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REDOSRE-

. DAKTJON 
bringar sin pro
tekto.r, Hans 
Högv ördi ghet 
B isk open, en 
vö�·dnadsf u l l  
och h j ä r t l  i g 
hyl lning på 
hans femtioårs
dag, . frambä- . 

rande på sam
ma gång ett 
varmt och in
nerligt tack för 
hans nitälskan
'de, sant apo
stoliska gärning 
undeI' åren som 
gått och för det 

BISKOP 

:JOHANNES ERIK MÖLLER._ 
50 år den 14 november. 

in tiesse och den 
omsorg h.an äg..,. 
nat och alltjämt 
ägnar vår . tid
skrift. Vår bön 
till Gud är, att 
i ännu många 
år vår vördade 
och avhållne 
Bis,kop må .be
halla hälsa, 
kraft och ener-

,·, 
gi oförminskade 
till fortsatt fram
gångsrikt arbete 
för · vår he[iga 
R y r k a s sak i 
Sverige. 
· AD MULTOS 

ANNOSJ 
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SANKTA BIROI_TTAS UPPENBARELSER. 
BOK VI. KAP. rn. 

Huru själar må frälsas från skärs
elden. 

Jag är himmelrikets drottning, jag 
är misskundsamhetens moder, jag är 
rättfärdiga mäns glädje, jag är syn
diga mäns tillgång till Gud. . Ingen 
pina finnes i skärselden, som ej var
der lättare att tåla genom mig än ho,n 
eljest vore; ingen är så förbannad att 
han ej får misskund medan han le
ver, ty för min skull frestas han lät
tare av djävulen än han eljest skulle 
frestas, Ingen är så bortvänd från 
Gtid, om han ej är helt förtappad, 
att om han kallar till mig, han ej 
återkommer till Gud och får hans 
förlåtelse. Nu för. det att jag är 
misskundsam och att jag fick miss
�und. av min Son, vill jag te dig hu
ru· densamme din döde vän, som du 
sörjer över, 'n\å fräls.as från sina plå
gor, om vilka min Son berättade dig. 

Först må han frälsas från den eld, 
som han tåler för lättsinnigt leverne; 
om någon för hans själs skull vill 
förhjälpa en kvinna till giftermål och 
giva eri annan i kloster och hjälpa 
.en tredje att hon må leva i änkedom. 
Ty han syndade må�gfaldigt i skör
levnad. -För det andra därför att 
han syndaq.e. trefaldigt genom 9mått
lighet: först. kräsliga och .Öv�rmåt
tan ätande och. drickande; sedan till
redande många,_ rätter för högfärds 
skull. För det tredje därför att han 
satt länge vid bordet och försumma
de Guds tjänst och rättvisa och dyg
deliga gärningar. Och vilken som 
vill taga in till Guds ära, som är tre
faldig och en, för denna stora omått
lighet tre fattiga män ett helt år och 
giva dem -�amma rätter och lika go
da, som han själv äter, som dem in
bjuder; och hari.' må ej själv äta, förr 
än han ser de tre äta. Att det långa 
uppehållet, som han gjorde, sittande 
vid bordet, må bättras och avskrapas 

genom denna lilla bidan. Och må 
han utdela till dem tre rikligt till
tagna gångkläder och sängkläder, ef
ter som han ser att de behöva dem. 

För det tredje, för högfärd, som 
han mångfaldigt visade, skall den 
som vill, intaga sju fattiga män i 
varje vecka under ett år, vilken dag 
han vill, och två deras fötter, öd
mj ukligen tänkande så med sig i sitt 
hjärta, när han tvår dem: 0 Herre 
Jesu Kriste, Du som vart stungen av 
judarna, misskunna honom. För det 
andra, 0 Herre Jesu Kriste, Du som 
vart bunden vid pelaren, misskunna 
honom. För det tredje, 0, Herre 
Jesu Kr iste, Du som oskyldigt vart 
dömd av omilda män, misskunna ho
nom. För det fjärde, 0 Herre Jesu 
Kriste, Du vilken avtogs dina egna 
kläder och ifördes begabbelsens kläd
nad, misskunna honom. För det fem
te, 0 Herre Kriste, Du som grym
ligen vart flängd att dina revben 
syntes och intet var helt i Dig, miss
kunna honom. För det sjätte, 0 
Herre Jesu Kriste, D1;1 som vart sla
gen på halsen och spottad i ansiktet, 
mi'sskunna honom. För det sjunde, 
0 Herre Jesu Kriste, Du som var 
utsträckt på korset och hade blodigt 
huvud och händer och fötter, mun 
och öron fyllda med blod och ögo
nen med tårar, misskunna honom. 
Sedan de fattiga männen blivit 
tvagna, må han giva dem mat, så 
som han det förmår och som de tar
va, och bedje dem ödmjukeligen att 
de hed ja för hans själ. 

För det fjärde syndade han mång
faldigt genom lättja: först var han lat 
med att gå i kyrkan; för det andra i 
att söka och vinna avlat; för det tredje 
i att uppsöka heliga mäns orter. För 
det första, gånge den, som det vill, till 
kyrkan en gång i månaden under ett 

I år och låte säga en mässa för hans 
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särligen för hans själ till någon stad, 
där avlat gives och där han hör dem 
var-a gudeliga, som avlaten utlysa. 
För det tredje må han sända sitt of
fer med en troende, rättfardig man 
till de helge män här äro i riket, där 
allmogens samling sker av gudelig
het för avlats skuld, såsom till sankte 
Eriks och sankte Sigfrids och andra. 

