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UR DEN HELIGE FRANCISCI AV ASSISl 

BREV OCH SKRIFTER. 

BREVET TILL ALLA TROGNA I K·RISTUS. 

Till alla histna, till alla dem., som 
hava avgivit ordenslöfte, lderker och 
lekbröder, såväl 111än som lwinnor och 
till alla innebyggare i hela världen. 
Broder Franci.wus, allas de,:as itnder
dånige tjänare, sänder sin vördnads
fulla hälsniiig, tillö11slw11de de,n frid av 
Höf.den och inbördes oskr�/mtad !?ärlek 
i Herren. 

Alldenstund jag är allas tjänare, är 
jag ock skyldig att vara till nytta, för 
alla och att utbreda n1in Herres ord 
till en helig vällukt över jorden. Dock 
kan jag icke personli:gen komma till 
var och en, emedan min kropp är sjuk 
och ,skröplig. FördenskulJl har jag 
föresatt mig att i detta brev 'Såsom ge
nom e11 budbärares mun förkunna för 
Eder Kris'ti Jesu, vår Herres, ord, 
hans ord, vilken själv är Ordet ifrån 
Fadern, samt Den :helige Andes ord, 
vilka alla »äro ande och liv». 

Det höga, heliga och härliga Qrdet 
korn ifrån Himmelen ned till oss. Och 
dess Fader, vi;lken är Den Allrahögste 
Fadern, ibebådade genom sin heliga 
Arkeängel Mikae1 dess ankomst för 

Den Saliga och rena Mön Mar.ia,.i varn . 
liv Han blev kött och i sanning tog 
uppå 1sig vår skröplighet. Ja, ehuru 
han var rik och förmer än alla och 
allt, ville han dock utvälja Fattigdo
men åt sig själv och åt sin Saliga 
Moder. 

Och då hans L�da:ndes stund var 
kommen, höll han 'Påsk med sina lär
jungar och tog ett bröd, tackade, väl. signade och bröt det och gav åt dem, 
sägande: 

» Tagen och ä:ten, detta är min le
kamen!» Och han 1:og kalken och sa
de : »Detta är mitt blod, förbundsblo
det, som varder utgjutet för eder och 
för många till syndernas förlåtelise.» · 

Sedan bad han till Fadern sålunda: 
»Min Fader, 0111 det är möjligt, sä 
gånge denna kalk ifrån mig.» 

»Och hans svett blev som blodsdrop
par, som föllo ned på jorden.» 

Dock åsidosatte han sin egen vilja 
och gav .sig helt under ,sih Faders vi'l
ja, sägande: »Fader, ske din vi1lja. 
Dock icke så1som jag ,�ill, utan sås10111 ·. 
du vill!» 
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Och hans Faders vilja var, att hans 
förklarade och välsignade S'on, vilken 
han har givit åt oss och för vår skull 
har låtit födas till jorden, skulle fram
bära sig själv titll ett slaktoffer öch ett 
försoningsoffer, i det att han på Kor
sets altare utgöt sitt eget blod till för
soning icke för sig, genom vilken allt 
har blivit till, utan för våra synder, 
efterlämnande åt ,oss en förebild, på 

det a,tt vi skulle följa honom och van
dra i hans fotspår. Ooh han viU, att 
vi a1Ha •skola varda frälsta genom ho
nom, i det att vi anamma honom med 
ett rent hjärta i en kysk kropp. Men 
få ära de, som vilja emottagai honom 
och varda frälsta genom honom, ehuru 
hans ok är ljuvligt och hans börda är 
lätt. 

(Forts.) 

STOCKHOLMS KATOLSKA BISKOPSGÅRD 

Gården n :r 46 
vid Götgatan i 
Stockholm, vil
ken gård sedan 
1858 äges av ka
tolska kyrkan, 
upptager en bety-
dande areal. 
Bmot Götgatan 
är en större ba
nal byggnad, på 
nedre botten in
nehållande affärs
lokaler. Går man 
emellertid in ge
nom porten, be
finner man sig 
på en större gård 
helt omgiven av 

1700-talskaraktär. 
En trappa med 
träbailustrader för 
upp till övre vå
ningarna, där ett 
rum finnes med 
målade vävtape
ter, och rumsan
orclningar jämte 

· gamla kakelugnar 
n1innan<le om 
gångna tider. För 
övrigt är ingen
ti111g kvar av elen 
gafmla inrednin
gen, men det hela 
verkar å11derclom-
1igt. 

stenbyggnader 
och erinrande om 
en borggårcl samt 
prydd med rader 

Niklcts Pauli J :or. 

En väldig järn
dörr på nedre 
botten leder till en 
mycket stor för
råclskällare, angi-

av :lönnar och lindar, vilka ära ett 
111inne av församaingens forne av
hållne överherde Bitter, som låtit 
plantern dem. I fonden ligger 
ett 1700-tailshus, och det är detta hus, 
som väcker vårt intresse. Förs'tudör
ren är stängd. Man ringer på och en 
vänlig Elisabethssyster öppnar. Hän
visande till en av prästerna, som väit
villigt lovat visa byggnaden och när
maste omgivningen, blir jag insiläppt 
och konuner in i en värld för sig. 
Byggnaden bebos av katolske biskopen 
jämte å Söder tjänstgörande präster. 

Bmottagen och vägledd av min vän� 
lige pa;;tor, tog jag interiören i ögon
sikte. Förstun med vä!lvt tak har 

givande att en affärsman i tiden ägt 
huset. Bako1tr elen gamla byggnaden är 
trädgård i terasser, till höger är kyr
kan. v;em har nu fört upp 1700-
tallsbyggnaden? Anordningarna ty
da på en ägare med större ekono
miska resurser. Forskningar i arki
ven gåva snart svar härpå jämte de 
rika personhistoriska upplysningar 
som doktor C. Forsstrands intressanta 
arbete, »Köpmanshus i Gamla Stock
holm», lämnade. En ritning av R. 
Weigel, godkänd av elen kände stads
arkitekten König, visar oss elen gamla 
byggnaden, sådan den ärunu i huvudsak 
ter sig. Byggherren var grosshand
landen och fabrikören Niiklas Pauli 



d. y. Då ritningen godkänts 1776, 
är det antagligt, att byggnadsarbetet 
även vidtog samma år. Tidigare,, re
dan 1739, har tomten ägts av Niklas 
Pauli cl. ä. och hans bror Johan Pauli, 
och var den då 4;896 kv. alnar, men 
ökades under årens lopp genom köp 
och byte. Tomten var belägen· invid 
elen sedermera igenfyllda Fathurs,jön. 
Förntom en 1:aspfabrik upptog tom� 
ten en klädes- och en silkesstrump
fabrik, den senare särskilt en lönande 
affär under rokokon. En mindre bo
stadsbyggnad och 
en del ekonomi
byggnader kom
pletterade begyn
nelsen å tomten. 

Pauli cl. y. �g
de jämte en Rob
sahm även färge
riet vicli Ham
marbysjön, vid 
vilket färgeri 
svenska . armens 
uniformer under 
storhetstiden sä
ges hava färgats. 

'vVertmiiJ:ler var broder till fru 
Pauli. 

Men vi återgå tilf festen,. sådan vi 
tänka oss den. Snart ljuda menuet
tens toner och man rör sig med övlig 
sirlighet och i glansen av damernas 
och herrarnas färgrika rokokotoalet
ter, återspeglade i, de förgyllda vägg
speglarna. KrisltaHkronorna:s facetter 
glittra i 1Ijusskenet. Bugningar och 
k01nplimenter. Franska ord och till
skruvade fraser. 

De gamla herrarna hamna snairt vid 
spelborden och 
roa, sig med 
l'homlbre och pi
quet eller vad 
spelen nu hette. 
De äldre damerna 
åter slå sig ned i 
sofforna och kring 
de smäckra lac
kerade teborden 
med deras läcker
heter och beundra 
allt vad hemmet 
äger av 1700-tals
elegans, icke 
minst i möbelväg. 
Man mönstrar i 
smyg varandras 
toaletter, siclenro� 
ber och girando-
1er. Samta1en rö
ra sig- om dagens 
on dit och bliva 
smanmgom a:11 t 

Sedan nu den 
större bostads
byggnaden blivit 
färdig, kunna vi 
tänka oss invig
ningsfesten ! Vax
ljusen i kristall
kronorna och 
lampetterna bely
sa elen förnämliga 
borgarsocieteten, 

Katolska biskopsgården. Huv.uclingångcn. livligare. Skvall-

van att röra sig med kungligheter på 
borgerskapets soareer på Börsen. Pau
liska släkten räknades till Skeppsbro
acleln. Niko1ai Pauli cl. ä. ägde n :r 
26 vid Skeppsbron och var en mycket 
ansedd köpman, därjämte besläktad 
med flera av de förnämsta familjerna 
inom börsaristokratien, såsom Kiisels, 
Becloires, Nettelblaclis, Arfweclsons, 
111. fl. N. Pauli cl. y .. var gift med 
Lovisa Fredrika \,V ertmiiller, en dot
ter tiH den ansedde apotekaren liv
meclikus Johan Ulric 'vVertmii.Jler och 
hans fru Maria Ravens. \i\Tertmiiller 
ägde apoteket Lejonet invid Norr
malmstorg (nu Gustaf Adolfstorg). 
Den stora målaren Adolf Ulric 

ret går. Girando
lerna komma: allt häftigare i rö
relse. Prins Carls och prins Fred
riks namn sättas i samband med 
vissa antydningar om en del skan
daler. Det rojalistiska sällskapet 
sjunger i korus: »Gustafs skål». Så 
gå timmarna snabbt, tills allt slutas 
med en yppig supe. Efter midnatt 
blir det uppbrott. Vaxljusen brinna 
ner, invigning,sfesten är slut. Götga
tan 1igger mörk och ödslig i oktober
natten, tilils den plötsligt lyses upp av 
lvktor och lanternor. De dåvarande 
gatlyktorna, de s. k. »kattögona» bi
drogo föga till belysningen. Pauli's 
gäster äro på hemfärd, s�eppsibro
a<l'eln, trött och övermätt av all väl-



.fägnadep, åker hem . i sina tunga kar 
rosser på den knaggliga och alltutom 
välskötta stråkvägen. Från Kälfaren 
Hamburg, n :r 47 Götgatan, höres skrik 
och ·· skrål. Vagnarna rulla vidare; 
Fån Källaren »Björngårdens» öppna 
fönster träng,er från 5 :t Paulsgata111 
ljudet av musik och sång.. Kanske 
är Carl lVIi'chael där. Vid Södermalms
vakten posterar en soldat från kun
gens, blå garde. Vagnarna rulla för
siktigt ner för Götgatanl och närma 
sig Slussbron och fortsätta, efter att 
ha1Va passerat denna, till Skeppsbron, 
längs vilken segelfartyg i mängd l igga 
förtöjda, och sh1tligen stanna karos
serna vid de respektive borgaTpa!lat
sen. På Strömmen synes konturerna 
av en större tremastare. Det' är Ost
indiska Kompaniets nyss hemkomna 
»Götha leijon». Från Skeppsbrogrän
dernal5 krogar höres larm och stoj . 
Men nattpatrnUen nalikas, och slutl,igen 
blir allt tyst. Det glada Stockholm 
somnar in efter allt jä'kt, a!I[ oro och 
ana sen:sationer. Tomväktarna föl,ja 
dock al!Jtjämt timmarnas, flykt och va
ka för skydd mot eld och brand. På 
slottet drönimer tjusarkungen sina oro
liga stoni'1aktsdrömmar i folkgunstens 
hägn. Månen tittar nu fram ur ja
gande skyar och sprider sitt trolska 
skimmer över Strömmens vatten, över 
gamla 1600-ta:ispa!lats, över JVfälai·e
och Saltsjövikar, trevna: malmgårdar 
och häi· och där små idyller. Den 
sköna Mäla1�staderr vilar sig till kom
mande strapatser, både strävsamt ar
bete och rokokons hejdlösa njutnings
och fj ärilsliv. 

