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VID HÖGMÄSSAN. 
Av ROBERT HUGII BENSON. 

D1.t som, har skapat jorclen sällsamt skön 

mecl molnens glans, mecl havets harnionfor, 

mecl 1;ågors brits, sångf åglcws 1neloclfor, 

mecl åskans orgelspel på bergets krön 

och rosens cloft i blommors ljitva lerans. 

Tag, Herrn, clenna gitclstjänst till clin ära! 

Se prästen korsets offer hä·r frambära 

i lju,s och prakt och äclla stenars glans. 

Tag, Herrn, toners bnts och ögonfägnad 

av g·1.dcl och siclen, clrälcter röcla, vita. 

Se lmltens skönhet, som, här får gestalt, 

profet och biskop, umcler valvens hägnacl, 

och niå 1,i Kyrkans barn oss fromt beflita 

att älska templet, � men Dig mest av allt. 
öv,crs. av K. S. 
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DE SJU STENARNA I BIRGITTAS 
KRONA. 
(Re'v. IV. 124.) 

Sankta Ag·nes talade till bruden 
och sade: Korn, dotter, och tag up
på denna krona med sju dy1•a ste
nar, ty den har g·jorts åt dig. Vad 
är väl kronan annat än bevis på 
tålamod, vilken smides av bedrö
velse och pry.des av Gud. 

Din kronas första sten är j a s
P i s. Den stenen satte han i din 
krona, som skymfliga sade till dig·, 
att han ej visste av vad anda du 
talade, och menade det vara dig· 
bättre att sitta och spinna, som 
andra kvinnor pläga, än att dispu
tera om den heliga skrift. Ty på 
samma sätt som jaspis skärper sy
nen och tänder glädje i sinnet, så 
tänder Gud g·lädje i sj,älen av be
drövelse, upplyser förståndet i 
andlig·a ting· och dödar vå1· l-eka
mens otyg·lade rörelser. 

Andra stenen är s a f i r. In i 

din krona sattes den av baktala
ren, som prisade dig i din närvaro 
men talade illa på din rygg·. Ty 
på samma sätt som safiren är blå 
som himmelen och bevarar våra 
lemmars hälsa, så prövar andra 
människors ondska den rättfärdi
ge. Den kommer henne att åstun
da det himmelska och bevarar sjä
lens hälsa, så att hon icke högfärdas. 

Tredje stenen är s m a r  a g  d. 
Den satte lögnaren in åt dig, han, 
som påstod dig hava sagt det du 
icke sade ej heller tänkte. Ty på 
samma sätt' som smaragden är 
skör och bräcklig till sin natur och 
likväl både fager och grön, så bli
ver människors onda tal hastigt 
till intet och likväl gör den själen 
fag·er som en belöning för tålamod. 

Fjärde stenen är den äkta p ä r-
1 a n. Den insattes åt dig av ho-
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110111, som klarnlrade en Guds vän i 
din närvaro, över vilket klander 1 

du ·bedrövades mera än över klan-
rlrets ord mot dig själv. Ty lik
Rom pärlan är skir och skön och 
lättar hjärtats sorg, så inleder 
kärlekens sorg· Gnd i själen och 
kväver vredens och otålighetens 
plågor. 

Femte stenen är t o p a s. Den in
sattes i din krona av honom, som 
talade ibittert och hårt till dig, 
varemot du gav honom din välsig
nelse. Ty på samma sätt som to
pasen har färg som guld och be
varar renhet och skönhet, så är in
tet skönare och täckare för Gud än 
att människan ej skadar dem som 
henne skada, utan fastmera älskar 
rlem och beder för dem, som hata 
henne. 

Sjätte stenen är d i a  111 a n  t. 
Den insattes av honom, som gjor0 

de dig kroppslig skada, vilken du 
dock tålmodigt fördrog, utan att 
du ville vanfrejda honom, som 
gjorde dig· detta men. Ty likasom 
diamanten icke brytes ej heller 
springer sönder av slag utan blott 

genom bockhlod, så täckes det Gud, 
att människan för hans skull skall 
förgäta den skada, som tillfogats 
henne och städse hava i åminnel
se, vad Gud för människors skull 
gjorde. 

Sjunde stenen är k a r b u n k e l. 
Av honom 1blev den insatt åt dig, 
som gav dig ett falskt budskap sä
gancle, att din son Karl var död, 
vilket du tålde och tålmodigen för
drog och' lämnade din vilja i Guds 
:händer. Ty liksom ka1ibunkeln ly
ser.i ett mörkt rum och är den all
raskönaste i en fing·erring, på sam
ma sätt går det med den tålmodige, 
när han mister något, som är ho
:nom · kärt. Honom uppväcker Gud 
till sin kärlek och låter honom ly
sa i helgonens åsyn såsom en dyr
bar sten. 

0 dotter, stå därför ståndaktig, 
ty ännu äro några stenar av nö
den för att din krona skall varda 
fullbordad. Ty Abraham och J oib 
blevo bättre, de vordo mera frejda
de och prisade genom sina pröv
ningar och Johannes blev heligare 
g·enom vittne om sanningen. 

OM NADENS DOLDA KRAFT. 
(Ur en predikan av Kardinal Newman.) 

'"l'y se Guds rike är 
inom Eder.'• 

Guds rike sprider sig också i 
yttre måtto över värld.en, därför 
att det griper vårt inre, därför 
att det enligt Skriftens ord "är 
inom oss" i de enskildas hjärtan. 
Utomstående förundra sig där
över och söka utforska vad som 
kunnat åstadkomma ,d.enna ver
kan. De uttänka alla slags mänsk
liga motiv och naturliga orsaker, 
därför att de ej kunna fatta denna 
övernaturliga företeelse. De tala 
om nycker och on11byt]igt sinnelag, 
om nyhetens tjusningskraft, om 
mystisk övertalning och utländska 
intriger. De oroas och söka omin-

tetgöra det, som är· en verkan av 
Kristi klara, levande, betvingande 
blick. "Då vände sig Herren om 
och såg· på Petrus" och "som blix
ten kommer ifrån öster och synes 
likafullt i väster", sådan är Män
niskosonens blick, som besegTar 
själarna. Den har lyst, har för
svunnit efter att hava fullbordat 
sitt verk - ett heståen�1e verk -, 
men världen kan ej förklara det. 
Den ser följderna men har ej blick 
för elen gudomliga grunden. 

Men icke blott världen, utan 
Kyrkan själv är ofta häpen över 
nådens dolda kraft och hennes 
barns underbara tillväxt. Petri 
nät synes brista och är tungt att 
drag·a i land till följd av fång·s-



tens storlek. Så var det särskilt i 
det första skedet av kristendomens 
ärorika historia . .  , .. 

Samma underverk i människor
nas själar; som Herren Gud utfört 
i begynnelsen, förnyar Han i Kyr
kans historia intill våra dagar. Så 
är det även i nuvarande stund. 
För femtio år sedan tycktes reli
gionen vara utsloclmrud,. Mänsk
ligt att döma syntes den avtaga 
och försvinna under hela det gång
na århundradet. Det fanns väl 
helgon, lärda och ivrig·a predikan
ter samt trofasta katolska natio
ner som tillförene, men dessa gjor
de sig ej särskilt gällande i värl
cl.en. Kyrkans politiska makt och 
sociala inflytande förminskades 
alltjämt. Till sist kom en euro
peisk revolution, då plötsligt allt 
syntes förlorat. Men mitt i det 
djul)aste eländet ibegynte med ens 
ett underbart uppsving. Ett oni
slag ägde ruin, som oavbrutet fort
satt och - om ej alla tecken be
draga - lovar att vidare fortsätta. 
Och nu visar sig samma märkliga 
företeelse som forcl.omclags. Medan 
Kyrkan lugnt fortsätter sin givna 
gärning·, får hon tillskott från 
oväntat håll - av konvertiter ur 
alla klasser. Tyskland och Eng
land, heiines fiendel's hemvist, ha
va fått' bevittna en imponerande 
frivillig· tillslutning till Kyrlrnn. 
Många, som frukta henne och ej 
vilja ei·känna hennes läror, 11ärina 
sig henne till sin egen och andras 
förundran år för år genom en oför
klarlig dragningskraft och över
lämna sig till siet åt henne samt 
förkunna hennes herravälde. 
Många, som aldrig talat med en 
katolsk präst, som aldrig inträtt i 
en katolsk kyrka, som lärt hela 
sin religion av Bibeln, hava ge
nom Guds Försyn vid denna läs
ni11g kommit att igenlcänna de he
ligas Moder. Hennes namn, som 
innebär ett anspråk, tvingar mån
niskor att ,begrunda henne, att 
forska, att önska henne vara så
dan, som hon säger sig vara, att 
underkasta sig henne, därtill driv
na av människonaturens innersta 
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nöd och styrkan i den nåd, som 
verkar tyst, utan stort väsen i 
Kyrkans närhet. 

Många tro, att vi, då vi beröm
ma Kyrkan, då vi tala om hennes 
himmelska privilegier och för hen
ne åberopa evangeliernas löften, 
tänka på en yttre, politisk makt. 
De tro, att vi vilja uppoffra oss för 
ett jordiskt företag och att vi strä
va efter ett mål för mänsklig äre
lystnad. De tro, att vi - om vi 
ville vara ärliga - skulle erkänna, 
att vårt egentliga syfte är fram
gång för enskilda personer och 
partier, till vilka vi äro bundna av 
falsk hederskänsla, egennytta el
ler tacksamhet. Om vi söka efter 
högre värden och tingen bortom 
graven, så g·öra vi det först i an
dra rummet och med ringa förstå
else för sakens innebörd. 

Men texten påminner oss om 
det verkliga förhålland.et. Kyrkan 
är ett samfund av själar, förenade 
genom Guds nåd, som förmedlas 
genom synliga medel och som bin
der dem vid ett synligt prästadö
me. Vad vi se, är ej hela· Kyrkan, 
blott den .synliga delen därav. Då 
vi säga, att Kristus älskar sin 
Kyrka, mena vi icke, att han äls
kar någ·ot jordiskt, utan frukten 
av sina egna nådegåvor. i otaliga 
hjärtan, eniga i tron, kärleken och 
lydnaden, i sakramenten, läran, 
kyrkoordningen och hela gudsdyr
'kan. Det harn uppskattar, det han 
älskar i Kyrkan, är ej •d,en niänsk
liga naturen ensam, utan det är 
·naturen upplyst och ·förnyad av 
hans egen övernaturlig·,a kr.af.t. Då 
Gud kallar elen synliga Kyrkan sin 
brud, så är det därför, att hon äger 
denna särskilda nå,d1• Då han äls
kade Petrus, var T1,et ej blott. där
för, att han var hans apostel, utan 
därför att Petrus hyste en djup, 
överjordisk kärlek till Gud och en 
tro, som intet kunde rubba, två 
egenskaper som anstå en apostel. 
Då han älskade Johannes, så var 
det ej blott därför, att denne var 
en av de tolv, utan därför att han 
utmärktes av en överjordisk ren
het. Då han älskade Maria, Mar-
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ta och Lasarus, så var det ej en
dast som vänner, utan för deras 
brinnande kärlek, deras fullkomli
ga ånger och självuppoffrande 
häng·ivenhet. Det samma gäller 
om Kyrkan: vad Gud skapar, va,d 

haJ1 uppskattar, va.cl han älskar, 
v.ad han belönar, är med S:t Pe
tri ord "hjärtats fördolda männi
ska", vars uttryck, skyddsmur, 
orsak och yttre fulländning <len 
synltga Kyrkan är. 

DEN HELIGA BIRGITTAS MINNE.  
. Birgitta, ditt namn lever ännu ej. 
blott i Norden utan i hela den 
kristna världen. Ditt namn äger 
ej blott en unde1'bar klang för 
svenska öron, 'det nämnes med 
vördnad även i främmande land. 
Liksom fordomdags är du Nordens 
stolthet, du heliga sierska och 

Guds underbara verktyg. För 500 
år sedan stod ännu vid stranden 
av en av våra vackraste sjöar ett 
härligt kloster, vars ruiner ännu 
tala till oss om dess skönhet. Över 
sjön ljödo de vigda klockors toner, 
kallande våra fronima fäder till 
helgedomen. Under helgade valv, 
de skönaste i Norden, stego mun
kars och g·udainvigda jungfrurs 
växelsånger till världsfrälsarens 
tron. Till Vår frus helga tempel 
vid Vätterns strand drog pilgrim
skaran från Sveriges hela land. 

