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VIA DOLOROSA.
SJU

TIDEGA.RDER

EFTER FRANCISKANSKA TEXTER.

V,,
Calaariegrup p.

Ddrefter sade Jesus, som

visste,

fullbordat, pi det att
skriften skulle uppfyllas: "Jag tcirstar" (Joh. rg: z8). Och di de med"
svampen hade givit honom att dricka galla och ittika, tillfogade han:

att allt var

"Det lr fullkomnat". Det ar

Jo-

hannes, som har vittnat dirom. "Det
iir nog", menade han, "nog med denna bittra dryck, vilken ar sisom
sjilva lidandets livsvitska". Den var
den blska likedrycken, reaktionen.

Emedan den fcirste Adam hade
smakat det forbjudna trideti frukt,
blev..,han orsak'till virt fiirddrv. Det
blev nijdvindigt och tillborligt att pi
motsalt vd'g finfa likemedlet fcir v5ra sjilar: biskhbt fiir s6tman. Ej nog
med att lidandets pilar regnade ned
civer den andre Adam, genomborran-

lindebarnet, som du nirde vid din
<imma modersbarm, piiten, som du
rnatade pl ditt knl och uppfostrade
och vars ldppar din mun si ofta
kysste. Du sig din sons kropp, vanstilld av gisselslag, tcirnekrrint, slagen
av riin och minniskohdnder, kindpustad och fastnaglad tringande pi
korspts stam, ett mil f<jr spott och
spe, med svampen, som var doppacl
i galla och ittika, framfcir den torstiga munnen.
Och du sig hans sjil. Med ditt
inre tiga sig du Jesu heliga sjil, r5gad till bridden av en lingt bittrare
galla, skakad av rysningar, gisslad av
- skrimsel och bedrrivelse, kimpande
med dciden, ingslad och forvirrad,
sjuk av sorg och smirta dels pi
grund av den skarpa frirnimmeisen

av lekamligt lidande, dels pi
grund av brinnande nitllskan fcir
Guds lras iterupprhttande, vilken
hade krdnkts genom synden, dels

de med smiirtans, sting varje pligad
lem av hans k1opp, och att Herren
uttrjmde sin fiirtiirnelse i'''.deras sku-

tar. Det var i

sir-r.:ordning,

att

ej.

heller munnen och tungan, vilka iro
fcidans och ordens portar, fingo gi
fria. Pi vir Lbkare mfl.ste detta ord
av profeten bliva besannat: "Han
mdttade mig rned bittra tirter, han
gav mig ma{ort att dricka" (Jer.
klagov. 3: r5).i Och pl den ljuvaste'
och kirleksf ultraste bland mcidrar
miste jdmvll detta uppfyllas: "Bedrcivelse ldt hzin gi iiver mig, han
gjorde mig ma|<tltis fijr alltid" (Jet.
klagov. r: r3).'
.
Men vilken tunga ftirmir att ut-

trycka och vilket forstind fiirmir
att fatta det ometliga djupet av din

bedrrivelse, heliga Jungfru,? Eq"yar
nirvarande vid de scener vi hava beskrivit, du medverkade i dem och
deltog i dem. Med dina lekamliga

sig du honom, den vilsignade
och helige, Ordet, som vart kiitt i
ditt iena skcite. Du sig i honom

6gon

pi

grund av iimsint fiirbarmande med
oss ellnda, dels pi grund av medklnsla med dig, o allraljuvaste Guds
Moder. Med bristande hjirta sig
..han deltagande ned pi dig, ddr drr
stod framfrir honom, och till dig rik.

tade han sitt blida

avskedsord:

'"Kviqna, se din son". Si trtjstade
han ditt pligade sinne, r'il vetande,
att medlidatrtlets svdrd hade gitt igenom din sjdl och tillfogat denna ett

sir, vilket icke kunde hava varit
mera svidande, om det hade varit Iekamligt.

,.rir:'

Sanct Bonaventura: Li.aets triid'.
Herre Jesu Kriste, du, som pi Golgatas kors, tiirstande efter vir frils-

ning,

lit dig ld,ska med ittika

och

galla, y| bsdja dig, att du mi.tte upptdnda vira hjditan med din klrlel<
och fylla dem med brlnnande ttirst

efter det bittra vinet i ditt lidandes
Ske oss efter vir biin.
Sanct Bonaventura: Herrens Pas'

kalk.
sions

of f icium.
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SANKT GREGORIUS VII OM DEN HELIGA
KOMMUNIONEN.
Furstinnan Mathilda av Toskana

(ro46-rir5) var icke blott
lige piven Gregorius

VII:s

den hebundsftir-

vant i hans strid med Henrik IV,
utan iven hans andliga dotter, vilken
han uppmanade att i synnerhet vcirda Kristus i altarets h. Sakrament
och den allrasaligaste Jungfrun Maria. Dirom vittnar ett brev, som
han skrev den r8
april ro74 till sin
andliga skyddsling

tiil vfra synders
eftergift. Dirfor miste jag alltid
mottaga den h. Kommunionen, pi det
altaret, flyter det

att alltid mina synder forliias; emedan jag stdndigt ligger sjuk i syndaskuld, dr iven-likemedlet mig alltid
ndd,uiindigt. Dagligen behtiver du
mat; varf6r vill du blott en ging om

iret ala, liksom grekerna i iisterlandet ? Mottag dug-

ligen det, som dagligen llnder dig till
fromma; men ftir
iven ett sidant leverne, att du alla

i dag
till nytta
fiir alla kristna.

och som dven

kan vara

dagar dr virdig att
mottaga det.'
I samma mening

Brevet har f<iljande
lydelse:

"Med vilken

om-

sorg jag dr betinkt
pi din frdlsning,

uttalar sig. Gregorius I; den store, i
4. boken av sina
samtal: 'Vi btira av

vgt mycket bittre

den, som rannsakar

hjirtats

hela virt

hjarta
fcirakta denna fcirgingliga vdrld, och
varenda dag offra
5t Gud ingerns t5rar och vir Herres
lekamen och blod;
ty frin den eviga

hemligaste
om

tankar. Men,

du tinker efter, kan
iven du fiirst5, att
jag tillika ilskar dina undersitar: ty

vill du ridda di,n
sjll, si fir du bd'ra
omsorg Sven

om

Dirfiir har
j"g ofta begagnat

d.eno.

Sqnkt Gregorius 'VIl.

mig av Apostelns ord: 'Kirleken
sriker icke sitt eget'. (r Kor. 13: 5).
Si har jag iven fcirut redan givit
vapen i din hand emot denna vdrldens furste och visat, att det biista

shyd,d,smed,let iir, att af ta ) mottaga
adr Herres lehanaen. Samtidigt uppmuntrade jag dig entrdget att med
all ltillit helt och' hd.llet hiingiv'a dig
d,t Guds Mod,er. I detta hir brevet
vill jag anbefalla dig att begrunda,
vad den h. Ambrosius tinkte om den
h. Kommunionen; i 5. boken om de
heliga sakramenten sdger han bland
annat: 'Si ofta vi fcirkunna llerrens
dcid, ftirkunna vi vi,ra synders fcirlitdlse; sa ofta Kristi blod flyter pi

diiden riddar

oss

cir allt detta
heliga offer, som
frjr oss pi mystiskt sltt ftirnyar den enfodde Sonens dod.
Visserligen har Kiistus uppstitt frin
f

ramf

tiijr icke mer; doden iger
icke nigot vllde tjver honom; likvil
frambires Ster fcir oss i det hemlighetsfulla offret samme Frilsare, som
nu lever odtidlig i himmelen; ly har
mottages hans heliga lekamen, hans
kiitt utdelas till folkets f rd'lsning;
hans blod flyter icke mer 6ver de
ogudaktigas hlnder, utan in i de trode doda och

endes

hjdrtan. Litom

oss

di

besin-

na, vilket hirligt offer vi besitta i
den h. Mdssan: till att utpl5na vira
synder, fornyas oavlitligt Kristi lidande. Eller vilken troende.vet
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ei, att under den heliga Missan
pi prdstens ord himlarna cippna sig,
att inglaskaror bevista Herrens hemligheter, att hlr det allrahogsta ne{-

stiger, att himmel och jord fijrena
sig, att det synliga och det osynliga
sammansluter sig

!"

- vir tillflykt
Dirf<ir miste vi taga
till detta heliga Sakrament, ld'ngta efter detta ofelbara botemedel. Ddrfor vill jag skriva dig dessb rader,
pi det att din tro och din tillfrjrsikt
vid nrottagandet av llerrens lekamen
allt mera ijkas. Icke erbjuder jag
dig guld eller Sdelstenar utan skatter och givor, efter vilka din sjdl
lingtar av kdrlek till den himmelske
Fadern och Konungen.
Men vad skall jag siga dig om
Gud,s Moder, vilken jag sirskilt anbefallt dig, och iven nu anbefaller,
och framdeles skall anbefalla, till

dess

vir lingtan uppfylles att fi

se

henne ansikte mot ansikte ? Vad skall

jag sdga dig om Maria, dA himlens
och jordens oavbrutna, men otillrick-

liga lovsi.nger prisa henne ? Hell
orubbligt fast: ju mera Maria rivertrif far alla mridrar i virdighet,
godhet och helighet, si myckei n5digare och mildare ir hon gentemot

Sngerfulla syndare och synderskor.
Befria dig frin benigenhet till tlet,
som synd .ar, fall pi kni framfrir
henne och scik att cidmjuk och fcirkrossad infor henne utgjuta ditt gri-

och jag lovar dig med
- icke nigon
all bestimdhet:
kroppslig
moder ir si cimsint och kirleksfull
mot sitt barn, som Maria mot dig,!"

tande hjdrta

(Efter "Das Reich des

Jesu", Mai 1927, sid. 74t

f.\

Ilerzens

F. Borka.

HANS BRASK.
(Forts.)

Den danska hiren stod vid
Visteris. Riket hotades av anarki.

Minga av htigadeln sl<ito sig till danskarna, si herr Thure Jcinsson, herr
Erik Abrahamsson (Leijonhufvud),
Knut Bengtsson (Sparre) och andra.
Aven biskoparna togo sitt parti. Man
fruktade den pi gods lystna adeln
och den oroliga allmogen. I mars
r5zo hyllade riksridet konung Kristiern i Uppsala. Bland dem som
ivrigast verkade frir unionens sak var
dr Hemming Gadh, som sedan r5r8
vistats i Danmark som svensk gisslan. I seitember dagtingade Stbckholm, i oktober fiirklarades Kristiern

av ridet frir

Sveriges arvkonung.
Den 4 november krijntes han i Stockholm av Gustaf Trolle, som iter intratt i sina befogenheter.
Foljde si Stockholms blodbad. Ko-

nung Kristierns vrede trif
frd.mst dem, som

fade
beseglat domen

ijver Gustaf Trolle. Av Kyrkans

min miste biskoparna Vincentius av
Skara esh Matthias 3y Stringnis

ligga sina huvuden p5. stupstocken.

Raseborg i Finland slutade dr
Hemming Gadh den 16 november sin

Vid

oroliga levnad. "Han var en styv
och egensinnad dtan", siger Olaus
Petri om honom i sin krrjnika, "och
han ville ingens rid lyda, utan ville
allt gtira efter sitt egelt sinne, och
det var bide hans och meniga rikets
ftirdSrv."

Hans Brask, som mycket lidit undet hans
girdar skcivlats och Munkeboda fitt
utsti beldgring, hade blott motvilligt
fogat sig i den nya regimen. Dock
undgick han nu dijden genom att
hinvisa till sin reservation. Han slapp
med nigra dagars fdngsligt fcirvar 5
Stockholms slott och tillits itervlnda till sitt Munkeboda.

der de oroliga tiderna, i

ii

Blodbadet och de enskildas del

diri

det svirt att rdtt utreda. Der hela
motiverades med 5tt de ddmda ,alia
voro kittare och bannlysta, och Gus-

taf 'Irolle hade iven formellt upp'tratt
som anklagare. Man hdnviside

1n7

dven iitrl irkebiskop Birgers ban',rlysningsbrev. Men att Kristiern inga-

nit f6r Kyrkans vil
bl. a. ddrav, att biskop Vincentius alls ingen del haft i Trolles
s. k. avsittning. Bakom det hela l5g
troligen Kristierns himndlystnad och
vilja att trygga sig mot adeln. Svir
skuld tillkommer i,ven Gustaf Trolle
och Kristierns medhjdlpare, Mag.
Didrik .S!4gheck och biskop Jens
lunda handlat av
bevisas.