Efter ·d'enna avvikelse från vårt 
egentliga ämne återgå vi ti'l!I Niklas 
Pauli cl. y. och hans liv och leverne. 
Pauli cl., y. förde ett stort hus, sär
skilt längre fram, ällska:cle lyx, och 
prydde sig själv och sin fru med de 
finaste och kostbaraste dräkter, samt 
var en passionerad samla1·e av äkta 
.pärlor. Genom släktskapetr med elen 
store målaren får man väl antaga, att 
Pau'1-i ej heller saknade intresse för 
de sköna konsterna, särskilt målarkon
sten. Porträtt av Pauli cl. y. och hans 
fru, målade av Adolf Ulric vVertmi1l
ler, finnas ännu bevarade i konstaka-
deiniens samlingar, 
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:Pauli cl. y. torde i motsats mot fa
dern havai varit väl mycket begiven 
på flärd och satt väl ej heller inne 
med faderns a!Hvar, försiktighet och 
köpmannaduglighet. Han Täknades 
emellertid före katas.trofen tiIV de 
mera bemärkta inom skeppsbroadeln. 
Det dröjde emellertid ej länge, innan 
Pauli med sina stora pretentioner på 
livet, på komfort och elegans, önska
de sig en mera välbelägen och för
nämligare bostad, varför han inköpte 
n :r 10 vid Skeppsbron i hörnet av 
Slottsbacken. 

1796 sålde Pauli huset vid Götga
tan, och 1799 gjorde han en hejdund
rande kornkurs med större och mindre 
förlm,ter för hela släkten : Sic transit 
gloria m!tmdi ! Fadern var då redan 
död, 1 781, och själv dog han 1 812 
efter att de senaste ·åren hava levat 
på släktens givmildhet. Hustrun, som 
dog 1814, förmäles hava va[·it en präk
tig kvinna och utan skuld till elen olj1C

ka som drabbade famil1jern . . 
Ägare till gården n : r  46 vid Göt

gatan efter Niklas, Pauli cl. y. blev 
KongL Sekreterar C., 0 .  Sailonius, som 
i sin tur sålde gården till Hofjuvelerar 
B. Sancler för 8,500 Rclaler. 1814 
såldes egendomen till bryggaren J. 
D.  Rosenblad, som, behöll elen till 
1847, då brukspatron J. Sjökvist blev 
ägare. 1856 köpte bygg.mästare E. 0. 
Akerluncl fastigheten me11 överlät elen 
samma år till bankkamrerare C. Hulclt, 
som slutl,igen: 1858 sålde elen till ka
tolska församlingen. 

Som man ser, har egendomen un
dergått växlande öden och från, att 
hava varit en plats för rastl1ös indu
striverksamhet och under slutet av 
1700-talet en kortare tid henwist även 
för flärd och ytlighet slutligen efter 
skiftande ägare under 1800-talet kom
mit i katolska kyrkans ägo. Där en 
gång rokokons lätta toner lijuclit, ljuda 
nu religiösa hymner och pulserar ett 
intensivt andligt liv. Kyrkan är upp
förd 1893 under Biskop Bitters tid 
efter ritningar av A. Gillberg. Den 
gamla byggnaden hm· sett många ge
nerationer under sitt 1700-ta;ls.tak, men 
vårdad av pietetsful la händer bär elen 
änrn1 sin prägel från gången tid., 

E. B. 
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"F V R T I O S E X  A N". 

Att bygga om gamla hus är mången 
gång som att såtta ny lapp på gammal 
klädnad. Det gamila förblir det gamla. 
· Dock må;;te det ske, när inan icke har 
råd att skaffa nytt. Man får söka att 
av det förhandenvarande göra det bäs
ta möjliga med små medel. Att bis
. kopshuset på Söder trots all poesi, som 
, vilat däröver, dra-
gits med många 
olägenheter, som 
. i, hög grad för
svårat a1-1betet för 

. såvä1 systrar som 
präster, vet var 
· och en som har 
. haft tillfäll'e att 
närmare skärskå
da förhållandena 

. i bostäderna såväl 
som i skolan och 
skolhemmet. Re
dan vid tiHträ
dandet av sin an
ställning vid S :t 
Eriks församling 
var det klart för 
kyrkatherde S. 
Nordmark, att det 
måiste rådas bot 
på de största olä-

!ande trappuppgångar och rum med 
sina matångor. Kylan oclh draget i 

· ru·m · och korridorer utsatte den, ofta 
på grund av rummens olämpliga pla
cering till vistelse å gångarna tvungna 
personalen för faran att åC:raga sig 
förkyl111ing dler reumatiska åkommor . 

Då utsikterna till en större föränd
ring av den a:v 
församlingen äg
da tomten och 
.fastigheten mer 
och mer mörkna
de och ingen tan
ke knappast mer 
före fanns på ' en 
nybyggnad godr 
kände kyrkorådet 
efter 1iångvariga 
överläggningar de 
av kyrkoherde S. 
Nordmark utar
betade förslagen 
till en reparation 
och omdaning a:v 
det gamla huset, 
som nu ter sig · i 
ett delvis annat 
skick. 

genheterna. Så 
saknade huset de Katolska biskopsgården. Från gårclssiclan. 

Träder man in 
i den stora vack
ra vestibulen med 
sina vackra valv, 

1wimitivaste av 
hygieniska anordningar för WC, ven
tii!ation och uppvärmning. En del sov
rum befunna sig på nedra botten i 
högsta grad utsatta för fukt och mö
gel, · så att de där vistande systrarnas 
häI0a måste äventyras. Barnens sov
salar motsvarade ej i ringaste mån 
tidens krav på hygien, då både ljus och 
lJ,uft fattades och de av åföer skröpliga 
golven omöjliggjorde en 6ktig renhåll

. ning. Många av de gamla kakelugnar
na voro odugliga och tjänade mest till 
. att ytterlig-are försvåra ventilationen. 
En stor olägenhet för hela huset var 

. det, all modern inredning saknande 
och för det stora hushållet oti.llräckliga 

' köket, placera't som det var just vid 
huvndentren till biskopshuset och fy!-

så mötes man 
icke mer av de i köket tjänande 
systrarna, ej heller förnimmer man 
slammer av kastJ1Uller och disk el
ler mötes av aptitretande ångor från 
elen gamla nära nog antika spisen. Det 
g-amQa köket med den alltid muntra 
Sr. Adeltrudis har flyttat till andra 
regioner. I det nu till portvak:tsrum 
omändrade gamla köket residerar en 
annan syster, som med argusögon va
kar över de i11'- och utgående under 
det att symaskinen snurrar och kat
ten vid kaminen spinner. En förbin
delsegång för från vestibulen till den 
i flygelbyggnaden belägna småbarns
klassen i det forna S :t Eriks kapell. 
Det där invid belägna, som undervis
ningsrum just ej lämpliga rummet gen-



ljuder om eftermiddagarna ay gossar
nas muntra skratt och lekar, ty hit 
har ntt sko1hemmets dag- och [ekrum 
förlagts och där vakar syster Clemen
tia över ordningen och sysselsätter 
barnen på dera:s fritider. 

Prästernas f. d. lilla matsaJl har 
överlämnats åt systrarna till arbets
rum och gossarnas matsal ha i sina 
ljusa och glada färger med gardiner 
för fönstren fått en mycket vänligare 
och hemtrevligare prägel än förut. En 
tvättho av porslin med varmt och kallt 
vatten möjliggör ombesörjanclet av 
gossarnas disk, som utföres av dem 
själva på platsen. Golven i dessa rum 
samt i förbindelsegången och de där 
belägna toiletterna och telefonntmmet 
med sin anknytningsapparat äro belag
da med elen fog,fria do'lomentmassan, 
som gör renhåUanclet av golven betyd
ligt lättare än förut. 

På nedra botten i mittelpartret be
finner sig även aliltjämt mottagnings
och samtalsrummet, som efrer reno
veringen i sin diskreta färgton och med 
sina gamla o1jemålningar på elen in
trädande genast gör ett förnämare in
tryck än det forna mottagningsrum
mets bisarra inredning. 
· Köks- och matsalsavcleh1rngen är ntt 
bannlyst till en för besökande icke till
gänglig del i rummen i södra flygeln 
på nedra botten, som förut utgjordes 
av systrarnas refe'ktor,ium och sov
rum. Prästerna ha i systrarnas f. cl. 
niatsal fått en ,1'jusare och rymligare 
matsal. Därinnanför är ett serve
ringsrum med direkt . ingång för köks
bud från yttre gård·en, samt direkt ut
gång tiill trä:clgårclsterassen belägen. En 
lucl�a i väggen till matsalen är ämnad 
att underlätta serveringen. Så komma 
vi· till det nya, ljusa,, trevliga köket, om 
också icke byggt för sitt ändamål, så 
dock så praktiskt tillvarataget, som det 
varit möjligt. En hel lång vägg upp
tages nästan av elen Mora Bolinder
spisen med sina tvenne bakugnar, i 
vilka nästan a1llt bröd för det stora 
hushål1et bakas. Spisen är konrbine
racl tillsammans med en större gasspis, 
avsedd att användas i synnerhet på 
sommaren. Över spi1sen löper en vär-
111ehylla för tallrikar och karotter samt 
är den stora gasvattenvärmaren pla-
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ceracl som, på några sekunder auto
matiskt förser diskhoarna i köket och 
i gossarnas matsa,l samt tvättställen i 
prästernas sovrum med varmt vatten. 
- Över grytorna i spisen finnes en 
svängarm med 1rnllt vatten. Längs 
väggarna löpa köksbord klädda med 
lino1lettm och undertill försedda med 
skåp med skjutLuckor. Golvet är be
lagt med röda och ,svarta golvplattor 
för att lätt kunna hållas rent och är 
unclerti11 försett med Iu ftschakt och 
ventilation för att förhindra det forna 
mög,l·et och svampbilclningen att åter
uppstå. Inga öppna hyllor eHer clamn1-
gömmor finnas, allt är placerat i skåp 
och skafferi och allting lyser vitt och 
propert och ingen längtar nog numer 

· tillbaks tiJl det gamla obekväma och 
dragiga 'liHa köket. Innanför köket 
ligger systrarnas nya stora matsal, 
som inretts i den forna ,s. k, kyrksale11, 
som med sina höga och vackra valv 
får karaktär av en verklig klostersal. 

Gå vi sedan en trappa upp så fin
ner vi, att det framför allt är barnens 
väl man tänkt på. I det yttre rummet 
till sovavclelningen äro de vita tvätt
ställningarna för de i hemmet boende 
gossarna. Rummet tjänstgör även som 
kapprum för elen bredvid liggande 
skolklassen. Svåras,t att få någon 
facon på var den iNa medfarna stora 
sovsalen, men elen 'har efter renove
ringen alldeles förvandlats. Det förut 
sneda och sluttande golvet är , belagt 
med clolomen1:massa, mot solsidan är 
ett stort brett fönster upptaget, så  att 
rummet får rikligt med sol och ,ljus 
Här 1iksom i andra rum äro de osan
de, fallfärdiga kakelugnarna ersatta 
med prydliga Hanclöls tälgstenskami
ner. Ventiler i väggarna sörja för 
insläppanclet av frisk 1uft. Vita gar
diner för fönstren giva åt alla sov
rummen en hemtrevlig prägel och de 
ljusa kalkfärgerna fötläna glädje åt 
interiören av de bägge sovsalarna, där 
de vita bäddarna stå sida vid sida med 
sina ljusblåa överkast. 

l'l1ellan sovrunm1en har ett litet rum 
inretts för den vakthavande systern, 
i det lilla förrummet där framför be
finner sig apoteksskåpet och i höga 
skåp ligga barnens underkläder ·väl 
ordnade. Ansvarig för denna avdel-



ning är syster Clementia. I tvättrum
met är toilett för barnen inbyggd. På 
natten upplysas dessa avdelningar av 
svagt l)rsande glimlampor. Toiletter 
äro inrättade dessutom för prästernas 
bostäder och i biskopsvåningen. Kyr
koherdens bostad har limfärgats i lju
sa trevliga färger, korridorer och 
trappor ha tvättats och det hela gör 
ett lugnare och värdigare inrtryck än 
förut. Tyvärr k,unde medel icke be
viljas för den så nödvändiga värme
ledningen, utan måste under den kal
laste tiden över 25 vännekällor e1das 
utan att värmen ändå blir den åsyfta
de. Ej heller har man kunnat reno
vera de gami!ia ärevördiga, nu tyvärr 
som skolklasser begagnade salarna 
med sina vackra väggdekorationer, 
målningar och dörröverstycken, ty det 
gäl'lde att endast göra det absolut nöd
vändigaste för att åtminsrtone fylla ti
dens viktigaste krav i hygieniskt av
seende och icke äventyra innevånar
nas, i synnerhet barnens hälsa. Ut
rymmet förbnir all jämt mycket trångt 
och ringa. Några rum ha vunnits. för 
systrarna genom att Josefsföreningen 
till dem avträtt sin föreningslokal och 
så ha alla sovrummen för systrarna 
kunnat flyttas från den osunda botten
våningen. S :t Josefshemmet för de 
från skolan avgångna ynglingarna har 
flyttats upp högt under det fa!Hfärdiga 
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taket i _ flygeln åt Folkungagatan och 
bestrides hyran därför genom av kyr
koherde Nordmark på frivillig väg 
hopsamlade medel, då församlingen 
icke ansåg sig kunna utan ersättning'. 
ställa ytterligare rum till förfogande 
för dylika ändamål. 

