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HÄNS BRASK.
ETT FYRAHUNDRAÄRSMINNE.
[ .rnu i slutet av rToo-talet fanns i det polska cisterciensklostret
l'1 en vit marmortavla med följande inskrift:

Lond (Landa)

Epytapbiarn D:ni Episcopi Lincopensis:
Praeswlis ex annis certurn de morte JOHANNIS
X-D triplatis simwl octo connutneratis
Hic celebri loco vitarn t'iniait in isto
Lui t'uit Ostro Gotbws exsul, sine labe rem.otus
Regis prirni GUSTAVI Luterani.
Denna inskrift hugfäster minnet av Flans Brask, som den 3o juli för 4oo år
vid 74 ärs ålder som landsflyktig slutade sina dagar i det polska klostret,
och med anledning av detta fyrahundraårsminne skola här sammanföras några
data ur hans liv').
sedan

1) De förnämsta framställningarna av Brasks verksanhet återfinnas i E. A r n e I l, Bidrag
Brasks lefnadsteckning. Sthlm r9o+; J. M a r t i n, Gustave Vasa et la 16forme en Suåde. Paris 19o6; K. B. Vestman, lteformationens genombrottsår i Sverige.

till biskop Hans

artikel om Brask i Svenskt biografiskt lexikon. Bd 6.
Sthlm 1926. I slutet på Sjödins artikbl finnes en fullständig förteckning över källorna rö-.
Av i föreliggande artikel omnämnd eller citerad litteratur äro endast Martins
rande Brask.
och Koibergs -arbeten av katolskt ursprung. Alla citat utan angivande av källan äro hämtade
ur'lTestmans arbete. Den ovan anfördä inskriftens text är avtryckt efter Arnells skrift, s. r34.
Srhlm r9r8 samt i L. Sjödins

Titelvignett: Brasks biskopssigill (Riksarkivet).

Credo. r9:e ärg. Augusti-September

r938.
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Hans Brask, son till en borgmästare i Linköping, föddes enligt traditionen
1464. En omsorgsfull uppfostran bestods den svenske borgarsonen, som efter
skolgång i Skara krönte sina studier i Rostock och Greifswald med magistergraden.

Redan vid dessa universitet torde han bibringats huvuddragen av den livsuppfattning, som han, ehuru begåvad med en ovanlig grad av anpassningsförmåga, konsekvent följde i sitt livs alla viktigare avgöranden. I Rostock
verkade Albert Kranz, berömd teolog och historiker. Det var en Kyrkans man
i bästa bemärkelse, som strängt höll på hennes lära och frihet men samtidigt
allvarligt pätalade rådande missförhållanden. Både i Rostock och i Greifswald
gick universitetsundervisningen helt i Kyrkans anda.
Efter fullbordade studier i Greifswald återvände Bralk till hemstaden, där
han vistades större delen av r49o-talet. Som prebendat, kanik och särskilt
som kansler åt biskop Henrik Tidemansson bör han härunder ha vunnit stor
förtrogenhet med stiftets förhållanden. I den fromme och nitiske biskopen
fickhan icke blott en beskyddare utan även ett gott föredömeifräga om stiftets
skötsel, vilket säkert satt spår i Brdsks senare episkopala verksamhet. Genom
biskop Henrik bestämdes säkerligen också hans politiska inriktning. I de nu
återuppblossande stridighercrna kring Sten Sture d. ä, var biskopen engagerad
på unionsvännernas sida, varigenom hans skyddsling på ett tidigt stadium kom
att bli insatt i Kyrkans traditionella politik i unionsfrågan. I överensstämmelse
med sin universalitet och utan att utesluta fosterländska tänkesätt, inriktade
den sig på föreningen mellan de tre nordiska rikena såsom en garanti för freden.
Den nationella konsolideringen i Sverige med de goda följder den medförde var
blott i vardande, och det fanns därför intet hinder att i unionsprogrammet,
utöver främjandet av Kyrkans omedelbara intressen, se en naturlig, stor och
fruktbärande framtidstanke. Detta åskådningssätt slog även en brygga mellan
Kyrkan och högadeln, in i det sista ett viktigt element i Brasks politiska tänkesätt. På denna väg kom Brask även att stå i motsa$förhållande till Sten Sture.
Innan r49o-talet gått till ända finna vi emellertid Brask äter i utlandet.
Den unge klerken ger prov på en begåvning, som förenar en intressesfär av
encyklopedisk räckvidd och ett illusionsfritt verklighetssinne med en stark
känsla för Kyrkans universella storhet och dess bärande tankar, för vilka han
senare

i

Sverige en gång skulle

bli

den förnämste och hängivnaste försvararen.

De förstnämnda egenskaperna kommo honom samtidigt till positiv nytta då
han nu, vid sidan av fortsatta studier, energiskt arbetade pä att skapa sig en
kyrklig karriär.
Brasks forsatta studier gällde den kanoniska rätten och torde ha förlagts till
något eller några av Sydeuropas universitet. Jur. utr. baccalaureus är han före
t499, in decretis licientiatus senast r5or och decretorum doctor senast i mars
r5o4. De juridiska studierna satte djupa spår hos honom, det är ur den kanoniska rätten han merendels kommer att hämta sina argument i strid mot stat
och villoläror, och i konflikter av olika slag blir det ofta hans känsliga sinne
för den formella rätten, som präglar hans ställningstagande.
Med vissa avbrott vistas han i Rom till ryo4. Han arbetar ihärdigt på
erhållandet av förmånliga kyrkliga befattningar samtidigt som han också inlägger stora förtjänster om Birgittas hus, dock icke utan en del friktioner med
Vadstenaklostret, under vilket Birgittahuset lydde, och som icke utan oro såg
ingripanden från stiftsstadens kyrkomän. Under tiden försummade han ingalunda att med intresse följa de politiska händelserna i hemlandet. Dessa visade,
sedda från den Eviga stadens horisont, nya sidor ägnade att vidga vyerna hos
borgmästarsonen från Nc,rden. I Rom lärde han vidare känna Hemming Gadh,
vars hänsynslöshet i penningaffärer pä ett kännbart sätt vidgade hans erfarenhetssfär. Genom denne fick han även en mycket användbar kännedom om
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bakgrunden av den betydelse för Luther mintidens kuriala praxis.
- i Mot
Rom några år senare fingo, är det av intresse att
nena från dennes besök
jämföra de konklusione'r Brask drog av sina Romerfarenheter. F{an får ett
osökt tillfälle att glimtvis framlägga dem, då en av Gustaf Vasas hövitsmän
flera är senare anklagar honom för att tillämpa från Rom importerade knep.
"Vi hålla oss vid vår skrivna lag", säger han då, "och icke vid 'Romare stycke';
för övrigt äro ej alla de onda, som i Rom hava varit, ej heller alla de goda,
som dit aldrig komma, ntar' i alla land såväl som där finnas både onda och
goda". Brasks utpräglade verklighetssinne gör att den skarpa blick för alla

kräftskador inom det kyrkliga livet, som han senare ger prov på, icke gärna
driver hans reformiver utanför hans eget verksamhetsområde.
Då Brask återvände från Rom hade kurians politik vänt sig rill fördel för
unionsvännerna, och det är därför ur flera synpunkter naturligt, att Brask tar
ledningen av oppositionen mot de nationellt inställdas främsta kraft inom
Kyrkan, nämligen Gadh. Det är icke blott sina personliga intressen han därmed bevakar, ej heller är det blott sin politiska åskådning han här följer. Gadh
hade på flerfaldiga sätt skapat en olidlig oreda i förhållandena inom Linköpings stift. Parallellt med sina politiska och personliga syften är det också
Kyrkäns bästa'Brask kämpar för i medvetandet att väl kunna fylla i framtiden
ätagna plikter, då han nu lägger i dagen en viss hänsynslöshet mot sina motståndare. Domprost i hemstaden hade han redan blivit ryor, och det blev han
som fick ta ledningen av stiftet och fullgöra alla äligganden som tillkommo
dess överhuvud, med undantag av dem för vilka biskopsvigning var en förutsättning.

Brask visade sig här som en ledande kraft att räkna rned på det organisatoriska området. Denna hans praktiska begåvning kom henom också tillgodo
i hans ekonomiska verksamhet. Och liksom han tidigt visade sig värdig det
givna förtroendet på det kyrkliga området, visar han sig som jorddrott som
en mönstergill husbonde och hushållare, vars förmåga skulle väcka Gustaf Vasas
avundsamma beundran.

Ett tredje område inom vilket Brask blev flitigt verksam efter sin hemkomst
var politiken, där han även visade sig vara en mästare, som i anpassningsförmåga, skarpblick och klokhet skulle söka sin like inom landet. Han skulle
komma att behärska de mest komplicerade händelseförlopp, intill dess han fick
en motståndare nog mäktig att trotsa honom på den enda punkt, där han
endast kunde driva smidigheten till en viss gräns, hans kristna tro och trohet
mot dess instrument, Kyrkan.
ry6o blir Brask ledamot av riksrådet och tidigt användes han i diplomatiska
beskickningar. Sten Sture d. ä. ersättes av Svante Sture i spelet mot konung
Hans och t5o5 år Brask med i den beskickning som för underhandlingarna
med danskarna i Lund och Malmö, varvid dock intet kan uträttas med anledning av den av Gadh inspirerade instruktion, som beskickningen fått. I de
förberedande underhandlingarna till freden i Köbenhavn är han också med,
och här har man rätt att se hans insats i bestämmelsen om att Kalmar och
Oland med Borgholms slott blott finge behållas av Hans som pant och att de
i kyrkligt hänseende alltjämt tillhörde Sverige, med vad son, därav följde
med avseende på kyrkors och klosters räntor.
Allt under sitt lotsande förbi alla de skär och grund tidens komplicerade
politiska läge hade att bjuda, företer hans politik i dess stora drag en ganska
bestämd inriktning även utanför det rent kyrkopolitiska området. F{ans unionsvänlighet får icke uppfattas som danskvänlighet. FIan vakar strängt över det
svenska landamärets integritet, och det är hans bestämda uppfattning, som
han stöder urktrndsvägen, att Gotland
tillhör hans stift
Hal- som
- Skåne,
land och Blekinge äro svenska landskap,
som han in i sina sista
år i lands17I
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flykten önskar förenade med moderlandet. Att han skulle önska Hans större
inflytande i Sverige motsäges redan därav, att denne i Danmark ej råttade
sig efter det förbud mot borgläger, som ingick i Kalmar recess.
Några sympatier för Sturarnas nationella politik och dess avläggare under
det första dalupproret har han ej heller. Sturarnas kyrkliga politik är ej Brasks
och särskilt undär Gadhs inflytande representerar rörelsen krigspolitiken, medan
Brask, så länge landets integritet ej är hotad av främmande makt och Kyrkans
intressen ej äro i allvarlig tara, alinid fullföljer den politik, som närmast synes
honom leda till en varaktig fred.
En stående sats i Brasks politiska program är nedbrytandet av Liibecks ekonomiska förtryck över landet. Det står i full överensstärrlmelse med ett nationellt
program sådant han ser det. Han misstror träget Liibecks avsikter och ogillar

till hansestaden, i vilket Gustaf Vasa kastar sig för att
fullfölja sitt befrielseverk.
Av politiska såväl som grundsatsbetonade skäl söker Brask alltid hålla sig

öppet det beroende

r'äl rned det maktägande statsöverhuvudet. Han söker stå väl med Svante Sture.
I den intresseblandning, som representeras av Hans, Svante Sture, Liibecks råd,
de hanseatiska köpmännen, Holland och Danzig, ligger hans sympatier hos de
bägge sistnämnda. Liksom det övriga riksrådet representerar han fredssträvandena gentemot Gadhs krigspolitik, som vållade ett onödigt uppskov med den
för Svante oförmånliga Köbenhavnsfreden. Efter Svante Stures död söker
Rrask kontakt med Sten Sture d. y., och då det icke ligger i dennes intresse,
att Gustaf Trolle får biskopsstolen i Linköping, synes han ha vunnit Stens
bistånd vid erhållandet av densamma r5rz. Men då Sten Sture önskar att ay
påven mottaga konungakronan, ser det ut som om Brask genom sina förbindelser motarbetat honom i Rom. Något intimare samarbete mellan Brask och
Sten kunde det icke bli; så ställde den senare sig avvisande, då biskopen manade
honom att hävda stiftets och rikets rätt till Gotland.
Den politiska situationen skulle emellertid kompiiceras genom Gustaf Trolles
*igning tiil Sveriges ärkebiskop. Motsättningarna mellan honom och riksföreståndaien voro störa, oförsonligheten i höjd med motsättningarna. Brask stöder
till en början varken den ene eller den andre definitivt, men då Kristian II går
till anfall finner han det riktigaste vara en samlad nationell politik kring riksföreståndaren och i endräkt med Kyrkan.
Då han manar Sten till försonlighet med ärkebiskopen, skymtar en tvekan i
ordalagen. som tyder pä att han icke ser den närmaste utvecklingen i alltför
optimistisk dager. Icke minst genom Trolles hållning tillspetsas konflikten och
dån oerhörda situationen uppstår, att ett allmänt riksmöte beslutar avsätta en
rnvigd ärkebiskop. Då vid detta riksmöte rikets råd, andliga och världsliga,
d:irav alla biskoparna utom två voro närvarande, har Brask säkerligen haft
tillfälle att framhålla för dem som voro närmast att lyssna härtill, att riksmötet, om det än hade befogenhet att döma en landsförrådare, icke hade kompetens att avsätta en ärkebiskop. Opinionen har emellertid ej stått att påverka,
ty den form för Brasks reservation mot beslutet, som traditionen överbringat
oss, tyder pä att han icke haft något val för sitt handlingssätt. Enligt Olaus
Petri "ladhe han i waxkupona vnder insiglet så at thet inthet merkias kunde"
en biljett "så lydhandes, Til thenna besegling är jach nödd och twingat", en
framställning, som låter trovärdig i sina konkreta detaljer, men icke kunnat
bestyrkas pä annat håll, ett handlingssätt berättigat för den som, sedan han
förehållit sin omgivning det rättsvidriga i deras förfarande, dock icke vill våga
livet för en överordnads halstarrighet.
Då Kristian första gången angrep Sverige, manade'Brask till nationell samling kring Sten. Sedan Kristian efter sitt andra krigståg blev herre över landet, slutei sig Brask nu till denne. Sten Sture d. y. är död, Brask har inga sym-
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patier för nationalismen sådan denne företrädde den, och nu väntar han sig
genom Kristian fred och endräkt mellan rikena. Han har ingen anledning
att riskera något för att ställa sig i motsättning till landets i närvarande stund
faktiska överhuvud. Hans protest mot ärkebiskopens avsättning, i vilken form
den nu skett, räddar honom undan Stockholms blodbad, men han synes ej ha
stått särskilt väl varken med Kristian eller Trolle. Och blodbadet med sina
biskopsmord torde snabbt berövat Brask hans illusioner rörande den nye monar-

ken. Ä andra sidan får han lida svårt av de nationella skarornas framfart.
Berövade sina ledare gjorde dessa sig skyldiga till svåra excesser, varvid Brasks
egendom led stora skador. Belägrad på sin fasta gl.rd Munkeboda (Nor), övergår han till landets nye befriare, Gustaf Eriksson. Unionstanken var vid denna
tidpunkt ett föga lockande perspektiv för honom, och i den nye riksföreståndaren hade Brask rätt att hoppas på en blivande förverkligare av hans nationella och kyrkliga ideal. "Gustaf Eriksson på Rydboholm, hövitsman över
Sveriges allmoge" lovar nämligen i deras överenskommelse "Flans nåde" beskydd för alla Kyrkans privilegier, personer och ägodelar "efter min makt,
så länge jag Lever", ja han förbinder sig att icke Brask oåtspord utdela förläningar

i

Ostergötiand eller ingå dagtingan med främmande makt.

De nu inträdda politiska förhållandena talade för att Brask mera ostört
skulle få ägna sig åt sitt biskopliga kall. Detta vore så mycket mera välkommet som Brask var till åren kommen och ofta led av ohälsa. Han var ju nära
en femtio års man, då han som biskcp tillträdde stiftet, men redan då hade han
dryga arbetsår bakom sig som stiftets egentlige ledare under sin domprosttid.
Pä alla områden hans befogenhet tillät honom ingripa var han outtröttlig. Liksom han överallt sökte skydda Kyrkan och hennes tjånare från övergrepp, vakade han ständigt över att de senare å sin sida fullgjorde sina skyldigheter.
Så förhjälpte han kyrkoherden i Västra Nv till behållandet av honom genom
biskop Henrik givna rättigheter under det-han tillhöll abedissan i Aske6y att
erlågga tionde till kyrkoherden för ett fiske som klostret ägde. Han arbetade
för att kyrkorna skulle hållas i värdigt skick och instiftar ett nytt prebende
vid Linköpings domkyrka, vartill han anslår flera betydande egendomar för

den blivande prebendatens underhåll.
Genom sin mångsidiga verksamhet som domprost var alltså Brask väl förberedd

för sin biskopiiga gärning, och för stiftet var det en välgärning art efter den
oroliga tiden alltsedan biskop Henriks dagar äntligen ha fått en invigd biskop
med Brasks beslutsamma vilja, varma nit och eminenta organisationsförmåga
till sitt överhuvud.
Som biskop finna vi honom flitigt på resande fot, och efter vad som ovan
entytts är det naturligt om vi.finna att den katolske kyrkomannens i lekamligt
och andligt ayseende krävande kall taga hårt på hans krafter. Ofta höra vi
honom i hans brev vara av sjukdom förhindrad att komma där man påkallat

närvaro. Hans sjuklighet hindrar honom från att använda samtidens vanliga samfärdsmedel. hästryggen, och han får i stället med släde betvinga snön
och isarna vintertid
han ej fär gä till fots. Yid 6z års ålder. tz är före
- då
sin död, ha bekymmer
och krämpor så tagit på honom, att han klagar över
att han är "skral i gången, hörseln och synen, vilket plägar vara förebud till
döden". Av de kroppsliga lidandena lät han sig emellertid ej hindras från att
med nit och aldrig svikande plikttrohet fullgöra ett värv, som genom tidens
händelser alltmera kom att åsamka honom svåra själsliga bekymmer och
hans

lidanden.
Samma fasthet och nit, som kännetecknade Brask i hans verksamhet som domprost, visar han även som biskop. Pä alla områden av det kyrkliga livet se
vi honom aktivt gripa in. Till alla de göromål han handhade som domprost
komma nu de olika vigningarna, varvid han även får fungera i stift,-som
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sakna vigd biskop. Så finna vi honom i början av rsz7 på Magnus Haraldis
i Skara stift för att förrätta ungdomens konfirmation, samtidigt som
han företar en pilgrimsfärd till den helige Brynolf.
Utom ungdomens konfirmation och övriga rent kyrkliga förrättningar voro
olika jurisdiktions- och disciplinärenden rikt representerade vid Brasks visitationsresor, främst äktenskapsmål, där han visade sig som en sträng väktare
över äktenskapets helgd, klerikala disciplinmåI, vid vilka han visade sig sätta
höga fordringar pä sitt prästerskap, ständigt återkommande tvister kring Kyrkans egendom, i vilka han med icke mindre fasthet uppehöil kraven på
Kyrkans på laglig grund fotade rättigheter.
Beträffande ordinationerna beräknas 14 präster ha blivit vigda per år inom
Brasks eget stift under perioden ryz3-rsz7. Under sina resor förrättade han
flera kyrkoinvigningar såsom i Lekeryd, Liungarum, Skärstad, Svartarp och
Törnevalla. Varmt om hjärtat lågo honom kyrkobyggnadernas underhåll likar'äl som kulten. I detta samband må nämnas atthan själv skänkte rooo mark
i danskt mynt till koppar åt Linköpingsdomens takbeklädnad.
Sin kulmen synas Brasks visitationsresor ha nått vintern 15z5/26. K. B.
begäran

Vestman berättar härom utförligt. "Det gäller närmast Kalmar Iän och
Oland, dit fejderna förut hindrat honom att komma. I slutet av sept. är han
i Norrköping den ro okt. i Köping på Oland, dit han kommit sjSledes. Så
genomreser han Oland och far i dec. över till Kalmar. Där nås han av kallelse
till herredag i Vadstena kring trettondagen. Mellan jul och nyär är han i Madesfö på gränsen till Värend och ämnar då ge sig av dit upp direkt genom Ostra
förmår ju
hd',rad, vilket blir svårt nog, om kärr och mossar ej bära
- han
gaa oc sompt
för sin sjukdom ej rida. 'Vi vele doch biude til thet beste sompt
aaka huru vi kunne.' I mitten av jan. var han också mycket riktigt uppe i
Vadstena vid herredagen och gjorde sedan också ett kort besök i Linköping
(zz jan.) Men vilan blev icke lång. Nu bar det av nedåt västra Småland:
z8 jan. invigde han kyrkan i Skärstad nära Jönköping, och i börian av febr.
är han nere i Sunnerbo, där man kan följa honom ända ned till Markaryd
(rz febr.). Där vigde han bilder i kyrkan, varför ersättningen skulle bli en
gill oxe att levereras vid nästa Olofsmässa; för övrigt klagade sockenborna,
att kyrkoherden tillägnade sig halva tionden i stället för sin råttmåtiga tredjedel; kyrkoherden själv var icke till finnandes, varför prosten i Sunnerbo, herr
Nils i Ljunga, fick i uppdrag att häIla räfst med honom. Så bär det av norrut
igen; i senare hälften av febr. är han i Västbo (Bolmsö, Unnaryd, Burseryd,
Villstad), i början av mars i Västra härad (Hultsjö), och den zo mars daterar
han åter ett brev från Linköping."
Ehuru förhållandena på def kyrkliga området i Sverige voro bättre än de i
regel voro i utlandet, vållade ordenslivet Brask svåra bekymmer. Undantar
man Vadstena, troslivets förnämsta härd i Sverige vid denna tid, företer det i
regel avtynandets och tillbakagångens kännemärken. Till stor del hade den
närmaste tidens krigsoperationer sin skuld i att klostren hade det ekonomiskt
bekymmersamf,, men det stod även illa till med ordensmedlemmarnas moral.
Sämst synes det ha varit ställt med franciskanerna, vilka i författningshänseende hade en oklar ställning i Sverige. Då ordens ledande krafter i landet
vars
samlades för att överlägga om läget i Söderköping rs24, passar Brask
korrespondens är den praktiskt taget enda källan vi ha rörande de kyrkliga
pä att till sammanträdet översänd.a en skrivelse,
missförhållandena denna tid
- klarlägger
bristerna. "Här föreligga så. många
som med all önsLr.ärd tvdlighet
skandaler och själavådor. att det ser ut att leda till icke a]lenast vissa klosters
förfall, utan rent av hela ordens trndergång i denna provins. Oenighet bland
de styrande, privat vinningslystnad, intriger, vari man använder sig t. o. m.
av världsliga herrar och andra, som inte ha med orden att göra, uppstudsighet
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och sammansvärjningar hos de underlydande, trotsig motvilja mot atr erkänna
tel och ä andra sidan omänsklig hätskhet mot felande
är läget. Det
- sådant
kan endast förbättras genom en fredlig och villig utjämning
med bortläggande
av hat och smädelser och utan inblandning av utomstående. De måste betänka,
att genom deras beteende Gud förtörnas, orden, ja hela kristendomen, skandaliseras och väg beredes för det lutherska kätteriet, som syftar ät alla mendikantcrdnars avskaffande, och som de ju snarare borde vara de främsta bekämparna av än befrämja. Vidare borde man om möjligt finna någon bättre
metod att samla allmosor än genom dessa kringvandrande munkar ('terminarii'),
som förvärldsligas genom sina vandringar. De gingo ju in i orden för att slippa
världsliga omsorger, men nu råka de i Scylla, när de vilja undvika Charybdis.
Och bir munkarna fördärvade, så få också klostren sitta emellan genom deras
oärlighet. Det har ju gått så långt, att man köpslår om allmoseupptagander och
säljer rätten därtill för en viss summa. Brask har emellertid här ingen annan
utväg att föreslå än atr låta biskopen eller någon av kapitlet med gardianen
kontrollera terminariernas insamlingar. Han slutar med rådet att icke välja
nåson utländing till ordensprovinsens högsta värdigheter, då rikets nuvarande
tillstånd icke tillåter sådant." Brasks brev ledde väl icke till någon påföljd,
beroende på tidsläget, men under andra auspicier hade det säkert kunnat bliva

