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ste i Församlingen och sexmänuen i Socknestitgan '9 
slika obetänksamma personer (leras elaka förhållan
de föreställa, och om de dermed ej a fs tå , öfverläg- 
ga saken, samt sedan låta de vanartige en eller fle
re Söndagar * . . .  uti stocken utanför Kyrkodörren 
sätt ja e l l e r  o ck  efter omständigheterna m ed  a r 
b e t e  t i l l  K y r k a n  e l l e r  p e n n i n g e b ö t e r  såsom 
den  sista Varnings-graden belägga’’. Då dessa, här 
blott allmänneligen rubricerade mål, väsendtligen in
gå bland d e m , som utgöra föremål för Kyrko
tuktens beifran, så synes syftemålet för K yrko
styrelsens verksamhet i många fall kunna tjenligen 
ernås genom åläggandet af  böter eller arbete till 
Kyrkan. De sista författningarne i ämnet af  1817 
och 1828 upplifva ock det fordna stadgandet. Det 
heter 4) neml. att ”Kyrko-Rådet bör i synnerhet 
låta sig angeläget vara att med förmaningar och fö
reställningar söka förmå de felaktige till rättelse: 
Age dock att för de förseelser, som enligt serskildta 
författningar 5) med böter eller arbete till Kyrkan 
. . . beläggas och till Kyrko-Råds upptagande hö^ 
r a ,  till sådant ansvar dömma”.

Lätteligen finner man, både att här är nödigt 
att bestämma ett maximum t. ex. 10 R:dr Brno, 6)

4) Jfr. det i  i 8 3 i års Allm. Lagsamling jem väl intagne
stadgandet s. 265.

5) D et är just dessa serskildta författn ingar, som alla. bor
de vara i h ithörande Cap. af K yrko-Lagen sam lade.

6) Detta belopp är utur d u b b e l  synpunct både såsom  
v i t e  (för försummad inställelse vid  Kyrko-Råd) och såsom 
p lik t för begångna förseelser, uti åberopade Ff. af 1817 och  
1828 ulstakadt sås. m aximum Jfr. citer. s. i  i 8 3 i års Lagsamb
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och att enahanda inskränkning i afseende på de för
seelser, hvilkia med böter kunna beläggas, bör äga 
rum , som i allmänhet utgör gränsen emellan Kyrko
tukt och allmän bestraffning. Dessa förseelser, för 
livilka böter till Kyrka eller fattige af Kyrko-Sty
relsen ådömmas, böra vara i Kyrko-Lagen fullstän
digt och noggrannt bestämde, till skillnad från d e ,  
till samma föremål af Allmän Lag faststalde, och af 
Verldslig Rätt ådömde böter. Med desse sistnämn
da har K y rk o -styrelsen ingen annan befal tning, än 
alt desamma emot taga.

Många Lag-öfverträdelser, serdeles af discipli- 
narisk art, äro obestridligen så beskaffade, att en 
efter förbrytelsen proportionerad quantitet af böter 
utgör en fullkomligt lika tjenlig straffart, soin någon 
annan , såsom för försummelse vid Cathecliismi-för- 
hör , oskickligt uppförande i samquäm föranledda af 
någon Fielig. Cerem, o, s. v. Efter vårt omdöme 
liafva således författningarne i ffere sådana fall med 
fullt skal stadgat böternas fördelning mellan Kyrka 
och fattige, de förras aftjenande med arbete till 
Kyrkan, m. m d. 7).

P r ä s t -Privilegierna af 1720 berättiga äfven K yr
koherden med några af de förnämste i Församlingen

7) Då det med förevarande alhamlling ieke varit afsjgten  
att ingå i en detaljerad fram ställning af positiva Lagbud,
utan fastmera alt utveckla dessas grunder, ocli redovisa de 
behulliga reformerna, kar fö r f . lem nat å sido att samla och  
uppräkna alla speciella Lagbestämmelser. Delta forfarance, 
som v i iagltagit både i följd af förutfattad p lan  ocli tor att 
undvik» onödig vidlöftighet, torde icke ogillas af don sak-

■ - o ’ ... . livarcsl en gåilan enum e-kunnige Läsaren, som a lltto iva l vcl n v a its i ,
rstion finnes alt tillgä: ocli säkert anser den mindre p aU ltad  
al en Acadcmisk Afbandlings fo id n n g a i.