För det femte därför att han 
syndade genom fåfäng ära och gläd
je, må den som vill taga alla fattiga 
män som bo i hans gård och gränd, 
en gång i varje månad under ett år, 
och låta säga en själamässa inför 
dem i sitt hus. Och prästen må, förr
än han börjar mässan, förmana dem 
att de bedja för hans själ. Och må 
man giva de fattiga männen mat, så 
att de gånga dädan med hugnad och 
den döde glädjes för deras böner. 
För det sjätte fastän han skall er
lägga sin gäld intill yttersta skärven 
och dväljas i pinan, så skall du veta 
att han i sin yttersta timma hade vil
jan - dock ej så ivrig som han bor
de - att erlägga sin gäld och för 
den viljans skuld har han hopp om 
själahälsa. Av vilket människan må 
förstå huru stor och mycken min 
Sons misskund är, som giver viia för 
så litet. Om han ej. hade haft den 
viljan, hade han varit evigt fördömd. 
Därför skola hans arvingar hava 
vilja att erlägga hans gäld till alla 
dem de veta att han var skyldig och 
bedja dem ödmjukeligen att de för
låta honom, om de fingo skada av att 
de bidade på sina penningar. 

Sedan må han till varje kloster i 
riket sända en så stor offergåva, som 
han vill giva, och låta säga en mäs
sa uppenbarligen i konventet och alla 
må bedja under mässan för hans 
själ, att Gud 1hå vara honom milder. 
Därefter må en själamässa sägas i 
varje sockenkyrka, där han hade 
gods och prästen må säga till folket, 
innan han börjar mässan : denna 
mässan skall sägas för hans själ; 
jag beder Eder i Jesu Kristi namn 
att I förlåten honom om han bröt 
emot Eder i ord eller gärning. 
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För det sjunde för det att han var 
domare och överlät sitt ämbete åt 
vrånga män ; och därför är han i 
djävlarnas händer. Dock för den 
skull att det var mot hans vilja att 
de gjorde någon orätt, fastän han 
aktade mindre därpå än han borde, 
kan han frälsas om han får hjälp. 
Och den hjälpen är min Sons heli
gaste Lekamen, som dagligen offras 
och viges på altaret. Ty det brödr
so.m lägges på altaret, är bröd, förr
än de orden äro sagda, som därtill 
höra och då orden sägas, förvandlas 
det i min Sons Lekamen, som Han 
tog av mig och sedan lät korsfästa. 

Då prisas Fadern av Sonens lem
mar och den Helige Ande hedras i 
dem. Sonen glädes av Faderns makt 
och jag, Hant moder, som födde Ho 
nom, hedras av hela himmelrikets 
härskara. Alla änglarna vända sig 
till Honom och lova Honom, rättfär
diga mäns själar tacka Honom, ty 
de äro återlösta genom Honom. 0, 
huru fruktansvärt för usla. syndare 
att våga vidröra en så värdig Herre 
med så ovärdiga händer. Nu må 
denna Lekamen, som dog av kärlek, 
frälsa honom. Där.för må en mässa 
sägas på varje 11)in Sons hög
tider. Och en · på vardera av mi
na högtider ; och nio mässor .för de 
nio änglakörerna. Och kost och klä
der må skänkas åt nio fattiga män, 
att änglarna, som givits honom till 
skydd och som han på mångfaldigt 
vis förtörnat, må blidkas och offra 
hans själ till Gud. Därefter säges 
en mässa för alla kristna själar, att 
hans själ måtte få vila med dem. 

Denne var en välboren och miss
kundsam man; efter sin död syntes 
han sankta. Birgitta, sägande: - Intet 
lyfte mig så mycket ur mina bedrö
velser som att Guds Lekamen offra
des för mig och rättvisa mäns böner. 
Nu för det att jag var domare och 
överlät min dom åt dem som litet 
älskade rättvisan, så hålles jag ännu 
utanför. Men jag varder raskeliga 
frälst om de, som voro mina vänner, 
voro ivriga för min själahälsa, 
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KATOL_SK PROPAGANDA - JAKT EFTER 
KONVERTITER? 

Det är ett obestridligt och samti
digt för oss katoliker glädjerikt fak
tum, att den katolska Kyrkan vinner 
mark ute i världen. I Schweiz t. e:x:. 
har under det sista århundradet ka
tolikernas antal ökats från 33 till 
42 % av hela befolkningen. Hur 
förhållandena i Holland D.tvecklat 
sig, är allmänt känt. Från Amerikas 
Förenta stater berättas, att den ka
tolska Kyrkan där under de senaste 
25 åren erhållit en tillväxt på 6 mil
joner människor. - }Yien så gläd
jande detta än är fö1,... oss, så oroan
de, ja t. o. m. förskräckande verkar 
det på vissa kretsar inom lutherdo
mens olika arvtagare. 

När då för ett antal katoliker, som 
äro spridda bland annorlunda troen
de och tänkande, ett kapell eller en 
kyrka bygges, eller när katolska 
barmhärtighetssystrar visa sig i en 
trakt, där man förut ej varit van att 
se dem, även om det blott gäller att 
lindra nöden under uppoHrande ·ar
bete i barnhem eller sjukhus. då ut
stötes varje gång från ett .visst pro
testantiskt håll varningsropet: "Ser 
Ni då inte faran?" Öch denna fara 
är "den katolska propagandan!" Om 
man hade dundrat och skrivit på 
samma sätt och i samma ton här i 
landet mot t. ex. den bolsjevikiska 
faran och propagandan, som det un
der de senaste åren och dagarna av 
vissa kretsar inom ett för övrigt vän
ligt och ädelt folk gjorts gentemot 
"de farliga katolikerna och deras 
oförskämda, lömska propaganda", så 
hade man kanske kunnat förstå och 
ursäkta det. Dock, en sådan taktik, 
som redan antytts, användes tyvärr 
också stundom på andra håll, i syn
nerhet i Tyskland, mot den katolska 
Kyrkans verksamhet. Det kan ju all
tid vara en smula tröst att veta, att 
vissa andra länders katoliker icke ha 
det bättre. Det ser t. o. m. ut, som 

om dessa för "den katolska propa
gandan" så rädda svenskar hava lärt 
sig något från ett i Tyskland täm
ligen illa beryktat håll. 

Var ligger för övrigt grunden till 
den katolska Kyrkans framgång ute 
i världen? Står den i något sam
manhang med den så kallade romer
ska propagandan, ett ord som av li
delsefulla protestanter tolkas som 
hänsynslös påtryckning eller lömskt 
och illistigt inträngande på andra re
ligioners område ? 