Beldenak.

' En vildsam nationell reaktion var
foljden. I januari t;2r var Kristiern
iter i Kiipenhamn. De var redan
hela Dalalandet i fullt uppror. I augusti valdes Gustaf Eriksson (Vasa)

till allt

Sveriges hovitsman och lands-

pi mijtet i Vadstena. Innan
irsslutet var hela Sverige ercivrat

herre

utom Stockholm och Kalmar. Gustaf
Trolle och , de danska biskopalna
l6mnade landet. Det f<iljande Sret
miste Kristiern limna sitt eget rike.
Sveriges stinder hyllade diremot den
6 juni r5z3 i Stringnis Gustaf Eriksson Vasa som Sveriges konung. Vid

midsommartid <ippnade Stockholm
sina portar.

Under dessa oroliga tider spelade
Hans Brask en viktig roll. Till en
biirjan, rhedan liget innu var osi-

kert, frirh<ill han sig lojalt
Kristiern II, men de plundringar

mot
och

vildsdid som pristerskap och kyrkor
frin bida parterna ledo, framtvungo

snait ett stillningstagande.

Under

vin i n(id och lust och honom aldrig civergiva, sf linge han sjilv var
Sveriges rike huld o-ch trogen. Hans
Brask var den ftirsie av rikets stora
herrar som sltjt sig till Gustaf Vasa.
Herr Thure Jrinsson och de fi ov'
riga av den svenska aristokratin fcillde inom kort hans fcirediime. De
rikets stinder i Vadstena korade
Gustaf Eriksson till riksfiirestindare, var det icke minst Rrasks fcirtjinst, att de nirvarande rikets rid
besloto "giira ett med den menige
man i Sverige till att ftirekomma rien

kets och allas fiirdiirv". Mellan
biskopen och riksforestindarenutvecklade sig snart en heit ftirtrolig

brewixling. I)en unge

oerfarne

hovdingen tillskrev "nidig herr bispen" i de mest olika irenden och
denne gav sin "kire Giistaf" goda

rid och imponerade pi hononn genom sina djupa kunskaper, icke
minst i fiderneslandefs historia, sin
vittomfatande erfarenhei och sitt
clet
varma svenska sinnelag. Men
var tyvirr blott en god btirjan -pi ett
ont och bedrtivligt slut.
Under den fciljande tiden kom
Hans Brask sminingom att sti i opposition till Gustaf. Medan Kristierns anhingare numera helt voro ur
spelet, var det fiirra svenska. unionspartiet, lett av biskop Brask och herr
Thure, innu helt mlktigt. Det representerade traditionen flin Engelbrekstidens storsvenska.,prelater,
en. biskop Thomas:

frin

sidana omstdndigheter tog den garnle

kyrkofursten sitt parti. Redan i
juli r5er, medan Gustaf Vasa var

vid Stegeborgs bellgring,
sammantriffade han med biskopen i
Skirkinds pristgird. Ett formligt
frirdrag slots. "I{ans Nide" biskopen lovade uppslga Kristiern tro och
loven och skulle som en god svensk
man hjilpa att virja sitt fdderncsland. Hirtill utfiste sig Gustaf att
ej giva bort nigot lln i Ostergiitland
eller dagtinga med utllndsk makt
"hans Nidc" oitspord, utan i stillet
fcjrsvara den heliga Kyrkans privilegier, personer och egendom "si linge
han levde'r' och att vara hans Nide

sysselsatt

"O edhla swensk thw statt nu fast
oc bitra thet som forra brast.
Thw latt tik ey omvlndha
thw wagha thin halss oc swa thina
hand

at freisa tith eghit fddhernesland
Gudh ma tik trdst wel sinda.
Gud hauer tik gifvit sin oc sklll
u'ar hellelfrij 5n annans trill '
A medhan thw kant tik rcira."

Gustaf 'Vasa iter var mera en
Karl Knutssons arvtagare och tirrkte

ofta mera pi sin personliga makt och
myndighet drn pi riket. Nyi.ret 1523,
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i hans hand utotrr
Stockholm, Kalmar och Alvsborg,
stod han infiir ett val: nationell politik eller utlirndskt vilde.
Hans Brask hade vid denna tid

di

hela Sverige var

sett sin stora nordiska enhetsstat fal-

la siinder och samman. I stillet
gjorde han sig nu till milsman fiir en
sjllvstd,ndig svensk politik. I "riksens gamble registrum", som ingen

var fiirtrogen med si vC,l som han,
hade han lirt klnna, att Sveriges
grinser fcirr gitt vid Oresund. Nu
piverkade han riksfiirestindaren i
tiktning att ertjvra de olika landskapen Skine, Halland och Blekinge,

vilket borde lyckas desto bdttre, som
konung Kristian hotades av upPror
i sitt eget rike. Gustaf drevs verkligen till aktion pi detta hill. Blekinge och norra Viken (Bohuslln)
eriivrades med litthet och Alvsborg
intogs. Men. di hertig Fredrik av
Holstein framit sommaren usurpera-

de Danmarks tron, ld't Gustaf forleda
sig till underhandlingar och avstod
frin ett anfall p5 Skine till Brasks

stora fiirtrytelse.
De rikets stinder vid Pingst infunno sig i Strlngnis f<ir att hylla
Gustaf som konung, hade det redan
gitt si l5ng, att Hans Brask icke iniann sig, filr att slippa underteckna
de liibska privilegierna. Detta hindrade honom naturligtvis icke att
obetingat erkinna den nye konungen
och i brev lyckiinska honom.
Icl{e lingt direfter var kriget slut,
och konungen hemfiirlovade det tys-

ka krigsfolket, som oroat

Brask

g.nottt sitt dyra sold och de kltterska
iillfarelser, som det sPridde. Dr
Martin Luther hade ju vid denna
tid redan i sex 5r agerat reformator
i Tysklbnd. Konung Gustaf villfor
dock hirutinnan Brask's iinksninsar med ett kitteriPlakat. Men de
incla tiderna voro icke dlrmed slut.
Det kyrkliga ldLget i Sverige var
vid denna tid ftiga lysande. det var
bedrtivligare in nigonsin fiirr. \Ied
skbl talie Brask om "den ellndiga
svenska Kyrkan". Den stormiga
kraftmitningen mellan Sten Sture
och Gustaf Trolle och den senar€s

uppfiSrande under Stockholms blodb;a hade rubbat mingens tro och

virrdnad fiir den kyrkliga auktoriteten. Den svenska hierarkin var bruten i sin spets. Arketriskop Gustaf
Trolle var landsflyktig och konspirerade med Kristiern II mot riket.
Biskopen av Skara, herr Vincentius,
och Liskopett av Stringnis, herr
Matthias, hade fallit offer firr blodbadet. BiskoPen av Visteris, herr
Otto Svinhufvud, hade t5zz dtjtt i
Stockholm. Samma ir hade biskopen av Abo, herr' Arvid Kurck, -funsin dod i Bottenhavets vigor.
"it
biskopsstol innehades sedan
Vixjti
en mansilder av den gamle, ilderdomsskrciplige herr Ingemar' Endast Hani Brask i LinkoPing kunde
vdrrdigt representera. det svenska
hade domepiskopatet. Visserligen
.mtijligt skridit
kipitlen si. snart som
tilf nyval, vilka fiirrd'ttades kring irsskiftet 1523. I Skara valde man archidiaconus Mag. Magnus Haraldi
av den gamla \'Sngaslitkten med
en strcim i sktjlden, men Snnu ej
trettio ir fyllda, alltsi ej av kano-

nisk ilder. Stringnis domkaPitel
valde sin domProst, Mag. Magnus
Sommar. och i Visteris utsigs de-

canus Petrus Jacobi Sunnanvider,
Sturarnas forne kansler, som dock
senare miste -vika fiir Petrus Magni
pi
konungens befallning. Fiirbindel-..rtla
dels av
-.d Curian hotades
intrigerna,
de
danska
krigen och
-dels
ate; av det lutherska ki'tteriet i
Tysklind. I Rom f<iretrlddes Sverige av birgittinern Petrus Magni och
Johannes Magnus, bida lirda humatrist.t, men den f6rre svag, den senare vankelmodig. I mars r5z3 slndes den senare som nuntie till *Sverige. Si sig det alltsi ut Pi hietarkins htijder.
En stoi svaghet var det, att det
hiigre prdsterskapet flerstd'des influiv reformistiska id6er, i enskil"rid".
da fall fiirmedlade av humanismen.
Si torde det ftirhilla sig just med de
tvenne senast nimnda Prelaterna'
Reformismen innebar som bekant
krav p& ftirlndringar, inom Kyrkans
ram visserligen, men i'viss motsats
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till

medeltidens papalism och med favoriserande av de spirande national-

kyrkorna. Att Gustaf Vasa f<jrstod
att anvinda sig av reformvinnerna
se vi, di han Sren r5z3 och tS24 ersatte de mest katolska electi med mo-

deratare personer frir att .i sin tur
senare svika dem.

Vidare kunna vi icke fiirneka, att
det svenska episkopatet och det hcigre pristerskapet i viss min komprometterat sig under unionsstriderna.
En konflikt som den kring Gustaf
Trolle inverkade sikert mycket meniigt pi Kyrkans prestige. Icke heller det, att Kristiern II tog det kyrkliga interdiktet till fcirevindning fcir
Stockholms blodbad, gjorde saken
bittre. A andra sidan fi vi ej glomrna den mittfulla hillning Kyrkans
min i allmdnhet intogo. Slutligen
ar det mlrkligt, i huru ringa min
"reformatorerna" vdnde sin kritik
mot dessa omstindigheter.
Det llgre pristerskapet var det
friga bittre bestillt med. Pristbildningen var i nedan. Uppsala universitet hade dritt ut r5r7, resorna till
utlandet hade blivit allt vanskligare.
Svdrdet lockade mer dn tonsuren.
Krigen hade hdrjat landskyrkorna
svirt. Prdstgirdarna voro flerstides
forstiirda. 81. a. Virsteris katedral
hade gitt upp i ligor. Klostren voro
illa befolkade. Aven de hade lidit
hirt. Munkarna i Nydala hade t. ex.
alla blivit drinkta av Kristieqn II.
Allt Sverige lig iippet f<ir kitteriet.
Teologerna voro mestadels ildre
min, den frimste av dem, den ftirre
Uppsalaprofessorn, her Peder Galle,
Theologiae Doctor i Siena r5oo,
hade redan nitt sitt ittonde decennium.

Vad det sedliga tillstindet betriffar, miste vi konstatera, att <let i
Sverige var bittre.in pi de flesta hill
annorstides. Prdsterskapets enskilda liv torde icke i allmdrnhet gett anledning till skandaler, si vanliga vid
denna tid i stidern, men i andra sidan btlr det framhillas, att man icke
heller tog det si farligt vid sig. om
nigon prdstman levde tillsammans
med sin "forsija". Sederna voro min-

genstides pi landsbygden nog si primitiva, och krigen hade knappast bidragit till deras fiirfinande.
Hindelserna fortskredo. Uppsala
domkapitel valde nuntien till 6rkebiskop och till Abo kallade rkapitlet Linkripingsdecanen, Mag. Erik
Svenson. Gustaf Vasa d'skade confirmation av piven, Gustaf Trolles
slutliga avsittning och nridiga reformer. Slutligen tinskade han att p5ven denna ging skulle avsti frin
annaterna i anseende till landets niidlige. De danska intrigerna kommo
iter emellan. Fredrik I av Danmark
hade blivit vunnen fiir Trolles sak
och bearbetade nu i sin tur pfiven.

Kristiern II verkade slutligen genom drkehertig Ferdinand fcir sin
sak. .I januari r5z4 avled Hadrianus
VI, Johannes Magnis gynnare alltsedan studietiden i Louvain. Clemens
VII s<jkte genomdriva Skara stifts

iiverlimnande it en italienare, vilket
blott iikade spinningen. I maj blev
J.ohannes Magnus utndmnd till administrator av Uppsala irkestift. Petrus Magni erhiill confirmation och
vigdes i Rom samt tog srtt stift i besittning samma ir. Konungens anhillan om annaternas efterskinkan-

de bifrill piven ej. Hirefter upphiirde de of ficiella frirbindelserna

mellan piven och konungen tidigare
ln i nigot annat rike. Biskoparna i

Linkiiping och Visteris stodo dock
fortfarande i kommunikation med
Kyrkans <iverhuvud.
Det politiska liget utvecklade sig
alltmer i en fiir Kyrkan skadlig riktning. Viren r5z4 kunde Hans Brask
annotera sin sista politiska framging. I maj avseglade den linge

fiirberedda

Gotlandsexpeditionen.