a t t , sedan Varningar förgäfves blifvit använde, ”låta 
den Vanartige en eller flere Söndagar al Kyrko- 
väktaren med Vederbörande Läns- Fjerdings- eller 
Sexrnäns tillhjelp uti stocken utan för dörren sättja.” 
D etta straff att s i t t a  i S to c k e n  bar ända till sed- 
naste tiderna varit ett Kyrko-straff, både med af-  
seende på llertalet af de förbrytelser, derå det bor
de tillämpas, och den Auctoritet, som ägde detsam
ma pålägga. U tu r  Kongl. Resol. på Prest. Besv. 
10 Mars 1719 8) 55 §., äfvensoin från 25 §. af 
'olvanciterade Präst-privil. synes det hafva inkommit 
i Ailni. L ag e n , der det lör en emot Religionen stri
dande vanart stadgas i 5 Cap. 2 §. Missg. B. Utom 
de egentligen mot K yrko-disciplinen stridande fö r
brytelser, för bvilka Stockstraffet, öfverlemnadt till 
Kyrke-Styrelsens begagnande, fortfarande blifvit a n -  
vändt, Iiafva jemväl nagra Police-förbrytel6er 9) 
blifvit dcrmed belagde , och sålunda Verldslig Rätt 
"kommit att ådÖmtna detsamma. Slutligen h a r ,  som 
bekant a r ,  Kongl. Kungörelsen 12 Mars ) 85 i stad
ga t ,  ott Kyrko-Råds rättighet att ådöinma Stock- 
straff, numera upphört. Det har sålunda upphört att 
räknas biand Kyrko-tuktens Corrections-medel och

8 ) K-edati genom o n  föregående Äcaohitm af d. 25  Mars 
4 7 14 hade 1 i ästerskapet erhållit magt och  frihet ’’såsom utaf 
å ld er  uti församlingen varit vanligt . . . .  «tau hinder af 
d em , som A erlilsliga b om slä llen  bekläda, beljena sig af S tock - 
»Uaffiet såsom  den yttersta V arningj-graden”. W il s k m a n  s.

633.

o) dfr*. 1810 års Kyrk. Förf. Sami. s. 3 i  med 1807 års 
AUm. Kagsaml. Ueg. s. ‘i i i  och 18 ly  års A lim. L. s. 218 .



36
Aantagit egenskapen a*f en Verldslig bestraffning no). 

Ej heller irnä/rines det i I828 års Kyrko-Lags fcör- 
slag. En annan fråga är den, om icke Stockstralffet 
med saminia. skäl kunnat sta quar i Kyrkans, soim i 
den Allmänna Lagens Straff-Balk, eller om tillrackkli- 
ga grunder varit lör handen,, att förvisa det frran 
den ena, och bibehålla detsamma i den andra? L3et 
säkra är, att fruktan för denna bestraffning, lined 
urskiljning använd af Kyrko-Styrelsen, af hålli t rruån- 
gen ifrån förargelse -  väckande handlingar; och 'om 
man än å tena sidan måste medgifva, att Kyrkcans 
granskap icke är den tjenligaste platsen för undter- 
gåendet af ett skarnstraff, så måste man å den aan- 
dra äfven erkänna, att åtminstone större delen 1 af 
det i Kyrkopligten revolterande, icke vidlådar Stoock- 
straffet och gör det sednare så i allo förkastligt ssom 
den förra.

Innan vi öfvergå till det sista momentet i edert 
SEcclesiastika StrafF-Balken neml. Bann eller Barnn- 
lysning, kunna vi ej underlåta att taga den såkallla- 
de K y r k o - p l i g t e n  i öfvervägande. Det ar samnt, 
att den hvarken såsom Enskild eller Uppenbar, rnu- 
mera hör bland de, utaf Kyrko-Styreisen ådömide 
straffarter, emedan den endast kan af Verldslig Rtätt 
påläggas, men att den ännu står quar i Kyrko-féör— 
fattningarne, och att Präst skall densamma exseq]ue- 
•ra, har varit tillräckliga skäl för oss att deråt e^gna 
vår betraktelse, helst vi dymedelst få ett önskkadt 
tillfälle att ådagalägga, huru föga denna pocnitcen£ 
numera motsvarar dess syftemål.