J\ilången av skolans och hemmets. 
garnfa elever · skall nog tycka, att de 
ej mer känna igen sig, men säkert sko-'

la aI!a medgiva, att de gjorda föränd
ringarna icke gjorts en dag för tidigt. 
De skola dock finna att man därvid. 
gått till verket med största försiktighet 
och pietet _och icke berövat det gamla 
intressanta huset dess ålderdomliga 
vackra prägel. Mycket kunde. ju ännu 
göras för att få fram just den gamla. 
förnäma tonen, men därtill saknas ty
värr medel och brukar det heller icke·  
så lätt lyckas, då man måste nöja sig 
med förhandenvarande möbler i r.um,. 
som måste användas till varj ehanda. 
ändamål under dagens [opp. 

Trettondagen företog hans högvör
dighet Biskopen det högtidliga välsig
nandet av de nya rumn,en och lokaler
na och det var säkert allas bön där
vid, att allt framdeles från det gamla· 
hemmet i Götgatan 46 för våra för
samQ>ingar och särskilt för ungdomen 
rik välsignelse rnårtte strömma ut och 
att det måtte ständigt vara ett verk
ligt hem. 

X. 



CREDOS POST� 

BREV FRÅN ROM. 

Ingen människa kan till fullo för
stå v:i,Jken stor välsignelse, 60111 följ er 
ined jubelåret. Men något kunna alla 
förstå : detta år har varit en levande 
kä]a till förnyelse för hela den ka
tolska Kyrkan. Året var vigt till min
ne av det ekumeniska mötet i Nicea 
för 1600 år sedan, och varenda dag 
har varit en lysande stadfästelse av 

· att elen katolska Kyrkan nu är elen 
sa,mma som då och som den var från 
begynnelsen, blott med den skillnad 
�om å·r och ålder och växt för med sig 
för allt som lever. Men Kyrkan står 
på samma grund, på samma klippa, 
det är den samma tron och de samma 
sakramenten. Hon är bunden tiU sin 
Herre med camma band. 

. ·yrkan är Kristi lekamen, och livs
strömmen från Hans hjärta -strömmar 
genom hela lekamen med en värme och 
en st\'rka, som ej på något sätt har 
sin motsvarighet i världen. Därför 
älsln katolikerna sin Kyrka så . högt. 
Kärleken ti:•I Kyrkan och kärleken till 
Kri c;tus är en och densamma. 

Ny kraft i den katolska Kyrkan går 
som ett pul•slag genom hela mänsk
ligheten. Här i Rom har detta vadt 
sä:rskilt ckönjbart, ty folk från alla 
världens kanter har ,strömmat hit detta 
. år ännu mer än eljest. 

* 

Det är svårt för Sverige att nå till
'baka till kaitolicismen, hör man ofta. 
Och det kan kanske se så ut. Välcli
·ga makter hindra, det är säkert. Men 

när Guds timme slår, finner han nog 
på råd. Det gives en hjälp därtill som 
man redan nu kan se : Birgittaorden, 
som nu reser siig i ny ungdom. Att 
detta ej sker utan mål eller på slump, 
det kan var och en vara förvissad om, 
som kan säga : Jag tror på Den Heli
ge Ande, Den Heliga katolska Kyr
kan, D e  Heligas Samfund. 

Ett stycke utanför Porta Pia, vid 
Via clelle Isole, ha Birgittasystrarne 
rett sin boning. Det är ett friclsällt 
hem, och elen frid, som möter en i 
trädgården och i byggnaderna, är. blott 
en utstrå.Jning av hjärtefriden, som 
härskar där ittme. Det känner man 
strax, då man talar med Moder Eli-
6abeth och med hennes döttrar. Alla, 
som komma elit, känna -sig väl till · 
mods. Icke minst är det ljuvt att kom
ma elit för den, som efter tung strid 
funnit vägen till den heliga moder
kyrkan. Hon förstår elen striden, Mo
der Elisabeth, och hon har den vishet, 
som skänkes av kärleken till sannin
gen, och elen styrka som kommer av 
sann tillit dlil Gud. 

Att resa Birgittaorden på nytt var 
ej lätt. Och ingen kunde begynna nå
got så orimligt utan att äga full viss
het om att det är det osynliga som styr 
det synliga. Det är mer än 350 år 
sedan denna orden dog ut i Skandi
navien, och 111:er än 100 år sedan den 
räknades vara uppbörd.* Ända tills 

* A n  m. För ungefär 100 år sedan 
kan birgittinerorden sägas hava upp
hört att existera i sin ursprungliga form 



dess levde den ett tynande liv här i 
Rom, men så fiQk den dödshugget un
der N apoleonskri1gen. Då togs ordens 
egendomar till världsligt bruk, och så 
Eku<lle man tro att denna orden vore 
för alltid ur sagan, och att den heliga 
Birgitta för allvar slutat sitt arbete här 
i världen. 

Men så hände något för omkring 
25 år sedan. Det kom en dödssjuk 
svensk kvinna från Amerika till Rom. 
Hon kom för att dö i Birgittahuset, 
som ligger nere vid Tiibern ej långt 
från Palazzo Farnese. 

Det var Moder Elisabeth. 
Hon var född i Västergötland, men 

tillbragte sin barndom i Dalarne. Ti
digt vaknade hon ti!,! medvetet kristet 
liv, och aUtsedan hon var sex år gam
mal pinade det henne, att det fanns så 
mycket strid i den lutherska kyr'lrnn ooh 
att det fanns så många olika kyrko
samfund, som kämpade bi1ttert sins
emellan. Och hon bad Gud föra henne 
till sanningen och ge henne kraft att 
gå den vägen Han ville visa henne. 
Hon blev sjuksköterska och reste till 
Amerika och arbetade på ett sjukhus 
där. Men det spörsmål som, väckts 
hos henne redan under barndomen, 
gav henne ej ro, förrän hon lärde kän
na katoilicismen. Så upptogs hon i 
Moderkyrkan i Washington för 28 år 
sedan, och kom några år senare till 
Rom. 

Men hennes sista timme kom ej så 
fort, som hon väntat. Så vaknade 
den tanken hos henne att Birgitta bor
de resa sig ti11l nytt arbete för Sverige 
genom nya döttrar. Det var ej ett hug
skott, som förflyktigades ; denna tan
ke satte sig fast och gick till märg och 
ben, så att hon kände det som ett kail 
från Gud. Sitt tillfrisknande tog hon 
som en stadfästelse att vara kallad till 
en ny arbetsdag. Men tanken var ej 
realisernd med en gång. När man vet, 

som dubhelorden för män och kvinnor. 
Men som nunneorden har den levat kvar 
alltjämt till innevarande stund i de i 
Credo förut skildrade, berömda och nu 
blomstrande klostren i Syon Abbey 
(England) , Altomiinster (Bajern) , U den 
och We,ert (Holland) samt i kloster i 
Spanien och Mexico, vilket torde hava 
undgått den ärade artikelförfattar-en. · . R e d  . .  
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hur varsamt den katolska Kyrkan går 
fram, så förstår man detta fättare. 
. .  j rkan måste vara viss om att det 
som vaxer fram är i överensstänunel
se med Guds vilja. Det var 1902 Mo
der Llisabeth började sitt stora . verk. 
Det gick tre långa år i1nnan hon såg
den första gryningen ; men äntligen 
år 1905 gav påven Pius X sin välsig
nelse och sitt sam'tycke. Så öppnades 
porten sig till ett sällsynt obrukat ar
betsfält, och där stod hon ensam och 
förblev så till 191 1. 

Då ko1i11110 de första tre noviserna 
frän England. Och så hade alltså 
den heliga Birgitta kommit in i värl
den på nytt med nya döttrar tiill bön 
för Sverige och de nordiska landen 
och för hela världen, till bön för Guds 
herravälde över hjärtana och Hans 
herravälde över folken, till bön om 
yttre och inre kraft och seger för Hans 
heliga Kyrka på jorden. 

Nu är• det 17 systrar här i Rom : 
svenska, engelska, irländska, tyska. och 
italienska, och det finns två dotterklos
ter : ett utanför Stockholm i Djurs
holm och ett i Lugano i Schweiz. Mo
der Elisabeth har varit abbedi1ssa hela 
tiden, och låtom oss hoppas att hon 
länge får så förbliva. 

Ora et labora är en regel Birgitta
systrarne måste lyda. De leva av sitt 
arbete, och bönestunderna äro de sam
ma, -som för alla dem, som ära vigda 
till helig tjänst i elen katolska Kyrkan 
från den helige Fadern till elen yng
ste munk och den ringaste nunna. 
Oupphöriligt lyfta sig bönens böljor 
jorden nmt, aldrig mattais de av. Det 
böljar av bön genom alla hi1111lar, och 
det böljar in i Guds eget kärleksglö
dande hjärta. 

· Jag hör tyvärr ett hånfullt ord : »Se 
där vad vi trodde, den katolska, Kyr
kan: litar bara på präster och ordens
folk och låter de andra vara fri_a». 
Det var nyligen en tysk professor, som 
sade, att den katolska Kyrkan hade 
två slags moral, präster och ordensfolk 
sl-:ulle ge allt, de andra va11" det ej så 
noga med. )> 1i\Tie ist clie katholische 
Kirche da ?» ropade han. 

Missuppfattningen dårom är så stor; 
att den ej kan vara större. Alla goda 
katoliker bedja till Gud bade för Fig 



själva och för alla andra. Men alla 
kunna ej ha så många och så fasta 
bönestunder som präster och ordens
folk. Detta säger sig sjä!lvt för var 
,och en, som vi11] tänka efter. f�r det 
verkligen något orätt i att somliga helt 
viga sig och vigas till helig tj än-,1.? I 
så fall: var det ett misstag av Kristus 
. att välj a sina apostlar och viga dem 
till det underbara verk de -skulle ut
föra. Och Apostlarne misstogo sig 
,ej mindre, då de vailcle sina medhjäl
J)are och efterföljare. Die kat'holische 
Kirche 1ST da, och kommer att bestå 
till alla tider, just därför att hon vat 
,och är och vill förbliva trofast mot 
sin gudomlige Herre. 

* 

Den 18 december var det stor hög
tid ute i Birgittaklostret i Rom. En 
ny syster skulle upptagas. Det måste 
vara en särskild glädje för Moder Eli
sabeth, ty novisen var en svenska, frö_ 
ken -:Margit Overödcler. Hon är upp
vuxen i ett katolskt hem, är 21 år 
gammal och dotter till clis·ponent 
Overöclder i Stockholm. När hon kom 
in i systersamfundet, fick hon namnet 
Ansgaria. 

