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Lauritz \\reibull.

bronsalderns minnesmgrl<en har tidigare låtit förstå den betydelse solen hade i denna föreställningsverld Linjen Iial'
dragas tillbaka till den tid, d a de första 'påren av en
Iiögre kultur skymtar, megalitbyggnadernas tid. Och samtidigt nuanceras bilden. Sordbon dyrkade solen. Men den
sol han dyrkade var framför allt den sol, som bröt
och ständigt stigande höjde sig i 'ydost.
I(ristendomen homa ~~n slog nordbons religiösa föreställningsverld i spillror. Ljuset, Som på ))den yttersta dade döde i deras grifter, kommer inte langre
skall
ur vårt sydost, utan tir öster. Den urgamla, på
grLind vilande orienteringen blev omlagd. %lenthuliternas
och Lejrefolkets midvintersfest har ingen kristeiidorn 'yckats
firas änni1 vid samma tid som för årtusenden sedan: en hediiisli fest i kristen omklädnad, julens
~ a u r i f zWeibrill.

,

Gustaf vasa om biskopligt stånd och Stockholms blodbad.
I hrev till Olaus Magnus, daterat Arboga der1 8 augusti 1554 ( K ~ ~ ~ ~ , , ~
Gllsiaf den forstes registratur S X I V , 38j), skriuer ~
~J T~~ ~t ~ :~
f

'

Som I låten första, att den byggning uppå Uppsala berg
Yara nyttug för våre käre söner eller deras avföda, när
lag on av dem kunde bliva ärkebiskop, biskop eller kardina],
sa förhoppas oss, käre biskop Oluf, att den allsmäktigaste ~~d
förser väl vare söner uti något annat stånd ä n tiI1 ärkebiskopar,
biskopar eller kardinaler. Vi akte icke heller det
yara
lieli!2are eller Gudi behageligare a n andre stånd
verldeile,
icke heller att de, som are uti det stånd, kunna vara närmare
saligheten än andre, ändock biskopsstånd är ostrafieliget, när
det bliver brukat efter ~ ( a n c t i )Pauli grund och menings o c h
have \'i för den skuld icke företagit den byggning uti Uppsala
till någre biskopars behov, utan for andre orsakers skuld, som
I skolen f6 höra. Först för det store förräderi, som ärkebiskopar, lydbiskopar, kaniker, prelater och deras sällskap och
anhang Sverige, det ädle konungarike, dess Itonungar, regenter,
ridderskap och inbyggare ganska jemmerligen esomoftast både
långligen och nyligen bevist och betett have. Den andre orsakeil,
den man icke snarligen förglömma kan, h u r u den siste ärkebisliop Göstaf samfäiiigen med andre oärlige lydbiskopar, biskop
Hans i Linköping, biskop Otte uti Vesterås med flere oärlige
tyranner, både kaniker och prelater, som i Stockholm försan,lade såto till att bruka och fullfölja konung Christierns store
tyranni och dömde de fromme, oskyldige, ärlige riddare, riddersman, fruar och jungfrur till kättare och kätterskor och icke
allenast till sådane store försmädelse utan ock jem\~äljemnlerlige~i till dödsens tvång införde; det dem icke tycktes andå
"%Pt var, utan ock Iäte deras oskyldige kroppar till aska ynkeIigen förbränna, utöver vilket övervåld och store orätt sig den
allsmäktigste Gud förbarme.. Käre biskop Oluf, nu are de rätte
orsaker oppraknade, 17arföre den byggning uti Uppsala och flere
bggningar h a r i riket företagne are, och till att betaga
förhindra härefter sådane rökelse, vigvatten, smörjelse, avlat och

.

(Tryckt okt. 1928).
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iälsignelse, soin b i d e ärkebiskopar, Igdbiskopar, kaniker och
prelater och deras anhang utskiftade och utdelte uti dette i å r t
L.-t$:*FnJornnr,nnd
VPIF. Vi
icke allenast fullfölja de bygg-

(Tryckt ~ k t 1928).
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