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ETT FARVAL TILL HANS HÖGVÖRDIGHET 

BISKOP ALBERT BITTER. 

Snabba äro livets stunder, 
knappast märkbart fram de smyga; 
Som en fågelsvänn cle flyga 
tyst mot andra nejder bort -. 
Som en sång VCII'till man lyssnar 
rörd och hänryckt, - plötsligt tystnar, 
blir det näm det förflutna, 
)>Allt som slutar är blott kort.» 
---i---------------
Snabba äro livets stunder. 
Nyss du landade vicl Sverges stmnd. 
Medan åren som en <lröm försvunnit, 
här ditt hem, ditt arbetsfält du funnit. · 
Sverge blev ditt andm f osterlancl. -
Småningom ditt språk blev SveJ'ges tunga, 
Djupt ditt cmlwr sjönk i Stockholms hamn .. 
Varmt cln slöt oss alla, gamla, unga, 
i din alltid öppna faclersf amn. 
Se, din gärning visar vad clu velat: 
Ge elen sorgsna tröst, clP.!l svaga mocl. 
Storsint, varmt du har med alla delat. 
Under kampens tid 
alltid klok och blid. 
Milt förlåtande mot clem som felat. 
A llticl gocl. 

· Din vårtid svann och so1111nc1ren kom 
mecl ovädersmoln och dslcors brak, 
med mödor och kamp för ditt Jzjiirtas sak. 
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D1,1 var o<:h förblev densamme. 
Beständigt brann 
lika klal' och sann, 
clin andes lysande flamma. 
Och aldrig kampens hetta, sti-iclens tummel 
ditt lugn, ditt hjärtas f 1·id förmådde störa. 
Du tycktes jämt den stilla rösten höra, 
som tröst och stöd åt sorgsnq själar bär: 
,, Den Gud hem seetter ene, 
Hem selv är mere ncen, - -
Nu slutal' sommaren, men än till ttöst 
oss' himlen några ljusa dagar spar. 
Förklamd ler mot oss den stilla höst. 
Allt damm är borta. - Tankfull stå i' nu plogen 
och ghmdm· över sv1mna arbetsdar. -
Se, säden ligge,1· säkert gömd pfl: fogen, 
QCh åkern sträcker sig ewmejacl, 'bar .. 
Men alla strömmar sjunga djupt i skogen. 
De sjunga en gammal, välkänd sång: 
»Minns du? Du minns väl? Det vw· en gång.• 
Vi känna nog alla orden. 
Den låter så djup och vemodsfull. 
Men skogen strålar i ptll'pm· och gull, 
och lövet sjunker stilla till jorden. 

---------""1-·' -----� 

Dock medan mörkret dalar, 
och kölden får allt större makt, 
den höga himlen talar 
mecl alla stjämors pmkt. -
Den tiqen sommarnätters glans 
blott gjorde "J,nörkret drömlikt kort, 
.�tjärnhären nästan glömdes bort, 
som om elen inte fanns. 
Men mz vi se elen skälvande 
ner genom natten ljunga, 
och i en samlad jubelkör 
högt sitt » Te deum» sjunga. - -
-- ,,,,-__J ___ . -------

Snabba äl'O livets stunder. 
Allt som slutar är ju kort. 
Se, ditt väl'v hos oss är färdigt, 
timmen mndas - du skall bort. - -
Men på färden över havets bölja, 
tusen tankar i.lancle dig följa, 
.wm en flaclclremde flyttfågelhär. -
V årn trogna böner 
skyddande och starka, 
genom vinterstonnen 
dig på vingar bär. 
Himlens tröst de nedeJ'lwlla 
över dig, för vad du var 
för oss alla: 
En välsignad far! 

H e I e n a  Ny b I om. 
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TILLBEDJA KATOLIKERNA 
HELGONEN? 

Ivian kan undra, om många av .de 
protestanter, som huvudsakligen till 
följd av gamla djupt rotade fördo
mar, utan vidare antaga, att katoli
kerna tillbedja helgonen, äro med
vetna om, vilken okristlig och av
skyvärd l1eskyllning detta antagan
de innebär. Inse de väl till fullo, 
att de därigenom: stämpla varje rätt
skaffens katolik som avgudadyrka
re och hädare; och att samma be

skyllning icke inskränker sig till 
våra dagars katoliker, utan med 
obönhörlig logik utsträcker sig till 
alla stora män, lärda, och helgon, 
som katolska Kyrkan, även et1ligt 
annorlunda troendes omdöme, räk-
11a:r bland sina barn? 

· · 

Med fullt berättigande inlägger 
då vår !biskop i sin bekanta inlaga . 
ti Il skolöverstyrelsen förra året, en 
bestämd protest mot vad i detta 
hänseende bland andra lä,ses i Läro
bok i Fäderneslandets Historia för 
realskolan av C. F. Odhner (nitton
de omarbetade och förkortade uppl. 
utgiven av K. G. Westman 1919). 
På sidan 33 läses följande uppgift: 
» 1fan torde tillbedja icke blott 
Kristus, utan även Jungfru Maria. » 

Biskopen hänvisar då i sin inlaga 
till den skarpa distinktion, katolska 
kyrkan sedan gammalt har gjort 
mellan den tillbedjan, som tillkom
mer Gud allena (latria) och det vör
dande, som ägnas jungfru Maria 
och helgonen (hyperdulia och du
lia ). 

Häremot invänder professor 
Vi7 estman· i sitt uttalande angående 
biskopens inlaga i Dagens Nyheter 
för den 13 nov. 1921, följande. » Det
ta kan nog, teoretiskt sett vara rik
tigt och jag lägger ingen vikt vid 
elen invändningen, att denna skill
nad först utbildades av skolastiker
na på 1200-talet och alltså ej kunde 
komma till användning vid tanke
övningar med de nyomvända vikin
gaättlingarna på 1000-talet.» 

Denna· invändning, som professor 
Westman icke lägger någon vikt 
vid, men som emellertid ändå skall 
tjäna som argument för riktigheten 
av lärobokens på�ående, kastar ett 
säreget ljus över professorns kun
skap i kyrkohistoria. Professor 
Westman torde veta, att redan det 
sjunde allmänna kyirkomötet i Ni
cea, där både den västerländska och 
österländska kyrkan voro represen
terade" :k 787 (således några år
hundraden innan den tid han låter 
de nyomvända svenskarna tillbedja 
helgonen) åberopar kyrkofädernas 
läromyndighet och Kyrkans oav
brutna trad�tiorn, till förmån för vör_ 
dandet av vår Her,res Jesu Kristi, 
Jungfru Marias, änglarnas och hel
gonens statyer och bilder. Samma
lunda tala fäderna på detta kyrko
möte med all önskvärd tydlighet 
om den av biskopen påpekade di
stinktionen mellan den tillbedjan 
som tillkommer Gud allena och det 
vördande som ägnas helgonen. Om 
man nu icke vill· stämpla de gamla 
kyrkofäderna;' vilkas läromyndighet 
här åberopas, som rena avgudadyr
kare, bör man medgiva att bisko
pens påstående om· denna distink
tion är fullt berättigat. Och härmed 
faller professor W:s första argu
ment såsom ohistoriskt. 

» Men » , så fottsätter han, »jag 
kan ej underlåta· att påpeka bisko
pens tidlöshet, när han omedelbart 
därefter mot min redogörelse för 
den kristendom, som på 1100-talet 
infördes i Sverige åberopar Triden
tinska mötets ( 1545-63) beslut: 
»Kristus tillbedja vi och helgonen 
vörda vi » , och den av honom själv 
utgivna katekesen för Sverige.» 

Professorn försöker här, att fram. 
ställa det så, som om Fäderna på 

1 
det tridentinska kytkomötet på 1500-
talet först konstruerade fram denna 
distinktion mellan Guds tillbedjan 
och helgonens vördande. En dylik 
föreställning om kyrkomötenas· lä-



276 

ror möter mah ofta bhi11c, icke-kato- . · 
lik.er. Den är Tik,1äl fullständigt 
missvisande. Fäderna samlas icke 
på ett kyrkomöte för att fabricera 
några nya läror, utan endast för att 
fastställa Kyrkans urgamla läru,r i 
bestämda ord eller lärosatser: Att 
clett� besannas · niecl avseende på 
den omtalade ·distinktionen framgår 
redan dänni, att det niceanska kyr
koinötet, år 787, för densamma åbe
ropade fädernas auktoritet och tra
ditionen.· Vari då här; biskopens 
»ticllösb.et» består är visserligen inte 
lätt att inse. 

Om den av biskopen utgivna ka
tekesen för S,,crige säger professor 
\;\T. följande: » Av katekesen finner 
mafr, att man har att göra en di� 
stinktion mellan bön till Gud och 
helgonens åkallande. Detta är ka
tolsk dogmatik, · men det är inte 
svenska. Varje svensk vet ju, att 
man på svenska karl' åkalla Gud, 
likaväl som tillbedja honoin.» · 

Detta, ,herr professor, vet icke 
blott varje svensk, det vet ,iarje för
nuftig kristen, även varje katolik. 
Här n1otsvarar det svenska språket 
fullständigt den katolska doginati0 

ken. Visserligen kan jag både å1rnl
la och tillbedja Gud, fastän dessa 
två begrepp icke täcka varandra. 
Åkalla betyder enligt Lundins lexi
kon bönfallancle kalla till hjälp. 
Åkallar jag Gud så bönfaller jag så
ledes hos Gud om; hjälp om någon 
välgärning. Meri tillbeder jag Gud 
så är mitt första syfte icke att åkal
la honom om hjäip, utan att lov

prisa, förhärliga honom som min 
skapare, som det högsta och full
komligaste goda. Då erkänner jag 
honom som oändligt fullkomlig i sig 
själv och såsom utsprunget till allt 
skapat. · Med åkallan åsyftar man 
således direkt sitt eget väl, med till
hedgan däremot Guds förhiirligcm
de. För den skull kan man både 
tillbedja och åkalla Gud. Men på 
samma grund kan jag väl åkalla 
helgonen 1nen icke tillbedja dem. 

.: » Vadr'nu särskilt det av mig an
'i1ända· ordet tillbedja beträffar », så 
fortsättei: pl'Ofessorn, » skulle det en_ 
ligt mii1 tanke vara religionshisto-

I'iskt oriktigt att änpra .dess betydel
se, så att det skulle användas, som 
.biskopen vill endast om hänvändel
. se i bön till Gi.1d, cl. v. s'. till en kris
ten eller hednisk skapare, men ej 
till någon annan. Det riktiga är att 
låta svenska vara svenska och låta 
ordet bibehålla: sin nuvarande be
tydelse av hänvändelse med bön 
om stöd eller hjälp till ett överna
turligt väsel1. » 

Här · begagnar professorn sig av 
ett mycket bräckligt argument. Han 
tager till förevändining · språkets 
fattigdom. Om svenska. språket i 
själva verket är så fattigt som pro
fessorn här söker påskina vill jag 
lämna åsido; att avgöra detta må 
vara andra mer saklqn'miga förbe
hållet. l\Ien clärigenon 1 blir läsebo
kens påstående »man borde tillbed
ja icke blott Kristus utan även Ma
ria" icke mindre oi'iktigt. Ty det 
tyckes ligga i öppen dag, att bar-

: nen ge1\om denna uppgift skulle få 
lära sig att katolikerna på den tiden 
ägnade Maria swnma dyrkan som 
åt Gud. Och det är just denna be
skyllning som vi bestämt tillbaka
visa. Ty då ägnade katolikerna gu
don)lig dyrkan åt en skapad varel
se och voro därigenom rena avguda-
dyrkare. 