Linkripingsbiskopen, till vars stift
Gotland h6rde, bidrog med 6ver roo
knektar och z-3oo mark l<idigt silver.* Severin Norby, som si l6nge
tyranniserat den svenska handeln och
hirjat Sveriges kuster, inneslcits i
Visby. Men denna lyckliga b<irjan
frirstiirdes genom de inledda forbin-

' *

Omkr. 6-;9,000 kr. i silverviirde,
proportionellt det tiodubbla.
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deJserna med Danmark, Hans Br:ask
b-ekimpade d.et danska inflytandet.
Redan pi vifen: skrev han till Gustaf : '?Jak hafuer doch aldrig hiirt
suenske men noget hafue wunnit
rrredh dagtingen aff the dansche,"

I Malmri mcittes trots allt i augusti
Gustaf Vasa och "hertig Fredrik".
Den svenske konungen lit fcirmi sig
till h<igst ofcirminliga villkor. Annu
under sjilva mdtet skrev Hans Brask
till herrar Thure Jcinsson och Lars
.Siggesson, som befunno sig i konungens frilje, piminnande dem om att
hilla "Svenske manna rett all ofrirkrinkt" till Blekinge och Gotland.
Men. den oerfarne svenska diplomaiin led ett stort skeppsbrott. Malmir
recess€n ledde till att de av svenskarna besatta omridena utrymdes.
Samtidigt reste sig en ny fara. De
iiibska privilegierna av 6r r5z3 hade
bragt Sverige i handelsavseende helt
under Liibeck. Dirtill kom en gild
av r2o,ooo liibska mark.* Summan
fixerades viren 1524. Redan, ftirut
hade so,oeo liibska mark betalats.
Kyrkan kom som bekant att bli den
som fick draga sttirsta biirdan .."trots att Gustaf Vasa vid inledande
av de liibska, fiirbindelserna stritt pi
qtcirsta motstindet just pi kyrkligt
hell.

Beskattningen av Kyrkan begynte

redan 1522. Till en borjan bif<ill
pristerskapet den, trots de andliga
frilsesprivilegierna. r522 uttogs

en

gird fiir befrielsekrigets slutfiirande.
Foljande 5r beviljades ett silverlin
.f<ir liibska skuldens betalande, r,524
for gotlindska expedi-

€n, silverskatt

tionen. Ar rS2S iskade och fick

konungen hela tionden f<ir fiiregiende 5r med avdrag av det lilla som behtivdes fiir vin och oblat. Samtidigt
inkvarterades krigsfolket i borgliger
i klostren, vilket naturligtvis villade
mycken oreda. F<iljande ir begir-

des

pi

herredagen,

i

Yadstena z/3

av tionden, .vilket beviljades. Missn<ijet

vlxte. Tidigare, dnnu i biirjan

* Omkr. 480,000 sv. kronor i silver:
udrde, det tiodubbla proportionellt ta-

get.

av

ir

r5z4 kunde Hans Brask skriva

l.ill konungen i strirsta vilvilja och
lova honom med det snaraste penningar. "Then hulscap oc manscap
iak eder Nade tilsakt hafver:, wil jak
eder Nade hollde oc mit ritte fidernes riike, som en trov Dandeman brjr

at giira." Men di K)rrkans privilegier slutligen trampades under filt-

terna blev han oppositionens ledare.
Att man i konungens kamrnare var
Brask och Kyrkan si ogunstig hade
sina givna skil. Sedan r5z3 fungerade som Gustaf Vasas sekreterare
irkedjiknen i Stringnds Mag. Laurentius Andreae, en alltftir klnd person fcir att hdr behijva presenteras,
bevandrad i juridiken, hinsynslcis och
fcirslagen. Det var han som redigerade brewixlingen med piven. Nu
kom han fram med de hipnadsvdckande teorierna, att allt kyrkogods
tillh<irde folket och nu kunde sakl,ijst
anvindas.. Luthers kitteri begagnades som vapen mot Kyrkan. Rollen
av apostel frir de nya id6erna iivertogs av Mag. Olaus Petri, diaconus
i Stringnis, sedan r5z4 stadssekreterare i Stockhohn och predikant i
Storkyrkan. Utrustad med en stor
oratorisk och agitatorisk talent, viljestark, hinfcird av sin sak och med ett
vinnande, frimodigt sdtt fick Mister
Olov snart anhdngare i huvudstaden.
"Tempore Trinitatis" beklagade sig
biskop Brask i ett brev till konungen
och ridde "at eder nade ey wille tilstide at nogra morten lutters bciker
skulle her k<ipes i riiket eller hans
lSrjunger haffue nogen tilflykt. The
tydzsche haffue ingen troo anammat
for wor skyll ey heller wilie wj v-ore
kaste frjr theras skyll om the in wille
falle i naget kdtterij." Kort efter
Corpus Christi fann han sig friranliten att i ett herdabrev varna fcir
kitteriet. "Wi Hans med guds nade
etc. Helsom eder alle andeliga och
werldzlige i wort biscopsdrime oc synnerlige i Suderctipings stad ewinnerlige med war herra Kere wenner
som i wel frirtenke at for then wille
oc falsche kinnedom ther Morten lutters tillhenger hlr i landet fiirt haffue
i nogre aar, til at gicire en stoor twe-

161-

drecht i Christendomen oc til frirtrlidhe helsth olirde oc enfalloge
chdstne menniskior
monge andre punkte

i

sacramenteir oc

i the helge chris-

telige troo lothe wj uppenbarligen pa
predikestohlen oc iimwil med wort

upnebreff fiirkynne med laga maning wid then helge kyrkes besworinger at ingen skulle dyrffuer nogra
fcirendmnde lutters dicht eller bciker
eller falskan lirdom hir i wort stifth

silie eller koripa heller ibland wor
Christne allmoge forderffuelige uthspriida emote theres sieless salogheet
oc helsa fcirrln thet nest tillkommende Concilium om fiir:de morten ltrtters falsche kinnedom aff then helge Christeliga kyrka holldet oc fcir-

slitet worde Helst medan at alle the
falsche article oc liiror som han i
fraa sig gifvit hafva mest till fcirende warit i mongom helgon conciliis
samfellegen och endrekteligen i the
helge Christna kyrkia dtimbde fcir
ketterij oc ochristelig lirdom Srva
kere wenner epter thet oss dageligen
fiirekommer at monge utlendzsche
men bode kiipmen oc andre komma
hir in i stifthet med fiir:de kitterska
biiker oc liror oc thet hir tilbiude i
,riiket som them ey tilstidz ther the
iro fiidde uthan holde suensche mln
ey bettre wetande in at the fiir theres skyld skole owengiffue then helge
Christeliga troo oc lydno oc tage wid
theras falske lirdom Oc wi pa gudz
oc wort embetes wdgne eder hir innan plichtoge irom wider u.are til
eder sielss salighet oc helse oc riiksens christelige rykte Rade wi eder
oc at then andelig mackt gud oss
giffuet hafver eder strengelige bjudom wid gudz haarda dom oc eder
sielss salighet at j ingen troo sithre
til suadane falsche lire eller erier
noget aff henne tage fiir in thet helge Concilium om henne dcimpt hafver hwilket ey hir til skee kunde ftir
the helge fldrens paw-enes dticid som
i korthen tiid flere aflidne :irb fdrmane wi oc alla -andre andelige oc
werldslige riikzens embetsmen hir i
stifthet at the hir paa lathe taga til
ware Swa att hwar the med ij skilig wittne nogen beslaa kunne ther

far. med suadane wille eller sig fiirtrryther i fcir:ne motto at the af f suadane man tage en faste borgen oC
besite hans godz lcist oc fast til thess

af f wor nadoge herre med an.
delige domera haf karder ransaket
huru om tess manss persone oc godz
epter kyrkiones rdtt oc werdzlig lag
ftirholles skal Thetta schriffue wi
eder kere wenner i sua inotte at om
i annett giire, skole i ingen skottzmoll hafve til oss nlr wj alle komme
fiir gudz rdttvise dom, Then roj eder
alle ewinnerlige befale gifvit pa wor
gard Noor Anno lDomini ut supra.
oct?vi corporis Christi Under wort

Irisegel".

Redan nu var konungen helt pi
den lutherska sidan. Han vlgrade
taga befattning med kitteriet eller
hindra infcirseln av kitterska skrifter, sigande att det vore nyttigt att

si

den efia som den andra av Luthers
bcicker komme in i landet "paa thet

at j moga thes bithre theruth taga
huar oretteliga med fariid ir. Oc
schriffua seedan ther nogon ytherrnera schdll j moot ftir huilka the
bdker mogo fiirbiudas." Hans Nide
tycks ha funnit f<ir ldmpligt att spilla
nigon ironi pi saken, som synes.
Liget f<irsimrades alltrner. Vid

ridsmcitet i Vadstena i oktober r5z4
antydde konungen en kommande aktion emot Kyrkan: invigande av
electi utan pivlig confirmation, kyrkogodsens reduktion, fri spridning av

lutherska kitterier o. s. v.

A.tmu

fann man dock icke tiden vara inne.
De fiirsta reaktionstecknen visade
sig. I Dalarna knotade man 6ver
det tyska kitteriet. Aven annorst5des vickte det hirda skattetrycket
och frimlingsvildet missnoje.
Brasks veklagan blev allt h6Eljuddare. I det bekanta brevet till
Petrus Benedicti pi dennes Romresa,
vilket iven i dessa onda tider avspeglar de mest olika intressen, heter det:
"Vi segiom stoort aff rikesins frihet
oc vethom tog inthet huar hon finss
medan kyrkian oc ridderskapet i annen riiche som arffua riche dre eY
allenest nythe sine garnble friiheter
uthan haffua m,v:kit stiirre in vi her

r$2

tiid fingom J annen land haffue biscoper hela land, slott oc stider her ma en man ey haffue eth
huss oorif fuet " . . Vor riikes friihett
hengier pa kyrkien oc ridderskapet ty
at almogen skal altiid liika g<ire sin
arlige skatt gestning oc dagsverke
ther the .ingen friihet innan nythe ty
at Cronones skatt oc ingeld brir'icke
minskes. Oc ty nir kyrkian oe ridderskapet ey nyther sina gambla friihet pa sina btinder ir her ingen frii-

ligen nlpste Gustaf sina dalkarlar

heeth taga vthan theras godz legges
ode for the monga hosb6nder Oc
swa bliffuer' kyrkian oc ridd,erskapet
fiirst frirdreffuit oc sedan ther .epter
cronan vthan alla twikaq. Naar

men vdl Johannes Magnus.

nogen

och Kalmar intogs med storm. :Mister Knut och Peder Sunnanvd.der utldmnades frin Norge, dit de flyttDe stdlldes infcjr virldslig domstol,

ier trots Brasks protester, och i
januari t5z6 follo 'deras huvuden.frir
bilan. Pi en riksdag i Visteris f<iregiende sommar hade konungen un-

der hot om avsdgelse tilltvingat sig
fria hdnder mot'sina och rikets fien-,
der, Brask var ej dir ndrvarande,

Ar r5z5 vdckte Olbus Petri upp-.

stindelse genom att trots,sitt diako.'