I 

Då var Sveriges folk ännu lyck
ligt vid moderkyrkans barm. Men 
audra tider kommo. Ofred gick 
över Kristi Kyrka i Norden. V ar 
är nu S:ta Britas härlig·a ,skapelse, 
var är klostret med de henne av 
Frälsaren givna reglerna 7 V ar är 
S :t Salvators klosterorden 7 

Tystnat ha klockorna i de helga
de gårdar vid Vätterns strand, där 
nu blott de sinnessjukas jämmer 
stiger mot valven, som fordom an
dades Guds heliga frid, förstum
mats ha hymnerna i munkarnas 
och nunnornas skilda kor, blott 
skalden hör dem ännu i andanom, 
där han drömmer i den nordiska 
sommarnatten. Med våld drevos de 
heliga männer och de rena jung
frur från sin fromma :boning, med 
list tvung·os de till att avfalla eller 
att lämna sin fö,clernejord. - Lång·a 
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århundraden var det arvingarne 
till deras tro förbjudet att bygga 
och bo inom Sveriges gränser. Men 
genom dessa seklers töcken trän
ger likväl ett klart ljus oss ännu 
till mötes, strålar ännu en stjärna 
med oförminskad glans, en stjärna 
som för oss Nordens kafoliker, . 
som aro lyckliga i samma heliga 
tro, som du vigde •ditt livs krafter, 
bliver till en hoppets underbara 
stjärna, Birgitta, ditt heliga min
ne, efter ,så månghundrade år ännu 
ej bleknat i Norden. Vadstena med 
din tjusning, med 1din oförg·ätlig·a 
storhet, du de katolska minnenas 
tempelg·ård, du minnes ännu, du 
älskas ännu med rätta a:V Sverig·es 
folk. Årttling1ar av dem, som en 
gång från klostrets stilla frid för
jag·at Birgittas andliga söner och 
döttr8Jr, som stormat dina heliga al
tare och bilder, de sölm nu .(o un
de1,bara motsättning.) att åter 
sjunga de heliga hymnerna och un
der putsen skrapa fram de from
ma fädernas verk, d'e ,sätta blom
mor vid de helig·a stoderna och 
tända ljus vid det skrin, som en 
gång gömde Birgittas jordiska 
rester. Så kunna tiderna växla. 

Väl var den: storm som vid' den 
s. k. reformationen gick fram över 
Birgittas helig·a verk, hennes 
klosterstiftelse, stark, väl anställde 
den stor förödelse bland plantorna 
i dessa himmelens trä'clgårdar och 
kmn mång1et av dera,s blomster att 
vissna i den frostiga vinden, men 
rycka upp den starka eken för
mådde den ej. Ånnu lever det 
gamla trädet, "Vår Frälsares or
den". Ånnu finnes därpå friska 
grenar och, o under, nya friska 
skott '8kjuta fram på den sekel
gamla stammen. Birgittinerorden 
lever ännu i dag sitt liv och fost
rar i sitt hägn plantor för himlens 
salig·a äng·dler. Bakom dess heliga 
murar finna alltjämt fromma sjä
lar ett skydd mot tidens kalla vin
dar och värme för ett efter kärle
ken till Gud längtande hjärta. I 
dess örtagårdar växa ännu oskul
dens bländvita liljor och den offer
villiga kärlekens blodrö·d'a rosor 

och dölja .sig för världens ollJd,a 
blickar så mången ödmjuk liten 
förgätmigej. Framför skrivaren 
av dessa rader ligger präntat mei:1 
klosterstil dagsord'ningen i Birgit
tinersystrarnes kloster i A 1 t o
m i.i n s t e r i B a y e r n. Ett 
strängt dagsverke av bön och ar 
bete, som väl knappast i väsentlig 
mån skiljer sig från Va•d:stena
systi�arnas liv. I år ha syistrarna 
sänt sin regelbok till Rom med bön 
att få återgå till den ursprungliga 
ordens .stränghet. Som ung· stude
rande gjorde jag· en gång vandrin
gen genom de bayerska alperna 
till Birgittas helgedom där, den en
da som nu finnes kvar av u:e mån
ga tyska stiftelserna av S. Salva
tors orden. Hur minnes jag dock 
ännu så väl den frid, .som prägla
de systrarnas anleten bakom gall'.' 
ret vid taleporten. Vilket intryck 
gjorde icke på mitt unga sinne de 
osynliga rösterna under den vac
kra kyrkans valv. Samma hymner, 
som en gång klingat i Vadstena 
underbara tempel, stiga där dagli
gen upp för Sveriges folk. De 
fromma: systrarna i Altomiinster 
ha alltid visat ett stort intresse för 
missionen i Sverige, särskilt för 
det lillai kapelle,t, som vi en tiid äg
de i Vadstena, i det de sörjde för 
dess utrustning med paramenter, 
böcker och målningar. På under
bart sätt har, som systrarna skri
vit till mig, den hel. Birgitta skyd
dat sina döttrar under spartakis
ternas skövlande i det lilla sam
hället. Råheten hölls tillbaka inför 
dessa oskyMiga själar och klostret 
förblev oskadat. Med stor pietet 
förvara systrarna som dyrbara 
reliker det kors inför vilket S :t 
Birgitta lär ha skrivit sina lectio
nes, hennes pilgrimsstav, förvarad 
i ett silverhölje, hennes dryckes
skål och rester av hennes slöjor. 
Vid mitt besök i Altomiinster vå
ren 1918, då jag med ärkebiskop� 
lig tillåtelse kunde läsa elen hel. 
mässan i systrarnas kor inom klau
suren, var det mig förunnat att 
vörda dessa dyrbara, minnen. Som 
gåva mottog jag av moder prio-



rinnan en mycket g·ammal hancl
slrriven regellbök samt ett flitigt 
använt Birgittinerbrevarium med 
dyrbara stick ,sedan 1697. Komren
tet täljer nu 48 systrar (där,av 30 
chorsystrar och 18 tjänancle syst
rar), så att alla det gamla klost
rets celler nu äro upptag·na. Flera 
noviser förbereda sig på de heliga 
löftenas avläg·gande och elen gam
la symboliska ordensd,räktens 
mottagande, vilket allt skeT efter 
den av Birgittas regel föreskrivna 
ritualen . 

.Ä v e n i H o 1 1 a n cl, där 
. Birgittinerorden ägde flera rika 
kloster finnas ännu i dag tvänne 
kloster av denna orden, det ena i 
U den och det andra i W eerth. Syst
rarna i dessa kloster ha, såsom 
holländska tidningar förmält, un
der krigstrden genom sina kärleks� 
verk mot fattiga och nödlidande 
gjort den heliga Birgittas namn 
aktat och ärat i Holland. Här lev
de under 30 års tid en Birgittiner
nunnas anspråkslösa liv elen för 
några år sedan avlidna konstnär
innan syster Katarina Ehrenpool, 
av svensk adel den sista av sin ätt. 
Till en svensk dam som besökte 
henne några år före hennes död 
sade syster Katarina :  "Jag var no
vis i Altomiinster men blev sjuk 
och måste skiclrns hem. Jag var 
då åter i mitt föräldrahem i Stock
holm och sökte att där så gott som 
möjligt efterleva klosterreglerna. 
När jag åter blev frisk, kom jag 
hit till Delen •där jag tog slöjan 
och avlade de eviga loftena mer 
än någonsin övertygad om att bak
om klostrets murar låg mitt livs 
lycka - jag har aldrig· ångrat det ; 
jag· är lycklig." - "Längtar syster 
aldrig hem till Sverige1" "Jo min 
innerliga längtan är att få komma 
hem till Vadstena, .ti�l S:ta. Birgit
tas stad." - Syster Catharina var 
klostrets målarinna, ty hon hade 
genomg·å tt konstakademien i 
Stockholm och ur hennes hand ha
de den Birgittatavla framgått som 
prydde vårt lmpell i Vadstena. -
Syster Catharina själv fick aldrig 
se Birgittas döttrar återvända till 
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Norden, men systrarna i U den oc4 
Weerth glömma ej Sveriges kato
liker i sina böner och offra för dem 
sin ,d·ag·s offer av a1,bete och bön. 

S y  o n A b b e  y. Av .alla ännu 
kvarlevande stiftelser av Birgittas 
orden har kanske ingen haft en så · 
unde1•bar och skiftande historia, 
som det världsberömd,a Syon A-b
bey i England, det erncla av detta 
lands klosterstiftelser som förbli
vit vid liv intill våra dagar. Vis
serlig·en måste även clett·a kloster, 
som vid den s. k. reformationens 
framfart över England stod på 
höjden av ära, känna den grymme 
Henrik VIII :s  hela vrede och onåd. 
Det var vid dennes hätska förföl
jelse, som den unge Birgittiner
munken den salige Richard Rey
nolds måste giva sitt unga liv för 
sin trohet mot sin ,tro och sina löf
ten. "The Angel of Syon" fördes till 
Towern tillsammans med flera an
dra trosstarka Kyrkans .tjänare för 
att sedan med dem föras till Ty
burn och där avrättas. Ar 1539 
jagades systrarna ur klostret 
Syon och måste fly ur laindet. 
Skymflig och rik på lidanden 
var de arma systrarnas lott, tills 
de ha:mna·de i Lissabon där deras 
konvent 1594 fan·n en fristad, ehu
ru även här hårda prövningar 
ging·o över deras hem. Till slut 
kom för dem glädjens dag då de 
1861 kunde återvända till Englands 
jord - om också ej mer till det 
gamla ärevör,dig·a Syon Abbey -
utan till ett nytt mera tidsenligt 
kloster i Chudleigh, där efter 500 
år Mer Bigittahymnerna och sån
gerna klinga till Frälsarens och 
hans heliga moders ära och syst
rarna bedja och verka i den heliga 
Birgittas •anda, ännu bärande ;den 
clrä!kt, som hon i klosterreglerna på 
det noggrannaste föreskriver. Vid 
tillfälle och utrymnrn hoppas jag 
i Credo få återkomma till ett ut
förligare skildrande av detta min
nesvärda kloster i En·glancl. 

Utom dessa kloster finnes ännu 
elen s p a n s k a p r o v i n s e n med 
fem kloster. Dessa systrar tillhöra 
elen riktning av orden, som g1·un-



dats av birgittinernmman den sa
lig·a Marina från Escobar (t 1633) 
och skiljer sig något i regeln och i 
dräkten från de övriga klostren. 
Dessutom finnas tvenne kloster i 
M e x i c o. 

Alla dessa nu ,bestående kloster 
av Birgittas reg·el äro nunneklos
ter. Ursprung·lig·en var Birgittiner
ordei1 en d11'bbelorclen, rätt egen
domlig i ,sitt slag. Som sådan exi
sterar den ick,e längre. Denna för
ändring innebär emellertid icke en 
så sfor förändr.111g av ordens ur
sprungliga karaktär, ty enli_gt 
Frälsarens egen till Birgitta utta
lade önskan skulle S. Salvators or
den framför allt v·ara en nunneor
den, stif:t,aldl till minnet av hans 
bittra lidande och till hans heliga 
moders ära. Munkarnes bestäm
melse var egentligen att handhava 
systrarnas själavård, vilket även 
framgår av antalet bröder och 
systrar, som varje kloster skulle 
hysa. Som nunneorden består allt
så Birgittas stiftelse ännu i våra 
dagar i nästan oförändrat skick i. 
dessa ovannämnda kloster. Botens 
aiicla sätter sin prägel på dessa 
kloster och tag,er sig uttryck i 
strängheten vid reglernas efterle
vande, fat,tigdomen och den fnll
·ständiga avspärrningen från värl
den. 
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På grund av olika omstänclig-
heter utdog· under tidernas lopp 
elen manliga gr,enen 'a"v or'd.en. 1825 
dog· den siste generalkonfessorn i 
Altomiinster. Sedermera tillät 
påven icke längre någon dubbelor
den. 

