungdo-

nren om en nittonårig hjältemodig
resenär, vars öden i Tibet kanske
äro bekanta förut. I föreliggande
bok skildras den unge hjältens äventyr under hans efterforskningar efter en i Norge på sökande efter en
konung Olavs skatt stadd tysk, sorrl
därvid försvunnit. Boken, som är
spännande skriven, är utkommen pä
Verlag Herder, Freiburg im Breisgau,
och kostar z,3o Mark, M. 3,zo inb.
och rekommenderas som en god pojkbok till kommande jul.
s.

Auf Skipaldn. Neue Islandsgeschichten Nonnis.
(Med sju bilder.) Av J ö t
Svensson. Verl. Herder.
4 il,Iark inb.

Den som känner Jön Svenssons
berättartalang från hans föregående
Nonniböcker måste, om gammal eller
ung, glädja sig åt denna hans skild-

ring från Island. Jö"

Svenssons
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tyska ungdomsböcker höra till
lrästa

d.e

i sitt slag. Hurtiga och friska,

med en ädel, ridderlig själ lysande
igenom över allt. Redan miljön, det
säg'öb-spunna Island, måsie göra
boken intressant i ungdomens ögon,
skildrad som den blir av en av öns

egna söner, den berömde jesuiterpatern Jön Svensson. -- Bägge dessa
rrngdomsböcker kunna gärna sättas i

händerna på våra uppväxande pojkar även, som god övningsbok på lediga stunder i tyska språket.
S.

nCredos torn
Kardinal van Rossum är nu återställd från sin förra sjukdom och har
i fullt omfång återupptagit sitt ar-

bete i

propagandakongregationen.

år den 17 okt. kommer kardinalen att fira sitt gyllene prästju,bileum, med anledning varav storå
Nästa

festligheter och hyllningar planeras.
Det nya studieåret vid det påvliga
universitetet Gregoriana öppnades
den 5 nov. i närvaro av kardinal
Bisleto och flera biskopar samt av den
f rån Nobiles nordpolsfärd för oss
svenskar kände rektorn Pater Gianfranceschi, medlem av jesuitorden.
Den helige Fadern har kallat Biskop d:r Olav Smit
sedan rgz2
- Norge och
apoqtolisk vikarie för
till Rom. I ett her:
Sptitsbergen

-

debrev av den rz oktober har den
norske biskapen tagit avsked av den
hjord som anförtrotts honom som

Till dess ny apostolisk vikarie blivit utsedd, förestås
det norska vikariatet av Monsignor
Olav Offerdahl, med titel apostolisk
administrator. Enligt f örljudande
har biskop Smit av den helige Fadern utsetts att tjänstgöra i Congregatio de propaganda fide såsom dess
föreståndares, kardinal van Rossums,
medhjälpare. Biskop Smit har före
sin utnämning till biskop varit en av
de förnämsta och skickligaste organisatörerna i den holländska missionslrerksamheten och det är väl
dessa hans förutsättningar och kunskaper, som kommit den helige Faapostolisk vikarie.
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dern att kalla honom till en nv krävande uppgift i Kyrkans storå missionsinstitut i Rom.

Ministerrådet i ltalien har tiilmötesgått det katolska folkets önskan,
att den helige Josefs fest åter bliver
en statlig helgdag, vilket år r9r3 förhindrades av justitieministern Finocchiaro.

I ministerråd den 3o okt. har dessutom skattelindring beretts åt för-

samlingskyrkornas immobila
dom.