Men att Maria verkligen tillbetts 
i Sverige illustrerar professorn med 
ett slående ( I ? ) exempel. I ett 
Manuale Uppsalense riktas till 
Maria denna bön: ,<Må alla få er
fara din hjälp, som fira din åmin
nelse." För det första må det sä
gas, -att man visse:�·ligen icke behö
ver leta i ett Manmule Uppsalense 
för att finna denna bön till Maria, 
d!en står nog nästan i varje katolsk 
bönbok. Men om i denna bön lig
ger någon tillbedjan, ja då tillbedja 
katolikerna fortfarande Maria och 
då �tyrker detta blott Kyrkans axi
om att hennes lära alltid och över
allt förbliver densamma. Men att 
ordet tillbedjan då användes i en 
minst sagt ganska ovanlig betydelse 
torde framgå av följande. I Apost
lagärnirigarna således i den h. skrift 
läsa ,,i i ni'0nde kapitlet följande 
händelse: I Joppe bodde en kvinn-
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lig lärjunge vid namn Tabita, som 
var mycket from och utmärkte sig 
genom sin välgörenhet mot fattiga 
och änkor. Nu hände det sig att 
Tabita insjuknade och dog. Sam
tidigt var aposteln Petrus i Lydda, 
som låg nåra Joppe. Då lärjungar
na hörde detta, sände de till honom 
två män med denna bön: »dröj icke 
att komma till oss». - Varför ön
skade de att Petrus skulle komma 
till dem? Uppenbarligen för att 
han skulle hjälpa dem. De anhöllo 
således om Petri hjälp. De gjorde 
alltså g_entemot Petrus, vad vi göra 
gentemot Maria: de anhöllo » att få. 
erfara hans hjälp». Men nu frå
gar jag, skulle det vara korrekt 
svenska om jag sade att dessa två 
män tillbådo Petrus? Knappast tror 
jag au någon skall bejaka denna 
fråga. Och vad gjorde Petrus? Så 
snart han förnummit lä1'jungarnas 
bön, föll han på knä och bad, och 
därefter sade han till den döda: 
,, Tabjta; stå upp,,. Då hjälpte Pe
trus, d. v. s. Gud uppväckte Tabita 
på Petri förbön. Se, detsamma hop-

pas vi av Maria, när vi bedja att »få 
erfara hennes hjälp,, , att n. b. hon 
genom sin förbön må förvärva oss 
av Gud, vad vi åstunda. 

Och om lärjungarna redan åkal
lade apostlarnes förbön, medan de 
ännu levde på jorden, skola de då 
icke hava gjort det sedan de för 
Kristi skull hade givit sitt liv? Och 
om de åkallade apostlarnes förbön, 
kan det då vara tvivelaktigt, att de 
även åkallade Marias förbön? Det 
är ju knappast tänkbart, att en apo
stels bön hos Kristus skulle hava 
större makt än hans egen moders. 
Om sådant skedde på apostlarnes 
tid, då är det sannerligen icke att 
undra på att det niceanska kyrko
möte11, till förmån för helgonavör
dandet kunde åberopa en oavbru
ten tradition. 

Må det här anförda vara tillräck
ligt att övertyga varje opartiskt 
tänkande människa om, huru 
ogrundad, ja löjlig den gamla be
skyllningen är att »katolikerna till
bedja helgonen,, . 

G. M. K u i p e r s. 

TVÅ SVENSKA MARTYRER UNDER 
GUSTAF Il ADOLFS REGERING. 

Sommären 1625 förelästes under 
ett sammanträde i Propagandakon
gregationen i Rom etf brev, som 
tvenne förnäma svenskar några da
gar före sin martyrdödl ur sitt fän
gelse på Stockholms slott kl'de sänt 
till den höga kardiimlförsamlingen. 
»Hela denna sak är underbart 
skön», skriver den apostoliske rnm
tiens i Venedig sändebud till sin 
herre, »men d�n är icke lämpad för 
skriftlig framställning.,, Hur kunde 
då detta komma sig? Det är ej svårt 
att förk�ara. Samma kongregations
plenum hade nämligen givit rnm
tien för Köln, och Flandern i upp
drag att » hos tillförlitliga personer 
infordra officiella meddelanden om 
de båda ovannämnda männnen, de-

I 
ras död och orsaken till densamma, 
på d'et att de skola få mottaga den 

1 tillbörliga hyllningen och deras 
minne i den mån deras heroiska 
dygder så ·förtjä111at bliva varaktigt,,. 
Genom denna hänvändelse ville man 
inleda den kanoniskt föreskrivna 
processen för saligförklaringen av 
de båda martyrerna - herr. Georg 
Ursinus eller Björn, kunglig privat
sekreterare hos Gustaf Il Adolf, och 
heifr Zacharias Anthelius, borgmäs
tare i Södertälje och medlem av 
konungens råd'. Och d·enna proces-s 
fick ej bliva störd genom onyttigt 
prat. 

Genom ett enastående älskvärt 
tillmötesgående av Mgr. Pizzardo, 
understatssekreterare hos Hans He-
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lighet Påveri Pius XI, har jag fått i 
'min ägo fotografierna av akterna 
till denna under nuntien Petrus 
Caraffa 24-26 januari 1626 i 
Liege förda förbered1ande process. 
Det skulle vara mig en stor glädje, 
om jag genom följande, i sträng an
slutning till dessa viktiga1 dokument 
hållna framställning i någon mån 
kun1de bidraga till dessa våra stora 
förfäders ära. Ja, kanske den till och 
med kunde bidraga till ett återupp
tagande av deras process i vår tid, 
så att i enlighet med kardinalernas 
önskningar de båda bladsvittnena 
icke endast skola tillerkännas »den 
himmelska kronan utan också de 
saligas gloria härnere på jorden». 

En kort historisk tillbakahlick 
torde ,ej vara utan betydelse för för
ståelsen av de föreliggande mar
tyraktei'na . År 1 599 hade stäncler
na i Stockholm hotat den katolske 
kung Sigismund av Sverige och Po
len med avsättning. Bland annat 
hade ,d·e fordrat, . att han inom 6 må
nader skulle sända sin son vV1a
dislaw till Sverige, för att denne där 
skulle uppfostras i den lutherska 
läran. I annat fall förklarades 
hans ätt till evärdelig tid berövad 
all arvsrätt till Sveriges krona. Si
gismund kunde som god katolik 
omöjligen gå in på dylika villkor. 
I följd härav förklarade ständerna 
år 1600 på r iksdagen i . Linköping, 
att konung Sigismund såsom varan
de en avfälling från den sanna tron 
tillika med alla sina efterkomman
de 'hade förverkat alla anspråk på 
svenska tronen. Konungens fm'
bror , her tig Karl av Södermanland, 
som hittills härskat som r iksföre
ståndare, regerade sedan som ko
nung - efter år 1604 också med 
konung,s namn. Som man lätt för
står , uppträdde Sigismuncl' nu än
nu mera än vid konfliktens början 
med största energi mot tronusurpa
torn och den upproriska svenska 
r iksdagen. Härvid understöddes 
han av ett parti inom adeln. Detta 
drevs emellertid icke blott av kär
lek till religionen utan också och 
ärtnu mera av vanligt maktbegär , 
vilket mera tilltalades av en konung, 

som höll hov �ngt borta i Polen, 
än av en stark r iksföreståndare i 
det egna landet. Karl stred a�ltså 
minst lika mycket för sin person-

i liga maktställning som för den pro
testantiska tron, då han våldförde 
sig på Sigi,smunds anhängal'e. 

I flera år och i skilda länder fort
sattes . tvekampen mellan den legiti
ma grenen av Vasaätten och den 
nya revolutionära linjen. Icke blott 

Estland utan också i Ryssland 
stredo de båda medtävlarna. 
Karl IX: s  son Gustaf Il Adolf, som 
161 1 kom till regeringsmakten, van
drade i sin faders fotspår ; han kun
de ju icke heller göra något annat, 
om han icke hade velat stiga ned 
från sin tron och lägga sin krona 
för Sigismunds fötter. I stället gav 
han striden mot denne karaktären 
av ett r eligionskrig. I denna r ikt
ning framställdes den t. ex. av hans 
sändebud i Haag. År 1618 och 
1620-1622 fingo vapnen tala, men 
såväl 1618 som 1622 avbröts kam
pen genom stillestånd, sista gången 
för 1622-1625. Under denna stri
dens tid - år 1624 - inträffa de 
händelser , som skildras i våra ro
merska akter. 

Det va,r omkring palmsöndagen 
detta år som konungens lutspela
re Joannes Baptisfa Veraldi. en ka
tolik från Rom, anförtror sin herre, 
att han mitt i sitt rike, ja, bland 
sina rådsherrar, kunde uppspåra ka
toliker. En katolsk präst bodde 
som gäst hos en av dessa och för
sökte runt omkring i landet arbeta 
för den påviska kyrkan. Man kan 
Jätt tänka sig, hur upprörd Gustaf 
Adolf skulle bliva vid ett dylikt 
meddelande. Genom r ikliga löften 
sökte han locka sin romerske tjä
nare till fullständigt förräderi. Och 
slutligen lyckades han för 200 riks
daler vinna denne för Judasdådet. 
I en kunglig ämbetsmans närvaro 
skrev V eraidii ett brev på italienska 
till den katolske prästen i Söder
tälje, ty denne hade just för påsk
firandets skull dragit sig tillbaka 
1dit. Där bodde han hos stadens 
borgmästare Zacharias Anthelius 
som en avlägsen släkting från Tysk-
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land. Veraldi inbjuder honom nu dast tagit med sig det allra nödvän-
att .komma till Stockholm, där det digaste. Då man söker få reda på, 
skulle finnas flera katoliker, som hur det kan hänga samman här-
gärna ville bikta för honom. På med, berättar rådsherren Johan-
detta brev anländer den 24 april nes Skutius (Skytte) , att han talat 
följande svar: » Det gläder mig myc- om för Ursinus, att her,r Anthelius 

blivit häktad, och sedan hade han ket, att Eders Härlighet är den ka- sagt: »Det kommer att gå illa för tolska religionen så hängiven. Jag honom. . Katoliker äro fosterlands-skall komma, såsnart det är behag- förrädare och kunna därför vänta 
ligt för her,r Zacharias Anthelius, sig dödsstraff. » Genast låter man 
till vars förfogande jag har ställt anställa efterforslminga,r ; efter en 
mig. Vad mig själv beträffar, så fjorton dagar finner man flyktin-
är jag redo att också med fara för gen på väg till Danmark. Också han 
mitt liv gripa blir sålunda 
ml vei·ket och föpd fängslad 
offra mig för att till Stockholm. 
vil]na själar för Dessutom lät 
Kristus. »  Till- .konungen ock-
sammans med så tillfångatåga 
detta brev till några andTa 
Iutspelaren var misstänkta per-
lagt ett annat son er. 
-brev till Anthe- Den 25 april 
lius, då denne tidigt på morgo-
i sin e15enskap nen lät Gustaf 
av rådsherre just •införa Anthelius 
uppehöll sig vid och Schacht -
hovet i Stock- så hette prästen 
holm. Häri är - för att själv 
det särskilt tal förhö1 a dem. 
om affärsange- Medan Anthelius 
lägenheter och sålunda stod i:n-
sflera namn äro •. för konungen 
nämnda. Nu ha- och rådet, lät 
de konungen · man hämta 
svart på vitt på Schacht, som 
att förrädarens just hade blivit 
uppgifter voro Pater Heimicli Schacht. kastad ner i fän. 
sanna. Anthelius hade han försiktigt- gelsehålan, utan att man lik-
vis redan dagen förut låtit kasta i väl förut hade nämnt något 
fängelse, och prästen lät han häkta för Anthelius om häktandet av 
redan samma afton i Södertälje. hans skyddsling ; han måste stå och 
Den 25 april föres denne svårt vänta i förrummet, under det att 
fängslad till kungliga Slottet i Stock- konungen förhörde Anthelius. Fyra 
holm för att där inspärras i de döds- frågor måste denne strax besvara. 
dömdas fängelse · ( carcer clesperato- För det första, om han var katolik. 
rum). Dessförinnan hade man Härpå svarade han med glädje: ja. 
plundrat honom in på kroppen, så För det andra, om han hade stude-
att han frysande måste skyla sin rat hos' katolikerna. · Också detta 
nakenhet mot elen iskalla väggen i bejakade han. Liksom så många an-
slottets fängelsehåla. dra unga svenskar hade han under 