nat ingi iktenskap. Hans Brask

tlre lre borta som skulle hjelpe fcirsvara nir oin trengher." Vi

kunna;- knappaSt :finna ett mera utpriglatruttryck f<ir det, feodata{be-

traktelsesittet. Milet:r,

politik blev

till konungen tiver denna
hiskliga hd.ndelse, men m6ttesr trlott
av rnotstind'och hin pi hrigre ort.,
"Det tyckes ' oss av virt . ftiga for:
stind underligt vara, att rhan :skulle
vara i bann fcin iktenskaps skull, som,
Gud ej forbjudit, medan man fiir,all
anhan slemhet icke ir i bahh bland
kyrkans,porsofi€r-" Biskopen miste
nrija sig med att.utg€ ett ljungande
herdabrev mop futheran€ro?: , Frirgir/es s<ikte Brask' 'bekimpa d'e Iutherska. flygskrifterna.' Till koirungen
vidjade han ging pi ging: "Ifdr
grunkas ganskd illa om den predikan
i Uppland drq bliva de icke stilla,,ir
fruktahdes, att mer , obestind kan'
direfter frilja, ty, allt,det de predika
skrev strax

frbr,'.:rBrasks

sminingorn att samla
Kyrka, och ridderskap till kamp mot
konungen .och hans kitterska och utldndska anhang ,fiir at! iteruppr*tta

deurtraditionella ordningen. ' ,,
Klokt nog holl han sig dock fri
frin Sturepartiet, som'\iid' denna tid
satte i g&ng med'sin aktioh. Visteris'
forne relectus, Feder Sunnanvdder;
domprosten Master Knut och Mora
kyrkbherde Mister'Jacobus utgjcirde
partiets kirna. Rikligt anhang vun.
no derblarrd de missniijda Dalabrin-i
derna. Stora ting syntes vara i gtirrlingen. Fiirbind€lser anknijtos' med
Severin Norby, som behirskade bide
Gotland och Skine och med slottsherrn pi Kalmar, den tyske lventyraren Berend von Mehlen. Ett brev
uppsattes "i' Dal.dm", :inne6lrande'
ftiga mindre ln ett uppslgande av
tro och loven till ltonungeh.. Man
hd.nvisade.bl. a. till konun[ens ed att
vd"r1a'den' helga'Kyrkai och dess
personer. I stillet hade han beskatiat och plundrat kyrkor och kloster
och tagit Kyrkans tionde. Konungen
talte ej rent sprik utan fore rmed
osanning. "Gud fiirlSte den gode
herren fiir vinda och fattigdom han
oss alla i satt haver och att vi aldrig
fi veta sanning av hbnbm". Alltnog, vi veta hur det gick. -Person-

r

och av printeriet lita utgi,

hetes,

Fders Nides dikt och rid." Till intet hjilpte dock denna vidjan..
' 15z6 utkom Nya Testamentet -pi
svenska i luthersk riverslttning. Ovi-,
sendet vdxte. Redan f,iiregiendq ir

hade er katolsk Bibelciverslt{ning,
ifrigasatts och piibegynts. IJnder
dessa omstlndigheter blev, den aldrig utgiven.

. Vid

denna tid kommo nigra Uppsaladjdknar till biskop Brask med tatr
om den stora splittringen inom Kyr.
kan. "Det dr ej llngesedan, di riksens frinistindare Sten Sture fiirde
mig pi sinr hrigra sida, och'nu skall
jag utropas frir Antikrist", skall den
gamle biskopen di hava klagat.

(Forts.)

J, W. Gall6n.
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AXEL OXENSTIERNA OCH ''KATOLSKA
FARAN''.
ELLER

RIKSKANSLERN KONTRA RELIGIONSFRIHET
ANNO 164I.
De s. k. religionsfrihetssakkunniges
fdrslag vandrar f. n. sin vlg genom
landet Trin den ena myndigheten till
den andra. Det vrides och vindes, det
nagelfares och kritiseras i odndlighet.
Knappast en rad i det linga utlitan-

det har llmnats utan bock i kanten.
Vad en funnit gott, har av en annan
{iirkastats. Och niir till sist ,k. m:t
och riksdag stifta lag i imnet, hur
mycket iterstir di minne av det ursprungliga f iirslaget ?
Si kommer det hela - forslag,
att bilda en .unkritik och l"g
- pi kontrastqrnas
derbar provkarta
rikedom i protestantisk livsiskidning.
Och dock borde frigan, om den beliandlats ut frAn principiell protestantisk uppfattning varit mycket litt
att kisa. Bort med alla skrankor ftir
de olika konfessionerna borde ha varit losen. Utan tvekan borde man
ha oppnat fri tdvlan mellan katoliker
och lutheraner: de kvalitativt bista
skulle segra.
Om si skett, hade man ju endast
dragit ut konsekvenserna av protestantisk syn pi individuell tro och det
religicisa medvetandets sjilvgtveckling.

Men si som nu ir, har det varit
i alla tider hir i landet, allt sedan
Gustav Vasas dagar.
IJnderstundom ha emellertid

h<iga

i virt kira

Sverige bereligionsspcirsmilet pi ett

vederbiirande

handlat
extra kijevickande satt, sa att man
med ett medlidsamt leende hdPnar iiver den fasansfyllda makt som

"katolska faran" ijvat 6ver eljes ganska nyktra hjirnor.

Ett av de mest typiska fallen i

detta hdnseende daterar sig

frin

anno

164r, och ingen mindre ln rikskanslern Axel Oxenstierna spelar i hin-

I

PORTUGAL

delsen den mest framtridande rollen-

Ndr nu fallet i friga drages infijr Credos lisekrets, sker det emellertid dven av det skilet att Axel
Oxensticrnas spcikridsla fiir "katolska farair" indirekt Stmiirstone synes
ha bidragit till att Sveriges egen minister, i det land det glllde, blev kon-

vertit.
Pivlige kammarherren baron Gustaf Armfelt har visserligen tidigare
i Credo i en fiirtrifflig artikel skild.
rat den svenske ministerresidentens i
Lissabon, T ars Skyttes, konversion,
men jag hoppas, att det mi mig ftiriitas, om jag nu kommer med nigra
tiillgg. Det sker ndmligen endast i
och-firr komplettering av mitt huvudsakliga 6mne "Axel Oxenstierna och
religionsfriheten i Portugal".
'Portugal hade i december anno
164o genom en lyckad revolution
gjort ett slut pi det spanska herravatdet i landet. Huset Braganca hade
tagit den portugisiska konungatronen i besittning, och ddn nyblivne konungen Johan IV skYndade sig att
scika knyta fiirbindelser med Europas di mest betydande stater.
Si limnade den t8 mars r64t en
portugisisk beskickning Lissabon for
att begiva sig till Norden.
I spetsen ftir densamma stod en
av Portugals mest framstiende diplomater under r6oo-talet, Francisco
de Sousa Coutinho. Sorn sekreterare medfciljde en jurist Moniz de
Carvalho, som for iivrigi utgivit en
utfiirlig skildring* ijver beskickningens resa och vistelse i Danmark
och Sverige.

* "'Memoria da jornatia e successos
que ouve nes duas embassadas. . . aos

e Dinamarca". tr'innei & Kungl. Biblioteket i .Stockholrn.
Reynos da Suecia

t6.4

: Till Stockholm anlinde beskickningen i slutet av maj och forhandlingarna mellan densamma och svepska
fiirmyndareregeringen och ridet, representerade av rikskanslern Axel.
Oxenstierna, Per Ban6r och Klas
Flemming, frirdes sedan under juni
och juli minader.
Fiirhandlingarnas ging kan visserligen ganska noga fiiljas med ledning av ridsprotokollen, men fiir belysning av mitt imne d.r det tillfyllestgiirande att taga fasta pi protokollet av den zz j:ur,i.
f detsamma* heter det: "IJplistes
ett project iifver commerciorum och
navigationis libertatem frir H. Maij:tt
och H. Maij :ttz undersitare till att
reesa pi Portugall, Ther <ifver fiirefoll quaestioner r. om religionen,
om man skulle begira exercisium religionis frij och hilla der een prest

for vir nation ? Hvilket, nembligen
att hafva een prest effter thet syn-

tes. frida med sig en stoor consequen-'

ce och att the skulle begi'ra

af

oss

reciprocum sisom thet som'skal kqn-

na liipa emot fundamental lag och
skulle omkulst<irta vir estat; tf. befans bittre man satte der uti att. H.
Maij :ttz undersitare skufle vap frij,
f6r inquisitione och vara frij till sin

conscienze."

Aktstycket ir dripligt, och di den
uppfattning som gtir sig gillande i
slutet av det citerade projektet kom
till i sak enahanda uttryck i den slutliga traktatshandlingen, frigar man
sig verkligen vems var skulden till
att de svenska protestant€rna ej erhiillo samma religionsutiivnipgsfrihet
som portugiserna redan beviljat hollindarna ? I sista hand Axel Oxenstiernas, ty det var han som "tog
saken och puncterna att iiverligga."s
Ja, motivet till den svenska rege-

ringens

upptrd,dande

dr klart:

den

"katolska faran" sptikar.
"Reciprocuml' ftir katolikerna i
Sverige ville Axel Oxenstierna ej vara med p5. Nigra vidlyftiga kommentarer behiivas ej, det vare nog

*

S. R. P.

VIII,

s. 641.

sagt, det var ett s_venskt intresse att
svenska protestanter ej fingo fri re-

ligionsutrivning anno 164r.

I Historisk Tidskrift

bestyrker

bibliotei;arien, fil. kand. Karl Mellander det, rrdr han i en utredande
artikel om "Svensk-Portugisiska fiirbindelser"** ger uttryck fiir denna
mening s5: I friga om religionsbestimmelserna har... saenska regeringen i eget intresse undvikit att
stdlla "sina fordringar fiir hiigt".
Det fanns emellertid itminstone
en, som till en biirjan. ingalunda var
n<ijd med "svenska regeringens eget
intresse' 'och det var den man, som
av Axel Oxenstierna skattats "capabel nog att blifva brukat i Portugal for een Resident"*f+
Lars
Skytte, brorson till Gustav- Adolfs
llrare och skytteanske professurens
skapare Johan Skytte.
I november 164r hade residenten
Lars Skytte anllnt till Lissabon och
redan etf halv 5r senare klagar han
i brev till Axel Oxenstierna ' 6ver
vistelsen dir "uti nec sacr& nostra,'
nec amicos... habere possum",
Reprimanden mot Axel Oxenstierna dr klar och uppenbar. Han ir
skulden till att residenten fick sakna
svensk-luthersk prist och att han ej
finge "sacra nostfa", svensk guds-

tjinst.
Emellertid torde f rinvaron av
svensk prist i Lissabon ha friranlett
residenten att stika tillfredsstilla sitt
religicisa behov inom katolska helge-

domar. Hans eftertridare i imbetet sisom svensk minister i Portugal, Johan Friedrich von Friesendorff, uppgiver nimligen, att resi-'
denten Skytte skulle ha visat viss
f<irklrlek fcir det S:t Bartholomeus
helgade tysk-katolska kapellet.t Aven

finnes ett brev

frin Lars

Skytte

anno fi43 till kantorn i

frin

Evore,J-t

som bires upp av stark sympati
katolicismen.

som

Karl

fiir

Si

alldeles iiverraskande
Mellander i den ovan an-

' ** H. T. 1926. s. 129.
*** S. R. P..VIII. s. 673.
* Se H. T. 1927 s. 342 not. 1.
till Lars Skyttes brev"
ff I "Concept
i Uppsala
Universitetsbibliotek.

-
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fcirda artikeln

i H. T.

finneq [,ars

Skyttes konversion, kommer den inte,
om nran nirmare fciljer Lars Skytte,

under hans resor i tidigare ir.
For iivrigt, tdnk om den franciskanerpater, Frey Ioao, som befann
sig i den portugisiska legaten Coutinkos fiilje och som med denne och
residenten Skytte bl. a. embarkerade
.i den syenska eskadern, som den 3o

september 164r avseglade frin Goteborg till Lissabon, drivit katolsk propaganda. Vem vet ? Katolsk propa:
ganda i ett svenska kronans fartyg

anno r64t ! De katolikerna! tinkte
nog Axel Oxenstierna, nir han, n5gon ging i medio av 1647 fick h<ira
talas om, att Lars Skytte blivit franciskanermunk.

Lennart Wiberg.

DE SVENSKA KATOLIKERNAS RATTSLIGA
STALLNING FORR OCH NU"
I.

Inledning,och historih.

I tiverensstimihelse med nutida
rattsaskedning innebir religiiis tolerans enligt en svensk teologs upp-

fattning ett "medgivande frin statehs
den principiella ritten fiir
olika religiiisa Sskidningar att fi existera, ha offentlig religionsutcivning,
fcirsamlings- och kyrkobildning, full
bestlmmanderitt iiver sina egna religi<isa och kultiska angeligenheter,
utan att medlemmarna lida nigot intring i sina statsborgerliga rdttigheter, si. linge de ej genom sin religicisa verksamhet tri'da hindrande- i
vigen fiir statens egna uppgifter".*
Mot denna uppfattning av vad religiiis tolerans innebir frin statens
synpunkt hava fiirvisso Sveriges- katoliker intet att erinra. De ha ock
med tillfredsstillelse kunnat konstatera, att denna uppfattning si sminingom alltmer banat sig vig i virt
irhundrade och sirskilt efter vlrldskriget. Den katolska Kyrkans dogma, kult och organisation har i detr
trildade. opinionen mtitts av allt sttirre f<irstielse, bl. a. i kritiken frin
akademiskt hell.*# I vida kretsar hlrskar dock fortfarande en ildre, intolerant uppfattning, som iiven iter-

sida av

* Hj.

