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Sankta Birgitta. 

När hettan blir för stark och jorden · 
brinner 

till dess den ligger törstande och 
bar, 

När livets friskhet sinande försvin
ner 

och himlen tindrnr obarmhcil'tig 
klar, 

Då stiger småningom av moln ett 
hav, 

som tätnar, mörknar, hotar, och till 
slut 

i storm och vreda störtregn bryter 
ut. 

Då dundrar åskan, vita blixtar 
ljunga, 

och jorden krymper sig vid himlens 
slag. 

Ovädrets renande och stora dag. 

Så kom du till oss, heliga Birgitta, 
en obekant och mycket liten kvinna. 
som himlen hjälpte till att vägen 

finna 
från hemmets skogar i det höga 

norden 
till all din djupa längtans stad -

till Rom. 
Och himlen gav dig tankarna och 

orden 
att lik en stormvind mtma och för

fära, 
och blixtens f lammeljus att sanT1Jing 

lära, 
och åskans krnft att dundra Her

rens dom. 

Det var en vild och blodig tid, 
då allt med alla lag i strid, 
men kyrlwrna stod öde. 
Dd skiljedomarn mellan folk 
var egna vapen, gift och dolk, 
och målet var att döda. 
Väl var man stadd i andlig nöd, 
ty ingen lydde, ingen bjöd, 
och Kyrkans fader var för svag 
att härda ut på kampens dag, 
dd alla mörkrets makter kom 
att kuva och förkrossa Rom 
han var med ens försvunnen - -
Hans plats stod tom. 

Mitt i cell förvirringens villa 
gick du med ett helgons ro, 
stark och stilla, 
Du väckte ångrens eld ur förkolna

de bränder, 
gav svagheten mod och · förtvivlan 

en tröst, 
läkte det sjuka med välsignande 

händer, 
skrämde brottets hårdhet med doms

basunens röst. 
Fram genom smutsen med fläckfri 

renhet 
gick du att samla 
unga och gamla, 
onda och goda 
i Kyrkans enhet. 

Din röst dog bort i vccpenbrnlc. 
Du själv försvann i döden. 
Din levnads heligt stora sak 
fick pröva hårda öden. 
Klostret som du vigt åt Gud, 
blev sprängt och slcövlat på här-

skams bud. 
och snart genom brustna dil�en 
strömmade tvivlets och otrons flod 
över alla länder och riken. 

Men hur än tidernas stormflod gdr, 
- går och förgår i hast. -

Guds Kyrka i bränningens virvlar 
står 

som klippan, orubblig, fast. 
Om världen blott är hal och strid, 
är Kyrkan kä1·lek, kraft och frid 
nu och i alla dar. 
En tro, e t t  hem, e n  feer. 
Det var det ljusets budskap du 
Birgitta till oss bar. 
Och nu då du din törnekrnns 
har bytt mot himlens stråleglans 
vi be "dig, var vår tolk. 

I sorg och nöd, 
i kamp och död. 

Bed Gud för ditt katolska folk. 

H e 1 e n a N y b 1 o m. 
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DEN HELIGA BIRGITTAS AKTUALITET. 

Frågan om Birgittas inflytande 
på svensk kultur under den senare 
medeltiden kräver, för att ej god
tyckligt besvaras, en rikare bak
grund av historiska fakta än dessa 
korta rader kunna rymma. Jag tar 
mig därför friheten att i stället ta 
fram ett par av de synpunkter, som 
göra Birgitta så aktuell för nuet. 

Redan som en okänd kvinna här
uppe i sin avkrok av Europa kände 
hon så <ljut sambandet med folk
kvalet i samtiden, att hon, i sitt 
nya livs vårtid, icke tvekade att 
sända sinJ övertygelses ord tf:iU de 
av »hudraårskrigeb lidande län
dernas furstar såväl som till på· 
ven. Det är sant!:, att hennes ord 
endast föllo på hälleberget. Men 
själva denna världssolidaritet är i 
detta nu ett tvingande krav på oss 
alla. Den är i världssöndringens 
tidsålder Guds klädnad; uitan att i 
någon form eller grad skymta den, 
äro vi lottlösa i folklidandets och 
folk.dödens soningsnu - den andli
ga faran för alla neutrala! Mot 
den behöva vi i dag som är för
nimma Birgittas - eller rättare 
hennes befallares - röst. 

Hon såg ej blott nationernas nöd; 
hon såg klassernas. Hon glömde 
för sina frombetsövningars skull ej 
bort detta handlingstvingande och 
människosolidariska: »Jag har ö
verfullt med rikedom, medan fat
tiga människor lida brist och hava 
bekymmer och nöd. Och ändå ha 
alla samma Gud!» 

Hon fruktade ej, att kunskapen 
skulle ställa själarna i en farligare 
ställning än okunnigheten och tan
ketomheten. Förnuft och kärlek 

höra djupast samman. I » Guds 
snille» ingå bådadera. 

Hur står hon inte i denna dag 
som ett gäckande leende över den 
aktuella medikopsykologiska or
saksförklaring, som i det religiösa 
skapandet ser surrogat för otill
freds,ställlda narturkrafter ! Där syns 
hon med sin srtora barnskara: efter 
en fullrundad livsperiod av rikt fa
miljeliv; bakom henne ligger hela 
det ålderskede avslutat, där barns
bördens livsform hör hemma:. Och 
se, nya rymder öpnUJ sig: ,, Guds 
snille» gÖ1' henne inspirerad, ska -
pande och handlande - för visso 
icke på grund av »hämmande in
stinkter». 

Och framför allt, hur frambry
ter ej personlig sanning i detta vä
sen, s·om utifrån sitt innersta vet, 
att » Gud står över alla regler». Hur 
mycket väldigare växt får ej hen
nes all'de genom ett livs motgångar 
i förhållande till regelsyftet, än om 
hon själv gått in i »den evärdeliga 
in11elykkelsen» I All skräck är hen
ne främmande, armod, föje och ve
dervärdigheter äro följdriktiga er
farenheter för den som »röjer väg 
i världens ök,en». Inte lydnaden för 
en regel, utan lydnaden för en o
murtlrig inre befallare är det, som 
tvingar henne att tala så, att hon 
blir hörd, ej blott under »medelti
den», ej blott ett par århundraden 
framåt, utan ända in i nuets ögon
blick - ett ögonblick, som svälter 
efter den barmhärtighet, som tilli
ka lågar av sanningsmod, ef<l:er den 
uppriktighet, som ej är sig själv 
nog, efter den kärlek, som icke väl
jer att gå blind, utan mäktar seen
det, trots allt! 

E m e 1 ( e F o g e 1 k 1 o u. 
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DEN HELLIGE BIRGITTA OG NORGE. 

Spörsmaalet hvad den hellige 
Birgitta har betydd for Norges kul
tur i middelalderen er let at svare 
paa. Hendes livsgjerning fik prak
tisk talt ingen betydning som nu 
kan eftervises her i landet. 

Aarsakerne til dette er saa man -
geartede, at skulde det bare nogen
lunde greies ut, vilde det kr:teve en 
lmngre redegjörelse end jeg kan 
tamke mig Deres tidskrift har plads 
for. 

Den store mandedöd i aarene 
1349-50 ramte Norges kirke og 
folk i margen, slik at da reforma
tionen nresten to hundrede aar se
nere blev paatvunget landet, var 
det en syk og magtstjaalen nation 
som blev lagt under Danmark poli
tisk og aandelig under nordtysk 
sekterisme. Det er nok at nrevne, 
endda i 1370 var der i hele erke
hiskopsdömmet 40 prester - mot 
normalt 300. For at hörn i det 
hele skulde kunne faa daap og de 
döende den sidste olje, maatte der 
sökes om dispensation paa en slump 
og alle slags uskikkede presteemner 
ordineres, atten aars gutter, u::egte
födte mmnd og elever som i den 
gode tid var hlit hortviste fra preste
skolerne. Og saa maatte disse aan
delig umodne eller uskikkede pres
ter ofte like efter ordinationen he
tjene haade 3 og 4 kirker. 

Disciplinen i kirken skadedes 
ovenfra ved forhold som personal
unionen, först med Sverige og der
efter med Sv,erige og Danmark, 
sidst med Danmark alene, hadde 
skylden for. Siden Magnus Smek 
efter 1319 blev valgt til konge og
saa i Norge efter sin morfar, blev 
cl,et skik at Norges konge utover sen
middelalderen - med u,ndtagelse 
av en enkelt, kong Haakon Magnus
son d. y, - mest opholdt sig uten
lands. Erkebiskoppen som selv
skreven formand for riksraadet og 
hiskopperne som raadets medlem
mer, blev da delvis nödt til at v,rere 
borte fra sit stift paa reiser lang tid 
ad gangen, dels blev kirkehövdin
gerne overlresset med rent verlds-

lige-politiske hverv - kirkens le
dende m.rend blev samtidig de för
ste, ofte nresten de eneste, forsva
rere for landets sel vstrendighet, ,rere 
og ret. Det var naturlig i Norge, 
hvor Sankt Olavs navn hadde hel
get baade selvstrendighet og landets 
::ere, idet han kristnet Norge og 

. skapte landet till ett rike i europeisk 
forstand. 

Men en fölge av at den höiere 
g,eistlighet slik blev indviklet i den 
politiske kamp var naturligtvis, at 
elens kraft blev splittet paa flere 
andre opgaver end kirkens styre; en 
anden var den at de danske konger 
mest mulig sökte at faa anbragt ut-
1::endinger inden ledende stillinger i 
den norske kirke. Det h.rendte at 
danskekongerne fik se, de hadde 
forregJ11et sig; med sit intrigespil 
bragte de m.rend som Henrik Kalti
sen og Erik Valkenclorff paa Nida
ros erkebisk-oppesrete og fik snart 
lmre, at disse herrer vilde ikke tjene 
nog,en konge, men alene sin Gud og 
sin kirke. Likevel fik de ansat i 
ledende stifönger inden kirken og i 
klostrene altfor mange daarlige og 
uvrerdige geistlige, som skadet kir
kens ,rere og anseelse og bröt ned 
elens magt haade indadtil og utad
til. De norske domkapitlers magt 
blev systematisk mere og 1nere 
brutt ned under hele unionsperioden 
- til de ved reformationens indför · 
else i realiteten var omtrent magtes
löse. 

Der var da i Norge meget 
mindre end i nabolandene nogen 
kraft i reaktionen mot semniddel
alderens materialisme, egenkj:cerlig
heten, selvraadigheten og trolöshe
ten som fo1,1Jereder den protestan
tiske reformation og remessancens 
forherligelse av det »naturlige men
neske» paa det aandelige m,enneskes 
bekostning. Mens en rik religiös lit
teratur paa morsmaalet i Danmark 
og i Sverige vidner om at der i det 
sisste aarhundrede för Lutherdom
mens indförelse inden folket selv 
var kr:cefter, som arbeidet mot refor
mation tilbake til sand lrntholicis-
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me, er der bare spor til noget lig
nende i N arge. Den religiöse litte
raJur paa norrönt maal, og dels paa 
latin, som hadde blomstret saa rikt 
i det tolvte, trettende og begyndel
sen av det fjortende aarhundrede, 
forstummer efter Mandedöden fuld
strendig. 

N aturligvis er det ogsaa i Norge 
slik at det som vi med sikkerhet vet 
om den moralske oplösning i folket 
og srerlig om misforholdene inden 
kirken og klostrene, det vet vi av 
biskoppernes og klosterforstander
nes ldager. De vidner om tidens 
frreligiös,itet, men likemeget om at 
der endda var nok av fromme og 
nidkj:�re geistlige som stred mot det 
onde, saa paa fordre·rvelsen med 
sorg og harm og gruet for folkets 
fremtidskj::ebne. 