Under tiden får konungen upple- Johans eller Sigismunds regering 
va en ny överraskning. En av hans studerat vi,d högskolorna i Prag och 
duktigaste privatsekreterare Georg Ingolstadt och där tillägnat sig den 
Ursinus (Björn) hade flytt och en- katolska tron. Först 1612 hade han 
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34 år gammal återvänt till hemlan
det och där snart gjort en glänsan
de kar.riär. På den tredje frågan: 
om det var han, som hade• förmått 
den katolske prästen att fara till 
Sverige, kunde han med lugnt sam
vete svara nej, ty det hade Georg , 
Ursinus gjort. Den fjärde frågan: 
om han också kände andra katoli
ker i staden, vägrade han att besva
ra. Därpå fördes han ut. 

Schacht, som strax därefter blev 
inkallad till förhör, möttes av den 
djupaste misstrogenhet. Man frå
gade honom, om han stod i förbin
delse med Polen eller ,om han fått 
hemliga förhållningsorder av på
ven. Hade han velat mörda konung
en? Gustaf lovade honom både fri
het och ära, om han ville öve1iräda 
till Luthers lära och »bekänna san
ningen». Man ville veta namnen på 
hans medbrottslingar, »de samman
svurna». Några sådana kunde na
turligtvis den stackars prästen 
omöjligt _angiva. Alla de namn, 
som stodo i de förrådda och beslag
tagna: breven, voro namn på icke
katoliker. Man trodde emellertid 
inte ett ord av allt han sade och 
skickade honom snart tillbaka tiil 
fängelset. Man undersökte noga 
alla hans tillhörigheter. Ett pulver. 
som .han använde till att skölja 
mumien med, betraktades som ett 
hemlighetsfullt gift. Och när han 
erbjuder sig att själv förtära det, 
vill man ej tillåta detta, för att han 
ej skall kunna begå självmord. En 
liten fickkniv anser konungen för
giftad och tänker begrundande på 
Ravaillac och mordet på Henrik IV 
av Frankrike: Ett stycke bröd sön
derbryter han högst egenhändigt för 
att se, om där icke finns något brev 
gömt i detsamma. Sålunda höll 
man honom trots alla hans motsä
gelser för en mördare och upprors
makare, som blivit utsänd av påven 
eller kanske till och med a,, Polen. 
Ännu två gånger förhördes den mo
dige missionären av konungen. En 
gång var han ensam med den miss
tänksamme 1nonarken, en annan 
gång voro också kanslern och nota
rien näl'varande. Dessa ställde då 

frågor, som sammanhängde med 
förhöret av herr Georg Ursinus. 
Men låt oss först se till, hur det ha
de gått med denne. 

Den 5 april hade man fått tag\ i 
flyktingen och fört honom till slotts
tornet i Stockholm. Redan kort 
därefter förhördes han av Gustaf 
Adolf, och nu kommer hela den så 
kallade »sammansvärjningens» för
historia i dagen. År 1621 hade Ur
sinus, som också var uppfostrad i 
en katolsk skola i Tyskland, hos en 
honom bekant präst bett om hjälp 
för alla de många katoliker, som 
levde kringströdda och utan om
vå1,dnad i Sverige. Han hade ock
så lämnat denne sin adress och som 
lö�en angivit ordet: corpus juris. D e  
båda missionärer, som voro utsed
da till hans följeslagare, lyckades 
emellertid icke anträffa honom i 
Liibeck, då han redan hade seglat 
iväg till sitt hemland. Den 11 april 
följande år beslöt likväl propagan
dakongregationen på förslag av kar
dinal Eitel av Hohenzollern att ånyo 
sända tvenne missionärer upp till 
Sverig� och anslå en lämplig sum
ma för deras resa. Då nu nya bön
fallande brev kommo f.rån Sveriges 
katoliker kunde de båda prästerna: 
Heinrich Schacht och Theophil 
Olaus icke längre dröja. I början 
av 1623 började de sin långfärd 
Först ville de försöka sig fram på 
vägen från Holland över Nordsjön, 
men detta misslyckades. Då valde 
de den vida farligare farleden över 
Östersjön. Här ledo de skeppsbrott 
och drevo i· land på Lolland. Olaus 
avled snart därefter. Schacht för
sökte först komma in i Sverige över 
Malmö, men fann denna väg ofram
komlig. Äntligen lyckades han lda
ra sig fram över Hälsingborg. För
klädd till gårdfarihandlare, som sål
de råttfällor, vandrade han genom 
landet upp till Stockholm, där Ur
sinus vistades vid hovet som kung
ens privatsekreterare. I Nyköping 
blev han häktad och förd inför 
domstolen i Gripsholm som miss
tänkt för att vara polack. Över
hovmästare Theodor Falkenberg 
förhörde honom där och frikände 



honom. Snart träffade han så Ur
sinus och denne föl'de honom till 
Anthelius, i vars följe han tillbragte 
månaderna november 1623-marrs 
1624. Och nu ·lågo de alla tre i fän
gelse. Inskjutna förhör med 
Schacht bekräftade dessa sekrete
rarens uppgifter. Då man emeller
tid sporde honom, om de båda för
sta missionärerna hade varit polac
ker, så måste han svara » nej » .  De 
voro tyskar liksom han själv och 
hade inte alls några förbindelser 
med Polen. Deras enda tanke var 
att hjälpa S veriges katoliker och 
vinna protestanterna tillbaka för de
ras fäders Kyrka. 

Man hade sålunda fått ganska 
mycket klarhet angående de trenne 
huvudmännen för den förmodade 
komplotten och vidare kommit till 
det resultatet, att endast två av de 
övriga häktade med säkerhet voro 
katoliker. Alltså frigåvos alla dessa, 
och de offentliga rättsförhandlin
garna kunde taga sin början. Den 
12  april stod Anthelius framför do
mareskranket, den 13  var det Ur
-sinus' tur. Åt prästen Heinrich 
Schacht ägnade man två dagar. Rät
ten förhandlade i en stor sal · inför 
stadsdomstolens samtliga medlem
mar. Dessutom voro den protestan
tiske ärkebiskopen, alla hans bisko
par och en stor mängd nyfikna när
varande. De tre · brottslingarna ble
vo här anklagade, förhörda och 
dömda. Prästen beskylldes för hög
förräderi och anstiftande av upp
ror, de båda andra anklagades en
dast för högförräderi. Då man 
emellertid icke kunde bevisa något 
annat straffbart hos dem än deras 
katolska tro och dennas utövande, 
måste Schacht och Ursinus under
gå tortyr för att på så sätt tvingas 
till vidare erkännanden. Anthelius 
förskonades från smhma behand
ling på grund av sin höga rang. 
Men dödsdomen undgick ingen av 
dem ; den 1 7  april avkunnades den 
högtidligen. Schacht skulle under
gå dödsstraff som uppviglare : » All
denstund han, ehuru han kände fa
ran, likväl ville samla en papistisk. 
menighet, som det framgår av hans 
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brev, vari han själv skriver : om jag 
också måste utsätta mig för döds
fara, så vill jag i alla fall gripa ver
ket an och offra mig själv för att 
vinna själar för Kristus, så besluta 
vi, att han såsom uppviglare enligt 
vårt rikes lag utan all nåd sk.all 
straffas med döden. Givet i Stock
holm den 1 7  april 1 624. Gustavus 
Adolphus Rex. » Om det föregivna 
mordförsöket är nu icke alls mera 
tal . 

Den 20 måste han undergå tor
tyr - dock utan resultat. Också 
av Ursinus kunde man icke fram
p,ressa någon bekännelse på detta 
sätt. Den 12 juni mottogo alla tre 
underrättelsen, att den 14 i samma 
månad var bestämd till deras döds
dag. Dock blev avrättningen . upp
skjuten - som det sades på d'J.·ott
ningens bön. Den 18 juni meddelar 
man de1n åter, att de måste dö två 
dagar därefter, men ingen kom för 
att hämta dem ut till · avrättnings
platsen. Under tiden hade ryktet 
om tillfångatagandet av så många 
svenskar och pater Schlachts vedet
mödor ock.så hunnit ned till Tysk.
Ian. Kurfursten av Köln gjorde den 
svenska konungen föreställningar.
Så1unda måste de tre bekännarna 
uthärda två hela månader under 
pinsam ovisshet i hårt fängelse -
med sträng bevakning. Resultatet 
av kurfurstens ansträngningar tyck
tes likväl utebliva. Den 1 septem
ber lät man Schacht förstå, att han 
vilken dag som helst kunde vänta 
på döden. Den 5 september bad 
fångvaktaren, som var en god och 
mot de häktade katolikerna välvil
lig man, Ursinus och Anthelius att 
tillsammans komma upp på hans 
rum. Denna vänlighet var �meller
tid blott ett förebud på allvarliga 
dagar, ty den 6 i samma månad 
under,rättades de båda fångarna om 
att de måste dö den 1 1 ,  och denna 
gång var det icke tal om något 
uppskov. Ett sorgebudskap men 
på samma gång ett fröjdebudskap ! 
Sålunda mottogs det också av dem 
båda. 