[Iolmquist,

Den reli-

giii.sa toleransens historia, sid. 5. Stock-

holm

192?.

xx Se t. ex. G. Aul6n,

i lagstiftningen, inom vilken religionsfrihetens princip innu i
vira dagar ej slagit helt igenom.
Genom en icke alltid obj,ektiv skolundervisning har Sverige i det allmlnna fti.restillningssittet .kommit
att framsti Som "ett land, som i sirskild grad varit virn ftir religionsfrihet".* Mot denna uppfattning kan
man stilla detrfaktum att religionsfriheten fr ett mycket sent begrepp
i Sveriges historia och, sisom ovan
nimnts, innu ej fullt fiirverkligad'
Vi kunna betrdffande den religi<isa toleransen efter protestantismens
infiifande i virt land skilja mellan
trenne, inbtirdes skarpt avgrinsade
speglar sig

Evan-

geliskt och romerskt. Uppsala 1922.

perioder. Den fiirsta stricker

sig

frin Gustav Vasa till Gustav III, el'
ler nirmare bestimt frin Visteris

riksdag rS2Z till toleransediktet r78r,
den andra frin r78r till 186o, den

tredje frin 186o till vira dagar.
Det f<irstnimnda skedet karakteriseras, sirskilt efter Uppsala mcite
1593, av den hirdaste intolerans mot
bekinnare av annan tro an den
evangeliskt-lutherska.' Genom 6rebro stadgar t6r7 var konversion till
katolicismen f6renad med hot om
drjdsstraff f6r svenska medtrorgarei
och dylikt straff tillimpades ocksi
r6zq, eit faktum som vira historiska

* Citat ur: Hi-

Holmquist,

Pius X:s kyrkoregering, sid. 29,
sala 1915.

UPP-
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skolb<icker

frirtiga och som dnnu i

vira dagar ej torde vara allmdnt
kint. Enligt 1686 irs kyrkolag var

religionsfrihet principiellt icke medgiven. Forltunnelse av en mot stats-

religionen stridande religicis uppfattning eller avfall frin denna religion
straf fades med landsfiirvisning; be-

vistandet av ftimmande trosbekdnnares gudstjinst var ftirbjudet frir
svensk medborgare, om ej av sdrskilda skdl undantag medgivits. Offentlig religionsutovning frir utl:indingaq;:sorn vistades i riket, va1 li"ka.
ledes' fiirbjuden. Deras barni m&ste
dtipas av statskyrkans plister med
denna kyrkas ceremonier och bciner
samt uppfostras i luthersk troslira,
om de ville frirvdrva evensk medborgarritt.
Nigra exempel pi lagstiftningen
{iire r78i anforas hir nedan. -.
I S S i r:a kapitlet av X{issgdrningsbalken i ,ZS+ irs lag stadgas*:
Faller nigon frin vir rdtta evangeliska.ldra och trider till en villfarande, och liter han sig icke ritta;
si skall han frirvisas ur riket, och
njute ej arv eller borgerlig rittigiret
inom Sveriges rike, med mindre iran
fir Konungens nid".
I $ t av Pristerskapets privilegier
av 3r t7z3 ftireskrevs8:
l'Skall genom Guds nid den rltta
och rena evangeliska religionen rned
dess kristliga ceremonier stldse vid
makt hillas, och ingen kzittersk lira
inom rikets'grinser varken. offentligen eller hemligen lidas. Ingen, .som
icke ir av vir religion eller den vedertaga vill, skall hir inrikes brukas
i nigot 6mbete, d.n mindre andligt eller vid skolor. Utlandska , privata
personer av annan religion, som for
handel, hantverk och annan nlring
sig hir nedsltta eller vistas, rni intet
vigras att lagligen och pi lovligt sitt
siika sitt brcid, handel och hantering
hir i riket, eller att fiir sig sjilva i
sina hus gcira vad deras gudstjlnst
f,ordrar, si linge de in privato stilla
och utan fiirargelse sig frirhilla och
.

* Citerat med viss anpassning efter
nutida spr&kbruk och stavning

deras skd.liga frirehavande fcirrlttaMen de fi ej med ord eller gdrningar frirsmida vir religion, ej heller
hilla sina samkvim hemligen eller

uppenbarligen eller draga lirare i
landet och deras hus, under vad f<irevindning det vara rn5, vid straff
efter' frirordningarne. Deras barn
skola uppfostras i vir lira och dirvid stadigt frirbliva, si framt de vilja
njuta burskap."
Trots dessa och andra liknande
stadganddn framtvingade ftjrhillandena sat- sminingom en'viss tolerans.
betriffande sidana utlindingar 'i
Sverige, som vunnit anstdllning vid
krigbmakten eller- inkallats i niringslivets intresse. Denna tolerans var
dock llnge tregrlnsad tiii relormerta
trosbekinnare.

Grinsen till nista epok; infal,ler,
som ovan nimnts, ir r78r, di i anledping'av stindernas beslut ir tTrg
ett s. k. toleransedikt utfirdades av
Gustav III. I ingressen till detsam-

ma tillkinnagives, att "Kungl. Maj:t
iiver hela riket till5tit, under en fri
och otvungen religionsovning, en fullkomlig samr,-etsfrihet." Detta liberala pibud var dock behiftat med en
mycket visentlig restriktion, nd,mligen dtt det gdllde endast "dem av
frimmande religion, sorn antingen
sig hdr i riket nedsatt eller framdeles sig hirstides nedsdtta." For
svenska medborgare kvarstodo allt
fortfarande de fiirut gdllande strlnga lagbestimmelserna. For <ivrigt
var innu utldnningars religionsfrihet
ganska kringskuren. Offentliga processioner fingo ej fiiretagas, ej heller fingo munkar och nunnor inkomma i riket, liksom kloster ej fingo
upprittas. Straff var pibjudet, om

utldnningar "intalade nigon

sina

religionssatser eller utspridde sina
legender". Under sidana f<jrhillanden ir det nistan ett hin att pipeka,
att toleransprincipen rent formellt befists genom sextonde paragrafen i
r8o9 irs Regeringsform :
'"Konungen brir ingens samvete tvinga eller tvinga lita, utan- skydde var
och en vid ut<ivningen av sin religion,
sivitt han ddrigenom icke st<irer sam-
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hlllets lugn och allmin fiirargclse
istadkommer".

Att denna paragraf i rikets grundlagar i friga om svenska medborgare llnge blott glllde pi papperet
och den ildre intoleranta rittsupp{attningen i verkligheten ir allmint
bekant, icke minst genom de frireligicisa samfundens iildre historia i
Sverige. Vad svenskar katoliker ang5r, kan man hinvisa till ett fall av
arvsrittens :f6rlust, som pi r85o-taIdt drabbade en i Paris bosatt svensk
krinvertit .samt till Svea Hovritts
dom ir rB58 _- samma 1r som 17z6
5rs konVentikelplakat intligen uppgenom vilken dom'6 kvinhd,vdes
till den katolska Kyrliga konvertitei
ftan landsfrirvisades.*
' Under sldana ftirhflllanden l<an
man ej fcirvina sig <iver att Sverige
Sdrog sig eh ftiga smickrande uPPmSrksamhet i utlandet. Pi en kongress av protestant'er i Paris 1855,
dir olika lindeis konfessionella forhillanden dryftades, utropade prof.
Monod i. ndrvaro ,av 3' sveriska mi'
nistrar: "Vi .avsky de ro"rrferska f6rftiljelserna; tuen vi avsky tredubbelt
protestantiska fcirftiljelser". Ett par
Sr" drdrefter slnde ocksi holllnddka rprotestanter en adress tilt' Sve'
rige som protest mot den liitda in-

toleransen., :
Ai 186o vidtogos 'forindringarr i
religionslagstiftningen.' j , ,varigenom
den bragtes till sttirre iivet'ensstlm'
'.

'

rnelse 'med. den :genom grundlagen

formellt befdsta tdleransen. Genorn
tveiine kungl. fcirordningar .av den z3
bktobex sar,nfna ir infij'rdes ndmligen
en begrinsad religionsfrihet. 'i Den
fiiriiirnsta vinsten av 186o 6rs dissenierlagstiftning var att svenska med-

borgare fingo ritt att uttrida ur
statskyrkan samt att bekinnare av
annalr troslira ln den evangelisktlutherska undef vissa fiirutsittningar
kunde lagligen bilda egna forsarnlingar och ha offentlig religionstivning.

* S6som ett kuriosum m6 ndmnas,
att Snnu pi 185Q-talet fanns pA S:a
Eugeniakyrkan i Stockholm anslaget
lagens fdrbud fiir svenska medborgare
att' bevista katolsk gudStjiinst..

'

Nimnda ftirsamlingar kunde bli av
i si fall ritt
till egen kyrkobokfiiring, lv vilken
ritt de katolska fcirsamlingarna restaten erkdnda och fingo

dan

pi

r86o-talet begagnade sig.

Denna vdsentliga forbittring i

frimmande trosbekinnares rd'ttsliga'
stillning har aldrig inneburit, och giir
det ej heller innu i dag, religionsfrihet i den omfattning, som PrinciPiellt medgivits i Regeringsformen och,
som iiverensstiimmer med nuticla
rittsiskidning i fdrut citerad fbrmulering. I lagstiftrringen kvarstil
nlmligen fortfarande en del undantagsbestlmmelser, som medgiva"it
stitskyrkans prdsterskap. vittgiende
befogenheter i friga om frdmmande'
trosbekinnares . angellgenheter och,
som friljaktligen forhindra fri religionsut6vning

i

grundlagens mening.

Betrdffande katolikerna i Sverige'
kan man titligga, att deras rlttsliga
stdllning efter 5r rgro blivit simre
5n den var under iren 186o-19ro
pi grund av:ny lagstiftning, om'kYrkobokfiiring samt. om Sktenskaps in*
giende och upplosning.
Bide den i ildre tider gillande och
den nuvarande' religionslagstiftning;
utvisa, att Sverige ingalunda varit
och{ej heller fiir. nlrvarande ir det
fiiregingsland i friga om religiiis fri'
het sorrl rnan ofta filrestlller sig.': 5.
k. friimmonde trosbeklnnafe, till vilka de sz.,ciska katiclikerna oegentligt rdknas, iro nd'ntligen betrlffandi medborgerliga rittigheter icke i
allo jdmstlllda med sina protestantiska landsmdn.
Den :efterfciljande framstlllningen,
i vilken ovannimnda pistienden'
ndrmare motiveras, omfattar huvudsakligen en redog6relse for de nu
gillande lagar och filrordningar, somdels avse alla frirnmande. trosbekin=
nare, clels endast den romersk-katolska Kyrkan och hennes medlemmar
samt. fcir 'de reformfiirslag. som
framlagts i r9z5'irs religionsfrihetssakkunnigas den 9 augusti rg27 avgivna betlnkande.
De viktigaste lagbestdmnrelser, som'
fdr nirvaiande iro normerande f6rden rlttsliga 'stillning, som tillkom-'
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mer bekdnnare av annan troslira

in

den evangelisk-lutherska, innehil-

las i:

r) K. F. den 3r oktober 1873 ang.
frlmmande trosbeklnnare och deras
religionsiivning (i det friljande benimnd dissenterf<jrordning) ;
z) Lagen den 16 oktober r9o8 om
lindring i frimmande trosbekinnares skattskyldighet till svenska kyrkan samt hennes pristerskap och betjining;
3) K. F. den 3 december r9r5 ang.
kyrkob<ickers ftirande (i det frilj. be-

ndmnd

kyrkobokfriringsf<irordnin.

gen);

4) Lagerr den rz november r9r5
om iktenskaps ingiende och uppliisning, vilken lag ingir, i huvudsak
ofririndrad, i den nya
5) Giftermilsbalken av den rr ju-

ni

rgzo.