Det var ingen mindre än kardinal 
van Rossum, som tog upp henne i or
(lenssamfunclet, och ha:n gjorde mycket 
till, att dagen blev så oförglömlig för 
.alla, son, fingo vara med. Framför 
altaret i det lilla vackra kapellet -satt 
1rnrclinalen i fulil: biskopsskrud med 
·mitra, och stav. Förd av sin gudmor 
markisinnan Lagergren kom så syster 
Ansgaria i bruddräkt : vit klänning, 
slöja och krans med vita blommor. 
Hon knäböjde framför kardinalen. 
Efter komma systrarne sjungande 
)>Jesu Corona Virginmn». Kardina
len vände sig mot altaret, och så 
tSjöngs stilla och vackert »Veni Crea
tor Spiritus». Efter en bön om ljus 
och tröst och glädje från elen helige 
Ande höll karcli111alen ett djupt och 
varmt tal tilil. den unga novisen. Han 
våmincle henne oin va-cl hon lämnade 
och vad hon gick in till. I sin fag
Taste ungdom måste hon avsäga sig 
·världen, som locka:cle och drog med 
all sin clårancle lek och all sin glädje. 
Det var därför, att hon ville leva helt 
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och fulilt för Kristus, som hon nu valt 
till sin enda brudgum. Men så skulle 
hon också vara viss om att hon genom 
alla försakelser skulle nå en lycka och 
en glädje, som ej kunde vara störrn. 

Kardinalen satte &ig så framför al
taret, och syster Ansgariia knäböjde 
på dess trappsteg . 

»Dotter min, vad önskar du ?» frå
gade han. 

Hon : » Jag önskar upptaga,s i detta 
heliga ordenssamfund.» 

Han : »Är det av fri vilja du önskar 
detta ?» 

Hon : »·Med hel och fuU vilja önskar 
jag denna nåd. » 

Han : »Dotter min, så måste du veta, 
att, när du går in i det religiösa stån
det, så avsäger du dig för alltid värl
den · med all dess dragning, och av 
kärlek till Kristus måste du leva a11a 
dina dagar i1 fattigdom, renhet, lyd
nad och självförsakelse.» 

Hon : »Allt detta vet jag. Och det 
är med glädje jag ger mig in  under 
allt det, söm elen heliga Birgittas re
gel kräver av döttrarna i hennes heliga 
orden.» 

Så var a,llt som, det skulle vara, och 
karclinaien lyste henne in i Birgittaor
clen i Kristi namn och i Jungfru Ma
riias och alla helgons namn och i det 
heliga samfunds namn, vartiJl hon nu 
hör. Därefter sjöngs Ps. 1 5 ,  och kar
dinalen bad vid altaret om välsignelse . 
I procession, som de kommit in, gingo 
systrarne ut ur  kapellet. Med ett åter
sken av välsignelsen över sitt anlete 
stod kardinalen kvar framför altaret, 
och novisens bleka drag strålade av 
en outsäglig frid. 

En novis ha11 två prövoår framför 
sig och därefter måste hon ännu vänta 
3 år innan hon får avlägga de för all
tid bindande löftena. Under elen ti
den kan hon lämna samfundet, om 
hon vill. Men det var lätt att se, att 
syster Ansgaria gjort sitt val för ' li
vet. Hon ägde redan nu den frid och 
glädje, -som världen varken kan ge 
eller taga. 

* 

Det var ej så få skandinaver, som 
kommit tiU denna fest. Några pro
testanter voro också med, och de tyck-



43 

te liksom katolikerna, att det varit en 
l1ögtidsstun<l, som aldrig kan g,löm
n1as. Efteråt samlades de flesta i .  
klostrets parloi1r tillsammans med någ
ra av systrarne och kardinalen. Ett 
gastfritt tebord var dukat där. Det 

var. en glad och god stund. Samtalet 
v.ar livligt, och glädje lyste ur allas 
ansikten, Kardinalen satt som en god 
far med en barnaflock, som han älskar 
och själv älskas av den tillbaka igen. 

L a r s E s k e 1 a n d, 

CREDOS BÖCKER. 
Mitt livs minnen. IV. Av 

C 1 a e s L a g e r g r e n. 
P. A. 'Norstedt & Söners 
Förlag, Stockholm. 

Den i höstas utkomna fjärde delen 
.iv Markis Claes Lagergrens »Minnen» 
ha1;-tför Sveriges katoliker ett särskilt 
intresse på grnnd av den däri före
k-01nmande skildringen av författarens 
upptagning i Kyrkan. Tyvärr har jag 
ej haft tillfä!Ue aH läsa cl:e föregående 
delarna av markisens självbiografi, i 
vilka, enligt vad jag hört, denna märk-
1iga händelse i författaTens liv ofta 
på ett förberedande sätt omnämnts. 
Jag förstår, att av den, som läst de 
tre ·första delarna av den spirituelle 
författairens verk, skildringen av hans 
omvändelsehistoria, i synnerhet av en 
katollitk, måste ha motsetts med en: viss 
spänning. Det tycks mig dock, att för
väntningarna torde ha blivit en smula 
gäckade. Det är minst av allt omvän
delse-'historien, som är ett fram,trädan
de drag i denna sisfa del av den älsk
värde värld-sma111riemi minnen. Den fö
rekommer där som en detalj bland alla 
de __ andra i en utan tvivel elegant och 

livfuU skildring av en ung kavaljers 
omväxlande och p� yttre intryck rika 
l iv. 

Under en resa i Spanien hade för
fattaren gjort bekantskap med en ung 
spal]lsk adelsman, en bekantskap som 
s·edennera utvecklats till en ömsesidig 
varm vänskap. Jag har själv varit i 
stånd, att under en på?ik i Sevilla och 
även vid andra cilHällen beundra den 
s·panska nationens stora kärlek och 
vörclnrucl för vår hefäga moder, Kyr
kan, och förstår därför elen bestört
ning, som Fra11iCisco Santa Olalla er
for, när han fann att hans svenske 
vän ej delade hans tro, I ett utbrott 
av offervillighet erbjöd han sitt liv åt 
Gud för sin väns omvändels,e. När 
tre n1ånader senare hans unge svenske 
vän till sin sorg fick underrättelsen 
om Franciscos oväntade död, var det 
naturligt, att minnet av dennes bön 
under påskveckan i SeviHa, det sista 
tillfälle vid vilket han sett sin vänl i 
livet, skulle framträda för honom. 

Såvitt jag förstår, . räknar forfat
taren denna händelse som, den första 
drivfjädern tiU hans året därpå in-



träffade otnvändelse 1:ill katolicismen. 
Det är· en vacker och rörande historia, 
och den unge spanske ädlingen: fram
träder som en gripande gestalt, full av 
trosvisshet och offervil,lighet. Guds 
vägar ära . outgrundliga, icke minst de 
vägar den gudomliga nåden väljer för 
att föra, en själ tiH sanningen, och 
ingenting föi;bjuder oss att i denna 
vackra lilla historia se ett exempel på 
bönhörelse. I Pere 1\fainage's utom
ordentligt intressanta bok »La Psycho
logie de la conversion» kan man finna 
exempel på vänskapens betydelse i om
vändelsehistorier, och jag tror, att ur 
psykologisk synpunlkt författaQ·ens 
skildring av sin unge spanske väns in
flytande i hans Ev är det mest bety
dande yttre momentet i historien om 
hans omvändelse. 

En annan vacker gestalt, son1 fram
träder i detta sammanhang är den 
vördnadsbjudande skotske redempto
ristfadern. Douglas, som, sj ä:lv en kon
vertit, fick uppgiften .art:t undervisa 
och förbereda den unge svernsken till 
hans avgörande steg. Om man väntat, 
att denna del a•v markis Lagergrens 
»Minnen» skuL!e bilda en omvändelse
historia i stil med Huysmann's >>En 
route» blir man oneklig-en besviiken. 
Hans upptagning i Kyrkan är en epi
sod bfand många a,nclra, och hans väg 
elit och föregående sj älsstricler ära 
höljda i dunkel. Detta kan, synes, mig, 
förfolaras genom en naturlig blygsam
het hos författaren, söm hindrar ho
nom från att i en lätt kås,erancle skilcl
dng, som dessa »Minnen» ju för det 
mesta ära, beröra sina innersta och 
heliga:ste känslor. Han beder sj älv på 
ett stäUe, att hans omvändelse icke 
vidare må blr ett sa:mta!lsänme. 

För övrigt int1ehåller boken en ele
ga11t och livfull skildring av markisens 
strövtåg i Spanien och Italien, fylld 
av intressanta och roande upplevelser, 
berättade med elen borne memoarskri
varens levande och lättf!:ytancle stil. 
Någon gång bringas main kanske att 
undra om ej författaren kunnat låta 
sina minnen undergå en s•ista r.evicle-· · 
ring före deras överläli1nancle . åt of
felitlig1heten. Den onödigt b1:utala och 
sthaklösa slkilclringen .från fängelset i 
Tauger hade med fördel kunnat ute-
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lämnas. Men detta är endast en de:.. : 
talj fråga. Stora och djupa skönhets� · 
intryck får man vid läsningen av elen:.. '. 
na bok, och det finns ställen, där den 
unge resenärens tankar nå det sub'l1ma. 
Av djupt intresse och stort psykolo
giskt värde är skildringen av elen unge 
svenskens undran över och slutliga 
motvilja lliot de uttryck elen neapoli
tanska fiskarbefolkningen gåvo åt sin 
andakt. Den grant utstyrda ma,donna
bilclen föreföll honom avskyvärd och 
fiskarnas temperam:entsfulla sätt att 
bedj a frånS:tÖtancle. Men hans gamle 
vän och lärare, Pater Douglas, som 
han förståndigt nog meddelat sina be
kymmer, ställde a.Jlt tillrätta för ho
nom. Smaken är subjektiv, och elen 
yttre formen kan aldrig bli huvudsak. 
Bakom elen estetiskt sett osköna bilden 
av Guds Moder med hennes bisarra 
smycken lärde Pater Douglas sin unge 
vän att se till folkets stora trosviss
het ooh kärlek. Varjie srnycfoe, j a  
varj e pärla i Jungfru Marias koraH
halshancl var ,tecknet på en djup tack
samhet från någon, som i sin nöd vänt 
sig till »Barmhärtighetens :Moder» och 
blivit hjälpt genom hennes förböner. 
Och sann och rolig är skildringen a,v 
hur bortkommen en neapolitansk präst 
kände s•ig i en London-kyrka, som 
med den utsökta smaken i sin inred
ning och utsmyckning ti,lHredsställde 
cle högsta estetiska krav. 

I mitt tycke är slutet av boken ut
omordentligt vackert. Skildringen av . 
den un1ge nyvigde prästen och hans · 
stora lycka är sant och vackert åter� ' 
given. Hela elen lil'la byn är i fest, 
när dess son av sina ämbetsbröder fö
res till !kyrkan för att där fram:bära · 
sitt första mässoffer. A ven här taga 
de religiösa känsl'orna för en nordbo · 
överraskande uttryck.. Mella11 de bro, · 
kigf smyckade husväggarna tränger sig 
en entusiastisk, högtidskläcl'cl folkmas- , 
sa, och med 'kyrkklockornas klang och . 
folkets j11belrop blanda sig knaUarna · 
av hundratals smällare. Dock gripes ·  
man även här a,v den re1igiösa inner- · 
lig·heten och hänförelsen under cleri 
bullersaii1:111a yttre . form:en., Den unge . 
prästen fick ej läng1e leva som hercle 1 

bland sina sikydclslingar. Vid .den stora. 
jorclbävninge11, som år 1883 harjade " 



lsrhia, offrade han som en sann herde 
sitt liv för d·e sina och krönte med en 
hjäkes död sin ko1'ta men säkert lyck
liga; prasterliga levnad. Så kom.mer 
denna vackra. lilla skildring som ett 
djupt skönhet�mättat slutackord i den 
oinväxlan:de och medryckande skildrin
gen av en ung idealists mångskiftande 
upplevelser. 

0. L e w i n. 

Ensomhed. Roman av 
R o b e r t H u g h B e n
s o n. Til dansk ved Kaj 
Grum. Henrik Koppels For
lag, Köbenhavn. 