Nu skriva de flera brev - vilka 
vi ännu hava i behåll som kostbara 



reliker av våra ärorika martyrer -
bland annat också den skrivelse till 
Propagandakongregationen, som 
omtalades i början av denna skild
ring. Genom en väns bemedling 
lyckades de få kontakt med sin sjä
lasörjare. Då man den 10 septem
ber ställde upp schavotten för de 
båda dödsdömda· katolikerna, 
spreds ryktet om deras förestående 
avrättning med snabbhet. Herr 
Scutius (Skytte), Ursinus' vän, skic
kade genast sina barn med en pre
dikant till denne, då han förstod, 
att dödsdomen följt på grund av 
vännens religion. Ursinus lät emel
lertid icke övertala sig att återgå till 
protestantismen. Att också Anthe
lius' förbrytelse egentligen blott var 
hans katolska trosbekännelse, hade 
Gustaf Adolf redan lämnat bevis 
för den 3 september vid ett samtal, 
till vilket han hade låtit hän1ta ho
nom ur fängelset. Konungen hade 
därvid yttrat : han ville förlåta ho
nom, att han inkallat prästen till 
Sverige, nu behövde han blott an
giva namnen på sina medbrottslin
gar - d. v. s. katolikerna - så 
skulle han slippa undan med livet. 
Då hade Zacharias svarat: " Upphöj
de konung, jag skall gå i borgen för, 
att jag ej skall fly från Sverige. Om 
konungen sedan erfar, att man på 
något sätt anklagar mig för förrä
deri, kan han förfara med mig . som 
honom behagar. " Men kungen ha
de blott låtit föra honom tillbaka 
till fängelset och sedan var det ej 
mer tal om den saken. 

S å  grydde deras stora heder'idag, 
den 11 september. Jag vill låta de 
med ed bekräftade akterna själva 
skildra de båda martyrernas död. 
" Tidigt på morgonen den 11 skrevo 
de båda till vittnet ( Schacht ), att 
de uppoffrade sig åt Gud som bränn
offer för den katolska, Kyrkan. Se
dan inväntade de under bön den be
stämda timman. Klockan 9 fördes 
de av bödlar och soldater ut på tor
get. Först kom herr Zacharias, se
dan herr Georgius. När de hade 
krmunit fram till avrättningsplatsen, 
bådo de först på sina knän för ko
nungen, drottningen, rådsherrarna 
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och för lutspelarei1, som hade för
rått dem. Sedan bedyrade de, att 
de ville dö för (pro) den katolska 
tron, de omfamnade och kysste va·r
andra och tvistade om vem som 
först skulle dö. Borgmästare Zac
harias ville först bliva halshuggen. 
Georgius sade : 'Ingalunda, ty jag ärr 

yngst, och jag vill giva Eder ett 
exempel, hur man skall dö för den 
katolska tron.' Georgius drog av 
sig tröjan och överrncken och läm
nade dem tillsammans med sin bön
bok till Blasius. Sedan anbefallde 
han knäböjande sin själ åt G11d och 
blev halshuggen. Härunder plåga
des Zacharias ännu av en predikant, 
som ville omstämma honom. Han 
svarade denne: 'Du är inge111 verk
lig präst. Hur skulle du då kun
na absolvera mig från mina synder 
och räcka mig Herrens lekamen.' 
Nä,r han hade sagt detta, fick han 
se Georgius ligga med avhugget hu
vud. Och ropande med högljudd 
röst sade Zacharias till skarprätta
ren, i det han klappade i händerna:  
'Eja, låt mig nu också falla för dlin 
lie för den katolska tron.' Sedan 
knäböjde han och lyfte upp sina 
händer och hade önskat, att man 
skulle hugga av dem tillika med hu
vudet. Men på de kringståendes 
böner sänkte han dem och blev s å  
halshuggen." 

Herr Skytte och en viss herr Ca
rolus Caroli lät begravai de båda 
ärorika kropparna på den gamla 
munk.kyrkogården. På gravstenen 
läto de inhugga ett jublande barn 
och en ärevördig man med ljus i 
handen. Allt detta berättades för 
Schacht från de mest olika håll, av 
katoliker och lutheraner, både i 
Stockholm och sedan på skeppet. 
Ty vad hans person angår, kröntes 
den främmande medlarens bemö
danden verkligen med framgång 
mycket mot hans vilja. Den 18 no
vember släpptes han ut ur fängel
set och förvisades ur landet. I bör
jan av 1625 var han åter i Ham
lmrg. 

Några månader därefter måste 
också den sextonårige Arnold Mes
senius giva sitt liv för tron. Den 
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katolska Kyrkan syntes i Sverige 
liksom i Holland kvävd i sina mar
tyrers blod. Fastän på den tiden 
100 år hade förflut�t sedan Gustaf 
Vasas reformation, fmmos icke så 
få katoliker kvar i landet både vid 
hovet och i staden. :Men martyrer
nas blod är ju de kristnas bästa ut
säde. "Måtte därför dessa båda blods-

vittnen snart bliva saligförklarade 
och måtte de bedja för Sverige, så 
att den vårvinter, som nu härskar 
där i landet, snart skall utveckla 
sig till den rika vår- och sommar
tid, som den heliga Kyrkan för när
varande genomlever både i Eng
land och Holland. 
F r a t e r  A. :M. A m m a n  n S. J. 

För ctllct de beuis på Pänlig minnesgoclhet, som jctg fctft mottaga 
med ctnleclning ctv min förestclencfe ctvgång från mitt ämbete som Sveriges 
apostoliske vikarie, ber jctg härmed få frambiirn mitt cljupt kända tack. 
Särskilt vänder jctg mig härvid till ctllct dem, som genom de svenska lwtoli
kCJ'nas skönct cwskedsgå;ct berett mig så mycken tröst och gläcl,ie mitt i 
sorgen över elen snctrt stzmclcmcle skilsmässan från mina kärn f örsamlingctr 
inom riket. 

Stockholm elen 29 oktober 1922. 
A LBERTUS B!TTER. 
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Altertavlen i Set. Laurentii Kfrke i Roskilde. 

0verst: Gud Fader den AJnueglige, om
given av ni Engle, symboliserende de ni 
Englekor. Derunder: Gud Helligaand i 
Duens Skikkelse;  fra Glorien udgaar syv 
S lraaler, symboliserende Helligaandsgaver
ne. Centrnlt: V o r  F r u e  a f  R o s k i l d e  
med Jesu-Hjerle-Barnet paa sit Sköd og 
Hostien i Sin Haand, dannende Midtpunk
te l  i Kirkebygningen ; Sojlernes Kapitmler 
er Aks og Vindrueklaser, hvonned peges 
paa Eukaristien som det bmrende i Byg
ningen. De nederste Sidefe/ter: St. Petrus, 
Mikael, Johannes Döberen og Paulus. De 
överste Sidefe/ter: 1 ) paa Evangeliesiden 
� S t. Gabriel snevende over Allehelgen; 
her ses St. Josef, Johannes Evangelist og 

Lukas ; S l .  Laurentius (Roskilde Kirkes 
Vmrnehelgen) ; en Gruppe av den gamle 
Pagts Hellige; under dem Set. Ansgar, \\Til
lehad, Knud Konge, Knud Lavard og 
Margarethe af Roskilde og de Salige Rano, 
Absalon og Mathias (0. P.) af Roskilde; en 
Gruppe (namnest vid Mariabilledet) dannes 
af Set. Bernard, mellem den Salige 
Louis-Marie de Montfort og Set .Margare
the Marie Alacoqur; foran dem krneler den 
lille Bernadette Soubirous og den lille Sös
ter Teresa av Jesusbarnet. 2 ) paa Epistel
siden: Set. Rafael, de 1�ejsendes Vrerneen
gel, som vaager over de navnlöse Allehel
gen paa Vandring i hvidlklredte Skarer op 
mod det nye Jerusalem. 
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VOR FRUE AF ROSKILDE. 
Salve vas reliqiziaru1�, 
Mons, qizo sizrgit fans Rosarum, 
Fans aqizanz:m, /lumen clanzm 
Regnum Roe reficiens. 

»Hil Dig, du Relikviernes Kal', 
Du Bjerg, lwor Rosernes l(ilcle ml

springer, 
Vcmclenes Vcelcl og klare Flod, 
som genfoller Roars Rige.» 

Ovenstaaende V ers er et lille 
Brudstykke af en gammel Hymne 
til den hellige J omfrus JEr,e og giver 
os en anden Forklaring paa N avnet 
Roskildes Oprindelse end den s.red
vanlig,t fremsatte : Roars kil de. Det 
skulde altsaa v,<:Bre Rosenlcilcle; for 
0vrigt er der to Ting, som tyder paa, 
at dette er rigtigt: den r igtflydende 
Kilde, Maglekilde (magle = store) , 
som v.<:B�der frem ved Foden af 
Domkirkebakken imod V est, kaldtes 
fordum Rosenkilden. Dernrest fin- . 
des i Roskildes Byvaaben under 
H0gen med de udbredte Ving,er ( der 
sandsynligvis hentyder til det gamle 
H0gelrnbing)· tre Raser svommencle 
paa Kilclebolger. Af Hymnen ter vi 
slutte, at vi ikke tager fe.il i at srette 
disse Ros er og folgelig Byens N avn 
i Forbindelse med Maria. Jeg kan 
ikke frig0re mig fra den Tanke, at 
det er Dominikanerne, som ca. 1231 
grundede deres Kloster i Roskilde 
( et af die vigtigste Klos tre i deres 
Provins Dacia) cler har k:i1yttet 
Maria, Domina Roskilclensis, til 
Byen med Rosenkransens fagre og 
strerke Baand. Saa st.rerkt ·er det 
Baand, a,t det g0r sig gai,ldende paa 
ny, nu da den katholske Kirke efter 
Aarhundr eders Landsforvisning at
ter har slaaet Rod ved! Rosenkilden. 
Undertiden faar man Lov at se, at 
» Tilf.reldigheder » ingen Tilfreldighe
der er. Den Gang Pater Kerckhoffs 
af llforias Selslwb i 1901 kom her 
til Danmark for at grunde ,en Mis
sion, gav afd0de Mgr. v. Euch Pate
r en V al get mellem Helsing0r og 
Roskilde ; han kenclte d1en Gang in-

tet til Roskildes Historie og har al
tid selv set en Styrelse af Guds Mo0 

der deri, at han folte sig tilskyndet 
til at vrelge denne hendes By. Mal'ias 
Selslcab af Missionsprcestel', stiftet 
av den Salige Louis-Marie de �Iont
fort, som selv var Dominikaner
Tertiar og efter Set. Dominicus 

· havde arvtaget ' Rosenkransen som 
sit fornemste Vaaben, har atter 
faaet Roserne til at blomstre her og 
loftet N avnet Domina Roslcilclensis, 
Vor Frue af Roskilde, op af Glem
selen. · Ikke hlot er Navnet bleven 
fremdraget paa ny, Andagten til 
Vor Frue af Roskilde er bleven gen
vakt, og paa Rosenkransfesten, d. 
1 :ste Oktober iaar, indviedes hen
des Alter i Set. Laurentii Kirke. 

Det er Figurmalerinde Fr0ken 
Sofie Holten*, selv .Medlem af Ros
kilde katholske Menighed, som har 
malet den store Altertavle, af hvis 
ni Billeder Vor Frues er det centra
le. Om Altertavlen skriver et pro
testantisk Blad ( »Roskilde Tiden
de») : » Vor Frue af Roskilde! Nav-

. net er fordringsfuldt. Men Vitkelig
heden opfylder ogsaa allre Fordrin
gerne. Gaa en Eftermiddag ind i 
den stille, fredfyldte Kirke og stand1s 
foran det nye A1terbillede. Enkel og 
barnefrom er Billedets Stemning, 
pietetsfulcl overfor Traditionerne, 
med dejljge, afstemte Farver ,  der g0r 
Helhedsvirlmingen varm og festlig. 
Og cler er baa,d:e Historie og Minder 
i det Billede. » Paa Fodstykket af 
Marias Trone ses det ovenfor omtal
te Led af Roskildes Byvaaben: de tre 
Roser sv0mmende paa Kildeb0lger. 
.Kunstnerinden har fremh.re-vet deres 
Hentyden til Rosenkransen, idJet hun 
har givet dem den gl,redefultde, smer
tefulde og , herlighedsfulde Rosen
kranses hvide, r 0de og gule Farve. 