biirjan till en allvarlig uppryckning inom ordenslivet.
Även Vadstena bereder emellertid Brask svårigheter. Ej heller här saknas
sådana som mindre frukta Gud än människor och söka inför påtryckningar
iumma på Kyrkans krav på äktenskapet. Han måste varna mot släpphänrheten
och framhäva de vidare konsekvenserna, dä det gäller underlåtenhet frän
klerus' sida. Det är en synpunkt, som han icke tröttnar pä att framhäva även
på annat håll. Samma onda är etr större brott mot Gud, utgånget från en
Kyrkans man än från en lekman. I Vadstena hade Brask också att med goda
ord och faderliga förmaningar dämpa ned en del inbördes tvistigheter. - Då
någon visar sig alltför svårhanterlig ifrågasätter han, om han'ricke hafuer altid
Iucida intervalla", och förordar mild behandling av vederbörande.
Till Brask biskopliga gärning får man räkna Söderköpingstryckeriets upprättande. Han hade en säker blick för räckvidden av detta moderna uttrycksmedel. Hur stor vikt han lade vid denna nya möjlighet att sprida upplysning,
kan man se därav att han var betänkt pä att införa pappersbåredning i landei.
I ett brev till domherren Petrus Benedicti rj24 vppmanar han denne, arr han
"motte f aa en lerjunga hiit med eder, för thenne iii riike skyll the förmoge
vel föde en karl". I personlig kontakt med en boktryckare i Löbeck har hän
stått ryz5 (Sveriges.bibliogr. int. är 16oo. Bd r. Upps. 1934 tf . S. z8o f.).
Söderköpingstryckeriet torde ha upprättats t5zz, och Brasks närmaste avsikt
med det synes ha varit att till trycket befordra liturgiska arbeten. Så ha vi i
behåll ett oft'iciwm över Nicolaus HernTanni, Historia Nicolai Lincopensis,
tryckt rt23 samt Manuale.Lincopense från r 525, det förra enligt tradiiionen
av Brask själv författat för Nicolai translation i Linköping ryiy, det senare
ett viktigt arbete för den katolska gudstjänsten i Sverige vid denna tid, intressant för sina betydande avvikelser frän de upsaliensiska och aboensiska manualerna. Något mera ha vi nu icke i behåll från Söderköpingstryckeriet. Emellertid haenligt uppgift t5,23 även en svensk biskopskrönika och en översätrning av
Christian Pedersens bok At hore Messe, avsedd för lekrnännen, där sett dagen.
Brasks tryckeri blev emellertid icke långlivat. I november rSzy skriver Gustaf
Vasa till honom bl. a. att det icke är "vor vilie at nogit prentarij skal vprettes
i Sudercöping thet prenterii til förfong som nw j Stocholm med swaar kost
vpretthet aer fför ty thet ena kommer thet annet till forderff" (a. a. s. 283),
och ett par dagar tidigare har han givit hövitsmannen på Stegeborg order att
läta stänga Söderköpingstryckeriet. Saken låg emellertid så till, att Gustaf vid
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tid icke med blida ögon såg något se dagen, som i opposition mot hans
uppfattning framställde den katolska trons grundsatser och med
^tryckeriets stängning var nu munkavle lagd på den gamla kristna kulturen i Sverige.
På den väg som var den enda konkurrenskraftiga hade denna kultur, om man
undantar ett par år under Johan III, icke någon möjlighet att läta representera
sig vid sidan av andra åsikts- och kulturriktningar, än mindre rättfärdiga sig
mot överdrivna och orättvisa angrepp, en tystnad som i Sverige skulle bereda
väg för en lång rad av missförstånd och en kompakt oförståelse gentemot den
katolska kristendomsformen.
Härmed äro vi inne på en ny sida av Brasks biskopliga gärning, den hjältemodiga kamp han nästan ensam nu måste föra mot do inbrytande angreppen
mot den katolska tron. Undantar man Peder Galle kan man säga att bland
Kyrkans män, huvudsakligen på grund av biskopsbristen i landet vid denna
tid, under reformationqns genombrottsår i Sverige ingen utom Brask gjorde
några självständiga insatser av betydelse till försvar för Kyrkan, dess tro eller
institutioner i Sverige.
Det är omkring rt2p som vi ha de första bestämda underrättelserna om
lutherskt inflytande i gverige. Och redan detta år är Brask färCig med att
avläta ett öppet brev med förbud mot all handel med Luthers böcker. FIan
hade ett vaksamt öga och sätter genast in mot den nya faran, och från denna
stund släpper han icke taget utan för en ständig strid på alla fronter mot lutherdomen och dess återverkningar pä det politiska området.
Den nya rörelsen hade stora förutsättningar att vinna sympatier, främst
genom sitt etiska patos och sin användbarhet för tidens politiska krav. De
rådande svagheterna på det kyrkliga området, som voro ägnade att ge motståndarna vind i seglen, voro förhållandena inom ordenslivet och enskilda
prästers omoraliska va4del, ehuru, som orran antytts, Sveriges klerus på det
hela taget icke företedde några särskilt grava tecken på förvärldsligande.
Politiskt kunde vidare missbruken inom avlatshandeln och bannets användning som skuldindrivningsmedel utnyttjas, vartill kommo ytterligare kyrkopolitiska faktorer, vilka komma att behandlas nedan i sitt särskilda sammanhang. Mycket bestickande verkade Bibelns flitiga användning, där tron på
en kritisk filologisk metod undanskymde de värden, som i exegetiskt avseende
lågo i Kyrkans traditionsvårdande verksamhet. Härigenom lät man sig i
början övertygas om att man funnit en definitiv tolkning på "Guds rena ord",
sone termen lydde, vilket man i sin tur trodde vara undanskymt av kyrkliqa
anordningar, som kommit i misskredit genom missgrepp och försummelser från
enskilda Kyrkans medlemmar. Man kunde inte som Brask genast förutse den
ödesdigra splittring som skulle följa, utan väntade sig säkert en universell och
enhetlig seger för reformationen. I sitt försvar för de oprövade idealen, är
det naturligt, att man icke uppehåller sig vid Kyrkans förtjänster, utan ensidip och alltför generaliserande framhäver missförhållandena sådana de lågo
denna
egen

för

handen.

Brask förutser som sagt omedelbart hotet mot kristenhetens enhetlighet och
hävdar orubbligt, att missförhållandena i den praktiska tillämpningen av Kyrkans lära icke äro ett argument mot denna själv, vilken som uttryck för det
fullkomliga icke är föränderlig. Kyrkans beslut genom sina koncilier kunna

därför icke rivas upp utan att man förnekar uppfyllelsen av Kristi löfte att i
den Helige Ande ofelbart upplysa människorna qenom tiderna. Till att börja
med är Brask övertygad om att Gustaf Vasa skall, sina löften och gällande lag
trogen, stödja honom till försvar för Kyrka och lära, en attityd som han in i
det sista vidhåller. Men i Gustafs på praktisk-ekonomisk bas vilande storartade gärning ingick att utan att bindas av nägra traditioner till det yttersta
stärka statens ställning, och att dölja sitt med nödvändighet hänsynslösa till-
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i plausibelt klingande argument. Dessa fann han hos
den reformatoriska rörelsen.
Det blir en av Brasks första upptäckter i denna fräga, att Olaus Petri, utan
att hans förmän göra något för att hindra honom, får predika i Luthers anda.
Han söker genast rt23 afi i Strängnäs verka för ett ingripande och till Uppsala
domkapitel skickar han ett påvligt brev riktat mot Luther. Till Kalmar sänder
han samma år en specifikation över lutherska villomeningar, som han fått av
Strängnäsdekanen Nicolaus, tillsammans med Louvain- och Kölnuniversitetens
utlåtande mot Luther från ryr9. För electus i Skara påpekar han vid samma
tid den nya lärans farlighet som vapen i händerna på kyrkofientligt lekfolk.
Även till Vadstena sänder han Nicolaus' opus. Och för Johannes Magni, som
kommit till Sverige som sändebud från Rom med särskilt uppdrag att'bekämpa
kätteriet, påpekar han med skärpa, då denne genast söker bege sig tillbaka
för att plädera för svenska önskemål i en annan viktig fräga, att Johannes
först grundligt bör ta itu rued sitt egentliga ärende. Och även till påven vänder han sig för att framhålla vådan för framtiden av undfallenheten mot de
nya ideerna. FIan skulle bli i rikt tillfälle att finna sig sannspådd.
Påstött av Brask genomdrev Johannes Magni i Strängnäs ett löfte, att man
där skulle avhålla sig från nya läror, men lyckades ej utverka nägra positiva
åtgärder mot Olaus Petri. Konungen har redan dennes användbarhet på känn.
I stället får Brask bevittna hurusom Laurentius Andree helt i Luthers anda
motiverar sitt svar på en protest från vadstenamunkarnas sida mot en kraftig
gärd. Han får nu uppmuntra dessa i ett brev, erinrande "om sitt eget alltjämt
upprätthållna förbud mot Luthers skrifter, manar dem att stå fast vid den
ortodoxa tron, även om en ängel från himmelen skulle predika något annat,
tröstar dem gentemot Andrers antydan, att de ej skulle förmå något mot
Luther, med att religionen mera hänger på trons enfald än pä världsvishetens
klyftiga ord, och ber dem vara vid gott mod: den allmänneliga Kyrkan är
icke vapenlös, utan har med kraft utrotat många sådana kätterier; må de blott
bedja Gud och våra heliga skyddspatroner om hjälp".
Med strengensernas löfte hjälpte det föga, då Olaus Petri detta är förflyttades till Stockholm. Inför detta slag vänder sig nu Brask till Gustaf Vasa,
som han uppmanar "- för den trohets skull han är honom skyldig
att
förhindra spridning av Luthers böcker och att ej ge dennes lärjungar-något
beskydd, förrän ett allmänt koncilium avgjort lärofrågan. 'The tydzsche haffue
ingen troo annamet för vor skyll, ey heller vilie vj vore kaste för theris skyll.'
Intet kan bättre fOrhjalpa kungen till Guds och alla kristna furstars vänskap
och ett gott rykte än om han upprätthåller trons och Kyrkans enhet". Gustafs
kansler söker han befästa med sin egen tillit till hans trohet mot Kyrkan, och
i sitt stift utfärdar han ett nytt plakat med påminnelser om det tidigare förbudet mot Luthers skrifter, tillhåller stiftsborna att icke lyssna till de nya
lärorna, utan avvakta ett konciliebeslut; Mot de stiftsbor som kunna befinnas
smittade av dem söker han därjämte myndigheternas stöd.
Men det visar sig, att kungen föga bekymrar sig om huru många koncilier
som utdömt Olaus Petris åsikter. Han håller honom i stället om ryggen och
påyrkar i sitt svar till Brask gentemot dennes krav på kätteriernas bekämpande
fri diskussion på området. Och av den nye archielectus, till vilken post kungen
lyckats få den till synes medgörligare Johannes Magni, får Brask blott till svar
att denne i sitt stift inte förmärkt något misstänkt. I samband med en del
andra frågor föreslår nu Brask Petrus Magni i Rom, att påven tillskriver Gustaf
för att päyrka tillsättandet av en inkvisitor för varje stift.
Steg för steg vinna emellertid de nya ideerna terräng. Så gifter sig Olaus
Petri, innan ens Luther gjort det, i början av rj2r, Aven här dröjer icke Brask
med att ingripa, och åter vänder han sig till kungen. Han framhåller den skandal
vägagångssätt härvidlag
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saken-

på många håll har väckt under hänvisning till att det är i

kungens

egen huvudstad som det inträffade skett, han påpekar arr en präst icke-ens
enligt grekisk rit får ingå äktenskap sedan han ordinerars, varf6r olaus Petri

i

och med sitt giftermäl är i Kyrkans bann. Gustaf å sin sida ställer allt avgörande på framtiden och går till motangrepp mor det kyrkliga celibatet.
Kyrkans krav på prästens obundenhet inför fullgörandet av'sitt liall får helt
stå tillbaka för försummelser, som allt för mycket Lätit tala om sig. Och varför skulle det heller icke vara i Gustafs intresse, arr präsrerna i-sin gärning
bleve bundna av familjehänsyn? Det kan i detta samband påpekas iOrandä
klosterväsendet, att om olaus Petri i sin polemik åtminstonä erkänner förefintligheten av oförvitliga ordensmedlemmar, Gustaf knappast låter något tillfälle gä sig ur händerna att framhålla klosterfolkets felstäg och lättja-för att
ge berättigande åt sina krav på kyrkoegendom. Men hui skulle också han
lra-1åg9n känsla för ordnarnas förtjänster såsom bärare av den andliga odlingen
i dåtidens Sverige?
Nu finner Brask tiden inne att i ett ljungande manifest på latin till stiftets
andliga brännmärka den nya åskådningen., Han säger sig här "vara övertygad,
att lutherdomen snart skall gå -sin undergång till mötes, när det blott behågar
Flerren att nådigt avvända från oss sin vredes gissel. Ty han kan icke Iör
beständigt_ vredgas eller låta sin Kyrka gå under i kätteriets stormiga vågor
Han som har grundat henne på klippan och helgat henne med så mångi tusen
martyrers dyra _blod. Anåängarna av denna sekt, som fräckt återupp-livat så
många av Kyrkan och heliga koncilier längesedan fördömda och- Legravna
kätterier, försmäda mässans heliga offer, prisa mer än Gamla Testairenter
fruktsamheten, så att de synas alldeles fördöma virginiteten och mana munkar
och.nynnor att gä ur klostren, bryta sitt kyskhetilöfte och gifta sig, tillåta
likaledes prästdttenskap, predika, att krucifix' och helgonbilderikola bärttagas,
förbjuda Jungfru Marias lov, arbeta pä att göra klerus förhatligt fOr ftkp{nner_r, söka förmå konungar och furstar art överge apostoliska påbud och
heliga konciliers under Andens ledning avfattade förordÄingar för ävangeliets
bekvämare lydnad,-förakta under åberopande av sin frihet, ro* d. kalla krlstlig,
men som snarare förtjänar att kallas luthersk, ja än hellre luciferansk, såväl
liyrklig som världslig jurisdiktion, håna satisfaktion, skärseld, bikt, bot, fasta,
kanoniska tider, helgonens förböner, själamässor, avlater såsom människopåfund, rena värdelösheter och medel för penningförvärv, och avskaffa eller
förändra efter behag av lust efter nyhetei Kyrkäns gamla seder. Med alla
ordningens upphävande följa olydnad, partiväsen, tumult och allmän förvirring. Dock finna de anhängare icke blott bland lekmän utan ock bland munkar
och klerker, och dessa anse snart vad som är lutherskt för att vara evangelium,
och om de också varken sett eller förstått lärofaderns Låra, förfåkta äe den
vid dryckellagen,. vordna icke bättre utan sämre av det nya. Om ock några,
som av_nit för religionen och pastoral ämbetsplikt borde sätia gränser f<;r frilkheten, låtsa om ingenting, så kunna vi av fruktan, att fårens blod skall utkrävas av herdens hand, och i betraktande av erhåller påvligt uppdrag, icke
längre tiga. vi.besvära därför eder alla vid Herren Kristi bä'rmhä^rtighä och
rättvisa dom och befalla eder i kraft av eder heliga lydnadsplikt att -öd-;ukt
bedja.Gud att taga bort våra sy-nder och avvändå sin vredei gissel samt förläna de kristna furstarna fred, så att de kunna sörja för Kyrkän,
-vidaiestärka dem
med sin Ande och bevara dem i den katolsk" tronr enhet.
skall man
förmana folket att akta, sig för kätteriet och varken offentligt eller enskilt
utsprid-a, försvara eller diskutera det, samt på det noggrannastJ iaktta ga Kyrkans ritus, som härstammar frän Kristi apöstlar och-ienare heliga fääer öch
i många sekler hållits i hela den kristna världen, och i intet avseende vika
från kyrkliga auktoriteters bestämmelser".
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Men allt flera frägor tänga sig fram. Av stort värde för argumenteringen
av det Gustaf ville få fram var reformatorernas segervisst klingande refererande
till bibeltexten. Det dröjer därför icke länge förrän han själv tar initiativet
till en svensk översättning av Nya testamentet, och de olika domkapitlen erhålla var sitt avsnitt att ombesörja. Med sin skarpblick ser Brask genast .vart
saken k-ommer att leda. Numera finnas snart sagt lika många kyrkosamfund
som bibeltolkningar och han framhåller också genast, att den ny.a översättningen endast kommer den framträngande lutherdomen till godo. Traditionen
låter honom för övrigt ha sagt, att det varit bättre om Pauli brev bränts än
att de blivit allmänt kända. Alldeles utan sanning är kanske ej denna tradition, det föregivna uttalandet pekar i varje fall på den största exegeri\ka svårigheten inom Nya testamentet. Betecknande för Brasks känsla för rätten och
den trohet han är kungen skyldig, år att Linköpingskapitlet veterligen är det
enda som blev färdigt med sitt avsnitt av den tillämnade översättningen, vilket

avsnitt Brask i januari 15z6 översänder till Uppsala i förlitande på domkapitlets sunda förstånd och under nedkallande av Guds andes ledning över
arbetet. Oversättningen skulle emellertid komma från annat håll. På sommaren var Olaus Petri färdig med sin översättning, ett storartat arbete för sin
tid och epokbildande i det svenska språkets historia.
På Brasks aldrig släppande bekymmer med anledning av den nya Läran ha
vi samtidigt ett belägg i det han från utlandet rekvirerar polemiska skrifter
mot Luther. Härav sänder han på våren r5z6 ett arbete på cirkulation bland
de lägre prelaterna. Han låter översätta ett kejserligt mandat mot kätteriet
och skickar till Vadstena en utländsk skrivelse mot lutherdomen för högläsning i refektoriet. På sina visitationsresor är han naturligtvis ivrigt verksam
i samma anda. Men hans offentliggörande av antilutherska skrifter ansågs
snart alltför tydligt anspela på konungens regim och torde i verkligheten ha
stärkt dennes lutherska sympatier.
Frågan om en öppen diskussion av de religiösa tvistefrågorna kommer nu
på alivar upp, och Brasks ståndpunkt är här klar och orubblig som alltid. Den
traditionsvår<iande, av den Helige Ande ledda Kyrkan har genom flera koncilier redarr utdömt {lera av de åsikter den nya läran bär på. Dessa äro alltså
utom all diskussion, och skall något nytt diskuteras, skall det möjligen kunna
ske på ett provincialkoncilium, om än ett sådant enligt den kanoniska rätten
ändå icke har befogenhet att fatra nägot avgörande i dogmatiska frågor. An
så många missförhållanden i praktiken kunna aldrig för honom bortskymma
Kyrkans ofelbarhet. "Ingen er heller", skriver han till Ture Jönsson (Gustaf I:s
registratur. l. S. +zl f.), 'her ther noget twaker om then helge cristelige troo
som her i riikit haffuer varit her till hollen e sedhen cristindomen her begyntes
at man törffte ther om disputere yttermera en kyrkennes helge lxrefxder i 5oo
aar disputerat haffue. Vor lag saie then €r nester i handom haffuer. Riikit
oc vj alla haffuom hafft troona ower 4oo aar oc rn haffuom i vore egedöme
vill noger henne vinne fraa oss som tiltalere eller maalsrgende motte vj iw nywte
swarendis velkor at vj ecke vorde trengde fraa thet som vi haffue oc hafft
haffue till vrmynnes haffd. Om swa vore vj ey hafde annen skrel", slutar
han denna juridiska argumentering, "men e huad oss kan owerga akte vj döö
en cristin man och ingen krttere".
Äter vädjar han till konungen, som en gång lovat, att till sitt livs slut värna
Kyrkan. Han besvär honom "att efterfölja S. Eriks och alla goda kristna
svenska konungars fotspår och beskydda den heliga kristna tron och Kyrkans
lag och rätt, lärdom, goda sedvänjor och friheter". Till Peder Galle anför han
andra betänkligheter mot en öppen diskussion. "Om den disputerande är oviss
i tron, så syndar han; är han därernot fast i tron och disputerar för att slå
ned villfarelser, så syndar han icke; äro åhörarna vissa i tron endast emedan
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de ej hört något annat, så är faran, att de bringas på fall genom att höra det
Själv tänker han inte ha någon
bestiidas, som de trott vara säkert.
annan fruktan än för den, som kan kasta- i Gehenna; det hör till Kyrkans
egenskaper att till sist triumfera, då hon synes undertryckt, ty dödsrikets Portar
skola icke vara henne övermäktiga."

i

Denna Kyrkans ståndpunkt försvarade Brask

in i det sista. Utan

tvivel

vid

Västerås riksdag var han
beredd att avge f<;ljande förklaring: "Om någon finnes, som vill (disputera)
angående de förut av Kyrkan dömda villfarelser, som finnas i de lutherska
samband med disputationsfrågans upptagande

satierna, och eventuellt befintliga nya villfarelser, vad skulle det hjälpa att

diskutera med dem, som säga sig vilja skydda sådana villfarelser ända in i
döden och icke taga hänsyn till några än så klara skäl; då ju skrifterna icke
få vändas annat än efter deras behag emot de heliga fädernas utläggning. En
skulle därför icke lända till något annat än åhörarnas försådan disputation
-dessas
tro skulle försvagas genom att de höra sådant betvivlas, som
därv, då
Ske alltså vad Herren bestämt om oss, vi
de förut ej tvivlade på
- allmänneliga Kyrkan och dess enhet skola vi ej
äro hans skapelse; från den
vika av varkån till höger eller vänster, då Herren Gud verkar med Kyrkan".
Om denna förklaring kom fram under riksdagsförhandlingarna är obekant.
På det tryckta ordets område kom Söderköpingstryckeriets stängande att uti utvecklingen. Ett liknande gränsmärke blev på den kyrkliga
jurisdiktionens område Västeråsriksdagen 1527. Och fram till detta datum
blir det också på det kyrkopolitiska området som Brask kommer att göra en
av sina största insatser som biskop i kamp för Kyrkan.
Endast Engelbrektstiden kan inom Sveriges historia uppvisa så starka politiska
motsättningai som tiden för Gustaf Vasas första framträdande. Av så mycket
större värde var det därför för denne, då Brask efter Munkeboda belägring slöt
sig till honom. Den förste betydande rådsmedlemmen, som övergick från
Kristian till Gustaf, drog han med sig flertalet av det svenska frälset. Genom
Brasks vidsträckta erfarenhet och skarpa blick i politiska ting, hans varma
fosterlandskärlek, som aldrig tillät unionsvänligheten att tillhandagå Danmarks
intressen mot Sveriges, hans mångsidiga praktiska begåvning,'hans stora överlägsenhet som ekonom, var hans övergång ägnad att bli upptakten till ett
fruktbart samarbete mellan dem bägge. Måhända skulle en varaktig samverkan
dem emellan också ha kommit till stånd, om icke Gustaf i strid med Brasks
råd så engagerat sig hos Liibeck, att den ekonomiska situationen kom att bli
kronan övermäktig och föranledde den med Västeråsriksdagen igångsatta kyrkoreduktionen. De av kronans penningbrist förorsakade friktionerna gjorde sig
emellertid tidigt märkbara dem emellan; Gustaf går i mångt och mycket sina
egna vägar mot Brasks råd och en ömsesidig misstänksamhet vinner insteg i
göra en milstolpe

deras korrespondens.
(Forts.)

N. F. Molin.
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Q

fr.

sid. t47.)