En tungsint och vemodig melodi to
nar liksom ett svagt ackompagnement 
bakom orden i Mgr. Bensons sista 
roman. Det är ekot efter en sång, 
som i berättelsens begynnelse dess hu
vudfigur Marion Tente1:.den, sjunger. 
Man tycker sig se ett litet barn sitta 
på en blomsterrik äng, och hör det 
sjunga sakta och lyckligt i sin stilla 
ensamhet. I andra strofen mö11knar 
himlen, skyarna skocka sig, stormen 
viner, men det liHa barnet 1,junger 
alltjämt, det sjunger för att döva sin 
egen rädsla, för att kailla på hjälp. 
I sista versen !1ar stormen dragit för
bi, himlen ha:r klaTnat, men ängen är 
härjad, blomstren skövlade och det Lilla 
barnet sitter ensam kvar med sin sorg. 
Denna, det ensamma barnets melodi, 
går som ett musika>l•iskt motiv genom 
Mgr. Bensons bok, Ensam.hed, vilket 
handla:T om ett konstnärsöde, et,t tra
giskt konstnärsöde. Marion Tenter
dens första ungdom har förflutit lika 
lugnt och · sti!Ua som tusentals andra 
engelska flickors· av samma klass, elen 
enda skillnaden är att det vilar ett 
skimmer a<v romantiskt religiöst svär
meri över hennes förä}drnlösa och vän
lösa tillvaro. Händ'elsevis blir hennes 
hädiga röst upptäckt, och hon får den . utbildning· densanmm kräver genom 
bemedling av en ytterst originell dam, 
Miss· Maggie Brent, som sedan� livet 
ig�nom förblir hennes trogna vän. 
Taclc vare sin uncle1•bara stämn1a på
träffar hon andra välgörande damer 
av olika slag. Norah Meriva:I, dotter 
till ei1 framgångsrik och nya:dlad bai1-
kir, samt av lejornjägarnas släkte, cl. v. 
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s. tillhörand·e en i England ganska' 
vanlig företeelse a<v personer vilka dri� ' 
va som sport · att spåra upp och sola ; 
sig och sin egen · obetydlighet i äran · 
från storheten inom konstens och ·  ve� ' 
tenskapens värld. Norah »upptäcker» 
den unga sångerskan, som lovar bli 
något enastående, och presenterar hen
ne i den högre societeten. Marion 
förälskar sig i Max, N orahs bror, och · 
denne i Marion. Bokens första av
delning slutar med en dundrande suc
ces för den unga debutanten, som gör 
Elsa i Lohengrin på Covent Garden, 
Londons opernsoen, sa:m,t med för
lovning mellan de två ungdomanm ; 
en förlovning, som likvisst måste hem- · 
lig'hållas tiHs vidare, enär 1\fax' far 
icke kan betrakta en sångerska, hur 
lysande hennes bana än må vara som 
en jämnbördig och passande till son
hustru, och 1\1ax, s.om en ung man ur 
hans klass ägnar och anstår, är i eko
nomiskt hänseende helt beroende av 
fadern. 

När ridån går upp över andra ak
ten, för att begagna ett sceniskt ut
tryck, har Marion blivit en av de mest 
lysande stjärnorna på vVagnerkonstens 
himmel ; hon är omsvärmad av en be
undrande skara, och allt vad London 
äger av ryktbara och förnärnia tävla · 
0111, att bringa elen unga primadonnan 
sin hyHning.. I bokens första avdel
ning har författaren visat oss Marions · 
lugna och lyckiliga ensamhet u11cler 
ungdomstiden ; nu få vi lära känna 
den ensa:mh�t hon erfaT ute i det virv
lande världslivet ; hon räknar sina vän
ner, och finner, att i hela den beund
rande skaran, som följer hennes min
sta nyck ooh påfund, finr.es ingen hon 

· kan betrakta som ,sin vän ; hennes enda 
verkliga vänner äro Miss Brent och 
Max. Hon tror sig se ett botemedel 
mot sin alltmera växande ensamhets- · 
känsla i ett giftermål med Maix. De · 
ekonomiska hindren äro numera · un- · 
clanröjda, fy som operaar.tist av för
sta l'angen 1<.an Marion påräkna svind� 
'lande gager ; men andra _äilrnu besvär
ligare hinder uppstå. Marion är kis· · 
tolik, och ka:n icke ingå äktens1kap inecl · ·. 
Max, som är · protesta:nt, med mindre : 
än, att dispens erhålles, och denna disc." 
1:iens kan icke erhållas annat än, på : 



vissa villkor, dem varken Max eller 
l\1arion äro sinnade att underkasta 
sig. För egen del har Marion vid 
denna tidpunkten glidit så långt bort 
i från sin barndomstro, a,tt hon för 
egen del betra:ktar saken, med elen stör
s.ta ·J:ikgi,ltighet, men hon vill ogärna 
såra den trogna, upp?ffrande vännen 
Miss Brent, vilken är konvertit och 
varmt troende samt fuLlkomligt ur 
stånd att fatta den unga flickans nu
varande ståndpunlkt. Marion hoppas 
finna: en kompromiss, som kan till
fredsställa såväl henne själv som Miss 
Brent, och avlägger i denna avsikt 
ett besök hos en berömd jesuit ; i stäl
let för att anvisas, en utväg lllr svå
righeterna, antingen att få dispens utan 
vi·Hkor eller vigsel utan dispens, får 
hon en kraftig va,rning för det steg 
hon står i begrepp att taga och blir 
till fullo upplyst om de följder som 
ett dylikt st.eg ådrager henne som kato
lik. Marion har under sin korta konst-

. närsbana och sitt liv ute i världen in
supit en mängd ideer om frisinne och 
1nänniskans· frihet ; inför prästens 
meddelande, att Kyrkan icke låter 
kompromissa med sig, gripes hon av 
trots. Hon 'besluter sig att uppresa 
sig emot vad hon ka:J.lar löj liga för
domar. Hon ämnar mecL full känne
dom om vad horn ämnar företaga, av 
egen fri vilja anLita protestantisk vig
sel. Liksom i sången dra sig skyar-

. na sarnlman och stormen bry.ter ut 
över hennes livs hittills lugna blom
steräng. Straffdomen börjar fatla 
över henne ; hennes tonsi'ller råka i 
olag, hon får underkasta sig en opera
tion, och följden av densamma är, 
att hon förlorar sin röst. Hennes 
konstnärsbana är slut. 

I bokens sista avdelning har Marion 
tagit sin tillflykt till sitt landsstäHe i 
Standing i Hertfordshire,. och här be
rättar hon för :Miss Brent sitt beslut 
rörande giftermålet med Max. Den 
trogna vännen, blir förtvivlad, men 
detta rubbar icke hennes varma till
givenhet för sin skyddsling. ' Under 
tiden ha Max' känslor undergått för
ändring. Det är en sa:k, att ingå ett 
romantiskt äktenskap med Londons 
mest firade skådespelerska\ en atll--' 
nan att gifta sig med en helt. vanlig 
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liten borgerlig flicka, som till på kö
pet inte har varken pengar eller rela
tioner., Därtilil utsättes han för kraf
tig påverkan från sin omgivning, vil
ken med stort missnöje sett hans , 
växande intresse för elen ryktbar'a , 
sångerskan. :Miss Brent förolyckas i _  
en kollision mellan hennes egen pony
vaign och en bil. Marions ensamihets
känsla når höjdpunkten, men hon står 
också på gränsen till eH uppvaknan
de. Hon tillbringar några fruktans
värda dagar under det att hon genom
går och ordnar Miss Brents kvarlå
tenslmp. En afton flyr hon från vil
lan och tar sin tillflykt tilJ, den lilla 
kydrnn. Här gör hon en ny upptäckt. 
En stor och skrämmande upptäckt. 
Hon förnimmer, a,tt de döda icke äro 
bor.ta, de äro oss lika nära, 0111 inte 
närmare än de voro i livstiden ; hon 
erfar sin fars närvaro i elen lilla kyr
kan, och ännu mera skrämmande, ännu 
närmare känrner hon, att , Maggie 
Brents ande är. Hon rusar i ångest 
ut ur kyrkan, men själva hennes ångest 
har giv,it henne en ny erfarenhet : hon 
har upplevat förvissningen, den inner
sta betydelsen av orden de heligas 
samfund. Hon vet, att bandet meHan 
levande och döda icke är brustet, hon 
vet, att de heliga, i himmelen slå en 
bro mellan oss dödliga och det Eviga. 
Hon förstår, att hennes tro aldrig va,
rit död', aldrig varit borta ; den har 
sovit, och under sömnen har den vuxit 
siig frai111 till något annat än · hennes 
barnatro. Men än:nu har hon inte fått 
frid i sin sjäL Hon vandrar i elen 
tidigaste morgongryningen, innan ännu 
fågJ.alåten vaknat, i den övergivna 
trädgården. Där lär hon känna, vad 
författaren kallar · den levande ensam
heten, en ensamhet, där Gud går vid 
människans sirda. Hon uppger sin 
egen \Tilja och överlämnar sig helt i 
Guds händer. Hon ser vägen hon bör 
gå, hon måste gå. Hon står inför en 
ny för henne hittills dkänd verklig
het. Hon vet, att detta icke är en 
reaktion efter alla de oVika sinnesröreL 
ser för vilka hon på sista tiden var"it 
utsatt, beviset för detta . är, att hon får 
frid i sin själ. 

Hon minnes en ann1m gryning; 
daggryningen i andra akten av Lohe.n-



grin ; daggryningen efter det att den 
stora ödesdigra frågarn framställts. 
Hon vet, att hon måste ställa en fråga 
fäl Max, och på svaret fi,ll den frågan 
?1änger bägges deras öde. 

När Max kommer, förklarar Ma
rion s,in nya ställning till sin tro och 
religion, och hur den blivit henne en 
1€-vande verkl,ighet. 

Max sitter oförsrtående inför denna 
tingens nya ordning. Han ser visser
ligen en utväg att bli kvitt ett band, · 
som börjart känna,s tyngande, men hans 
fåfänga uppröres inför detta, att han 
icke längre är ensam, är främst i hen-
11es tankar, hennes hjärta och hennes 
själ. 

>>Åh», utbrister hon under loppet 
av deras långa samtal, »jag önskar jag 
kunde förklara för dig, vad den ka
toJska tron veddigen är i jag menar 
i grund och botten. Det är aNdeles 
otro'ligt, hur liitet utoms,tåenele verk
ligen känna ti,U den. De inbilla sig, 
atit den består av en massa ceremo-
11ie1· och former, och om elen består av 
något, så är det sannerligen inte det-· 
ta. Naturligtvis finns det 1mrssor av 
både det ena, och det andra, men det 
är inte själva huvudsaken. Bakom 
alltsammans, innerst inne i grunden 
s:\ är det, som kallas att ha tron: det 
är det . . .  det är det, jaig höll påi att 
säga det förskräckliga med· hela reli
,-rim1e1i. Ja, j a:g tror rent av att det 
�ar det rätta ordet. Det är f ö r
s l? r ä c !? l i g t. Den griper oss, . och 
släpper oss aldrig mera. Man kan 
sparka emot och skrika och proteste
Ta, men elen behåller ändå övertaget. 
Vi kunna inbilla oss, att vi ha förlorat 
den, man kan skratta åJt den så myc
ket man vill, men tron har ändå inte 
förlorat oss, vi ha endast gömt undan 
den. Det händer oss något, så vi blii 
ensamma med oss själva för en tid ; 
man mister en vän, eller själv på sin 
dödsbädd, och så dyker den upp igen. 
Ibland kommer elen för sent, men kom
·111er gör den ändå.» 

Allt går I som hon emot sin innersta 
önskan · förutsett, :Max lämnar henne 
emam i det lilla huset i Standing. 
Tredje strofen är slut. Stormen har 
ra•sait ut, ängen är härjad, blomstren 
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skövlade ; barnet sitter där ensam och 
allena. 

Nej , hon är icke längre 'ensam . . .  
Detta är innehå!Jlet i Mgr. Bensons 

sista, hans posthuma roman. Man 
saknar den sistai retusch, utan vilken 
ingen författare gärna skickar ut sitt 
verk till allmänhetens domslut, och 
detta ger anledning till flera anmärk
ningar.. De . tre första kapitlen äro 
alltför breda och utdragna, utan att 
därför ge oss en konkret bild av den 
Ella fromma klosterelevens förvand
ling till modern cyniker, och detta in
om elen korta tiden av knappt ett år, 
elen bild som elen vanvöreliige Mr. Ber-: 
nard' Shaw så drastiskt tecknar i före
talet till Saint J oan : »hon ( elen mo
derna unga damen) övertygas i ord 
och bild, att Dopet och emottaganclet 
av Herrans Heliga Leka1111en äro för
aktliga former av vidskepelse, medan 
vaccinering och vivisektion äro den 
upplysta människan värdiga handlin
gar>>. Det kan inte nekas, att man 
gärna velat se denna utveckling fram
ställd av }Vlgr. Benson, och att den 
hade varit av gagn för »Loneliness», 
som bokens engelska titel lyder. En 
del kritik har i England framkommit 
rörande lVIgr. Bensons behandling av 
det s. k. Ne Temere dekretet, v,itket 
framställes son, en helt ny uppfin
ning, vilket ju icke kam kallas korrekt, 
enär redan Kyrkofäderna behandlat 
detta spörsmåt Men allt detta äro 
brister som helt säkert skulle ha un
danröjts, om författaren blivit sparad 
tid att genomse sitt a1·bete. Man gri
pes ovillkorligen av författarens glän
sande stilistiska förmåga, hans oer
hörda vitalitet och brinnande tro, 
sa1nt de mången gång underbara små 
pärlorna av mänsklig analyseringsför
måga. Man behöver endast tänka på 
den mästerli,ga skildringen av Marions 
sinnestiHstånd vid sin debut. En så
dan analys, kan man knappast finna, 
om man går till cle ·allra främsta fran
ska författa,rna. 