Ett försök att organiseTa Birgit
tinerprästerna ,som en självstän
dig: orden hade gjorts i Belgien. 
Här uppstodo de s. k. Fratres no
vissimi Birgittini, vilka ,a]Jprobe
ra:des av Gregor XV (1621-23) 
men icke längre finnas kvar - och 
dock höra Birgittas söner ej läng
re forna dagar till. I England bör
ja -spira alldeles nya skott på det 
gamla trädet. En from engelsk 
präst Pater Benedict-Williamson 
C. Ss. S. har med den hel. faderns 

tillåtelse börjat arbeta på Birgit
tinerfädernas återuppståen1de. Själv 
har P,a,ter Benedict, sedan han ge
nomgått novicia,tet hos Bene.dfäti
nerna avlagt de hel. löftena enligt 
Birgitfas reg1el. Han hade lyckats 
att samla flera unga män omkring 
sig· och kunde 1912 öppna det för.
sta noviciatet. .Så kom emellertid 
kriget och skingrade den lilla iv
riga skaran. P. Bene1clti.ct förlora
de dock icke modet utan ·ai�betar 
allt jämt på sitt verk, om kanske 
också rn1 i en annan riktning·. Den 
Heliga Stolen stä,ller ,sig mycket 
förstående för denna, som går ut 
på att förena världspräster i en 
sorts tredje onlen, liknande elen 
hel. Franciskus tredje or1den, som 
skulle bilda elen första grundvalen 
till Birgittinerfäclerna. U nc:ler
hancllingar pågå för närvarande 
med Rom i och för sakens appro
iberande. S. k. "oblater" existera 
redan nu vhl de olilm klostren och 
ha sin upprinnelse i Vadstena
klostret, där utomstående för 
klostret intresserade genom att 
upptagas till "fratres et sorores ab 
extra" mot vissa fromhetsved-: 
fingo del ,av klosterfolkets goda 
gärningar och andliga förmåner. 
Sedan flera år är undertecknad en 
så1cl ,an "Brother of the Chapter" av 
Klostret i Syon Abbey. 

Om den heliga B i r g i t  t a s h u  s 
i R o  ·m i närheten av Ca1111po di 
Fiori vore mycket att ,skriva men 
vill jag vänta dännecl till en gång 
längre fram. Huset äger ,Sill 
mycket intressanta historia och är 
ett av våra värdefullaste svenska 
minnen i utlan1cfot. Här må det 
blott bliva nämnt i förbigående i 
sammanhang med ett för vår 
svenska mission betydelsefullt fö
retag, som_ där haf.t sin vagga. Här 
var det nämligen som moder Elisa
beth, redan bekant för Credos lä
,sare, började sitt verk och_ i all an
språkslöshet med några få ,systrar 
inrättade 'cTet lilla konvent, som re
dan räknar över 15 systrar, som 
alla besjäl,as, av ivern att få verka 
för Birgittas sak och de nordiska 
katolikernas bästa. 
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Syster Elisabeth·, som är född 
svenska och av Guds nåd förts till 
sin uppgif,t, lyckades för ett tiotal 
år sedan att av de karmeliter
systrar som för närvarand:e dispo
nera Birgittas gamla hus, få hyra 
Birgittas, dödsrum (nu kapell) och 
några övriga historiskt minnes
värda rum bl. a. S :t Katarinas 
kammare. Här höll Syster Elisa
beth och de nya unga systrar, som 
under hennes ledning· invigas i li
vet efter Birg·ittas1 reg,el troget 
vakt om våra heliga minnen i Sö
dern. Den lilla skaran blev aJlt 
större och då för tillfället ingen 
möjlig·het erbjöd ,sig för våra syst
rar att förvärva huset, flyttade de 
till det ena kvarteret efter det ,an
dra, i största torftighet med ,si
na händers ·arbete skaffa'liic1'e sig 
det nödvändiga till sitt uppe
hälle, därvid aldrig glömmande 
de fattig·a och nödlidande · som 
ständigt under krigets nödår 
klappade på klosterporten. Gud 
löimde deras offerliv och genom 
den Hel. Faderns storsinthet, som 
UlJpskattade deras kärleksverk
samhet, kunde de flytta in i det 
hus där de nu inrättat sitt kloster. 
Som sys>ti·arna i forna dagar ut
förde de vid iståndsäHandet av 
detsamma själva allt arbete både 
murning och målning·. De resande 
skamHnaver som besöka krist,en
hetens medelpunkt, d:et evig,a Rom, 
finna hos Birgittas fromma dött
TaJ.' det gästvänligaste mottagande 
och finna dem ständigt i arbete. 
De äg·na s,ig· åt undervisning av 
barn och konvertiter, giva äv�m 
lektioner i handarbete, knyppling 
och läderplastik samt svensk trä-
1slöjd. Vår'd; av sjuka och fattig·a 
ingår även i deras ordensregel. Vid 
sitt kloster (Via dielle Isole 34. 
Roma 27) hava de även ett litet 
hus som hospits för resande. Till 
skilnad fråln den gamla rnnt 
kontemplartiva orden har denna 
nya kongTegation även ,det socialt-

* )  I tidningen Iclun för elen 25 -april 1915, 
har Gerda Hellberg-Caselli givit en mycket 
sympatisk skildring av moder El isabeth 
och hennes arbete i Rom. 

kaTitativa al'betet på sitt pl'o
gram. I deras lilla, kapell stiger 
bönen oavlMligt till himlen för 
N orrlens folk och alla dem som an -
befalla sig· i systraTnas bön. 

En gång, då den helig·a BiTgitta 
föTföljdes av Roms pöbel, som sijk
te tränga in i hennes hus, befallde 
hon sitt lrnsfolk att uppstämma 
den vackra hymnen "A ve M·aris 
stella". Till minne häTav sjöng·s 
sedermera också i alla Birgittiner
kloster denna hymn vid Vespern 
och sjunges alltjämt i de ännu åter
stående konventen. I Rom, där 
Birgitta först själv uppstämde elen, 
där sjunga nu någ.ra fattig,a mm
nor i Birgitta,s , g'Tåa ordensdräkt 
samma hymn. Vad under, om de då 
också skulle nära :den fromma ön
skan att en gång få uppstämma 
den i Birgittas eget hus, i det rum 
där Gudsbruden återgav sin rena 
själ åt sin slrnpar.e och vad under, 
om deras tankar mången g·ång gå 
högt upp till N 01,cl,en, till moder
klostret i Vadstena. Förliden 
sommar stod jag med en flock 
Wienbarn och några katolska vän
ner i Birgitbs helgedom där efter 
rutt i ett g·ästfritt, fördomsfritt pro
testantiskt hem på morgonen ha 
läst den helig·a mässan (helt na
turligt uppoffrande den för Birgit
tas orden och des·s rne'dfommar) .  
Mitt sinne var ännu uppfyllt av 
alla de intryck, som klostret och 
de kära minnena gjort på min själ. 
Allt här, varje sten, varje fots
bredd j Ol'd talade till mig om 
den tid, då Sverig·e var stort och 
starkt i tro. Birgittas föregivna 
reliker lämn,a1de mig kall och obe
rörd, jag· visste att hennes s,toft ej  
vilar här, men oemots•tånclligt 
drogos vi till den härlig·t vackra 
gamla bilden av Guds moder som 
åter kommit till heders i Vårfru 
kyrka. Ty,st bad j ag som Birgit
tinerobla,t hymnen "Ave Maris 
stella", då ett av barnen med un
dr,a:nde ögon fråg·ar mig : "Få vi 
icfoe sjunga en sång; till Marias 
ärar Ett ög·onblicks betänkande 
och vi sjöngo. För första gång 
kanske sedan de fromma systrars 
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hymner förklingat och de drevos 
ur bönens salar, stego åter ka
tolska sånger nr rena oskyldiga 
barnahjärtan mot de helga1de val
ven i Birgittas kyrka. 

Birgittas minne lever än, i Söder 
så�räl som i Nord, uven månne vi 
foatoliker, som fått i dyrbart arv 
hennes heliga tro, så mycket dyr
barare för oss, då vi se den upp
lösningsprocess, som pågår i de 
samfund som lös,slitit sig från mo
derkyrkan och som sökande 
själar smn fål' utan herde, månne vi 
icke kunna göra mer för Birgitta.s 
minne i nutiden. Månne vi icke i 
ffö,sta rummet äro kallade att ver
ka för en sak, som mås<te v.ara de 
nordiska katolikernas egen hjärte
sak. Må dessa rader bidraga till 
intreEset för Birg·itta och l1ennes 
sk,apel·se och mana oss alla till bön 
för vår heliga ·sak, aU vår gudom
l ige Frälsare, som genom vårt hel
gon grnnclat sin orden till välsig
nelse för vårt och så många folk, 
som bevarat 1den under århumlra-

clenas lopp, även a1lttjämt måtte 
skydda, den, lä ta den till växa och 
blomstra och bära riklig och g·od 
frukt. Genom vår bön 1rnnna vi 
gagna detta verk, bedjande att 
Gud i rena, osjälviska, offervillig·a 
själar skänkel' den heliga Birg·it
ta· ännu mång·a ivriga och fromma 
söner och ·,döttrar, som sä en g·ång 
kunna tjäna hans Kyrka. i Norden 
i Vår Frälsares orden. � Alla kun
na vi verka för denna sak genom 
l1önens makt och genom understöd
j,ande av systrarnas verksamhet i 
Rom. Varje gåva, om än så ringa, 
åt ,de fattiga sys,trarna är mer än 
välkommen, och deras böner är den 
bästa lön därför. Varje deltagan
:r1e och intresse v1sat dem, som off
rat sig i främmande land för en 
sak, som är av s,törsta betydelse för 
vår mission, är för dem en ljus
g·lirnt i dera,s offerliv och visar 
dem, · att Birgittas minne lever i 
Norden och lever i dåclluaftig kär
lek bland Nordens lmtolifoer. 

P. Stephan Obl .  S. Birg. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR. 

STOCl{HOLl\l. Post- och Inrikes 'l'id-
ningar meddela följande : 

I föreningsregistret för Stockholms stad 
har l!os överståtllållareämbetet införts ne
nannämncla anmälan : 

1920 elen t, j uni an togos stadgar för 
Hyresföreningen Unitas u. p .  a . ,  som 
har til l  ändamål att i huset N :r 29 
B ib lioteksgatan här i stallen förhyra en 
lägenhet, avs,eclcl att utgöra samlingsplats 
för familjeföreningen Concordia Catholica 
och Elisabethsföreningen och därjämte 
tjänstgöra sorri katolsk förelä!<ningssal. 
St)Telsen, som har sitt säte i Stocl,holm, 
utgöres av pastorn Berndt David Assarsson, 
hovtandläkaren Artur Jesse! och kanclicla
ten Sven Edvin Sanclqvist., alla i Stock
l10lm, samt grevinnan Ale.xanclra Anna 

Maria Sparre, föclcl Hamilton, från Fogel
tofta socken av Kristianstads län och frö
ken Marie Elisabeth Foss från Stocksuncls 
köpi·ng. Suppleanter äro direktören Her
rnan .Tosepl: Overöclcler från Nacka soclrnn 
av Stockholms län och fröken Edith Sara 
Han·i,e,t Emerentia Blom i Stockholm. Fir
man tecknas av Sanclqvist (orclf.) och frö
ken Foss (lrnssaförv.) i förening. Räken
slrnpsavslutning skall ske för kalenderår. 
Kallelse till sammanträde skall ske minst 
fjorton dagar före cl ess hållande medelst 
annons i Credo, Katolsk Tidskrift, ene.r 
genom brev med allmänna posten. Andra 
meclclelanclen bringas ti l l  mecllemmarnes 
kännedom genom brev å posten. 

Föreningen har styrkt sig vara stiftad i 
enligh,et med bestämmelserna i lagen om 
ekonomiska föreningar av elen 22 juni 1911. 
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FRÄMMANDE RELIGION SB E KÄNNARE 
I Creelos oktolJemummer får ej en h äls

ning saknas från elen heliga B irgittas e"en 
stael, __ elet minnesrika Vadstena. Den g;m
le vorclacle amanuensen Erik Ihrfors som 
utfört ett så ståtligt livsverk i elen sv'enska 
meeleltielsforskningens tjänst, l:ar haft vän� 
ligheten att från sin stilla studerkammare 
i elen gamla klosterstaden sänela nå"rn ord 
till vår läsekrets. Det ämne han berör sal,
nar j u  ej alctuaUtet och hans orcl få en 
särskild t}ngel när man betänk,er, att cle 
komma frän en man och en p lats, som 
kunna tjäna som ele mest kon�,reta bevis 
för vår mening, att elen katolska tron av 
alla nu existerande religionsformer i Nor
clen är elen mest nationella, innerligt sam
ma1:1v·_u�en m:el vår historia och själv eJ 
ens1chgt elommerael av någon lJestämel ut
länclsk större nations egenart. 