r

egen-

nov. sammanträdde i Rom
för de italienska katolska
ungdomssammanslutningarna. Föremål för förhandlingarna var bl. a.
den katolska ungdomens ställning till
Balillarörelsen samt firandet av nästa
års påvejubileum. Det katolsk-italienska ungdomsförbundet omfattar
enl. redogörelsen rz4,t78 aktiva medlemmar och 86,,4z3 aspiranter mot
resp. ro7,327 och 49,685 under år
19z6. Ar rgzT uppvisade en tillbakagång i de aktivas antal till ro6,753
under det att aspiranternas antal då
steg till 64,o14. Det var svårigheterna genternot Balillaorganisationen,
som tidvis gjorde sig gällande.
På ett glädjande sätt visar sig den
katolska organisationens fruktei, då
det gäller rekryterandet av präst- och
ordensståndet. trnligt sistä statrstiI'en, som icke ens omfattar hälften
av de katolska rlngdomsföreningarna,
kunna 2,264 av deras medlemmar
antecknas, som ägnat sig åt prästkallet som sekular- eller ordenspräster.
Särskilt intresse visar ungdomen för
de andliga övningarna enligt S. Ignatii metod. Sådana givas nu för
olika klasser och yrken, t. ex. för
värnpliktiga, för familjefäder, för
trnga flickor, för förlovade o. s. v.
Vid de delegerades audiens hos påven överlämnade de en ansenlig peterspenning, varvid den h. Fadern
höll ett innehållsrikt tal, särskilt betonande sin glädje över de ungas
kultursträvanden och framhävande
deras plikter mot fosterlandet. Som
sin särskilda fest har den italienska
katolska ungdomen valt Immaculata

Den

delegerade

Clonceptio den

8 dec.

Den italienska regeringen har beslutat att höga kyrkliga dignitärer
och alla ordenspersoner, manliga eller kvinnliga, som äro anställdå och
avlönade av staten i dess institutioner, sjukhus o. d. icke äro underkastade föreskriften för andra statsanställda att avlägga ed till konungen.
Det sedan flera år utan biskop varande, i det forna österrikiska Tyrolen liggande biskopsstiftet Brixen
har av den helige Fadern fått en tillIällig apostolisk administrator i hittillsvarande kapitelvikarien Msgr
Mutschlechner. Påven undviker häimed en definitiv tillsättning av innehavare av biskopsstolen i Brixen sådan som den väntats från fascistiskt
håll utan skapar i stället ett interimsförhållande. Nlan avvaktar med spänning, huru förhållandet mellaÅ de
fascistiska myndigheterna i Brixen
och den energiske försvararen aV de
sydtyrolska katolikernas rättigheter,
skall utveckla sig. Genom utnimningen av en administratör hävdar den
helige Fadern sin handlingsfrihet och
sin vilja att skydda de kyrkliga rättigheterna även gentemot fascismen.

Enligt förljudande

kommer den

amerikanska republiken San Salvador

att inom kort utnämna ett sändebud
vid den Heliga Stolen, som själv är
lepresenterad hos republiken genom
clen apost. internuntius Msgr Fielta,
vilken tillika är accrediterad hos regeringarna

i

Centralamerikas övriga

stater.

I ett herdabrev av de tjeckoslovakiska biskoparna med anledning av
det tjeckiska statsjubil6et taga dessa
ställning gentemot den falska mo-

derna vetenskapens påståenden angående statens ursprung, enligt vilken
uppfattning staterna framgått endast

ttr den gemensamma folkviljan

och

denna gemensamma folkvilja ensam
vore källan till all makt och myndighet, förnekande alltså att Skaparen
i första rummet är staternas upphov,
då han i den mänskliga naturen ned-

lagt böjelsen och behovet av sammanslutning. Biskoparna framhär)ä
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vidare i sin skrivelse, att uian sedligt
ansvar ingen rättslig ordning är möjlig, och att det icke kan vara tal om

Våra nuvarande

sedligt ansvar om det icke vilar på
gudomlig lag och på övertygelsen att
det finnes en högste Herre och laggivare. En venklig moral utan religion är alltså omöjlig. För staten
blir ställningstagandet härutinnan en
existensfråga, eftersom medborgarnas sedliga fullkomnande är det
bästa medlet att bevara och stärka
staten. Den ltatolsl<a sedeläran fullkomnar människorna och fostrar landets barn till goda medborgare, och
sålunda blir den katolska Kyrkan statens bästa stöd.

konfessionella skolväsendet."

I Mexico våga katolikerna

efter

valet av en provisorisk president
Emilio Portes Gil den z6 sept. t9z8
hoppas, att deras svåraste lidandestid skall vara förbi, och det är'knappast att förmoda, att man skall fortsätta med de blodiga och våldsamma

förföljelserna, som under den samvetslöse Calles regim.