En sak må'Ste man emellertid på
minna sig, när man vill nagelfara Mgr. 
Bensons verk ; harn har ingalunda haft 
för avsikt att rikta l,itteraturen med ett 
psykologiskt verk ; 'hans . ernklai och 
uppriktiga .avsikt var att visa, hur 



Gud verkar på den ensamma män
niskans själ, och hrur detta ti'Hgår i 
människans olilka ensamhetstillstånd, 
och det · sätt på: vilken Mgr. Bens5on 
löst ·detta problem gör, att man kän-
11er ,tiofalt rnknaden- av detta, att det 
varma hjärtat ej längre klappar i vår 
kalla ,värld, att den flitige skrivaren 
lämnat ifrån sig sitt sista verk, att 
den· glödande anden sänt ut sitt &ista 
budskap . till människors barn. 

Tid efter annan uppstå mäktiga pro
testantiska profeter, vilka efter ett el
ler annat tillfälligt turistbesök i någon 
av kuliturländernais stora prak;tfuHa 
katedraler fått en så stor och djup 
inblick i Kyrkans riv och lära, att de 
sedermera slösa tid, krafter och skriv-
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· material att bekämpa icke Kyrka1i,', 
men väl sin egen, troligen högst för
träffliga, men säkerligen icke av Kyr-· 
kans myndigheter sanktionerade upp-' 
fattning av henne. Man skulle önska, 
att för dessa personers räkning ku�de 
utkomma. en svensk upplaga av Mgr, . ,  
Bensons böcker. Kanske sik:uHe ljus 
uppgå i mörko la1;1de, blinda varda 
seende och mången förstå, att det som 
tycktes .deni vara tomma ceremonier 
visserligen ha sin djupa innebörd, men, 
att detta ändå icke är aUt i det katoi
ska. troslivet. Att det som syntes dem 
som tomma former, har samma djupa 
betydelse i den minsta och obetydligaste 
landskyrka. 

s. 



rån Credos torn HS 

En av pastor R. 1iVehner den 24 
janua,ri hållen predikan j S :ta Euge
nia kyrka i Stockholm tillvann sig 
bland annat den uppmärksa:m!heten att 
<lagen efter bliva korrekt refererad på 
uppmärksammad plats i Svenska Dag
bladet utan kommentarer från tidnin
gens sida. Predikan avhapdlade bland 
annat den kristna en:hetstanken sådan 
den tagit sig uttryck hos nutida pro
testantiska teologer och d'ei1 kato1Iska 
Kyrkans stäfä1ing därtill. Beträffan
de den nu aktuella kyrkliga enhets
tanken yttrade predi'kanten bland an
nat, att det vore lättare att samman
smälta vissa protestantiska riktningar 
nied judaismen än att förena katoli
cismen och protestantismen såsom så
dana i en ny »högre» kyrka. Hur en 
historiskt tänkande människa kan före
ställa sig, att vi katoliker skuHe kunna 
uppgiva vår av historia och traditio
ner betingade ståndpunkt är ofattbart. 
Tanken i fråga är dödfödd. Vi kato
liker a11beta för enhetstanken odh sym� 
patisera därmed, men för clöclföclcla 
ideer hava vi ingen tid. Ett teolo
giskt system, som står i rak motsats 
ti'm Augnstini och Athanasios' lära är 
en irrlära. Samma dag innehöll också 
Nya Dagligt Allehanda ett referat av 
predikan tiHika med ett svaromål an
gående »den katolska Kyrkans exklu-

sivitet» av ärkebiskop Söcletblom, mot 
vars kända tes, att kyrkans huvudde
lar äro tre : den ortodoxa, den romer
ska och den evange1iska, pastor Weh
ner i sin predikan polemiserat. 

I ett brev från föreståndaren för 
böneföreningen för Nordens omvän
delse, Dom H. Clause, medde'las att 
Hans Helighet Påven gillat och väl
signat ,bönerintentionen för mars : De 
baltiska och skandinaviska folkens om
vändelse. 

Föreningen, som leder sitt ursprung 
från . Frankrike och som nu omspän
ner hela jorden, styres av jesuitfäder 
i Toulouse. En rnndskrivelse med 
uppfordran att bedja enligt elen ovan
nämnda intentionen utsändes nu över 
hela världen på 36 olika språk. 

Lördagen den 23 januari avgick är
kebiskopen av Mecheiln, kardinal Mer
cier med döden. 

Med kardinal Mercier bortgick en 
av vår Kyrkas store män. Han var 
erkänd som en av kardinalkollegiets 
förnämsta intelligenser och hans ve
tenskapliga arbeten, särskilt på det re
ligions-psykologiska området äro av 
högt värde. 

Under världskriget drog han upp
märksamheten till sig genom elen oför-



skräckthet varmed han - som en.sann 
patriot - försvarade det belgiska fol
kets sak. 

Hans herdabrev och protestskrive!L 
ser som avtrycktes, även i svenska tid
ningar,. :utövade ej ringa inflytande på 
opinionen, icke lblottt: inom katolsfoa 
länder. 

Då efter världskrigets slut bibliote
ket i Louvain nybi,lda:des fick vårt 
land ett vackert erkännande av kar
dinal Mercier. En kommitte hade bi.1-
dats för att i olika länder insamla 
bidrag för biblioteket. I denna kom
mitte var även Sverige representerat 
och de här insaml!ade böcke'rna fingb 
av kardinalen erkännandet att räknas 
bland de värdefullaste bidragen till 
det nya biblioteket. 

Desire J oseph Mercier föddes elen 
21  november 1851 i Braine l' Allend 
i Brabant. Han prästvigdes 1874, 
blev 1877 lärare i filosofi vid semi
nariet i Mecheln och var 1882-1906 
professor i tomisfrsk filusofi vid uni
versitetet i Louvain. Han b\lev ärke
biskop 1906 och kardinal följande år. 

I sitt hemland, Belgien, var den 
gamle kardinalen älskad odh avhållen 
av hög och låg. Vid hans dödsbädd 
voro också landets konung och drott
ning närvarande. 

Den helige Fadern har i audiens 
mottagit ärkebiskopen i Prag Nigr 
Kordac och därvid med �stor välvilja 
uttalat si,g om den g\lödande iver, de 
tjeckoslovakiska katolikerna visat un
der det heliga året genom de talrika 
pilgrimståg till Rom, som de anord
nat. Under audiensen meclclelacle elen 

so 
A:: 

helige Fadern, att han sa111tyckte tiH 
upprättandet av ett tjeckoslovakiskt 
seminarium i Rom och erbjöd sig att 
avstå det jordområde, . som vore li:-. 
hövligt härför. Den ,1elige Fadetns
stora bevågenhet mot de tjeckoslbva-' 
kiska l<atolikerna har hälsats med stör
sta glädje inom alla tjeckoslovakiska 
katolska kretsar. 

· · 

I Mexiko har vår Kyrim en svår 
strid att utkämpa. De kyrkofientliga;, 
som qtödjas av regeringen, ha fått 
övertaget. Präster och ordensfolk för
följas, kyrkor stängas och förvandlas 
till museer och teatrar. Kyrkans egen· 
domar konfiskeras. Förföljelsen ha1· 
emellertid haft det goda med sig att 
katolikerna, enigt ,slutit sig irinlsanl'
mans och kraftiiga organisationer hava 
bildats till religionens försvar. Ett ny
bildat katolskt ungdomsfö11mnd räk
nar sålunda redan 20,000 medle111111ar, 
ett katolskt nationalförbund 40,000 
odh ett förbund för katolska arlbetare 

· 25,000. I !betraktande av att förenin
garna äro alldeles nybildade är mecl
lu11sa11talet respektingivande. En väl
Siignelsebringande verksani:het utövas 
också av · Columbusriddarna, vilka i 
lVIexiko räkna 5,000 för tron och a!l
taret ständigt offervilliga mecHemmar. 

Enligt senast tiHgängliga lwtolslw 
statistili är antalet 'katoEker i hdla 
världen: 324,328,408. De föl'delas på 
de olika världsdelarna sMunda; : Euro
pa 190,779,213 ; Asien 15,416,573 ; A:f_ 
rika 3,271,228 ; Ameri-ka 112,790,464 ; 
Australien 2,070,930. 



1 
EN VALLFÄRD. 

Växjö den 30 dec. 1913. 
Den var icke 'lång och besvärlig, 

min vallfärd. Jag behövde icke gå på 
långa, gassiga landsvägar eller med 
möda klättra uppför berg och kullar. 
Icke en gång ett j ärnvägståg använde 
jag mig av. Jag hade heliler inga föl
jeslagare, inga vallfärdskamrater, utan 
var alldeles ensam. 'Endast några mi
nuter från rnitn bostad, alldeles uta,n
för den lilla staden, ligger den heliga 
platsen. Jag hade redan tämligen 
länge varit i Växjö, utan a.tt ens kun
na ana det. Jag hade ofta utan att 
tänka därpå .gått förbi. Utan att ve
ta, att denna plats för ett årtusende 
sedan var utgångspunkten för en av 
Gud välsignad apostlagärning, hade 
jag stått på den vigda marken. Växjö 
ligger vid noni stranden av en liten 
•sjö, som är omgiven av vidsträckta 
barrskogar. Jag strövade gärna om
kring i skogarna och vandrade om
kring elen lilla sjön. Dock kunde jag 
iicke gripas av den allra minsta för
tjusning. I höstens vemod gjorde så
väl staden som landskapet ett snarare 
dystert intryck på mig, vars ögon voro 
vana vid sydtysk älsklighet i natur och 
byggnadsfon11er. Kyrkan hade jag 
hittills endast sett till det yttre. Nu 
kom av en slump i min· hand en upp
sats, som skulle upp'lysa mig om myc-

• 

ket, som för mig var ovanligt värde
fullt att veta. Uppsatsen följdes av 
några av;bildningar, och på dessa såg 
jag för första . gången min vallfarts
ort avbi1ldad. Det var ju blott två Mo

ra grå •stenar, vittrade och obetydliga, 
där de ligga som tusende andra stenar 
i Sverige. Från andra klippstycken 
skilja de sigi till det yttre endast där
igenom, att på de översta ytorna ära 
utmejslaJcle jämna hål - på den ena 
tre och på den andra sju. Endast 
dessa båda stenar ära det vördnadsvär
da beviset om den helige Sigfrids mis
sionsgärning. De voro ti!llika dopste
nar och altaren, och hålen voro ut
mejslade, för att man skulle kunna 
ställa kalkarna. Hur grep mig icke 
allt detta ! Helige Sigfrid ! Alltså : 
här har du vandrat, här har du verkat, 
här har du förkunnat det heliga bud
skapet och döpt. Hur annorlunda 
tyckes du mig icke nu, du sorgna dim
miga sjö, hur annorlunda, hur på 
gång högtidligt talen I ti,U mig, I sto
ra skogar ! Du nejd, hur har icke ditt 
utseende förändrats för mig ! Du har 
fått själ o_ch ,tunga, när förut endast 

. dysterhet och stumhet rådde ! 
Ja, det finns ju väl på platsen dock 

ett S :t Sigfrids apotek och till och 
med ett kafe, som bär namn efter hel
gonet. Den 15 februari firas en hel 
dag en stor marknad, S :t Sigfrids
mässan. Men den allra minsta tanke 



på och kännedom om, att allt detta 
går tillba:ka till Sydsveriges apostel, 
saknas. Du är bannlyst och glömd, 
stackars helgon, som en gång har följt 
Guds ka,llelse, lämnat din hembygd 
och dina vänner för att för de ännu 
<hedniska invånarna här förkunna 
budskapet om Frälsaren. Här vid 
sjön slog du dig ned för att predika: 
och döpa. I denna sjö sökte och fann 
du huvudena av dina följ eslaga,re, som 
lidit martyrdöden under dip_ frånvaro. 
Du byggde en kyrka på det ställe, som 
en ängel bade visat dig i drömmen. 
Fastän krig och eld nästan helt och 
hållet hava förstört byggnaden, i viU
ken du blev begravd till evig vila, se
dan d1rt:t livsverk var fullbordat och 
säkerställt, står dock domkyrkan nu 
på detta ställe. Under koret ligga di
na relrker, en outsägligt dyrbar skatt. 
Om det också nu är förbisett och 
glqmt, skall dock det verk evigt_ väl-

. signa'S, som: har uppstått genom dig . 