Mellem disse mrend var herr 
Aslak Balt, biskop i Bergen först 
paa fjortenhundredetallet, senere 
erkebiskop i Nidaros, og herr Stein, 
abbed i Munkeliv benediktinerklos
ter fra 1405. Disse to m.s:end saa i 
Sankta BirgiUa: »et stort naadens 
redskap, som den barmhjertige Gud 
til sit navns ,<:ere og forherligelse 
har opvakt i de sisste tider for at 
komme den gammelblevne verdens 
elendighet til hjelp. » » Slik uttryk
kes det i den skrivelse av 10 sep
tember 1420, hvori herr Aslak Balt 
og hans domkapitel fremförer for 
paven den norske konges, riksraa
dets og hele folkets önske om at 
Jdunkeliv maa bli overdraget til 
Birgittinernes orden og organiseret 
efter dennes regel ved munke fra 
Maribo. 

Det rike gamle benediktinerabbe
di som laa like utenfor Bergen -
indenfor byens nuv:rerende gr,<:enser 
- var bli1 avfolket av pesten og se
nere farsotter. Med den synkende 
jordvrerdi og vanskeligheterne ved 
at faa byggselsm.rend og landarbei
dere var klostrets indt.s:egter av det 
store jordegods som det eiet gaat 
ned. Da Bergen i 1393 blev plynd
ret og hrrendt av Vitaliebrödrene, 
hadde de hverken spart kirker eller 
klostere, og det forarmede Munke
liv synes at ha hat vanskelig for 
at klare gjenopbygningsarbeiderne. 

Men det var ikke til at tamrke paa at 
faa stiftet et nyt kloster for Birgitti
nerne, slik som forholdene i Norge 
var dengang - der var ingen an
den utvei forelöbig til at faa indfört 
ordenen her i landet end den, at 
Munkeliv som benediktinerkloster 
ophörte at eksistere og bygning,er 
og gods overdroges til Birgittinerne. 
Det er mulig at herr Stein overdri
ver, naar han skildrer forholdene 
inden sit kloster saa mörkt som 
han gjör. Han paastaar at han sitter 
alene med en eneste munk og at 
denne, likesom abbeden selv, önsker 
at overgaa til den nye orden. Fra 
andet hold - klosterforstandere i 
og omkring Bergen - oplyses, at 
konventet talte otte brödre til og 
at disse »som oftesb opholdt sig i 
klosteret. Men herr Stein har dels 
regnet disse munke som bortrömte, 
dels jaget dem ut som uv,<:erdige. 

Imidlertid saa herr Stein det som 
sin livssak, den han kjrempet for, 
indtil han i aaret 1426 kunde lregge 
ned abbedstaven og bli »broder 
Stein» i det kloster, hvor han för 
hadde styret som herre - at faa 
Birgittas orden indfört her i lan
det. Allerede fraJ 1416 n.<:evnes mun
ke og nonner av Birgittinerne i 
Munkeliv - de har vel v,<:eret der 
som gjester for at undersöke for
holdet - og fra 1426 tilhörer klos
teret Frelserens orden. 

Men forandringen er sket i en 
ulykkestid - det er Erik av Pom
merns sisste kongetid og tiden for 
hans kampe med Kristoffer av Bai
ern. Indenlands er der oprör, der er 
krig med Sverige, kysten plyndres 
av hollandske sldbe. I 1440 maa 
abbedissen Ragnhild Bergsdatter be 
om at faa kjöpe korn i Hamar 
Stift, fordi klosteret ikke faar korn
renterne ind. Tyskerne i Bergen -
handelsfunktionrerer fra Hansest,<:e·· 
derne - hadde altid vreret en 
smittekilde for ra_askap, voldsfrerd 
og utugtig liv i byen. I 144 7 bryter 
disse tyskere ind i Munkeliv kloster
kirke og tar ut med vald to av slots
hövedsmandens, ridder Olav Nils
söns m.<:end; den ene myrdet de. 

Herr Olav Nilssön til Talgö var 
en heftig og voldsom herre, og han 



laa i aapen krig med hanseaterne. 
Politisk var han dansk.ekongens 
motstander og sökte orientering 
mot Sverige. Enden paa hans uro
lige liv blev, at da han i 1455 kom 
til Bergen reiste tyskerne paa bryg
g,en sig til en formelig krig mot 
ham. Med sit fölge, hvoriblandt var 
Bergens biskop, herr Thorleiv, som 
vilde forsöge at m::egle fred, tydde 
han til Munkeliv kloster. Tyskerne 
stormet kirken ·_ det skete St. Egi
dii dag - spr::engte porten og myr
det biskoppen som gik imot dem 
fra alter,et med monstransen i ham
derne. Med biskoppen blev herr 
Olavs bror, to brorsönner og en av 
hans sönner, flere av kannikkerne 
og biskoppens folk slaat ihjel inde 
i kirken. Herr Olav Nilssön hadde 
forskanset sig i kirkens taarn, og 
for at tvinge ham til at gaa ut, la 
tyskerne ild til klosteret. Herr Olav 
overgav sig og blev myrdet, men il
den grep om sig og baade kirken og 
klosterbygningerne brrendte ned saa 
»ikke en stikke» stod igjen, efter 
hvad aibbedissens brev til raadet i 
Lybeck oplyser. Der blev övet vold 
mot flere av nonnerne, og mange 
av dem omkom i ilden. 

Voldsmrendene blev handlyst -
men mang,e av dem sökte ikke en
gang aibsolution og skröt av sin 
ugjerning. Og den tyskfödte danske
konge, Christiern den förste, var 
glad til han v.ar blit kvit herr Olav; 
ved förste leilighet gav han tysker
ne sin tilgivelse for mordet paa bi
skoppen og skj.rendslerne mot alt 
som skulde v:.eret hellig for menne
sker. 

Birgittinernes dobbelte konvent 
kunde ikke huses i Bergen - i en 
r::ekke aar bodde munkene og non
nerne i cistersienserklosteret Ho
vedö ved Oslo, mens munk.ene fra 
Hovedö sat i Bergen og vel sagtens 
der ledet gjenreisningen av Munke
liv. Först i 14 79 finder vi igjen 
Birgittinerng i Munkeliv. 

Det er tidslbilleder som det oven
n::evnte - klosteret i lyse luer, 
skjmndede nonner som dör i ilden, 
biskoppen liggende myrdet foran 
höialtaret med Herrens Legeme i 
sine hrender - man maa ha for öie, 

262 

naar man vil dömme retferdig om 
de mange sörgelige ting som fortal
tes om de indre forhold i vort eneste 
birgittinerkloster. Takket vrere 
Morten Luthers monomani er godt
folk i vore dager vrennet til at tro, 
synder mot kyskheten var det som 
s::erlig gik isvang i klostrene og gjor
de dem - ikke til det som de skulde 
vrere, i aarhundrede hadde va�ret og 
ogsaa i reformationsaarhundredet 
ofte var - boliger for Guds tjen,ste
mrend og tjenerinder. Vi hörer gjen
lyd av tisken og hvisken om slikt 
- intet som tyder paa at det har 
v,<eret stort mere end sladder. Men 
ufredelighetens synd - den skrikes , 
der höilydt om ,ut av de gamle bre
ve. Klosterreglernes krav om sagt
modighet, taalemod, söskenkj::erlig
het inden konventerne, barnlig ly
dighet mot de föresatte - det var 
de haardeste krav at efterleve for 
semniddelalderens hörn - sönner
llE'. og döttrerne av den vilde og blo
dige tid, hvor slikt kunde ske som 
Munkelivs brand og mordet paa bi
skop Thorleiv. Man var en:dda ikke 
istand at tcenke sig, at ikke vaaben 
og vrerge skulde v,<ere en del av 
hver mands og kvindes daglige 
dragt alle andre steder end indenfor 
klostermurene; slik hadde det vre
ret saa langt tilbake som folk visste 
sagn av. At v,<ere sagtmodige og 
fredsommelige - er ikke det det 
vanskeligste av alt ogsaa for os, 
som kan slaa paa telefonen eller 
sende et brev og kr,<eve r,ettens hjelp 
mot den som gjör os uret. Middel
alderens mrend var vant til at ha 
sverdet forhaanden ved venstre hof
te og skaffe sig ret eller uret med 
det. 

Indre ufoed lammet Munkeliv 
kloster og det blev ikke den kilde 
til aandelig gjenfödelse, som erke
biskop Aslak og den fromme abbed 
Stein hadde haabet. Aarsaken laa 
delvis i selve den hellige Birgittas 
klosterregel. Ikke bare en enkelt el
ler et par prester ,slmlde som raads
mrend og skriftef,<edre for nonner
ne lyde under abbedissen, men et 
helt brödrekonvent. Srerlig i et 
kloster der som Munkeliv uavladc
lig var i ökonomiske vanskeligheter 



263 

har det vel va�ret vanskelig for 
brödrekonventet a t  skulle under
kaste sig .en kvindes - abbedissens 
- forvaltning av godset, fristende 
at gjöre et ibedre skjön gjreldende. 
Omkring 1480-90-aarene ödelreg
ges anden i klosteret av en her
jende strid mellem abbedissen og 
conf.essor generalis, broder Lavrans 
Olavssön. Den dreier sig omtr,ent 
utelukkende om godsstyrelsen. Vad
stena sendte prestmunker for at un
dersöke saken og gjöre ende paa 
forargelsen. Resultatet kjender vi 
ikke. 

Konventerne er stadig ikke fuld
tallige, .endda söstre optages ved 
dispensation, för de har naadd den 
foreskrevne alder og Va dstena og 
danske Birgittinerklostre sender 
brödre til Bergen. Klosterets belig
genhet paa höiden av Nordnes, 
overfor Bergen gjör det til et stra
tegisk vigtig punkt i kampen om 
Norges krone ved tidspunktet for 
reformationens indförelse. 

Saa blev det enden paa Mu:nke
livs saga, at da den danske lens
herre paa Bergenhus i 1530 lot bry
te ned byens gamle domkirke, bis
pegaard og flere kirker og kirken 
tilhörende bygninger som laa i veien 
for borgens kanoner, tok den sisste 
katholske biskop og resterne av 
Bergens domkapitel mot Munkeliv 
kloster og kirkegods som erstatning, 
mot at de slmlde forsörge de sisste 
fattige nonner som vilde bli i sit 
kloster. Biskoppen, herr Olav var 
en svak og undfaldende mand -
og de danske adelsmrends plyndrin
ger av norske klostre var alt be� 
gyndt; dette sisste er lidt av en und
skyldning, men en daarlig, for bi
skoppens overenskomst med slots
herren. Han tilböd abbedissen og 
confessoren en liten sognekirke i 
byen, etpar gaarder ved denne og 
endel gods i vederlag, men abbedis
sen og endel av nonnerne megted 
bestemt at opgi sit kloster. Disse blev 
der vistnok ogsaa, siden biskop Olav 
endda i 1533 siges at forsörge endel 
av de gamle klosterfolk. Men alle
rede 28 juni 1531 ankommer to 
nonner fra :Munkeliv til Vadstena 
og melder, at de og deres . söstre er 

utdrevet av sit kloster og a t  de fleste 
av nonnerne har sökt tilflugt hos 
sine slegtninger runclt om i landet. 