Kardinal Dubois, ärkebiskop
Paris, har

för

"Reichspost"

i

av

Wien

z5 okt. detta år uttalat sig beträffande katolikernas läge i Frankrike för närvarande. På intervjuarens frågor svarade den franske
lcyrkofursten: "Vi hava inom gränserna för den av lagen fastställda
skilsmässan mellan stat och kyrka
fullkomlig frihet. I många punkter
av den statliga laggivningen kunde
vi inom ramen av denna skilsmässa
föreställa oss vissa ändringar och
clen

önska också sådana, särskilt beträffande undervisningen och de religiösa ordnarna. De förbättringar, som
regeringen av sig själv i de bekanta
aitiklarna 7o och 7r föreslagit, visa
en väg till våra önskningars UPPfyllande. Vi måste också erkänna,
att staten i fråga om underhållandet
och konserverandet av de värdefulla
gamla kyrkobyggnaderna, som förklarats för "monuments historiques",
utbetalat avsevärda summor. I den
kyrkliga organisationen och vad kutten beträrfar äro vi fullkomligt fria.

önskningar beröra
som sagt säkerställandet inför lagen

av de religiösa ordnarna samt det
Beträf

fande "Action

francaise ! !

förklarade kardinalen: "Katolikerna
hava blott en plikt: att foga sig när
clen helige Fadern talar. Det är
överhuvudtaget mycket smärtsamt att
det finnes katoliker som motsätta sig
den helige Fadern. Lydnad mot påven, en katoliks viktigaste plikt, fattas tyvärr hos somliga. Action
francais och dess angelägenheter äro
ingen politisk fråga, den är uteslu-

tande en katolsk lärofråga

(une

tluestian doctrinaire catholique). Påven förordnar och katolikerna måste
ttnderkasta sig."

I

Ungern hölls

i år de ungerska

katolikernas tjugonde katolikförsamling, denna gång för första gången
förbunden med en nationell eukaristisk kongress under ledning av IJn-

gerns furstprimas kardinal Gerddi,
som även såsom påvlig legat presiderade vid öppningsceremonierna, till
vilka samtliga ungerska biskopar

jämte ärkehertig Albrecht infunnit
sig. Jätteprocessionerna, som först
sent på natten fingo sin festliga avslutning, voro av imponerande verl<an.

Vid de olika sammanträdena

under kongressen behandlades bl. a.
ämnen såsom "reformerande av kapitalismen", "samhällets solidaritet",
"artretarfrågan", allt i den katolska
religionens ljus.

I Polen har en diözesankongress i
Eukaristiens tecken hållits i det be-

römda Czerstochau, där särskilt de

L-atolska arbetarna imponerade genom sitt mangranna deltagande. Vid
universitetet i Posen hava 93 /o av
alla studenter förklarat sig som troende katoliker. I Warschau protesterade studenterna mot en professor,

som ville avlägsna den korsfästes
bild från hörsalen. Efter avhållandet av andliga övningar för akade-

miker gingo i samma stad 3,ooo stuclenter till den heliga komrnunionen.

:J.13

I

Rumänien hava de fiLtaliga kato-

lil<erna alt utkämpa många strider
för sina rättigheter genteniot regeringen, som i varje katolsk aktion
vädrar statsfientliga handlingar. Regeringens åtgärder gå ut på att undertrycka den katolska intelligensen.

R.egeringen uppfyller icke de vid
fredsfördraget övertagna plikterna
utan vä.grar understöd åt de katolska
skolorna, som arbeta för kultur och
bildning, så att deras 1ärarpersonal
ar nära att gå un<ler av umbäranden.

\f*talaqtuhk*
KOMMEN
Kommen,

I TRÖSTLÖSE.

I tröstlöse, I sonr försmäkten,

Här vicl Guds altare böjen eit knä !
Sprärrgen cle nesliga, kvalfyllda
häkten,
Himlen kan 1äka det bittraste ve.