lo )  Deraf vill synas; som skulle Kyrkorådets Verksamhietå- 
Sfer luitva blifvit inskränkt, och ett e ller  annat förut Ull 
Kyrko‘Rudet hörande mål draget Under \e r ld s lig  Rätt.
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S k r i f t  (skript) så Uppenbar som Enskild hör

de fordom, enligt hvad o fv,an för blifvit visadt, verk. 
ligen till Kyrko-tukten. Adömd af Andelig myn
dighet, skulle* den , i äldre tider, innebära både 
ett erkännande af förbrytelsfe och straffbarhet, samt 
en försoning med Kyrkan och Församlingen. Detta 
var ock orsaken, hvarfore den i 1686 års Kyrko- 
Lag upptager ett helt Capitel, men deremot i 1734 
års Lag *) söker man dertill förgäfves något spår. 
H uru  vasendtligt Lagstiftningen i detta afseende blif
vit förändrad, är mer än lätt att finna.

De äldre Lagarne synas nemh ha utgått från 
den åsigten, att en förbrytande samhälls medlem 
jemväl bör i religiös mening försona sitt brott med 
Kyrkan och Församlingen. Jemte det yttre tvång, 
som samhällsbandet pålade brottslingen, antogo L a 
garne inflytelsen af en inre, på en gång religiös och 
moralisk inverkan till tankesättets förbättring 1).

*) I. K. O. 1736  finnes derom sladgadt i det X Cap. «Hu
ru uppenbart Syndare och Missgerningsmän böra skriftas oclx 
aflösas.»

1) Ibland de många bevisen  härföre , förtjenar följande att 
anföras. Man hade i äldre tiderna vid  D om kyrkorna en så k. 
Poenitentiarius inför liv ilken  den Offentliga K yrko-pligten och  
A (lösningen skedde. Såsom orsak härtill anför Bisk. Laur. Petr. 
Gotbus i sina anmärkningar öfver K yrko-L agen, att somlige 
Syndare voro sa hårdnackade, att de föga aktade sina Prä
ster, helst dem , som voro enfaldige och blygsamme. D erföre 
förordn.ide B iskop och  Dom-Capite] v id  hvarje Domkyrka en 
Gudfruktig, skicklig och förfaren Man, en Lector Theologias 
eller någon annan af Capitels personerne, som skulle åtaga sig 
vården af sådana styfva Syndare. Att således härvid gick  
grundeligen till, både vid Undervisningen och väckelsen till 
bättring, kan man lälteligen finna; och var brottslingens v i
sade siines-förändring eu conditio sine qua non för framsläp
pandet ill K yrko-pligt. Nämnde Biskops A bsolutions-form u-
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Deraf den i lX:de Cap. 3 §. Kyrko-Lagen intagne 
förutsättning, ”När en Syndare visar alfvarlig ånger 
och ruelse öfver sin begångna synd och utlofvar 
bättring,” då först skulle han af Skriftefadren of
fentligen erhålla allösning. De hithörande bestäm
melserna i K. O. af 17.36 äro ock i enahanda syft
ning affattade. X  Cap. 1 §. utgår ifrån att Sjä
lasörjaren bereder syndaren till sann bot och b ä t
tring; då denne deraf gifvit tillförliteliga p ro f ,  sh 
förekommer fallet af hans intagande och aflösning i 
Kyrkan eller i Sacristian. Emellan dessa båda a l
ternati ver är förhållandet, enligt K. O. 175 6 , inga
lunda detsamma som skillnaden mellan så k. Uppenb. 
och Ensk. Kyrkopligt, emedan det enligt 5 § af cit. 
Cap. icke berodde på förutgången dom utan på P r ä 
stens (Skrifltefadrens) pröfning, att skrifta och aflösa 
den ”som af fruktan för för vit else eller blödighet 
icke ville begära Uppenb. Skrift” uti Sacristian. I 
sistnämnde fall skulle dock Söndagen förut ske kun 
görelse från predikstolen, dock utan att nämna p e r 
sonen. Tidehvarfvets sed ålade derjemte Allmo.se- 
afgift efter råd och ämne. Praxis har ända in till 
de sednare tiderna gjort det till Prästerskapets å l ig 
gande, att med undervisning och förmaning, u p p 
lysning och väckelse, söka bringa förbrytaren e f te r  
utståndet Verldsligt straff till erkännande af sitt b r  otts 
jemväl Moraliska fördömlighet och till allvarligt b ä t 
trings uppsåt 2). Utur denna synpunct, och så

lair börjas ock med antagandet, att den Uppenbara S y n d a ren  
l&lit sin Kyrkoherdes förmaning gå till bjertat badter 1. c.
i. 916 , Q'J5 0. f.