Visst tillhör "propagandan", d. v. 
s. förkunnandet av evangeliums fulla 
sanning, den katolska ( universella el
ler allmänneliga) Kyrkans väsen. 
Huru skulle det kunna vara an
norlunda? Den katolska Kyrkan har 
alla århundraden igenom, alltsedan 
Kristi och apostlarnas dagar, fordrat 
att erkännas som den enda och san
na K.yrlwn. Hon har aldrig tålt att 
såsom kyrka ställas i j ämnbredd med 
andra kristna samfund, ty Kristus 
har enligt evangelierna blott stiftat 
en Kyrka. Kristus har tänt endast 
ett sanningens ljus i världen, meP. 
avsett att som ett aldrig siocknande 
fyrtorn leda hela mänskligheten över 
jordelivets farofyllda hav till den 
eviga fridens hamn. På grund av 
sin. orubbliga övertygelse och tvingad 
av sin gudomlige Stiftares uttryck
liga befallning kan den katolska Kyr
kan ej för mänskligheten hemlighålla 
detta faktum. "Ingen tänder ett 
ljus och sätter det under skäppan". 
Den katolska Kyrkan kan ej gömma 
sig, ty det vore att förneka hennes 
eviga Mästares och Konungs tanke 
och vilja. Och, Gud vare lov, detta 
behöves ej längre i Europas civilise
rade länder. 

Sant är även, att den katolska 
Kyrkan ej bör sitta overksam i ett 
visserligen kristet, men fran Rom 
skiljt land. Det är hennes heliga 



plikt att samla och uppfostra sina 
barn, att skydda dem och rusta dem 
till strid mot alla lurande faror. För 
hennes ställning gentt;mot de icke ka
tolska kristna i ett protestantiskt 
land, t. ex. vårt, gäller för den ka
tolska Kyrkan såsom norm Herrens 
bön: "Fader, bevara dem, på det att 
de må vara ett, såsom ock vi äro ett 
- - ---'- - att de alla må vara ett, 
såsom du, Fader, är i mig och jag är 
i dig, på det att även de må vara ett 
i oss, för att världen må tro, att Du 
har sänt mig (J oh. I7: II, 2I). 

I Tyskland,· om vars religiösa läge 
kyrkoherde Skog i Brunflo tror sig 
vara så "utmärkt väl underrättad", 
beror den katolska Kyrkans fram
gång och utveckling i första rummet 
därpå, att hon äntligen blivit befriad 
från de genom det protestantiska 
kejsardömet pålagda bojorna. Det 
var ju det preussisk-lutherska kej
sardömets uppgift "att fullborda re
formationen", såsom Wilhelm I ut
tryckte sig. Den W eimarska författ
ningen av år 1918 bragte åt Tysk
lands katoliker den länge saknade 
andliga och kuiturella friheten och 
den politiska likställigheten med pro
testanterna. Äntligen har civilisatio
nen hunnit så långt i Tyskland, att 
inga orättvisa lagar eller tyranniska 
förvaltningsåtgärder längre kunna 
hindra den katolska Kyrkan att i den 
mänskliga kulturens tjänst i full fri
het utveckla sina enorma yttre och 
inre resurser. Av denna katolikernas 
så sent vunna frihet och jämlikhet 
med andra befolkningsgrupper har 
nu detta enfaldiga tal om "motre
formationen", om "Roms framträn
gande" kommit. Vi vilja icke förne
ka, att samtidigt med frihetens _vin
nande det katolska samvetet har vak
nat upp. Behjärtade präster och 
biskopar vilja ej längre lämna katol
ska trosbröder och trossystrar utan 
hjälp i de för själ och trosliv be
klagliga diasporaförhållandena. De 
ha försökt att Mminstone i någon mån 
hindra de .förluster, scim uppstått för 
Kyrkan på grund av den förut så 
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bristfälliga · själavården bland : Tysk
lands i diaspora förskingrade kato
liker. Är då 1detta något märkvär
digt? Är det "propaganda".? Var
för skulle t. ex, Berlins katoliker -
deras antal uppgår nu till över en 
halv miljon - ej hava en egen bis
kop? Varför skulle Berlins katoliker 
ej i Charlottenburg kunna upprätta 
ett katolskt högre läroverk? Vad 
skulle hindra, att Sachsens katoliker. · 
för sin studerande ungdom under
hålla S :t Bennosläroverket i Dres
den? 

Allt vad de tyska katolikerna gö
ra på kulturens och religionens om
råde, det ha även de· tyska protes
tanterna rätt .att företaga sig; Skill
naden är blott, att protestanterna re
dan sedan århundraden haft denna 
frihet, under det att katolikerna först 
sedan 9 år besitta den. Protestan
terna i Tyskland kunna bygga kyr
kor och kapell i katolska trakter, de 
kunna där inrätta sociala och kul
turella organisationer o. �- v. Och 
de göra · det också. - Det finns i 
Tyskland icke blott en Bonifatius
förening (grundad år 1849), utan 
också en Gustav Adolfsförening 
(grundad redan 1832) . Dess huvud� 
uppgift är att på alla sätt med sina 
stora tillgångar understödja. de tyska 
diasporap1'otestanterna. På grund av 
den moderna fluktuationen av män
niskor ha naturligtvis också många 
protestanter flyttat till förut nästan 
uteslutande katolska trakter. Så 
finns det t. ex. i städer med 30-
40,000 invånare, i vilka för 50-60 
år sedan det knappast fanns en enda 
protestant, nu stundom ända till två 
eller tre protestantiska församlingar. 
På landet i sådana trakter, som förut 
varit nästan uteslutande katolska, fin
nas ofta protestantiska församlingar, 
som för kanske endast 30-40 med
lemmar underhålla både kyrka, skola 
och präst! Där det varit bruk, att 
kommunen ställt tomter till förfo
gande för katolikernas kyrkobyggna-i 
der, har det för de styrande varit 
självklart, att den lilla protestantiska 



minoriteten skulle åtnjuta samma 
privilegium. Ingen katolik har då 
talat om "protestantisk propaganda" 
eller om "protestanternas inträngande 
i de katolska trakterna". När efter 
kriget mängden av barn hade mins
kats, så att i sådana protestantiska 
småförsamlingar på landet antalet av 
skolbarn sjönk under den minimi-

. siffra, som var stadgad för erhållan
de av statsunderstöd, gjordes från 
protestantiskt håll allt för att genom 
privata tillskott upprätthålla dessa 
skolor. Inom katolska kyrkliga kret
sar sades då: "De kunna tjäna oss 
katoliker till föredöme för att liva 
oss till uppoffringar för våra dia
sporaförsamlingar". 