IL Uttriide wr statsbyrkan.
Den paragraf (n:r 14) i 186o 6rs

dissenterfiirordning, genom vilken
formen fiir uttride ur statskyrkan
faststilldes, hade en avfattning, som
.avsig att si mycket som miijligt fiirsvira uttridet genom att giira detsamma fiirbundet rned fiir nutida
uppfattning forolimpande itgdrder
frin statskyrkoprlsterskapets sida.
Den uttridande benimnes "avfa'lling"
och skulle, direst han icke lite av
sin sjdlasorjares undervisning och
fiirmaning sig ritta, varnas av domkapitlet eller dess ombud samt, direst han indi framhirdade i sin "villfarelse", personligbn anmila sig hos
vederbrirande kyrkoherde f6r anteck,
ning om uttridet. I nu gdllande dissenterfiirordning av ir 1873 hava
dessa uttryck bortfallit, men i stdllet
(i $ g) intagits en bestimmelse om
tvenne anmilningar med minst z m3.naders mellanrum. Frir innehavare
av offentlig tjdnst tillkomma sirskilda villkor (enligt'$ r5), varf<ii redogrirelsen fiir gillande lagstiftning
om tillb<jrlighet till och uttride ur
svenska kyrkan ldmpligen delas i tvi
avdelningar, den, ena betrlffande
,svenska medborgare i allminhet, den

andra betrif{ande befattningshavare
i statens tjinst.
Eniigt $ 3 i dissenterfrirordningen
skall en svenska kyrkans medlem,
som omfattar f rdmmande kristen
troslira och for den skull rinskar uttrlda ur statskyrkan, anmila denna
sin avsikt z ginger i pastorsexpeditionen i den statskyrkofcirsamling, i
vars kyrkobricker han ir upptagen.
Vid den senare uttridesanmilan, som
icke fir iga rum frirrlin minst z rninader forflutit sedan den f6rra,
miste den uttridande personligen instilla sig hos kyrkoherden i hemfiirsamlingen; anmilan genom skriftlig
handling eller till annan prist in
kyrkoherden godtages ej. Uttride
kan dock icke vinnas i ildern r5-r8
ir och fiire r.5 irs ilder endast om
bida fcirildrarna uttrida, eller, di
endera ir dtid eller fririldrarna leva
etskilda, i det fall att den, som virdnaden iligger, uttrider.
Ovanstiende fiireskrifter ha visat
sig medftira avsevirda oldgenheterDet torde ej kunna fcirnekas, att bakom frireskriften om z uttridesanmilningar, av vil.ka den senare miste gtiras personligen till ftirsamlingens
kyrkoherde, ligger en rest av en lldre, mera intolerant uppfattning. I
alla ha'ndelser dr i den allminna uppfattningen anmilan om uttride ur
statskyrkan allt fortfarande fcirbunden med ogrannlaga utfriganden angiende det personligaste av allt, den
religirisa livsiskidningen. Aven om
denna fiirestillning i de flesta fall
ir oriktig, ar den dirf6r ej alltid
grundliis, enligt vad som framgir av
etskilliga konveriiters uppgifter om
fiirsrik till piverkan frin det lutherska pristerskapets sida. Man kan ej
heller f<irutsatta, att en dylik piverkan skall upphtira, si ld'nge personlig instillelse ir ftireskriven; i varje
fall kan en sidan vara pinsam fiir
bida parterna, t. ex. i det fall att den

uttridande kon{irmerats av

prist, som mottager

den

uttridesanmS-

lan.

Att frireskriften om personlig instillelse vid den r.trutd uttrid6sanmilningen kan rnedfrira i lagstiftnin-
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gen icke forutsedda olagenheter belyses av fiiljande casus, som f<ir nigra ir sedan intrift:ade i en landsfcir-

samling i ndrheten av Gciteborg,
En i f<irbamlingen i friga kyrkoskriven och bosatt kvinnlig konvertit
till den katolska Kyrkan var pi
grund av stindig sjukdom (hjirtlidande m. m.) ofiirmiigen att gi den
l5nga vlgen till pastorsexpeditionen,
varfcir hon flera ginger, men utan
framging, till pastorsdmbetet insinde skriftlig anhfi,llan att bliva antecknad sisom uttridd ur statskyrkan.
Fcirst efter hot om anmilan till hiig-

re myndighet kunde statskyrkoftirsamlingens kyrkoherde

fdrmis att in-

fiira den begdrda anteckningen. Ett
analogt fall har intrlffat iven i
Stockholm.*

Uttrade ur statskyrkan ir vidare
ftiienat -med fiirlust av vissa allmlnt

rnedborgerliga rittigheter, av vilka
den viktigaste i.r rijstritt i kyrkostimma. I flertalet av rikets komrnuner behandlas i kyrkostlmma
lven frSgor av icke rent kyrklig natur, t. ex. rorande follcskolevisendet,
frigor, som ofta ha vittgiende ekonorniska konsekvenser och som angi
alla kommunens medborgare i deras
egenskap av skattebetalare. I de fall,
di folkskolevisendet icke iiverflyttats
pi den borgerliga kommunen (t. ex.
i alla landskommuner och en mind.re
del av stiderna)" bliva de, som uttratt ur statskyrkan, slmre stillda
dn i densamma kvarstSende medlem'mar
ay sekter och frimmande trossamfund; sidana medlemmar hava i
allo samma rlttigheter som evangelisk-lutherska trosbeklnnare i .vanlig
mening.

Ftir

*
en notis

rit, trots sin betydelsefulla innebcird;
si oklnda bland den stora allmlnhe.
ten, att biskop Mtiller fu ry25 pit'
stods hava farit med osanning, di
han i ett foredrag fd.ste Shcirarnas
uppmirksamhet pi dessa bestimmelser.* I S rS av dissenterlagen stadgas, att en innehavare av offentlig

tjinst efter uttrlde ur statskyrkan

varde frin tjdnsten skild, sivida denna ej ir av den beskaffenhet att han
utan avseende 5 sin. trosbekinnelse
kunnat till densamma utnamnas samt
under fcirutsitfning att Konungen eller den tillsdttande myndigheten finner skdl att honom vid tjinsten bibehilla. Det mciter siledes intet Jagligt hinder frir avslttning av en 'ordinarie statstjinsteman pi grund av

civerging

till

katolska Kyrkan, an-

tingen genom regeringsitgird eller, i

friga om tjinstemin, som icke hava
kunglig fullmakt, genom beslut av
vederbiirande dmbetsverk, d. v. s. i
vanliga fall dettas chef. Stadgandet
i friga, vilket formellt giller endast
ordinarie befattningshavare, miste
anses.tillimpligt jimvil vid vikariat.
Aven om $ 15 i praktiken ej skulle
komma till anvindning, ir den ej sii
forildrad, att den ej.ban tillimpas.
I varje fall hotar den som ett Damoklessvird de statstjinstemin, som
grund av religicis ilvertygelse vilja

pi

uttrida ur statskyrkan.
Vidare miste enligt $ + i Rege=
ringsformen medlemmarna av statsridet tillhcjra "den rena evangeliska
laran". Som allmint kint ir har
denna fcjreskrift si sm5ningorn alldeles fciilorat sin isyftade verkan atr

ei garanti i renldrighetshinsei sak reduceiats till en fordranr att vara kyrkobokf<ird i svensk
yara.

innehavare av offentlig tj5nst

* Enligt

gdllande bestdmmelser om uttride ur'
statskyrkan hava intill sista tiden va-

i

Nya Dagligt AlIe-

de och

fcirsamling utan anteckning om till-

handa den g april 1921 vbgradb en
statslyrkopastor i Falun att godtaga en
metodists anmblan om uttrdde ur stats-

hcirighet till nigot samfund av frdmmande trosbekdnnare eller om gjord
anmilan om uttride ur statskyrkan.

att fiir iiveridggning i drendet instblla
sig i kyrkoherdens privata bostad. Efler anmdlan om fallet till justitieombudsmannen fdste denne uppmdrksamheten pd behdvligheten av Sndring av
$ 3 i dissenterfiirordningen.

* Se:t. ex. en redaktibnsartikel med
titeln "Monsignore Miiller och reformationshistorie"tt" i Nya Dagligt AUehanda den 6 juni 1925.

kyrkan sarnt hbnvisade den uttrddande
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Slutligen miste alla innehavare av
sidana vid allmdnna undervisningsanstalter fistade ldrartjinster, med
vilka undervisningsskyldighet i kristendom ir fcirenad, tillhcira statskyrkan, och gdller detta dven folkskol-

lirare och vissa andra lirare, vilkas
tjanstgiiring eidast till mindre del
omfattar dylik undervisning.
(Forts.)

F.J.Linders.

till

oss fcir att mottaga. Vi ha svirigheter, och vi skola alltid ha sidana. Kristus har sagt, att vr med
honom miste bira korset, men han
har ocksi sagt, att han alltid vill vara med oss och hjnlpa oss att pi ett
rdtt sitt bira det. Katolikernas stolsinthet ir ett av bevisen pi denna
gudomliga hjilp, som aldrig fattas
och aldrig kommer att fattas oss."
Osservatore Romano har publice-

Osservatore Romano of fentliggjorde den rz maj ordalydelsen av
en ny encyklika: "Miserentissimus
Redemptor noster". f motsats mot
vad allmint vintats, behandlar detta
mya pivliga sindebrev varken fiirhillandet mellan stat och Kyrka eller
nationalismen utan ett rent religicist
imne, nimligen den soning och tlen
satisfaktion, .som alla troende katoliker dro skyldiga Jesu heliga Hjdrta,
]'de expiatione sacratissimo Cordi
Jesu debita".

Vid en audiens i Vatikanen <iverrickte "Fcireningen av Belgiens katolska skriftstillare" it den Helige

Fadern ett belopp av 263,cryJ francs
sisom peterspenning frin tiver z,ooo
belgiska familjer och religiiisa frireningar. I sitt svarstal tackade piven fiir den i sanning utomordentliga hjilp, som Belgiens katoliker givit den Heliga Stolen. Bland annat
yttrade han: "De fiirpliktelscr, som
vila pi oss, iro ofta si. svira att uppfylla, att vi friga oss sjdlva, huru
vi skola kunna gcira det. Men den
gudomliga Forsynen och katolikernas
idelmodiga hjirtan gcira det mrijligt
fcir oss att alltid forfoga civer de
niidvindiga resurserna. Huru skiin
1r icke den dutibla synen av hinder,
som rlcka sig mot oss fcir att giva,
och av andra, som stricka sig upp

tat texten till det nya konkordatet mellan Portugal och den Hqlig4
stolen. Dirigenom indras bl. a. 1886

irs konkordat betrdffande Ostindien.
Av sdrskilt intresse dr, att biskopen
av Bombay varannan ging m5.ste

vara en engelsman och varannan eil
portugis. Vidare medgiver den romerska Curian, att tvi biskopsdii=
men, som ligga i de engelska kolo.
nierna endast skoia fi ha portugise4

till biskopar.
I Rom har nyligen hillits

en konferens av Armeniens biskopar. Ordforandeskapet hade av. piven anfcirtrotts et kardinal Sincero, som ir
prosekreterare i kongregationen fcir
de orientaliska kyrkorna. De arrneniska biskoparna blevo i privataudiens ftirestillda frir den Helige Fadern, varvid Pius XI bl. a. uttryckte
sin livliga fiirhoppning, att Anneniens hierarki snart mitte iterstillas
i sin gamla omfattning.