åsom en tredje dragningskraft hos katolicismen nämnes: "Den tillmötesgår

r.J individens längtan efter form, stil och liturgi" (ry).
Detta sinne för form och konstnäriig stil uppenbaras icke endast dåri, att
den katolsk-kristna Kyrkan nu liksom alltid förr ställt alla konstarter, musiken,
arkitekturen, skulpturen och måleriet i religionens tjänst, utan det visar sig
också därutinnan, att, Iiksom i alla sunda livsyttringar, en naturlig strävan
efter formskönhet kan iakttagas i de yttre formerna för katolskt fromhetsliv.
Framför allt har denna strävan till form och stil kommit att tydligt framstå
inom liturgien, den offentliga katolska gudstjänsten. Alla dessa särskilt för
den katolsk-kristna fromheten egendomliga yttre formerna sammanfattar nu
Prof. Heim i uttrycket "sakramentkyrka". C)ch gentemot denna uppställer
han protestantismen såsom "Samvetsreligionen".
"samvetsreligion"
såEnligt honom är protestantismen
tillvida som hos densamma "vägen till Gud . . . endast leder över samvetet"
(6t, 74), den religiösa inlevelsen alltså icke endast begynner i samvetet utan
också där utyecklar sig och fullbordas. Alla yttre former för religionen, såsom de t. ex. finnas inom katolicismen, framträda här antingen såsom "moraliskt indifferenta maktupplevelser" eller såsom rent "estetiska intryck" (74).
Den djupaste grunden till ett karakteriserande av protestantismen såsom
"samvetsreligion" ligger i protestantismens grundtanke om "rättfärdiggörelsen
genom tron allena" (24. Denna återigen motiveras psykologiskt och logiskt
med och genom "den unge Martin Luthers själshistoria". Denna den unge
Luthers historia är nämligen, heter det, "icke historien om en enskild personlighet, ty däri kommer till synes något allmänmänskligt" (74). Tvenne viktiga
erfarenhetsrön hava varit av avgörande betydelse för Luthers andliga utveckling: upplevelse av egen syndfullhet ända till förtvivlan, och erfarande av
rättfärdiggörelse genom Kristus i tron ända till frälsningsvisshet.
Professor Heim medgiver, att den unge Luther varit skrupulant, "d. v. s.
lidit av denna själssjukdom . . . som moralteologerna under den senare medelt{den kallade pwsillanimitas" (75). Denna sjuklighet (klenmodighet), yttrar sig
däri, "att skrupulanten alltjämt har behov att bikta sig". FIan "anfalles av
ångest att ha begått dödssynder, av fruktan att hans bikt varit ofullständig
och ogiltig", han har "ovärdigt gått till altarsakramentet" (75). Denna ångest,
som ständigt stegrades, att hava begått dödssynder, 1a, att trots alla ansträngningar allt djupare råka i synd, ledde hos den unge Luther till fullständig förtvivlan om sig själv.
Denna känsloerfarenhet om egen syndfullhet ända till förtvivlan om sig
själv framställes nu här såsom något "allmänmänskligt". "Ingen människa kan
leva i Guds närhet, vtan att förtvivla" (76). Som skäl för denna förtvivlan
angives, att ä ena sidan Gud har rättmätigt anspråk på en fullkomlig och ren
kärlek från människan, men att ä andra sidan människan är oförmögen till en
sådan ren kärlek. Ständigt vilja andra, orena bevekelsegrunder smyga sig in i
vår kärlek till Gud. Men "varie kärlek till Gud med halvt hjärta, exempelvis
bara av ångest för helvetesstraffen, är icke en förlåtlig svaghet och ofullkomlighet endast, nej, det är fruktansvärd synd och upproriskhet" (76).
Gud
vill hava hela människan, och därför år "alk, som icke är det hela, odelade,
icke blott värdelöst, nej, det är synd och uppror".
Och inte endast dårför att den hemliga egenkärleken smyger sig in i våra
goda gärningar, i vär andakt, 1a i vär botgöring, äro alla våra handlingar
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fulla av synd. Redan hjärtats första oförvilliga känslosrämningar äro nog
för att Läta värt handlande vara syndaktigt. Ja, redan det falitum, att .ri
måste tvinga oss till vära goda gärningar, är tillräckligt att låta desamma
bliva till synder, ty "varje framtvingad tjänst inför Gud är synd" (79). Och

så fr_amkastas då påståendet: "Fromma verk äro, emedan vi måste tillkämpa
oss dem av oss själva, endast en ny form av resning mot Gud" (8r).
Emedan nu människans verk icke framgå helt ur en ren, fullkomlig kärlek,
emedan ständigt och jämt något ofullkomligt blandar sig i vårt görande, komma vi människor "med allt vad vi göra endast allt djupare in i-upproret mot
Gud, vi avlägsna oss ännu längre från Gud" (Sr). Vid en dylik sinnesförfattning kan då också botsakramentet "inte förskaffa någon ro". En sådan siälsinställning måste nödvändigtvis sluta i förtvivlan om sig själv.
Hur skall nu, enligt Luther, människan finna räddning från denna förtvivlan
om sig själv? Luther säger: Genom tron på förlåtelsen genom Kristus. "När
vi stå i förtvivlan om oss själva, då inse vi utan vidare: Skall i detta läge överhuvud ännu en hjålp vara möjlig, så kan hjälpen endast komma från Gud" (82),
å ena sidan därför, "emedan vi alls inga rättsanspråk hava på Gud", ä andra
sidan emedan människan på intet vis kan "medverka" härtill. Det är icke ens
möjligt att utsträcka handen för att taga emot förlåtelsen: "ry även utsträckandet av den tomma handen vore såsom en handling frän vär sida också oren.
Därvid skulle genast hos varje skrupulös människa uppstå tvivlet: Har jag
verkligen utsträckt handen mot Gud?" (83).
Så blir då, enligt Luther, för människan intet annat övrigt, än att vänta pä
Guds förlåtelse. Och han själv var övertygad att höra detta ord till sin själ
om Guds tillgift: "Dina synder äro dig förlåtna!" Detta ord blev för honom
till visshet om förlåtelse i Kristo.
Om än Luther själv, trots sin lära om rättfärdiggörelsen genom tron allena,
icke avskaff ade alla sakrament, så var likvisst därmed i grunden "sakramentskyrkan" avskaffad, ty enligt läran om rättfärdiggörelse allenast genom tron
"finnes det inga präster mer, utan endast budbärare, vilka bära genom värl-

den Kristi ord om förlåtelse" (8y).

,i-

Denna här skildrade "Samvetsreligion", såtillvida den innebär att människans
väg till Gud leder över samvetet, erkännes också av Katolska kyrkan. Även
enligt katolsk låra försiggår finnandet av Gud, hängivandet åt Gud, i samvetet,
och i denna mening är likaledes den katolska religionen "Samvetsreligion".
Men om det påstås, att detta Guds finnande endast skulle ske i tron, d. v. s.
skulle vara enbart ett troende väntande på Guds förlåtelse utan varje medverkan från människans sida, så resa sig allvarliga betänkligheter mot denna
uppfattning.
Närmast synes det vådligt, att denna lära i så hög grad blir motiverad med
Luthers religiösa själsutveckling. Luther led under den tidigare mannaåldern
häftiet av ångest över sina synder, verkliga eller inbillade, en ångest som tilltog så starkt, att den utvecklade sig till skrupulositet och gjorde honom fullkomligt okänslig för och ohörsam mot sina andliga ledares förmaningar och
föreställningar. Och denna skrupulositet lät honom inte heller vid bikten och
nattvardens undfående finna frid i sin siäl. Men nu gäller denna art av samvetsömhet allmänt såsom ett anormalt tillstånd, betraktas alltså också av den
medicinska vetenskapen såsom själssjukdom. Det duger alltså ei att framställa
detta tillstånd såsom varande något typiskt, något "allmänmänskligt". Typiskt
är det sunda och normala, men ingalunda det osunda och onormala.
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Men en andligen normal och frisk kristen känner icke syndaångest i den
grad, att han i all sin handel och vandel skulle se "synder". Visserligen vet
varje allvarlig kristen, att det är sr'årt, ja nästan omöjligt att t1åna Gud med
ett rent och odelat hjärta och att älska Herren med en ren och osjälvisk käriek. Men därför skall han dock icke i sina välmenande handlingar se "synd
cch upproriskhet mot Gud". Annu mindrc skali han kunna tro, att han genom
allt som han gör, "kommer allt djupare in i upproret mot Gud". En Gud som
läte människan oaktat dess ädlaste strävan komma alltmer i synd och uppror,
måste oundvikligen synas människorna grym och orättvis. Så förer läran om
en absolut syndaktighet hos alla människans handlingar nödvändigtvis till överdrifter, såsom den exempelvis uttryckes i satsen hos Prof. Heim: "iiven vid
den frommaste handling . . . undantager 1ag alltid något. Den är således, när
1ag betraktar den i Guds närvaro, endast en ny uppresning mot Gud" (8o).
Dylika överdrifter tala mot varje sund religiös känsla.
Luther har också känt denna ensidighet hos sin lära om rättfärdiggörelsen
genom tron allena. Vid slutet av sitt liv skrev han att, om han ännu en gång
skulle ha att utföra den saken, så skulle han hava bringat sitt evangelium
"endast till ängsliga och förödmjukade, räddhågade och blödiga samveten"
("i skulle också kunna säga: till skrupulösa sinnen).
- Denna
- absolut syndaktighet hos alla människans
lära om en inneboende
handlingar motsäger också meningen i Den heliga skrift, som redan i Gamla
förbundet fordrar av människan, att den behärskar det onda (jf. Gen. 4,7).
Men detta förutsätter att inte varje människans görande är en synd.
Är alltså läran om en absolut syndig karaktär hos varje mänsklig handling
ohållbar, så förlorar också läran om rättfärdiggörelsen genom tron allena,
d. v. s. utan varje människans medverkan, sitt fundament. Då finnes i den
kristna rättfärdiggörelseläran plats för de goda gärningarna. Och då fogar
sig också läran om sakramentens verkan väl in i den kristna låran om rättfärdiggörelsen.
det människor med sjuklig syndaångesr, skrupulanter, hos
Visst förekommer
vilka brukandet av sakramenten ej leder till en känslomässig visshet om ett
tillstånd av varande-rättfärdiggjord (frälsningsvisshet). Men man fär dårför
icke draga den slutsatsen, att i dylika fall förbliva sakramenten utan verkan.
Sakramentenas primära verkan ligger icke i det känsloaktiga, utan i det varaktiga, i själsgrunden. Men deras verkan utebliver aldrig, om människan å
sin sida har den rätta sinnesförfattningen. Hos en normalt utrustad människa
uteblir visserligen i allmänhet icke deras känslomässiga verkan också. Ät den.
som med god vilja undfår sakramenten, skänka de vanligtvis själens frid, rått
förstått "frälsningsvisshet". Härom lämnar en historik över katolsk-kristet
fromhetsliv de vackraste vittnesbörd.

I kommande artikel skola vi framlägga bevis för, att "S akramentsk y r k a n" motsvarar Kristi vilja. Följaktligen är också den katolska liturgien
annat äsyftar än att i synbara tecken, genom musik, sång, cere- som intet
moniernas
rörlighet och växlande skönhet o. a., giva uttryck åt sakramentens
djupa mening
framsprungen ur Kristi anda. Det går därför icke an, att
- den
helt enkelt anse
för människoverk, och det år bra ytligt att villa tyda
liturgiens verkan på människan såsom rena "maktupplevelser", "estetiska intryck". Den kristliga konstens och den katolska liturgiens värld, sådan den i
vår tid träder den moderna människan tillmötes och så mäktigt drager den
till sig, är i sista hand ett utflöde av Kristi anda, av Guds värld, är äntligen
äkta kristlig

fromhet'

f
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DEN SALIGE IRMINGARD ÄF CHIEMSEE.
p
I

aa en A i den af snedekte Bjerge omkransede "Chiemsee" i Bayern ligger
der et zldgammelt Benediktinerkloster. Dets Oprindelse er historisk klart
bevist- Anno 77o stiftede den fromme bayerske Hertug Tassilo et Dobbeltkloster Faa to Oer i Chiemsaen. Paa den storste O laa Munkeklostret, paa den
mindre @, kaldet "Nonnenwörth", havde Nonnerne deres Kloster. I "Monumenta Germanica" n&vnes dette fsrste Gang 894 som et "monasterium puellarum". Da Tassilo var faldet i Unaade hos Kejser Karl den Store, holdt denne
m€gtige Monark og senere hans Efterkommere deres beskyttende Haand over
de to Klostre, som under den h. Benedikts Regel blomstrede i Fromhed, Lykke
og Velstand, indtil vilde ungarske Horder Aar 9o7 lagde Kirke og Klostre i
Aske. Mere end et Aarhundrede svandt, inden Munkene fik rejst deres Kloster
af Ruinerne. Det omdannedes senere til et Augustiner-Korheire Stift og ophrvedes fsrst ved Sekularisationen r8o3.
Vil nogen sporge en af den hellige Benedikts Datre i Klostret paa Frauenwörth, hvilken usynlig Magt den Gang beskyttede deres Hjem, saa det paa forholdsvis kort Tid blev rejst efter Ungarernes Indfald, saa vil Svaret blive:
"sancta lrmingard". Om denne Klostrets elskede Abbedisse og Skytshelgen
rinder de historiske Kilder kun sparsomt. Men Folleets Rast har gennem Aarhundreder givet hende Flelgennavnet, og om hendes Pande har Digterne fra
Middelalderen til vore Tider flettet en ,iEreskrans. l)en Poesi, der altid har
ombolget Sagn og Fortallinger om Kongedatteren Irmingard, kunde ikke andet
end inspirere Digterne i det 19. Aarhundredes Tyskland; om Carl Stielers
"Hochlandslieder" siger Irmingards fortrcffelige Biograf Joseph Schlecht:
"Gennem disse Sange klinger den hulde Irmingards Pris over alle tyske Lande;
rnen det er Sagnets og Digtningens Irmingard, ikke Historiens. Paa dens
Grund staar det forste og rldste Digt over Irmingard. Det findes i Klostret
indhugget i Marmor og er forfattet af den for sin Lerdom bersmte Abbed
Gerhard, der omkring Aar roco var Abbed i Benediktinerklostret i Seeon').
De smukke og betydningsfulde Ord i Digtet, "at hun forte sin Hford til Lammet og gav Lammet mange Jomfruer som Folge", bliver nrvnt i Dekretet ved
Irmingards Kanonisation.
Hvilket Aar Karl den Stores Barnebarn, Kong Ludvig den Tyskes unge,
fromme Datter, kom til Klostret i Chiemsee, vides ikke med Bestemthed. Sandsynligvis 83r-ls.Paa en gammel Tavle i Klostret staar disse faa Ord om
hendes Liv i Klostret indgravet: "Irmingard levede som en Helgen, Nonnerne
valgte hende til deres Leder og Moder. I en Alder af 3z-13 Aar beredte hun
sig til en salig Hjemgang. Englene ledsagede hende ind i Lysets Rige: Kom.
Hendes Dodsdag er i
vor Fferskerinde, det evige Livs Gkder venter dig".

-

1) Nobilis hoc albo pausat sub Marmore virgo
Irmenqardis sanctis cara Deo meritis.
Ludwich Augustus manet hac de prole beatus. - Nam fuit eximiis undique plena bonis. Christo se vovit, regnum patremque reliquit,
Ut foret hic sponso sponsa dicata Deo.
Istud ovile suum secum deduxit ad agnum -Agno dans plures virgineas comites.
Illius
- verbo
gaudeat et Norica.
mater
letetur Francia semper,
De tali domina
Hanc dulci
qua nos niveum
Deus ipse vocavit ab alto:
nupc sponsi gaudia virgo tui",
"Intra
Cum
quandoque sequamur ut agnum.
(Under dette h'r'ide Marmor hviler der-r cdle Tomfru
Irmingard, gudvelbehagelig ved
hellige Fortjenester. -- Ludvig, Kejseren, maa saligprises -for 'dette Afkom.
Thi hun var
i alle Maader smykket med fremragende Dyder.
Hun troloved sig Kristus, -forlod Riget og
Faderen, '- for her at v&re viet som Brud til -den guddommelige Brudgom.
Denne sin
- Fllge.
Hjord flrte hun med sig til Lammet,
idet hun qrv Lammet mange Jomfruer som
- stedse qlede sig;
Over hende maa Moderlandet Franken
Over en saadan Herskerinde
-Hende kaldte Gud selv fra det
fryde sig ogsaa Noricum (Landene omkrine Salzburg).
Hdje med et lifligt Ord,
"Gaa ind, o .Tomfru, nu i din -Brudgoms Glede"
Gid vi engang
- snehvide Lam!).
med hende maa fllge det
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og Veingartens "Dsdeboger" betegnet som 16. Juli 866. Endvidere staar der i en af disse Boger fra St. Gallen: "XVII Kal. Augusti
Irmingard, die Tochter König Ludwigs und Klosterfrau ist gestorben".
- Kun
kort var altsaa den karolingiske Kongedatters Liv, og uden Sorger har det
ikke
v&ret. I forskellige Digtninger antydes Sorger ovlr Tvistighederne mellem
hendes Fader og Brodre, for hvilke hun gor Bod i sit Kloster.- Heller ikke for
legemlige-Lidelser var hun forskaa'et. ved den hgevidenskabelige Undersogelse af hendes Relikvier for Helgenkaaringen konitateredes, at den Gigt,
scm havde veret en Familiesygdom i l(arl den Stores Skgt, ogsaa var gaaet
i Arv til Irmingard trods hendes Ungdom.
r38 Aar.hvilede den fromme Kor]ged.atter i siu stille Kiostergrav, som Ungarerne havde lalet uberort. Men da der ved Aartusindskiftet bredte sig "en
"i et
Angst_ meilem Menneskene for Verdens n&rc (.indergang, og Irmingard
syn viste sig for Abbedissen Turta, lod denne paa Nonnernes Bän Gravin aabne.
Efter at den far omtalte Abbed fra Seeon havde foretaget den i de Tider brugte
Saligkaaring, bl." den h-elliges.Lig _lagt i en MarmorListe. I Kisten nedla{de
den skriftkyndige Abbed en lille Blytavle, der i nogenlunde bevaret Tilsta*nd
er havnet paa Nationalmuseet i Miinchen.
Indskriften lyder'): "I{oc loculo Irmingart Ludovicis filia pausat.
Magnifici regis virgo beata nimis.
Visa abbatissae sub tempore Tutae
Antea sed multos praefuit 4nnisuls5."
Under Verset: XVII Kal. Augusti hominem exuit
Om Tavlens Baand lsber Skriftordene (Fil.4,4 f.):-."Credite et gaudete in
Domino semper, iterum dico ga,rdete, modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Dominus prope est."
Gerhardus abbas fecit.
I Fyldingerne: A O - Crux-Lux-Rex-Lex
- Amen.
. I. fet r7. Aarhundrede styredes Klostret urrder hele Trediveaarskrigen af en
sjrlden- from og _ energisk Abbedisse, Magdalene Haidenbucher. lorfulgte
Ordensfolk fandt hos hende i Klostret et Asyl, og trods sine utallige, vansfelige Pligter fik hun Tid til daglig at nedskrive sit-Konvents Sorger äg Gkder.
Denne historisk ansete Dagbog afsluttede hun forst, da den sig riermönde Dod
lammede hendes Fingre. At bringe nyt Liv i Irmingards Dyrkelse og faa
H,elgenkaaringen stadfrstet fra Rom var denne edle Kvindes inderligste Onske.
Efter mange Ansogninger fik hun endelig fra Salzburg Tilladelse til Gravaabningen._ Denne skete Okt. r63r, og Dagbogen indeholder en udforlig, interessant Beskrivelse af den kirkelige Hajtidelighed, hvormed den fandt Sted.
Fra den gamle Grav overfsrtes Irmingards Relikvier i en ny Zinkkiste til
Apostelkapellet.-_ro Aar efrer maatte Kisten fores tilbage, da Irmingard
- flere
havde vist sig for
af Nonnerne og betydet dem, hvad der viste sig at
vrre rigtigt, at Graven var fuld af Vand.
- Trods Indberetninger til det erkebiskoppelige Konsistorium om mange (Jndere og Bonhorelser ved den saliges Grav, opnaaede den utrrttelige Abledisse
dog ikke at se sit Livs Onske opfyldt. Ällerede lange havd. -ät-r fra Rom
fordret store Indskrenkninger af de lokale Helgendyikelser, og t6z5 forbsd
Pave Urban VIII den offentlige Kultus af de Helgener, der ikke-var airerkendt
af Rom.
skulde gaa Joo Aar, inden Znsket blev opfyldt.
- Der udstyrede,
Af det fornemt
udmerket reciigerede Festskrift "Die seiige Irmingard von Chiemsee", som Nonnerne paa Frauenwörth udgav r9zz, lyser Ka.rSt.. Gallens

Irmingard, Ludvig, den cphljede Konges Datter, den hljsalige
Abbedissen Tuta, men har mange Aaringer flr
forestaaet (Klostret)." Den r6. Juli aflagde hun det jordiske Hylster.

Tid vist sig for

r8t

Augusta Benedicta Eschricht.

til Irmingard som Klostrets altid vaagne Beskytterinde. Som saadan ses hun paa il stort Maleri i Klostret, svevenäe over
Soen, i venstre Haand et brandende Fljerte, i den hojre Abbedissestaven og
paa Hovedet den lille Krone, som hun ifolge sin kongelige Byrd fik overrakt
ved Altret sammen med Hyrdesraven af Biskoppen. Da Srkularisationen r8o3
udtalte sin Dsdsdom over Klostret, da Koisangen forstummede, al Gudsl
tjeneste standsede, og de hellige Kar ranedes af profane Hander, da saas ofte
paa Festd_agene .om Natten den ode Kirke fyldt med et srlsomt Lys. Ingen
kunde forklare det; men Fiskerne ude paa Ssen saa fra deres Baade i den moike
Nat op mod Lyset og sagde til hverandre: "Det er den salige Irmingard, der
gaar igen".
Underligt nok stsdte de verdslige Magthavere ustandseligt paa Vanskeligheder med at faa denne Dsdsdom eksekveret. Ingen vildö kobe det gamle
Kloster, og da man besluttede at rive det ned, blev Transporterne over-Ssen
uoverkommelige. Saa lod man Klostret staa og gav nogle gamle Nonner Lov
til at bo der, til de dsde.
Men de himmelske Magter vilde det anderledes. 1837 kom Kong Ludvig I
af Bayern til Hjelp. Paa den hellige Benedikts Festdag genaabnedes Klostret,
og nu strommede fromme Skarer til Irmingards blomstersmykkede Grav. Mere
og mere voksede @nsket om ar se hende som anerkendt Helgen. Kun 6n
I osning var mulig: gennem en regelret Kanonisations-Proces at faa Afgorelsen
fra Rom. Og nu gik man i Gang med Arbejdet. Om Klosternonnen, Si. Valburga Baumann, fortalles i Festskriftet, at hun "mit dem Bienenfleiss und der
Gewissenhaftigkeit einer Klosterchronistin" samlede Materialet til Bevisfsrelsen.
Ved hendes Side stod Dr. Joseph Schlecht og Stiftets Abbedisse Placida von
Eichendorf, forrest og sverst af alle Tysklands navnkundige Kardinal,
Micbael o. Faulbabef, som bestemte Gravaabningen ril 13. Juli ry4. Fra
Marmorkisten var, som fsr sagt, den Jille Blyplade bortfsrt til Museet i Mönchen; men i Zinkkisten fandtes Irmingards Relikvier i samme Orden, som de
var nedlagt t64r. Paa Bispekonferencen i Freising og Fulda sendre Kardinal
Faulhaber med Bayerns og Tysklands samlede Biskopper et Bonskrift til den
hellige Fader i Rom om Anerkendelsen af den salige Irmingards Kultus. I
umindelige Tider, havde Pave Urban VIII udtalt, "maatte Folkets Kultus gaa
tilbage, Isr en saadan Helgenkaaring kunde tilstaas". Her havde Folket tålt.
Vox populi, vox Dei. Det afgorende Ord kom den 19. Dec. t9z8 fra Hs. Hellighed Pave Pius XI. Ifolge Processens Form skulde Festlighederne ikke
fejres i Rom, men ved den saliges Grav.
Med straalende Farver, i et fortsat "cum jubilo", beskrives de tre Festdage r4-17 Juli r9z9 i Nonnernes Festskrift. Kardinal Faulhaber, hvis strrke,
fromme Personlighed satte sit Prxg paa dissc Klostrets store Dage, havde bestemt, at Bornene skulde vcre de forste, som bragte Irmingard en Hyldest.
Fra rr Sogne i Chiemgau kom de smaa indbudte, yoo i Tal, med Forrldre
og Faddere den rz. Juli i den aarle Morgen sejlcnde over Soen til Klostret for
af den haje Prxlat at modtage Firmelsens hellige Sakramente.
Paa det improviserede Alter i Klostergaarden, hvortil Irmingards Relikvier
var baaret op af fire benediktinske Munke, celebrerede Kardinalen paa Festens
forste Dag Pontifikalmessen -- IVlessen "Dilexisti", der fra nu af skal synges
paa den salige Irmingards Fest den r 7. Juii. Fra de aabne Klostervinduer lsd
Messens Sange, den gregorianske Korals skonne Melodier, sunget af Nonnernes
rene Stemmer. Efter den pavelige Velsignelse brod Tak og Jubel ud i den paa
Mrngdens eget Initiativ sungne Hvmne "Store Gud, vi love dig". i hojtidelig
Prcrcession blev det guldindfattede Relikvieskrin nu baaret til Kirkens Hojalter.
foran hvilket Pilgrimme daglig i Tusindvis knrlede i from Andagt.
ligheden og Taknemmeligheden
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Cum autem benignitas et humanitås apparuit Salvatoris nostri Dei.

fra Eventl,rets Vidunderverden forekom Fiskernes Baad{xrd
Aften. Under Maanens og Stjerners Lys paa Himlen gled de roo

Som et Billede

z.