Vilken rättänkande protestant kan 
då, för att nu övergå till svenska ka
tolska förhållanden, misstänkliggöra 
de svenska katolikerna och deras 
kyrkliga myndigheter, när de anse 
det som sin heligaste plikt att sörja 
för de över hela vårt vidsträckta 
land spridda katolikerna, att samla 
dem och giva dem en medelpunkt i 
en liten vacker kyrka, vari de under 
gudstjänsterna och även under an
dra tider av dagen kunna känna sig 
hemma? På den ofantliga sträckan 
mellan Malmö och Stockholm ha ka
tolikerna hittills ej haft en enda 
värdig kyrka, ja ej ens det mmsta 
kapell, som varit byggt för kyrkligt 
ändamål. Och huru många katoliker 
finnas ej spridda på detta vidsträckta 
område ! Just i Östergötland bo gan
ska många av våra trosfränder. I 
Norrköpings stad finnas ungefär 80 
till namnet kända katoliker och i den 
närmaste omgivningen ytterligare ett 
90-tal. Noggrannare uppgifter kunna 
tyvärr ej erhållas, på grund av de nu 
gällande svenska bestämmelserna an
gående kyrkobokföring, som frånta
ga katolikerna möjligheten att taga 
reda på sina egna. Men ett är för 
var och en, som känner förhållande
na, tydligt, att det, om de få en egen 
kyrka, skall visa sig vara ett större 
antal. Vad måste icke alla dessa kato
liker sakna med avseende på själa-
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vård och åtnjutande av katolsk un
dervisning! Nu skall byggandet av 
en katolsk kyrka i Norrköping skaf� 
fa åtminstone en liten förbättring. 
Också i Hälsingborgstrakten torde 
antalet av kända katoliker uppgå till 
omicring 200. · Men även där fattas 
ett värdigt gudshus. 

Vad de fattiga katolska barnen be
träffar, har från protestantiskt håll 
betvivlats, att det varit nödvändigt 
att för deras skull sätta en så stor 
apparat i rörelse som soaren på Grand 
Rotel. Men i de katolska barnhem
men i Stockholm, Göteborg och Mal
mö finnes det för närvarande ett 50-
tal barn i skolåldern, som för att 
kunna besöka en katolsk skola och få 
undervisning i den katolska religio
nen äro nödsakade att bo i det till 
skolan hörande hemmet. Största de
len av dessa barn äro fattiga, många 
även föräldralösa. De flesta av 
dem, som till stor del komma från 
landsbygden, kunna icke ens betala 
resekostnaden och ännu mindre av
giften för vistelsen i skolhemmet el
ler för undervisningen i skolan. Och 
för våra skolor få vi katoliker ej det 
minsta bidrag av staten eller kom.
munen, ehuru katolikerna äro för
bundna att betala skatt för underhåll 
av de offentliga protestantiska sko
lorna. Den katolska Kyrkan måste 
även tänka på omsorgen om sina än
nu icke skolpliktiga fattiga barn och 
på den ungdom, som redan slutat 
skolan. - Tyvärr bygger och un
derhåller ej Rom kyrkor och skolor 
åt oss svenska katoliker. När vi då 
i vårt nödläge med tacksamhet och 
gfadje mottaga varje hjälp av våra 
trosfränder utomlands, så göra vi 
intet annat än protestanterna i Frank
rike eller Spanien, för vilka stora in
samlingar ske i Sverige, Tyskland 
och annorstädes. - Är det då lömsk, 
illistig propaganda r 

Ett faktum är, att den katolska 
Kyrkan icke uppträder såsom sekter
na bruka göra, ett faktum är det, att 
den katolska Kyrkan, d. v. s. ansva
riga katolska myndigheter, gentemot 



annorledes troende visar något av 
det som hos dessa icke så sällan sak
nas, nämligen talit. Att den katol
ska Kyrkans myndigheter ingenstä
des på hela jorden kunna beskyllas 
för hänsynslös propaganda eller blott 
för ett taktlöst påverkande för att 
"fånga konvertiter", ligger dock 
egentligen i saken själv. En konver
sion, d. v. s. en omvändelse till den 
katolska tron, är enligt katolsk upp
fattning ett verk av den personliga 
övertygelsen och av G1tds nåd. Kyr
kan vet detta och handlar därefter. 
Hon upptager icke vem som helst, 
som vill bli katolik, utan vidare och 
"med öppna armar". Härom behö
,,er man ju blott fråga konvertiterna 
själva. Under åren 1865-70 utgav 
A. Rosenthal 3 digra volymer, inne
hållande levnadsbeskrivningar och 
bekännelser av konvertiter under 
1800-talets förra hälft: "Konverti 
tenbilder aus den:i 19. Jahrhundert". 
1-\v andra har denna samling fort
satts ända till våra dagar, och den 
innehåller religionspsykologiska skild
ringar och beskrivningar av inre upp
levelser och själstillstånd, som äro av 
det högsta intresse för både katolska 
och protestantiska forskare. I fjär
de häftet av tidskriften "Theologie 
und Glaube" ha vi också tillfälligtvis 
härom dagen läst några sådana kon
vertitbekännelser, vilka klart visa, 
hur· reserverad, ja i början näs
tan kylig, en katolsk präst 1 re� 
gel ställer sig mot sådana, som 
komma för att anmäla sig till över
gång till den katolska Kyrkan. * Of
ta blevo de rentav tillbakavisade. -
Jakt efter konvertiter ligger sålunda 
utanför den katolska Kyrkans arbets
metode1:. 