Kändt är, att wåra respective 
ämbetsmän hysa en synnerlig be
nägenhet att beteckna katholiker
na med benämningen f r ä m m  a n
d e r e 1 i g i o n s b e k ä n n a r e. 
Härwid har man anledning, ja räta 
tighet att framställa frågan: 
H wem war det som i wårt kära 
Fädernesland först förkunnade 
Christendomens werldsomsk.apan
de lära· för den aflägsna tidens 
wilda och grymma hedningar för 
hwilka den hatbringande bio·ds
hämncl'en war en ålagd1 plig-t, rå 
roflystnad ett kärt när'ingsfång 
och wåld och list i umgänget sarn
fundsdyg"!der; huru denna heden
d"Om y1Jtrnicl•e sig, i lefvernet kan 
inhemtas af W olsungasagai; eller 
Sigurd F:afnisbanes historia så ock 
af Konung Olof Tryggvassons 
barndoms11istoria samt andra gam
la urkunder - all sådan hednisk 
grymhet kunde Catholska trons 
missionärer under oerhördt arbete 
och tålamod genom Guds nå1d 
öfverwinna och af grymma rof
djur skapa fromma lamm. 

Hwem war det som först inom 
gamla Sweriges landamären lärde, 
att Gud sjelf antog i sin stora 
barmhertighet incarnation och lät 
sig födas af en jungfru för att 
frälsa ett i synd fallet mennisko
slägte och för de fallna öppna en 
tillgång i tron till den för tirc1 och 
ewighet frälsande nåden, men på 

samma gång framalstrade denna 
Christna tros ädla frukter - kär
leken till Gud och kärleken till si
na medmenniskor, dem man skulle 
älska så som man älskade sig· 
sjelf. Det onda skulle man öfver
winna med, det goda. De nödställ
da skulle hjelpas, kärleksgerningar 
skulle utöfvas mot dem som gjort 
skada och förlust 11å allehanda 
sätt o. s. v. 

Är nu denna Christemlomsbe
kännelse, predikad för wåra förfä
der, f r ä m m  a n  cl e i .Swerige1 
Äro 1d:e herrar, som behaga kalla 
denna Christi missionskyrka 
f r äin m a n d ,e, sanna wård.are af 
rätt och sanning·� Hafva dessa 
ärade män alldeles förgätit, att den 
nu herskande statskyrkan inga
lunda har · inhemskt 1u·s1n·ung·, 
utan är på Kungligt magtbud in
troducerad från f r ä m m  a n cl e 
land eller från Tyskland i 16 sek
lets början 1 Modertron sökte man 
ut_rota med wåld och list, ty just 
w1d denna tiid, började man kalla 
henne f r ä lll 111 a Il d e och såsom 
f r ä m m  a n d e blef hon förföljd 
ända till .blods, ty religicnrnfrihe
tens prisade förkämpe Konung· 
Gustaf II Adolph promulgerade år 
1617 den fosterländ,ska lagen, att 
den av Swenska underså.tarne s0111 

0 

' 

wagade hysa den gamla moder-
tron, han hade ntan nåd förwerkat 
icke blott all sin egendom utan 
ock sitt lif, en lag, som äfven blo
digt exeqverades på flere framstå
end.e män, ty de woro ju av 
f r ä m m  a n d e  religion ;  och 
f r ä m m  ä n  d e religionshekän- . 
nare nödgas man 1111 åter dragas 
med, ntan att äga förrn'åga att 
tillämpa Konung Gustaf Ad;lphs 
lag,ar, men det vitsordet kunna de 
hugnas med, att man berömwärdt 
g•ör hwad, man .kan i detta ädla 
syfte och inskränker den f r ä m
m a 11 d 8 trons rättigheter så myc
ket, som möjligt tiden tillåter. 

E r i c u s I h r f o r s i u s. 
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Drottninggatan 108. 
Stockholm mig en främling blivit; 
Tiden rider fort. 
Själ1, jag bryggorna har rivit 
till mitt drömsloUs vart; 
till de ljusa barndomsställe11, många 
vägania ha blivit steniga och långa. 

Aldrig mera får jag återvända 
till vad jag höll kärt. 
17 andring över tomte1· bräncla 
har 1nitt hjärta lärt. 
Men bland minnen, oittplånl1:gt klara, 
skall jag städs den gwnla trädgården bevara. 

Där stod altaret med blommor sirat, 
och med böjda knän 
fromt och ödmjir,kt har jag virat 
krans kring Jungfrun vän. 
"Ave Maris, ju,ngfrumoder goda, 
barnasinnen kan dit skänka tröst och loda." 

I den trädgården ej sitsa 
fräden fridfitllt mer. 
Ej i sornmarkvällar ljusa 
dröm och tanke ber. 
Stenpalatset reser sig däröver; 
mänskorösters sorl itr stenvalv bönen söver. 

](ära ganila gård förödda, 
,livets fruktblomshärd, 
många drömmar, nit förblödda, 
vingades till färd 
under lindars gröna fägring, 
inför framtidsdådets stolta hägring. 

Tack, tack tusenfalt, dit minne 
av en gången tid! 
Ont och gott i sand f örrinne, 
ej den stilla frid. 
1'röttat huvitd ämrn fryggt jag sänker 
mot elen hågkornst, vilken trofast vila skänker. 

"Ave Maris", sorn ett eko skälver 
i min längtan · efter mor. 
Tidens hav med tunga vågor välver, 
sorg i djupet bor. 
Men ibland som smekning jag förnimmer 
minnet av min trädgård, höl,jd i kväUsolssltimmer. 

E. K.-lV. 
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CREDOS BÖCKER. 

I Credos rymlig·a tornkammare 
finnes naturligtvis ocb;å en hylla 
för olika slags böcker. Vill man 
följa med sin tid, så måste man ju 
framför allt studera dess littera
tur, den klaraste fotografin av det 
andliga nutidsläg·et. Bokmarlma
dens nyheter intressera ju också 
litet var, och .då Credo gärna ville 
vara något förmer än en nyhets
förmedlare och kall resomi.ör, en 
verklig· vän och andlig rådgivare 
för hela sin läsekrets, så vilja vi 
ofta tala med densamma om våra 
böcker - ett bestämt urval av al
la de skrifter, som kunna intres
sera en papistisk läsekrets i detta 
hörn av världen. Härvid tänka vi 
naturligtvis först och främst på all 
den katolska litteratur, som utgi
ves på något av de skandinaviska 
språken. Men också sådana verk 
av protestantiska författare, som 
kunna vara av särskilt intresse för 
oss, vill Credo uppmärksamma. 
Utländska böcker kunna vi tyvärr 
endast i undantagsfall anmäla. 
Vår starkt begTänsade utrymme 
kräver ju många lbeklag·liga in
skränlmingar. 

Kanhända är det ett tidens tec
ken, att denna första artikel om 
Credos iböcker nästan uteslutande 
kommer att behandla ett slags lit
teratur, som knappast i or.clets 
strängaste mening kan kallas för 
böcker, de tunna häften, som re-

gelbundet sändas till sina läsare i 
form av tidskrifter och tidningar. 
Ty kan ej tidningen säg·as vara 

· nutidens bok framför andra, ja,  
den bok, som regerar hela den 1110-
därna världen. Vad som måste in
tressera Credo framför allt bland 
hela denna mängd av dagens 
pressalster, är givetvis de nordis
ka, katolska tidskrifterna. De ut
göra en självklar beståndsdel av 
vårt bibliotek och om d em vilja vi 
nu också tala. 

De första böcker, som trycktes 
häruppe i Norden, voro som be
kant utpräglat katolska till sitt in
nehåll. Men på grund av orsaker, 
som vi alltför väl känna, dröjde 
det länge, innan en katolsk t i el
s k r i f t  kunde utgivas i Skandina
viens länder. Anno Domini 
1853, fyra år efter att Danmarks 
katoliker genom Grundloven av år 
1849 erhållit full relig·ionsfrihet, 
bildades i Köpenhamn den bekanta 
Ansgariusfore1iingen, som hade 
till uppgift att sprida katolsk lit
teratur i Dannelbrogens till sitt in
nersta väsen trots all lutherclom så 
katolska l and. Frukterna blevo 
snart synlig·a. Den 2 oktober sam
ma år utkom första numret av 
"Skandinavisk Kirketidende for 
katolske Kristne", som ännu lever 
och frodas, år 1885 omdöpt till 
Nordisk U g·eblacl for katholske 
Kristne. Det nya hla,rl 8ts  
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förste redaktör var Wilhelm Ka
rup, en litterärt anlagd ung kon
vertit, som sedan både redigerade 
Danmarks första katolska psalm
bok (1857) och skrev _en kyrkohi
storia, som ännu har sitt stora in
tresse, "Den katolske Kirke· i Dan
mark" (1859). Mellan 1860 och 1864 
var ingen mindre än den man, 
som nn är Danmarl� , vördade, mer 
äE 86-årige biskop, 11tgivaren av 
Nordisk U geblad. Man måste än
nn beuncha den unge lrnplan von 
Encks sällsynta ene1 p:i, som sålun
da kom honom att härda ut i hela 
fyra hr som redaktör för en dansk 
tidning, då han ännu nätt och 
jämt var mäktig· sitt nya foster
lands språk. Att skriva en vec
kotidning med tillhjälp av lexikon 
och rättskrivningslära måste i san
ning· vara en ganska kinkig upp
gift. Efter denne celebre redaktör 
ha två katolska präster och två f. 
d. lutherska "verbi divini minisrtri" 
efterträtt varandra som ledare för 
Nordisk Uge·blacl. För att nämna 
de katolska prfö,terna först - kap
lanen vid Ansgarskirken i Köpen
hamn Andreas J ohannseu, en ädel 
och nitälskancle Kyrkans man, 
som under en lång följd av år, 
från 1883 till 1905, utgav Ug·eJbla
det och Pastor Franz Ronge, som 
nu är kyrkoherde vid den nya, 
ståtliga Sakramentskirken på 
Nörrehro. 

De f. d. lutherska redaktörerna 
för den gamla, ärevödiga katolska 
tidskriften bära båda det äktdan
ska namnet Hansen. Den ene hette 
J. L. V. Hansen, överg·ick efter 22 
års verksamhet som protestantisk 
andlig i ]'jeldstrup i Sönderjyllancl 
och redigerade Ugebladet 1864-
1883. Den andre heter Niels Chris
tian Hansen, han är ännu alltjämt 
sedan år 1910 elen fortfarande 
lika ungdomsfriska tidningens re
daktör. Då denne man i mycket 
skänkt Nordisk U geblaä dess nu
varande prägel, givit densamma 
elen personliga eg·enart, utan vil
ken en tidning blott blir en själ
lös sammanhopning av heterogena 
uppsatser, viha vi i cl'etta sam-

manhang �äga några ord om 
Niels Hansen, som själve Johan
nes Jörgensen i sin självbiogTafi 
"Mit livs legende'' karaktäriserar 
E,ålumla :  "Et Temperament af Ikl, 
en Vilje af Staal, et Hjrerte af 
Guld.'' 

Han föddes i den gamla idyl
liska :biskopsstaden Aalborg år 
1866. Som sognepraest av den 

. grundtvigianska riktningen ver
kade han 1891- 1897 i Naur och 
Sii i norra Jylland. Sisfa1ämnda · 
år blev han upptagei1 i katolska 
Kyrkan, en av de mest respektin
givande konversioner, som vår 
Kyrkas historia häruppe i N or
den under nyare tid känner. Ty 
Niels Hansen var en av .dem, som 
offrade allt, ett utmärkt pastorat, 
ett vackert hem, församlingsbor, 
som älskade · honom som en fader, 
samhällsställning· och tryggad eko
nomi för att följa sanningens och 
samvetets hud. Med sin stora fa
milj framlevde han så någTa år i 
verklig fattigdom. Först små
ningom kunde han a11beta sig upp 
nr detta betryck, och nu lever han 
som gymnasielärare och skrift
ställare i sin fridfulla. villa utanför 
Köpenhamn. Vad denna intres
santa representant för den sega 
och solidai jylländska fo1ktypen 
egentligen lever och andas för, är 
hans kära Ugeblad. Det tryckes 
nu i en upplaga på 1,500- 1,600 
exemplar och har blivit en kär vän 
också för många svenska katoli
ker. Det skall inte vara mång·a 
nummer av Ugeblaclet, där man ej 
påträffar någon läsvärd och intres
sant artikel, helgonbiografier och 
aktuella uppsatser, påvlig·ai en
cyklikor och uppbyggliga små be
traktelser, nyheter från när och 
fjärran - allt på den bästa och 
renaste rlanska. 