\*w-

Här vinkar hemtnet fiir vandrarn

i

fjärran,
Hoppet orn evigt blommande vår,
Här talar tröstam med makt utav
Herran:

"Himlen kan torka den

hetaste

tär".
Gån, frågen clen gudlöse vad han er

bringar,

Om tröst för en lidande själ

han

består
Likt det himmelska löfte, som nrot
oss klingar:
"Herren kan hela det djupaste sår".

l'ritt efter
-1852)

Thomas Mctore (7779
av K. A.
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GUDS ANLETE,
"Christus natus est nobis". "Kris-

tus är oss född, vorden,

kommen,

låtom oss tillbedja honom", så stiger
i den heliga natten jublande de vita
nunnornas hynrn mot det ljussmyckade korets höga valv. -- Men strax
intill, i den svagt upplysta sjukcellen
suckar en trött gammal man, den
rålmodigt lidande biskop Bonifazius

av Lausanne. Han lyssnar till den
festliga råtrg"n i clen heliga julnatten.
Nu sätta ocl<så l<Ioc.korrra in och
sjunga med sina maimtungor sitt Te
Deum ut i vinternattens tystnad. Och
från de gudainvigda jungfrurs kör
lilingar så fromt och högtidligt: "Tu
ad liberandum suscepturus hominem,
non holruisti Virginis uterum". "Herre, dig vi prisa, du, som för att mänskan frälsa, icke skydde jungfruns
sköte". En tår glimrar i den ensamrnes ögonvrå. "O, renaste Jungfru,
tr4oder, se till mig i denna nådens
stun<l, då du iödde glädjen åt värlclen. Skall ensarn liiir på der.ura fri<lens ort jag ligga utan att få skåcla
ditt barns hulda anlet. O, du solens
uppgång, du eviga ljus, du rättfär<lighetens sol, lrom och lys för dem,
soln sitta i mörkret <-rch i dödens

sliugga".

Nlidnattsstunden,

- då Guds enfödde
den signade stund,
son från himlen steg ned till jorden,
är nära. Sången i klosterkyrkan
förtonar, tyst och stilla det blir även

i den sjukes kammare. Då ljuder
silverklar genonr tystnaden från kyrkans kor en l<locka. Den gamle öppnar sina ögor.r. Himrnelskt ljus uppl.v'ser den torftiga cellen och invid
rlen sjukes läger står i majestätisk
skönhet, men docli milcl och ljus att

På sina arrnar blir hon i lin<lor vecklad sitt
helga barn. Kärleksfullt lägger hon
sin ljuva börcla virl den irldrige bisko1.,ens sida. -- Dock ej nog med cletta
nled sin späda hand
unclers nåcl.
viker bar:net- undan höljet från sitt
huvud. Full av hänryckning ser Herlens iromme tjänare gudabarnets i
himmelsk skönhet strålande anlete,
honom efter vilken folkens längtan
slåi', som han mecl Ityrkans ord anropat i adventsantifonerna: "Visa
r.,ss clitt ansikte och vi skola frälsas !"
Och nunnorna sjunga mecl rena
-röster i kyrkans kor: Benedictus qui
"prisad
venit in nomine Domini"
vare Han som kommer-i Herrans
I1emn", och mecl sina anleten böjda
mot jorden hälsa de i ödmjuk kärlek,
mecl <le fromma herdars enfald i tilltiecljan r'ärldens Frälsare i brödsgestalt, liggande på aitarets vita linne
lilrsonr en gzing i l<rubbans lindor i
skåcia, Jungfru-Modern.

barnsgestalt.

I

den sjukes cell iir allt som förr
t)'st och skumt. Mecl slutna iigon
vilar den åldrige kyrkofursten på sitt
cnkla läger. Men ett saligt leende lelier på hans läppar, en himmelsk frid
fiirklarar hans anlet. Blott några
iigonblick har han fått skåda värlclens frälsning. 1)e tycktes honom
sonr en evighet av hirnmelsk lycka.
Till en förtrogen själ han sedan
tillstocl: "Och funnes uti paradiset
irrgen annan lycka, i sauning dock det
vore värt att i tålamod bära här nere
:rll jordelivets plåga för att en gång
som lön få skåda 'Gucls anlete' i himmelriket".