Sigrid Undset, vårt grannlands sto
ra författarinna och konvertit yttrar 
sig om katolsk propaganda på följande 

· sätt _: "Propaganda er altsaa en del av 
Kirkens vresen. Men ikke-katholikers 
idee1: om den katholska propagan
dans natur _er riktig nok gjennem-

* I vårt församlingsblad skola införas 
några av dessa intressanta bekännelser. 
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gående svrert forkjerte, ofta taakede 
og ikke sjelden fuldkommen forryk
te - som deres' ideer om katholi
cismen i det hele". (Vor Verden 
1927, s. 131 ) . 

Var ligger då grunden - vi 
fråga ärt en gång - till den ka
tolska Kyrkans framgång ? Ligger 
den ej i hennes eget väsen, i hen
nes -förening av ofelbarhet och uni
versalism. På så sätt tillfredsställer 
hon människornas både mest indivi
dualistisk:a och mest sociala behov. 
Behöva ej vår tids människor en 
fla.nuhande, aldrig slocknande fackla 
för att lysa dem genom tidens allt dju
pare fallande dunkel, en vägvisare, 
som ej kan taga miste, då vägen le
der förbi gapande avgrunder ? 

Många protestanter _ ha funnit upp 
en tröstegrund gentemot den "pågå
ende motreformationen", "den katol
ska Kyrkans återerövringar", i det 
d.e upprepa Luthers ord, "att den 
stora mängden för uppfostrans skull 
gäri1a kunna stanna under påvedö-: 
met". (Jämför Söderblom mot Sig
rid Undset i Vor Verden s. 227) . 
Enligt deras åsikt skulle <läremot 
lutherdomen vara något för "de öm
ma samvetena" (j fr ibid.) ,  för de 
fina själarna. Vid närmare prÖv·
ning upplöser sig dock detta argu
ment som en isbit i vårsolen, eller 
ännu bättre, det dunstar bort som en 
molntapp under den brännande m'td
dagssolen. Inför analysens skärskå
dande öga försvinner det till det re.� 
na intet. Detta upptäckes lättast vid 
ett studium av de nyss _ nä.mnda 
"Konvertitenbilder". Där framstäl� 
les en lång, oöverskådlig rad av i 
världsligt och andligt . avseende fram
stående niän och kvinnor. Om deti 
katolska Kyrkan skulle ha bedrivit 
en "hänsynslös propaganda" i pro-
testanternas mening, skulle dessa sä� 
kerligen i hög grad känt sig från:· 
stötta. 

Från protestantiskt hå]! kunde man 
icke helt och hållet förbise denna 
boks beviskraft både för den katol.c 
ska sanningen och mot protestanter-



nas vanliga propagandateori. Man 
sökte då åstadkomma något liknande 
för de protestantiska samfunden. 
Ernst Koch utgav år 1903 "Ueber
tritte aus der römisch-katholischen 
zur evangelischen Kirche". Boken 
talar om personer, som levat under 
olika tider på 1800-talet, och skulle 
enligt författarens uttryckliga fram
hållande 1 förordet vara ett mot
stycke och en motvikt till Ro
senthals bok. Men Koch kunde 
endast anföra 89 namn. Ett jäm
förande studium av dessa båda verk 
skulle ådagalägga, hur ytliga grun
derna för omvändelse till protestan
tismen varit i jämförelse med dem 
som varit bestämmande för de ka
tolska konvertiterna, av huru under
prdnad vikt själva sanningsfrågan 
varit för de förra, huru många rent 
yttre krafter, som dragit till protes
tantismen, alldeles oavsett denna re
ligions stora bekvämlighet, då den ju  
e j  kräver några inre eller yttre of
fer av sina rekryter, huru mycket 
mindre mod, som fordrats för avfall 
till protestantismen än för konversion 
till katolicismen. Men kanske voro 
de i Rosenthals bok omtalade kon
vertiterna personer med "mindre öm
ma samveten", ka'nske voro .de bara 
"vulgära vardagssjälar". Difficile 
est satyram non scribere. 

Nej , den katolska Kyrkans fram
gångar äro ej en följd av slugt plan
lagd propaganda, av hänsynslös på
tryckning på själarna. Den, vilkens 
ögon icke äro skymda av fördomar
nas tjocka slöjor, måste erkänna, att 
den katolska Kyrkans orubbliga fast
het trots tidernas stormar, hennes 
aldrig svikande ungdomskraft, då 
alla andra religiösa samfund sönder
falla och ,upplösas runtom henne, yt
terst beror på hennes gudomlige 
Herres bistånd, som han den dag, då 
han grundade henne på P etnis, häl
leberget, - lovat henne ända till sek
lernas ände. Och den, som icke bär 
färgade glasögon utan klart förmår 
se in i verkligheten, måste upptäcka, 
att den yttersta grunden till hennes 
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framgångar är den inre, oemotstånd
liga dragningskraften av den gudom
liga, genom den Helige Andes sär
skilda bistånd alltjämt ogrumlad be
varade sanningen, som hon erbjuder 
hela mänskligheten. Detta är ursa
ken till att så många, många blickar 
i våra dagar, liksom under alla före
gående kristna århundraden, vända 
sig mot Rom, till att ofta och allt
jämt oftare den övertygelsen höres 
uttalas : "Blott den katolska Kyrkan 
förmår att stå emot vår tids farliga 
andliga sjukdomar : materialismen 
och individualismen med alla deras 
föskräckliga följder, blott hon kan 
bota dem med den uppenbarade san
ningens hälsosamma lära, som hon 
helt och oförfalskat framställer". 