I sin politiska hållning är U ge
bladet alldeles särskilt mönster
gillt. Det har lärt sig den äktka
tolska konsten att framhålla. de 
bästa sidorna hos varje främmande 
nation och avhåller sig noggrannt 
från varje överord i de ofta nog så 
kinkiga utrikespolitiska frågorna. 



Man läse t. ex. Niels Hansens ar
tikel om Genforening·en med Söii
clerjy lland i nr 29 av denna årgång· 
- ,det vanskliga ämnet är 'behand
lat med en måttfullhet och en nob
less, som äro verkligt beundrans
vänla. A andra siidm1 är U g�ebladet 
fullkomligt självständigt danskt 
till hela sin läggning och har utan 
tvivel till stor del förtjänsten av 
den osminkat nationella präg·el, 
som den unga danska nutids-kato
licismen redan äger. Det händer 
ju lätt, att från utlandet inflyttade 
katoliker omedvetet jämföra våra 
nordiska katolska tidskrifter med 
dem, ·Som de känna från sina res
pektive hemland och därför tycka 
oss ej vara nog uppmärksamma 
mot deras nation. Niels Hansen 
är ej den, som låter sig skrämma 
av sådant. Han har väl förstått, 
att en ,självständig, rakryggad 
hållning är obetingat nödvändig 
för varje tidning med någorlunda 
självaktning. 
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Det enda, som kan förmå Uge
bladets redaktör att bryta sin 
orubbliga neutralitet, är skiandina
vismens starka makt. När det blir 
tal om Sverige eller Norge, kommer 
det alltid en särskild värme i hans 
tidnings lugna stämma. Den ka
tolska utvecklingen i hela Norden 
ligger Nordisk Ugeblad mycket om 
hjärtat och Credo har i Niels Han
sen en av sina uppriktigaste vän
ner. Skola vi väl döma honom 
strängt för denna brist på neutra
liteiU Litet var har ju :samma fel. 
Credo har ju t. o. m. i sitt program 
förklarat sig ej 1blott vilja vara en 
svensk utan också en s k a  n cl i n  a
v i s  k tidning. Bland Ugebladets 
övriga medarbetare märkas sär
skilt den spirituelle Pa:stor F. F. 
Maurer i Kjöge, den djupt ur
sprung·lige Pastor Jakob Olrik, den 
livfulla. Baronessan Er.ike Rosen
öm-Lehn i Roskilde och flera an
dra. 

Om Danmarks övriga katolska 
tidskrifter vilja vi encla,st säga 
några ord. Johannes Jörgensen ut
gav 1898-1902 en veckotidskrift, 
"Katholikilrnn'' ;  1903-1913 utkom 

den fina, litterärt lagda tidskrif
ten "Varden", redigerad av cand. 
phil. Oscar V. Andersen. Ännu 
alltjämt utg·ives "Katholsk Ung·
dom", en förträfflig ungdomstid
ning, som 1916-1918 under nam
net "Ung·domsvennen'' redigerades 
av ·den kände pedag·ogen, Pater 
Ludvig· Giinther. Slutligen märka 
vi också J e.su Hjerte Budbring·er, 
som sedan 1916 utgives av jesui
terna i Aarhus. I denna, en kvar
talsskrift i den u1)l)'byggliga stilen, 
intresserar särskilt en liten bilaga, 
kallad Börnenes Budbringer, skri
ven med en ovanlig förståelse för 
sin ungdomliga läsekrets' behov. 

Också Norge har sin katolska 
tidskrift. Efter den s,törste av 
fjällandets konungar och helgon 
bär den namnet "Sankit Olav". Dess 
första nummer utkom den 6 april 
1889 på initiativ av elen nuvarande 
norske biskopen, den nitiska Mon
seigneur Fallize. I början på 90-
talet hade cleit nya bladet en lång·
varig och het polemik att genom
kämpa med anipapistiska zeloter. 
Den förste redaktören för "Sankt 
Olav" var en lekman, universitets
stipendiat Waldemar Döns. Sedan 
ha icke mindre än 6 präster efter 
varandra regigerat ,den liksom sin 
namnspa.tron alltid lika käcka 
och stridbara tidningen. Bland 
dessa märkas särskilt kyrkoher
den vid Sankt Olavs Kirke i Kri
stiania, elen älskvärde Pastor 0. 
Offerdahl och kyrkoherde K. Kjel
strup i Arenclal, en lycklig fÖTfat
tare på både vers och prosa. Sankt 
Olavs nuvarande re'claktör är Pas
tor J. H. van der Velden. Också 
Kyrkoherde Riesterer i Trond
hjem är en flitig medarbetare i 
Norges katolska blad, som till sitt 
innehåll, som naturligt är, ganska 
mycket påminner om det danska 
Ugebladet. Även "Sankit Olav" är 
skandinaviskt lagd och synnerli
gen välvillig· mot Credo. För när
varall'de räknar denna tidning om
kring 800 prenumeranter. 

Vad skola vi nu till sist säga om 
dessa Credos böcker, som vi först 
och främst velat fästa våra vän-



ners ,uppmäl'ksamhiet, på1 Svaret är 
enkelt o. ofrånkomligt V i m å s .t e 
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s k a f fa o s s d e m a 1 1  e s a m .•a n. 
Den ekonomiska risken är 
härvidlag ringa, då de alla finnas 
att tillgå för de tänkbart i\Jillig·as
te priser. "N orclisk U geblacl" kos
tar sålunda inte mer än 2 kr. 50 i 
kvartalet och "Sankt Olav" kan 
man få för samma blygsamma be-
lopp. "Katholsk Ung•dom", som ut-
kommer två gånger i månaden, 
kan man abonnera på för 3 kronor 
för hela åTet. Jesu Hjerte Bud
bTinger är ännu billigare. Rena 
välg·örenhets1JTiser, som vi lätt 
knnna se. 

Ja, vi måste verkligen skaffa oss 
dem allesamman. De komplettera 
också Credo på det lyckligaste 
sätt. Vi ha alla g·ott av att få en li
ten katolsk bok m e r ä n e, n g å n g 
i m å n a  cl e n. Då ha vi strax Uge
bladet och Sankt Olav. På närmaste 
postkontor kunna vi prenumerera. 
Credo kan med sitt staTkt begTän
sacle utrymme omöjligen skriva 
artiklar enkom för vår ungdom. I 
''Katholsk Ung,10111" finner den en 
utmärkt ersMtning. Altlre perso
ner fnrna tröst och uppbyggelse i 
Jesu H;ierte Budbringer, barnen få 
vad de önska g·enom Börnenes 
Budbringer. Ja, våra nordiska ka
tolska ticlning·ar kunde redan till
sammans bilda en papistisk 13'.µ
miljjournal, där alla åh1rar bliva 
lämpligen tillgodosedda. Må nu 
ingen komma och säg·a, att han ej 
förstår danska eller norska. Det 
iir bara clumrna undanflykter. Var
je normalt begåvad svensk läser 
ju  med obetydlig övning båda dessa 
språk utan minsta svårighet. Där
för intag·a jn t. o. 111. ti•dningar för 
arbetareungdÖm och folkskolebarn 
här i landet utan vidare vid till
fälle bidrng på både norska och 
dair nka. 

Till allra sist en liten påminnel
se, medan vi ännu äro i prediko
tagen. Våra nordiska katolska tid
skrifter skola vi också p å a 1 1  a 
s ä t t  uppmuntra, prenumerera, 
skaffa abonnenter, köpa lösnum
mer till våra fränder och vänner, 

annonsera, berömma dem efter 
bästa förmåga, sända in lämpliga . 
bidrag. Vår Kyrkas framgång 
och utveckling här i Norden sam
manhänger ju på det irntimaste 
med den katolska pressens fram
gång och utveckling i våra byg
der. Därför skulle vi också •be
handla dessa betydelsefulla små 
Credos iböcker med en viss pietet, 
inte låta numren ligg·a och .skräpa 
på hyllor, bord och fönster
karmar, utan samla ihop dem or
dentligt på en bestämd plats för 
att så vid årets slut kunna inbinda 
dem i starka iband, som få en he
clersplats på ,bokhyllan. Ty de äro 
ej endast skrivna för stunden utan 
också för framtiden. 

Ja, Nordens katolska tidningar 
borde bliva en hjärtesak för alla 
Nordens katoliker. Och det är 
framförallt 1 h a n  cl 1 i n  g, som 
man .skall visa sitt intresse för en 
god sak. 

Min väg till Kyrkan. Av 
G u s t a f A r m  f e  1 t. Pris 
1 krona. 

En synnerlig·en intressant själv
biografi i .sammandrag har Baron 
Armfelt skänkt os.s med den
na lilla bok. En konvertitsbild -
men av ganska ovanligt slag·, hi
storien om en .själ, som av natu
ren fått en utpräglad katoliceran
de läggning (man läse blott harn
domsminnena på sid. 4), som vuxit 
upp i en mer eller mindre nrnclvetet 
lrntolicerancle omgivning både i 
hembygden och vid universitetet 
och som slutligen finner vägen till 
den Kyrka, som i själva verket 
alltid varit hans hjärtas hem. Av 
inre strider, svårigheter eller 
grubblerier märker man i denna 
levnadsskildring föga eller intet. 
Det behövs endast ett föi·st,a all
varlig-t sammanträffande med 
sanningen och själen mottager 
snart med hänförd tacksamhet 
den tro, för vilken hon i själva 
verket alltid har variit predestine
rad. För övrigt märker man tyd
ligt nog· att författaren med den
na bok mindre haft för avsikt att 



blotta sitt innersta än aH teckna 
de yttre konturerna av sin utveck
lingsgång. AlMeles särskilt är det 
i böckernas värld man har att sö
ka Baron Armfelt. De talrika, be
lysande citaten i "Min väg till 
Kyrkan" viHna om .en hos ell' lek
man mindre vanlig ,beläsenhet bå
de i teologiska och historiska dis
cipliner. Språket rör sig från för 
sta sidan till den s1sta, med säker, 
gustaviansk elegans. 

Särskilt intressanta äro författa
rens minnen från "Nordens Ox
ford", det läml,a Lund på 1800-talet, 
där kryptokatolsk högkyrklig·het, 
inkarnerad i domprost Carl Olibers' 
mäktiga personlighet, växte lika 
frodigt som råg och vete på de fe
ta markerna runt omkring den 
gamla, ärevördiga Laurentiistaden. 
"Tempora 1nutantur", suckar man 
ofrivilligt vid läsningen av dessa 
lundabilder, som s,tämligt träffa 
huvudet på spiken. Vem värdar im 
de högkyrkliga traditionerna i det 
minnesrika Lund, där fordom kyr
ka stO{l vid kyrka och kloster vid 
,kloster� Nu är den all tradition 
upplösande modernismen allena
härskande vid dess teologiska fa
kultet och välmenande men oför 
stäende kyrkliga ledare ,arbeta för 
en matt efterklangsrörelse av den 
upsaliensiska ungkyrkligheten, 
som verkar så underligt främman
,de därnere · på skånska slättbyg
den. 
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Prenumerera. 

på. 

C R E D O !  

Verka. tör tidskriftens 

spridn.in.g ! 
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Under september månad bärgas 
skörden. Efter sommarens rika 
alstring bereder sig naturen för 
den långa vintervilan. Men till 
Credos torn nå alltjämt nya bud
slrnp om Kjtrkans liv, som ej kän
nPr till någon höst, något avslapp
nande i sin ve:rksamhet. Evigt 
ung·, utan att känna någon ålders 
svaghet, arbetar hon outtröttligt, 
i jord.ens alla länder, för själarnas 
frälsning·. 