*-
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pÅ rUNDE JAG JU rcKE . .
Kyndelmässa nalkades. Liksom
en gång den salige Henrik Suso
uppbjudit sin glöclande fantasi och
skalclesjäl för att tränga in i fest-

hemligheten och i anden leva med
cle heliga händelserna, så sijkte nu
de fromma klostersystrarna i Dillingen att följa hans an<les {lykt.
ty hans minne hade genom århundradena hållit sig levande i cleras
kloster.
Liksorn den fronrme nrunken så
hade uu syster Sibvlla von Zemetshausen* re<lan seclan flera veckor
tillbaka berett ett vaxljus till offergången på ljusmässof esten. l\,Iecl
allsköns fagra blornmor hacle clerr
fronrnra nrlllnan sirat ljuset. Det
var icke blommor. som vuxit clärute
i klostrets örtagårcl,tvclär var marken vid clenna ticl frusen och hårcl
och vinterns täcke ltreclcle sig över
blomstersängarna. N.j, det var
hennes hjärtas skör.raste ltlomster,

i

som hon gav den alira saligaste
jungfrun när hon skänkte henne
det vigda ljuset, de allra fagraste
blomster, ödmjukhetens "förgätn.rigej", punktlighetens

lilla kling-

ande snöklocka, kärlekens röda rosor och oskuldens lilja.

Likt den fromme Henrik Suso
tänkte Syster Sibylla att i andanom
ila grrdsmodern till mötes på vägen
från Nazareth till Jerusalem för att
vid vägkanten sjunka på knä och
anropa henne med hela sitt hjärtas
längtan i rösten. "Giv mig, om
blott för ett ögonblick, ditt ljuva
barn, att jag kan få kyssa och smeka det !" IIon var alldeles viss om,
att <len heliga Jungfrun skulle villfara hennes bön, då hon en gång
varit så huld mot salig Henrik.
---SiltiF Gebhartin von Zemetshausen dog den 20 nov. 1618.

.

Så stod Syster Sibylla i koret
bland de anclra systrarna vi<l sjung-

andet av tidegärden för kyncleltnässan följande dag. Och vid alla
psalmerna och läsningarna gingo
clessa tar.rkar genom henues huvu<I.
Vilken hänrl.ckning skulle hon ej

känna, då hon fick hålla Jesubarnet
i sina armar.

När "Laudes" förklingat. rnåste
Syster Sibylla träda fram från sirr
pl:rts uti de sniclade korstolarna fiir
att vid läsepulpeten rnitt i koret fijreläsa rr-rart1'rologiet. Det var hennes önskan att rned hiigtidlig riist
fiirkunna rien stora vackrzr festen.
Ntlen intet orcl ville iiver henues
läppar; hon stocl sturn vid pulpeten.
Hon gnuggade sig i ögonen, fiirsirkte på nytt, men rösten svek hen-

ne. En pinsam tystnad

råclcle.

Priorinnan såg fiirvånad pir helrne
och uppmanade henne: "Så, läs
clå !"
Syster Sibylla fick ej ett
- sina läppar. Då trädde
orcl över
försångerskan i hennes ställe och
läste. Skamsen gick Svster Sibylla
till sin plats.
Efter tidegärden kastade sig Sys,
ter Sibylla efter klostersed på golvet i koret för att ödmjukt bekänna sin skuld och bedja om förlåtelse
för vållad förargelse under bönen.
Till straff lät moder priorinnan
henne ligga rätt länge, innan hon

frågade: "Varför läste du

icke ? "

då

Rodnande bad Sibylla att få bli
svaret sk1'ldig. Men priorinnan vrkade på svar. Då bdkände Syster
Sibylla: "Jesubarnet satt på boken
och höl1 sina sn.rå händer över varje
ord och log så innerligt kärt mig
emot. Då kunde jag jr't icke läsa."

P. Stephan.

DECEMBER
1. Lördag. Vår Frus tidegätd.
Söndag. Första i ddvent.

15. Lördag. Oktavdagen till

2.
3.

Måndag, St. Franciskus Xaverius,
Bek.

4.

Tisdag. St. Petrus Chrysologus.
Bisk. Kyrkofärare.

5.
6.

7.

Torsdag. St. Nicolaus, Bisk. Bek.
Fredag. Vigildag. St. Ambrosius,

Bisk. Kyrkol. (Jesu hjärtas fre-

das).
8.

Lördag. Marias obefläckade

9.

lelses fest.
Söndag. Andra i Advent.
(Marias obefläckade avlelses fest)

10.