Varuti består nu då den så för
skräckligt utmålade "katolska fa
ran" ? Menas därmed icke möjlig
heten, att kanske några protestan
ter skola lära känna den katolska 
gudstjänsten och · trosläran sådana 
som de verkligen ära, att de kanske 
skola bilda sig ett eget omdöme där� 
om och sålunda något rucka på de 
fördomar, varmed de blivit inpyrda 
av både lärare och läroböcker ? De 
protestanter, som härstamma från 
nästan uteslutande protestantiska 
trakter, ha ju  ofta inte den minsta 
aning om , dn!J sanna katolicismen, 
När under världskriget sårade tyska 
soldater, hemmahörande någonstade3 
i Hinter-Pommern skulle föras till ett 
sydtyskt benediktinerkloster för att 
där hos munkarna mottaga sjukvård, 
satte de sig först emot att föras dit . .  
Men då de icke kunde upptäcka nå
gon dolk under munkarnas kåpor och 
icke fingo gift i maten, började de
ras många fördomar så småningom 
att ge vika, och till sist, när de, tack 
vare den goda vården, återvunnit 
hälsa och krafter, togo de med tå· 
rar i ögonen avsked av de goda mun
karna och det dem kärt vordna klost
ret. Nu hade de lärt sig känna klos
terlivet, sådant det verkligen är ! 

Det, som här i Sverige skrives i 
1 

tidningarna om katolicismen, ofta. av 



framstående protestantiska kyrko
män, låter icke sällan så otroligt, att 
man ofrivilligt för handen till pan
nan och frågar sig : "Huru är sådant 
bara möjligt ? Är det okunnighet el
ler illvilja ?" När därigenom vissa 
kretsar bringas att tro, att allmänhe
ten måste väckas till försvar mot 
"elen katolska faran", om från ka
tolskt håll något företages till hjälp 
åt de i det stora landet här och där 
kringspridda katolikerna, då kan den 
lilla katolska minoriteten icke för
hindra ett sådant föga gentlemanna
mässigt uppträdande. Men den skall 
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därför ej tveka att oförskr3.ckt gå 
sin egen väg rakt fram och att göra 
det, som den anser vara rätt, i hopp 
om att Gud skall vända det onda till 
något gott. Och det må slutligen sä
gas : Finns det ingen större fara i 
Sverige för folkets kroppsliga och 
andliga välfärd än den katolska, ut
kläckas ingenstädes i landet farligare 
och värre planer än i "Propaganda
centralen, Götgatan 46", då är allt 
gott och väl beställt i Sverige. 

Den heliga Teresias av Avila dag 
den 1 5  okt. 1927. 

G g  W. 

E N H E T S  T A N K E N . 

Till allt det smärtsamma, som 
världskriget hade med sig för för
samlingarna nere i Sönderjylland, 
hörde också förlusten av deras fryrk
klockor. De togas ned för att stö, 
pas till kanoner, och varje kyrka fick 
behålla endast sin minsta klocka. 
Först efter freden återfingo templen, 
vad de sålunda mistat, och av kano
nerna gjötos nu nya klockor, som 
med sina malm tungor kallade · till 
gudstjänst och förkunnade Guds lov. 

En av de städer, som då erhöllo 
de flesta och vackraste klockorna, 
var Haderslev. Denna stad hade un
der kriget måst nöja sig med blott 
tre små klockor, två i de bägge lu
therska kyrkorna och en i den ka
tolska helgedomen. Nu fick den i 
stället åtta nya. Men innan dessa 
sattes upp, borttogos klockorna i de 
båda lutherska kyrkorna, emedan de
ras toner- befunnits falska; och en� 
<last den gamla klockan i den katolska 
kyrkan fick sitta kvar. Dess toner 
voro nämligen fullkomligt rena och 
klara, och de åtta nya klockorna 
klingade i full harmoni med henne. 

En gripande symbol ! De kristnas 
enhet är ju tidens lösen och det ge
mensamma målet för alla kristnas 

strävan. Så har den gamla, vörd
nadsvärda, katolska Kyrkan redan 
länge verlcat för en återförening med 
alla troende. Om detta bads det en
ligt den helige Faderns önskan brin
nande böner under det nyss gångna 
jubelåret; och det gives väl knappt 
en katolsk präst, som icke med glädje 
skulle offra sitt liv för kristen enhet 
i överens'stämmelse med Kristi tanke. 
Att enhetstanken vuxit sig stor och 
stark också i den protestantiska värl
den, därom vittnar utom mycket an
nat även den enastående samling av 
protestantiska kristna, som ägde rum 
häromåret i vår sköna huvudstad, 
där då även de skismatiska, orienta
liska kyrkorna läto sig representeras, 

Men om sättet för enhetens vm
nande äro meni.ngarna delade. På 
det stora mötet i Stockholm, som 
med orätt kallats "ekumeniskt" och 
med ännu mindre rätt kan kallas ett 
"kristenhetens möte", då hela den 
universella, katolska Kyrkan lyste 
med sin frånvaro, trodde man sig 
kunna vinna målet eller åtminstone 
komma det närmare genom uppoff
rande av trons enhet. Det var ingen 
samling omkring en objektiv och 
oföränderlig trosnorm. Tvärtom såg 



man bort från de många och väsent
liga skiljaktigheterna i fråga om 
tron. Spörsmålet därom uteslöts helt 
enkelt från programmet för att ej 
den hopplösa, inre splittringen skulle 
bliva uppenbar och den så livligt 
åtrådda enheten bringas i fara. Fanns 
det något trons ljus, brinnande i ljus
staken, så sattes det under skäppan. 

Och i stället för att som de gamla 
kyrkoconsilierna, de verkliga, ekume
niska mötena, värna om den kristna 
trons enhet, sysslade Stockholmskon
ferensen blott med sociala och ca
ritativa frågor. Om sådant som krig, 
osedlighet och alkoholism fälldes så
lunda skarpa ord, medan man teg 
om det, som är upphovet till detta 
onda - tidens tvivel, otro och för
nekelse och folkens avkristnande -
teg, där en flammande protest varit 
på sin plats. Ingenting hade därför 
hindrat, något som också sades rent 
ut, att även hedningar tagit del i det
ta möte och dess förhandlingar. Ty 
också hedningar kunna ena sig med 
kristna, om att krig och en låg mo
ral är något skadligt och fördömligt, 
vars bekämpande är en mänsklighe
tens gemensamma uppgift. Och det 
är först, när det gäller det centrala 
- hjärtats tro - som deras vägar . 
skiljas. 