Festdags

festligt oplyste og pragtigt smykkede Baade over Soen t1l @en, paa hvis Strandbred Festblussene viste Vej. Og i smuk Harmoni med dette Aftenbillede opfsrtes Scheffels: "Abendfeier", Versene vekselvis sllnget af Klostereleverne fra
Irmingardskibet og af Nonnerne indefra Klostret.
Paa Hovedfestens Dag den t7. Juli holdt Kardinal Faulhaber Festprckenen.
Ved dens Slutning raabte han begejstret til de Tusinder, som betaget lyttede
til hans Ord: "Chiemgau har nu faaet sin salige Irmingard, og fra nu af vil
lrun altid blive fejret den ry. Juli i Gudstjenesten. Born, som fodes.paa denne
Dag, vil .blive kaldte ved hendes Navn, Frauenwörth vil blive et Valfartssted".
L,fter Prekenen celebrerede den pavelige Nuntius Pontifikalmessen, og derpaa
lettede alle Skibene Anker til den store Procession paa Soen. Da Irmingard
som ung Nonne forste Gang sejlede over Soen til K-lostret, var hendes Fålge,
som Traditionen forteller, hendes kongelige Fader og to Munke. Nu bares
hendes pragtfulde Relikvieskrin under en Eskorte af roo Prcster, af Abbeder,
Dekaner, Kardinalen i cappa magna, Pavens Nuntius
og til denne hoje
- og
lav
Gejstlighed sluttede sig Folkeskaren, unge og gamle, hoj
Folket,
- Helgenhvis Rost gennem Aarhundreder havde givet den salige Irmingard

navnet'

,4,gwsta Bened.icta Escbri.cbt.

Cum

aute

m benignitas et humanitas

apparuit

Salvatoris nostri
(ad Titum iII, 4).
feg har aldrig kunnet lese disse Ord uden at ttnke paa den hellige Kom-

J

munion. . .
Man vaagner en Morgen og er afgjort i daarligt Flumor. Alt mishager En.
Livet synes En en uudholdelig Rrkke Gentagelser. Moblerne i Sovekamret er
stadig de samme kedelige; de er ikke bleven morsommere siden i Gaar. Her
staar den brunmalede Kommode, ddr Vaskestellet af Jern, og over Benken,
hvor Ens Taj ligger, henger stadie det samme gamle Spejl, som nu i tyve Aar
har vist En Ens Ansigt,
altid det samme, kun for hvert Aar med stadig flere
- Haar, der en Gang var
Rynker og stadig mindre
sort og nu er graat, inden
det bliver hvidt
hvidt som Sneen paa Tinderne, hvor intet mere vokser,
Dodens Tavshed . . .
men alt kun er Tavshed
Mange er efterhaanden -de Dage, som begynder saaledes. Intet Mod til at
begynde paa et nyt Dagn
et nyt Dogn, der uhjrlpeligt ligner de Tusinder
- gaaet
og Titusinder andre, som er
forLrd. . . I-ede over Livet
- og Angst for
Dsden.. .
Man bekynder at klede sig paa. Hvor Vandet er koldt! Hvad siger Termometret? De sedvanlige ro Graders saakaldte Varme! Hvis det i det mindste
en Dag var 9 Grader
eller r r
for en Afvekslings Skyld! Men stadig
- blot
disse uforandrede og- uforanderlige
ro Grader! Og stadig derude den evig
samme graa Himmel, ogsaa den uforandret og -- er man ved at tro
uforanderlig!

-

Saa gaar man ud. Det er bleven sent
9! Hvad om man,
- allerede n€sten
for en Gangs Skyld, straks indtog sin Morgenkaffe?
Men saa naaer til Dit
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@re en Lyd af Klokker langt borte
blide Klingen, hvorom Dante taler
- hin
og som "bringer Hjertet til at svulme.
. ."
Da tares ogsaa Dit Hjerte. Fsr Du v€d det, er Du i Kirken
- far du vdd
af det, knrler Du paa Kommunionbanken. . .
En halv Time efter gaar Du hjemad. Men hvad er der sket? Der kommer
hin gamle Tigger Dig i Mode, som er Dig saa usympatisk. Men Du gaar ham
Du standser, da han rakker Haanden ud imod Dig
ikke forbi
Du bliver
- sdr ham
staaende og
ind i de stakkels rodsprcngrc Ajne, betragter- hans arme,
forvredne Nese med de granne og blaa Skjolder af Udslet
og i den snav- men
sede og revnede Haand legger Du, ikke den sedvanlige Skilling,
en storre

Mont. . .
\
Du gaar videre. Cg henne paa Torvet moder Du en Herre, som Du
- af
en eller anden rimelig eller urimelig Grund
er lJvenner med. FIan passerer
- med at hilse paa ham. Men
i nogen Afstand - Du kunde godt lade vrre
han har set Dig
maaske venter han kun paa et Vink, et Nik, et Ord, for
- Venner.
at I atter kan vrre
. . Og Du gaar ham ikke forbi
tvrrtimod, Du
skraaer over til ham, siger "Goddag", sporger, hvordan han-har det, hvordan
det staar til med hans Kone, som altid skranter . . .
Det er kun nogle Ord, lidt banal Hoflighed. . . Men trykker han ikke Din
Haand varmere end sedvanligt
og var hans @jne ikke lidt vaade, da han
sagde Farvel?

-

Hvad er der sket? Noget meger simpelt: Apparuit benignitas et bwmanitas
Salvatoris nostri. . .
Assisi, Marts 38.'r)
Jobannes Jargensen.

VILKEN ÄN SVENSKA KYRKÄNS FÖRKUNNELSE OM GUD?
llet är nog berättigat att ställa denna fråga med hänsyn till de diskussioner,
l-rt
5clrn under de senare åren förts i vårt land vid mören, i tidskrifter och i
dagspressen. Vad därvid framkommit, visar ä ena sidan frågans aktualitet
bland präster och lekmän, samt å andra sidan så pass skarpr skilda åskådningar, att det blir svårt att ge ett enhetligt svar. Kanhända se många en stor
fördel i denna frihet för egna åsikter beträffande kristendomens grundläror,

enligt deras mening vore alltså själva vår frågeställning felaktig. Men det torde
i alla fall vara nyttigt atr en gång kort belysa läget, och bäst belyses det
genom de officiella uttalanden, med vilka statskyrkan själv på sina allmänna
kyrkomöten har preciserat sin ståndpunkt beträffande vårt spörsmåI. Frågan
angående läran om Gud sammanfaller nästan helt med frägan angående bekännelseskrifterna. I dessa står ju att läsa vad kyrkan rror, i synnerhet vad
den tror om Gud, Kristus, Treenigheten. Se vi ur dessa synpunkter på frågan,
så framgå följande två fakta.
r. Kyrkomötet bibehåller i svenska kyrkans bekännelseskrifter den apostoliska och den athanasianska trosbekännelsen. Dessa båda förkunna tydligt tron
på Gud i tre personer och framställa denna tro, i synnerhet sker detta i Athanasianum, såsom utgörande kristendomens sllbstans.
't) For at ur-rdgaa Misforstaaelser af Ungkarlebolig-Shildringen i Stykkets flrste Del,
Forfatteren os rneddele, at Artiklen, trods Dateringen, er skrevet i 1937.

l-.eder
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Frågan om svenska kyrkans bekännelseskrifter och deras ställning har flera
gånger varit föremål fc;r kyrkomötets behandlinB, så r 893, r9o3, r9ro, 1920,
t92t, r9J4. Vid de tre sistnämnda mötena gällde ett huvudintresse Atharnasianum. r92o ver det biskopen i Linköping, Jchn Personne (-l 19z6), som
väcktc motionen cm "att Athanasii syrnbolum skulie rnista sin plats bland
svenska kyrkans Lekänneiseskrifter". Motionen bifölls icke och upprep-rdes
av mcticnären vid r9z5 8.rs kyrl<omöte med samrna negativa resi:ltet. :^934
yrkade prof. Linderholm i en motion, n:r tr, "att kyrkomötet ville tiil I(. Maj:t
ingå mCd en underdånig anhållan om en konimission av biskopar och teologie
prcfessorer, företrädande skilda riktningar, till prövning av. . . löftes- och
bekännelsefrågor i kyrkohandboken samt frågan om vilka symboler,..som böra
i vår svenska kyrka bibehållas". Närmare bestämt fordrade han sammanfattning av Apostolicum och avlägsnande av det s. k. Athanasianum ur svenska
kyrkans symboler samt reform av prästlöftet. I motiveringen säger han bland
a.nnat: "För min del anser jag det riktigast att bekänna just vad man tror,
utan en relativiserande ingress, som skjuter ansvaret för ordalydeisen över på
fcrna tider och låter det vara ovisst, huru mycket man vidhåller av formeln
i dess helhet". Kyrkolagsutskottets betänkande n;r 20 avstyrkte motionen om
Athanasianums avlägsnande, och plenum biföll den r clec. r934 betänkandet.
2. Kyrkomötet binder sig icke vid symbolernas ordalydelse. Kyrkolrrgsutskotten, vilka avstyrkte motio'nen r92o, r9z5 och t9J4, ange som motiv,
icke att någon lära borde bibehållas såsom en kristendomens oförytterliga
:anning, utan uppställer grundsatsen: "den reformatoriska bestämningen av

tron såsom hjärteförtröstan t;ll Gud i Kristus" (t9zs). "Kyrkan binder

sig

["'lott vid bekännelseskrifternas evangeliska innehåll, icke vid deras bokstavliga
formulering" (r9zo), att göra det senare skulle innebära "Iegal juridisk bokstavsträldom". "ett legalistiskt 1,,'etraktelsesätt". "Då vår svenska kyrka helt
befinner sig på den linie, som är utstakad genom den evangeliska kyrkans bekännelse, sådan denna fixerats i denna kyrkas ursprungstid, vore det icke blott
från historisk synpunkt en orimlighet, utan det skulle även från sakligt religiös
synpunkt betyda en otrohet mot den e'zangeliska kristendomens anda, om vår
kyrka skulle förneka sitt samband med någon del av den historia, som avspeglas
i den bekännelse tack vare vilken vi överhuvud befinna oss inom den kristna
livsström, som vi bejaka" (tgl+). "Det yrkande. motionen framställer, beror
på ett misskännande av bekännelseskrifternas ställning och betydelse i kyrkans
liv, och då redan föreställningen, att man genom att utsöndra eller ändra vissa
delar av bekännelseskrifterna skulle kunna göra kyrka.n mera evangelisk, förutsätter en cevangelisk uppfattning, ser sig utskottet nödsakat hemställa att motionen icke måtte till någon kyrkomötets åtgärd föranleda" (tglf.

Vid

plenarsessionen den

r

dec. t934 verkar prof. Linderholm mitt

i all sin

skärpa mot Athanasianum klar, konsekvent och rättfram. "Vad blir det av
den evangeliska upofattningen av förhållandet till hekännelsen, om den ligger däri, att man icke skall väga så noga på orden och icke fästa sig vid dem?
Ja, vad skali man då fästa sig vid. och varför förbinder kyrkan då till clessa

aktstycken? Det är orden vi måste hålla oss till. Man talar om andan.
ja, andan här år ännu förskräckligare än crden, höll jag på att säga. Under
sådana förhållanden: Vad skall man hålla sig till?". . . "Min övertygelse är
att det kommer dagar, då vi kunde vara tacksamma. om vi kunde ge besked
åt vårt folk om, vad vi verkligen tro. . ." "Det är på den punkten, vi komma
att bli ställda en dag: Vad är absolut nödvändiet att tro, att omfatta, att efterfölia i liv och leverne för att varda frälst?" Prof. Nygren möter i sin långa
religionshistoriska expos€ icke motionärens egentliga svårighet. Ilan hävdar
trcsbekännelsernas rent relativa vårde. Det är värdefulla dokument som
skildra, huru kyrkan i gångna tider har försökt lösa sina centrala pro-
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blem, utan att de därför äro uttryck för kyrkans nuvarande lära eller
norm för den enskildes trosövertygelse. Biskop Block ger i korta
ord"alag uttryck åt sin trohet nlot kyrkans bekännelse, utan att dock närmare precisera, huru han förstår den. Biskop Billing hävdar med avseende på Athanasianum art tron är "hjärteförtröstan till Gud i Kristus . . . I
samma mån som det icke stämmer med vår grundsyn, är det icke för oss bindande . . . När jag låst"e detta symbolum, var det för mig med den frihet som
iag intar emot alla sådana forn-rler, som ett stycke poesi. Tar man det som
lag, så kan jag ju omöjligen förplikta mig till arr tro på det. Men det vittnar,
cckså det, om evangeliet". Beträffande Apostolicum yttrade han bl. a.: "Om
man skall väga det efter bokstaven, så måste jag öppeq erkänna
det säger
jag frimodigt inför kyrkomötet
att jag icke är fullt renlärig. -. . Men när
jag får taga detta som ett evangelium,
ett vittne om evangelium, är det ingen
punkt som är död däruti . . . För mig är det ojämförligt högtidligaste i varje
högmässa att [ä höra detta
och att läsa det, det är en nästan övermänsklig
högtid . . ." Vid tal om ämbetsfel
av prästerna i deras förkunnelse låter han
förstå, att man ej får komma bort från "vad vår kyrka betraktar som innehållet i evangeliet". Vad detta in konkreto är, behöver enligt den uppställda
huvudprincipen icke preciseras.
Fastän i plenarsessionen motionären i hårda ordalag arqumenterar mot treenighetsläran
den kallades "abrakadabra" och "logiskt nonsens"
- resre
sig ingen som -uttryckligt bekände sin tro pä låran om €n Gud i rre personer.
I en liknande situation (tisd. 16 nov. rgzo) hade bisk. E. H. Rodhe
det
var i en samma års kyrkomötes plenarsession
med apostolisk frimodighet
- såsom den fullkomlige frälbekänl "Den som har lärt känna Herren Kristus
saren, kan icke undvara den sanningen, att han är sann Gud, en annan än
Fadern cch dock ett med honom, icke heller den sanningen atr den Helige Ande
är sann Gud, en annan än Fadern och Sonen och dock ett med dem båda. Det
är dessa sanningar som uttalas i Athanasianum. För det naturliga förståndet
äro de otillgängliga, de höra till den gudaktighetens hemlighet, vilken endast
tillägnas genom tron. En trons människa håller fast vid dessa sanningar, hon
vill både leva och dö på dem, även om hon skulle aktas såsom en dåre eller,
såsom motionären säger, äventyra sitt anseende som tänkare".
Frågan om bekännelseskrifterna får sin tillspetsning genom att prästkandidaterna förpliktas till dem vid prästvigningen. I den motion n:r tr, som prof.
Linderholm väckte vid ryj4 års kyrkomöte, ingick även anhållan "om avlägsnande av den nuvarande prästeden ur kyrkans prästvigningsritual". I motiveringen säges: "Förbindelsen till symbolerna i prästlöftet bekräftas med en
fruktansvärd ed. Det är väl en allmän föreställning att prästeden . . . hade
ersatts med en försäkran eller ett löfte. Men denna försäkran förestavas som
en ed. . . och är utan tvivel en av de fruktansvärdaste eder, som nu gives, och
kan av ingen hållas".
Motionen avstyrktes i särskilda utskottets betänkande n:r 8, och betänkandet
bifölls i plenarsessionen den t dec. t934. I motiveringen framhålles, att vid
prästvigningen icke förekommer någon ed utan blott en försäkran, som ej skulle
innebära något samvetstvång. Ordinandi tillfrågas: "Viljen I efter bästa förstånd cch samvete rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i
den heliga skrift och såsom vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittna?" Den
därpå följande försäkran har följande lydelse: "Allt detta lovar iag N. N.
inför den allvetande Guden och med den stora räkenskapsdagen för ögonen
att redligt och samvetsgrant med Gud"s nåd och hjälp efterkomma". I
kyrkomötets plenarsession framhölls av bisk. Billing, att prästlöftet förpliktar
kandidaten blott till att "efter bästa förstånd och samvete . . . giva ett så rikt
uttryck som han kan åt Guds ord så, som det är oss givet i den heliga skrift
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och så, som vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittna". "Den som icke kan
bekännelseskrifterna, "gå satnman,
Guds ord
se att dessa tre", samvetet

'kan enligt min uppfattning- icke gå till prästämbetet".
I dagspressen stod att läsa, att prof. Linderholm hade haft en svår ställning
på kyr-komötet och att han för sin motion icke hade fått medhåll frän någon
sida. Härvidlag bör beaktas, att Linderholm visserligen stod helt ensam men
blott beräffande sin radikala fordran att de lärosatser, som man icke längre
kunde tro på, skulle strykas ur trosbekännelserna, icke beträffande sin övertygelse att Apostolicum och Athanasianum innehöllo föråldrade dogmer, ,och
ari de blott hade värde som historiska aktstycken men icke såsom absoluta
normer för tron. Därom syntes råda enighet, ty mot prof. Nygrens och bisk.
Billings relativiserande inlägg gjordes icke några uttalanden.
Ati prof. Linderholm med sin åskådning angående Treenigheten icke står
ensam, framgår även av biskop T. Bohljns är t937 utgivna bok Eoangelisb
troslära, som enligt sin titel har en viss officiell karaktär. Beträffande Treenigheten och Kriiti gudom iär han detsamma som prof. Linderholm. Overensitämmelsen påpekäs med rätta av presskritiken (Dr. F{erman Neander,
Gefle Dagblad. Å/3 1938). Man kan iu heller icke inse, huru teorien om
"Kristi interimistiska herrevärdighet" eller teorien om den blott "frälsningshistoriskt betingade trefalden i Guds handlande med mänskligheten" skall
kunna bringa en ändring i saken. Kristus är enligt Bohlin själv icke Gud, utan
blott en störhet jämte Gud; risken att trosföremålet genom honom splittras,
är ständigt förhanden; tron har den smala vägen att vandra, som skiljer dessa
motsatta ytterligheter: Guds tillbedjan och hänvändelse i bön och andakt till
Kristus (sid. rzz-rz8).
Den fria inställningen gentemot de symboliska skrifterna har egentligen vunnit insteg i kyrkomötet 1r r9o3 i och med bisk. G. Billings motion om ändring
av prästäden. Sedan dess åberopas hans text, vilken ur protestantisk synpunkt
;r ial genomdnkt och avfattad och icke alls vill "öppna dörren för godtycke
och laglöshet", såsom utgångspunkt för alla hithörande argumenteringar. Efter
allt ati döma har hans åskådning delats och delas av många, och "många som
förr skrämts bort av kyrkan av ett missförstått dogmväsende, borde nu få nya
(Sv. Dagbl. r/rz 1914).
perspektiv"
- Vi katolska
kristnä stå här inför ett mycket märkligt kyrkohisto'riskt fakicke
tum, å ena sidan ha vi ingen rätt till att se inre oärlighet hos dem som
- även
ännu icke omfatta hela sanningen' ty
uppfostrade i Katolska kyrkan
- menad, ä andra sidan veta vi, att överallt,
en-villfarande tro kan vara ärligt
där tron på Kristi gudom och Treenigheten går förlorad, går kristendonens
substans förlorad och moralen berövas sina starkaste och ädlaste motiv. När
sådana värden gå förlcrade, blir det andlig hungersnöd och hungersdöd i landet.
I(onsekvenserni måste bli ödesdigra. Det exempel, som bisk. Personne talade
om vid plenarsessionen tisd. den 16 nov. r9ze, torde icke stå ensamt: "Den
närmaste orsaken till min motion (om Athanasianums avlägsnande) är den,
en mycket bildad man för övrist
att der kom till min kännedom, att en man
just därför att kyrkan för hono'm var-en auktoritet, ldnge hade lidit av
-detta Symboli Athanasiani hotelse orn den eviga fördömelsen, om man icke
försanthöll allt vad det lärde. Men när han fick den rätta synen på detta
symbolum, vände han sig med ovilja mot kyrkan". Större än hos bildade är
faran hos menige man, hans enkla sinne har svårt att förstå, huru man ärligt
kan bekänna sin tro med formuleringar, om vilkas ordalydelse man vet, att
Av mera radikalt lagda andar
den är missvisande eller rent av felaktig.
åberopas den "evangeliska" friheten att förneka all kristen uppenbarelse. "Den
ene här lämnat kyrkans tro i ett hänseende, den andre .i ett annat. Något
auktoritativt uttalande om vad som skall anses vara kyrklig tro i nutiden har
I9T

R.

icke gjorts.

'S/ehner.