11.
T2,
13.

14.

Måndag. Dag inom oktaven
M. obefl. avl.

Tisdag. St. Damasus

16.
17.
18.
19. Onsdag.
rialdag.

Onsdag. Ferialdag.

L

av-

av

Påve.

Onsdag. Dag inom oktaven av
M. obefl. avl.
Torsdag. S:ta Lucia. Jungfru,

Martyr.
Fredag. Dag inom oktaven.

,Ilndast den som av Gud själv fått
fullmakter, kan förvalta det prästerliga
äm,betet. "Ingen tager sig denna vär-

dighet, utan den sorn kallas av Gud
likasom Aron." Självkiart är att .fesus
I(ristus icke till sin gudomliga, utan
till sin mänskliga natur är präst, ty
endast genom sin heliga mänskliga

naturs handlingar 'kan Han vara verk'

sam såsom präst och medlare. "Så har

icke rheller Kristus förhärligat sig
själv att varda överstepräst utån den
som sade 'till Honoml Du är min son, i
dag har jag fött dig". (Ilebr. 5: 5)'
Gud själv har beklätt Honom med denna makt och gjort Honom till evig
överstepräst: "Du är präst evinnerligen efter Melchisedeohs ordning'"
(Ps.109:4).
Kristi kallelse eller utväljande till
översteprästerlig uppgift, 1åg i Guds

eviga rådsslut. att Han genom sitt offer
på korset skulle återlösa världen. Htans
insättande i detta ämbete skedde i
mäniskoblivandets ögonblick. Så snant
nämligen den n-ränskliga naturen val

stapad och förenad ,med det eviga ordet genom den hypostatiska unionen,
övertog gudamänniskan med glädje sin
himmelske faders uppdråg att på korset, bringa sitt liv som offer för
mänskligheten oeh sålunda ersätta oeh

Maria

obefläckade avlelses fest.
Söndag. Tredje i Advent.
Måndag. Ferialdag.
Tisdag. Ferialdag

Kvatemberfastedag. Fe-

Torsdag. Ferialdag.
Fredag. Kvatemberfastedag. St.

20.
27..

Thomas, apostel.

Lördag. Kvatemberfastedag. Fe-

o9

rialdag.

Söndag. Fjärde i Advcnt,
24. Måndag. Julafton. Vigilfastedag.
25. Tisdag. Juldagen. Vår Herrer Jesu Krieti födeLe,
26. 'Onsdag. Annandag Jul. St. Stephanus protomartyren.
23.

27.

Torsdag. St. Johannes, Apost.

Evang.
28.
29.
30.
31.

Fredag, Menlösa barnens

dag,

Lördag. St. Thomas, Bisk. Martyr.
Söndagen inom juloktaven.

Måndag. St. Sylvester

I,

påve.

alla gammaltestamentliga offer. I Hebr. br. 10: 5-?, framhåller
uppväga

aposteln detta tydligt, sedan han först

skildrat gamla testamentets offer

och

prästadöme, dess vanmakt och otillräcklighet: "Därför säger han (Jesus)

vid sitt inträde i världen:

Slaktoffer

och gåvooffer har du icke velat, men
en kropp har du berett mig; i brännoffer för synden har du icke behag. Då

jag: Se jag kommer, i bokrullen
v. s. i profeternas förutsägelser) för att göra din
vilja, o, Gud." (Hebr. 10: 5-?). Dessa
9rd utgöra så att säga Kristi prästerliga offerlöfte, varigenom han -högtidIigen Iovar sin ,himmelske fadei att
genom- offret på korset ',återupprätta
allt, både det som är i trimlen octr aet
s_om är på jorden. (Ephes. 1:10). I
$e1na- vilja, tillägger aposteln, äro vi
helgade genom offret äv Jesu Kristi
kropp. en gång för alla. Det vill säga,
att vi genom detta offers framjbringande . en gång på korset och genom
dess oändliga värde och förtjänät har
Kristus förvärvat åt oss all nåd och
frälsning, i det lan med sin mänskliEa
vilja underkastade sig Faderns gudo;lliga vilja och blev lydig intill döäen på
sade

står ,skrivet om mig (d.

korset.

s. N-k.
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