Dette er hvad der i det ydre kjen
des til Birgittenerordenens skjrebne 
i N arge. Om det aandelige liv i 
kloster-et vet vi meget litet. Leilig
hetsvis mevnes en broder Olaus 
Petri, död i 1452, som en from og 
dygtig mand - flittig avskriver, 
god sanger og streng overholder av 
regelen. Han var imidlertid en Vad
stenamunk som var sendt dit for at 
reformere. Jesuiterkollegiet i Ant
werpen har eiet et vakkert psalte
rium, skrevet av en söster Birgitta 
Sigfusdatter i Munkeliv. H vad som 
i tidens löp kan vrere gaat tapt av 
arbeider fra klosteret er ikke godt 
at vite. Men der kan vanskelig i 
Munkeliv trenkes nogen slik virk
somhet som vi kjender f. eks fra 
de svenske og finske klostre av 
ordenen. 

Og hvad den hellige Birgittas 
v,<Bkkelse kan ha 1betydd for de en -
kelte mennesker inden folket er det 
naturligvis endda umuligere at faa 
noget kjendskap til. At navnet Bir
gitta i forskjellige norske former 
har vreret og fremdeles er meget 
brukt paa landsbygden skyldes vel 
mest opkaldelse efter elen svenske 
helgeninde, skjönt vi kjender til op
kaldelse efter den irske Sankta Bri
gida alt i det ellevte aarhunclrecle. 
Pilegrimstegn fra Vadstena kloster 
er funclet her og der i landet. 

Men historien beretter nu engang 
mest om strid. og uro og tier om de 
» stille i landet». V ed et tilf::elcle hö
r er vi av venetianeren Querini og 
hans fölge som strandet paa Höst, 
höit oppe i Nordnorge og maaneds
vis maatte leve hos de fattige fiske
re der, hvordan han syntes han 
hadde vreret » 1 paradisets förste 
krecls, til skam og skjendsel for Ita
lien og clets seder», mcllem clisse 
fromme, enfolclige kristenmenne
sker, som tok mestekjrerlighet, hen
givenhet i Guds vilje, renhet i seder 
og i ord som det selvfölgelige og 
ne'ppe trodde paa at uguclelighet og 
onclskap var til i verden. Slik stod 
det vistnok til i mangen menighet 
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rundt paa landsbygden, fjernt fra 
det politiske livs centra, og ber vir
ket kanske ogsaa elen hellige Birgit
tas aancl med, selv om folket bare 
haclclc et noksaa utydelig, anden
haancls kjendskap til den svenske 
seerske. N rermere forstaaelse av 
hencle og viden om hendes arbeide 
og hencles aand badde sikkert en 
stor del av de fromme og trofaste 

geistlige m,"cend, slike som biskop 
Jacob av Oslo ( 1407-1420), han 
som i et brev till abbeclen av Lyse 
kloster skriver : 

»Gud give mig en ret hjertens an
ger og mit levnecls forbedrelse og 
den Helligaands tröst og det evige 
liv, naar vi skilles fra legemet. » 

S i g r i cl U n cl s e t. 

�t-rus ·.:; 
,J\ä;!��� elleP 

�tPi 

IX. DEN KRIMINALISERADE KLOSTERKULTUREN. 

Credo har velat låta den heliga 
Birgitta bliva centralfiguren för 
hela detta jubileumsårs oktober
rnummer. Till och med den mot
strävige Petri tvingas denna gång 
att visa sig i hennes triumftåg. Vi 
höra honom icke alltför ofta näm
na Birgittas namn. I sitt lilla tem
peramentsfulla » s .endebreff » till 
Poul Helgesen klandrar ha111 över
lägset den konservative danske apo
logeten, att denne »så högdt» be
römt »S. Birgitte oppenbarilse bö
k.er», vilket icke vore att undra 
över, ty »samma bök.er - - - äre 
påuans bispers och prelaters welle 
gönstog_e». Den svenska reforma
tionens fader hade alltså ändå så 
mycket sunt omdöme, att han icke 
betraktade den ärkekatolska Birgit
ta som någon » förelöpare» för sin 
reformation. Tvärtom! I samma 

epistel framhåller elen stränge Pet
ri efter att nyss ha nämnt den stora 
sierskans namn med en hemsk an
tydning, att »på then ytersta domen 
skal Christus seya til monga som 
propheterat och krafftigha gernin
gar giordt haffua i hans nampn, at 
han kenner them jntit» ( ! ) Sålun
da talar den mest framträdande re 
presentanten för svensk lutheranism 
om den svenska °lrntolicismens mest 
representativa gestalt, honom själv 
ojäm:förligt överlägsen i alla avse
enden. Troligtvis hade hans ord 
fallit ännu �koningslösare, om det 
icke varit så riskabelt att smäda 
den heliga Birgitta u nder 1520-ta
let här i Sverige. Och den stora 
nationella birgittinerskapelsen Vad
stena kloster nämner han blott i 
förbigående för att beskärma sig 
över att i denna mörksens boning 
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>> offta skeedt», att »monge haffua 
trwghat theres barn j closter». 

Men allt detta är dock som en 
hugnelig västanfläkt i jämförelse 
med de uttalanden han har om 
klosterliv i allmänhet. Efter att 
först i »Swaar påå tolf spörsmål» 
i största hast ha undersökt ifall 
» closterleffuerne haffuer noghor 
grund j scrifftene», utger ha� år 
1528 Terciadecima Nouembris (en 
dyster datum) en särskild skrift mot 
den gamla klosterkulturen i Sveri
ge. Vad som komma skall anar 
man redan av den mångordiga ti
teln: »Een liten boock .i huilko clos
terleffuerne forclarat warder, ther 
och noghot foregiffwes hwadh ska
dha och forderff sådana leffuerne 
haffuer giordt j Christenheetenne. 
s.ehdan fölier een liten formaning 
bl closterfolk och theres wener ». 
Men när man läser första stycket 
av denna lilla klosterbok, blir man 
ordentligt förfärad. Petri känner 
sig »alt for swach» för att »fullkom
meliga» uttrycka »thet bedrägerij 
och falscheet som j closterleffuerne 
haffuer j mong hundradhe åår wor
dhet bedriffuen ». Varför vår apo
stoliske man uttrycker den fromma 
önskan att »en annar», som Gud 
skänkt »större nådh och forstond», 
lä_ngre fram » måå göra ther meera 
til» ( ! ) Ty »thetta ogudhachtiga 
wäsende» är alltför stort, för att en 
enda man skulle orka beskriva det 
»tilfulle». Det är starka ord sär
skilt i den annars för sin tid ovan
ligt hovsamme Petris mun. Vad är 
det då, som gör den i vår tids ögon 
dock ganska högt skattade gamla 
klosterkulturen i Sverige till en så
dan styggelse i hans nitälskande 
ögon? Den uppskakade klosterkri
tikern ber själv i bokens inled
ning sina läsare att »giffue granna 
acht» på hans »skääl och bewijss». 

Den som följer detta förnuftiga 
råd slutar emellertid icke läsnin
gen alltför imponerad eller överväl
digad av det utlovade bevismateri
alet. Själva huvudbeviset är detta : 
Människan har genom sina döpel
selöften förpliktigat sig till att 
»hwarken diäffwulen eller hennes 

eeghet sinne skal meera regera hen
ne, vtarn gudh aleena ». Men efter
som man avlägger klosterlöftena 
»epter sit sinne» och icke» »epter 
gudz sinne» (ty om några kloster
löften finnes »ey jtt ordh» i Bibeln ), 
så gör man genom de på männi
skors stadgar grundade klosterlöfte
na sina döpelselöften om intet. I 
d�tta. samman�ang framdrager Pe
tn sm sedvanliga samling bibel
språk .mot »menniskiors stadgar», 
som v1 redan förut kunnat granska. 
Detta är hela det alla kloster sön
degrusande beviset. Det finnes väl 
knappast någon katolik, som känner 
sig skadad i sin klostervänlighet 
med an:ledning av detsamma. 

Vi tillhöra ju en Kyrka, som av 
Kristus har fått makt att lösa och 
binda enligt Skriftens eget klara 
vittnesbörd. Följaktligen ära hen
nres bud ick,e människors stadgar 
och hela Petris huvudbevis mot 
klosterväsendet misslyckat. Vi gi
va gärna Pe__tri rät,t i hans påstå
ende, att »hvarken j gambla eller 
j thet nya testamentit finnes jtt 
ordh om closter leffuerne » .  De bi
belställen som den gamla svenska 
Kyrkans försvarare doktor Peder 
Gal1e framdrager för att gentemot 
Petri kunnra påvisa spår av kloster 
i Skriften ära knappast övertygan
de. Men är det icke just den krist
na uppenbarelsens storhet och ri
kedom, att den icke med ett slag 
stod fullt färdigförstådd av Kyr
kan, ur stånd att vidare utveckla sig 
och växa genom allt mera fördju
pad uppfattning av det en gång för 
alla givna unpenbarelseinnehållet? 
Klosterlivet är ju blott en väl re
glerad form, som synes ypperligt 
ägnad att utveckla några av de dyg
der, vilka Herren Kristus i evan
geliet gång på gång framställer som 
�ärskilt önskvärda och nödvändiga 
Just hos hans lärjungar. 

Det egendomliga är, att ingen 
mindre än Petri själv på sätt och 
vis erkänner detta sista faktum. 
Han låter förstå, att det enligt Skrif
ten för en, kristen är »mykit better ,, 
att så leva i äktenskap »lijka som 
han jngen hustru hade». H�n fram-
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håller, att »fatigcloom är oss och 
allom samman bwdhin». Vad slut
slutligrn lydnaden beträffar går 
han så långt, att han förklarar, att 
»oss allom högeliga» är befallt icke 
blott att vara » formen lydige och 
hörige» utan därtill att vi måste 
» mara hwar annan jnbyrcles lydige 
och vnclerclånige» ( ! ) Det är inte 
små krav som vår skarpe Mäster 
Olof har P.å sina medkristna. Kan
ske han med sin beska klosterkri
tik blott strävade efter att införa 
strängare klostertukt i Sverige, att 
bliva en reformator av samma slag 
som den heliga Theresa i Spanien. 
Dock är han långt ifrån så farlig 
som det låter. Det är »cmcleligh ren
leffnat», » anclligh fatigclom och 
Zucllzno» som ståta som huvudlöf
tena på Petris klosterregel av år 
1 528. Den andliga renlevnaden be
står däri att » haffua jtt reent hier
ta ». D crn andliga fa ttigclomen vi
sar sig däri att » ingen ting haffua», 
som man kan »settia lijt och tröst 
til ». De som följa Petris andliga 
lyclnadsbud måste slutligen vara 
»lydige och tienstachtige» mot »al
le». För elen oandliga papistiska 
uppfattningen om de tre klosterlöf
tena har Petri blott överlägsenihet 
och okvädingsord till övers, Han 
ursäktar välvilligt de stora kyrko
fäderna, »monge clråpelige men som 
äre Hieronymus, Augustinus, Am
hrosius och flere medh them», att 
de i sina skrifter så ofta prisat det 
jungfruliga ståndet. Detta ha de 
emellertid enligt vår upphöjde kri
tiker gjort » j theras eenfolligheet» 
utan att ana »hwacl epter fölia wil
le » ( !  ! ) Stackars små kyrkofäder, 
som sålunda måste stå till svars in
för Örebromagistern Petri den sto
re! Frågan är ,blott, om Herren 
Kristqs själv, då han talade om att 
»gå bort» och sälja allt; och »gi
va åt de fattiga» (Matt. 19 : 21 ), att 
övergiva » hus eller bröder eller. . .  
hustru eller barn eller åkrar» ( Matt. 
19 : 29 ) ,  rekommenderade Petris 
komfortabla »andliga» fattigdom, 
som är väl förenbar .med solid för
mögenhet och många familjeom
sorger. Eller - för att hålla oss 
vid samma kapitel - är det sanna-