2) Men huruledes Lagstiftningen tid efter annan fästat iniiu- 
dre vigt vid det, som bör vara kufvudsaken, visas b lan d  an-
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länge detta föreställningssätt förmått sprida valgo'rani 
de löljrler till brottslingens ånger och förbättring, 
liar Skriften onekligen, äfven såsom Kyrkopligt, 
haft sin goda sida, men betydligt har detta förhål
lande ändrat sig.

Genom den sednare Lagstiftningen har Kyrko- 
pligten blifvit från dess förra syftning neddragen till 
en art af skam-stralf, användt vid de svåraste för
brytelser. Den har således förlorat allt det vackra 
och religiösa i dess äldre betydelse, och anses öf- 
verallt såsom beledsagad med ett förakt liardt nära 
det af skampålen. Den på en gång Christeliga och 
moraliska åsyftningen af Själasörjarens föregående 
väckelser har försvunnit, och utan kännedom af den 
bestraffades mer eller mindre halstarriga sinnestäm
n in g , måste Prästen, som stundom för första gån
gen ser den ifrågavarande personen, gå tillhanda 
såsom ett den Verldsiiga straff-exsecutionens verk
tyg 3). Tredskas den i hjertat oförsonlige, i afse- 
ende på sina yttre iagttaganden , så stå fängelse och 
kroppsligt lidande till reds 4). Ej under då, att

nat af Kongl. Br. 176g , som stadgar, att den, som smugit sig 
till Skrift och H. Nattvard, innan ljan stått Kyrko-pligt, väi 
skulle bota 10 D. S. M. men icke s^rskiiclt varnas rn. m. som  
förnemligast borde leda till ånger ocli bättrings uppsåt.

3 ) N ul ålägger K. R. Br. d. 24 Maji 1701 Exeeutions-Be- 
tjenterna tillse , att delinquenten visar sig i en oförargelig 
yltre klädedrägt, men att han skall före expositionen inställas 
hos Prästen fur att undervisas ocli förmanas, detta finnes, oss 
velterligon, uti ingen författning stadgadt, ehuru del sednare 
visserligen icke synes äga mindre vigt, än det förra.

4) Den väsendtliga förändring, Lagstiftningen jemväl liär- 
ulinnau undergått, förtjenar alt anmärkas. De lörsta åren, 
då 11. g. Kyrko-Lag började tillämpas, 1'örekornmo Here hän-
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Kyrko-pligten, på detta sått missartad, funnit »ett 
rättvist klander, och att man i «in a an at hem er deriöf» 
ver gått så lång t, som t  ex. en förf. i Theol. Qutur- 
talskrift utg. i Lund , i8u8 4 h. s. 8 4 , hvari slut
tiraden är följande. ”Huruvida Staten behöfVer 
skamstraffs begagnande eller icke , tillhör icke oss .att 
afgöra; men vi driste påstå, att Svenska Präster
skapet äger af sina Medborgare anspråk, som aldirig- 
böra eftergifvas, på åtminstone så mycken aktniing 
eller rättare sagdt, så mycken försköning, ifrån d e t  
mäst vanhedrande fö rak t , alt man icke brukar deem 
till sådana göromål, hvarigenom de falla profosser 
och bödelsknecktar i Embetet. Sina schavotter unå 
man plantera på gator och grander; men Guds lims 
vare åtminstone fridlyst från den borgerliga vanärtan, 
och Kyrko-handboken bliiVe icke använd i ställlet 
för halsjernet.”