. Högt uppe på ,västra s_idan av kyrkan 

. berättar en inmurad inskrift om dess 
byggmästare. In:skrift�n sitter dock 

. a,Hdeles för högt uppe för att kunna 
. läsas, och dessutom är den på latin. 
. En gång smög jag mig in i kyrkan och 
bad vid din grav. 

Jag kunde nu knappast vänta, att 
marken skulle vara genomfrusen, och 
att jag skulle kunna finna, de andra 

. platserna ; stenarna och källan, som 
slrnlle ligga på, en åker. . Det är icke 

. al:ldeles säkert, var den källa, ur vil
. ken den helige Sigfrid hämtade vat
. ten till dopet, är belägen. Kanhända 
. är den igenmurad. En pietetslös tid 
ha,r utplånat spåren. Kanhända är det 

. elen lilla bäcken vid Östrapo. Den 
. ligger på en åker och mynnar nu ut 
i1 en ful liten brunn. Från olika håll 

: antages detta. Annat är det med ste
narna. Det finnes säkra bevis för, att 
de stenar, som finnas i Östrabo äro 

. desamma, som den helige Sigfrid an
vänt. De blevo endast något filyttacle 
från platsen, när gatorna blevo lag-: 
da, och .de ligga nu vid en gatukors

. ning. . Dock äro de ännu samma ste
nar, vid vilka helgonet stod, döpte 

- och utdelade alta,rets sakrament. De 
;invändes . som kyrka, innan kyrkan 

. blev. byggd. Sedan jag flera gånge1 
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förgäves sökt dem, fann jag dem änt- ,.,
!igen i kvällsskymningen den sista ad
ventssöndagen. Det är 1mappast möj-
ligt för mig, att beskriva mina käns-
lor, då jåg stod framför dessa stenar. 
Endast detta föresatte jag mig : i mor-
gon på helgdagskväl:len, när de andra 
äro i kyrkan, ska,11 j ag gå till dessa 
stenar. Och jag gjorde det. Jag be
hövde endast gå genom riågra helt 
vardagliga småstadsgator. Många 
upptagna och jäktande människor, 

· s'om . voro sysselsatta med förberedel
serna, till julfirandet, mötte jag. Ingen 
kunde ana, att j ag stod i begrepp att 
göra en »vallfärd». Och dock var det 
en vallfärd. Känslor av vördnad och 
inner:ligaste tacksamhet, av vördnads
full kärlek till en av vår kyrka,s store 
clrevo och förde mig på julaftonen till 
den plats, där Guds budbärare hade 
stått, där Guds ord hördes för första 
gången i dessa trakter och där Kristi 
leka,men utdelades. Viisst .var det sär
skilda slags känslor, som alltid grepo 
mig på nytt, då jag såg dessa så glöm
da stenar, atldeles lämna,de åt sitt öde, 

· ligga i denna vardagliga vrå. Den var 
. endast genom en skogsdunge skild från 
stadens utkanter, varest allehanda 
skräp låg i brokigt virvarr. Och d�ck 
voro för mig denna plats och dessa 
minnesmärken utomordentligt kära. 
Jag kände mig förenad, genom Kristi 
J1eli'ga kropp samhörig med det kära 
döda helgonet, som en gång stod här . 
Kanhända ha sedan århundraden ingen 
själ bett vid dess grav. När jag kom 
tillbaka strålade julgranen i klart 1 j us 
på det stora torget. Det var en jätte
gran, som staden Uåtit uppställa, och 
elen var försedd med hundratals glöd
lampor. Människorna skyndade till 
kyrkan, ty Frä!isarens födels-es fest ha
de börjat. På vackert traditionellt 
sätt blev sedan högtiden fortsatt i fa
milj ekretsen. Manga kära och vackra 
bruk hjälpte mig att värdigt fira fes
ten. Dock måste jag med vemod kän
na, att man knappast . - åtminstone 
mycket sälla,n - därunder med tack
samhet tänkte på den, som först förde 
budskapet om Guds mandomsanam
melse hit och höjde fäderna ti!]l . tron 
på den i ,sanning treenige Guden. 



KRISTLIGA LEVNADSREGLER. 

Den lelawur, so1n är av vilet. 
Klausuren inom fyra väggar är 

icke. nödvändig, för mången icke ens 
ny ttig. Den klausur, som är av vikt 
det är själens och tungans. 

Det är bättre att tiga än att 
disputera. 

När en icke vill det, disputera icke 
två, säga engelsmännen. Och jag sä
ger : när två disputera, har ingenden 
rätt. 

Det är alltid att föredraga att tiga 
framför att disputera ; om det icke 
finns anledning, därför att det icke 
finns någon, och om det finns, för 
att kuva tungan. Ty om man icke 
begagnar tillfällena att tygla elen, hur 
skall man då kunna lyckas behärska 
elen ? 

En undervisning, som gives, 
och en annan, sMn borde 
givas. 

Den undervisning, som i allmänhet 
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gives, har till ändamål att göra män
niskorna skickliga t ill' att förvärva 
rikedom och ära. Mig synes, att den 
borde givas med hänsyn till ett annat 
mål, nämligen till att icke behöva var
ken rikedoni eller ära. 

Att lida utan att beMaga 
sig. 

Själens sår, likasom kroppens, mås
te täckas för att kunna läkas. Känt 
är, hurusom icke endast slag och stö
tar, utan t. o. m. själva luftens berö
ring skadar ett sår. På samma sätt 
kan icke endast tal, utan blotta tanken 
fördröja botandet av ett �jälens sår 
eller ytterligare förvärra detsamma. 

Endast kirurgen bör röra vid krop
pens sår, och på samma sätt bör man 
endast av Gud vänta helbregdagörel
se av själens sår. 

Såväl det ena som det andra bör 
man uthärda med tålamod och under
givenhet, och varken om det ena eller 
det andra bör man tala med vem som 
helst och ännu mindre beklaga sig. 

S a n t i a g o d e JVI a s a r n a u.  

FRÅN VÅRA FÖ R SAM LI NGAR OCH FÖ R E N I N GAR. 

M A L M Ö. 

S :T LAURENTII GILLE. 

Det hade bebådats att S :t Laurentii 
Gille, som omfattar de flesta katolska 
familjer här i staden, skulle hava sin jul
fest den 7 januari i prästgården; i sam
lande syfte hade alla. och envar, medlem 
eller ej, inbjudits därtill. Även barnen 
hörsammade kallelsen till detta ekumeni
ska möte ; det var en stor skara ungdom 
av skilda åldrar, som bidade 5-slaget, då 
portarna skulle slås upp och barnfesten 
börja. 

Jubel och glädje blev det nu bland de 
små ; skratt och gamman ; skam också 
den ·Som inte tyckt,e r,tt granen var »väl
digt stilig» och att h a n  s julpåse inte 
Vfö' den allra största och bästa, som 
Tomtefar förärat någon. Men klockan 
blev snart 6. Nu kom stort folk ; små
herrskapet fick . lämna valplatsen och 
vackert krypa upp längs väggarna och 
helst också tiga som möss, så att tanter 
och farbröder kunde höra både sin egen, 
nästan& och de uppträdandes röst. Ty 
det fanns sådana människor också, det 

var det tredje ståndet, sångare, sånger
skor och musikanter; och deras uppgift 
var självfallet att nndfägna oss övriga 
ur sitt rågade ymnighetshorn. 

Men först fick naturligtvis kyrkoher
den, Pastor Kuipers, öppna det hela och 
hälsa allesamman riktigt välmött. Och 
det gjorde han i ett trevligt och otvunget 
och präktigt tal. Sen så började Gillets 
trenne musikkonstnärinnor att visa prov 
på sin kända och avundsvärda talang; 
förresten ställde Gillets nybildade sång
kör också upp och debuterade förtjänst-
fullt med Bellman. 

Då Gluntarna där,after introducerades 
och presenterades, smattrade applåderna 
mot dem; det gällde törhända särskilt 
hr magistern, som var så där lagom be
läsen och lika lagom uppsluppen. Nu 
var det ett lägligt ögonblick för däj
liga tärnor att göra attack mot börs och 
plånbok. En viss amerikansk fru Fortuna 
ville nämligen sedan visa sin bevågenhet; 
föremålet därför blev ett värnlöst flicke
barn om två vårar, som sålunda fick 
grundplåten till sin hemgift. (Vem blir 
månne hon en gång bevågen ? ) .  



Mr H. hade -sen ·. urpremiär på en pjäs, 
>>En kvart i 12», som blev suppleant för 
en annan,. »Pen förlorade Julgrisen», 
vars · uppförande omöjliggjorts genom 
grisens för tidiga försvinnande (prima
donnenycker) .  Sin sirligt böjda svans 
hade hon dock låtit avlocka sig; den före
teddes under alln1änt jubel. Det stycke 
som nu i stället uppfördes var lödigt och 
gott och verkade icke alls tillkommet i 
elvte timmen eller ens en kvart i 12. 

Ja, så var det kaffe med dopp. Och 
det åts väldeligen med kakor, men det 
»snackades» än mer. Det var riktigt na
tionernas förbund som här var försam,
lat; svenskan var världsspråket, bruten 
genom 7-faldig prisma. Skånskan klin
gade dock fulltonigt och ädelt - som 
alltid. 

Nu hade. man fått ny kraft till ytter
ligare · mottaglighet av musikalisk spis. 
Det blev folkvisor och låtar, men också 
auktion och fiskdamm samt slutligen 
även dans kring granen, Sen var pro
grammet slut, orken likaså, och man bör
jade pälsa på sig allt under livligt sam
språk om hur lyckad festen hade varit. 
Och den sista rösten jag hörde i vimlet 
sade med känsla och övertygelse :  »De' 
va' mied trövlit.» 

Bestyrkes å tjänstens vägnar : 
R. S-n. 

0 S K A R S T R ö M. 

JULHELGEN. 

Det var bitande kallt, stjärnorna tind
rade ännu J)å elen mörka vinterhimme
len, när Oskarströms katoliker, under 
glädje och med feststämda sinnen, sam
lades i sin kära S : ta Mariakyrka, för 
att fira julotta. Det var den första 
katolska julotta, som firades i Halland 
sedan söndringens tider. Var det mörkt 
och kallt ute, huru mycket ljusare och 
vai:mare var det icke då i templet. Där 
flämtade vaxljusen p� .. högaltaret och i 
stora kandelabrar vid sidorna om det
samma, där doftade de stora granarna 
och där log J esusbarnet emot oss från 
krubbans halm. Från läktaren brusade 
orgeln, under det att vår nya kör med 
siria vackra latinska och svenska hymner 
bidrogo till att höja festglädjen. Det 
heliga Mässoffret frambars av vår kyrko
herde, vilken även höll festpredikan. 
Många av församlingens medlemmar ha
de även glädjen att få emottaga vår 
under hostians vita gestalt dolde Fräl
sare. 

Vid slutet av Mässan sjöngs en polsk 
julhymn : »Anio pasterzom mowi,,, änge
le1i· sade tilJ. herdarna : ,,Eder är född 
K1'.istus . . .  ,; På sin underbart vackra 
melodi· ljöd hymnen kraftigt genom 
templet och man uppfylldes av en förut 
oanad stämning. Betänk, käre ,läsare, 
att · för många av de närvarande var 
denna julfest den första man firade i 
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en katolsk helgedom sedan ända till tio 
a femton år tmbaka. D å  kanske ni 
kan förstå våra församlingsbors glädje. 