L'O e u v r e cl e 1 a P r o p a g a
,t o n d e 1 a F o i, Föreningen 
för trons utbredande, har offentlig
gjort sin årsberättelse för 1919. 
Huvudbidragen ha under detta år 
givits av Förenta Staterna med 
7,274,272, Frankrike med 3,764,198, 
England med 560,705, Arg·entina 
med 544,071, Belgien med 435,182, 
Holland med 400,779, Irland med 
390,143, Spanien med 336,115, Ita
lien med 278,119, Schweiz med 
250,681 francs. Främst bland stif
ten står New Yorks ärkestift med 
ett bidrag av 1,675,540 francs. Vid 
bedömande av dessa gåvor måste 
man ta i ,betrak<tande valutans oli
ka ställning i t. ex. å ena sidan 
Förenta Staterna och å den andra 
Frankrike och Tyskland. Den 
bayerska Ludwig-missionsförenin
gen har så t. ex. enbart i Bayern 
insamlat 1,016,124 mark och de 
tyska katolikerna ha tillsa111111ans 
givit omkr. 3,000,000 mark. 

. . 

Hela den katolska världen delta
ger alltjämt i P o 1 e n  s hjältemo
dig·a strid mot bolsjevikernas  asia
tiska horder. 

Den 9 augusti utsände Kardinal 



Amette en befallning om offentli
ga förböner för Polen i Paris' alla 
kyrkor. "Efter iden Heliga Faderns 
föredöme, som nyss g·ivit order om 
allmänna förböner för Polens 
rä{ldning, bedja vi enträget våm 
stiftsbor att anropa Guds hjälp för 
denna stora sak. På dagen för fi
randet av Marie himmelsfärd sko- · 
la vi hålla en högtidlig åminnelse 
av vårt fosterlands invigning åt 
den allrasaEgaste Jungfrun, och 
vi skola b'önfallande anropa Maria 
att bevisa sig som vår drottning 
och moder. Vi uppmana präster
skapet och de troende att denna 
dag bedja för både Polen och 
Frankrike". 

Söndagen ,den 29 augusti uppläs
tes från alla Belgiens predikstolar 
en maning från landets biskopar 
att sända brinnande böner till 
himmelen för Polens seger. 

F. cl. storhertiginnan av L u x
e m b u r g, A1delhaid, som besteg 
tronen 1902, har trätt in i kar
meliternunnornas kloster i Mode
na. 
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Förening·en för katolska akade
miker öppnade sin första konfe
rens den 6 september i Bonn. Re
presentanter från Rollland, 
Schweiz oc'h Österrike hade infun
nit sig. 95 föreningar med 15,000 
medlemmar finnas i olika länder. 
Ändamålet är intellektuellt utbyte 
mellan 1bildac1e katoliker i alla län
der. Som en uppgift framhölls att 
från univ.ersitetens lärostola,r un
dantränga den nya hedendomens 
anda, som sedan årtionden behärs
kat så många gTenar av vetenska
pen. "Vi måste åter få filosofer, 
som genombryta elen kantska im
manentismens och agnosticismens 
trollkrets . . .  , jurister, som erkän
na naturrättens eviga grundsat
ser . . .  kort sagt, vi måste åter er
övra universiteten för kristendo
n1en." 

I N y �  S y d w a l e ,s i A u s t r a-
1 i e n ha nyval ägt rmn till par
lamentet. Tack vare det katolska 
partiets energiska arbete ha 25 ka
tolska .deputerade va,lts. Hela par
lamentet består av 90 medlemmar. 

THE SE COND SPRIN G .  
Den katolska renässansen i England. 

Många och växlamde ha de reli
giösa inflytelser varit som Sverige 
mottagit från de brittiska öarna. 

Redan vå,r allra första kristna 
historia står i den intimaste konc 

takt med detta vårt stora grann
land i väster. Ty därifrån stamma 
ju flera av de nitiska och oför
skräckta missionärer som omvän
de våra hedniska, förfäder till Vite 
Krist och hans lära. Ånnu min
nas vi svenskar med tacksamhet 
den hel. Sigfrid och hans följesla
gare, som spridde kristendomens 
ljus i Småland, Sankt Eskil och 
Sankt David, som blevo Söcl'erman
lancls och Västmanlands apostlar 
och den hel. Botvid, som, själv 
omvänd i England, förkunnade 

trons budskap i det hedniska Sö0 

dertörn. 
Under förra århundradets sena

re hälft nådde vårt land från 
Storbritannien en helt annan reli
giös förkunnelse, som hos oss bli
vit känd under namnet "engelsk 
kristendom". Därmed förstås det 
lågkyrkliga sektväsen med refor
mel't underlag som fått en så för
vånande utbredning1 i Sverige, 
alltifråm de minsta byar i Norr
lands och Smålands skogsbygder 
ända till storstädernas tätast befol
kade kvarter. Den som riktigt vill 
förstå de sista sextio årens sven
ska kyrkohistoria måste studera 
det intensiva och oavbrutna mis
sionsarbete som de anglo-sachsiska 



och de av dem påverkade inhem
ska sekterna under denna tidrymd 
bedrivit inom våra landamären. 

På den a 1 1 r a s i s t a tiden 
har en strävan framträtt att }my
ta: närmaTe förbindelser mellan 
Englands och .Sveriges protestan
tiska statskyrkor. Ett vittnesbörd 
om dessa tendenser var ju de båda 
anglikanska biskoparnas närvaro 
vid högtidligheten i Uppsala dom
kyrka sistlidne 19 septem:ber. 
La.mbeth-konferensen, de anglikan
ska biskoparnas årsmöte, fattade i 
somras det viktjg·a beslutet om 
nattvardsgemenskap med den 
,:.venska statskyrkan. Verkningar
na av detta avgörande kunna bli 
större än många nu ana. 
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En kortfattad orientering i Eng
lands kyrkliga utveckling under 
de sista hundra åren, betraktad i . 
sammanhang med' dess tidiig1a
re kristna historia, kunde därför 
för nutida svenskar vara både in
tressant och aktuell. 

Den katolska Kyrkan har gamla 
anor på de brittiska öarna. Redan 
under det andra århundradet av 
vår tidräkning synes hennes evan
gelium ha slagit rot hos de lrnltiska 
stammarna på andra sidan Kana
len. Brittiska biskopar deltogo i 
kyrkomötena i Arles, Nicea Och 
Sardica. .Sasom alla västeTländska 
folk tillhörde engelsmännen under 
medeltiden den romerska Kyrkan. 
Om kraften och halten av deras 
katolska civilisation vittna namn 
som Beda Venerabilis, som blivit 
kallad "den engelska historieskriv
ningens fader", den store skolastis
ke filosofen och teologen · S :t An
selm, ärkebiskop av Canterbury, 
franciskanermunken Roger Bacon, 
ett av medeltidens största veten
skapliga snillen och nppriktig·ast 
religiösa personligheter, som vi 
alltjämt minnais som en av den 
jäm!förande språQdorskniugens och 
den modärna naturvetenskapens 
grundläggare. Den berömde skot
,ke teologen Duns Scotns hal' för
värva,t en ovansklig ära genom att 
försvara och utveckla dog111en om 
J ung·frnil\faTias obefläckade avlelse. 

Denna intensiva katolska kultur, 
som genomsyrade hela folkets liv 
med kristendomens anda, fick 
ett oanat och vMdsamt slut ·genom 
Henrik VIII:s kyrkliga revolution. 
Det finns en slående likhet mellan 
Englands och Sveriges Teligiösa 
utveckling. Båda länderna ryck
tes helt och hållet ut nr den katols
ka världens enhet av sina kungar, 
som på olika sätt ville tillfreds
ställa jordiska passioner. I båda 
länderna önskade en överväldigan
de majoritet av folket att bibehålla 
den fäderneärvda tron, och dess 
förtvivlan över furstarnas relig·iö
sa tyranni tog sig uttryck i häfti
ga uppror, som i såväl England 
som SveTige slogos ned med stor 
grymhet. Där som här skonade 
monarkerna vissa katolska bruk 
och ceremonier för att ge ett falskt 
sken av, att de ej ville införa en 
ny religion. Vår halvkatolska re
aktion under Johan III motsvaras 
av de engelska Carlarnas könser
vativa kyrkopolitik under 1600-ta
let. Man kan t. o. m. finna en para
lell till drottning Kristinas omvän
delse i de senare StuartaTnas till
bakavändande till den romerska 
tron. Åven det sista århundradet 
erbjuder jämförelsepunkter, fast
än den masskonversion som föTe
kornmit i England ännu ej haft nå
gon motsvarighet i Sverige. 

I början av 1800-talet syntes ,d,e 
protestantiska elementen alldeles 
ha fått överhand i den engelska 
statskyrkan. Kulten var puri
tanskt torr och kall, och bestod 
mest av pre:likan och psalmsång. 
N attvarclsgångarna voro ytterst 
sällsynta : några få, stundom en
dast en gång om året. Kyrkornas 
väggar voro vitstrukna utan någ0 

ra målningar eller andra: prydna
der. Hela veckan med undantag 
av några timmar under söndagen, 
voro helg·edomarna stängda för 
folket. De stora katolska: dogmer
na, som ge liv och realitet åt guds
tjänsten, voro helt och hållet boTt
glömdia. Man kunde tro, att den 
ang-lilmnska kyrkan stod närma,re 
kalvinismen än katolicism:en. 



Den senare var vid denna tid
punkt ytterst svag i England. Allt 
hade gjorts för att med våld på
tving·a folket heresien och schis
men. Kyrkor och kloster had'e rö
vats eller nedrivits, barbariska la
gar hade stiftats mot katolikernas 
liv och egendom. Många av deras 
gamla familjer hade nästan utro
tats i striden. Och de som ännu 
funnos kvar voro deci1nerade och 
mod'fällcla. Dessutom nedtyngdes 
de av socialt förakt och behandla
des som parias och tvivelaktiga 
patrioter. Katolikernas antal hade 
sjunkit till 160,000. Inga katolska 
stift existerade längre utan endast 
4 apostoliska vikariat. Knappt 
400 präster återstodo, och dessa 
höllo sig i allmänhet i skymundan 
och vågade ej ·bära sutanen ute. 
Vid undangömda bakgator lågo 
här och där ett litet katolskt ka
pell, men utan alle yttre känne
tecken. Kulten firades i dem utan 
någon glans. Man vågade ej säga: 
"gå till mässan", utan sade i stäl
let: "g·å till bönerna." 

Mitt i all denna tröstlöshet kom 
ett oväntat återvändande till elen 
gamla Kyrkans ideer. Detta ytt
rade sig dels som ett förstärkande 
av de omedvetet katolska elemen
ten i statskyrkan, dels som en verk
lig omvändelse till den romerska 
religionen. 

Förutsättningen för en vändning 
till det bättre i Eng'1ands religiösa 
liv var upphävandet av de orättvi
sa laga1· som hindrracle d'e� katol
ska Kyrlrnns rörelsefrihet. I hör
j an av 1800-talet bröt också en ny 
tid av religionsfrihet in över de 
brittiska öarna. De gamla unclan
tag·sbestämmelserna för de "främ
mande" religionsbekännarna bort
togos. Nu kunde åter katolikerna 
känna sig som engelsmän. 

I allmänhet utbredes ju den ro
merska Kyrkan g·enom mission. 
Det uppvaknande som äg·de rum i 
England under 1800-talet berodde 
likväl till sin första upprinnelse ej 
på en sådan imrerkan utifrån, utan 
hade sin orsak i en utveckling av 
de katolska element, som funnos 
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kvar i den anglikanska kyrkan. 
Det var omvända protestanter som 
åter gåvo den romerska Kyrkan 
expansionslust och framtidlshopp i 
England. Ty de engelska katoli
kerna själva voro allt för nedslag·_
na och förlamade av långa seklers 
tyranni för att tänka på att taga 
till offensiven. 

I Oxford samlade sig i början av 
1820-talet några unga män om
kring en anglikansk präst vid 
namn John Keble, som var en ren 
och djup själ och hade gjort sig 
väl känd genom sin lärdom och 
genom utgivandet av en klassisk 
hyrnnsarnling "The christian year". 
Han ivrade nu för ett förnyande 
av fromhetslivet på de kyrkliga 
traditionernas grundval. Likväl 
var han ej danad att bli hövding 
för ett kyrkligt parti. Verklig 
fart erhöll rörelsen först, när J olm 
Henry N ewman, kyrkoherde vid 
S :t Mary i Oxford, slöt sig till ho
nom och hans vänner. Fastän en
dast 26 år gammal, var han år 1827 
redan en av universitetets mest 
uppmärksammade personer. Man 
kan endast ofullständigt förstå 
den katolska Kyrkans renässans i 
England utan att känna Newmans 
inre utveckling till en av de mest 
häng·ivna och snillrika försvararna 
av den romerska Kyrkan i nyare 
tid. Därför skola vi här ge en, ty
värr alltför kortfattad, skiss av 
hans religiösa utveckling. 