Men om den uppenbara Kyrko-plig ten* såstom

d e lser , då brottslingen efter undergånget Yerldsligt straff' ej 
kunde bringas till bekännelse på pligtepallen. 1 serskildta IRe- 
solutioner fbrordnade Konungen (1 6 9 2 , ib g 5 , 1696 o. .9.. v , 
att den tredskande skulle erhålla tjenliga föreställningar föjrst 
af K yrkoherden, sedan af C onsistorium , men ville  detta ej 
lajelpa, skulle allt lem nas under Guds dom. Några år d ler- 
efter (K. Br. 16 N ov. 1699) förhyttes detta i 8 dagars ftän- 
gelte vid vatten och bröd, och icke destomindre undergåem de 
af nytt skriftermål och allösuing. Förordnandet att K oniuu- 
gens Befallningshafvande skulle tillika gifva sin Em betes lia m d -  
räckning upplyser b äst, huru K yrko-pligten redan denna tid  
började anses. Kyrko-Lagens IX Cap. 2 hade dertill g iffv it 
fullkom lig anledning; men att författarne af 1736 års K. O. 
alldeles förbigingo detta tvångsfall, och synas hafva tagit för  
afgjordt, att Kyrko-pligten icke kunde komma i fråga utan att 
Syndaren sjelt sökte densam m a, innehåller något så m ärlke- 
lig t, att detsamma icke bör undgå uppmärksamhet.
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Lagarne nu stadga, både om fallen och sättet för 
dess användande, i mer eller mindre grad förtjenar 
det strängt ogillande omdöme, 5) som deröfver blif- 
vit fäldt, så återstår dock frågan, om ej den för
soning med Gud och Församlingen, som ligger för 
densamma, i dess renhet fattad, till grund, bör ge
nom andra mera passande former bibehållas? För 
vår del skulle vi anse denna fråga böra jakande be- 
svaras, och skola genom några anmärkningar söka 
leda oss till det resultat, som synes oss vara det i 
förevarande^ äm ne, mäst tillfredställande.

1828 års KyrkoLags-förslag har gått ett slags 
medelväg. Det har antagit, hvad ock måste befin
nas otvifvelagtigt, att den förbrytare, som af verlds- 
Jig Rätt blifvit dömd till undergående af KyrkoSkrift 
genom sadan uppsåtlig synd, äfven har sjelf uteslu
tit sig fran Nade-medlens delagtighet. Ställd i det
ta  betänkliga förhållande, måste han då vara ett 
serskudt föremål för sina Själasörjares uppmärksam
h e t , och detta i så mycket högre g rad , som , tv 
v a r r ,  mertalet af våra straff hafva loga i sin b e -  
S affenhet af hyad, som leder till förbättring. F ö r
maning och väckelse till bättring böra i sådant fall 
vara 1 rasterskapets samvetsömma åligganden, och 
da det lyckats dem att bringa den , genom u ts tån- 
det Yerldshgt straff med Samhället försonade brotts
lingen till uppriktig botfärdighet, och deraf följande 
orsomng med sig sjell och religiös försoning med 

is ■Ky rka , synes tjenligast att h an ,  inför F ö r -

den) ,,uy^ ° i a,?n Committel * * f tallar KyAo-pBgten r f» m  
t a u r i n i °«udaktiS‘ den Chmleliga
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samlingens äldste d. v. s. inför Kyrko-Rådet afläg;- 
ger sin skrift, och deruppå berättigas till Nade— 
medlens åtnjutande. På detta sätt skulle, enligt v&r 
tanke, all Kyrko-Skrift icke vara mer än enabanda, 
ne ml. inför Kyrko-Rådet, och hela den uppställ
ning af hemlig och uppenbar K yrko-Skrift, som 
Kyrko-Lags förslaget 6) i 7 Cap. 10 §. gör, allde
les försvinna.

O111 det skulle på detta sätt i någon mån lyckas 
att återföra Skriften till dess ratta bestämmelse, så 
vore ett ganska vigtigt mål upphunnet. Man äg de 
då på en gång ett tjenligt medel att bereda önskad 
förbättring å ena sidan, och befriade den Oflentliiga 
Gudstjensten från ett fasaväckande skådespel å dlen 
andra. T y  att den afskräckelse, som skulle vaira 
ämnad att ingå i den Uppenb. Kyrko-pligten, iceke 
serdeles uppfyller ändamålet, finner man af 
mängd förnyade stölder, hvarom våra Brottmåils- 
annaler bära v ittne, och hvilka tvertom synas aula- 
galägga, att den, som en gång undergått detta f ö r 
nedrande skamstraff, i förtvillan orn möjlig å t e r 
gång, merendels fortvandrar pa brottets breda Aväg. 
Och huru ar det annorlunda möjligt, då t. ex. ett 
tjenstehjon, som utstått Uppenb. Kyrkopl. till den 
grad skys af a l la , att det svårligen erhåller fö rsw ar, 
samt på detta sätt nästan nödtvingas  ̂att belasta f ä n 
gelset. Något ochristligare än en sadan följd af en,

6) Ehvad mildrande modifica tioner än detta förslag ssöker 
in föra, så skall resultatet sluteligen blifva ett t v å n g ,  stom 1 
inånga fall ej stad nar förr än vid Bannlysning. Och liim u  1 

liögsta grad oljenliga tvångsmedel må anses vara , tili ftraui- 
bringandc al Moralisk och llcligiös återförsoning, delta läicr 
icke för den upplyste Läsaren beliöfva utredas.