I kyrkan finns säkert icke en enda människa som i allt är trogen
. Varje krav på bekännelsetrohet år bara teologisk

dess bekännelseskrifter . .

dimbildning för att skyla över, att den kyrkliga bekännelsen är totalt sönder:
skjuten. . . Varför avkasta då icke prästerna träldomsoket under oförnuftiga
och ovärdiga dogmer? Varför tillåta de den dogmatiska reaktionen att äter
tränga sig fram till ledningen, dela ut munlås till Guds ära och förneka sanningen till förmån för det fantcm som kallas kyrkans bekännelse? . . . Ur det
reJigiösa kaos. . . uppstiger redan en ny religion byggd på iakttagelse och erfarenhet, på andlig vetenskap, icke på tro" (kyrkoh. J. Uddin, N. D. A.
Den evangeliska friheten gentemot dogmerna leder i många
1/z ryg).
fall till svåra iure sfälsstrider just hos allvarligt sinrmde, Kristus tillgivna
människor, som försöka komma bort ifrån "den invanda föreställningen" om
hans gudom. Prof. Runestam, nu biskop i Karlstad, skriver i "Vår lösen"
r938 n:r r sid. iy f.: "Det är många teoretiska hinder för kristen tro nedrivna
i vår tid. Det är ingen jämförelse med situationen för några årtionden sedan.
Men det står ett hinder kvar. Och vilket är dctta? Det är Jesus Kristus.
Märkvärdigt. Kristendom är ju frälsning genom Jesus Kristus, och så är han
det värsta hindret på vägen till Gud? Och dock vet jag av erfarenhet att det
är sant, att han så kan bli . . . Varför? I-Ian kommer med sådana anspråk.
Han eller den kyrka, som kallar sig med hans namn. Hon har upphöit honom
rill gudomlig rang, och vårt historiska sinne reagerar, värt verklighetssinne,
vårt sanningssinne. Jesus Kristus, som skulle vara Frälsaren, har blivit det
stora hindret för frälsningen! . . . Jag känner till svårigheterna. .|ag menar
svårigheterna, som Jesus Kristus bereder tron. Svårigheterna som kyrkoläran
bereder oss, då den bjuder oss att i honom hylla gudssonen. att ge honom gudomligt namn, talar om honom som en person i gudomen. Det har varit för mig
som för många andraz i stället för att vara vägen, har .]esus Kristus kommit
?.tt stå i vägen. lag har tyckt att han för mig skymt Gud. Men om jag, frågar
migr Vilken gud är det han skymt? så har j^S j" måst svara: den Gud han
själv uppenbarat".
Månqa av de dogmfria teologerna brista bortsett från annat i konsekvens
och i kälnnedom om den katolska uppfattningen. Ä ena sidan avböjas de
gamla dogmerna trnder hänvisning till tron såsom enbart hjärteförtröstan till
Gud i Kristus, å ar-rdra sidan uppställer man på sina håll kategoriskt nya
negativa dogmer: Gud är icke treenig, Kristus är icke Gud. Varifrån vet man
det? Varför icke stanna vid förtröstan? Varför sätta en gräns för Guds outBisk. Billing anförde med
grundlighet? Varför upphöra att vara sökare?
Frödings ord: "Vad
rätt i plenarsessionen t dec. 1934 mot prof. Linderholm
som är sanning i Berlin och Jena, är endast dåligt skämt i Heidelberg" Var
professor har sitt Apostolicum, och efter sjutton år kommer dn annan professor
men kan icke samma ord ha
cch säger: Det är ju rena chronschougeriet",
sin användning mot bisk. Billing?
Den katolska troheten mot symbola är icke "legalistisk bokstavstro", utan
trohet mot Guds uppenbarade sannins. Till denna trohet hör tillbedian, rättfärdighet, helig bävan men även ett försanthållande av sanningen. Detta försanthållande fordrar av teologien ett bärkraftigt, logiskt klart underlag för
det religiösa. Detta krav ställes icke länqre blott av Katolska kyrkan utan
allmänt av den nyktra nutidsmänniskan. Tillgodoses icke kravet, blir det allt
flera som å förnuftets vägnar vågra att vara religiösa. Förresten instämma vi
ide ord, som bisk. E. H. Rodhe sade på kyrkomötet 1893 $o/)z "Må man
icke säga, att det nu yttrade innebär trångsinthet, ofördragsamhet, visar brist
på tillmötesgående mot olika tänkande. att det. år att lägga för starka band
på friheten. Talct om vidhjärtenhet och frisinthet har icke plats, när det gäller att värna om sanningen. Den sanna utvecklingen, det rätta frihetssträvan-
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Vilken är Svenska kyrkans förkunnelse om Gud?

det iiksom det rätta enhetssträvandet kan icke äga rum annat än på sanningens

grundval". Denna sanningens grundval utgöres först och främst av en sund
metafysik, som hävdar förståndets förmåga att utan tro komma till säker kunskap om transcendentala ting, i synnerhet om Guds exixstens. Gud är icke blott
trons utan även vetenskapens, teodicdns, föremål. Icke är det i dogmatiken
utan i dess förutsättning, metafysiken, som för utomstående svårigheten ligg:r
att förstå en katolsk kristens trosakt.
När man vill besvara frågan: Vilken är svenska kyrkans tro och lära om
Gud, bör grundsatsen "lex orandi lex credendi" vara första normen för undersökningen. Mer än teologernas disputationer böra svenska kyrkans bön-, anhär blott.antytt i
dakts- och psalmböcker rådfrågas och i dessa
- detta varelåran
om en treenig
korthet
står fortfarande, även i den nya psalmboken,
- år dårför vår övertygelse att många icke-katolska kristna i Sverige.
Gud. Det
trcts de ledande teologernas stridigheter, rätt förstå vad de med orden säga
och jämte oss bedja till en Gud i tre personer. Flera röster i landet visa förresten att kyrkomötets åskådningar icke i allt återgiva svenska kyrkans tro.
Dessa röster beklaga att bekännelsefrågan på kyrkomötet. :'934 har kommit
i dödvatten; nya källsprång väntas.
Bättre än det som på kyrkomötet sades om dogmerna, år det som bisk.
Briljoth skriver i sitt herdabrev om "Kyrkan och läran". Han låter förstå att
kyrkans budskap ej fär vara "ett oklart mummel av individuella meningar".
"Mången anser att det står illa till på denna punkt." "Ä en hel teologgenerations vägnar" ko,nstaterar förf., "att liberalismens Kristusbild var en orimlighet, som ställde svårare problem än den ansåg sig ha löst, som gjorde våld på
Skriften och utarmade förkunnelsen". Frågan återstår dock, vilken är in
kcnkreto den Kristusbild som här förkastas, och vilken är den Kristusbild som,
tillräckligt fri från relativism och liberalism, icke löper risken att återigen om
femtio år av samvetsgranna teologer betecknas som en orimlighet?
I en artikel i Sv. Dagbl. (zr/8 ry38) "Tre herdabrev" belyser kyrkoh. Oskar
Krook bisk. Briljcths ställningstaBande till motsatsen mellan uppsalateologi
och lundateologi och skriver vid slutet: ". . . men den frågan må göras, huruen
vicia ej här
de både övriga herdabreven inklinera i samma riktning
alltför stor -oprimism beslöjar motsatsförhållanden, för vilka blicken böriar
öppnas och skärpas på skilda håll uti världen. De viktiga bidrag till distinktionernas utarbetande, som svensk teologi gjort, äro ofrånkomliga och av en
räckvidd, som ännu knappast överblickats". "Icke utjämning utan. . . radikal
uppgörelse. . ." Den uppgörlese som här förordas, skall göra även det möjligt
att giva ett klarare, mera enhetligt svar på frågan: vilken är Svenska kyrkans
lära om Gud?
R. wehner.
En nyutkommen bok: Kristus i Treenigheten ev kyrkoh. R. Vehner, Ansgariuslörlaget,
Sthlm r938, behandlar huvuddragen i treenighetsläran i ljuset av Johannesproloqen och Kvrså parrdoxalt det låter
kans fronrhetsliv och visar
att tsrristi gestalt klarnar blott i
Treenighetens ljus.

-

-
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NY UNGDOM.
Uddrag af et Foredrag orn de belgiske Jocisters (I. O. C.:
ouvriöre chrdtienne) Moralkampagne i t937, holdt ved
Det kvindelige Ungdomsstevne i Trlrld rz. Juni r938. l\ng.
rten rer4 og re36 samt

Jeunesse

f;:':T'J'ift;-rå"i'tr:11,l"reke

f n kendt fransk, katholsk Forfatter skrev nyligt: "Massernes Afkristning er
ldet v€rste Slag, der har ramt Kirken siden Luthers Opror.
derfor
- Netop Deter
taler vi om den kristne Arbejderungdom, Jocismenq Mirakkel.
mirakulsst at se unge Arbejdere og Arbejdersker krmpe sig frem imod
Strommen. De siger Nej til triumferende materialistiske Opfattelser, Nej til
Klasselidenskaberne, Nej til deres egne Lidenskaber
er ikke
- Jocismender
Bourgeoisieungdcm, der gaar ud til Folket. Den er Arbejderungdom,
gaar
til Kristus. Kristus bringes dem ikke af privilegerede Klasser udefra. De finder ham i sig selv, ved deres Side, blandt dem selv, Han, som aldrig har forladt dem.
er nok, at de er tit, for at en lille Prrsr, jeg kender, som
- Det
kamper haardt
i en fjendtligsindet Forstad ikke mister N{odet. Det, de udretter,. spr€nger Klassegrcnser. Verdens privilegerede samler i Smug Krummer, derfalder fra de fattiges Bord." Saavidt Frangois Mauriac i Sipt.
. Der e.r saa meget sorgeligt i Verden i Dag, lad os derfor dvale ved noget,
der trods sin dystre Baggrund er saa gladeligt.
Jeg skal fortelle om de belgiske Iocisters srorslaaede Kampagne i ryy for

for mange en forfardelig Aabenbaring af de daarlige Forhold og lJmoral, men ogsaa en Aabenbaring af en
n y U n g d o m, der vil Smudser til Livs, der vil rense ud og forandre. Ka-pagnens Devise var de to Ord, jeg har sar som 'Iitel for min Tale: N y
bedre Moral paa Arbejdspladserne. Den blev

Ungdom.
'Jocisterse

er emminent aktive. Stadig har de srore, landsomspendende Kampagner i Gang. Deres Studiekredse beskeftiger sig med de samme Emner. En
Jocist-Studiekreds er altid rettet mod Aktion. I t9J7 var den veldige Kampagne rettet mod Umoralitet paa Arbejdspladserne. Det var et Alarmraab, et S. O. S., fra de 8o,ooo Jocister for Belgiens
6oo,ooo unge Arbejdere og Arbejdersker, hvis Hxr aarlig foroges med 6o,ooo
nye (Jnge, der begynder at arbejde.- Og det blev mere end et Nodsskrig.
Det er allerede en hel Fornyelse.
Samtidig fortes Kampagner for Forberedelse af de nye Unge til Arbejdslivet
og den aarlige P aaskekamp agne for at fore Arbejderne til deres Paaske-

pligter, samt noje forbundet med Moralfelttoget: Forberedelse af Kaldet til
kristent Ägteskab efter Parolen: "Ingen Egteskabslykke
uden

crdentlige
Arbejdspladser,
Gennem nye Arbejderhjem til en ny Arbejderstand, - Gennem en ny Ungdom til en ny Verden!"

Kampagnen har gjort et m€gtigr Indtryk, iser dens Afslutning: 7o Massemader med ialt 2oo,ooo Deltagere.
Som altid hos Jocisterne var det hele grundigt forberedt. Direktiverne og
Planerne udsendes af Generalsekretariatet. Hver af Bevagelsens fire Grenä
forbereder sig srrskilt og har deres egne Tryksager:
r. Den flamske for unge Piger. z. Den flamske for unge Mrnd. 3. Den
franske for unge Piger. a. Den franske for unge Mrnd.
I Ledermader og Studiekredse gennemgaas og besvares trykte Sporgeskemaer.
Svarene skrives ned og indsendes til Generalsekretariatet. Det er Jocisternes
stadige Enquåte-Metode.
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Jag kan kun give et Par Prsver paa de Hundreder af Sporgsmaal: "Hvordan
kommer du til Arbejdet?
Er Toget ordentligt oplyst?
der srrlige
- Erder
Er- Rutebilerne overfyldt?
Foregaar
Kupder for Damer?
forkerte
Ting under Rejserne? - Flvordan benyttes Ventetiderne?
Er der ordentlige
- Situation? Skal
Hvad- kan man gare for at forbedre denne
Fcrbindelser?
der ventes udenfor Fabrikken?
Bliver Lerlingene demoraliseret?
Hvordan
er Forholdene paa \f/. C.?
i Spise- i Vaskerum? - fori Omkledningsrum?
Er der adskilte Omkledningsrum
salene?
Mend og Kvinder?- Hvorledes opforer
Yrrkfarere og Mestersvende sig * isrr overfor de kvindelige
Drikkes der paa Arbeidspladserne?
Er Arbejdstojet xrbart?
Arbejdere?
til Umoral? Er der ordentligt
Er Spise-- og Hvilepauserne en Anledning
-Opsyn?"
Ved et Mode for unge Mend, jeg selv overvrrede i Bryssel, spurgtes bl. a.:
"Flvilke Aviser lrses paa Arbejdspladsen?
Sportsblade?
- Lrses Bliver
- Filmsblade? Pornografiske Blade? Romaner? Hvilke?
de kommenteret
Og hvordan?
Hvad gor d u derimod? Tager d-u gode Blade og Romaner
Kan d u ikke indmed?
man på Arbejdspladsen? Og hvad?
- Synger
Sange?
fare gode
Tales der om Films? Hvilke? o. -s. v."
Resultatet af Undersagelsen blev
som ventet
rystende. De Unqe i
- paa Arbejdspladserne.
14 Aars Alderen er nz,dt til at soge ind
Og der bliver
de fleste fordrrvede i Labet af f aa Uger. I Stedet for at vrre Arbeidets Templer er de fleste Arbejdspladser rene Utugtshuse. Tonen er forfrrdelig. Exempler paa regulrr Forfsrelse er legio. Det er, som om de rldre v i I odekgge
de "gronne". Hovedparten af de over z,ooo Tilfxlde, som Generalsekretariatet
ligger inde med efter Enquöten, kan overhovedet ikke omtales i offentlige Foredrag og anstrndig Presse. -Og i den Luft er disse Unge f orpligtede til at leve mindst 8 Timer,
Dag ud og Dag ind, Aar efter Aar. Det krcver Heltemod at forblive ordentlig,
De materielle Forhold er ofte den direkte Anledning til Synd: Ingen Dore
for V. C., felles Omkledningsrum, for lidt Plads og Lys, intet eller meget
lidt Opsyn o. s. v. Det kunde ikke godt vrre vrrre!
Jocismens Metode kan udtrykkes i disse tre Ord: r) Se
- z)Domme
den ud fra
l) H a n d I e. - Efter at have fastslaaet Tilstanden. bedommes
Guds Bud og Kirkens Lxre, og saa gaas der over til Handling.
Ledere og menige tag,er fat. paa et helt Korstog af Husbesog og personiige Henvendelser. Familien hjemme bearhejdes. for at. alle skal komme tit
Massemaderne. A I I e unge Arbeldere og Arbeidersker paa Stedet besoges
ofte adskillige Gange. Hver Afdeling har et Kartotek over dem. Der tales
om Kampagnen og Massemaderne paa Arbejdspladsen.
Men Jocisterne mener ikke, at de kan lose Problemet- alene. Derfor soger
de Samarbejd.
med socialistiske. kommunistiske og liberale Organisa- ikke
tioner,
men med
de kristne Organisationer for Voksne: Kristne Fagforeninger og -Kvindeforbund; iser taler de med Arbejdsgiverne for at aabne deres
Ajne, faa indfort Forbedringer og i nrrmeste Rrkke faa dem med til Massemsderne.
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.|ocismen er ingen politisk Bevrgelse, men i denne Sag, som i saa manqe,
gor den alt for at paavirke den offenlige Mening oq indsender Forslag til den
lcvgivende Myndighed. Til Massemoderne indbydes srrlig Embedsmend
og andre ansvarlige.
For egne Midler - Jocisterne betaler selv deres Kampagner
de
- benytter
alle den moderne Tekniks
Propagandamidler. Far de store Meetings
oversvommes Belgien af Blade, Lobesedler og Plakater. I denne Kampagne saaledes: z7,ooo smaa Plakater, ro,ooo store Plakater, 8oo,ooo Lsbesedler. Disse
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Ting tages modigt med paa Arbejdspladsen. Der tales om Kampagnen i Radioen og ksres med Hojtalerbiler.
Til den umiddelbare Forberedelse horer ogsaa Leje af Modesale og Ordning
af srrlig Transport (Rutebiler, Extratog).
- Forberedelse ved Ban og Offer.
I det stille sker den vigtige overnaturlige
-var
Et Jocistoffer
saaledes for En: Kun at v€re sammen med Keresten een
Gang om Ugen. Paaskeaktionen var i Fjor pre.get af Moralkampagnen. I
Belgien arbejdes der Langfredag, men p^a mange Arbejdspladser opnaar
Jocisterne Standsning og Bon foran Krucifikset Langfredag Kl. l. Der blev
Arbejdspladsen indviet med Bsn om bedre Tider.
Som vigtigere end noget andet regner Jocisterne i- derne Sag, at deres egne
Medlemmer opfarer sig helt eksemplarisk. Man maa erobre sig selv, fsr man
kan erobre andre. Ingen letsindige Blade, daarlige Films, Iette Sange, Tvetydigheder, Flirten for en rgte focist!
Bevegelsen opdrager sine Medlemmer- til Renhedens Dyd. I den sidste Tid
har man i Studiekredse srrlig behandlet Sporgsmaalet om Bekendtskab, Forlovelse og kristent Ägteskab. Man indprenter de Unge, at her gelder det
baade timelig og evig Lykke, at Flirt kun er af det Onde, der ofte fsrer til
det Verste.
Man opfordrer de Unge til i Tide at sporge Forrldre oe
Skriftefader til Raads. At stifte Bekendtskab, og, som det hedder, "gaa med
En" har kun eet Maal: Egteskabet; og derfor bsr det kun ske, naar der er
Udsigt til et godt kristent Familieliv.

Den Unge skal forberede sig til .Egteskabskaldet
forstandsmrssigt, moralsk,
religiost, socialt. Ingen fremtidig Lykke uden det. Men det krcver ogsaa.
Selvbeherskelse, Ansvarsfolelse og Offeraand. Ikke stifte Bekendtskab naar
der ikke er n&r Udsigt til muligt Ägteskab; det er i zz-25 Aars Alderen.
Og da bsr det vere med En, som man kan dele det Bedste i Livet med. .focistbevrgelsen indskrrper de unge Mend Respekt for deres kvindelige Arbejdskammerater som Fremtidens Arbejderhustruer og Modre til kristne Bsrn.
I Forlovelsestiden bar de omgaas som to Guds Bsrn med en behersket
Reserve og Verdighed. Som Lisbeth Burger siger: "De ulykkelige
'Egteskaber er oftest Folgen af daarligt tilbragt Forlovelsestid og andre Fejltrin
far Egteskabet". Nej. Forlovelsestiden skal vrre et helligt Noviciat for
Agteskabets hellige Kald.
Fra Enquöteskemaet over disse Ting henter jeg et Par Sporgsmaal: "Indlader de unge Arbeidere og Arbejdersker siq i Bekendtskab med andre Maal
end Ägteskabet: Flirt, Venskab, 'moralsk Stotte', Sanselighed?"
- ud sam"I hvilken Alder begynder de at'gaa sammen'? Gaar Forlovede
men? Flvorhen da?
Hvordan tales der paa Arbejdspladsen om de Emner?"
o. s. v.
Man opfordrer Jocisterne til ikke paa nogen Maade at formindske deres
Apostolat paa Grund af deres Forlovelse. Det er netop det bedste Vern.
I de enkelte Afdelinger fejres Ledernes og Medlemmernes Forlovelse og
Bryllup med en Fest. Der er allerede en hel Rrkke kristne Mansterhjem i
Belgien dannet af tidligere Jocister.
opfordres til ikke mindst
-. De Unge
i Forlovelsestiden at soge ivrigt til Skriftemaalet
og Altrets Sakramente. Det
er jo en kendt Sag, at netop i den Tid er der mange, som bliver mindre ivrige,
skont de nu trenger sarlig til Sakramenterne. I deres Blade, Moder og Studiekredse har Jocisterne talt meget om Bryllupsliturgi. En rigtig |ocist gifter sig
kun .ved Messebryllup, hvor de to og hele Afdelingen gaar til den hl. Kommunron sammen.
Efter et halvt Aars Forberedelse afholdes endelist de store offentlige Mader,
n€sten dagligt fra r. Februar til 3o. April.
lagde ud med en
- Antwerpen
Aften i Vintercyklebanen; der var 6,ooo Deltagere.
I den flamske Dcl af Belr96

Ny

Ungdom.

r alt,4s Moder med rto,ooo Tilstedevrrende; i den franske Del:
to,ooo. Hojdepunktet var Modet i Bryssels Cirkus med ro,ooo
Deltagere. Ofte maatte Hajttaleranleg indrettes for dem, der ikke kunde komme ind. Desvrrre var Maderxkken lige afsluttet, da jeg i Fjor kom til Belgien,
men jeg mrrkede Efterdonningerne. Msderne var helt igennem de unge
gien holdtes

z5 med

Arbejderes. Alene deres Ledere, tidligere Arbejdere og Arbejdersker, forte
Ordet. Kun tvungen af Publikum og de Unge tog af og til Stifteren og Overgeneralen Kannik Cardi jn Ordet, og i Bryssels Cirkus Forsteminister
van Zeeland.
store Sale var enkelt, men virkningsfuldt smykket
- Deog kraftige
med store Jocistemblemer
Fyndord, som: "Gennem en ny Arbejder"Tro mod Kristus og Paven". etc.
ungdom til nye Arbejderfamilier"
- i Uniform,
Publikum var meget blandet: Jocister
unge og cldre Arbejdere
ofte med Sixpence
andre Familiemedlemmer, gejstlige, spredt derimellem
-en Biskop, en Minister,-en Provinsgouvernor, en Dommer, Arbejdsgivere, Vrrkfarere.
Noget af det, der gjorde serligt Indtryk paa de saa blandede Skarer,
var de -unge Jocister selv. Her var ikke blot T a I e o m en ny Ungdom;
man saa den allerede realiseret for sine Qjne, den var levende Virkelighed. De
unge Mrnd i lyse Sportsskjorter med et stort paasyet Emblem. De unge Piger
i deres brogede Spenserskjoler med Emblemet heftet foran paa Baskerhuen. Unge Mend flankerede Midtergangen og unge Piger stod oppe paa Scenen
eller Tribunen i en Halvkreds bag Talernes Bord eller ude i Bryslercirkusets
Manöge. At se deres Vrrdighed, Overbevisning og Begejstring, at se de
rene Ansigter, naar de bad, sang, svarede paa Talernes Tilraab og lyttede.
var allerede en Oplevelse af den nye Ungdom, Udtryk for en Kristendom, der bliver levet hver Dag!
Msdernes Program var nogenlunde ens. De indledtes med Fanernes Indmarsch
naturligvis under begejstret Jubel.
Derpaa bad alle langsomt
"Jocistbonnen"
for alle Arbejdere. Og saa fulgte i skiftende Rekke Sange,
Taler og Talekor. Der var hvert Sted tre Taler:
r. Hvad er og vil Jocismen.
2. Umoraliteten paa Arbejdspladserne.
3. Vejen til Losning af Problemet.
"Rapporterne" som de kalder dem
Talerne
af de
- eller
- blev Iholdt
Unges overste
Ledere selv: unge Mend og unge Kvinder.
den fsrste
besvaredes Angrebet: "Jocismen er bare bekymret for Arbejderungdommens
Sjrl, den er en Bedejomfrubevegelse". Taleren
ny hver Gang
- en jocismen",
- fortalte om Jocismens sociale Hjrlpeaktioner: om "For
der
forbereder Skoleungdommen paa deres senere Arbejdsliv, om Arbe jdsanvisning, Kamp forLanf orhojel se, Afvergelse af Arbe jdsulykker,
Kamp mod U m o r a l, om Samarbejde med de kristne Fagforeninger, om
Hjrlp til Arbejdslose i Fode, Trj, Beskrftigelse, Friluftslejre, om
Soldarermission ogsaa med materiel Hjrlp foi de indkaldte, om almindelig Oplysningsarbe jde, og Opdragelse, om Paaskeaktion
og Sygeapostolat, om Jocisrpressen. Med Rette kunde Taleren
slutte: J. O. C. er de unge Arbejderes "Skole", "Service" og "Representation".
Hvad vilde Tusinde af os vcre i Dag uden .|ocismen?"
Den anden Taler
dvrlede ved vor katholske Opfattelse af Forlovelsesrid,- Familieliv og Born,
cg anklagede deroverfor Aanden paa Arbejdspladserne. Uden nogensinde
at sy-nke ned_ til at fortrlle grimme Ting, blev Raadenskaben dog lagt blot.
Saa forfrrdelige er Kaarene for 6oo,ooo unge Arbejdere og Arbejdirskir mellem r4 og zy Aar i Belgien, at al Hjemmets og Skolens NIaje er ofte odelagt
paa faa Uger. Far og Mor faar smaa fordarvede Vesner hjem,
hir
- hvad
de ikke set og hort og v€ret med til!
Maaske kamper de rre,
fire, fem
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Maaneder, men saa k a n de ikke mere og folger Trop. Ogsaa disse er kaldet
til Livslykke, til engang at faa eget Hjem og blive Far eller Mor. Tag fra
den unge Arbejderske Begejstringen for Moderskab og Krrligheden til Born,
T"g fra den unge Arbejder hans Riddercg du har gjort hende til et Uhyre.
lighed, hans Respekt for Kvinden, -hans Agtelse for sin Mor, og du har gjort
ham til en Slave af sine Drifter!
Den tredie Taler dvrler ved Fremtiden. Der skal Optimisme til, men t€nk
paa den lille Flok Lerlinge, som Kannik Cardijn samlede for z5 Aar siden i
sit Kapellanvrrelse i Laeken, og som i Dag er bleven til Verdensjocismen.
Sociale og hygiejniske Forbedringer er ikke nok, hvis ikke Arbejderne er gennemtrengt af deres personlige, sociale, evige, overnaturlige Vardighed. Uden
det bliver Arbejderne ikke lykkelige, selv om de skulde faa dobbelt Lon, kun
6 Timers Arbejde pr. Dag, en Maaneds betalt Ferie og dertil Radio og Tandem.
Der tiltrenges en Revolution, men en indvendig. Hvis vi lxrer at
betragte alle som Guds Bsrn: fra den beskedneste Tjenestepige og sodede Minearbejder lige til Afrikas Slaver
saa staar vi overfor en ny Verden.
Hvor
mange maa ikke bekende: "Jeg- var en Pigejeger, en Tos, en Dranker;- hjemme
var jeg en fremmed, jeg levede som en Hedning. Men takket vrre Jocismen
er jeg nu lykkelig!"
Vi vil en ny Opfattelse af Lsnnen
ingen Hungerlon.
- og
En ny Opfattelse af- Kerlighedslivet: ingen Leg og Pjank
Synd. De to
unge maa kunde sige til hinanden: "Jeg bringer dig ikke Guld, men min Forstand, som jeg har udviklet for dig
min Vilje, som jeg har gjort strrk for
- jeg
dig. Jeg bringer dig mit Hjerte, som
har bevaret rent for dig". Det er
for mange: den nye Opfattelse.
Videre forlangte Taleren Beskyttelse
af de Unges Dyd i Arbejdsmilieuet.
Han forlangte Myndighedernes Indgriben om nodig og Straf for Overtredelser.
Han forlangte Mulighed for en ren og god "stiften Bekendtskab" og Forlovelse.
Arbejdspladser, der er lJtugtshuse, bor tvangslukkes.
Men det
- sclv
- selv!
grlder om
at begynde: Respektere Arbejdskammeraterne og sig
Ansvaret er ikke alene Arbejdsgivernes.
Talerne henvendte sig skiftevis til Jocisterne selv, til Foraldre og til alle
tilstedevrrende med Sporgsmaal. Et Par Eksempler: "Hvem skaber den
nye Arbejderungdom, den ranke, den rene, den glade; hvem vil bygge dcn
nye Arbejderstand"? Jocisterne svarede taktfast: "Vi!"
"Foreldre,