Mgr. v. Euch viMe have glmdet 
sig, havde han kunnet se det smuk-

*) Sofie Rollens Navn er ikke ukendt i 
Sverige; i 1920 erhvervede Nationalmuseet 
i Stockholm det Ungdomsportnet af Au
gus t  Strindberg, som han malede i 1885. 



ke Kunstv,-:erk f:erdigt ; Froken Hal
ten har arbcjdet , dierpaa i .fire-fem 
Aar, Biskoppen har set U dkastene 
og selv officielt givet Mariabilledet 
Navnet » Vor Frue af Roskilde » .  
Pave Benecl'ikt XV har for sin Dod 
skrnuket 300 Dages Aflad til enhver, 
der med angerfulclt Hjerte beder 
Bonnnen » Vor Frue af Roskilde» 
ved dette Alter. 

Af Gengivelsen vil man kunne se, 
at Altertavlen er bygget over Mo-
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'tivet Confiteor . . .  ; for ovrigt er alle 
elens Enkeltheder, ogsaa i det af 
K unstnerinden farvelagte Trmskrer
erarbejde, fyldt med rig Symbolik. 
Den Ledetraad, der gaar igennem 
det aH, fra de tunge H vedeaks om 
Tabernaklets Dor til Hostien i 
11'larias Haand, er den Salige de 
Montforts og hans aandelige Son
ners :Motto: 

Til Jesl!s ved Maria. 
E. R o s  e n  0 r n-L e h n. 

rån Credos torn 

Professor Gustaf Aulen har i Våer 
Lösen för den 15 oktober givit en 
sammanfattning av den allrcmyaste 
teologin, som utarbetats huvudsak
ligen av honom själv. Denna ogil� 
!ar såväl den gamla som den nya 
skolan inom den lutherska forsk
i1ingen och vill vara » positivare än 
den gan1Jla och radikalare än den 
nya » .  Att resultatet av. ett sådant 
samarbetande skall bli besynnerUgt 
och delvis nästan obegripligt, för
står man lätt. Särskilt framställer 

denna syntetiska lära kristendomen 
son1 " e.n levande andemakt» ,  som. 
» ständigt är lika ung och frisk» ,  me
dan » teologieerna växla, de åldras 
och dö » .  Som en skarp motsats 
till all denna sprudlande vitalitet 
framhålles » Roms mekaniska kyr
koteori och kyrkoteologi". Den nya 
förkunnelsen kallas 1 stället för 
» andlig kyrkoteologi » ,  - " som ser 
och förstår vad det levande ande
sammanhanget ä,r och betyder och 
som kan tala om andliga ting på 



ett andligt sätt». När man följer 
den modernistiska teologins utveck
ling, händ·er det lätt, att ett ofta ci
terat uttryck ur den unge Atter
boms Tassoöversättning rinner en i 
hågen: )) Så och allt vridnare.)) 

För den katolska aktionens ut
veckling i Nordens länder kommer 
otvivelaktigt hösten 1922 att stå 
som ingångsporten till en ny period. 
Norges nye apostoliske vikarie Mgr. 
Smit blev söndagen den 8 oktober 
högtidligen installerad i sitt ämbete 
i St. Olavs Kirke 
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von Euch har nu omsider fått en 
efterföljare som apostolisk vikarie 
för Danmark och Island. Det är pre
monstratenserpatern Josef Brems, 
som sedan omkring 20 år haft sin 
verksamhet förlagd till V ejle, vars 
blomstrande katolska församling 
han grundlagt. Den nye biskopen 
är belgier, född den 7 augusti 1870 
i Te�telt icke långt från Louvain. 
Den 11 oktober 1889 blev han upp
tagen i premonstrantenserorden i 
det berömda stiftet A verb ode. Den 
9 mars 1895 blev han vigd till präst 

.av den dåvarande 
i Kristiania. Re
·dan under hösten 
ämnar den nye bi
skopen, vars ytt
re enligt St. Olavs 
referat av högtid
ligheterna verkar 
)) som den personi
ficerte handle
kraft », grundligt 
visitera sitt vid
sträckta stift, som 
helt säkert under 
hans ledning går 
en lj.1sare framtid 
tillmötes. Mot slu
tet av sin skild
ring , av denna his
itoriska dag för det 
katolska arbetet i 
Norge uttrycker 
St. Olav sin för
hoppning, att det 

Biskop Josef Bums. 

apostoliske nun
tien i Belgien. 
Den 29 juli 1903 
sändes han till 
Danmark, där 
hans orden under 
<len katolska ti
den verkat till så 
mycken välsignel
se. Nn är han 
»blevet kaldet til 
en videre Arhejds
mark », som det 
uttryckes i Nor
disk Ugeblad, vil
ket fortsätter, att 
»alle danske Ka
tholiker er enig,e 
om at önske cle11-
nye Biskop Guds 
rige Velsignelse til 
hans Gerning.)) 

skall vara )) et godt varsel for vor 
nye overhyrdes virksomhet i Nor
ge )) , att han blivit installerad iJ sitt 
ämbete på den heliga Birgittas dag. 
»Til hendes og St. Olavs forbön vil 
vi da anbefale den nye apostoliske 
vikar for Norge og Spitsbergen og 
hans store gjerning. Og vi tör vel 
ogsaa haape, at et intimere katolsk 
samarbeide mellem de skandinavi
ske land og deres missioner derved 
vil fremmes. :Mange hjerters var
me önsker vil dermed opfyldes.)) 

Men också i Dcmmarks katolska 
värld ha avgörandle händelser av 
första rangen inträffat under elen 
helydelsefulla hösten 1922. Biskop 

Från Frankrike skriver en värde
rad vän och prenumerant till Credo: 
» Våra kato'.iker ha haft det obe
hagligt ställt alltsedan skilsmässan 
mellan stat och Kyrka, särskilt till 
följd av Påvens fördömande och 
förkastande av vår regerings oka
noniska anordning med ))kultför
eningar», men nu hålla vi äntligen 
på att få fast mark under fötterna. 
Republikens regering har just före
lagt den Helige Fadern ett nytt för
slag angående Kyrkans lagenliga 
ställning i Frankrike. Man väntar 
nu blott på Påvens godkännande 
för att denna lag skall bliva utfär-

1 clad och träda i kraft - och detta 
kan icke låta vänta på sig länge. 
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Samtidigt som kongresser och för
samlingar av alla slag på de mest 
skilda verksamhetsfält fortsätta att 
visa den katolska tankens återvak
nande, företagas storslagna vallfär
der till Vår Fru av Lourdes i större 
utsträckning än någonsin förr. Trots 
en tågolycka, som kostade 30 pil
grimer livet och som •de antikleri
kala naturligtvis icke underlåtit att 
slå mynt av, har man aldrig än
da sedan Vår Fru av Lourdes up
penbarade sig för Bemarrdette sett 
en sådan mängd människor ström
ma till den vördnadsvärda helgedo
men som just detta år. Och kan
ske har den Heliga . . Jungfrun icke 
heller någonsin förut · förmedlat så 
många utomordentliga underverk 
och nådebevis i Lourdes som just 
detta år; Det är visst icke blott 
från Frankrike som ·pilgrimer sam
las till undrens stad i Pyreneerna, 
nej, från alla Europas och Ameri
kas länder komma de ·dit med extra
tåg i organiserade grupper».  - Be
nediktinerna från det ärevördiga 
stiftet Solesmes, som alltsedan år 
1883 måst leva i landsflykt i Eng
land, ha nu fått tillåtelse att vända 
tillbaka till sitt gamla hem. 

Benecliktinerorclen räknade enligt 
statistiken för åir 1921 7 038 med
lemmar, fördelade på 15 kongrega
tioner, Monte-Cassino-kongregatio
nen (14 kloster, 153 munkar) den 
engelska kongregationen (5 kl., 346 
m.), den ungerska kongregationen 
(11 kl. 238 m.), den schweiska (5 
kl. 377 m.), den bayerska (12 kl. 
432 m.), den brasiliahska (7 kl. 151 
m.), den franska (15 kl. 504 111.), 
den cassino-amerikanska ( 11 kl. 
961 111.), Beuronerkongregationen 
(11 kl. 653 m.), den schweizisk
amerikanska (7 kl. 462 m.), den 
cassinianska av Subiaco (39 kl. 1 137 
m.), den österrikiska av den Obe
fläckade Avlelsen (11 kl. 598 111.),  
den österrikiska av Sankt Josef (7 
kl. 302 m.), Sankt-Ottilien-kongre
gationen för hednamissionen (8 kl. 
445 m.) och slutligen den nyligen 
upprättade belgiska kongregationen 
(3 kl. 270 m.). Det moderna bene-

diktinerkloster, som mest intresse
rar oss nordbor, är det den franska 
kongregationen tillhöriga Saint Mau
rice i Clewcmx (Luxembourrg). 
Detta kloster ä r  nämligen centrum 
rör en böneförening för Nordens · 
omvändelse, och bland de unga 
noviserna märkas även några av si
na landsmäns böner följda skandi
naver. Kanske den dagen icke är 
alltför avlägsen, då sankt Benedikts 

1 söner åter sätta sin fot på nordisk 
mark; där en stor och viktig mis
sion väntar deras trots ordens höga 
ålder ständigt lika ungdomsfriska 
energi. 

Mgr. Beda Ca-rdinale har ut
nämnts till påvlig nuntius i Bzzenos 
Ayres. Mgr. Berre, ärkebiskop av 
BC1gdC1cl, har blivit utsedd till apo
stolisk delegat för Mesopotamien. 

Påskdagen 1922 undertecknade 
BC1yerns samtliga biskopar ett upp
rop vari det katolska folket ener
giskt uppmanades till att genom en 
masspetition tvinga de styrande att 
bringa klarhet i de osäkra skolför
hållcmclena i landet och garantera 
skydd åt de konfessionella skolorna. 
Samtidigt vände sig också bisko
parna av Freiburg (Baden), Mainz, 
(Hessen) och Rottenburrg (Wiir-
temberg) till sina stiftsbarn med 
samma uppmaning. Denna vädjan 
till folkviljan i en av de vitalaste 
samhällsfrågorna besvarades på ett 
sätt, som överträffade alla för vänt
ningar. Det beräknas, att inalles 
omkring 3 300 000 rös.tberättigade 
medborgare i de sydtyska staterna 
skrivit sitt namn under petitions
listorna för de konfessionella sko
lorna, därav 2 194 057 i Bayern 
0.- '' ärkestiftet Miinchen-Freising 
505 038, i stiftet Regensburg 
427 325, i stiftet Augsburg 400 487 
o. s. v.) och 360 000 i Wiirtemberg. 
Särskilt intressant är det att se den 
höga procenten, som uttalat sig för 
skolans religiösa karnktär, i sådana 
valkretsar, som i politiska och soci
ala frågor äro utpräglat soci:1 ] 0 (  1110-
kratiska. 