1/
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uti Christi K yrka för sig gången AndeJig ftrsonings- 
act, kan man knapt föreställa sig. Också kan man, 
rörande intagnings-formulairet, anmärka, att så pas* 
sande och vackert det skulle vara , om acten bibe- 
hölle något af dess fordna religiösa character, så 
otjenligt, ja nästan anstötligt ar det, vid nu inträf
fande förhållandet med förbrytarens sinnesförfattning.

v“nte v* oss frågan, åläggandet af 
Skrift alldeles försvinna ur Allmänna Lagen och 
från Verldsliga domarens Utslag? Vi tro att så bör 
ske, men att deremot skriften bör återfå dess plats 
bland Kyrko-Lagens bestämmelser. Kyrko-Lagen 
synes nemligen kunna stadga, att i vissa slags för
brytelser, brottslingen efter undergånget Verldsligt 
straff, skall a f  Pastors-Embetet innom den försam
ling, der han är mantalskrifven, undergå behörig 
Varning, inför Kyrko R ådet vinna absolution, och 
der efter adrnitteras till Nådemedlens åtnjutande. 
Kungörelse med förmaning, dock utan namnets u t
sättande, må sedan meddelas församlingen. Tillför- 

Pa dem , som enligt Lag böra sålunda 
skrittas, erhåller Kyrkoherden genom den förteck
ning, som K. Kung. 27 Aug. 1820 ålägger Domare 
a tt meddela pa de personer, som under Tinget blif- 
VI.t domde för gröfre brott; börande denna förteck
ning utsträckas ti!] sådana förbrytelser i allmänhet, 
a hv.,11ka Stkrirt skulIe folja, och Domstolarne i Stad 
jemval anbefallas att månadteligen sådan uppgift 
meddela. I nier än ett hänseende vore dessa un
derrättelser för Pastor vigtige 7).

Att underkasta den straffade brottsling, som 
tredskas att blifva inför Kyrko-Rådet skriftad, något

7) Jfr, Eccles. Tidskr. af Rogberg och Winbom 8 lläft. s. 91.
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mhysisit, eller ens pecuniert lidande för denna mot- 
yilligket, anse vi mot det sålunda till dess första be
tydelse återförda Skriftermålets begrepp stridande. 
ILämpeligt synes derernot vara, att genom alfva.r- 
;samma Varningar, dels inför Själasörjaren enskildt, 
«dels ock sedermera inför Kyrko- Rådet söka åstaid- 
Icomma den önskade sinnes-förändringen. Användas 
.åter dessa medel fruktlöst, så finna vi ingenting wi- 
dare återstå, som Själasörjaren eller Kyrko-Styr.el- 
sen kan ändamålsenligt använda. I sådant fall m å  
liäldre åt en högre magt öfverlemnas att bestämima 
sinnes-förändringens både väckelse och tidpunct, än 
a tt kroppsliga tvångs-åtgärder skola framtvinga en 
yttre  hycklad beredvillighet att blifva delagtig af <de, 
endast för botfärdige Religions-hekännare instiftade
Nådemedlen.

Genom dessa anmärkningar hafva vi banat oss 
-väg till framställningen af Ecclesiastika Stralf-Balk..ens 
hufvud-moment neml. B a n n  eller B a n n l y s n n n g  
d e n  mi ndr e  och d e n  s t ö r r e  (Excommunic.ntio 
minor och major). Redan benämningen ger tillkämna 
dess härkomst från det Papistiska tidehvarfvet, och 
ehuru det i våra upplysta tider icke kan vara att 
befara, det någon blifver genom denna quarleefva 
af hierarchiskt mörker blottställd for fanatismiens 
eller egoismens förföljelser, synes det dock ur lllere 
än ett hänseende, böra dragas i betänkande, om 
denna art af Kyrko-tukt bör längre bibehällas.. —  
Utan att här inlåta oss i den Theologiska (Exe?ge- 
tiska) striden om tolkningen af de Bibelns» ord , som 
iippdrogo Apostlarne rättigheten att lösa och bimda, 
och på hvilka skriftspråk 8) Papismen hufvudsaikli-

8) Man begvuude de kraftfulla ord , som fiatnl. B iiskop
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gen stöder sin magt öfver himmelrikets nycklar, fa
ste vi oss endast vid de både i Moraliskt och R eli
giöst afseende betänkliga följderna, utaf denna öfver 
Christnas hufvuden utkastade Bannstråle.