likt, att Herren menade Petris » ande 
liga» kyskhet, när han talar om 
»snopmgar som hava snöpt sig 
själv för himmelrikets skull» (Matt. 
19:  12 ) .  Den drakoniska Stock
holmsmoralistens » andliga lydnad», 
som ödmjukt underkastar sig alla 
medmänniskor utan undantag, är · 
slutligen alltför himmelsk för att 
bliva föremål för en jordisk diskus
sion. Vi ge vår oblidkelige Petri 
rätt i att det funnits nedgångstider 
för klosterkulturen, liksom för var
je annan kultur. Mycket djupare än 
Luthers storordiga lärjungar bekla
gar Petrus missförhållanden och 
styggelser som förekommit inom 
elen omfattande och skiftande klos
tervärlden. Mern man får ej av sam
tida källor det intrycket att det 
otillfredsställande tillstånd, som 
1Jdde på Petris tid i flera europe
iska länders klostervärld också var 
regel i Sverige. Man frapperas att 
i vår reformators domedagspredi
lrnn mot »Klosterleffuerne; finna få 
eller inga anspelningar på eller a,111-
klagelser om svensk klosterdeka
dens. Han talar hela tiden i osä
kert allmänna ordalag. Lämnar 
han några konkreta exempel på 
klosterskanrdal, så hämtas de alltid 
från utlandet. Månne han gjort så, 
om han hade kunnat framdraga 
närmare liggande exempel? För
övrigt känner sig en motståndare 
också med bästa vilja i världern att 
bedöma Petri milt och rättvist miss
trogen mot en författare, som· kan 
gå så långt i fanatism, att han gör 
följande resume av klosterlivet: 
"Är doch ej vtan okyscheet rijke
domar och olydhna theras heela 
letf uerne». I ett långt stycke söker 
Petri bevisa att »::iJle munkar och 
nunnor . . . wilia medh theras ger
ninga forskylla thet som Christus 
en gong forskyllat haffw�r». Detta 
är en ren oförfalskad osanning. 

Men allra beskast är elen dund
rande » Olof i korgen» mot ,, tigge
munkar», waribland han särskilt 
tycks ha hatat »Swartmunkar,, och 
»Gråmunkar». Dessa båda ordnar 
voro tydligtvis stiftade av »diefwu
len»; som landsplågor kunna de 
liknas vid Egyptens »paddor och 



grässhoppor». Moderna Francis
kusbeunidrare i Sigtuna torde mär
ka, att deras patronus prima rius 
Petri funnit »Gråmunka regla» va
ra »aff stoor ofornufft samman 
satt». Slutligen sammanfattar vår 
klosterstormare i ej mindre än 14 
punkter sina särskilda anklagelser 
mot klosterfolket. Tragikomisk 
verkar d�n första av dessa punk
ter : »At the haffua gioordt synd
ring splijt och party j Christenhe
tene » .  Sålunda talar en kyrko
söndringens store grundläggare med 
» sit1licher Entriistung ». Ännu löj
ligare verkar det, när Petri till och 
med gör sig till det katolska präster
skapets riddare (punkt 7) och !da
gar över att ordensmännen »altijclh 
gioorclt biscopar och kyrkioprester 
stoort forfång» ( ! ! )  Också med 
»ridderskapet och meniga adelen», 
som de förskräckliga munkarna 
»beclraghit - - - om theras godz 
och gårdar» (punkt 13) ,  har vår 
auktor elen innerligaste medömkan. 
Men hans demokratiska hjärta blö
der icke mindre vid tanken på de 
samhällsfarliga »tiggemunkar», som 
ha »lop_et om landet» och mottagit 
de allmosor, som egentligen skulle 
ha skänkts till »fatige, halte, blinde, 
liwssarme etc», vilket ju varit des
sa stackare till en »clråpeligh ska
clha» (punkt 8 ). 

Hur »een Ii1en formaning» skall 
forma sig, som efter alla dessa 
domsord följer för »closterfolk och 
theres wener», kan man lätt före
ställa sig. Så fort som möjligt bor
de var och en som ännu var kvar 
i kloster lämna dessa skrymteriets 
boning,ar och bliva » en rätt Chris
ten menniskia». Och alla som hade 
»barn wener eller frencler i closter» 
bi>rde vara dessa »hehielpelige» till 
att de )> mågha komma ther vth)) ,  
Petri slutar denna fromma skrift 
med att bedja om )) jtt gott och rett 
forståncl )) både för Hnga och gamb
la)) , 

Petri har i Credos Birgittanum
mer berört en fråga som för när
varande är ganska aktuell. Vår 
gamla svenska klosterkultur var 
under flera hundra år vårt land till 
elen största nytta och välsignelse 
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på flera olika sätt. Till och med 
Petris klosterfientliga skrift av elen 
13 november 1528 låter oss mycket 
mot författar·ens avsikt skönja vack
ra glimtar av en förgången natio
nell fromhets- och skönhetsvärlcl, 
som änl1iu besittei· en säregen tjus
ningskraft, då vi här i gammal
svensk skrift läsa om >) Predikare 
ordans nunnor, sådana som .i Ske
ninge äre)> ,  om ))S. Birgitte nunnor» ,  
om >) Carmeliter )> , som )) kallas här 
j landet jomfrw Marie bröder)> el
ler då det omtalas, att alla birgit
tiner äro )) gråcläclt och rödt kors 
for brösteh. Vi känna oss mera 
vemodigt än sedligt indignerat stäm
da, då vi höra Petri förfasa sig 
öv,er de gamla munkarnas helgon
bilder, )> besynnerlig belete - - -
j Stockholm med thet the kalla then 
helga lösn, teslikes j Arboga och 
flerestädes )) . Och vi beröras på ett 
helt annat sätt än dem stridbare för
fattaren åsyftar, då han far ut mot 
klosterfolkets reliker )) j W adzstena, 
Skeninge, W esterårs, Husaby - -
->) .  Ack, vart och ett av dessa 
gamla namn uppväcker ju i hjär
tat minnen om den svenska kloster
härlighet, som Petri icke blott aru
grep, smui:skastade och förföljde 
utan som till tack för alla de ota
liga tjänster den gjort vår svenska 
odling, blev jäm;nad med marken, 
visad ur landet, kriminaliserad, i 
lag förbjuden. 

Det ser också nästan, ut, som om 
den särskilda hätskhet, varmed Pe
tri förföljde den gamla svenska 
klosterkulturen ä,nnw troget vårdas 

. av hans andliga arvtagare. Den syn
liga Kyrkan fick återvända till Sve
rige redan på Gustaf III:s tid, en 
apostolisk vikarie erhöll vå1,t land 
år 1782, sakramenten kunna nume
ra åter utdelas, altaren åter uppbyg
gas, biktstolar åter hoptimras över
allt i vårt land. Men klosterkultu

ren är ännu den dag i dag - anno 
Domini 1923 - kriminaliserad, i 
lag förbjuden i Sverige. Vi kunna 
ju snart fira femtioårsminnet av 
d,en bekanta samling lagparagrafer 
/31 oktober 1373 ), varibland den
na: ))Kloster må icke i riket upp
rättas)) . V ad skall man väl säga 
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om ett kristet lund, som tillåter ate
istiska skolor, öppen sedeslöshet i 
ord och bild, äktenskapsskilsmässa 
och anarkistisk propaganda, tungo
målstalande och all upptänklig re
ligiös humbug, men förbjuder -
kloster, där fromma själar i stillhet 
och frid kunna leva med sin Gud? 
Är detta inte något av Petris besin
ningslösa fanatism emot klosterkul
turel] som ännu i dag gör sig gäl
lande bland hans trogna eftersäga -
re? 

På titelbladet till »Een liten boock 
j huilko closterleffuerne forclarat 
warder» står underst med tydlig 
adress ett hotande bibelspråk: » The 
skola jngen meer framgong haffua, 
for ty theras galenskap warder 
allom oppernbar ». Härutinnan har 
emellertid vår profeterande bibeltol: 
kare grymt misstagit sig. Redan 
under hans eget århundrade bör
jade för klosterkulturen i Europa 
åter en stor och skön blomstrings
tid, nya kongregationer bildades 
och de gamla ordnarna genom -
strömmades av nytt liv. Sedan kom 
under 1800-talet åter en frisk upp
gångstid för klosterväsendet - en
samt mellan åren 1816 och 1866 

bildades ej mindre än 200 nya kon
gregationer! Också till Sverige fun
no ,ordenspersoner vägen, fastän 
kloster i egentlig mening förhindras 
genom lagen. Petri delade alla go
da Qntiklerikalers avsky för mun
kars och nunnors ordensdräkt 
»en rätt skrymtare clädabonat» -
och ivrade för att få den bort så
som en farlig anledning till synd ( l )  
- »closterfolk warder aff mongom 
bespottat och begabbat för theras 
clädabonat skul», och detta hån är 
»stoor synd» ( ! )  

Om Gustaf Vasas hovpredikant i 
Storkyrkan nu åter finge vandra 
omkring på Stockholms gator, skul
le_ han finna sin gamla stad förän
drad på det mest förunderliga sätt. 
Blott en gammal bekant kunde han 
kanske hoppas att få syn på i det 
stockholmska människomyllret -
en papistisk ordensdräkt. Och om 
han väntar några år, innan han 
går igen, vem vet om han inte t .  o. 
m. kunde råka rakt in i ett papis
tiskt Stockholmskloster, som ännu 
lever ett friskt och blomstrande liv 
trots alla hans energiska mordför
sök i »Een liten iboock j huilko clos
terleffuerne forclarat warder» ! ? 
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rån Credos torn l'IJ,· 

Den s. k. Rigap1•otesten anses tro
ligen vid det här laget av sina sven
ska tillskyndare för ett överilat 
missgrepp. Det nya Latwijas egna 
protestanter ha vid nyligen hållen 
folkomröstning visat sig häpnads
väckande likgiltiga för den »rövade» 
Jakobikyrkan, som nu definitivt 
å1ergått till sin forne ägare. Och 
den unga baltiska r-epublikens sän -
debud i Stocl'-holm har i en här ut
given tidning förklarat det föga 
uppby[ .. jliga politiska intrigspel, som 
låg bakom den lutherska indigna
tionsrörelsen. Samma beaktansvär
da auktoritet har ocl'"så slutgiltigt 
omtalat, att den så mycket omde
batterade kyrkaru överlämnats till 
katolikerna i följd av den lettiska 
regeringens initiativ, intressen och 
livliga önskan. I den svenska pro
pagandan till den hotade helgedo
mens försvar har saken ständigt 
framställts så som om det var Rom, 
den alltid lika lömska och listiga 
världsmakrl:en, som arrangerat det 
hela. Man får endast hoppas, att 
detta vilseledande framställningssätt 
ursäktas genom fullständig oförmå
ga att riktigt bedöma en: politisk si
tuation. Emellertid har denna miss-

lycka,de proteströrelse och opåkalla
de inblandning i ett främmande 
lands inre angelägenheter likväl 
haft det goda med sig, att 
den åt den dystra samtiden 
räddat en riktigt rolig historia. 
Tidningarna förkunnade, att i 
spetsen för de Rigaprotesteran
d� församlingarna tågade Villie i 
Lunds stift med över 1,000 röster. 
Den som något kände till det kyrk
liga intresset åt Ystadshållet kun
de inte nog förvåna sig över denna 
överväldigande siffra, som slog alla 
Bohuslänskyrkornas omröstnings
rekord. Var det ett plötsligt upp
flammande intresse för de stackars 
Rigaborna, som åstadkommit en så 
ovanlig trängsel i Villie och Örsjö 
kyrkor, där man annars sällan be
höver klaga över brist på utrym
me? Förvåningen minskades nå
got, då närmare underrättelser kun
de anlända från det ärorika slag
fältet på Söderslätt. En ivrig prost 
l}ade låtit sammankalla en kyrko
stämma och förmått denna att pro
testera mot papisternas kyrkorov i 
fjärran Östern och sedan för den 
förtjusta omröstningscentralen angi
vit alla sina församlingsbor, män, 



kvinnor och barn ( också sådana 
som veckan förut kommit till värl
den ) som uppfyllda av flammande 
indignation n�ot elen oerhörda vålds
politiken i Latwijas huvudstad. I 
själva församlingskyrkorna hade 
endast elen sedvanliga lilla åhörare
skaran instämt i protesten. Om alla 
elen gode prostens kolleger landet 
runt varit lika praktiska i sitt röst
samlancle, så hade ma111 kunnat få 
upp en högre summa än de lumpna 
3 a 4 procenten av Sveriges befolk
ning, som nu blev hela samlingen 
praktiserande svenska protestanter ! 