Den >> författningsgivande kyrko
församlingen )) för den protestanti
ska unionen i P,reussen har beslu
tat sig för att bibehålla den lika 
långa som välklingande titeln gene
rnlsupel'intenclent som beteckning 
för sina högsta kyrkliga ledare. 

Till grevinnan Ledocho"r,skas ef
terträdare som ledarinna för Sankt 
Petrus Claver Sodalitiet har valts 
grevinnan Maria Falkenlwyn, som 
under många år ·med iver · arbetat 
vid den förra ledarinnans sida och 
därunder tillägnat sig de grundli
gaste kunskaper för det lyckliga 
fortsättandet av dennas arbete för 
hednamissionen. Den nya ledarin
nans far vm· varm katolik, vicepre
sident i det österrikiska herrehuset, 
hennes mor var född furstinna zu 
Oettingen vVallerstein .  Efter för
äldrarnas· död ägnade hon sina 
krafter uteslutande åt Sodalitiets 
hjälpverksamhet för Afrika-missio
nen och arbetade inom detsamma 
med en självuppoffring och hän
givenhet,, som mycket uppbyggde 
hennes omgivning. 

I Spanien firas numera var je år 
Sankt Petri och Pauli fest som en 
den katolska pressens dag. Den 
kollekt för kyrklig tidningsverk
samhet, som därvid detta år insam
lades i landets kyrkor, uppgår till 
1 52 549 fr. 

Den 28 september till den 1 ok
tober hölls i Loi1don en stor mis
sionskongress med kardinal Bour
ne, ärkebiskopen av Westminster, 
som protektor. Denna länge plane
rade församling fick från början till 
slut ett imponerande förlopp. Tio 
biskopar bevistad:e densamma, och 
Londons katoliker visade den det 
största intresse. Mycken uppmärk
samhet väckte en procession av flera 
tusen barn, som på kongressens 
tredje dag med sina vackra fanor 
tågade genom Londons gator. Den
na kongress, ))den mest betydelse
fulla och · glänsande på sista tiden )) ,  
son1, kardinal Bourne.  uttryckte sig, 
torde få stor betydelse för det en-
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gelska missionsarbetets höjande och 
speciellt ha till följd, att de påvli
ga missionsföreningarna snart bli 
organiserade i varje katolsk försam
ling i England. 

För att vinna mera enighet och 
därigenom mera styrka ha de ensta
, ka ungdomsföreningarna med ka
tolsk karaktär i Belgien nyligen 
sammanslutit sig till ett hela landet 
omspännande katolskt förbund för 
den, belgiska ungdomen , ( Association 
catholique de la J eunesse Belge ) .  
Förbundets president ä r  den kände 
advokaten Fernand Daumont. Ita
liens katolska ungdomsförbund Gio
ventu Catolica, räknar nu 6 000 
grupper med' 400 000 medlemmar. 

De lwllänclslw katolikernas fri
kostighet har nästan blivit till ett 
ordspråk. Under är 1921 ha de så
lunda skänkt icke mindre än 
615 777  gulden för kyrkliga stiftel
ser och 437 132 gulden för väl
görenhetsinrättningar av olika slag. 
Fastän de endast utgöra omkring 
35 % av landets befolkning, uppnå 
deras bidrag till kyrkliga ändamål 
mer än 59 % av totalsumman för 
hela folkets religiösa offergåva. Häri 
är dock icke meddräknad den sum
ma på 2½ million, som hopsamlats 
för det blivande katolska universi
tetet för Nederländerna. 

Den 6-14  september hölls i Til
burg ( Holland) den tredje interna
tionella katolska veckan för religi
onsetnologi (Semaine d'Ethnologie 
religieuse ). Heligionsetnologin, som 
är en ganska färsk V·etenskap, har 
satt till uppgift att för den jäm
förande religionsforskningen utnytt
ja det rika material av kunskaper 
om de olika folkens uppfattning 
och seder, som särskilt står till mis0 

sionärernas förfogande. Represen
tanter för så gott som alla kyrkliga 
or,denssamfund och, europeiska na
tioner hade samlats till denna stu
dievecka. Deltagarna voro närma
re 200. Först samla'des dessa till en 
högtidlig mässa, som celebrerades 
av Mgr Diepen, i vm·s stift Tilburg 



år beläget. Bland de 40 utredande 
föredragen intresserade särskilt det, 
som hölls av professor Koppers 
över jaganernas gudstro. Detta lilla 
folk, som lever på själva sydspetsen 
av Syd-Amerika har ända sedan 
Darwins tider gällt för det av otron 
länge sökta »urfolket» utan all re
ligion och några som helst religiösa 
begrepp. På grundvalen av de mest 
noggranna undersökningar på ort 
och ställe kunde emellertid pater 
Koppers nu fastställa, att dessa för 
främlingar ytterst skygga och slut
na vildaT tvärtom - ha en klart 
uttalad gudstro. Den skicklige for
skaren har till och med lyckats hop
samla icke mindre än 60 böner till 
Gud, som leva på detta folks läppar. 
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Den helige Fadern hedrade stu
dieveckan med ett hjärtligt telegram 
av uppmuntrande innehåll. Del). 
skönaste broderliga endräkt rådde 
hela tiden mellan alla dessa repre
sentanter för de mest skilda natio
ner. Staden Tillmrg mottog dem 
med enastående gästfrihet. 

Nationernas Förb11nds tredje för
samling öppnades elen 3 september 
detta år med en religiös ceremoni, 
en praktfull pontifikalmässa, cele
brcrarl av Mgr. Besson, elen beröm
de biskopen av Lausanne och Ge
nevc. Bland de närvarande märk
tes i första raden ?vI. Hanotaux, 
fransk delegerad, och M. Hymans, 
belgisk delegerad. Vidare sågos Herr 
von Pfliigl, österrikisk delegerad, 
och flera representanter för Spani
en, Italien och de sydmnerikanska 
republikerna. I ven Sir Eric Drum
moncl, Förbundets generalsekrete
rare, och M. de Haleski, professor 
vid universitetet i vV arschau, när
varo vid denna upplyftande guds
tjänst, som på alla gjorde ett djupt 
gripande intryck. 

I Trichinopoli har en stor sam
manslutning tagit de första stegen 
för grundandet av ett Förbund för 
trnns utbredcmde i Indien. Särskilt 
skall denna hela landet omslutande 
organisation verka för att utbilda 
och understödja infödda indiska 
missionärer, understödja lekmän till 
prästerskapets hjälp, finansiellt och 
moraliskt bistå lrntekumenerna och 
slutligen medverka vid det stora in
ternationella omvändelsearbete. En 
rik europe har redan ställt en stör
re penningsumma till den nya or
ganisationens förfogande . Fastän 
motståndare från alla läger söka 
upphetsa stämningen mot Kyrkan 
- särskilt genom att förkunna att 
den försvagar elen indiska natio-

. nens egenart - känna sig likväl i 
synnerhet hinduerna av de högre 
kasterna nu som aldrig förut drag
na till katolska tron. Nyligen ha i 
lVIysore tre Andra-braminer blivit 
upptagna i -Kyrkan. De engelska 
myndigheterna visa genomgående 
de katolska missionärerna mycken 
välvilja med erkännande av de sto
ra tjänster d1e i kulturellt hänseende 
ha gjort landet. Varje år finnas 
på den »brittiska hederslistan » en 
mängd namn på romerska präster 
och systrar. 

Från , Helsingfors meddelas : I 
Ryssland har den nya strafflagen 
trätt i kraft, vari bland annat finnas 
följande paragrafer. 

§ 121 .  Undervisning av minder_ 
anga och överhuvud icke vuxna 
personer i religionssaker i stats- och 
privata anstalter bestraffas med 
hårt fängelse ända till ett år . . .  

§ 1 24.  Avhållandie av religiösa 
funktioner och upphängancle av re
ligiösa bilder och skrifter bestraffas 
med hårt fängelse ända till tre må
ti.ader eller med böter av 300 rubel 
i guld. 

Cr<edos fond. 
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 6,710 :  74  
Till elen heliga Jungfruns. ära » 20:  -
Fröken \V. de Pomian, en 

hälsning från biskop Brasks 
grav i Lancia (Polen) . . . » 20 : -

Transport kr. 6,750: 7-! 

Transport kr. 6,750:  74 
Magister Bertil Bodström . . » 10 :  -
G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 25 : -
Herr och fru Fritz Degen, 

Uppsala. Till Sankt Eriks 
åminnelse . . . . . . . . . . . . . . " 25 : �  

Summa kronor 6,81 0 :  74 
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Våta k-atofok� �tm · 

Katolsk bamu1Jpfostran. 

I den engelska tidskriften The 
Messenger of the Sacred Heart för 
december 1898 återfinnas följande 
tänkvärda råd till katolska föräld
ra:r och uppfostrare: 

Uppskjut ej att lära dina barn de
Tas första böner och katekesstycken. 
Du kan aldrig börja för tidigt att 
vända barnets sinne till Gud. Det 
första talets gåva bor,de brukas till 
är heliga ord. 

Tro ej, att den tid är hortspilld, 
som du använder sålunda. Karak
tären börjar att bildas, förrän bar
net börjar tala. Det formar sig si
na böjelser, förrän det begynner 
bruka sitt förnuft. 

Vänj tidigt Jesu Kristi små solda
ter vid att göra korstecknet, att böja 
knä i kyrkan, att böja huvudet, när 
Jesu namn nämnes, att visa heliga 
ting och personer vördnad. 

Låt dina barn säga: »Allt till Jesu 
ära», då - de vakna på morgonen. 
Låt dem deltaga i morgon- och af
tonbönen. Välj dessa böner väl, gör 
dem icke långrandiga, uttala dem 
klart, vördnadsfullt, andäktigt. Låt 
ett krucifix och heliga bilder hänga 
över deras sängar. 

Bed före och efter maten, icke 
hastigt och slentrianmässigt utan 
allvarligt och verkligt. 

Tag ofta dina barn med dig i 
kyrkan. Lär dem följa mässan i 
en bönbok med vackra bilder. :Men 
låt dem icke knäböja länge eller 
bedja en lång stund. Tvinga deni 
aldrig till andakt. 

När du talar om för dem, hur 
mycket du håller av dem, så passa 
på att gång på gång inpränta i de
ras minne, att Gud älskar dem oänd
ligt mycket mer. Sök alltid att gö
ra Gud och de himmelska tingen 
lockande · och tilltalande för deras 
små hjärtan. 

När du tillrättavisar dina barn 
eller när de måste avstå från att gö
ra något som de fått i sitt huvud, 
så giv, dem en god grund för den 
smärta, som de måste utstå, eller 
det offer som de måste bringa. 

Avvisa dem icke med otåliga ut
brott eller med barska ord. På det 
sättet lär du dem icke vördnad och 
lydnad. Påminn dem hellre om den 
heliga familjen i Nasareth, om Jesu 
underdånighet, arbetsamhet och fat" 
tigdom. Sålunda undviker du både 
att skämma bort och att kuva ditt 
barn. Och barnet skall från sina 
späda år börja att lära villig själv
förnekelse föt Kristi skull. 