Det s. k. m i n d r e  B a n n  skall, enligt K yrko- 
Lagens  X Cap. 2 användas i det fall, då Syn
daren för Biskop och Consistorium förekallad och 
alfvarligen förmanad, sig icke vill omvända, hvarföre 
han till en bestämd tid sättes från den Hel. N att
vardens bruk och andra KyrkanS friheter. De här
vid förekommande, intill hvarandra nära angränsan
de fallen synas kunna lämpeligast hänföras under 
följande 2:ne Alternativer 9:) 1:0 Sådana fall, uti 
hvilka Kyrkoherden, utaii att hemställa saken till

Bjurbäck i detta ämne uttalat (Granskning a f fössl. t. KyrkL. 
Upsala 18o i  s. 33 o. f.) och livarest ban sälunda slutar: «När 
man ick e  bannlyser d em , som skilja sig från vår antagna tros
bekännelse äfven i gröfsta m åtto, är det då skäligt och bil
ligt att bannlysa andra? För brott em ot Samhälls-Ordningen  
knä förbrytaren ansvara inför verldslig dom , m en icke förm e
nas den rättigheten alt b lifva delagtig af Himmelens Nådegåf- 
vor, att af dem väckas, och föra3 in på en bättre Väg.»

9) j8 u 8  ars K. L. förslag har ock i 7 Gap. 11 §> Stad
gat om en »mindre Bannlysning», som består i tillsägelsen för 
en 1 «svårare v illfarelse  eller radande dödliga Synder» stadd 
person att afhålla sig från den H. Nattvarden. Endast då bät- 
li ingen än lock uteb lifver, e ller den u tesln ten , såsom i sin  
egen inbillning värdig, förklarar sig icke nöjd m ed uteslutan
det, skall saken anmälas oeh afgöras i Capitlet. Läsaren in -  
ser, att detta är bibehållet såsom ett slags quarlefva a f det 
min re annet, men att icke någon serdeles nödvändighet på
kallar dess bibehållande, och att alla hithörande fall alltförväl 
synas kunna hänföras, till Förslagets 3 :die Cap. i 4  ft. få v i  
snart tillfälle att utveckla.•t
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Biskopen och Domcapitlet, kan afstänga någon från 
Nattvarden, t. ex. den som Ur häktad eller under 
ramsakning för grof missgerning m. fl. (Jfr. VIII Cap.
5 §. K. L.) och 2:0) de händelser, då personen, o -  
a&tadt undergångne Varnings-grader, framhärdar i 
sin ogudaktighet, hvarföre saken af Pastor hänskju
tes till Biskop och Consistorium, X. 2. K. L. Både 
W ä h l i n  (1. c. s. 182 o. ft’.) och B asd te r  (I. c. s. 
866, 867) synas här hafva såsom ännu ett serkildt 
fall antagit det, hvarom stadgas i XI Cap. 6 §., ;’de 
som ligga i några grofva synder, skola fliteligen och 
ofta förmanas att de sig bättra” , men för vår del 
kunna vi ej annat finna, än att detta fall bestämdt 
låter hänföra sig till X. Cap. 2 §., och att u ttryc
ket ’ iliteligen och ofta förmanas att de sig bättra” 
svarar emot de förut fastställde Varnings-graderna. 
Sista Mom. af XI. 6. ” och om the ingen bättring 
göra, skall med them således förfaras, som olvan- 
före 0111 Bannlysning förrnäldt är” \ ger en ny s ty r 
ka åt denna vår mening.

Ilufvud-alternativerna äro således här 2:ne , det 
af Kyrkoherden jeml. VIII Cap. 5 §. gjorda uteslu
tandet ifrån Nattvarden, och den såkallade m i n d r e  
Ba n n l y s n i n g e n  af Biskop ocli Consistorium. I 
afseendc på den sistnämnde stadgas a) att den skall 
omfatta b e s t ä md  t i d ,  och b) att Syndaren skall 
sältas frän H. Nattvardens bruk och a n d r a  K y r -  
k a n s  f r i h e t e r  *). Då dessa andra Kyrkans frihe-

K. O. 1 som så sorgfälligt undviker alla n llryck
iaf Bann ocli Bannlysa, utesluter äfven denna förlust af andra 
Kyrkans friheter och stadgar blott ’ saltande Irån den II Natt
vardens bruk’ .
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ter ingenstädes i Kyrko Lagen äro närmare bestäm- 
d a ,  har man derunder innebegripit fadderskap och 
hederlig begrafning. (Wåhlin hänför dit jemväl fri
het att inga äktenskap, men då något sådant icke är 
uttryckligen stadgadt, tveke vi för vår del att in
stämma i denna mening).