Mrnd, Kvinder, Katholsk Ungdom vil I kempe med os
- Lykke?" Fra
for en strrkere Skgt
et rent Folk
Arbejdernes evige
de Tusinder lod det som en Torden: "J^!".
Paa disse Mader var intet Had, ingen personlige Anklager, ingen knvttede
Naver, men krrligt udstrakte Hender. Modet sluttede med, at et Talekor af unge Piger, 20
So - roo, udraabte Arbejderungdommens kntrgende
- alle
moralske Nsd.
Ved
Mader var der dyb Grebethed
isrr under den
- Manifestationer.
anden Rapport -om Mistilstanden. Der var ingen fjendtlige
Mange grad. Paa Fotografierne kan man se den dybe Alvor. Mange sidder
med bojet Hoved, nogle med Flaanden for Ansigtet. Ingen fandt de to 'fimer
lange. "For saadan noget vil jeg gerne staa 2 Timer til", sagde en Arbejderkone. Under Jocistsangen "Vi er den unge, den ranke Arbejderstand"
tarrede flere Kvinder Sminke og Pudder bort fra deres Ansigt.
Fsr Msdet
sagde et Par Arbejdere: "De skulde hellere give en god Film", -men bagefter:
"Der skulde hellere vrre flere saadanne Moder og ferre Films".
En Professor erklrrede: "Aldrig i mit Liv har jeg oplevet noget lignende".
Seks
Professorer fra Universitetet i Louvain forsvarede Jocisternes Aktion mod en
enlig Angriber i Pressen: "Hvis De selv havde vrret med til Moderne som vi,
vilde De se anderledes paa det". "Ingen politiske Moder i Belgien har vxret
saa store og iser saa smukke", sagde Folk.
Disse Msder har rusket op i
rg8
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Jocisterne selv. Mange, der var gledet ud, er kommen tilbage, nye har meldt
sig under Fanerne. Flere Unge, der fsr "legede Krrlighed", er efter Moderne
hort op dermed, idet de erklerede: at de dog var alt. for unge dertil.
Jocistforcldrene er mere stolte over deres Born og giver dem lettere fri- til der':s
og aldre er ved denne Kampagne, ligesom hvert
Apcstolat.
- Mange Ungevendt
tilbage til Kirken og religios Praksis.
Aar ved Paaskekampagnen,

Paa mange Arbejdspladser er Tonen helt forandret. Yrrkfarere erklerede
i Fremtiden intet urrbart vilde taale. - I mange FabrikFrllesarbejdet
ker er der indfort Forbedringer. Man har flere Steder afskaffet
cg forbedret de hygiejniske Forhold, forbudt grimme Billeder, lovet Bortsendelse af dem, der ovede daarlig Indflydelse. Arbejdsgiverne sogqr Raad
hos Jocister om mulige Mangler og s€tter Jocister paa ledende Pladser ved
af Cheferne holdt ligefrem Taler efter Moderne til deres
Arbejdet.
- atNogle
hojne Moralen ved Arbejdet. En lovede bedre Lon, men truede
Arbejdere om
samtidig med Bortjagelse af daarlige Elementer. En Arbejdsgiver onskede
en kvindelig Jocist som Vrrkleder. Der var netop i den lokale Afdeling en
mange Steder, at de

ung Butiksfroken, som vilde ind paa en Fabrik for bedre at kunne hjelpe
Hun blev antaget og uddannet. Chefen frygtede dog,
at hun skulde vrre altfor erobrende, men hun erklrrede, at hun isrr viide
virke ved Tjenstvillighed og Venlighed. Efter at hun havde vx.ret i Fabrikken
i 7 Maaneder var r r Kammerater bleven Jocister, deraf to Holdledere. I et
Kontor, hvor 4o unge Damer arbejder, var der en meget daarlig Tone. 4 af
Damerne, der havde vrret med til et Massemode, erklrrede neste Dag, at
de ikke vilde taale Uhumskheder mere. Siden er hele Atmosfxren paa dette
Det forste Ord, man horte Dagen efter Moderne i mange
Kontor ren.
Vrrksteder var: "Her taales ikke mere svinsk Tald" Unge forlovede, der for
havde tilladt sig alt, har efter Moderne besluttet at leve som Kristne i deres
Forlovelsestid.
Cg saadan kunde man blive ved hnge.
Kampen
- Men om
Undersogelsen
Sejr er langtfra vundet.
Tiler ikke endt. Absolut
standene fortsattes. Det gelder isrr stadig at opdrage de Unge selv og finde
og forme Ledere. Man vil fortsette med Samarbejdet med de andre katholske
Organisationer, Arbejdsgiverne og Myndighederne. Flele Pressen har talt
om Kampagnen. Iser har Jocisternes store Presse udspredt dens Idealer. Et
af Bladene med Referat og Fotografier er kommen i r;o,ooo Eksemplarer.
Flvor mange Tusinder naas ikke ad den Vej!
Man har ikke Lov til at
vane skeptisk og pessemistisk angaaende Sejr. Det er Mangel paa Trc til Gud.
Sagen grlder et Folks Liv og Dod.
N.j, vi skal holde Begejstringens Ild
- at
forkynde den katholske Moral og
lysende. Det er Gejstlighedens Opgave
brandemrrke Usedeligheden. Det er deres Cpgave at give de nsdvendige overnaturlige Hjclpemidler. Men Presterne staar ikke paa Arbejdspladsen. Der
ligger Lrgfolkets Apostolat, som ingen anden kan udfore end de arbejdende
Arbejde.rungdommen.
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SToRFJoRDGÅno.
DEN NYE, KATOLSKE MISJONSSTASJON I LOFOTEN.
n.. I av dette tidsskrift for .1936 (sid. yz) har mgr. Kjelstrup gjort opmerkrI som på at den Apostoliske Prefekt for Nord-Norge, mgr. Starke, i oktober
ry34hadde erhvervet odelsgården Storf jord pä Vestvägay. For

Misjonen betsd erhvervelsen et skritt fremover. Det var skaffet en ny basis
for virksomheten, og det på de verhårde Lofot-oyer ute i Norskehavet. Lofcten har en befolkning på henved 2o,ooo, og Vestvågoy, som er centralt beliggende, er tettest befolket med rz,ooo mennesker. Det eneste anlopssted for
hurtigruten er Stamsund, hvorfra veien går vestover og forgrener sig til de
enkelte bygder. 8 km fra Stamsund kommer vi til det område som kalles Storfjord, og til venstre på en bakke ligger den nye misjonsstasjon Storfjordgård.
Gårdens oprinnelse ligger visstnok i middelalderen. Så langt historiske kilder
for sieblikket kan gi oplysninger forekornmer navnet "storfjord" (eller
"Fiorderr") allerede i t6r4 som gårdsnr. 43 i Buksnes'). Lenge far t667 blev
en storgård, kait Herteigen, utskilt fra Storfjord. I generalboken for Lofoten
for 1667 opfores nemlig gården Storfjord mtr. nr. 43, l. nr. 96 og Herteigen
mtr. nr. 44, L nr. 97 som to selvstendige bruk. Men skylddelingsforretningen
finnes ikke i arkivene'). Fra 1896 til r934 gihk dessuten r9 småbruk og hyttetcmter ut. Siden r934 har den Apostcliske Prefekt solgt ytterligere roo dekar
fra hovedbslet. Den gjenvrrende kjerne av den gamle eiendom ligger på begge
sider langs hovedveien Stamsund-Leknes. Den har umiddelbar adgang til Vestr) Rygh: Norslie Gaardsnavrre Nordlands amt.
fra Statsarkivet i Trondheim av 3ofr. r9z9 og rzfrz.

2) Meddelelser
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fjorden som med en vik trenger sig inn og optar i sig vannet fra eiendommens
to innsjoer. I det langstrakte og brede dalsskk er der ypperlig beite, likeså på
fjelltraktene ornkring. Der finnes gode torvfelter og bjorkeskog til å dekke
behovet for brensel. Henimot ryo mål kan ansees for dyrket jord og brukes
som eng, potetaker og have.
Allerede i slutten av det forrige århundre har en katolsk prest ofte v€rt i
Lofoten for ä forkynne evangeliet for fiskerbefolkningen. Analene til Tromso
m.enighet forteller at sognepresten der drog hit ut i dette siemed. Da det i den
siste tid hadde bosatt sig trosfeller på Vestvågoy yar der anledning til å utave
regelmessig sjelesorg hos dem. Slik kom den Apostoliske Prefekt i kontakt med
disses far og slektning, H. M. Hulaas, som eiet Storfjordgård. Degne omstendighet gav visstnok anledning til at der kom til salg og kjop. Bygdefolket
så med en viss spenning på de ting som var i gjerde med gården. Allerede for
kjopet skrev "Lofotposten" (nr. r8z/83 ry34) at "katolikkene later til å utfolde en livlig virksomhet også i Nord-Norge. Nu er virksomheten utstrakt
til Lofoten. Der pågår underhandlinger om salg av storgården Storfjord. Formålet med denne eiendoms erhvervelse skal vx.re ä anlegge 'et kloster for
katolisismens tilhengere' i Nord-Norge".
Efter kjopekontrakten skulde eiendommen tiltredes r. mai r935. Mgr. Starke
ankom samme dag for å sette i gang de mest påkrevede arbeider for innredningen av den nye stasjon. Det forste tiltak g.jaldt gudshuset. .Mens 4fl<1ig..
tommermenn ominnredet den gamle borgstuen til kapell, fikk andre arbeidsfolk
stope fundamentet til et nytt fjos, en for gårdsdriften uundvrrlig bygning.
Fjoset gir plass til tz_r4 storfe og 3o småfe. Dessuten fikk det honserum,
vaskerum og et rum for efterbehandling av melken. Under den stopte fjosflate
finnes kjellere til forskjellige formåI, bl. a. en potetkjeller. Hoilåven strekk.er
sig over hele bygningen og byr nok plass til alt hsi som kan hostes. Ved et
apparat heises hele hoilass op og fores til det sted hvor de skal lagres. Sommeren ry36 blev uthuset bygget med verksteder, redskapsrum, torkeloft og
beboelsesrum for gårdsfolk. Uthuset blev opfort i planker, likeledes våningshuset som blev bygget samme sommer. Alle bygninger fikk innlagt vannledninger. Vannet kommer fra en zo m hai knaus hvor der er sprengt og stopt
et basseng pä So m'. Også haven er tilknyttet dette vannett.
Det var bygdens egne folk som fikk utfsre storstqparten av alt arbeide. Da
det gav dem gode inntekter og.de blev vidne til at der ikke blev bygget noget
annet enn det som hsrer til en almindelig bondegård, med et lite kapell ved
siden av, var forestillingen om "et kloster for katolisismens tilhengere i NordNorge" snart forsvunnet. Det hersket almindelig tilfredshet og glede over
arbeidstiltaket på eiendommen. Ikke sjelden uttrykte folkene sine folelser i
ord som disse: "Det er godt vi har gamle Storfjord igien", eller "Nu står
Storfjord frem igjen som i sine velmaktsdager", o. l. Også fra kommunalt
hold blev det ofte fremhevet hvor velgjorende tiltaket hadde ve,rt for arbeids-

livet i bygden.
Det kirkelige styre la ikke skjul på det formål som lå til grunn for fore-

tagendet. Nåden trenger den menneskelige natur til sin virksomhet og Kirken
en naturlig basis for sine opgaver. Prefektens hensikt var å konsolidere det
kirkelige arbeide og derved bringe forlosningens nåde og budskap til disse strsk
av landet. Med dette mål for aiet lot Prefekten en prest bo på gården siden
mai r93y. I forstningen var det ikke greit å holde gudstjenesten. Man var nodt
til å lese den hellige Messe i et provisorisk rum. Alteret blev reist om morgenen og efterpå tatt ned igien. Det gikk slik i over 4 måneder.
Det var jo ikke lite arbeide som måtte nedlegges ved ominnredningen av den
gamle borgstue til kapell. Hele taket måtte omlegges, kirkevinduer lages og
innsettes, utvendig kles med nye vannbord og innvendig paneles. For hoved-
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akeret blev en apsis tilbygget, til vensrre og hoire i selve rummer fikk to sidealtre plass. Kapellets innvendige mål er rz,5XiX+ m. I bakgrunnen finnes
sakristi, gang og_galleri. Malingen blev utfart i lyse farver slik sorn vårt gemytt
trenger dem i den _lange msrke vintertid. Veggflatene og taket er hvitgule,
flatebrytninger og karmer morkegronne, benkerader lysegronne med viniode
stottepulter for armene under knelingen. Mens selve hovedalteret og sidealtrene
er malt i sort og hvitt,-har gulvet i apsisen marmorert sort farve. Samspillet
av farvene virker nokså rolig og samtidig opkvikkende. Paramentene og d.t
avrig,e utstyr. for gudstjenesten er gaver fra trosfeller i utlandet og for en del
fra Tromso kirke. Helst onsket man at vigslingens hoitid kunde-ledsages av
klokkeringning. Arbeiderne hadde samlet en pen pengesum sig imellåm til
fremme for klokkesaken og overrakt den til Prefekten. Men def var ikke tid
nok til å henge klokken på den plass den skulde ha. Den blev stopt i 1935 av
Petit & Gebr. Edelbrock Gescher i. Vestfalen og brrer det fromme motro:
f OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM (d. e. alt til Guds stsrre xie).
Da utsmykningeq av kapellets indre var så langt frernskredet at vigslingen
kunde finne sted, blev den fastsatt til ry/8.3i. Mgr. Starke kom da til gåids
og bragte med sig en ny misjonsprest og som eresgiest generalvikaren for Den
hl. Families ordenssamfund. Lenge far haitideligheten tok til var kapellet
stuvende fullt av forventningsfulle folk. En stor del av dem måtte stå i korridoren og sakristiet hele tiden. Prefekten vigslet kapellet som oratorium publicurn
og stillet helligdommen under beskyttelse av den hellige Familie av Nasareth.
Da han efter kommunionen satte det allerhelligste inn i tabernaklet blev den
evige lampe tendt. Efter 4oo är fikk Vår Herre igjen sin faste bopel på denne
Lofot-oy. Måtte han fra sin bolig trekke alle hjerter til sig og signe älle dem
som saker ham og bruker sine krefter til hans rikes utbredelse og rre.
Lgy fikk Vår Herre sitt hjem ytterligere utsmykket. Den osterrikske kunstmaler, baron aon Handel-Mazzetti, som hadde utfsrr et slitsomt maleriarbeide
for verdensutstillingen i Paris, sskte ro og hvile for en stund. Han snsket helst
å komme til Lofoten som syntes ä vere så tiltrekkende for ham. Mgr. Starke
innbod ham til ä vxre gjest på Storfjordgård. Under sitt ophold her fikk
kunstneren den tanke ä gjore noe som kunde bli til Guds starre &re og til pryd
for hans eneste helligdom i Lofoten. Prefektens nidkjrrhet og kunstn-rens
fromme sinn mottes så. von Handel-Mazzetti gikk igang med å male de tre
skjonne malerier som nu pryder hovedalteret og'begge sidealtrene. Den ledende
idd for alle tre malerier synes å vare fremstillingen av Messeofferets mysterium.
Alle tre malerier må tenkes som ett: Jesus på korset, til venstre hans signede
mor Maria og til hoire Johannes evangelisten. Jesus i midten er ikke lidende
eller dsende, men synes ä ofre sig ublodig til Faderen i himmelen. Den ublodige
fornyelse av korsofferet blir lokalisert og hensatt i nutiden ved det farverike
LofotJandskap i bakgrunnen. Men nutidsinntrykket blir ikke fremtredende, det
dominerende vedblir ä vrre Jesu skikkelse på korset. Den landskapelig bakgrunn på sidemaleriene er skjovet noe tilbake så Guds mor og Johannäs trer
frem og synes å rette sine blikk på offerets fornyelse og frembaring fra himmelens herlighet. Kunstneren har således skaffet et fremragende verk til Messeofferets forståelse. Han har efterlatt sine norske trosfeller og befolkningen omkring et verk som vil komme til å glede deres religios€ sinn og sans for skjonnhet. Vi takker ham ennu en gang.
Efter kapellets vigsling har gudstjenestene v€rt holdt som i de andre av
Prefekturets kirker. På festdager er kapellet for lite, men på almindelige sondager da fremmstet er mindre stort, er der plass nok. Da der bare er 16 trosfcller på Vestvågoy, fant mgr. Starke det lite hensiktsmessig å oprette et nyrr
sognekall. Kapellet styres derfor av en ,uicarius cooperdtor og sorrerer som
annekskirke under sognepresten i Harstad.
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Flittige hender er nu beskjeftiget på gården og på marken. De steller, bryter
nybrott, sår og planter. Arbeidet som er gjort, er stort. Mere er enda ä gjore
for å vinne utbytte til å avbetale på gjelden. Men mange etiske og evige verdier vil folge dette strev. Og når klokken 3 ganger om dagen lar sitt motto
ljome utover Vestfjorden, opover dalen og fjelltraktene, vil dens rost finne
gjenlyd i menneskehjertene omkring: "Alt til Guds storre &ret". Om der er
mange som vil lyde evangeliet og vende tilbake til Moderkirken, vil vi overlate til Herren.
Til den tidligere eier og hans slektninger som var med på å legge eiendommen
i Moderkirkens hånd, måtte Gud skjenke rikelig velsignelse og et langt, lykkelig liv.
Tb. Rwscbe MSF.
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NYHETER BETRÄFFANDE DEN GREGORIÄNSKÄ KALENDERN.
Det torde för vår läsekrets vara en känd sak, att frägan om en reformering
av den över större delen av jordkretsen gällande kalendern under loppet av
det nyligen tilländagångna äret kommit in i ett s. a. s. akut stadium. Ivrarne
för den eviga
kalendern, i vilken genom
eller också rationella kallade
inläggandet av-en (under skottår två) "nolldag"- eller åttonde veckodag årets
alla dagar skulle falla på samma veckodag, vilja genom förmedling av N. F.
taga denna reform med storm och överrumpling, så'att den nya kalendern
redan söndagen den t januari 1939 skulle kunna allmänt införas. Ty om det
ej sker den dagen, måste man vänta

på en

till

r9yo, den nästa gång som året börjar

söndag.

På uppdrag av Don Augwstus Edw,ards, representanten för Chile, framlades
d. z5 jan. ry27 för rådet ett utkast till ett fördrag om en kalenderreform.
Detta tillställdes 69 stater i och för utlåtande, och svar härpå utbads till den
r augusti s. å. Resultatet av denna rundfråga blev synnerligen otillfredsställande
från de frågandes synpunkt. Endast ro stater förklarade sig i princip ense med
förslagsställarna, t voro avgjort däremot, 6 sade sig ingenting ha att anmärka,
7 kunde ännu inte tråffa något avgörande, 4 funno ett införande av denna
nyhet förhastat, från J7 $1.a. Tyskland och Italien) hade över huvud intet
svar alls inkommit. Som en följd av detta negativa resultat beslöt man att
avföra frägan från dagordningen, då den föreslagna reformen under nuvarande förhållanden tydligen inga utsikter hade till framgång.
Det kan dock ej förnekas, att ett visst förenklande av kalendern inom måttliga och förnuftiga gränser synes önskvärt. Dessa gränser uppdrogos av bl. a.
den nederländska regeringen i följande satser:

r.
z.

Gregorianska Kalendern skall bibehållas.
Minäre förändringar (t. ex. betr. månadernas längd, flyttandet av skottdagen) må företagas.

3. Principen om en "nolldag" avvisas.
4. Ilppdelandet av äret i 13 månader kan likaledes ej antagas.
j. Fastställandet ay datum för Påsk mellan S:de och ry:de april anbefalles.
Dessa grundsatser överensstämma med framställningen i "Allgerneiner Neu-

lealender" azt J. B. Acbatz'?). Enligt denna skulle dagarna fördelas för de olika
månaderna sålunda: Januari 3r, Februari 3o, Mars 3o, April 3r,Maj 3o, Juni
ro (skottår 3r), Juli 3r, Augusti 3o, September 3o, Oktober 3r, November 3o,

December 3 r.