I Mexiko har elen H eligC1 Stolen 
upprättat tv·enne nya biskopsstift : 
Papantla och Huejntla. I Japan 
har uppl'ättats ett nytt apostoliskt 
vikariat : Hiroshima. Marshallöarna 
ha förenats med det apostoliska vi
kariatet Marianerna och Karoliner
na. Till biskop av Saint I3rieuc har 
utnämnts Mgr Serrancl, generalvi
karie i Rennes. Dessutom ha of
fentl iggjorts följande utnfunningar. 
Mgr Bonefacio, biskop av Spalato, 
Mgr Karlin, biskop av Lavantina, 
Mgr Mac Donald, titulärbiskop av 
Hehron, 1vigr Rheaume, biskop av 
Haileybury ( Canada ), ?l'Igr Ortiz, 
biskop av CJ1ilapa (Mexiko ),  Mgr 
Martinez, titulärbiskop av Anemu
rium, J\fgr de Silva, ärkebiskop av 
Merida (Venezuela) ,  Mgr Soza, bis
kop av Cumana, Mgr Gercke, bis
kop av Tucson {Arizona ), Mgr Me
jia, biskop av Guayana {Venezuela ),  
Mgr Castillo, biskop av Coro, Mgr 
Granaclillo, biskop av Valencia, Mgr 
Sammigucl, biskop av Sankt Kri
stofer i Venezuela. Ryktesvis för
ljucles att Mgr Twardowski blivit 
utsedd till ärkebiskop av Lemberg. 

KCll'clinal vem Rossiim har efter 
sin långa och ansträngande nordis
ka resa anlänt rtill Karlsbad, där 
han njuter någon tids välbehövlig 
vila. - Den bmsiliClnslce utrikesmi
nistern har genom dekret förordnat 
att kardinaler skola officiellt åtnju
ta samma privilegium -som tronföl
jare. Med anledning av denna ny
het skriver » Osservatore Romano » 
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(8  aug. ) :  » Denna underrättelse fyl
ler oss med den mest levande till
fredsställelse, ty den visar, vilken 
stor betydelse dern sydamerikanska 
republiken tillmäter den katolska 
Kyrkan - - - Brasilien som nu
mera räknar 32 millioner invå
nare - - - har nu åter givit ett 
nytt bevis på sitt sinne för friheten 
och klar objektiv politisk uppfartt
ning, varav hela landets lagstift
ning är präglad» .  I icke-initierade 
kretsar har man endast ofullkom
liga begrepp om Brasiliens betydel
se. Denna väldiga katolska repu
blik har dock ej mindre än 52 stift, 
6 prelaturer och 3 apos•toliska pre
fekturer. 

Åter ha flera framträdande med
lemmar av det katolska episkopa
tet skördats av döden. Av det heli
ga kollegiets medlemmar ha nyli
gen kardinal Johannes SolclevilCI y 
Romero, ärkebiskop av Saragossa 
i Spanien, och kardinal Agostino 
Richelmy, ärkebiskop av Turin, av
lidit. Den senare var känd som en 
av Italien.s mest framträdande kyr
komän. Han v,u född den 29 no
vember 1850, blev år 1873 präst
vigd och år 1886 upphöjd på elen 
biskopliga stolen av Ivrea. År 1899 
blev han ärkebiskop av Turin och 
kardinal. Hans storslagna begrav
ning har enligt . Mussolinis önskan 
blivit bekostad av italienska staten. 
I3land övriga prelater, vars förlust 
Kyrkan beklagar, märkas Mgr Fo
den\ biskop av Saint-Jean-de-Mau
rienne i Savoyen, född 1838, Mgr 
Bernarcl, biskop av Saint-Hyacinthe 
i Canada, Mgr Ryan1, biskop av Al
ton ( Illinois) och Mgr Hallinan, 
biskop av Limerick {Irland ). 

Nyligen har ett minnesmärke 
över elen bekante biskopen av Metz 
Mgr Dupont cles Loges invigts i 
hans stiftsstad. Kardinal Charost, 
ärkebiskop av elen fromme bretag
nerprelatens födelsestad Rennes, har 
därvid i ett gripande minnestal 
tecknat elen hjältelike lothringske 
biskopens bild och särskilt framhål
lit några drag i hans ädla karaktär. 
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Är 1856 hade också biskopen av 
Metz inbjudits till kejsarprinsens 
dop. Men han stod ej i bästa för
hållande till Napoleon III och hans 
prunkande hov och ville icke kom
nia till den kejserliga familjefesten. 
Helt annorlunda förhöll han sig un
der den allvarstunga augusti 1870, 
då lyckan och de forna smickrarna 
alltmera vände den nyss så mäkti
ge kejsaren ryggen. Den högsinte 
Mgr Dupont des Loges, en ädling i 
ordets djupaste bemärk,else, kom då 
själv okallad den olycklige monar
ken till mötes, som han under de 
flydda glanså1�en undvikit, visade 
honom den mest trofasta vänskap 
och tröstade honom i prövningens 
dagar. I det lothringska folkets 
minne lyser denne store biskops 
namn n1,ed oförgänglig glans. 

En av Frankrikes otalige »små 
lantpräster» abbe Tcmleigne i bis
kopsstiftet Sens har nyligern erhållit 
en hög utmärkelse av ett ameri
kanskt vetenskapligt institut. Det 
är på racliogra{iens område, som 
denne förut ganska obemärkte for
skare har skurit sina lagrar. Hans 
huvudintresse . har varit att finna 
nya fält för radiums anrvändning i 
den lidande mänsklighetens tjänst. 
Härvid har han helt och hållit upp
offrat sin egen hälsa; genom det -
förut ännu mer än nu - farliga 
experimenterandet med radium har 
han, fått sin högra arm förlamad, 
sina fingrar bortbrända, hans syn 
är hotad och han har förlorat alla 
si1rn tänder. För att med de hem
lighetsfulla strålarn"as tillhjälp kun
na finna den exakta plats som en 
kula intager i e111 sårad organism har 
han sålunda experimenterat på sig 
själv och därför intagit hela sked
blad blyhagel. Man förstår att en 
så underlig föda icke varit oskadlig 
för denne heroiske herde, som på 
det modernaste sätt givit hälsa och 
liv för fåren. 

Söndagen den 18 februari 1923 fi
rades i hela Polen min:nesfesten öuer 
Copernicus' födelse. Han var född 
i Tohrn den 19 februari 1473. 

I Warschau hölls en högtidlig 
mässa av kardinal Kakowski i när-

varo av kamrarnas presidenter, 
ministrarna och corps diploma
tique. Vid middagstiden defilerade 
en cortege framför monumentet 
över Coperniicus, där talrika kran
sar nedlades. På eftermiddagen 
ägde ,en högtidssammankomst rum i 
rådhuset i närvaro av republikens 
president. Talrika andra fester äg
de rum. På kvällen gavs en gala
föreställning på operan med •en apo
teos av den store reformatorn av 
den, moderna astronomien. Talrika 
telegram ingingo från flera ställen 
i utlandet och från potsk:i städer. 
Dagen därpå, den 19, själva årsda
gen av Copernicus födelsedag, ägde 
i Thorn öppnandet av den första 
polska astronomkongressen rum. 
(Excerpt ur Populär Astronomisk 
Tidskrift, årg. IV, h. 1-2, sid. 65. ) 

Den franska tidskriften » Le La
rousse mensueh (aug. 1923 ) inne
håller en intres.sant artikel om mo
derna riktn�ngar inom elen judiska 
världen, ett för utomstående förvå
nande okänt fält. Enligt denna 
framställning har man särskilt att 
räkna med tre huvudgrupper bland 
de nutida judarna, det konservati
va partiet, sionisterna och det libe
r�la eller reformjudiska partiet. 
Den ortodoxa judendomen påträf
fl!_s renast i Östra Europa, exempel
vis i Polen, där judarna leva mera 
avskilda från yttervärlden än i det 
övriga Europa. Sionismen är en 
mera politisk riktning inom judar
nas värld. Dess önskemål att i Pa
lestina grunda en modern israelitisk 
stat är formulerad av Moses Hess 
(1812-1875 ) ,  den organiserades av 
Th. Herzl (1860-1904 ), som 1896 
sammankallade den första sionist
kongressen. Den liberala judendo-. 
men slutligen daterar från reform
mötet i Frankfurt år 1843. Denna 
judarnas modernism har avstått 
från tanken på en personlig Messi
as och väntar i stället på en »messi
ansk framtid», mänsklighetens 
framsteg o. s. v. För övrigt är den 
som de nutida Hnodernismerna» i 
allmänhet endast till namnet en re
ligion. Sina flesta anhängare har 
den i Amerika. 
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l tvenne brev till Nya Dagligt 
Allehanda har kyrkoherde Per 
Pehrsson sänt skildringar från det 
lutherska världskonventet i Eise
nach. Den första av dessa båda 
epistlar andas idel jubel och seger
känslor, i den andra är tonen redan 
mera dämpad. Förväntningarna ha 
tydlige11 icke uppfyllts. Meningarna 
gingo ofta » mycket i sär och debat
ten bjöd på rätt motsatta uttalan
den » .  Och vilket blev slutresulta
tet av dennia vidlyftiga världsmötes
apparat. »Efter många och långa 
överläggningar enades man om att 
dock vidtaga den förberedande åt
gärden att besluta, att ett nytt 
värlclskonvent skulle sammankal
las » (kursiv. av Credo ).  Även gjor
des » ett uttalande angående den 
kris1:liga barnaundervisningen» . Vad 
för ett »uttalande » ?  Den något för
bryllade fäsaren får dock trösten att 
höra något om » höjdpunkten» i det
ta obeslutsamma världskonvent: 
» Höjdpunkten blev dock biskop 
Ihmels mäktiga avskedsord: Gudi 
befalld» ( ! ) 

Högsommaren 1923 samlades den 
första stiftssynoden för det år 1921 
återupprättade biskopsdömet M eis
sen i det _gamla sachsiska klostret 
Mariensterm Det var första gången 
sedan år 1504, som katolska präster 
i dessa klassiskt lutherska trakter 
samlats till rådplägning omkring 
sin biskop. Det gällde framför allt 
att ordna de kyrkliga förhållande
na i Sachsen i enlighet med den 
nya kanoniska lagens bestämmel
ser. Den 23 juli intågade den ,ener
giske biskopen av Meissen doktor 
Christian Schreiber åtföljd av sitt 
domkapitel i stiftskyrkan. De föl
.jande tvenne dagarna voro ägnade 
åt de betydelsefulla förhandlingar
na, som resulterade i dE:n nya stär
kande kyrkoordningens genomfö
rande i alla detaljer. - - - Den 
bekante pedagogen F. }V. Foerster 
har nyligen utgivit en uppmärksam
mad bok : Jugendseele, Jugend
bewegung, Jugendziel. Häri talar 
han med särskild värme om den 
katolska ungdomen och finner sann 
frihet och personlighetslmltur en-

dast i katolicismens auktoritetsbeto
nade uppfostringsmetoder. Också 
för Kyrkans vördnad för Guds 
Moder har han djup förståelse. 