Den apostoliska nuntiaturen i
Berlin har skickat Tysklands Srkebiskopar och biskopar en skrivelse,
vari den framf<ir den Helige Faderns
tack fiir organisationen av alla protestm<iten mot clen avskyvirda fiirftrljelsen av katolikerna i Mexiko.
Det heter diri bl. a.: "De modiga besluten av minga av dessa mciten ha
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delgivits den Helige Fadern. Hans

Eminens

kardinalstatssekreteraren
meddelar oss, att den Helige Fadern

uttryckt sin stora tillfredsstillelse
civer dessa yttringar av varmaste
medkinsla, som blivit de mexikanska,
si hirt prtivade trosbr<iderna till icke
ringa trtist. Hans Eminens ger nun-

tiaturen i uppdrag att forsikra ledarna av dessa mciten, sivil prister
som lekmin, om Hans Helighets erkinsla och tack".
Det katolska ordensvisendet ir
just nu statt i en blomstrande utveckling. Den sista katalogen iiver
Jesu sillskap meddelar, att det i bori"n av ir rgzT riknade zo,ro7 med'
ie*..r"., d. v. s. 538 fler an ir t9z6'
Franciskanerorden lgde ir t9z7 1863
kloster med 18,739 ordensbrcider. I
de franciskanska seminarierna {innas f6r nirvarande 6,186 ldrjungar.
Redemptoristorden omfattar enligt
.sin nyss utkomna katalog zt ordensprovinser med 3ro kloster och 2,829
patres, 6++ kleriker, zr9 noviser,
t,473 professbrijder och 97 noviser.
Sirskilt kraftig har utvecklingen varit i provinserna Baltimore, Belgien,
Spanien, de 6ver- och NedertYska
provinserna och den australiska. Kapucinerorden firar den 3 juli i 5r
4oo-irsminnet av sin stadfistelse av
piven- Bonifaciusfiireningen i Tyshla'nd,
vars.uppgift 1r att understiidja fattiga katolska fcjrsamlingar i diasporan, har under det ftirflutna iret insamlat 3,r2g,(vJJ mark, .vilket ar
3oo,ooo mark mer' 5n fiirra iret.
Skyddsingelsfiireningen, .som underhiller katolska skolor i diasporan har
insamlat 6ver en halv miljon mark.
I fiirsamlingarna ha hillits sirskilda
"bonifaciusdagal', som mYcket bidragit till att insamlingen givit ett si

lysande resultat. Bonifaciusbladets
upplaga har stigit till 4o3,ooo. Undei f<jrra iret ha genom Bonifaciusforeningens hjilp byggts 5o kyrkor
och kapell, z4 prastgitrdar, rz skolor,
14 vilgtirenhetsanstalter och zo nya
missionsstationer.

Tyshland .riknar f<ir nlrvarande
2o,78s3cn katoliker och 42'375,5@

protestanter. Inom Tysklands katol-

ska Kyrka utiivas sjllavirdgn

av

r9,ooo virldsprister och 3,roo ordensprister, alltsi av nigot mer ln
en prist pi r,ooo katoliker. I slutet
av mars hirlls i Kiiln en provinskatolikdag med den katolska aktionens
program. De katolska ungdomsfiireningarnas festtig rlknade 6,ooo deltagare.

I Engtand. rippnas alltjimt nya kapell och kyrkor f6r katolsk gudstjinst. Si blevo i slutet av aPril 5

nya katolska helgedomar firdiga, och
i Leeds lades. grundst.enen till en ny

kyrka. Englands "Birgittaforening"

"The Catholic Truth Society" h<ill i
slutet av april under kaldinal Bournes presidium_ sin irskongress' Under det frirflutna iret har sillskapet
slagit ett nytt rekord i spridning av
katolsk litteratur, i det att antalet av
de fcirsirlda broschyrerna belopte sig
till r,o2o,944, av bcickerna till 29,639
och av flygbladen trll z54,orn.
Riternas kongregation har under
ett sammantride i b<irjan av maj ignat sin uppmlrksamhet it en del aY
de engelska martvrer, som dogo ftir
sin katolska tro under Sren r59z och
r679. Deras kanonisationsprocess har
inletts pi begiran av i'rkestiftet
Westminster.

Hollands katolska konstnirer ha
under ett nyligen hillet sammantrlde grundat en organisation f<ir skapandet av en permanent utstillning
in katolska, holli'ndska konstverk.
De av hollindska statsmedel underst<idda permanenta konstutstlllningarna ha hittills tagit se gott som
ingen befattning med kyrklig konst.
Den permanenta katolska utstillningen skall iippnas vid n|sta hollindska katolikdag i Maastricht.

Den Polska katolska ungdomsrtirelsen "Orodzenie" har rru vunnit insteg

Den

i Polens alla universitetsstider.
fir allt stiirre betydelse i War-

schau, Lemberg, Krakau, Fosen,
Lublin och Wilna. Varle grupp siinderfaller i tre sektioner: den litur-
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giska, den vetenskapliga och den sociala. Varje medlem miste alltefter
anlag och rinskan specialisera sig pi
en av dem. Den liturgiska sektionen

ett hatolskt statsideal och till en ritt
fcirstielse av Kyrkans roll i staten.

har

toriet f<ir Frirenta Staternas Kyrka,
vilket utkom i slutet av mars, finns

till indamil att fordjupa det religi<isa livet bland den studerande
ungdomen, den vetenskapliga sriker

pi alla sitt

befordra studiet av den
katolska filosofien, den sociala arbetar i frireningar, sesom S:t Vincens av Paul-konferenserna, och all-

deles sirskilt bland arbetarungdomen, Varje ir hiller sektionen i den
gamla universitetsstaden I ublin en
social vecka, som alltjimt vinner
stcirre anslutning. Ar rgzr deltogo
ddri 3o delegerade, men t9z7 red.an
zcn frin alla delar'av Polen.
Under ledning av Polens primas,
kardinal Hlond, har under namn av
Akcja Katolicka (Katolsk aktion) en
predikosamling utgivits av flera av
Polens mest framstiende prister. En
avdelning handlar om "Den kristna
staten". I sitt fcirord skriver Po-

lens kardinalprinras bl. a.:

"Forst

det klara instillandet av det katolska
samvetet pi de frigor, som rdra en
medborgares plikter i en modern stat,

skall kunna gruppera nationen omkring ett enhetligt program, skall
kunna skapa en stark katolsk folkmening och eliminera splittringen i
olika riktningar, srjnderfallandet i
tillfdlliga partibildningar och obe-

i aktionsplanen. ..
Pristerskapet miste nu fcir tiden anse det som en hcig och viktig pastoral
uppgift att uppfostra de troende till
slutsamheten

Enligt det officiella katolska direkdet nu pii den nordamerikanska unionens omride en katolsk befolkning
av t9,689,o49 sjilar, vilket betl,der
en tillvixt av mer in zoo,ooo fr-in

ftiregiende

ir.

2S,ZZ3

prlster

leda

gudstjbnsten i rS,zcrt kyrkor. Fristernas antal har okats med 783 och
kyrkornas med 642 frin f6regiende

ir. Fiirra iret oppnades 5 nya seminarier, si att nu r4r sidana liro-

anstalter finnas lor t4,432 studenter,
444 fler in fiirra iret. Fcirenta staterna ha 7,o6t katolska folkskolor,
66 mer dn frirra iret, med 2,28t,837
lirjungar, 114,596 fler 6n f<irra iret.
35r 'katolska barnhem finnas f<ir
5r,96r barn. Under fcirra iret ha i
Frirenta staterna 33,75r konvertiter
intrltt i den katolska Kyrkan. Stiftet Filadelfia har iikat med zo,ooo
personer och stiftet Detroit med
So,otrc troende.

Frjrenta staternas

protestantiska

sekter ha haft en kongress i Filadelfia, till vilken de avgivit berittelser
iiver sin stillning. De klaga allmint
iiver att de frirlora i antal i alla de-

lar av unionen. Fiidusterna uppgi "i
medeltal till en halv miljon om iret.
Berlttelserna medgiva, att minskningen av sekternas medlemmar aldrig varit se stor som under de bida
sista iren.

TILL REDAKTIONEN INSANDA
Frin Verlag Herder, Freiburg

im
Breisgau (Tyskland), hava friljande
bricker kommit oss tillhanda och rekommendera's Credos ldsare:

Eins in Gott.

Gedanken eines

christlichen Naturf orschers. Von
Erich'Wasmann S. J. 3 Mark.

Ztrm Altare Gottes vill
ich treten. z lVlark 50 pf.
Das Kind bei der heiligen Messe. rMark40pf.
De tvi sistimnda d.ro goda

BOCKER.
handledningar frir barnens under-

visning om den heliga

missan

och inlirande av ministrerandet
vid altaret. Forsedda med,tydliga bilder f<ir misstjinarens olika
handlingar vid missan, iro dessa
smi barnbricker slrdeles ignade att
intressera barnen fcir mlssans heliga
handling.

Herders fcirlag sinder intresserade
kostnadsfritt sin rikhaltiga katalog:
Das billige Herderbuch.
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PETRUS OCH PAULUS
Nlr det blev oss forunnat for nigot lr sedan att stiga ned i Roms
katakomber vid Via APPia, blevo vi
gripna av hela den stdmning: lom
vitir 6ver dessa gamla ireviirdiga
platser

frln kristendomens

fcirsta flr-

hundraden. Det var St. Sebastianskatakomben, som vi tillfilligtvis ftirst
fingo se tillsammans med en Publik,
som med hinsyn till nation och konfession var mycket blandad. Fiiraren fiirsummade ej att visa oss nigra
av de stenskirvor varpi stod tecknat: "Helige 'Petrus bed for oss",
"Helige Paulus bed fiir oss", eller
"helige Petrus och Paulus bedjen for
osst'.

Utgrdvningarna hdrnere visa tydligt, si sade fiiraren, att Petrus och
Paulus stodo i sirskilt nira forbindelse med Roms filrsta kristna sarnfund, att de vistats och slutligen
dijtt i Rom. Aven den tyske protestantiske forskaren Lietzmann miste
erkinna vederhiftigheten av dessa
skirvors vittnesbtird, och slutligen

lita alla tvivel falla. Frin protestantiskt hill var man, av subjektiva
skil, van att f0rneka de tvi ndmnda

I

ROM.

apostlarnas sivil vistelse som martyrskap i Rom.
fntressant var att iakttaga den
uppmirksamhet, med vilken olika bestlkare i katakomberna ihrirde fcira'
rens noggranna framstlllningar.
I{ans Lietzmann hade redan ir
r9r5 haft mod att offentligt fiirsvara dktheten av den romerska traditionen angiende de tvi apostlarnas
gravar (Hans Lietzmann: Archiologische u. liturgische Studien). Han
hlmtade sina bevis endast ur historiska och arkeologiska k?illor. Resultatet miste sannskyldi$tvis bekrlfta
IJnder
den katolska traditionen.
mellantiden hade nimnda -virdefulla
utgrlvningar vid St. Sebastian ad catacumbes kommit till stind sisom
betydelsefulla vittnesb6rd fiir Petri
och Pauli martyrskap i Rom. Lietzmann har, enligt en anmilan av hans
boks andra upplaga, som ulkom r9z7
i Berlin, Walter de Grugter, pi mycket skarpsinnigt satt gjort bruk av
dessa vittnesbiird (enligt den litter6ra bilagan av Augsburger Postzeitung).
Han lyckades vinna en fackman

ll5

d:r Arnim von Gerkan rrirande uppkomsten och vlrderandet av de mycket omstridda Sebastiankatakomberna. Om man ocksi icke i allt kan
folja de tvi forskarnas slutledningar,

si dro deras avgtiranden frir sivdl
vin som fiende si pass bestlmman-

de, att fackminnen icke alls kunna
f orbigi Lietzmannska arbetet. L.
kommer till foljande resultat: Petrus
dog i Neros cirkus pi vatikanska
kullen och fann dir sin grav bland
hedningarna. Dock blev apostelns
kropp
tidpunkten kan ej bestimt
ijverftird till katakomberna
angivas- nuvarande St. Sebastiansintill den
kyrkan, som fcirr var helgad it de
tvi apostlarna. Dir vilade hans berintill byggandet av den nuv. Konstantinska basilikan. Nu blevo de iiverfiirda till St. Peter alldeles i nlrheten
av martyrieplatsen. Likasi. blev den
helige Pauli kropp, som ursprungligen hade fitt sin viloplats vid vigen
till Ostia, omedelbart vid martyrieplatsen, i lugnare tider, troligen efter
frirfiiljelsen under Decius (249-5o),
irverfiird till den appiska vbgen i nlr-

heten av den nutida St. Sebastians-

kyrkan. Senare vid byggandet av
St. Paulibasilikan fuori le mura blev
kroppen ford dit. Apostlarnas huvuden

iro

som bekant

i

Lateranbasi-

likan.

Si har den protestantiske fo{skalen i flera hdnseenden bekrdftat de

av katolska arkeologer gjorda forskningarna. Nd.r man liser inskrifterna ddr nere i Sebastiankatakomberna: "H1. Petrus, hl. Paulus bedjen
f{ir oss", blir iven en frin det si kallade reformationslandet kommande
katolik glatt riverraskad tiver detta
bevis pi fornkyrkans stora vtirdnad
frir apostlarna, vilken utan tvivel
gillde deras ikta kvarlevor (ben) vid
denna deras viloplats.