Dessa äro hufvuddragen af hittills gällande be
stämmelser för den så kallade mindre Bannlysnin
gen. Fö. fatt aren haraf skulle anse dem både böra 
och kunna utbytas mot tjenligare föreskrifter, äfven- 
som det ej torde vara förtidigt att sjelfva den för
hatliga benämningen *) försvinner ur Lagstiftningen, 
sedan den länge varit af Allmänna tänkesättet ogil
lad. I vissa fall , dem Kyrko-Lagen bör noggrarint 
bestämma 10), derutinnan begagnandet af den II. 
Nattvarden skulle, enligt Religions-Lärarens Öfyer- 
tygelse, medföra uppenbar själavåda, bör Pastor (i 
samråd med Kyrko-Rådet enär Syndaren inför det
samma tillffirene undergått Varningsgrader) ega, alt 
till en bestiämd tid utesluta ifrån den H. Nattvardens 
begående. Att den sålunda uteslutne bör vara ett 
serskiidi lö r e m å l  lör Prästens samvetsgranna Under
visning och förmaning, synes följa af sig sjelft. —  
Men händelser kunna tänkas, dä personlig förföljei—

° “ ltrins  e,t sekel sedan var denna förbat- 
4 ? aiin,an 1 opinionen, att i förslag®t till K. O. i y 36 u t -

u ll)v tfn i c6 -- ^amil-yS:1 ickf‘ alJs förekomma. De voro
0 * ,rU> (‘a s ondia hån Guds försam lings gemenskap»

års K 
ledniii"

io )  Jfsen af A III Cap. K. L. och 111 Ca]). i 4 §. af 1828  
• -  förslag ger i sädan hänsigt den Ijenligasle väg-
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se kundohafva mer eller mindre del i denna uteslut* 
ning. Lagen bör derföre öppna för den, som trcr 
sig bidande, en utväg att söka rättelse, och tjenli- 
<*ast ä r ,  att den sålunda Uteslutne får föra sin kla
gan i Dom-Capitlet, som på förekomne skäl, efter 
Pastors hörande, afgör saken. Men på det alla chi* 
kaner må undvikas, i thy att uteslutningen skulle å 
någondera sidan kunna förnekas vara skedd, bör den 
uteslutne vara berättigad att taga 2:ne vittnen ined 
sig vid det tillfälle, då Nattvardens begående ho
nom förvägras* Härigenom synas äfven de miss
bruk som en såbeskafläd Pastorernas magt att från 
Nattvarden utesluta, skulle kunna medföra, vara fö
rekomna. Mindre lämpeligt anse vi deremot, att 
draga ett sådant mål ända under Konungens prof
iling, och skulle ådömandet af den större Bannlys
ningen Varit för Konungen ännu besvärligare i). 
Funnes hos 'oss> såsom i Here länder, ett Consisto
rium Generale> så kunde äfven de vigtigare m ål, 
som röra K yrkö-tukten , hafva en högsta Instanz öf- 
ver Stiftens Dom-Capitel, och de Ecclesiastika Åren* 
derna en gemensam medelpnnct både i judicielt r e -  
<demenlariskt och disciplinelt hänseende,

I vissa händelser (Jfr. 1828 års K. K* forsi. 
5*. i 4) synes ock skäligt, att, ti 11 undvikande af lör* 
ar°else, Prästen meddelar Nattvarden enskilt i Sa— 
cristian och ju fullständigare samt bestämdare K y r -  
ko-författningarne utstaka de fa ll , hvaruti Pastor äger 
från Nattvarden utesluta, desto bättre. Godtycko 
och missbruk förekommas derigenom lättast.

1) Till någon Verldslig Domstol t. ex. Hof-ftatt, synas 
sådane samvetsmäl redan genom deras beskaffenhet icke kun
na lämpeligen hänföras.