I sin första ungdom hade han en 
dragning åt kalvinismen, vilken 
dock så småningom övervanns. 
Till en allt bestämdare orientering 
i högkyrklig riktning fördes han 
av sitt frornhetslivs längtan efter 
solid andlig näring, genom lärda 
forskningar i den gamla Kyrkans 
historia och en allt starkare av
smak vid den extrema ])rotestan
tismens läroupplösning· och andli
ga sterilitet. Aren 1832-1833 gjor
de han en resa i Italien, under vil
ken han svårt insjuknade. Då trod
de han sig få en förvissning· från 
himmelen, att han ej skulle dö, 
utan att Gud ville spara honom 
till ett betydelsefullt verk i Eng-
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land. Vid sin återkomst till Ox-
ford började han en energisk mot
reformation i katolicerande rikt
ning·, sökande att i andakter och 
lära å teruppliva det1 1so1111 1500A!alets 
sektstiftare förstört ,inom Eng
lands Kyrka. Han och hans 
vänner gåvo ut korta, livligt och 
djärft skrivna broschyrer "Tracts 
for the times". De åstadkommo ett 
oerhört uppseende, och motstån
darna kallad'e Newman och hans 
vänner "en liten skara ljusskygga 
fanatiker och värre avgudadyrka
re än papisterna". Även biskopar 
na ställde sig oförstående, men de 
katolicerande 1rniversitetsmännen 
avväpnade alla onda tungor genom 
sitt fromma och asketiskt stränga 
liv. Man sade : "Intet sådant har 
förr varit sett i Oxford". 

Det var en mellanväg mellan den 
protestantiska och romerska Kyr
kan som dessa ivriga reformatorer 
ville gå. De kallade denna "via 
media" för anglokatolicismen . 

Då N ewman fn· 1839 studerade 
rle första århnncharlenas sekter, 
började han tvivla på berättigan
det av sin s,tåndpunkt. Han fråga
de sig ängsligt : "Stå ej ang-lo-ka
tolikerna nu till den katolska Kyr 
kan och påvestolen i samma ställ
ning som fordom de österländska 
sekterna". . . .  "Vad tjänar det till, 
att jag fortsätter kontroversen och 
försvarar min ställning, om jag, 
när allt kommer omkring·, smider 
vapen åt Arius och Eutyches, om 
jag blir djävulens advokat mot 
den ojämförlige Athanasius och 
den majestätiske Leo." Efter 
många och djupgående studier och 
mycken själskamp, som han ,be
skrivit i sin självbekännelse:  
"Apologia pro vita sua", övergick 
N ewman c1'en hel. Birgittas dag år 
1845 till katolska Kyrkan. A vgö
rande för hans övergång voro stu
dier i dogmernas historia. Såsom 
anglikan hade hans förnämsta in
vändning mot elen katolska Kyr
kan nämligen varit den, att hon 
skulle ha infört n y a  trossatser, 
som forntidens kristna ej känt till. 
Men en tanke uppsteg i hans själ : 

"Sknrlile ej dessa dogmer som jag 
förebrått · den romerska Kyrkan 
som en förvanskning av apostlar
nas tro, kunna vara en regelbun
den utveckling av densamma. H a r  
e j cl e n k r i s t n a 1 ä r a n, 
s o m ä r e n l e v  a n cl e t a n
k e, rn å s t u t v e c k 1 a s i g". 
Svaret gav han i sin essay om dog
mens utveckling (An essay on the 
development of the christian doc
trine), en av 1800-talets genialaste 
teologiska skrifter, i vilken han 
uppvisar, att den katolska sannin
gen är mäktig av en utveckling, 
på samma gång som hon alltid 
förblir densamma. 

300 av N ewmans lärjungar följ
de genast mästarens exempel. 
Gladstone sade, "att år 1845 har 
medfört den största seger, som den 
romerska Kyrkan vunnit i Eng
land alltsedan medeltiden". 

.Sex år efter N ewmans om vän -
delse inträdde Manning i den ka
tolska Kyrkan. Även han hade va
rit anglikansk präst ja, t. o. 111. är
kecliakon av Chichester. En vä
sentlig orsak till hans konveTSion 
var statsmaktens inblandning i 
kyrkans angelägenheter, särskilt 
att denna till höga ämbeten inom 
henne utnämde personer, som öp
pet förnekade kristendomens 
grundläror. Ty Oxfordrörelsen ha
de återupplivat förståelsen för 
kykans rätt att själv bestämma sin 
lära och disciplin. En stor skara 
följde också Mannings exempel. 

De gamla katolikerna ställde sig 
misstänksr.m1nra mot denna mängd 
av konvertiter. Mgr Griffith sade 
till en av de nyomvända, mr 
\Varcl : "Vi äro lyckliga att önska 
Eder välkommen, mr W ard, för
resten ha vi inget arbete för Er." 

Under sådana omständigheter 
var det särskilt betydelsefullt, att 
Mgr Wjseman kom till England. 
Han var född i Sevilla 1802, samma 
år som Newman, av engelska och 
irländska föräldrar. Sina studier 
hade han bedrivit i Rom.  1832 
fick han där besök av N ewman. 
"Från denna: dag", skrev han se
nare, "har jag ej längre tvekat att 



tro, att en ny tid började att gry 
för Eug·land, och jag ägnade alla 
mina krafter å:t detta stora ända
mål". År 1840 blev han koadjutor 
åt elen apostoliske vikarien i Eng
lands centralast belägna vikariat. 
Snart blev han själv apostolisk 
vikarie i London och var därmed 
Eng·lands främsta kyrkliga per
son. Med iver antog han sig kon
vertiterna, stödde och uppmuntra
de deras entusiasm och gjorde allt 
för att väcka de gamla katoliker
na nr deras dlvala. På två år in
kallade han icke mindre än tio 
ordnar i sitt vikariat. Det katols
ka kyrkolivet började åter bloms
tra, såsom det ej gjort under 300 
år, allt sedan refomationens da
gar. 

Den 29 september 1850 återställ
de Pins IX elen katolska hierar
kien i England, och hela landet 
indelades därmed i katolska bis
kopsstift. ·wiseman blev ärkebis
kop av "�estminster och kardinal. 
Efter haus död efterträdde honom 
l\fanning i denna värdighet. New
man, som fortsatt. sina studier i 
Rom och där blivit vigd till 
präst, verkade fortfarande i 
skrift och tal för den katolska san
ningens spridande i allt vidare 
kretsar. 

Ar 1851 och 1852 talade han i två 
ryktbara predilmingar med triumf 
om den "andra våren" som inträtt 
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i Englands kyrkoliv : "T h e s e-
c o n d  s p r i n g  o f  t h e  C h u r c h  
of E ngland". Han sade : "De för
gångna tiderna ha kommit tillba
ka. Det som var dött har åter bli-
vit levande. Englands Kyrka äg·de 
en gång liv, sedan upphörde hon 
att finnas till, nu lever hon åter 
upp. Den flydda tiden skall åter 
komma till oss, graven skall Öpp
na sig". Åhörarna voro hänförda, 
och Kardinal vViseman, som var 
närvarande, kunde ej hålla tillba
ka tårarna. Sedan dess har "den 
andra våren" framkallat en allt 
rikare blomstring av kyrkligt liv 
på Albions minnesrikia ö. 

Ar 1919 ägde Engfand med "Ta
les 17 biskopm·, av vil ka 4 YOI'O ii r-

lrnbiskopar, Skottland hade 6 bis
kopar, av vilka 2 voro ärkebisko
par, och Irland 28 biskopar, av 
vilka 4 voro ärkebiskopar. Dess
utom fanns en armebiskop. Det 
förenade konungariket hade alltså 
52 katolska biskopar, av vilka 10 
voro ärkebiskopar. I hela det brit
tiska riket funnos då 149 biskopar, 
bland vilka 38 ärkebiskopar. I 
England med ,,r ales räknades 1919 
3,904 katolska präster, av vilka 
1,387 tillhörde olika kyrkliga ord
nar och 1,904 kyrkor och kapell, 
bland vilka elen storslagna och 
originella "\Vestminster Catheclral 
i hjärtat av London. De katolska 
högre skolornas antal var 431 med 
33,053 och folkskolornas 1,207 med 
368,251 lärjungar. Samma år döp
tes 55,437 barn, 15,423 katolska äk
tenska}) iugiug·os och 9,018 perso
ner omvände sig till elen sanna 
tron. Katolikernas antal i Eng
land och W ales var l,903,844 per
soner. Det brittiska riket ägde 
detta år 13,310,174 katoliker. Till
saimmarns med dem som funnos i 
Förenta Staterna och deras besitt
ningar : 26,459,986, levde alltså clå 
i de av den anglo-sachsiska rasen 
behärskade länderna nära 40  mil
lioner katoliker, en betydancl'e pro
cent av elen universella Kyrkans 
barn. 

Eng·lancls katoliker bedriva en 
livlig litterär verksamhet, varom 
bl. a. tidskrifterna The Month, The 
Universe och The Tablet och det 
för skriftlig propaganda ivrigt 
verksamma "Catholic Truth Socie
ty" bära vittnesbörd. Föreningsli
vet och de fromma stiftelserna ha 
oclrnå tagit en rik utveckling. 

Långtifrån att blygas för sin 
religion och söka att dölja den äro 
Englands katoliker nu stolta att 
tillhöra Roms Kyrka, och det är 
med tillförsikt och erövrarmod 
som de se framtiden tillmötes. 

Vår översikt över elen katolska 
r.enässansen i England slmUe vara 
ofullständig, om vi ej i största 
korthet nämnde, att bland själva 
anglikanerna finns ett stort, väx
ande, ja, numera dominerande par-



ti, som anstränger alla sina kraf
ter för att avprotes'tantisera Hen
rik VIII :s kyrka. Dessa s. k. ritua
lister sträva att på liturgiens, 
fromhetslivets och lärans on1Tåde 
åter upptaga katolska bruk och 
ideer. När man öppnar deras böc
ker eller träder in i deras kyrkor, 
kunde man vid första ögonkastet 
tro, att man hade med katoliker 
att g·öra. De hålla processioner 
med vaxljus, fanor och korgossar, 
fira helgonfester, införa klosterliv, 
tro på sju sakrament och ha föga 
devotion för Luther och Calvin. 
Men de måste kämpa med det 
svåra problemet : Kan man befria 
kyrkan från statsmaktens usurpe
rade myndighet, utan att hon upp
hör att vara en statskyrka, och 
skulle ej statskyrkans avskaffande 
få till nödvändig konsekvens upp
] ösningen av de element, som elen 
världslig·a makten nu ensam hål
ler samman. Om de följdriktigt 
ville utföra detta resounemang, 
skulle de tvingas att erkänna påve
maktens nödvänrlighet för Kyr
kans enhet. 
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En gorl sammanfattning· av det 
sagda erbjuda Kardinal lVIaunings 
ord: "Derma förändring· (under 
1800-talet) synes motsatt detta 
lands sekelg·amla traditioner och 
fördomar. Englar1ds andliga pola
ritet har förändTats. De strömmar 
som förr runno från norr (protes
tantismen) flyta nu från söder 
(katolicismen)." 

Ef,ter det stora avfallet från den 
katolska tron under 1500-talet into
go de romanska folken en domine
rande ställning· i Kyrkan. Men 

HELGA LEIUi\lENS GILLE. 

Kommunionmening. 
Oktober : den hel. B irgittas klosteror

rlrn, dess v•e,rksamhet och u tbredning i 
våra rlagar. J}e,ss återvänclanrle till Sverge. 

November : Alla våra kära avlidna. Sät·
skil t b iskopar, präster och systrar som 
arbetat i elen svenslrn missionens tjänst. 

rlen övergång till katolicismen, 
som ägt rum bland de anglo-sach
sislrn och germanska folken på se
nare tid, bidrar att i verkligheten 
realisera den universalitet som 
hon alltid ägt i princip. 