Något originellt framvisar knappast denna uppdelning av årets dagar. Den
enda väsentliga skillnaden mot den "eviga" kalendern härvidlag består däri,
att den 3r december förblir en vanlig veckodag och icke en mellan den 3o december och r ianuari inskjuten "nolldag".
Men överra.skande genom sin djärvhet och verkligen originell

är den av författaren föreslagna nyregleringen av kyrkoåret. Till stöd för sitt utkast anmärker han sålunda:
Rörligheten hos de kyrkliga festerna och tiderna är en tväfaldig: en mindre,
rrormal, och en större, onormal. Den förra är rörligheten beträffande adventssöndagarna och kyrkoåret i sin helhet och har en rörelsefrihet begränsad till
en vecka; den senare är rörligheten hos påsktiden, och den har ett spelrum av
y hela veckor eller 3 5 dagar. Julfesten är icke-rörlig och fast bunden vid det
*; Allgemciner Neukalender. Von J. B. Achatz. r14 s. Straubi ng r9t7.
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borgerliga året. Följden härav är, att varje samband fattas mellan julens och

vilket verkar störande på Ce liturgiska tiderna. En viss förlust ligger också däri, att julen icke, såsom påsk och pingst, alltid infaller på
en söndag, vilket har till följd en mer eller mindre ogynnsam anhopning av
helgdagar och ett avbrott i förtid av den fjärde veckan i advent.
För att avhjålpa dessa brister föreslår förfartaren att alltid fira juien på
söndagen efter den fjårde söndagen i advent eller, vilket blir detsamma, pä
sista söndagen i december; på den z5:te, om denna är en söndag, eljes på
söndagen efter den zy:te december':-). I organisk anslutning till dessa julfestdagar skall då påsk enligt kyrklig räkning falla pä r;:de söndagen efter jul,
eller efter borgerlig räkning på årets ry:de söndag, d. v. s. mellan d.en 8:de
och r4:de april. Författaren nämner en rad av orsaker, fördelar och företräden som tala för denna tidsbestämmelse för påskfesten, och vilka väl kunna
sammanfattas däri, att hela kyrkoåret härigenom skulle erhålla ett enhetligt
sammanhang och med normal rörlighet en jämnt fördelad stabilitet.
På ett klart och överskådligt vis är detta "Ständigt schema för den allmänna
nykalendern" framställt, och efter nogsamt övervägande synes det referenten,
aft, defia schema erbjuder en lycklig lösning på det så länge debatterade problemet om en reformering av vär kalender. Visserligen skulle man väl kunna
anföra några små betänkligheter: så t. ex. synes det mig föga lyckligt, atr julfesten kan sammanfalla med Sylvesterdagen; kanske vore det också lämpligare,
att skottdagen förlades till årsslutet. Detta är emellertid småsaker, som man
kan tvista orn. I det stora hela ger "Nykalendern" allt vad man förnuftigtvis
kan begära av förenkling, utan att förfalla till den stelnade orörligheten och
det ofruktb ara jämnmättet hos den "eviga" Kalendern. Och gärna göra vi
författarens ord till våra:
"Allgemeiner Neukalender" har framställts efter en reformplan, som. . . i
största möjliga utsträckning rättar sig efter nutida förhållanden och behov
under hänsynstagande till ekonomiska, vetenskapliga och religiösa intressen. . .
Framför allt undviker den alla godtyckliga ändringar och varje radikal omstörtning av det bestående liksom allt problematiskt och komplicerat nyhetsmakeri och varje förfördelning av enskilda samhällsgrupper. Med endast obetydliga förändringar på den hittills gällande kalendern, vilka inskränka sig
till en självklar och fördelaktig förbättring av förhandenvarande verkliga
brister, förenar den det nya goda med det goda gamla och skänker det nödvändiga och ändamålsenliga tillägget till tidigare kalenderreformer. . . Den
torde vara ägnad att kompromissande slå en bro mellan motsatta meningar
och kan utan betänkande antagas av den stora allmänheten. Och slutligen,
den kan, utan att man behöver avvakta ett bestämt år, närsomhelst utan
vidare införas."
Jobannes Stein S. l.
(Stimmen der Zeir., Jan. 1938. Umschau.)
påskens högtider,

'r) Circumcisio Domini på r:sta, Epiphania på z:dra söndagen, Praesentatio på 4o:de dagen
efter jul, Stephanus på r:sta, Innocentes på 6:te Januarl.
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EN BLICK PÅ KYRKAN I VISSA UTOMEURoPETSKA LÄNDER
Ontnium ecclesiaram caput et n7ater. (Alla kyrkors huvud och moder).
Så benämnes Laterankyrkan, där Påven, hela kristenhetens fader, har

sitt

I

biskopssäte.

Laterankyrkan, eller såsom dess
officiella namn Iyder: Vår Frälsarekyrkan på Lateranen, liksom i S:t
Petersdomen, som ständigt äger över
sig något av påskens sol- och segerglädje
i båda ser man biktstolar,
avsedda- för olika nationer och olika
språk. Men icke endasr i kristenhetens tvä förnämsta kyrkor kan
den katolske främlingen i Rom möta
sitt eget språk och känna sig hemma
i sitt andliga hem: de flesa narioner
äga dessutom egna kyrkor, så även
vi nordbor med den lilla vackra helgedomen pä Piazza Farnese invid
heliga Birgittas hus, där hennes minne pietetsfullt vårdats först av polska
karmelitnunnor under ledning
^v
grevinnan Vielhorska, och sedan dessa funnit ett annat hemvist, av Birgittasystrar med moder Elisabeth
Hesselblad som abbedissa.
Denna aktning för varje folks egen

karaktär, denna uppskattning av
sund nationalism, som älskar eget
folk utan att förakta andra, den mö-

ter oss överallt i apostlarnas och påvarnas Rorna aterna" men alldeles
särskilt i Propagandakollegiet, där
unga män studera, tillhörande olika
världsdelar, olika folk, olika raser,
men enade i katolsk tro, buren av
denna heliga romerska kyrka, som
S:t Ignatius martyren, biskop av
Antiokia (f ro6) kallar "föreståndarinnan i kärlekens förbund"').
Pius XI, som gjort så stora insatser på alla områden, främjat. katolsk
aktion, grundat verenskapliga institutioner, upprättat akademier för
lärda utan hänsyn till religion eller
ras -- Pius XI har visat så stort
intresse för missionen och så kraftigt
1) S:t Ignatius Martyr, Ep. ad Romanos.
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ingripit för densamma, att han med
skäl kallas den store missionspåven:
under hans pontifikar hava zo8 apostoliska vikariat och prefekturer
upprättats. Är 1922 fanns endast
e n "infödd".missionsbiskop, nu där^uteslutanemot z6 miss)onsstift med
de "infödd" klerus.
Den Helige Fadern har ofta framhållit, att Kyrkan
därom vittnar
hela hennes historia - ver arr lämpa
- varje styreliesig efter varje nation,
form, och att hon, likt en kärleksfull
moder, visar aktning för de olika
folkens seder och bruk').
Detta visa tillvägagångssätt är av
betydelse i synnerhet under orostider.
Oro och stridigheter hemsöka icke
minst i Palestina, men trots allt
anläggas missonsstationer, små kyrkor byggas, skolor inrärtas, andliga
övningar hållas, såsom den energiske
katolske ärkebiskopen av Nazäret,
Grigorios Flaggear, livfullr
Vgt,
skildrar i sin lilla skrlft "Mes oeuvre! en r932"'), där han även vädjar
till kristen givmildhet för katolsk
verksamhet i Vår Frälsares eget hemland. Palestina har nyligen skildrats ar' H. V. Morton i hans "In the
steps of the Master" och "ln tbe steps
ot' S:t Paul"
"Js straalende reiseboker", som- Sigrid Undset kallar
dem i sin recension i S:t Olao (N:o 4,
r937).

Under kristenhetens första sekler
funnos i Af rikas medelhavsländer
en mängd blomstrande katolska församlingar, och biskopar som S:t Cyprianus (t tl8), S:tAihanasius (t lZt)
och S:t Augustinus (f +lo) förde

där. Men muhammedabröt förhärjande
fram, och blott spillror blevo kvar.

herdestaven

nismens stormflod

t; "The Catholic Mind" (New-York)
zz/3 r938, sid. rzo.
2) Gåvor sändas till S. E. I'Archev6que

Grigorios Haggear, Caiffa (Palestina), Boite
Postale 279.

En blick på Kyrkan

i vissa

utomeuropeiska länder under

På Islams hårda jord, den kanske
mest svårbrukade av alla, arbeta
som pionjärer de "Hvita fäderna"
(Les Påres

Blancs)

tion stiftad av kardinal

kongregaLavigerie,

ärkebiskop av Kartago (f r89z), och
försök att sprida evangelii ljus bland
beduinerna i Sahara har gjorts av

Charles de Fcucauld, kavallerioffi-

ceren, som blev präst och eremit. och
vars levnadssaga skildrats av Rdnd

Bazin').

Rik är skörden på missionsfälten i
det inre af Afrika, särskilt i belgiska
Kongo, Kamerun, Uganda, och framför allt i Ruanda Urundi, där {ör
nägra är sedan icke mindre än 9,ooo
personer mottogo dopet, och där behovet av missionärer blir större år
från år. Det var i Uganda, som ett
antal unga män, pager hos landets
kung, ledo martyrdöden för sin kristna tro. De blevo alla, även ett par
protestanter, kanoniserade av Benedikt XV.
Av Abessiniens c:a ro miljoner invånare äro ungefär 6 milj.
kristna, 3 milj. muhammedaner och
r milj. hedningar. Abessinska kyrkan var katolsk ända till dess hon i
t:e århundradet hemföll till den
monofysitiska irrläran, som alltjämt
omfattas av henne. Av landets kristna äro to,ooo katoliker.
Katolsk mission finnes i Abessinien
ända sedan medeltiden, då dominikaner och franciskaner voro Yerksamma för att återförena de skilda
kristna med den katolska enheten. I
t6:de århundradet arbetade jesuitfäder med stor framgång härför, men
deras arbete omintetgjordes genom
blodiga förföljelser. Under det senaste seklet hava tvä katclska missionärer, lasaristpatern Justino cie
Jacobis och kapucinerkardinalen
Massaja, utfört ett missionsarbete,
rikt på välsignelse, men också uppfyllt av svårigheter och trångmå1.
Betydande insatser ha även gjorts
av den infödde prästen Ghebra Mi1) Rind Bazin, de I'Acadimie Franqaise,
"Charles de Foucruld, explorateur du Maroc, eremite au Sehara".
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kael, som i 8 5 y blev martyr för den
katolska tron och för icke länge sedan beatifierats').
Den z februari är 15o6 kom ett
portugisiskt skepp under befäl av
Diego Dias till en stor ö, som dess
upptäckare gav namnet S:t Laurentius, därför att det var S:t Laurentii
dug. Den ön heter nu Madagask a r. Missionsarbetet börjades där
ev portugiser, och fortsattes senare
aY franska missionärer, vilka här
liksom pä alla andra missionsfält inlagt de allra största förtjänster, och
här utfört ett arbete, som ter sig förhoppningsfullt. Då år r883 alla katolska missionärer blevo förvisade,
ädagalade de infödda kristna beundransvärd ståndaktighet, uppmuntrade
och stödda av den fromma katolska
prinsessan Victoria Rasoamanarivo.
En dag då hon och ett antal katoliker

sökte komma in i kyrkan, och vakten vid kyrkporten ville hindra dem,
sade hon: "Vill Ni hava blod, så
börja med att utgjuta mitt, men fruktan skall icke hindra oss från att
samlas till bön".
Den lilla katolska skaran med den

modiga prinsessan i spetsen fick

komma in i kyrkan, och efter ett par
år upphävdes utvisningsordern mot

katolska missionärer, vilka sedan
kunnat fullfölja sitt arbete.
Pä Madagaskar, som har en areal
av 6z7,ooo kvadratkilometer och
3,3oo,ooo invånare, finnas 6oo,ooo
katoliker.

"Hele Madagaskar er oversaaet
af större og mindre
Kirker. Alle disse Kirker og Smaamed hundreder

kirker er blevet rejst udelukkende af
de smaa Pengemidler, som staar til
de katholske Missioners Disposition:
den verldslige franske Stat, hvis Koloni Madagaskar er, gor nemlig intet
[or Missionerne; Koloniforvaltningen
husker kun Missionrrerne, naar de
skal betale Skat. Der spiller som Regel ikke noget menneskeligt Hensyn
1) Der Sendbote des göttlichen Herzens
Jesu (Innsbruck) N:o r, 1938, sid. 4.

zo7

Gustaf Armfelt.

ind ved de Nykristnes Trosiver"l).
Pä Madagaskar finnes en katolsk
press med stor spridning, såsom faller är också i andra missionsländer,
t. ex. i brittiska I ndien, vars nära
4 miljoner katoliker hava ry6 tidningar och tidskrifter.
Bland Indiens 6o miljoner utstötta,
kastlösa parias, rör sig ett sökande
efter religion. Deras energiske ledare, D:r Ambedkar, som strävar att
frigöra dem från de högre kasternas
r.örfärliga förtryck, förklarade: "Allt
ont, som kommit oss till del, har sin

grund i den hinduiska religionen. Om
vi bekände oss till en annan tro skulle ingen våga behandla oss på detta
sätt. Tiden är inne afi fatt^ ett beslut. Låtom oss välja en religion, vilken tillförsäkrar oss jämlikhet".
"6o miljoner sjålar i Indien söka
således en religion. Vart skola de
vända sig? . . . Vår plikt är att genom våra böner hjälpa dessa arma
slälar, som lida, att finna ljuset, det
sann

a ljuset", skriver Hemmet och

Helgedomen").

Ända sedan den store portu-

gisiske upptäckaren Vasco da Gama,
vilken 1498 följde den väg, som Bar-

tolomrus Diaz anvisat, landade vid
Kalikut, blev denna stad en utgångspunkt för katolsk mission. Här, i
staten Malabars huvudstad, hava he-

liga Birgittas döttrar grundat ett
kloster, med 7 italienska och 4 infödda systrar, vilka utbildats i Birgitta-klostret i Rom. De skola ägna
åt undervisningsverksamhet.
sig
-"Det
store nye klosterbygg i Calicut", skriver S:t Olap, "er ustyrt
efter alle moderne europeiske hygieniske krav og omgitt av en stor
have"t).

Vad ingen Birgittinabbedissa under den gamla ordens glansperiod
fått upplwa, har Moder Elisabeth

Hesselblad utfört, nämligen att grun-

da ett Birgittakloster

') N. U. (:

i

Indien.

Nordisk Ugeblad

for

ka-

N:o 38, r937'
sid. qso.
zf H. och H. (: Hemmet och Helgedomen) N:o 6, 1937, sid. 3.
3) S:t Olav, Oslo, N:o zo' 1937> sid. fiz'
tholske Kristne, Klbenhavn)
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Utrymmer medger ej atr här låmna en redogörelse för det storartade
arbete som sedan århundraden utförts av Kyrkan bland Indiens olika
folk och skilda kaster. I sdllet följa
vi den väg, som togs av S:t Franciscus Xaverius (t r j jz), Indiens
apostel, som också

år Japans').

Det verk, han börjat där och som
fortsattes av hans ordensbröder, fäder av Jesu. Sällskap, var så framgångsrikt, att Japan under r6:de och
r7:de århundradena räknade en miljon katoliker. Men en blodig förföljelse började och präster och troende
dödades. Endast ett fåtal katoliker
uppspårades ejl. utan präster och
sakrament förblevo de ståndaktiga i
sin tro, bidande bättre tider. Då äntligen en kyrka fick öppnas i Nagasaki den 17 mars 1865 kommo to av
deras ättlingar och sporde pater Pe-

ritjean, om han och hans ämbetsbröder erkände påvens auktoritet,
vördade den Helige Jungfrun och
Ievde i celibat. Då svaret utföll jakande, insågo de, att de nya missionärerna voro rättmätiga efterträdare
åt deras förfäders själasörjare, samt
meddelade, att det fanns omkring
to,ooo katoliker i de trakterna. Även
i dag befinner sig flertalet av Japans
roo,ooo katoliker, nämligen cirka
tt,ooo i biskopsstiftet Nagasaki.

Numer visa japanska myndighetgr
stort tillmötesgående mot den katolska missionen, och högre skolor och
högskolor fä upprättas, men icke
folkskolor, på vilka staten har uteslutande äganderätt.

I kyrkligt avseende är det egentliga Japan, som har cia 70 miljoner
invånare, indelat i rz distrikt med
omkring z4; missionspräster, Yatav
59 japaner, biträdda av lekmannabröder, 88 från utlandet och r20
från Japan. Av de i landet verksamma systrarna åro nåra 6oo utländskor och c:a 3oo japanskor.
I Japan förekomma årligen omkring z,ooo konversioner.
t ) F. F. Maurer, "Der hl. Franz Xover,
der Apostel Indiens und Japans". Paderborn

r926.
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Vida större är konvertiternas antal i K ina, där katolikerna utgöra
nära 3 miljoner, och där familjer
finnas, som trots svåra förföljelser,
hållit fast vid den katolska tron under 'sekler ända från de tider, då katolska missionärer började verka där,

bl. a. de båda lärda jesuitfäderna
Matteo Ricci (f 16ro) och Adam
Schall (f $66), vilka genom sina omfattande kunskaper, särskilt i matematik, vunno stort anseende i kejsarhovet i Peking.
Av missionärerna i våra dagar utgöras mer än r,yoo av infödda kineser, bland dessa åtskilliga biskopar,
crch zo olo av rikets katoliker stå nu
under ledning av infödda präster,
besjälade av äkta katolsk ande och
varm hängivenhet för Rom.
Av förutvarande apostoliske delegaten i Kina åren t922-t9JJ, ärkebiskop Constantini, numer andre
man i Propagandakollegiet (Rom),
där kardinal Fumasomi-Biondi är
prefekt, förekommer en redogörelse
för ställningen i Kina.
"I de forlobne Aar", skriver Mgr.
Constantini, "har hele den vestlige
Presse varet fuld av Roveruvesenets
og Bolchevismens Skrndselsgerninger

i Kina, og Leserne dannede sig et

lorkart Billede af hele det kinesiske
Folk. En sensationshungrig Rsver-

romantik slugte Efterretningerne om
Bandevrsenet i Kina som pikante
Lrkkerbidskener og glemte, at den
kinesiske Kcmmunisme brad sammen
under Chiang-Kaisheks ubonhorlige
slag. Gennem et lidenskabeligt Opraab imod de'rsde Banditter', Kinas
'svorne og inkarnerede Fjender', havde Marskallen i ry1r aabnet et sejrrigt Felttog imod de kommunistiske
Magthavere i Kiangsi. Men Japans
Adfrrd dengang i Mandshuriet forhindrede Regeringstropperne i at udnytte Sejren over de Rode. Kina
maatte stadig ve rge sig inmod to
Fronter: Japan i mod Nord og Kommunismen inde i Landet. Der staar
en Tragedie omkring det nationale
Kinas Forer, Marskal Chiang Kaishek! For ti Aar siden havde han

länder under
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faaet de kommunistiske. Muldvarpe
ud av Partiet og faaet jaget Russerne
ud af Landet, i Spidsen for dem
Borodin og Galen, der i Dag kalder
sig Blöcher og har Kommandoen
over den sibiriske Kommunisthxr
som Trusel imod Japan! Siden har
den kinesiske Generalissimus, saa
snart de japanske Ubehageligheder
og hans egne sn€versynede Modstanderes Trakasserier gav ham. Lov til
at trekke Vejret, i Slag paa Slag
slaaet Kommunismen til Jorden.
Med Starten af Bevrgelsen 'Nyt
Liv' forte han sit Land tilbage til
den urkinesiske Folkearvs Kilder og
sogte her igennem ogsaa aandeligt at
overvinde Kommunismens folkeoplosende Krrfter. Hans gentagse Opraab til Missionrrerne gjaldt samme
Maal. Selv Kristen, forstod han at
vrrdsette Kristendommens folkefornyende Magt. Defor kan det kun
gelde som en Fortvivlelsens Handling, naar han, der reddede Kina fra
det kommunistiske Kaos, den 2r
August r937, efter at Fientlighederne med Japan var bredt ud. besluttede sig til en 'Ikke-Angrebs-Pagt'
med Sovjet.
Den uhyre aandelige Omveltning
under Chiang Kai-sheks Ledelse og den stadiq-tiltagende Tilfredshed i Landet finder en Bekrrftelse i den katolske Missions Udvikling. En Kendsgerning er d"-t, at
Kcnversionernes Antal vokser for
hvert Aar. I Bcretningsaaret r9z9/3o
steg Katolikkernes Antal i Kina med
rr,r74> r93o/ 3r med 42,449. men
var
r93r/32 kun med 29,9or
- det
ind i
det Aar Japan marcherede
Mandshuriet og de store Oversvsmalle'
melser fandt Sted
- r93z/13
r93 t/34 med
rede igen med 6o,8r8,
78,9o8, t934/ j5 med 96,4jo og
ry5/36 med rrf,3J5. Det var den
storste Tilgang i kinesisk Missionshistorie. For ry36/37 indtil Krigens
Udbrud venter man et endnu ho1erc
Tal. Og Grunden til denne Omvendelses beveqelse? Kommunismens
Sammenbrud indtil den sidste Rest

i Kina

og sidste Smutskrog og Statsmyndig-
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Velvilje mod Missionen under den 'kristelige' Diktahedernes voksende

tors, Chiang Kai-sheks, Ledelse."').
En av Kinas ädlaste söner och
mest verksamma katoliker, Lo Pa
Flong, som på grund av sin utomordentliga verksamhet blivit kallad
Kinas S:t Vincent de Paul, föll under det pågående kriget offer för
mördarehand.

Genomträngd av kärlek till Eukaristien, som han dagligen mottog, en
meditationens lnan med valspråk:
"Lida och lyda", en bönens man,
som på sina talrika affärsresor flitigt
bad rosenkransen, var Lo Pa Hong
en handlingens man: en av Shanghais största industriidkare, direktör i

flera företag såsom spårvägsbolaget,
elektricitetsverket, vattenledningsverket, sjöfartsbolaget Ta-Tung Zung

Ke etc., etc,
Sisa stora inkomster använde han

för kyrkliga och karitativa ändamåI,
stiftade S:t Josefs asylen, där z,ooo
fattiga få husrum och yoo sjuka dagligen finna vård å kliniken
- Shangsom
hais största välgörenhetsanstalt,

kostade stiftaren omkring r milj.
Frcs om året. Dessutom upprättade
han sju sjukhus.
Trots sin oerhörda arbetsbörda
fann Lo Pa Hong tid att undervisa
i katekesen, gå hem till gamla och
sjuka, taga hand om vilseförda, besöka fängelserna för att omvända
fångar och döpa dödsdömda. FIan
var pr€ses i katolska aktionen och
blev 1936 utnämnd till påvlig kammarherre'). Såsom sådan beledsagade
has Påvens legat, ärkebiskopen av
Filadelfia, kardinal Dougherty, vid
eukaristiska kongressen i Manila,
F i I i p p i n er n a s huvudstad, som
räknar c:a 4oo,ooo invånare. Filippinerna är den enda staten i Asien
med övervägande katolsk befolkning.
Av dess r 3 miljoner invånare äro
nämligen rr miljoner katoliker.
t) N. U., N:o t4, r938, sid. 313.
2) La Croix du Dimanche zolr r938,
N. U., N:o f , 1937, sid. rrz och L'Apotre
du Foyer, N:o 4, 1938, sid. r34. Jfr Credo
r93,8,

2ro

sid. r3o.

Då Förenta Staterna år r898 ryck-

te Filippinerna från Spanien, måste
en mängd spanska präster lämna
landet, fanatiska sekter började grassera, en apostat (Gregorio Aglipay)
värvade anhängare för en schism.
Men trots allt har en religiös förnyelse så småningom gjort sig gällande
och den eukaristiska kongressen skall
utan tvivel kraftigt stärka denna och
hos allt flera.väcka kallelse för pråsterligt liv, visserligen förenat med
offer, men rikt på välsignelse.
Som förberedelse för kongressen
höllos i de katolska församlingarna
särskilda gudstjänster och andliga

övningar, och den

z februari

hade

huvudstadens myndigheter inbjudit
2o,ooo pilgrimer till en mottagning
i Stadion, där en stor missionsutställ-

ning var anordnad. Staden och hamnen strålade i festskrud, och r 5 stora
ängare härbergerade pilgrimer. Alla
kyrkor voro överfyllda av andäktiga.
Under stark tillströmning av människor öppnades kongressen den 3
februari av kardinal Dougherty med
högmässa i Immaculatakatedralen,
varefter legaten högtidligen mottogs i
det berömda univörsitetet i Manila,
vars studenter voro iförda blå uniformer och silverhjälmar.
P^ eftermiddagen hölls möte i
Lunetaparken, sem var fylld av väldiga skaror. På tribunen invid altaret syntes alla biskopar från Filippinerna ävensom biskopar frän Ja'
pan, Kina, Amerika och Europa, inalles rto personer.
Myndigheterna och folket tävlade
i att göra sitt bästa för kongressen.
Ofantliga skaror strömmade till gudstjänsterna. Vid den mässa, som celebrerades i Lunetaparken av den kinesiske biskopen Paul Yo Pin mottogo
rto,ooo kvinnor den heliga kommunionen. Nästan lika tairik var männens nattvardsgång vid en annan
mässa. Och 6o,ooo barn, alla vitklädda, men tillhörande olika folksla.g och raser, samlades vid Herrens
bord.