Omedelbart efter julottan lästes ·en 
andra Mässa, under vilken endast pol
ska sånger sjöngos. Inom parentes sagt, 
finnes väl icke någon nation, som äger 
en sådan mängd av sköna j ulsånger, 
som just Polen. Klockan tio hölls så 
en högtidlig sångmässa med predikan 
och på aftonen festandakt med sakra
mental välsignelse. 

S : t  Silvesters afton firades med en 
högtidlig ·aftongudstj änst med svensk och 
polsk predikan, samt ,, Te Deum,, och. 
församlingens invigning till Jesu He
liga Hjärta. 

På den Heliga Familjens fest avhölls 
i Prästgården en julfest för våra ka
tolska barn. De 23 små undfägnades 
med kakao och ,,dopp,,, samt e1fööllo elen 
traditionella gottpåsen. Dessutom före
visade kyrkoherden skioptikonbilcler, till 
barnens stora förtjusning. 

Ja, detta var någ'ra ord om vår jul. 
Visst har julen firats med långt större 
högtidligheter ·på andra platser i vårt 
land, men nu när vi se tillbaka på den 
gångna festen, uppstiga ur våra hj är
tan tacksamhetens böner till Honom, 
vilken låtit oss få fira Hans födelses 
hemlighet i vårt nya tempel. Vi min
nas även alla de, vilka hava bidragit 
till S :ta Mariakyrkans tillblivelse, sär
skilt då vår Högvördige Biskop, som 
icke sparat sig någon möda när det gällt 
att giva ,,hjorden herde och fårahus,, . 

F r a t e r B o t v i cl. 

S T O  C K H:O L M. 

FRANSKA PREDIKNINGAR. 

Dominikane1>patern P. Bechaux 0. Pr. 
ifrån Oslo kommer att på franska språ
ket i Stockholm hålla en serie predik
ningar. Dessa hållas om aftonen i S :  a 
Eugenia kyrka söndagen elen 14 mars, 
tisdagen elen 16, fredagen elen 19, sön
dagen den 21, tisdagen den 23 samt 
fredagen elen 26 mars. 

Dessutom kommer samme pater att 
hålla ett föredrng på franska å Läkare
sällskapets lokal, Klara ö. Kyrkogata 
10, d'redagen den 12 mars kl. 8 e. m. 

S :T JOSEFSFöRENINGEN. 

Tredjedag jul höll S :  t J osefsförenin
gen sin julfest i föreningslokalen vid 
Biblioteksgatan under sedvanliga for
mer. Dagen var nog ej så lyckligt vald, 
då en viss festtrötthet brukar råda efter 
julhelgen och var nog · detta skuld till 
att antalet deltagare var mindre än vad 
som eljest b1ukar vara fallet vid j ul
festerna. Sammanträdet var hedrat med 
besök av kyrkoherde W esse! och 1mstor 



Assal'sson. Kring de med julljus du
kade kaffeborden tillbragtes. aftonen i 
all gemytlighet under det att musiken 
och glöggen värmde 'kropp och själ. . 
Föreningens ordförande var tyvärr av 
sjukdom denna gång förhindrad att när
vara. 

X. 

S :T ERIKSSKOLANS JULFEST 

firades den 27, 28 och 29 dec. Till upp
förande kommo ,,Den hl. natten», jul
pjäs i 2 akter av W. Pailler samt 
»Årsexamen i Ruskaby skola för 50 år 
sedan», pjäs i 1 akt av Wialter Sten
ström. På den första kvällen bidrog· 
herr Aug. Kock välvilligt till stämnin
gens förhöj ande med sitt utmärkta före
dragande av »Skjutsgossen» och »So
targossen» av A. Lindblad samt ,,Sol
datgossen» av F. Pacius och ,,Lasse, 
Lasse liten» av A. Lövberg, ackompan
jerad av fru Alma Kock. Båda blevo 
föremål för det livligaste bifall från 
såväl stora som små. Mellanaktsmusi
ken utfördes av den 12-årige Sven Gun
nar Andren, som gjorde sig välförtjänt 
av de lovord, som rikligen kommo ho
nom till del. De två följande kvällarna 
gladde sig publiken åt att här möta elen 
välkände artisten Brazil Jack, som vi
sade sig såsom mästare i fiol- och piano
spel. Alla kvällarna var utsålt hus ! 

Lördagen den 2 jan. samlades bar
nen igen för att undfägnas med choklad 
och dopp. Dans kring granen o. s. v. 

CONCORDIA CA'I:HOLICA. 

Att i omedelbart samband med den 
traditionella barnfesten den 4 januari 
arrangera firandet av . Concordia Catho
licas 30-årsjubileum var sannerligen ett 
kraftprov av föreningens styrelse. Ener
gi, initiativ och kärlek till uppgiften 
fordrades, om ett gott resultat skulle 
kunna uppnås. 

Resultatet blev glänsande. När man 
en timme före barnfestens början kom 
in i »Gillets» festsal med den väldiga 
granen och massvis av bord dukade med 
härligt bröd och godsaker för mottagan
det av 150 barn, såg man att arbetet var 
utfört med intresse och kärlek. Bakom 
ridån pågick ordnandet a.v en tablå: her
darnas tillbedjan av Jesusbarnet, som vi-
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lar på Jungfnr Marias· knä: . Kl. 5': voro · 
redan alla barnen och många vuxna . -.. 
inalles över 200 personer - samlade· r· , 
spänd förväntan på att ridån skulle g4, · 
upp. Andaktsfullt åsågs den mycket 
vackra tablån av både gammal. och -ung. 
Familjen Nyblom hade all ära av sitt 
arbete. 

En dikt, skriven för några . år sedan 
av Fröken Astrid Herzog, »De fyra års
tiderna>>, framsades av fyra bedårande 
små flickor, klädda i förtjusande i pap
per utförda, fantasifulla dräkter, före
ställande var och en sin årstid. En tea
terpjäs »Examen i Ruska-by skola», ut
förd som spex, .iscensatt. av fröken Bride 
Adams-Ray, som också framgångsrikt 
utförde lärarinnans roll, framlockade 
månget gott skratt. Alla medverkande 
voro lyckade inslag i den komiska ·. ]?ild, 
skolan företedde. 

Härefter togo lekarna och dansen sin 
början till rytmen av våra kända sven
ska långdansmelodier. Så kom det ögon
blick, som säkert av många av de små 
emotsetts med största förväntan, cho
kladserveringen. Ett sorlande liv i hela 
salen under denna glada .akt. Ännu 
några långdanser och som en trevlig av
slutning paketlotteriet, och varje barn 
troppade av med sitt paket. - - -

En skara festklädda damer och her
rar - över 80 personer - begav sig ·vid 
9-tiden in i den smak!fulla matsalen för 
att fira Concordias 30-årsjubileum. U:Uc 
der supen höll ordförand-en, herr E. Sand
qvist, ett elegant, kraftfullt klingande 
tal om dagens betydelse, talade om dem, 
som före honom nedlagt så mycket ar0 

bete på att hålla föreningen samman, 
tackade särskilt ingenjör Edv. Blom för 
hans långvariga och högt uppskattade 
verksamhet som ordförande och kallade 
honom till föreningens hedersledamot. 
Vid supen talade likaledes Hans Hög
vördighet Biskopen, Kyrkoherde• Wessel, 
Konstnären Lennart Nyblom, Ing�:mjör 
Edvard Blom och Kabinettskammarherre 
Baron G. Armfelt om Concordia Catho
licas stora betydelse. Först vid 1-tiden 
avslutades högtidssammankomsten. 

Det sägs, att vackra visor äro icke 
långa, men denna var både lång och 
vacker. Denna förtjusande fe.st gav löfte 
om flera glada sammankomster i den nu 
så populära föreningen Concordi a  Ca
tholica. 

V. 

,•,:-· ' ·  
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1. Måndag. S :t Ignatius. Biskop. Mart. 
2. Tisdag. Maria Kyndelsmässa. 
3. Onsdag. S :t Blasius, Biskop. Martyr. 
4. Torsdag. S :t Ansgarius. Nordens 

apostel. 
5 .  Fredag. 

Martyr. 
6. Lördag. 

nare. 

S :ta Agatha. Jungfru. 
(Jesu Hjärtas Fredag) .  
S : t  Titus. Biskop. Bekän-

7. Söndag. Sexagesima. 
I högmässan Maria Kyndelsmässa. 

8. Måndag. S :t Johannes av Matha. 
Bekännare. 

9; Tisdag. , S : t  Cyrillus av Alexandria. 
Kyrkolärare. 

10. Onsdag. S :ta Scholastica. Jungfru. 
11. Torsdag. Apparitio B. M. V. Imma

culatre. Vår Fru av' Lourdes. 
12. Fredag. Serviterordens sju heliga 

stiftare. 

Änglcwncis fester. Ofta är i den h. 
Sktift tal om att Gud sänt heliga äng
lar tiil människornas tjänst och skydd. 
Guds rike är ett, och i denna enhet lig
ger grunden till kommunikationen mel
lan andevärlden och människornas värld. 
Ande intresserar sig för ande. Därför 
känna enligt Frälsarens försäkran de 
himmelska andarnn icke blott glädje 
över syndarens omvändelse, utan de 
komina även människorna till hjälp i 
deras strävan efter frälsning. Av tack
samhet mot de heliga änglarna ihåg
kommer Kyrkan dem med särskilda fes
ter för att ära dem och även anropa 
deni om deras bistånd. Den första sön
dagen i september (elle1• den 2 okt.) 
firas Skyddsänglarnas vackra fest för 
att tacka Gud för det beskydd Han ge
nom, sina änglar beskär oss. Ärkeängeln 
Mikaels fest (Mikaelsmäsim) inträffar 
den 29 september. Denna ängel är så 
att säga hela Kyrkans skyddsängel. 
Hans fest firades redan på 400-talet, 
tillika som en fest till alla änglars ära. 
Ärkeängeln Gabriel firas med en fest 
den 24 mars och den helige Rafaels 
fest infaller den 24 oktober. 

13. Lördag. Våi· Frus Tidegärd. 
14. Söndag. Quinquagesima. 
15. Måndag. S : t  Sigfrid. Biskop. Små

lands Apostel. 
16. Tisdag. Ferialdag. Fettisdagen. 

· 17. Onsdag. Askonsdagen. 
18. Torsdag. Ferialdag. 
19. Fredag. Ferialdag. 
20. Lördag. Ferialdag. 
21. Söndag. Första i Fastan. 
22. Måndag. Cathedra S : ti Petri An

tiochiae. 
23. Tisdag. S :t  Petrus Damianus. 

Kyrkolärare. 
24. Onsdag. S :t Mattias. Apostel. 
25. Torsdag. Ferialdag. 
26. Fredag. Ferialdag. 
27. Lördag. Ferialdag. 
28. Söndag. Andra i Fastan. 

Helgonens feste·1·. Med heliga förstås 
vidsträckt mening alla himlens saliga 

och rättfärdiga, vilka efter ett fromt 
och gudaktigt leverne på jorden skilts 
hädan i Guds nåd och uppnått den eviga 
lycksaligheten. Med helgon (sancti) ,  
vilkas fester Kyrkan firar, mena vi de 
saliga, vilka Kyrkan efter grundlig pröv
ning av deras leverne och efter det Gud 
genom underverk •bekräftat deras dyg
der och helighet förlänat äretiteln 
,,Sanctus,,, helig, och uppmanar de troen
de att visa vördnad för samt givit tillåtel
se att offentligt anropa om förbön_. Icke 
som om de heliga först genom Kyrkans 
helgonförklaring skulle uppnå himlens 
salighet utan Kyrkan uttalar därmed 
sitt omdöme att de beträffande utmärkt 
sig alldeles särskilt i dygd och fullkom
lighet och äro värdiga de kristnas sär
skilda vördnad. 

Först förklaras den beträffande ,, ve
nerabilis,,, vördnadsvärd, sedan följer 
efter en tid saligförklaringen (beati
ficatio)  och slutligen helgonförklaringen 
( canonisa tio) . 

S. N-k. 