De ·engelska · katolikerna studera 
m1, i stor utsträckning vid hemlan
dets universitet. Nyligen har t. o. m. 
en dominikane1·munk vunnit första 
priset i psykologi vid universitetet 
i Londom Även i Leeds' högskola 
hur •en katolsk student vunnit en 
hög utmärkelse. Det förnäma lon
doneruniversitetet har för några 
månader sedan öppnat en särskild 
kurs för studiet av den heli
ge Thomas av Aquinos Sum
ma. Det är åt,er en dominika
nerfader Vincent Mac Nabb, som 
har utsetts att leda denna undervis
ning. När man läser dylika under
rättels,er från det verkligen fria och 
vidsynta Englands lärda värld, kan 
man knappast undertrycka ett le
ende vid tanken på ett annat land, 
som annars har många likheter med 
det brittiska öriket, men som gent
emot katolsk vetenskap visar den 
sanna Grönköpingstoleransen och 
samtidigt ständigt demonstrerar en 
intensiv beundran av -egen vidsynt
het och frisinthet - en annan oför
falskad Grönköpingsegenskap. 

Som bekant är lcapucinerorden 
s�dan gammalt ivrigt verksam på 
Kyrkans missionsfält. För närva
rande arhetar den på 24 missions
områden med 478,769 kristna, men 
ombesörjer dessutom 1 1 1  försam
lingar i av andra korporationer led
da stift i hednåvärlden. Är 1922 
kunde den meddela 65,103 dop och 
3,825,726 kommunioner. För om
vändelsearbetet verkade 1,085 ka
puciner, 1 18 infödda präster, 1 05 
skolbröder, 685 ,europeiska och 3 1 3  
infödda systrar. Huvudbördan för 
allt detta omfattande missionsarbe
te bäres av det » Serafiska Messför
bundeh , vilket år 1 899 blev grundat 
i Schweiz och numera redan räknar 
flera hundratusental medlemmar i 
nästan alla europeiska och ameri
kanska länder. Kapucinerorden är 
med rätta stolt över sin nussrnns
iv,er. Var trettonde av alla våra 
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katolska missionärer tillhör detta 
stränga och outtröttligt verksamm; 
ordenssamfund. 

Det förljudes, att Argentina ön
skar giva sin beskickning vid Va
tikanen karaktären av en ambas
sad. »Les Nouv,elles Religieuses» 
(1923, s. 368 ) påpekar i detta sam
manhang med en viss belåtenhet, 
att det i närvarande stund är icke 
mindre än sju makter, som hålla 
sig med en alllbassad vid den Heliga 
Stolen, nämligen Frankrike, Tysk
land, Spanien, Belgien, Peru, Bra
silien och Chile. Dessutom är det 
icke sju, utan tjugosju moderna sta
ter som äro företrädda genom en 
beskickning i kristenhetens huvud
stad. Också Kina och Japan ha på 
sista tiden gjort förber,edande steg 
för att få diplomatisk förbindelse 
med det eviga Rom, men, ha ännu 
icke lyckats genomdriva denna un

skan. Den citerade tidningen fram
håller - måhända med rätta - att 
»påvedömet aldrig förr haft ett så 

stort inflytande på hela världens 
folk och regeringar». 

Om vi slutligen vilja kasta en 
blick på hela elen katolska världen, 
finna vi enligt sista kyrkliga :;ta
tistik 1,950 biskopar, 300,000 präs
ter, 10,000 europeiska och ameri
kanska missionärer, 5,000 infödda 
missionspräster, 5,000 missionsbrö
der och 30.000 missionssystrar. 
Trots det sista årtiondets svårighe
ter och förluster går det kyrkliga 
arbetet på de flesta håll förvånande 
bra och många betydande fram -
gångar uppmuntra elen stridande 
Kyrkan. Vilken skillnad mellan 
det Rom som nu är, segrande i 
lydnad och fromhet, och den 
Kyrkans huvudstad, om vilken 
vår heliga Birgitta klagande måste 
ropa : » O  Roma, o Roma, dina mu
rar ära söderslagna och nedslagna. 
Därför äro dina portar utan före 
svar, därför säljas dina heliga kärl, 
därför äro dina altare ödelagda» 
( Rev. III. 27). 



Några intryck av Den heliga 

. Birgittas uppenbarelser. 
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I Vadstena klosterkyrka finnes 
en helgonstaty, som näst efter Vår 
Fru med Barnet obestridligen in
tager det främsta rummet ifråga om 
konstnärligt utförande och inner
lig andaktsstämning. Den är sni
dad av ek, i början av 1400-talet 
nch framställer den heliga Birgitta, 
då hon i extatisk hänryckning mot 
tager sina Uppenbarelser ; en klos
terbroder av Vår Frälsares orden 
antages hava varit upphovsmannen 
till denna vackra bild. På en bänk 
sitter, nästan i kroppsstorlek den 
smärta, fintbyggda gestalten tillba
kalutad, i vit livbeklädnad och 
svart mantel, som faller i rika veck. 
Ansiktet är uppå1riktat som lyss
nade hon till himmelska röster och 
armarna lyftade. Det vilar frid 
och skönhet över figmen, fastän 
händerna saknas och den i övrigt 
tydligen varit utsatt för ovarsam 
behandling. Man vore böjd att 
taga henne för en allegorisk fram
ställning av mystiken i egen hög 
person. Men på sidan av bänken 
står i en halvt utplånad inskrift : 
sanda Birgitta, filia Domini 
Birgeri Petri Legiferi Uplandiae 
et familiae Comitum Brahe. (Den 

heliga Birgitta, dotter av herr Bir
ger Persson, Uplands lagman och 
av grevarna Brahes släkt ) .  En ko
pia av bilden finnes i Visingsö kyr
Ii-.a, utförd på beställning av Erik 
Brahe, den siste av den svenska 
högadeln, som i Sverige efter refor
mationen öppet bekände sig vara 
katolik. 

Mystiker var den heliga Birgitta 
liksom den helige Bernhard, vars 
skrifter hon gärna läste; den heliga 
Gertrud och många andra. Hon 
fördjupade sig dock sällan i ab
strakta tankegångar, utan skådade 
mest konkreta bilder, vars andliga 
m en�ng hon erhöll förklaring av 
och som hon tillämpade på bestäm
da fall och bestämda personer. Det 
är detta, som ger hennes Uppenba
relser deras säregna prägel, i för
ening med de ta,lrika liknelser, häm
tade ur den nordiska naturen och u:r 
samhällslivet på hennes tid, som 
bättre än något annat inpräntar den 
moraliska lärdomen i minnet. Hu
ru nära står hon icke i synnerhet 
sitt eget folk, då hon i v1s10-
nen av domen över Ulf Gudmars
son, hennes avlidne make, målar 
bilden av en svensk riddetsman och 
from kristen eller då det på ett an
nat ställe heter: » Guds brud tala
de till Kristus, bedjande för Sveri-



ges rike» ( 8  boken, kap. 41 ) ,  där 
hon ber om Guds viljas kungöran
de om Skåne med rätt hörde till 
konungadömet Sverige, som dess in
vånare själva slutit sig till. Häri 
speglar sig den heliga Birgittas star
ka fosrf:erlandskänsla tillika med fä
derneärvd vördnad för lag och rätt. 
Men vad hon framförallt arbetar 
för är själens omvändelse till Gud. 
Hon framhäver å ena sidan Guds 
barm hiirtighet, å 
den andra hans 
rättvisa straff ; 
skildringarna av 
de plågor, som 
väntar den för
härdade syndaren, 
äro hemska och 

skräckinjagande 
- varningen lju· 
der stark för lag
_lösa hjärtan och 
hårda sinnen : 
» Den, som ej bätt
rar · sig medan 
han tid haver, 
men vänder sig 
frivilligt frånGud, 
honom skall Gud 
Fader ej försva
ra, Guds Son ej 
förbarma sig över 
och den Helige 
Ande ej upptän
da» . (4 boken, 
kap. 85) .  

En träffande 
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pens nytta, men ej till själens, till 
världslig heder, men ej till evig. 
De förvandla åt sig världsliga ting 
till plåga och onyttiga ting till 
evärdelig pina» , (1 boken, kap. 44) .  

Om viljan, denna viktiga faktor 
i människans andliga liv, säger 
Kristus : »Det tillkommer dig, min 
brud, att vara såsom välrotat träd, 
vilket ej behöver rädas tre onda 
ting. Först, om träde_t är välrotat 

undergräves det 
icke av mullva
den, för det and
ra om.kullkastas 
det icke av stor
men, för det tred
je uttorkas det 
icke av solhettan. 
Trädet ärdin själ. 
Hennes första rot 
,är god vilja, ef
ter Guds vilja, 
bch denna rot, av 
vilken alla rötter 
växa, skall vara 
stark och bred 
och djupt rotad. 
Så skall din vilja 
vara stark i tåla
mod, bred i gu
delig kärlek, 
djupt rotad · i 
sann ödmjukhet» 
( 6 boken, kap. 
30). 

jämförelse gör 
hon av världslig
het i levernet med 

Birgittabilden från Vadstena. 

Till Kristi li
dande återkom
mer hon gång på 
gång och beskri
ver med innerlig 

en 'surrande humla : »Jag hör i värl
den liksom rösten av en humla, 
vilken samlar honung på jorden. 
Ty liksom humlan, då hon flyger, 
sänker sig ideligen till jorden och 
giver ifrån sig ett mycket hest ljud, 
så hör jag nu i världen de hesa och 
dumma rösterna, som så säga : ak
tar jag vad soni efter kommer. San
nerligen nu ropa alla : ej bry1; jag 
mig om va d som efter kommer, 
blott jag må hava min vilja. . . 
De se sig dödliga och ovissa . om 
döden och akta det ej. Ty männi
skan arbetar och samlar till krop-

medkänsla alla enskildheter i Fräl
sarens »beska pina» Den märkli
gaste synen därav får hon i den 
heliga gravens kyrka å Kalva
rieberget under pilgrimsfärden till 
det heliga landet ( 7 boken kap· 16 ) 
En betagande vacker syn är den 
i vilken Birgitta skådar Jesu föclel
s·e i Betlehem, även elen sedel i 
Palestina. Till Jungfru Marias 
lov har hon ägnat många sidor. 
»Dina gärningar äro lika blom
mande och fruktbärancle träd, 
ty du utförde dem med så stor 
kärlek, att de gjorde Gud ocll iing-



h•rna mera fröjd än alla blommors 
fägring och alla frukters sötma ,,. 
(Angelens lovsång ). 

Den heliga Birgitta meddelade 
på grund av sina Uppenbarelser 
råd och förmaningar till såväl en -
skilda som till världsliga furstar 
och till Kyrkans högste styresmän. 
Hennes budskap till påvarna är all 
de skola lämna A vignon och åter
komma till Rom, Petri stad, för att 
där skipa lag och rätt inom Kyr
kan. För prästerskapet ställde hon 
idealet högt. I första boken, kap. 
49, heter det : »Kristus säger : Jag ut
valde prästerna framför alla äng
lar och rättfärdige män och jag gav 
dem ensamma rätt att vidröra min 
lekamen.» Och » sannerligen stort 
är prästens namn ; ty han är. Guds 
ängel och mäklare och dagtingare, 
Och större är hans ämbete, ty han 
vidrör den ofattbare Guden» . . .  
(4 boken, kap. 59 ). 