Det lugna begrundandet av 
dessa fakta kastar ett nytt och 
intressant ljus över de ivriga strä
vanden att närma d'e svensk
luterska och anglikanska kyrkorna 
som omnämndes i inledningen. De 
ungkyrkliga äro, på grund av sin 
modei·nistiska filosofi och teologi, 
trots allt sitt högkyrkliga snobbe
l'i, mindre ägnade att mottag·a sun
da inflytelser från väster. Men 
även Sve_;ige har på d e  n a 1 1-
r a s i s t a t i cl e n fått en 
verkligt ritualistisk rörelse, som 
r.ärskilt bland i n t e 1 1  i g e n s e n 
av våra unga protestantiska präst
män tycks ha vunnit mycken an
klang och vara stadd i frisk fram
marsch. För bevarandet av elen 
skatt som även den protestantiska 
kyrkan äger i sin apostoliska tro 
har stiftats "Helga Kors gillet" 
och "Sodalitas Confessionis aposto
licae" ("Den apostoliska trons 
brödraskap"). För omkring en må
nad sedan utgåva t. o. m. några 
oförskräckta statskyrkopräster 30 
teser, i vilka varmt förordades 
åternpplivandet av sådana äkta 
krist111a andaktsövningar 'som hel
gonens vönlamle, bönen för de av
lii'.lna, asketiska lmtövningar och 
en allvarlig biktpraxis. 

Kanske skall en vänlig västan
vind även föra en "second spring", 
en andra vår, till vinterlandet 
Sverige. B. B. 

TilI de n iidlidande i öslerril<e. 

Från En nolla 10 kr, K. Sparre 15 kl' . ,  
A. G. 10 kl', S. L.  5 kr.  E .  R. 10 kr.  

Insaml ing,cn pågår til l nyåret. 



OKTO B E R  

1. Freelag. St. Remigius. B isk. Bek. 15. 
(Jesu l�järtas freclag.) 16. 

· 2. Lördag. De heliga skydelsänglarnas 17. 
fe� IB. 

3. Sönda!J, Nittonde efter Pin!Jst. (I  19 _ 

F1,edag. 
Lörclag. 
Sönda!J. 
Månelag. 
'l'iselag. 

S :ta Teresia .  Jungft'U. 
Ferialdag. 
Tju!Juförsta efter Pin!Jst, 
St. Lukas. Ev. Apostel .  

St. Petrus de Alcantara . .  Bek. högmässan : Rosenkransfesten.) 
4. Månelag. st. Francislrns av Assis i .  20. Onsclag. St .  Johannes Cantius. Bek. 

Bek. 21. 'l'orselag. St. ,Hilarion. Abbot. 
5. Tiselag. St. Placiclus etc. :Martyrer. 22. Freelag. Ferialclag. 
6. Onsdag. St. Brunö. Bekännare. 23. Lörelag. Ferialclag. 
7. 'I'orsdag. S :ta B i rgitta. Xnka. Sveri- 211. Sönda!J. Tjn!Jnandra efter Pingst. 

ges liuvuclskyelclshelgon. 25. Måndag. St. Chrysantlms et Daria. 
8. Freelag. Rosenkransfesten. :Martyrer. 
9. L örelag. St. Dionysius etc. Martyrer. 26. 'l'iselag. S t. Evaristus. Påve. Martyr. 

10. Sönda!J. Tju!Jonde eftei• Pingst. (I  27. Onsdag. Vigildag till apost. S imon 
högmässan : S :ta Birgitta.) och Juelas fest. 

11. 

12. 

Månelag. 
} 

Dagar inom oktaven av S :ta 
Tisdag. Birgittas fest. 

13. Onselag. St. Eelvarelus. Konung. 
1/i. Torsdag. 

fest. 
Oktavelag av S :ta B irgittas 

28. 
29. 

'l'orselag. 
Freclag. 

St. Simon och Judas. Apostl. 
Ferialdag. 

30. Lördag. Vigildag til l  Allhelgonadagen. 
31. Sönda!J. Tju!Jutredje cfte1• Pin!Jst. 

Rosenkransfesten har liksom Marie 
I 

senkrans•eh, bed för oss ! • '  och gav åt fes-
Namns fest sin upprinnelse i en seg.er, ten ett eget officium i breviariet och en 
som på elen hel. Jung-fruns förbön vanns egen mässa. 
över muharnmeelanerna ocl,., som rädelaele 
kristendomen i Västerlancuet. Då nämligen Vid S :t  Er.ikskyrkan i Stockl10lm är (se
den 7 okt. 1521 (1 :a sönel. i okt )  under dan 1880) upprättat ett Rosenkransbröd
don Juan av Österrike elet avgörande sia- raskap mecl alla för ett elylikt givna ,ancl
get viel 1"epanto utkämpades mot turkar- l iga förmåner och p,rivilegim'. Kyrkan är 
ne, h öllo ·rosenkrans!J röelraskapen i Rom således en s. k. Rosenkranskyrlrn och llål 
!Jöneprocessioner för att av Gud utve1>ka les varj e första fre.dag i månaclen kl. 1/2 8 
seger åt de kristna. 'l'ill tack för vunn'en på kvällen offentlig rosenkrnnsandald (se
sådan anordnade Pius V. festen : •'Vårfru dan okt. 1919 är elenna and-akt gemensam 
av seg,ern.". Gregor XIII förlade för Roms även för mecnemmarna i Helga Lekamens 
lq'rkor denna fest uneler namnet Rosen- gille och hålles därför vill densamma en 
kransfesten till den 7 okt. och Clcmens XI kortar.e predikan) .  Varje lördag uneler 
utsträckte., på gruncl av prins J<Jugens seger skolåret läses vid skolmäs,an gemensamt 
över turkarne 1716, till  tacksägelse elenna rosenkransen (under okt. månad även å 
fest till hela elen katolska kristenheten. tisdagar och torsda.ga.r. )  Medlemmar i 
Leo XIII förordna.de i -s in första encyklika Helga Lekamens gille bl iva samtidigt metl
om ros•ernkrnns!Jöncn ( 1883 ) ,  att i hela ok- lemmar i detta brödraskap .  öniga. som 
tober månad i alla Katedraler, församlings- önska få clel av dess välsignelse kunna 
och 1Iar i a.kyrkot' rosenkransen offentl igen anmäla sig hos prästerna vill S :t l�riks 
skulle !Jecljrts. Denna förorrlni�g har se- : kyrka. Mecl'.·emmarna förplikta. sig ( lik
ncrmcra ofta förnyats. Samma påve t i ll- väl icke under ansvar av synd) att under 
i'og"alle [h'en i Iaure ta.nska l itanian ålrnll a.n- \"E!clrnns lopp sammanlagt åtminstone !Jc1l
de t "Du drottning av den allra.heligaste ro- ja en hel rosenkrans. 

Linkoln BJ.oms Bo'ktr., Stockholm 1920 
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KYR KLIG KALE·N ÖER  
NOVEMBER 

1 .  l\Iåndag. All�lgonadagen. 
2. Tisdag, Alla själars dag. 
3, Onsdag. 3 :e dagen inom A!lhelgona

okt�ven. 
4. Ttn;sdag. St. Carolus. B isk. Bek. 
5. Fredag. Aminnels!)n av de h,elgon, 

vilkas kvarlevor finnas i Uppsala 
domkyrka. (Jesu hjärtas fredag.) 

6. Lördag. 6 :e dagen inom Allhelgona-
oktaven. 

7. Söndag. Tjugufjärde efter Pingst. 

(I högmässan Allhelgc.inafesten. )  
, 8 .  Mändag. Oktavdagen av Allhelgona-

dag,en, 
9. Tisdag, i"11nnet av invigningen · av S, 

Salvators basilikan i Rom. 
10. Onstl.ag. St: Andreas Avellinus.· Bek. 
H. Torsdag. St. Martinus. ' Bisk. Bek. 
12. Fredag, St. Martinus I. Påvie. Mart)'.r. 
13. Lördag. st: Didaous. Bek, 
14. Söndag. Tjugufemte efter. Pingst. 

(Mässan från 6 :e Sönd. efter Tret
tondagen. )  

15. Måndag. St. Gertrud. Jungfru. 
16. Tisdag. Ferialdag. 
17. Onsdag. St. Gregorius Thaumaturgus. ·. 

Bisk. Bek. 
. 

18. 'rorsdag.. Minnet av invigningen av 
St. Petrus ooh Paulus basilikorna i 
Rom. 

19. Fredag. S :ta Elisabeth, Änka; 
20. Lördag. St. Felix · de Valois. Bek. 
21. Söndag, Tjugusjätte efte1• Pingst. 

(Sista i kyrkoäret . )  · 
22. Måndag. S :ta C\flcilia. · Jungfru. 
23. 'l'isdag. St. Clemens. Martyr, 
24. Onsdag. St . . Johannes a Cruce. 
25. Torsclag. S :ta Catharina. Jungfru. 

Mart. 
26. · Fredag. St. Silv,ester. Abbot. 
27. Lördag. Ferialdag. 

•, 

28. Söndag; Första :i Advent. 

29. Måndag. Vigildag till apost, St. 
Andreas' fest. 

30. Tisdag. St. Andreas. Apostel. 

Gudstjä�storc;ln ing för Oktober och November. 
. . s':r. ERms I(YRKA; . · 

J Fredagen den 1 0kt. och 5 Nov: Jesu 
hjärtas fredag. Vid skolmässan kl. 1/2 9 
,säng och exposition av Sakramentet -
pä . kvällen k�. 1/� 8 · · Roseonkrahsandakt 
med sakramental välsignelse· samt en 
k.o_rt predikan för medlemmarna i Hel-
ga Lekamens Gille, 

Från och med 1 0kt. läses c1en stilla 
mässan även söndagarna ·kl. 1/2 9. f. · rn. 

· och återupptages vid högmässan den 
korta sakramei::tstandakten. 
Söndagen d. " 3 0kt. Rosenli:ransfesten, kl. 
11 Högmässa med prectpmn. 

Måndagen d. H Ok.t. kl. 1/2 9 ärsdags-'
mäissa för Rosenkransbröclraskapets av.:. 
Jidna medlemmar. · · 

Under Oktobei' mä.nad läses vid skol
mässan . ä Tisd�gar, .Torsdagar o. Lörda
gar kl. 1/2 9 f. m, "Rosenkril!ns,en. 

Söndagen d. 10 0kt. S :  ta Birgittas fest 
(minnet · av St. Erilrs kyrkas fnvign,ing) 

: kl, 11 Högmässa med predikan: · 
, Torsdagen · den 14 0kt. och 11 November 
hålles v_id ::,kolrriässa.ri . den sedvanliga an� 
da.kten titJ Altarets h. Sakrament som · 
utställes kl. 8 · f. rri. 

Alla själars dag den 2 Nov. läsas stilla 
mässor kl. 1/2 8 och kl. 8 · f, · rri. Kl. 9 
f. ni. högtidlig I1equiems,mässa nied pre-

L 

clikan; - Kl. . 1i2 8 på kvällen korsvägs-andakt för cle avlidna; . · · Söndagen den 7 .  Nov: Allhellgonadag kl., 11 _rf. m. Högmässa . med· predikan. . . Freclagen den 19 November. Den h :Eli. sabets fest . .  HögUdlig mä:ssa nied ·,säng kl. 1/2 9 f. m. . · · . 
I,ördagen den 20 Nov. kl. 1/2 9 f. m. ärsdagsniässa för framlidne kyrkoherden vtci S :t Erik Mgr; Rudol11 Kiesler. 

S :TA EUGENIA, 
Fredagen den 1 0kt. och den 5 Nov. häl- • les vid 8-mässan den s,edvanliga andak

·ten till Jesi,Lh. hjärta. · ·' · . · 
F,rän och ' med söndagen d. 3 0kt. återupptagas predikan vid 9-mässai:t samt sakramentsandakten vid högmässan. 
Söndagen: d. 10 0kt. S :ta Birgittas fest kl. 1i Högmässa med predikan. 
Varje onsdag . under skolåret hålles skol-

mässa .kl. 9
1 
f. ln. . 

Alla själars dag den 2 Nov. läsas stilla mässor kl. 7, kl. 1/2 8, 8, 9 oc.h 1/2 10 f. m. · Kl, H f. in. b.ögmässa m. pI1edikan. Kl. 1/2 8 på kvällen välsignelseandakt för de avlidna. · . . · 
S(lndag·P.n d. T Njov. Allhelgonadag*. . Kl. 11 f. m. högmässa m. predikan. 
Torsdagen . d. 14 0kt. och 11 Nov utstäl1es vicl 8 mässan det heliga Sakra�en- . tet och förbliver - utställt till kl. 9 ir: Ih. 

· _J  
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