Ett i sanning underligt kyrkomöte, 
vartili motsticke saknas i hävderna. 
En karrikatyr av ett ·kyrkomöte trots 
all den diplomatiska skicklighet, var
med det sattes i scen och den pom
pösa värdighet, varmed det orrigav 
sig, ett möte, vars enda nytta var, 
att det bevisade sin egen gagnlöshet 
o·ch vanmakt ! Eller vad vanns väl 
annat än det tomma, fåfängliga ske
net av en utvärtes enhet, döljande 
den mest djupgående och omfattan
de inre söndring och splittring? Vad 
vanns väl annat än en enhet utan 
K1:istus, utan enig tro på honom? 

En arm och fattig vinst ! Ty så 
saknades ju  den enda, verkligt bä
rande gl'unden för alla de välmenta 
reformerna med avseende på "life 
and �rörk''. Och de äro dömda ätt 
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misslyckas, liksom det träd är oåter
kalleligt dömt att vissna, som ej har 
sina rötter i fast mark, och även det 
�könaste kärleksverk bär fö�gängel
sens insegel, om det icke är en tronS
frukt. 

* 
Om icke ens något försök gj ordee, 

av de vid Stockholmsmötet samlade 
teologerna att komma till någon 
trons enhet, var detta däremot målet, 
som man satt sig före på den i Lau
sanne under augusti månad hållna 
världskonferensen för "faith and 
order", tro och författning. Och det 
är nog icke för mycket sagt, att den
na konferens av sina tillskyndare 
motsågs med stora förväntningar, 
vittgående förhoppningar. Men des
sa svekos i grund, något som också 
erkänts av dem själva. 

Den högtidliga förklaring som å 
hela den grekisk-ortodoxa kristenhe
tens vägnar avgavs av den kände 
prela�en Germanos, och vari han så
som grundval för enhetsförsöken fö� 
reslog den ena, heliga, allmänneliga 
Kyrkans lära och författning under 
de åtta första århundradena av desS
tillvaro, uppenbarade, vilket botten
löst djup det ligger mellan grekisk or
todox och protestantisk uppfattning 
av dessa vitala frågor. Hur skulle 
också någon enhet vara möjlig mel
lan dessa orientaliska kristna av 
gammaldags tro, som i Kyrkan se ett 
av vår Frä.lsare själv stiftat, heligt 
samfund med en av honom insatt 
hierarki, en fast, för alla tider gäl
lande lära, och sakrament, förmed
lande verklig, gudomlig nåd, samt 
kristna som protestanterna, vilka i 
sin rationalistiska modernism mena,. 
att det ej gives någon synlig Kyrka 
eller bestämd lära, som hava de mest 
divergerande åsikter om den aposto
liske successionen och sakramentens 
både antal och nådeverlmingar och 

· rent av föredraga religiös anarki 
framför en av Gud grundad ord
nmg. Enhet dem emellan är otänk
bar. 

"Om en överenskommelse beträf-



fande trosbekännelsen för en repre
sentativ församling som denna är all
deles omöjlig, så anser jag, att vi, 
om än blott för en kort tid, böra upp
giva detta försök". Så lydde också 
det allvarliga ord, varmed den gamle, 
anglikanske biskopen Gore avslutade 
sitt tal på mötet. Och det kan be
traktas som hela mötets sista, tra
giska slutord. 

Det kyrkohistoriska läget i denna 
stund är alltså detta. Get10m den 
personliga samvaron synes. udden 
hava brutits av den bitterhet, varmed 
1eke-btolska kristna hittills bedömt 
varandras skilda samfund, och de 
vilja · hädanefter betrakta varandra 
som "bröder". För övrigt har intet 
vunnits genom de med så stora ord 
utbasunade mötena dem emellan. 
Och i fråga om det viktigaste av allt 
- trons enhet - stå de varandra 
lika fjärran nu som någonsin och 
alltjämt lika fjärran från den katol
ska Kyrkan. 

* 

Skall då aldrig den så efterlängta
de och väl behövliga enheten kunna 
'vinnas ? Eller gives någon väg, som 
leder därtill, och i så fall - vilken 
är denna väg ? 

Ja, den sanna, kyrkliga och krist
liga enheten består i, att alla kristna 
äro ett i tron på Kristus och hans 
lära och i lydnaden för den myndig
het, som han instiftat till enhetens 
bevarande. Och den lära, som för
kunnades av den gudomlige mästa, 
ren, av hans evangelister och apost
lar, det nya testamentets lära, är 
samma lära, som förkunnats av den 
katolska Kyrkan under tidernas lopp 
och av henne förkunnas den dag i 
dag är över hela jordens krets. Den 
myndighet, som han insatte till över
vakande av lärans renhet, var apost
larna med Petrus i spetsen och efter 
<lem Roms påvar och de under deni 
stående och i förening med dem ver
kande innehavarna av biskops- och 
prästämbetet. 

· · · · ·· 

Om 'kristna genom villfarande· fära 
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eller förnekande av den kyrkliga lyd
nadsplikten brutit gemenskapen . med 
Rom, såsom det skett med protestan
tismens sekter och österns ortodoxa, 
är blott ett att göra. De måste i an:
den vända tillbaka till den eviga sta
den, där Petruskyrkan välver sin 
mäktiga kupol över apostlagraven 
och Sanct Petrus ännu lever i sina 
rättmätiga efterföljare. De måste 
vända tillbaka till den Kyrka, som en·· 
sam är ofelbar, emedan hon ensam 
äger hela sanningen och bibehållit 
Kristi lära oförändrad utan att lägga 
något till den eller taga något från 
den. De måste vända tillbaka till den 
Kyrka, som i denna tid av natt och 
mörker lyser lik "staden på bergetJ), 
och där Kristus själv är verkligen 
och väsentligen närvarande, genom
strålande allt i hennes liv och väsen, 
hennes kult och lära, och man ej bly
ges för Honom utan bekänner Hans 
namn öppet och frimodigt inför all 
världen och med glädje också lider 
och dör för Honom . De måste åter
inträda i den fulla gemenskapen med 
denna Kyrka, som grundades av 
Herren själv med de konungsliga or
den : "Du är Petrus och på denna 
klippa skall jag bygga min Kyrka, 
och helv�tets portar skola icke bliva 
henne övermäktig". 