2,6 

På vad sätt den heliga Birgitta 
mottog sina Uppenbarelser står bl. 
a. beskriven i inledningen till klos
terregeln. ,, I Norges konungarike 
hände det den heliga Birgitta, då 
hon var försänkt i bön, att hennes 
kropp blev vanmäktig och dess 
krafter förminskade, men hennes 
själ däremot blev livlig och stark 
till att se och höra och tala och 
förstå de ting, som andliga äro». 
Mystikens mål och innersta väsen 
är själens förening med Gud i tro · 
och kärlek redan här på jordem 
Dit hava alla helgon strävat, dit 
syfta alla Kyrkans nådemedel' : bö
ner, mässoffer och sakrament. Den 
heliga Birgitta hade rikligen i sitt 
eget själsliv fått erfara Guds nåd; 
hon delar av sina skatter till sina 
medkristna, och blir ett Guds 
språkrör till dem. 

Kyrkan har givit den heliga Bir
gittas Uppenbarelser sin approba
tion. Detta innebär att de ej lära 
något stridande mot tron eller mot 
kristen sedelära och att de kunna 
vara till nytta och . uppbyggels,e för 
alla kristna. Något bestämt utlå
tande hur mycket i privata visio
ner som är direkt gudgmlig ingivel
se och huru mycket i dem som är 

mänskliga tankeprodukter under 
nådens inflytande, giver Kyrkan 
icke. Den heliga Birgitta var en 
rikt begåvad kvinna ; hennes skrifter 
hava litterärt värde, men ojämför
ligt värdefullare är hennes brinnan
de själs övernaturliga liv i Gud. Hon 
avbildas stundom med ett ljusknip
pe, som nedstrålar från himmelen : 
det ansågs vara hennes attribut, 
jämte boken, tecknet på den verk
samhet hon utövade. Hon kan 
även i vår tid bliva ett ljus och en 
vägvisare för måriga. 

K a r i n S p a r r e . .  

Kardinal van Rossum och S:ta 
Birgitta. 

Det gives väl knappast 1iågon 
sv,ensk stad, vilken i så hög grad 
som Vadstena bevarat prägeln av 
gammal hög kultur. Fa-stän klostret 
är öde, har, trots seklerna förhär
jande stormar, staden likväl kvar 
den idylliska tjusning, som vilar 
över åldriga klosterstäder, sådana 
man möter dem i gamla kulturcen� 
tra, i Tyskland, Frankrike, Italien 
och Polen. 

Från Vadstena klostermurar ljuda 
alltjämt röster, som erinra om de 
tider, då hela vårt svenska folk var 
katolskt, och de stolta minnenn :; 
bilder trädde fram för ens inre öga 
alldeles särskilt den dag, den oför
gätliga 7 augusti i år, då staden åter 
gästades av en kardinal från apost
larnas och p_åvarnas Rom, det he
liga Rom, som S :ta Birgitta älskade 
med hela sin starka, fasta, orubb
liga kärlek. Och kardinal van 
Rossum föreföll att här alldeles sär
skilt erfara · de katolska minnenas 
makt. Han syntes mig speciellt här 
vara i sirn miljö: då den fromme, 
lärde arkivforskaren Erik Ihrfors 
med sin karakteristiska medeltida 
munktyp talade till honom på la
tin, eller senare då kyrkofursten 
färdades genom staden, där talrikt 
samlade skaror vördnadsfullt häl
sade honom, eller då klosterkyrkan 
besöktes under dr L. Lindroths i l ! 
siktfulla ledning, sekunderad av 
därvarande kyrkoherde Törner, el-
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ler slutligen då kardinal,en i stilla 
bön böjde knä i helgedomen. 

I hög .grad tilltalande verkade <len 
taktfulla urbanitet, vHrmed veder
börande i Vadstena bemötte denne 
turist av rang. Fastän besökstiden 
var utlupen, medgav sålunda över
läkaren, genom kyrkoherden Tör
ners älskvärda bemedling, att det 
forna klostret fick beses, varvid kar
dinalen bl. a. beträdde S :ta Birgit
tas »bönkammare» och andaktsfallt 
dröjde vid den kista, vari hennes 
stoft blev fört från Rom till Sveri
ge. 

Kardinal van Rossum dolde ej 
sin förkärlek för S :ta Birgittas och 
S :ta Katarinas stad. Både under 
vistelsen i Vadstena och sedan un
der resan till Stockholm yttrade han 
till oss vid ett par tillfällen, att klos
terstaden vid Vettern gjort ett out
plånligt intryck på honom. »Jag 
har» , så ungefär föllo hans ord, 
» särskilt djup vördnad för S :ta Bir
gitta. Jag tillhör ju redemptorist
orden, och dess stiftare, den helige 
Alfans de Liguori, brukar mycket 
ofta i sina skrifter anföra uttalan
den .av det svenska helgonet». 

G u s t a f  A r m f e l t. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR 

Jubileumsårets stora glädjeämne. 

Birgittaåret närmar sig nu sitt slut. 
D;e stora högtidligheterna till Sveriges 
största dotters ära äro nu ett minne 

· blott. Dock ha vi detta år få t t  något mera än 
en vacker och vältalig påminnelse om 

Moder Elisabeth och syster Regina/du. 

en förfluten storhetstid. På det skönas
te sätt har genom Försynens kärleksful
la anordning forntid kommit att ena sig 
med framtid för elen birgittinska rörel
sen i vårt land. 

Redan till sommarens Birgittafest i 
Vadstena hade tvenne av vårt svenska 
skyddshelgons andliga döttrar som be
kant kommit på inbjudan av icke-katol
ska vänner av sankta Birgittas minne. 
För Sveriges katoliker var det en dag
lig gläcljekälla att veta att de båda bir
gittasystrarna vistades i vår mitt. Kära
re gäster kunde vi ju icke önska oss för 
jubileumsåret.. Men hur länge skulle 
glädjen vara? Gång på gång upprepa
des elen oroliga frågan : "När reser mo
der Elisabeth?" 

Nu har vår uppburna moder Elisa
beth själv givit oss det bästa svar vi 
kunnat önska. Hon reser inte alls. Hon 
stannar kvar i Sverige, där hon så ofta i 
det soliga Rom hade drömt och bett 
om att få fortsätta och fullfölja sitt livs
verk. I Djursholm öppnar hon inom 

Entren till Bil'gittahemmet i Djursholm. 

kort ett vilohem, omgiven av en begyn
nande komm1<nitet på trenne systrar. 
En vackert belägen, välbyggd och ut
märkt inredd villa har inköpts för det
ta ändamål. Vem hade blott för ett år 



sedan drömt om en sådan händelse? Nu 
är ej längre tid att misströsta eller tviv
la. Den heliga Birgitta har inte glömt 
sina bedjande barn. - Med hopp och för
tröstan vilja vi se framtiden till mötes. 
Säkert förena sig alla Sveriges katoliker 
i en varm välkomsthälsning till de  offer
glada systrarna, som av kärlek till den 
heliga Birgittas land kunnat utbyta den 
varma, katolska södern mot vår kalla, 
protestantiska nord. 
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Katolsk vetenskapsman som före

läsare i Sverige. 

Det svar, Kungl. Skolöverstyrelsen på  
s in  tid avgav med  anledning av  Ärkebi
skop Albert Hitlers inlaga rörande orikti
ga påståenden angående katolsk lära och 
praxis, gjorde det nödvändigt för Sveri
ges katoliker att på annat sätt fortsätta 

Många dagliga tidningar intogo utförli
ga, objektivt hållna referat över föredra
gen, och tvenne ledande Stockholms
tidningar offentliggjorde dessutom inter
vjuer med elen berömde vetenskapsman
nen strax efter hans ankomst till huvud
staden, där han var Hans Högvördighe t  
Biskop Miillers gäst. Sveriges katoliker 
skola med största tacksamhet minnas 
professor Mausbach och hans föredrag, 
och planer äro uppe att skänka dem et t  
mera varaktigt värde genom att låta tryc
da och sprida dem i svensk översättning, 
varför ett utförligare omnämnande av 
deras innehåll nu icke ansetts vara av 
nöden. 

E d  V i 11 S a n d q v i s l. 

Vallfärden. 

Någon har sagt, att traditionen består 
av de seder och bruk, 
vilka sprungit ur ett kol
lektivt medvetande och 
vilka hålla sig geno·m ti 
derna. Det är förhopp
ningen vi knyta vid vår 
årliga vallfärd till Birka 
-- till Ansgariikorset, att 
traditionens sigill skall 
säkert och varaktigt tryc
kas på denna vår gär
ning. 

försvarskampen. Som ett 
led i denna strävan att 
offentligt sprida kun
skap beträffande hithö
rande spörsmål kan be
traktas inkallandet till 
Sverige av en av det ka
tolska Tysklands mest 
lärda och frejdade mo
ralteologer domprosten i 
!i\<Iiinster - professor J. 
:Mausbach för att här 
hålla föredrag över rle 
punkter i nämnda inla
ga, som berörde elen ka
tolska moralteologien. I 
Malmö, Göteborg och 
,Stockholm höll profes
sor Mausbach under sist
lidna september månad 
1ammanlagt fem offent
liga föredrag över moral
teologiska frågor, och 
ämnena för hans före

Professor J. Mausbach. 

Det är nu tredje året, 
en vallfärd till Birka för.e
tages. En vallfärd - ja, men 
per båt! Någon annan 
möjlighet står oss ej till 
buds! I år bjöd denna 
vår färd till Ansgariikor
set på ett glädjande in
'slag i nyhetens tecken. 
Danska gäster. N ästa år 
vänta vi både danskar, 
finnar och norrmän 

drag voro : "Kirchliche Autorität und 
sittliches Gewissen", "Der angebliche je
suitische Grunclsatz :  der Zweck heiligt die 
Mittel", "Jesuitenmoral uncl Probabilis
mus". Till föredragen hade inbjudits uni
versitetsprofessorer, skolmän, lutherska 
prästmän och andra intresserade. 

I sitt inclelningsföredrag uttryckte pro 
fessor l\fausbach sin tacksamhet över att 
hava fått komma till Sverige. Med gläd
je  hade han hörsammat kallelsen att här 
hålla en serie föredrag om den katolska 
Kyrkans etik, och dem han i första rum
met med sina ord ville nå voro Sveriges 
katoliker för att giva fasthet och lugn åt 
deras övertygelse, men han hoppades ock
så att genom sina föredrag kunna unclan
röclja en del av de missförstånd, som i an
dra kretsar råda i ,  uppfattningen av elen 
katolska Kyrkan. Han ville framlägga 
vad han hade att säga med elen öppen
het och oförbehållsamhet, som anstår en 
vetenskapsman, samt med tolerans mot 
och hi;igaktning för andras välgrundade 
åskådning. 

det är ju Ansgarius som hyllas. 
Ute på Björkö lästes d. h.  mässan av 

pater Meyer. - Fältaltaret, krusifix, - ljus 
och dräkter - allt som fordrades för at t  
giva mässan önskvärd utmejsling, glad
de våra blickar, och av de åttiofem del
tagarne räknade vi ej mindre än sex
tio kommunikanter. 