Lär barnen att älska ·de fattiga. 
Saliga äro de fattiga. Därför får 
man inte beklaga dem - som om 
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no.1en; välmåga, välstånd och hög 
ställning vore det enda värdefulla 
i livet. Men vår medkänsla med 
de fattiga bör växa fram av det 
medlidande vi ha med Kristi lidan
de i hans fattiga lemmar - ett med:.. 
lidande, som är blandat med be
undran och vördnad,, ty de äro 
Kristi fattiga.  Mycket tidigt borde 
därför ett kristet ban1 vänjas till , 
att giva allmosor. 

Härmed är ingalunda menat,' att 
dina barn ej skulle få ha något nöje, 
någon ,oskyldig glädje. Tvärtom - · 
ifall du vill ha dem till att gå in på 
alla dina planer för deras heliggö
rande, måste idu själv gå in på alla 
deras lekar och företag. Ju mera 
en moder är med sina barn i allt, 
desto bättre, och ju mera helgad hon 
själv är, desto mera moder skall hon 
vara. Barnens sällskap skall he
liggöra henne, och medan hon så
lunda själv helgas, skall hon också 
heliggöra dem. Deras närvaro skall 
sätta ett insegel på hennes läppar 

och en vakt kring hennes mun, ty 
hon skall alltid minnas Herrens 
varning till dem, som förarga en av 
dessa små. 

Hon kommer ej att få tid till onyt
tigt tal eller kärlekslöst sk vall er. I 
stället öppnar hon sin mun för att 
tala visdom, och mildhet skall leda 
hennes tunga. Själv flitig skall hon 
lära sina ba1rn flit. Punktlighet, ord
ning och renlighet skola härska' i 
hennes hus . Hennes händer skola 
aldrig ligga sysslolösa i skötet, hon 

· skall lära sina döttrar att arbeta för 
hemmet, för de fattiga, för kyrkan. 
Lättja, bortslösad tid, dålig eller far
lig läsning tillåtas ej inom hennes 
väggar. Vä,rldsligt väsen i smak, 
tal, vanor, sällskap, uppträdande 
skall man ej finna i hennes krets . 
Hennes hem är fritt från skrytsam
het, fåfänga och frivolitet, det skall 
visa sig värdigt att sammanliknas 
med de adliga hus, som under trons 
tidevarv fyllde klostren med heliga 
mä111 och kvinnor. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

S :a Bfrgittas dag 
1 ar blev för S :  t Eriks kyrka och för
samling en mer än festlig .dag. Försam
lingen på Söder kunde denna dag fira 
trettioårsminnet av sin vackra kyrkas in
vigning. Minnet firades på ett storslaget 
sätt. Hög,1 palmer smyckade koret med 
de vackra k01·fönstren, genom vilka höst
solen silade in, nästan fördunklande vax
ljusens sken. Altarena prunkade i höstens 
vacln'aste flora, de flesta blommarna skän
ker av minnesgoda vänner. Hans Hög
vördighet Biskopen, assisterad av kyrkans 
tvenne prästmän S. Nordmark och B. D. 
Assarsson, kunde själv celebrera den hög
tidliga högmässan och höll därvid elt till 
hjärtat gående tal om det katolska guds
husets betydelse. Han gav därvid även 
en kort historisk överblick av söderkato
likernas gudstj änstförhållanden före S : t  
Eriks kyrkas byggande. Kyrkans välövade 
kör ulför·de en· s tåtlig feslmässa av Goller 
med ackompanjemang av orkester, vari 
flera församlingsmcdlemmar välvilligt 
m:cclverkade. I stället för offertorium ut
fördes den gamla Birgittahymnen Hosa 
rorans bonitatem i svensk översättning, 
tonsatt av Ign. Mitterer. Man ut talade all
mänt sin beundran för · den förståels e .  för 
kyrkomusiken och det utmärkta utförande, 

som S : t  Eriks kyrkokör under sin ener
giska dirigents Axel Nylanclers ledning 
tillägnat sig under de senaste åren. - Vid 
altaret tävlade ynglingar och unga män 
från S tockholms bägge församlingar at t  
som ministranler tjäna sin älskade över
herde på elen dagen, som manskligt alt dö
ma skulle vara den på vilken han i sin 
älsklingsskapelse, S: t Eriks kyrka, skulle 
laga avsked av sin hjord. Kyrkan var 
till yttersta plats och mer till fylld av 
katoliker från S tockholms bägge försam
lingar samt från landsorten jämte många 
andra Kyrkans och Biskopens trofasta vän
ner. Vid mässans slut avsjöngs under elen 
utmärkta orgelns mäktiga brus och kloc
kornas festliga klang lov- och tacksägelse
hymnen "Store Gud vi lova dig", varvid 
dock månget öga . tårades vid tanken på 
det förestående avskeds tagandet. 

Efter gudstjänsten fylldes till trängsel de 
vackra höga gemaken i den gamla biskops
gårclcn, ja  t .  o. m. långt ut  i trappor och 
korridorer, av församlingsmedlemmar och 
andra Biskopens vänner som önskade 
övervara avtäckandet och överlämnandet 
av svenska katolikers heclersgåva till Bi
skopen. Dr Edv. ,vessel uppläste den ut
omordentligt vackra, i läderarbete utför
da, med miniatyrer si'nyckarle hyllnings-



adressen, försedd med alla bidragsgivares 
namn. H ärefter avtäcktes det  av pro
fessor Axel Jungsledt utförda av svenska 
ka Loliker skänkta porträt tet av Biskopen. 
Professorskan Helena Nyblom uppläste 
själv en av henne förfaltad dikt till Bisko
pens ära. Djup t rörd Lackade Biskopen 

J i några få men t i l l  allas hjärtan gående 
hjärtevarma ord för de bevis på verklig 
kärlek och tillgivenhet, som blivit honom 
till del vid hans föreslående avresa och 
han uppmanade alla al l  förbliva religio
nen, det  enda som håller i livet, 
trogna in i döden. Djup t gripna av Bi
skopens ord och s tundens högtidliga all
var sjönko alla de  närvara1�de på knä och 
mottogo d'en biskopliga välsignelsen. Un
der lystnad tryckte så Biskopen händenrn 
på de närvarande, innan dessa lämnade 
sin gamla älskade , överherde ensam 111ed 
sina närmaste präster och sitt hjärtas 
känslor. 
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S: t J osefsföreningen hade samma dag på 
at'lonen, efter den högtidligä aftonsången i 
S : t  Eriks kyrka, hållen av Hans Högvör
dighet själv med assistens av leviler, an
ordna t e l l  fesll igt sammanträde i sin lo
kal.  Sedan en kör av medlemmar sjungit 
"Sverige" av Stenhammar framträdde till 
den festligt smyckade estraden förenin
gens ordförande pastor S. Nordmark, i e l l  
kortare t a l  tolkande föreningens tacksamhet 
gentemot sin höge proleklor som l rols 
dagens ansträngningar infunnit sig ti l l  för
eningens Birgittafirande. Ordföranden bjöd 
så den svenska flaggan falla, som hit t ills 
dolt e t t  mycket vällyckat porträtt av Bi
skopen. I hjärtliga ordalag svarade Hans 
Högvördighet, önskande föreningen allt 
framgent lycka och välsignelse i sitt ar
bete. Sedan därefter den vackra sången, 
en av Biskopens älsklingssånger, "Öve1· 
skogen över sjön" förklingat, vidtog vid 
de  festligt dukade kaffeborden ett mycket 
animerat sanlkväm, vanid B iskopen hjärt
ligt underhöll sig med de talrikt närvaran
de föreningsmecllemmm·na, u l lryckande sin 
glädje att se så många hoppingivande unga 
katolska män i så god endräkt samlade 
kring s in<t unga präster, l äggande dem 
emellertid särskilt på hjärta I att städse be
sinna S :t J osefsföreningens gamla sköna 
va !språk: Om et labora, och såsom sär
skild dyrbar föreningsklenod bevara för
nöjsamhetens gåva. 

F r a t e r M i n i 111 u s. 

Elisabet.hsys(.rarna. 
Elisabethsys lrarna, om vars villomfal

lande verksamhet på barmhärtighetens sto
ra fält Credo förlidet år i novemberhäftet 
givit en skildring, ämna utsträcka denna 
sin . verksamhet även till en främmande 
Yärldsdel i det vid del ta års slut de första 
systrarna avresa till Amerika för att där i 
Förenta staterna öppna nya s ta tioner för 
s i t t  char\tasarbete. - Under den gångna 
sommaren har - systnfrnas hem Högbergs
g,1lan 37 c, S : t  Elisabetshemmet undergått 
ej blott en grnndlig reparation utan även 
ombyggnad så att det  bättre än förut mot-

svarar s i t t  ändamål all bjuda ell varmt 
hem åt de  gamla u l ljänla systrarna och ål 
de unga flickor som under skolliden äru 
anförtrodda åt systrarnas vård. De s to
ra kalla salarna ha ombyggls, korridorer 
upptagits, smärre hemtrevliga rum inrells. 
Systrarna ha vid sidan av köket fått e l l  
refektorium. I vindsvåningen ha några lju
sa  giistrum inrells. I hela huset har vär
meledning införts och likaså den förn l 
saknade elektriska belysningen. Det hela 
gör om också e tt, det klosterliga livet mot
svarande enkelt likväl ljus t  och vänligt in
tryck. Vi  få kanske anledning att  senare 
en gång återkomma till detta hem, då del  
är en institution som förtjänar våra Hi
sares intresse och hjälpande hand. 

Enligt förljudande hava systrarna, som 
i huvudstaden driva den ambulerande 
sjukvå

0

rden, på gym}samma villkpr lyckats 
skaffa sig en egendom på Östermalm, diir 
de hava för avsikt a l t  med tiden inrii l la  
e t t  hem för ensamstående, äldre sjukliga 
personer, för att så bidraga a t t  fylla e l l  
inom huvudstaden länge känt verkligt be-
hov. 

X. 

San){!. Ansu1.1rs Sal, 

Onsdagen den 18  oktober började hös
tens föredrag i Sankt ·,Ansgars sal. I et t  
kort inledningsanförande betonade före
Hisningsnämndens ordförande särskil l vår 
glädje över a l t  denna termin få höra en 
norsk föredragshållare, fader Karl l(jel
strup, från vår ka tolska Stockholmskate
der, och uttalade sin förhoppning att della 
besök ej skulle bli u tan betydelse för den 
katolska skandinavismens lyckliga u tveck
ling. D ärefter föreläste aftonens föredrags
hållare, markis Claes Lagergren över Pius 
IX, vars skiftesrika öden av den medryc
kande talaren skildrades på e l t  så levande 
sätt, a t t  de närvarande sent torde glömma 
det djupa intryck denna föreläsningsaflon 
efterlämnade. Ej mindre värdefull var be
hållningen av niisla onsdag, den 25 okto
ber, då markis Lagergren i e t t  andra före
drag avslutade framställningen av den sto
re bekännarepåvens liv. Flera intressanta 
l jusbilder - mest sällsynta fotografier av 
Pius IX:s samtida - förstärkte y tterligare 
den skildringens friska tidsfärg, som ver, 
kade särskilt fängslande på det talrika och 
tacksamma auditoriet. 