Hur urkristligt ir ej v6rt katolska bruk att Skalla helgonen om de'
ras ftirbrin ! Och det visar sig iven
klart vilket hirgt virde traditionen

genom det muntliga ordet har vid
sidan av de skriftliga historiska kll-

lorna.
G

g. w'.

ETT INLAGG.
ken Jesu eller hans wroders betydelse
Till
fiir
oss, fiirhiijes enligt rnin uppfattRedaktionen av Tidskriften "Credo".
ning det minsta av, om man i hbr berijrda hbnseende vill giva dem en sdrUndertecknad anhiller om plats fdr
stbllning. Just siLsom mbnniska,
f iiljande,beriktigande.
helt och fullt (5ven fysiskt taget), men
,Genom pipekande av en vdn har det
fylld av Guds ande, ,i tro, kdrlek och
blivit mig bekant, att ett uttalande av
lydig Fadern intill korsets
t&lamod,
rnig i en uppsats uti tidskrirften "Krisdiid och diirmed segrande iiver synden
tendomen och vir tid" angiende dogoch frdlsande sina medmd.nniskor, fir
men om "Jungfru Marias obefldckade
Jesus fiir oss sin oftirlikneliga betyavlelse" i n:r 5 av tidskriften "Ctedo"
delse.
(maj d. A.), pitalats sisom felaktigt.
rStockholm den 22 maj !928.
Jag fht vidg6, att jag av or.dlikheten
med uttrycket "Jesu orbefldckade avC. G. Santesson.
lelse", * vilket ju innebdr, att han ej
f. d; professor.
haft en jordisk fader, litit fiirleda
rnig att fiirmena, att motsvarande ut* I-Ittrycket "Jesu obeflSckade avtryck betrbffande Jungfru Maria skulIelse", varmed fijrfattaren menar Jesu
le isyfta detsamma. Sisom samme vbn
fiidelse av en jungfrulig moder 5r i
fiir mig pdpekat, innebdr emellertid,
denna betydelse alldeles okiind fiir
den katolska kyrkans l6ra, att den
teologien. Den katolska terminologien
heliga jnngfrun visserligen haft en
jordisk fader, men att vid hennes tillkdnner endast en "immaculata concep"
tio", "den .obeflbckade avlelsen", s6komst, genom ett Guds sdrskil'da ingripande, arvsynden
icke tiversom det teologiska uttrycket ftir
Marias frihet frin arvsynden allt ifrin
fdrts. ,
det fiirsta ijgonblicket av hennes tillMed erkbnnande av mitt misstag,
varo.
fdr jag tilldgga, att dessa distinktioner
Red.
fdrefalla mig skiiligen likgiltiga. Var-

JUNI
1. 'lFredag. Dag inom Pingstoktaven.

(Kvatemberfastedag. Jesu Hjdrtas fredag).

2. Liirdag. Dag inom

Pingstoktaven.

(Kvatemberfastedag. Jesu Hjiir-

tas fredag).
3, Siindag. Fiirsta efter Pingst. Tre-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
L4.
15.
16.

faldighetssiindagen.

Mindag. S:t

Fransiskus Carac-

ciolo. Bek.

Tisdag. S:t Bonifatius. Bisk. Mart.

Onsdag. S:t Norbert. Bisk. Bek.
Torsdag. Helga Lekamens Fest,

Fredag. Dag inom oktaven,
.Liirdag. Dag inom oktaven.

Siindag inom oktaven av

Mindag. Dag inom oktaven.
Tisdag. S:t Eskil. Martyr.
Onsdag. Dag inom oktaven.
Torsdag. Oktavdagen av Helga
Lekamens Fest.

Fredag. Jesu Heliga Hjiirtas Fest'

Vir Frus tidegdrd.

Offret i oegentlig betydelse motsvaras av de troendes allmdnna
p r 5 s t a'd ti m ,e eller prdstadtimet i
oegentlig betydelse. I denna betydelse
kallar den h. Petrus (I Petr. 2: 5') alla
kristna "ett heligt Prdstad ii m e", som hr kallat och. i stind
offer, som
"att bringa andliga genom
Jesus
H,ro Gud viilbehagliga
Kristus". De troende rbilda ett "heligt
prbstadiime", i den min de genom dopets karaktdr och nid dro avskilda
frin den syndiga mbnskligheten; vigda
och helgade fiir.att, Sra,och fiirhbrliga
Gud genom "qndliga .offer" d. v. s'
genom ett nytt, dygderikt leverne i
biin, andakt, t&lamod, fiirsakelse, vdl:
giirenhet oeh kristlig khrlek. SA ofta
som vi alltsi i det riitta sinnelaget och

den rd,tta meningen giira en Gud vdlbe-

haglig gdrning siirskilt om ddrmed d,r
fiirenad sjdlviivervinnelse och anstrbngning, si bringa vi Gud ett offer.
Till offret i egentlig betydelse hd,r

ett

qI

t

a

koldrare.

19.

r.e. Aven detta ord kan

brukas i en oegentlig betydelse i sammanhang med ovan ,sagda. Si skriver
den h. Augustinus: "Vi 5.ro Guds tem*
pel,' emedan Han vdrdigas bo i oss.

Tisdag. S:ta Juliana. Jungfru.

20.
2L.

Onsdag. S:t Silverius.. Pive. Mart.
Torsdag. Jesu Eucharistiska Hjbr-

22.

Fredag. S:t Paulinus.

tas Fest,

qa

Biskop.

Mart.

Liirdag. Visildag till

Johannes

Diiparens fest.
24.

Siindag. Fjiirde efter Pingst. Midsommardagen. Johannes DdParens
Fest.

Helga

Lekamens Fest.

Liirdag.

17. Stindag. Tredje efter Pingst.
18. Mindag. S:t Ephraim. Bek. Kyr-

25.
26.

M'indag. S:t Wilhelm Abbot.
Tisdag. S:t Johannes och Paulus
Martyrer.

Onsdag. Ferialdag.

28.
29.
30.

,S:t Ireneus (Vigildag
).
Fredag. S:i Petrus och Paulus.
Liirdag. Sit Pauli iminnelse.
Torsdag.

till S :t

Petrus . och Paulus

Niir det hiijer sig till Honom, 6r v 6, r t
AtHohjiirta Hans altare.
nom frambdra vi blodiga offer, nhr vi
med virt blod intrzida och kdmpa fiir
sanningen. At Honom tbnda vi den vblbehagligaste riikelse, ndr vi infdr Hans
anlete gltida i from och helig kdrlek.
Honom bringa vi iidmjukhetens och
Iovpri'sningens offer p6, hjii.rtats altare
i flammande kdrleks etrd" (,$. Aug. De
civ. Dei.)

lDe gammaltestamentliga offrens betydelse
och
Genom Adams
ve.rkninEar:
, fdrsta synd fiirstiirdes.den ursprungliga
: frdlsningsordningen. Gud ville dock
i icke l6ta mdnskligheten fiirrbliva i detr ta tillstind av fii.rdtimelse. I sin kbrlek och barmhbrtighet besliit Han att
friilsa mbnniskorna' ur deras niid och
iter skdnka dem sin n6d. Detta &terstiillande av n6dens ordning skulle ske
i tidens fullbordan genom "iterliisningen i Kristu,s Jesus" (.Rom. 3: 24).
Genom sitt vd,rldsfrdlsande offer pi
korset har Jesus Kristus blivit alla 5,rhundradens .frdlsning, (Aps; 4t; l!).
$. N-._k.

:.

...

',".

'

KYRKLIG :KALENDER.

rJULl 1928.
Sandag.'. S;"tttaa, eftir Piirgst,
(S:t David av Munkatorp. Abb.).
16.. ]Måndael Vår Fru av berget Kar:

1. Söndag- Femte eft'er Pingst.' I
I
högmässan.S:t Fetrus och Paulus.
2. ,Måndag.' Jungfru Marl1ås besök
hos Elisabeth. 'a. Tisdag. ;Alla heliga, {omerska ?å:
varls åmin-nelsi:, 4.: 'Onsc{ag. Dag inom S:t Petri och

S.

f

mel,

,

17.

-Fauli oktav.

:

5. TorsdaE. S:f Alr..tonius'lVl. Zaecharias. Bek.
6. Fredag. Oktavdagen av S:t Petri
'och Pauli Fest. (Jesu Ht. I{jä1tap
:
fredag).
7. Lördag. S:t Cyrillus och Metho-

27.

qt
oq

r

.

I

14,

till S it Jakobs
r
.l
S:t Jakob.r Apostel. '

O4sdag.
Torsdag. ,S':ta ,Anna..Den hl. Jung-

Tiqdag. Sjir heliga Bröddr. ,Mart.
,Ons.dag. S:t Pius, I. Påvo. Martyr.

oö

Fredag,

Fredag: S:t Anacletus.

tn

fruns

moder'.

, S:t Pantaleox. M\altyr.
Lördag. S:t Botrid. Martyr.
29, S-önd,ag. Nionde efter Fingst,. S:t

28.

Yorsda!;, S':t Joliannes Gualbertus.
Abbot.

.1,3"

Biskop:

25.
26.

åminnelse.

L2.

S:t Apolloriari!.

'

f,est,

.

11,

Söndag; Åttonde eftrer fingit.

Måndae.

.Tlsdagl. Vigildag'

8. Saria"s.,isjatte: efter 'nir6"t.. .
9. Måndag. Sveriges Sbddshelgons
.

Lördag. Vår Frus tidegäd.

Mart.

dius. Bisk.

r0.

.Bekänirare.

Tisdag;. S:p

"{lexi'us.
Ons.dag. 'S:t Camillus de' Lellis,
., ..Bekännaiö.''.'.'
19.
Torsdag. S:t Vincentius a Paulo.
'. Bekännär'e,
''
"
20.
il"r6dag. S:t llieronyrnus' Aemilia:' 'tro*.''3"L.
, '-.,'
nus.''lJeIr. -. .

.1q.

'

Påve.

Martyr.

iö"adg'.'S,:t -,Ronavehtura. Bisk.
Bek. I(yrkolärare.

31,

l

',
Martyl,
S:t Abdon och Sennen.
Martyrer'.
Tisdag. . S:ta , Helena ' av. 'Skövde.

,,-Olav..

.

Måndag.

"Änl<a"

,(,S;t lgnatiuS av ltroyola).

'!

:

r

Gudstiänstordning uhder'sommarmånaderna

.:

'

S:,t Eriks

liyrk.i.

Kl; 8 f. m;: Stilla mässa. Kl, 11'J. m.
Vardalar: Kl. 8 f. m.: Stilla mässa.
Söndagår:,

i
Hög'mäq"qa

med predikan.

Varjelörsta fredag i månaddn: Kl. B f.,m.: Jesq hjärta'mä'ssa. I(1. %8 e;-m.:
Rosenkransandakt.
Varje andra torsdag i neånaden: Sal<ranr'entfaqddkt ,{rån l<1. y"g f; m. Mässa
kl. 8 f. m.
,S!ta Epgenia. kyrkar
\

.Söndagdr:

'l oit<å.

Kl. ? oc.h 9 f. m.,: Stilla mässor,

Vardasar: KI. ? och

j

kl: 8 f. m.; Still:l

K1.' 11

l

mässor.

f. m.: Högmässå

med pre-

A.-8. DAVID ANDERSEN &

ComP.

KGL. HOVJUVELERARE

ÄLLMI

R|KS 43t0

71 87

Konst

Kristlig

JUNGFRUGATANII5 STOCKH:LM TELEFON 755 58
K o n s tn ärI'i g a ut s rk y c k n in g s- & cnr e d, nin g s f ör eh,elged'o?n och hem
må,l
.t 'för
..

./'-\.

)€
.

PARAMENTA:
Mässkrudar, Altarantependi,er, Mässhiortor m. m'

DE\IOTIONALTIERt,

,,

Taalor och, bilder" störie och wi,nd,re, i olia, tryck ocfu gravyr - Lius oclt'
liusstakar ^' Krucifir, större och mi'ndre, ö alla wtförand'en, m' m'

Äldre föremål renoveras'konstnärligt och billigt. Vad som ej.finnes i lager
anskaffas På begäran.
Tryckeri A"-8. Gripen, Stockholm

1928.