Icke mindre mångfald av folk och
tungomål erbjöd den stora processio-
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nen, som drog genom staden och bestod av y4 olika nationer.
Skilda till språk och nationalitet,
men enade i tron, avgåvo kongressens
medlemmar vid pontifikalhögmässan

löftet: "I Faderns och Sonens och den
Helige Andes namn lovar jag att
älska Kristi ställföreträdare pä jorsen och tro på den heliga katolska
Kyrkans sanning, samt att icke försmå eller ringakta denna tro. Jag
vill vara trogen mitt lands fana och
lyda varje laglig mynciighet. Jag inviger mig till att fråmja Jesu Kristi
namns ära och ber, att Han må hjälpa mig att hälla detta löfte till min
död".
På söndagen, kongressens sista dag,
drog en sakramentsprocession genom
.stadens rikt smyckade gator: först
beslöjade, vitklädda

kvinnor med fa-

nor i påvliga fårger, därefter

de

olika nationernas representanter mcd
sina flaggor,

till

sist präster, biskopar

CREDO

S

Dr. theol. Josef Holzner:
Pawlus. Ein Heldenleben im
Dienste Christi in religionsgeschichtlichem Zusammenhang. a68 S. Flerder, Frei-

burg i. B. tglZ. (M. y,6o,.
inb. 7,4o
zs olo.)
Paulus, Hebreer, Israelit, Farisr€r, Abrahams Efterkommer, "ved
Guds Vilje kaldet til Jesu Kristi
Apostel" (r. Kor. r, r) sraar frem
for os i Holzners Bog: Paulus. Ein
Heldenleben im Dienste Christi.
Sjrldent findes en Bog, der er
skrevet med storre Plastik, Krrlighed til Emnet og Sandheden. med
rigere Fylde af historiske Kendsgerninger og Paralleller, i hvilke Natur
og Overnatur har fundet sig i en
vidunderlig Flarmoni. Man leser Bogen som en Roman, der gor os Paulus forstaaelig; man ser, hvordan
Forholdene, han lever under, gqr
deres Indflydelse geldende og danner

och kardinaler. Efter Te Deum och
sakramental välsignelse, lyssnade tallösa skaror på knä under andlös tysrnad, dä den Helige Fadern talade i
radio till kongressen, sägande bl. a.:
Vi hoppas och bedja, att Edert arbete för missionen, Edra tankar och
böner därför må ökas dag för dag
med tillhjälp av en stor offervilja,
som hämtar sin styrka i att ofta mottaga altarets heliga sakram€nt. D:t
är detta sakrament, som tänder ljus
i själen och eld i hjärtat och ger dem
övernaturlig kraft.
Sedan Påven slutat sitt tal och
meddelat den apostoliska välsignelsen, reste sig de knäböjande och utbröto i ändlöst jubel').
Kulla pr Odensviholm, Kaimar
län den zy juni ry38.
Gustaf Arrnlelt.
r) Der Sendbote, N:ris r, 5, 6, 7 och
r9V, H. o. H., N:o 5, sid. 3, t917.

BOCKER.
ham. Det antikke Landskab, Samtidens store og lille Politik, VesterIedens og Qsterlandets

Kultur, Aands-

og Religionshistorie er taget, thi Manden f ra Tarsus lever i denne Verden,

omend han ikke er

af denne Verden.

Paulus' Lrre, Kamp, Lidelser, ydre
og indre Oplevelser bliver tryllet
frem for vore Ajne, og igennem alt

dette skimter vi Kristus, og ham
korsfrstet. Vi ser Apostlen knust af
og lrnaf hans- Naade. Vi ser

denne korsfestede

kebundet

Kristi

fanget

til Helder bliver hadet,

Fange vokse og modne

lenernes Apostel,

forfulgt af sine egne

Landsmend

ligesom Mesteren. og derved blive

til

en Helgen, thi han var ikke fodt

Helgen.

Den vrldige Paulus "syner" ikke
meget, men der bor en vulkansk
Kraft i ham, der godt kan taale at
blive sammenlignet med vor Tids
Dynamik, naar vi ser bort fra den
2IT
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overnaturlige Kerlighed, der alene

fik ham til "at krmpe, bryde og

labe paa Veddelobsbanen for at vinde en uforgrngelig Krans" og "blive
alt for alle". Denne Dynamik skimtes i hans utrettelige, opofrende Arbejde, den lyser i hans Sjal, og g6r
hans Motiver tiltalende og forstaaelige for os moderne Mennesker

den er ikke kold, men ladet

med

Kerlighed.
Flans Livs Historie bliver frugtbar
for ens eget religiose Liv og Forstaaelsen af den kristne Religion.
Naar man har lrst denne Bog,
kommer man uvilkaarligt til at tr,nke paa Apostlens Ord til Korinterne

(2. Kor.6, rr-r3,): "Korinrer, vi
har aabnet vor Mund over for jer,
og vort Hjerte har videt sig ud. I
har ikke nogen sn€ver Plads hos os,
men i jeres egne Hjerter er der snevert. Gor nu dog Gengeld (jeg taler
som til Sonner), udvid ogsaa I jeres
Iljerter!"
K. Pauli S. J.

.

Frangois Amiot: L'Enseigne-

Paul, rned [örord av H. Em. Kard. Tis-

nTent de saint

serant; Paris, Gabalda, 1938.

z band,

45 fr. fr.

1,1,7

och 264

ss.,

Det är icke lätt att förvärva en
på samma gång fullständig och harmonisk kännedom om den H. Paulus' lära. Det blir möjligt först när
man har analyserat epistlarna; och
just detta arbete utsätter oss för att
drunkna i detaljer, så rika äro texterna. Vi ha redan haft flera, även
katolska, r'erk, som framdragit hela
den paulinska läran. Detta nya verk
gör intet anspråk pä att förnya hela
ämnet. Författaren, som är föreståndare för det gamla prästseminariet i
Le Puy (Auvergne, Frankrike), har
försökt att ge en sammanfattning av
det, som man vet. Fastän han vill
skriva något i en enkel stil och lätt
användbart, har han dock omsorgs-

2r2

fullt granskat allt i källorna. Han
är fullkomligt inne i de senaste verken, och hans klara och skarpa omdöme hjälper honom att ur dem taga
det bästa för att giva varje sak sin
rätta plats. Den, som t. ex. läser sidorna om rättfärdiggörelsen (I, zt7
blir slagen av att detta be-242)endast
grepp
upptager en begränsad
plats i läran och likväl innebdi några
element, som (nan ofta utelämnar.
Planen är intressant: (I) det gudomliga livet, mänskligheten f6re
Kristus, Kristi återlösning, det övernaturliga livet i männlskan; (II)
Kristi mystiska kropp, dess väsen,
dess liv (kristen etik) och dess framtid (eskatologi). I hela framställningen finna vi utmärkta egenskaper av vetenskaplig gedigeÄher
och andlig insikt. En-såäan"enkel
saklighet är bättre än en stor bygqnad i luften. Kanske är det mäikligaste, i vilken grad hela verket noga
håller sig till "texterna: en sådän
blygsamhet hos en författare, som
gömmer sig bakom sitt ämne, kan
endast ingiva förtroende. Läsningen
av defta verk är ett gorr medel ätt
påminna sig det väsentliea i den
kristna läran. Faktiskt glömma vi
det alltför ofta för nyare upnfattninqar,_ som icke såsom de paulinska

under lång tid prövats av den kristna livserfarenheren. Det lider intet
.tvivel, att Pauli lära, som framstäldes mindre än fyrtio år efter Tesu
död, är av srörsta vikt för den kiistna tanken. Ehuru icke metodisk och
didaktisk, är denna undervisnine
underbart bestämd och omfattandel
Det är en verklig fördel för alla bildade kristna, som förstå franska och

vilia leva en djupare kristendom, atr
få hjälp av dennä bok. Såsom Kard.
Tisserant skriver i förordet: "De,
som i denna bok lära sig att noggrant förstå epistlarna, skola snait
älska dem och vilja efterlikna deras
odödlige f örf attar'e".

Credos böcker.

Leo von Rudloff O. S. B.:

Das Zeugnis der Väter. Ern
Quellenbuch zur Dogmatik.

473

sid. Friedrich Pustet,

r937. Kat. RM
6:8o
bd.
RM
z5 olo.
ro,
;:
P. Leo von Rudloff, vilkens utmärkta och mycket läsvärda "Kleine
l.aiendogmatik" (264 sid. Fr. Pustet,
Regensburg, RM z: 6o/3:4o) redan
ett
utkommit i flera upplagor
- och
tydligt bevis för dess gedigenhet
praktiska användbarhet
har, så-,
till
som ett välkommet komplement
denna sin dogmatik, utgivit ett urval
av kyrkofädernas skrifter i tysk
översättning, för att på så sätt göra
det möjligt även för lekmän afi fä
en klar inblick i det som den "katolska traditionen" lär. Boken är uppbyggd efter samma riktlinjer som
dogmatiken och illustrerar från kapitel till kapitel det så kallade "tra'
ditionsbeviset" för våra trossanning.
ar.
Dessa småbitar, om de än äro sammanfogade till en uttrycksfull mosaik, kunna visserligen aldrig förmedla ett helhetsintryck av den stora
katolska traditionen, men de läta
ändå förstå att det är sant vad författaren i Inledningen, som handlar
om kyrkofädernas betydelse, säger:
"Det som vid genomläsandet
^v
kyrkofädernas skrifter omedelbart
berör oss, är det livsfulla. Det de
säga, kommer fram ur deras gripenhet, växer fram ur deras levande och
glödande tro. En kyrkofader kan
aldrig tala om trossanningar liksom
om vilken som helst annan teoretisk
insikt. Hans lära är i hög grad det
man i vära dagar har vant sig att
kalla'existentiellt'."
Den som vill alltmera fullkomna
sin .kännedom om trossanningarna,
skall ha stor nytta av att fardjupa
sig i läsningen av denna bok. Ty
"för att kunna rätt förstå Guds ord
och rätt se var;'e framställnings be.fydelse, tarvas det riktig blick och
riktig känsla. Men det behöves även
traditionen. Man kan nämligen icke
erfara allt ur Skriften. Därför havä
Regensburg

även de heliga apostlarna efterlämnat

något i skrifterna, annat i traditionen" (Epiphanius. S. 43).
De vid slutet av boken tillfogade
historiska anmärkningarna över "Die
zeitliche Folge der Väter" och "Leben und Verke der Väter" samr ett
särskilt sakregister höja ännu mera
dess praktiska värde.

].

G.

Dr Klaus Mund: Christenfragen. Ein katholisches
Kurzlexikon. rz7 sid. J. P.
Bachem, Köln 1938. Kart.
RM ri-, bd. RM r:8o

*'25

olo.

Klara begrepp och riktiga uppfattningar i religiösa frägor erfordras
i vära dagar mer än någonsin. I
Tyskland, där ju den katolska periodiska pressen och den regelbundna
religiösa undervisningen uranför kyrkan alltmera inskränkas, bemödar
man sig från katolskt håll att framställa den katolska läran i billiga
skrifter och böcker. "Christenfragen"
är en sådan verkligt billig, men tilllika till sitt innehåll dyrbar bok. På
förträffligt sätt behandlas där, klart,
gediget och kort, i alfabetisk ordning
omkring hundra frågor ur den katolska tros- och moralläran samt ur
kyrkohistorien från "Ablass" till
"Vunder (Lourdes, Konnersreuth)".

Vi

behöva blott nämna ytterligare
några stickord, för'att giva ett begrepp om bokens rika och aktuella
innehåll r Abstammungslehre
Astrologie
Demut
Dogma- Eherecht - Erbsiinde
Euthanasie
Frau im Christentum
Index Leib im
Jesuiten - Kreuzziige
Christentum
Liturgie - Magie
- ReliquienMission
Papsttum
verehrung
Unfehlbarkeit des Papstes
o. -s. v.
de avsnitt om "Gud",
I synnerhet
"Kyrka", "Påvedömet" och "sakramenten" äro ett mönsterexempel av
en kort och klar. men tillika ändå
alla viktiga detaljfrågar omfattande
framställning. Ett särskilt sakregister
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utöver den alfabetiska anordningen
gör skriften ännu bättre ägnad som
uppslagsverk.

Den som väl begrundar och in-

pråglar i sitt minne denna lilla boks
innehåll, skall bra känna till vår tros
viktigaste läror och vara väpnad mot
många angrepp på densamma.

I. G.
Reoue Tbomiste, januari
r938. Paris,Desclde de Brouw.er. r 8 fr.

Den spelewlatioa teologiens aäsen
I denna artikel visar

(rs. r-Jil.

P. Gagnebet O. P., att

hos

Augustinus och efter honom hos fle-

ra av Thomas av Aguinos

samtida

(bl. a. Bonaventura och Albertus den
Store) är eologien ett behov av att
icke blott känna en rent intellektuell
sanning utan den Sanning, som saliggör och vars kännedom lockar till
kärleken. Den leristna uppt'attningen om t'riden (ss. 4o-86) är ett
stort föredrag, som är t9z5 hölls i

Nijmegen av P. de Langen

Vendels,

Rektor vid

stadens

Universitet. Där framhålles en teologi om friden såsom Guds och
Kristi frid och vidare förutsättningarna för att upprätta den kristna
friden på de sociala, politiska och
internationella områdena samt Kyrkans uppgif t atr göra den gudomliga
ordningen fast och erövrande inom
Kristenheten
En essay ay
J. Maritain om den poetiika
kunskapen (ss. 87-98), och en annan av M. D e Cort e om Poesiens
ontologi (ss. 99-tz6).
Slutligen
(ss. r45--r68) fortsättningen av L.
Gardets historiska studie över
Förnult ocb Tro i Islam.

burg i.

z5

B. (M. 3,5o inb. 4,zo

o/o.\

Hvern- har ikke folt Vanskeligheden i at vare Menneske og sa*tidig at vrre Kristen. At forbinde
disse to Ting afstedkommer tit vrldige Brydninger i Sjelen. Bogen:
"Frohe Gottesliebe" vil hjelpe Leseren til at fsre et harmoniik Livl
Nu hvor alt er saa hektisk, at alle
smittes eller er i Fare for at blive
smittet, tr€nger vi til en klar og tydelig Fortolkning og Vejledninf.
Forfatteren fremsrtter den hl.
Frans af Sales Svar. Vor Tids Men-

nesker tr€nger til et teologisk Fundament for deres Livsideal. Optimisme
og Glede fremmer der enke-lte Menneske, som skal vere fuldkommenr
i sin Individualitet, som skal strrbe

efter Fuldkommenhed, selvom de nutidige Stromninger tilsyneladende er

til

Flinder for den. Kerlighed til

Gud er det cenrrale og udgor Fuldkommenheden; Toppunktci af Krrligheden er f uldsre ndig Overensstemmelse med Guds Vilje, uden
Indskrenkning. Koncentration og
hellig Sindsro er Midler til at foragä
Kerligheden. Denne Sindsro har ikfe
noget falles med Quietisme og stoisk
Apati. Denne Krrlighed har Plads
til Hjerteiighed.
Askese er ikke til for sin egen
S_kyld.. Dens llovedvrgt hviler paa
Dyrkelse af det indre Liv.
"Et Hjerte. som vil elske Gud,
maa kun trnke paa Karlighed til
Gud!"
"Giy hele din Sjrl, nemlig den ene,
_
til Gud alene, den Ene!" (Bi. Egidio).
K. Pauli S. J.
Friedrich Muckermann S. J. :
Revolwtion der Herzen. ".Ll-

satia"-Verlag, Colmar 1917,

Dr. Michael M:d.ller: Frobe
Gottesliebe.

Das

religiös-

sittliche Ideal des hl. Franz
von Sales. z. Auflage. 8:o
XII, 3 14 S. Herder, Frei-

2t4

Naar man vil komme i Kontakt
med de Problemer, der bevager Tiden mest, maa man hore P. Muckermanns aandfulde Foredrag eller lese

hans Boger. Han kender Nutidens
brcndende Sporgsmaal saa godt som

Credos böcker.

faa, da han altid har staaet i forRrkke i Kampen for Bevarelsen af Vesterlandets kristne Kultur.
reste

Det er ingen Stuelard, som i verdensfjxrne Spekulationer udtaler sig om
aandelige Stromninger, han kun ken-

der paa Afstand, men en Aandens
Forkimper, der har staaet i Ildlinien

Ansigt

til

Ansigt med

betydelige

Modstandere. Bolschevismen, den ene
af Tidens store apokalyptiske Hr.resier, har Muckermann allerede i dens
Fodselstime lxrt at kende paa nrrt
Hold, da han som Bolschevikkernes
Fange Aar r9r9 tilbragte tre Maaneder i den uhyggelige Taarncelle i
Minsk. I de folgende Aar har han
valet en af de fsrende Mrnd indenfor den q'ske Katolicisme, indtil Ornveltningen tvang ham udenfor Landets Grrnser. Hans nyeste Bog hed-

der: "Hjerternes Revolution". Hvad
der menes dermed, fremgaar af et
Sted i Forordet: "Nogle maa paatage
sig dette, nogle maa udkempe denne
vrldige Kamp i deres Hjerte. Af
deres Hjerters Sejr eller Nederlag
kommer den sidste Afgorelse. Vi mener den store Kamp, som nu har rejst
sig ved limes Romanus, Germanernes
gamle Kamp mod Rom, der er saa
tillokkende. Vi mener i Forbindelse
og Lighed dermed hin Jattekamp,
som under den bolschevistiske AntiGudsbevrgelses Storrnbanner bruser
hen over alle Verdensdele".
Det er dog ikke blot Tidens to store Heresier, Muckermann behandler
i sin Bog. I fintslebne Essays taler
han her paa et formfuldendt. Sprog
som Prast, Filosof og Digter til det
moderne Menneske om de Problemer
i Nutiden, som forvolder de Kristnes
Hjerte Uro og sjrlelig Lidelse. Hans
Bog er et religiost Kunstvark, hvori
det moderne Livs skrrende Dissonanser tilsidst oploses i Troens klangfulde og sejrende Harmoni.

Allred Otro S. J.

P. Dominicus Johner:
Grosse Cboralschule. 7. er-

weiterte Auflage. Verlag
Friedrich Pustet, Regensburg. RM 6,8o

-

z5 ola:

Som Trret aarligt s€tter nye Ringe
af Ved ind om Treets Stamme, saaledes er dette Verk vokset og udbygget ved Tilfojelser i de enkelte
DeJe paa Grund af de nyestq videnskabelige Resultater i en klar og let
tilgrngelig Form. Bogen i sin ydre
smukke Fremtrcden, med sin Beri
gelse af Stoffet i Behandlingen af
Teori og Praksis, kan godt benyttes
som et Leksikon paa Grund af de
vejledende Overskrifter i Kapitler og
Afsnit, og skulde noget fremhrves.
saa bar det nok vere Kapitlet om
Koralens Ästetik, dens Rytme, og saa
det rige Nodemateriale. Bogen bor
derfor vr.re i enhver Kirkemusikers
Flaand, og da forst og fremmest i
Pre stens som Liturgiens fornemste
og mest fremtrrdende Solosanger.
Men ikke mindre nyttig er den for
enhver, der praktisk virker, som
Kantor eller Organist, ved Liturgien.
Pater Johner vandt ved sit Koral-

kursus her i Ksbenhavn t91z mange
beundrende Venner ved sin dybe Indsigt, sin praktiske Sans og sit sympa-

tiske, levende Vrsen, og skabte hos
Tilhorerne, Protestanter og Katoliker, en Begejstring for Sagen, som
uddybes og forsterkes ved Studiet af
hans Bog.
J. Hammerrniiller.

R. Vehner: Långt'redagens

Kristusbild. Ansgariusförlaget, Stockholm. Kr. o;6o/

En rad

betraktelser över varje

korsvägsstation av säregen art möter
oss i denna bok. De poetiska liknelser, som finnas på nästan varje sida,
återklang från Skriften och liturgien,

2rt

Mgr. Richaud: Möditaå I'usage des pölerins
de La Salette. Desclde de

äro värdiga ämnet: Kristi lidande
och mär,rniskosläktets tunga väg i
Hans fotspår. T. ex. rader såsom
dessa inrista sig i minnet: "Kristus
faller under korset; FIan förnimmer
alla slagnas, betungades, alla korsfästas, av livet krossades rop; ur

syndafallets, ångerns, smärtans, elänveklagan, stark som
dets djup
- en
havets dån".

För vår tids hetsade och oroligt sökande sinnen torde dessa av rik and-

lighet burna meditationer, lästa en
åi gången och med eftertanke, verk-a
som lekande balsam. Det är full-

komlighetens väg, som utstakas; här
ännu ett citat: "Blott du allena kan
vaia oss nog, du allena, intet skapat.
Iämförda med din outsägliga söt-ma-och
gudomliga ljuvlighet smaka
jordens förbjudna frukter bittert som

galla och ättika. Men du vet' 9
FJerr., att min känsla är förvirrad.
och helga mina inre sinnen
- Rena
gör kropp och sjäI, hela mitt väoch
sendå sunt och starkt

för din

tjänst.

mig dina utvaldas lösen: vi
- L* oss, vi avsäga oss".
avsäga
Ett motiv, som ofta återkommer'
är hedendomens och avfallets tilltagande och den kristnes bön om nå-

då att vara trofast

och att "aldrig
låta den kärlek, som Kristus tänt på
jorden, dö". Det är korsets och frälsningens evangelium. som här förkunnas. Vi behöva sådana, från hiärtat
kommande och till hjårtat gående
betraktelser, där religionens sanningar och gudskärlekens mystik framställas i ett upphöjt språk; där tankens allvar och klarhet förenar sig
med känslans djup och värme.

Karin

Sparre.

tions

Brouwer et Cie, Paris. Frc.
4t

-.

La Salette är en av Frankrikes berömdaste vallfärdsorter, belägen i en
underbart yacker bergstrakt. På
r84o-talet sågo där två barn, Marie
och Maximin, den heliga Jungfrun i
en syn och hörde henne klaga över
människornas synder. Tusentals pilgrimer begiva sig årligen dit för att
hämta tröst och kraft i livets svårigheter. Mgr. Richaud vill leda derås
tankar till Kristi lidande och bidraga
till att de dagar, som de tillbringa

i

ensamheten

vid

helgedomen, må

bliva välsignelserika för dem.

Men

även andra kristna kunna lära mycket av denna skrift, som så allvarligt
talar om det inre livet och om yttre
svårigheter och bekymmer. Vad författaren säger om betraktelsen, är
värt att anförat "Det händer under
bön och betraktelse att en tanke slår
oss, utan att vi helt förstå den. Vi
inse att den är Guds ord om oss och
till oss. Så småningom upptäcka Yi
storheten däri, der evangeliska ursprunget, dess utgreningar och tillI den
lämpning på oss själva".
förrena bergsluften äger en andlig
nyelse rum, själen blir stark och mottaglig för goda intryck och vid hemkomsten utmynna de föresatser, som
gjorts i La Salette, i otaliga fromhetens och nästankärlekens gärningar
till fromma för andra och för pilgrimens egen sjäI,
Boken är en förklaring av vallfärders berydelse och är i detta hänseende en lämplig bok för svenska förhållanden, utom för de vishetskorn
om det andliga livet, som den inne-

håller.

FI:ilsingborg 1938. Aktiebolaget Boktryck.

Karin

Sparre.

Lexikon

fiir Theologie und Kirche
l0 band.

Alla ro band

äro numera utkomna.

Pris utanför Tyskland:
Band
Band

I och II:

III-X:

å RM
Halvfranskt ä RM
Klot
ä RM
Halvfranskt å RM
Klot

2oi

2j.

22 9j.
22i jo.
zji jo.

"Det tillforlitligaste uppslagsverk för den kyrkliga vetenskapen, som världslitteraturen givit
oss."

(Osservatorq Romano.)
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