Sa,nkt Eriks Skola 

firade den 8 oktober en hyllningsfes t för 
sin första-lärarinna syster Lioba V11ywias, 
som den dagen kunde fira sitt tjugol'em
årsjubileum i den katolska skolans tjänst 
i Sverige, där hon verkat först i Malmö och 
sedan i S tockholm. Feslprogrammels samt
liga nummer utfördes av skolbarnen, som 
spelade teater, sjöngo, uppläste dikter på 
flera olika språk och bildade en originell 
musikkår på trumma, munspel 111 . 111. De 
lyckade anordningarna hade åsladkominils 
genom outtrötlligt förberedelsearbete av 
syster Liobas yngre medlänu�inna, den po
pulära syster Editha. 
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ANSGARrus�vALLFARDEN TILL BIRKA. 

Samling till mässan. 

Under sin färd mol svearnes land råka
de Nordens store apostel ut  för svåra mot
gångar och vedermödor. En katolsk vall
riird är heller icke någon nöjesutflykt u tan 
i s tället så  mycket mer en genom bo tfär
digt sinnelag, kärleksfull uppoffring och 
from andaktsövning adlad gärning, Gud 
ti!L pris och ära, men även pilgrimen, som 
rätt förs täl l a l t  deltaga i densamma, till 
evinnerlig ny t ta och glädje. Hel l visst de
lade alla pilgrimerna i denna vallfärd en 
sådan uppfa t tning och fingo den yt terli
gare s tyrkt under P. Ansgar Meyers in
sik tsfulla ledning. 

Emellertid skulle bJde motigheter och 

sann y,11lfärdsglädje även komma våra be
slutsamma Ansgarifarare till del, då de 
söndagen den 22 okl .  tidigt på morgonen 
inskeppade sig- på sin förhyrda båt ,  .å vars 
fluggspel påvliga flaggan lyste i topp. Den 
vresiga nordväs ten . i förening med kylan 
sörjde för a l l  vedermödor icke felades till 
sjöss eller på land. Södra Björkfjärden 
npJJYisaclc en försvarlig sjögång och när 
sedan Björkön siktats och sjön kom mer 
s l iivräl t ,  översköljdes båten gång på gång 
av kraftiga kaskader. Men inombords i 
vår trygga ark var en fridens boning. Man 
sjöng sina fromma pilgrimssånger och bacl 
omväxlande l i tanior och rosenkransen. 

Vt.�ila frun Ansgmsmonumentet. 
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På Alsnölrns rninel'. 
Vid 1 1 - liden var man lyckligt och väl 
framme vid den stilla, minnesrika Björk
iin, som i sin underbara. höstpr:ikt liksom· 
lågade upp, när solen då och då mellan 
silverkantade blygråa snömoln övergöt 
Ansgariusberget med det vackra s tenkor
sel, de många björkomsusade gravarna 
och de vi tgula, bugande vassarna i vikar 
och stränder. Lyckliga ö i den vida fjär
den, som så helt kunnat undgå kulturmän
niskans ofta alltför välmenande omda
ningsiver! I förbigående sagt: huru ofta 
finner man ej denna påfallande ostörda 
frid och upplyftande naturskönhet liksom 
dröjande kvar just vid våra talrika katol
ska minnespla tser? 

Sedan man tagit den slumrande ön i 
besik tning, gällde det  a t t  skyndsamt leta 
riil l på en något så när skyddad plats för 
frambärandet av det heliga messoffre l .  
Men det  blev ingen lä t t  sak där uppe kring 
del  högt belägna Ansgarskörset. Stormen 
rasade kring berget, och lraklcn iir otill
gänglig och obebodd . I halvlä av den ur
gamla horgvallen strax nedanför korset 
sam L under susande förgyllda björkar 

Concordia Catholica 
hade si t t  första sam-
manträde för hösten 
den 12  oktober i 
förenings lokalen, Bib-
lioteksgalan 29, un-
der ordförandeskap av 
ing. E.  Blom. Se-
dan protokollet från 
föregående a llm. s am
manträde upplästs och 
godkänts, höll sekrele
rnren parentalion över 
avlidna medlemmar un
der året och voro des
sa fru Hedv. Roesler, 
som avled den 26 juni. 
}(onsul Aug. Cella som 
avled den 27 juni samt 
fröken S lepharia Hare! 
tlen 1 Il jvli. 

restes slutligen allare t  med det vackra, an
lika korse t  och de prydliga stormlyktorna, 
Honom lill ära, som imder .hela sitt jorde
l iv ej ägde en s len, mot vilken han kunde 
luta s i l l  trötta huvud . .  Här på denna hel
gade mark och under hi11ui1e]e11s vida valv 
llegicks sålunda trons s törsta hemlighet 
och utdelades livets bröd . Under messan 
utfördes unison koralsång och icke heller 
orgeln fattades, dess toner förnummos i 
lriidkronornas mäktiga brus. 

Efter mässan intog man sin enkla mål
lid ombord, och omedelbart därefter före
togs en liten utflykt till elen närbelägna 
Adelsön med sina många på senare lid 
uppdagade fornminnen, bland vilka sär
skil l det s tol la Als1iöhus ruingrund ådrog 
sig deltagarnas uppmärksamhet. Efter 
ett hesök i öns gamla kyrka anträddes 
hemfärden kl. 3 c. 111 ., och kl. halv 6 e. m. 
angjordes Riddarholmen, varifrån man lå
gade direkt upp till S :a Eugenias kyrka 
för a l l  övervara aftongudsljänslen, som 
avslutades med Te Deum. 

E. H o  e s I e r. 

Fil. kanel. fröken l\f. 
H olge höll härefter 
ett mycket inlressanl 
föredrag "Intryck frun 
två års vistelse i Flo
rens", som beledsaga
des av skioplikonbil

.der och . applåderades 
livlig[. Näs ta nummer 
på programmet vat vio
loncellsolo av fröken 
E. Holiano·, · ackmnp. 
på piano av fröken 
.T. Scheid. De mäs ter
ligt utförda numren be
lönades med kraftiga 
applåder. I ·  den här
på följande supen del
logo 52· personer. 

F. C. 

Aclelsö kyrka. 
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1.  Onsdag. Allhelgonadagen. 
2. Torsdag. Alla själars dag. 
3 Fredag. Tredje dagen ,inom Allhelg. 

okta1ven. (Jesu hjärtas fredag.) 
11. Lördag. St. Carolus. Bisk. B e.le . .  
5. Sönda!J. Tjurrnandra efter 11inrrst. (I 

högm. Allhelgonafes,ten.) 
6 Måndag. I \ clagar inom oktaven. 7. Tis(lag. J 
8. Onsdag. Oktavdagen till Allhelgona

cLagen .  
9. T,o,rsdag. Minnet av invign. av S :t 

Salvatorsbasi!H.an i Rom. 
10. Fredag. St. Andras Avellinus. Bek. 
11. Lönlag. St. Martinus. B-isk. 
12. Sönda!J. Tjurrutredje efter pinrrst. 
13. Måndag. St. Didacus. Bi.sk. 
14. Tisdag. St . Josaphat. Bisk.  Martyt'. 
15. Onsdag. St. Ge�trucl. Jungfru. 

Diakonen är, då han assisterar vid de li
turgiska funktionerna, iförd den s .  k. Tunica 
dalmatica. Ursprungligen nationaldräkt i 
Dalmatien, fick den inträda i Rom och 
blev småningom genom kejsarens exempel 
en festklädnad för de rika och förnäma. 
Även kristna konungar och kejsare begag
nade den vid högtidliga tillfällen, kröningar 
o. s. v. Påven Eutychian: (t 283) förordna
de, a t t  martyrerna skulle begravas i tunican 
Till en liturgisk klädebonad för diakonen 
blir den genom påven Sylvesler I (314-335 ) .  
Den  numera till formen dalmatikan lik
nande s .  k .  tunicel,lan, som subdiakonen 
är iklädd vid liturgiska funktioner, var 
ifrån början intet annat än den vanliga 
romerska livrocken, som bars som under
klädnad. Sedan början av 300-talet  mö ter 
oss en från den borgerliga tunikan skild 
liturgisk tunika för subdiakonen. Vid slu
tet av medeltiden ha diakonens och sub
diakonens klädnad fåll samma form och 
äro försedda med halvöppna iinnar. De 
kallas även för levitkläder, då subdiakon 
och diakon ·vid högtidliga tillfällen liksom 
del gamla förbundets leviter assistera den 
celebrerande prästen. Som framgår av 
hiskopens ord vid överräckandct av dessa 
paramcnter Lill ordinanderna, äro dessa 
kllider fesl- och glädjeskrudar, och få ej an-

16. 'l'orscla·g. Ferialdag. 
17. Fredag. St.Gregorius. 'l'haumatu.rgus. 

Bisk. Belc. 
18 . . Lördag. Minnet av invign. av St. Petri 

och PauJ.i basilika i Rom. 
19. Siinda!J. Tjugufjärde efter 11inrrst. (St. 

Elisabeth. )  
20. Måndag. St. Felix de  Valois. B ek. 
21. Tisdag. Praesantio B. M. V. 
22. Onsdag. St. Caecilia. Jungfiru. Mart. 
23. T,orsclag. St. Clemens I. Påve. ·Martyr. 
2-'t. Fredag. St. Johannes de Cruce. Bek. 
25. Lördag. St. Catharina. Jungfru .  Mart. 
26. Söncla!J. Tjurrufemte och sista efte1• 

pinrrst, 

27. 
28. 
29. 
30. 

. " Ferialcla "ar i\fändao-. } . 
T.1sclag. " · 
Onsdag. Vig·ildag till St. Andreas fest. 
To.r,sdag. St. Andreas. Apostel. 

vändas i bo tens tid vid högtidliga funktio· 
ner, då i s tället leviterna äro iförda den 
s. k.  planeta plicc1ta, en på bröstet till hälf
ten upprullad mässhake eller endast den 
vila alban. Biskopen bär vid pontifikal
mässor under m iisshaken subdiakonens tu
nicella och diakonens dalmatika som sym
bol på elen biskopliga makten som i imc
sluter i sig alla hierarkiens grader. Levil
kläderna r ätta sig i färg efter de övriga 
paramenternas li turgiska färg för del be 
träffande tillfället .  

Rochettet eller superpelliceum (surplh, 
medelticlssvenska :  röklin) den korla vita 
korrocken är hell enkelt en av bekvämlig
hetsskiil avkortat alba, och betjänar sig 
prästen av densamma vid en del funkth,
ner u tom det heliga miissoffret (predikan, 
vigningal', dop, begravning, utdelandet av 
altarets h.  Sakrament, i flera s tift även 
föreskriven i bikts tolen) .  l\Iellan det  rochel
Le, som biskopen bär vid dylika tillfällen 
och den vanliga prästens röklin var förr 
en viss skillnad bl. a. även i liingcl, nume
ra förutoni genorn materialets dyrbarhet ,  
knappast märkbar annat än genom iirnwr
nas snitt .  Biskopen här vid handledarna 
åtsit tande ärmar under det prästens iiro 
vida . 

S. N-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., S tockholm H J22. 