Pater Mey,er talade allvarsord till oss  
alla - ord, som även uppfattades av de 
grupper av Birkabor, vilka under re
spektfull tystnad bevistade mässan. Och 
så till sist utdelade pater Meyer den 
välsignelse han fått i uppdrag alt utde
la, välsignelsen från hans eminens kar
dinal van Rossum, vilken i somras själv 
gästade Birka och gladdes åt den kom
mande vallfärden. 

En mild försyn hade hållit vädrets 
makter i styr medan mässan pågick. Vid 
' i te  missa est '  bröt reg1iet ut .  

Hemfärd liksom elitfärd företogs un
der övliga former: bön,  rosenkrans, li
tanior, sång. Vid Marieluncl gjordes halt, 
och en enkel middag intogs. 



Själva vallfärden avslutades med af
tongudstjänst och Te Deum i kyrkan på 
norr. Den 23 sept. i år blev vår tredje 
vallfärclsdag. Måtte framtiden vara oss 
gunstig och traditionens poetiska skim
mer ständigt bli denna färds arvedel. 

L. N. 

Mar iakong·reg·ationens danska 

g·äster. 

Det var en stor glädje för Mariahon
gregationens medlemmar liksom för alla 
för elen katolska skandinavismen intres
serade att fredagen elen 21 ;cptember 
kunna mottaga de unga danska kon
gregationister, som då anlände hi t från 
Köpenhamn. Vid tåget blevo de mottag
na av Kongregationens Präses, Pater A. 
Meyer, m. fl. ,  och till var och en blev en 
blomsterbukett i de danska färgerna över
lämnad. I föreningslokalen vid Biblio
teksgatan hade Kongregationen samma 
afton anordnat en välkomstfest med su
pe, varvid Prefekten, fru Doris Herzog, 
hälsade gästerna hjärtligt välkomna. Pre
fekten för Mariakongregationen vid S : l  
Ansgars Kirk,e i Köpenhamn, fröken Ma
rie Wissum, tackade å de danska gäster
nas vägnar för elen vänliga inbjudan, de 
fått mottaga att deltaga i S : t  Ansgars
rnllfärden till Björkö och gav uttryck åt 
deras stora glädje över det festliga mot
tagande de fått i Stockholm. 

De danska pilgrimerna hade inbjudits 
att under sin vistelse här bo hos katol
ska familjer, och med öppna armar och 
verklig glädje blevo de av dem mottag
na. Hur värdefullt och upplivande var 
det icke att få vara tillsammans med vå
ra danska vänner, höra berättas om det 
katolska livet i Danmark och gemensamt 
diskutera många för den katolska skan
dinavismen viktiga frågor. Ett betydel
sefullt och välsignelserikt gemensamt min
ne fingo vi i vallfärden till Björkön den 
23 sept. Följande onsdag höll fröken 
Marie Wissum inför Kongregationens 
medlemmar och andra intresserade ett fö
redrag om sin vallfärd till Lourdes 1921. 
Hennes fängslande föredrag gjorde ett 
djupt intryck på  alla närvarande och 
mottogs med stor tacksamhet. 

En vecka stannade våra danska vänner 
'hos oss här i S tockholm, varunder sta
dens sevärdheter gemensamt besågos, ut
flykt till Drottningholm företogs m. m.  
Det  var  med vemod vi  på torsdagen skil
des från våra gäster - "på återseende vid 
vallfärden till Haraldsted nästa sommar", 
var den allmänna avskedshälsningen vid 
tåget, dit många svenska katoliker sam
lats för säga farväl. Vi önska nu blott, 
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att de danska pilgrimerna ville intresse
ra allt flera av sina landsmän för den 
katolska skandinavismens betydelsefulla 

, ide. Mi a r i a O v e r ö cl cl e r. 

Mariaön. 

Den vackra villan på Marielund tycks 
hava blivit en tillflyktsort för våra ung
domar. Söndagen elen 16  Sept. skulle 
som vanligt årsdagsmässan för framlid
na friherrinnan Klinckowström läsas i 
kapellet på ön. Redan på lördag hade 
pastor Nordmarks ungdomar begivit sig 
ut till villan, där de i fulla drag njöto 
av Brittsommarens vackra kväll. Som 
det just var festen för Marie sju smär
tor höllo vi i det lilla stämningsfulla ka
pellet, som var klätt i härligaste röda 
rönnbärsskrud en gripande andakts
stund med sakramental välsignelse. På 
söndag morgon gick sedan färden i strå
lande solsken ut till kapellet på Mariaön, 
där pastor Nordmark läste mässan och 
bönerna för den framlidna friherrin
nan. De flesta av de närvarande unga 
männen gingo till kommunionen. 

På eftermiddagen före hemresan till 
s taden hölls åter i villans kapell en an
daktsstund framför tabernaklet. Des
sa årliga färder till Mariaön ha blivit 
oss ynglingar kära och vi hoppas att 
varje år fler och fler däri må deltaga. 
Till pastor Nordmark och de goda sy:s
trarna som haft omsorg och besvär för 
oss bedja vi få uttala vårt tack. 

N e m o. 

Concol'dia Catholica 

håller si l t  första allmänna sammanträde 
för hösten torsdagen elen 18 oktober kl. 
halv 8 c. m. i föreningslokalen Biblio
teksgatan 29. Programmet för aftonen 
omfattar föredrag av kanel. Sven Erlands
son över ämnet: »Minnen från Grek
land» ,  sång av mrs M. Lutley samt upp 
visning av ,en serie biograföilder från 
l{arclinal van Rossums besök i Stockholm. 

Credos fond. 

Transport kr. 
G. L. 

Prenumerant i Falun 
Till elen heliga Birgittas ära 
Baron G. Armfelt . . . . . . . . . . .  . 
Amanuens E. Ihrfors . . . . . . .  . 
Varm vän av den evangeliska 

kristendomeps sak med an
ledning av en artikel i Svensk 
Kyrkotidning (19  sept.) av 
Emil Helmer . . . . . . . . . . . . . . 

Till elen heliga Jungfruns ära . .  

9,000: 
10: -
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5 : -
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Summa kr. 9,076: -
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1 0. 
1 1 .  
12 .  
13.  
14. 

Måndag. St. Remigius. Bisk.  Bek. 
Tisdag. De heliga skyddsänglarnas 

fest. 
Onsdag. Ferialdag. 
Torsdag. S t. Franciskus av Assisi 

Bek. 
Fredag. St. Placidus m. fl. marty

rer (Jesu hjärtas fredag.) 
Lördag. S t. ,Bruno. Bekännare. 
Sömlag. Tjugonde eftel' Pingst 

Sl. Birgitta. Änka, Sveriges hu
vudskyddshelgon. 

Måndag. Rosenkransfesten. 
Tisdag. St. Dionysius m. fl. martyrer. 
Onsdag. St. Franeiskus Borgia. Bek. 
Torsdag. } Dagar inom oktaven av 
Fredag. St .  Birgittas fest. 
Lördag. St. Edvard. Konung. 
Söndag. Tjuguförsta efte1· Pingst. 

(I högm. Rosenkransfesten.) 

I Altarets hel. Sakramei1t visar sig dessut
om Frälsaren om någonsin sorn de lro
mules levnads värmande sol. - Hococo
s tilen u tsmyckar dessa n1ontranser vidare 
med moln, vindruvor, veteax, änglafigu
rer - Gud fader överst, själva sakra
mentiet. Den andra personen; den hel. An
de i en duvas skepnad, den tredje perso
nen i den hel. Treenigheten o. s .  v. · Fo
ten och skaftet på monstranserna antaga 
naturligtvis respektiva stilars form. - En 
bestämd form för monstransen är ej före
skriY,en - ej heller monslransens mate
rial fixerat. - Ceremoniale episcoporum 
förutsätter att de äro av guld eller silver 
- det romerska ritualet giver ingen när
mare föreskrift. De kunna förfärdigas av 
koppar, mässing eller brons - men böra då 
vara förgyllda. - Själva den s. k. 
lunulan, den månformiga hållaren, som 
uppbär själva hostian, måste (av samma 
skäl som ciboriet invändigt är förgyllt )  
också åtminstone vara av  silver och för
gylld, på grund av att den kommer i 
beröring med det Allraheligaste. Av sam
ma grund måste också åtminstone liksom 
ciboriet lunulan benediceras av en därför 
befullmäktigad präst. Hent praktiska fö
reskrifter för denna lunula äro t. ex. att 
den lätt skall kunna r,engöras från par
tiklar av hostian. Den vanliga formen för 
denna hållare är av praktiska grunder 
den halvmånformiga (därav namnet »lu
nula» ). En symbolisk betydelse får den 
ju också, då månen iir en sinnebild av 
den hel. Jungfrun, ur  vars sköte fram
gått solen, i vilkens glans Maria s trålar. 

Kustodia kallas den lilla behållare i vi!-

15; Måndag. St. Teresia. Jungfru. 
16. Tisdag. Ferialdag. 
17 .  Onsdag. St. Hedvig. Änka. 
18. Torsdag. St. Lukas Evangelist. 
19. Fredag. St. Petrus de Alcantara. Bek.  
20.  Lördag. St. Johannes Cantius. 
21. Sönclag, Tjuguandra eftei• Pingst. 
22. Måndag. Ferialdag. 
23. Tisdag. Ferialdag. 
24. Onsdag. St. Rafael. Ärkeängel. 
25. Torsdag. St. Chrysanthus och Da

ria. Martyrer. 
21\. Fredag. St. Evaristus, Påve, martyr. 
27. Lördag. Vigildag till apostlarna Si

mon och Judas fest. 
28. Söndag. Tjuguh'edje efter Pingst. 

Apostlarna Simon ocll Judas fest. 
29. Måndag. Ferialdag. 
:JO. Tisdag. Ferialdag. 
3 1 .  Onsdag. Vigildag till Allhelgona-

dagen. 

ken den för monstransen konsekrerade 
och avsedda hostian förvaras i tabernak
let. Har ofta en mons translilmade form 
i liten skala och utan utsmyckning. Till 
d'e liturgiska kärlen kunde vi även räkna 
vin- och vattenkannorna samt den lilla 
glasskål, som på al taret tjänar till att 
avtvå fingrnrna som kommit i beröring 
med det Allraheligaste, samt de kärl i 
vilka de hel. oljorna förvaras. 

Vidare Relikviarier och rökelsekar,et 
med tillbehör, vigvattenskaren varom ,ej 
mycket är att säga, än att vissa rent 
praktiska föreskrifter för dem, deras form 
och material existerar. 

Ännu en symbolisk förklaring kunde 
tillfogas angående guldets användande 
vid deras förfärdigande då dessa äro av 
guld eller åtminstone förgyllda. - Gul
det del förnämsta och värdefullaste 
och ädlaste av metanerna är sinnebil
den för den övernaturliga ordningen, 
för det himmelska och den gudom
liga och anlyder så det hel. offrets 
höghet  och helighet. - De helga tre kun
gar hragte den nyfödde Frälsar.en guld 
som gåva för att hekänna hans kunga
och härskaremakt. Så hänvisa o fferkär
lens guld till Kristi, den konungsliga offer
präslens helighet. --· Guldet talar slutligen 
om den himmelska visheten och Guds 
kärleks rikedom, som på altaret uppenba
rar sig för oss. Monstrans, Kalk  och Ci
borium bliva i sanning den nådens och 
kärlekens tron, som Gud uppslagit i män
skobarnens milt och där skriftens ord be
sannas. »Min lus\  är del a t t  bo  ibland 
mänskobarnen» . S. N-k. 

Linkoln Bloms Bok tryckeri A .-n., S lockholm l fl'.!:l. 