Endast så vinnes den enhet, som 
Herren bad om i sin överstepräster
liga förbön, och som svarar helt och 
fullt mot Hans gudomliga vilja. 

* 

Klockorna i Haderslevs lutherska 
kyrkor stämdes till samklang med 
stadens katolska helgedom. Och när 
alla de klockor, som nu ringa över 
den protestantiska världen från New
york till San francisco, från S :t 
PauL i London till Isakskatedralen 
vid N evan, från Wittenbergs slotts
kyrka till den gamla Sanct Nicolaus 
i Amsterdam, från domen i Roskilde 
till Stockholms Storkyrka - bildlikt 
talat - blivit omstöpta, så att de 
klinga i fuU harmoni med den gamla 
klockan · 1 Rader-slevs katolska Ma-



riakyrka, eller - utan bild talat 
när alla jordens kristna blivit katolska, 
då ringer det åter till högmässa i den 
gamla kristenh\:'.ten, som det inte ringt 
på. fyra hundra år. Då äntligen är 
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söndringens tid förbi, och den sanna 
enhetens gyllene tid kommen. Då 
har vår Frälsares förbön för de sina 
gått i slutlig fullbordan: Ut omnes 
unum sint. X. 

MAG N US OLAI TAVASTS KYRKLIGA 
G Ä RNIN G. 

( Forts.) 
Jag har i föregående artikel berört 

biskop Magnus Olai Tavast såsom 
församlingsgrundläggare och kyrko
byggare. Må vi nu litet dröja vid 
honom såsom klostergrundläggare, 
Klostren äro den katolska Kyrkans 
barmhärtighets- och kulturcentra, 
därför måste Magnus Tavasts verk
samhet även omfatta detta område, 
ty annars skulle man sakna i hans 
storhet n_ågot väsentligt. 

Bland Finlands sex kloster var det 
åtminstone tre, som ledde sitt ur
sprung från denne store biskops tid. 
Dessa kloster äro : dominikanerklost
ret i Wiborg, fransiskanerldostret i 
Raumo och, biskop Magnus Olai Ta
vasts största och förnämsta skapel
se, birgittinerklostret i Nådendal. 

Grundläggningsåren för de två 
förstnämnda äro icke bekanta, men 
omtalas de i alla fall i urkunderna 
för första gången under Magnus Ta
vasts tid. 

Birgittinerklostrets grundläggnings
brev är daterat i Telge, den 30 au
gusti 1438. Detta brev är un
dertecknat av "Niclis, met Gudz nadh 
biscop j Waexio oc nw postulatus til 
aerchebiscop j Vpsala, Benet j Lin
köpingh, Swen j Skara, Thomas j 
Strengenes, Magnus j Abo, Olaff j 
W esteraros, met sama nadh biscopa. 
Christiern Niclisson drozet, Karl 
Knutzson, marsk, Gozskalk Benctz
son, Niclis Aeringislesson, lagman j 
Sudhermanna landh, Laurens Vlfs
son, Benet Steensson, lagman j N ae
rike, Göstaff Algutzson, Bo Steens-

son, riddare, Thure Steensson j Vp
land, Karl Bonde Thordzson j Wes
mannalandh, Knut Jonsson j W aes
tergozlandh, Aruid Swan j Tihae
raedhe, Sone Sonesson j N orfinne, 
Mattis Martinsson j Sudherfinne, 
lagmannen, Karl Ormsson, Niclis Jö
nos (son) aff Diwrsholm, Benet Gozs
kalcsson, Benet Jönisson aff Salista, 
Karl Cristiemsson, Niclis Steensson, 
Benet Ludhechesson. Mattis ödhgis
lesson, Bo Knudzson, Aeringisle 
Niclisson, J oan Geddae, Göstafi 
Sture, J oan Karlsson, Göstaff Lau
rensson och Clauus Flata, awapn. -

" 
Om motiven till detta klosters 

grundläggande säges i nämnda riks
råds beslut : "at fore thens skuldh 
at werdugher fadher met Gudh her
rae biscop Magnus aff Abo och hans 
hederlica capitulum, claerkeriet, rid
derskapet, frelsemen oc mena almo
ghen j sama biscopsdöme haffua 
langh ligha warit begaerende, at ther 
j landena matte wardha stifftadh oc· 
byght eet systre closter aff sancti 
Dominiscj orden, - - - serdelis 
fore predican scrifftamaal oc affladz 
skuldh, - - - tha wiliom wij, at 
thet clostret skal byggiaes oc wi
ghiaes Gudhi til hedher jungfru Ma
rie. sancto J ohanni baptiste, som 
synderlighin rikesins patron aer , 
sancte Anne oc sancte Birghitte. -

" 
I samma brev uppläts åt klostret 

godset Stenberg i Masku socken. 
Här är icke platsen, att narmare 

redogöra för detta Finlands förnäm-



sta kloster och dess historia under 
Magnus Tavasts tid. Vare det blotl 
nämnt, att den först utsedda platsen 
senare icke befanns vara lämplig, 
varför klostret, antagligen 1445, flyt
tades till den plats, där Nådendals 
gamla klosterkvrka an i dag står, 
minnande Finlands folk om den tid, 
då Kristi sanna Kvrka ännu var det 
finländska folkets andliga moder, 

Att Magnus Tavast även i det av
seende, varom nu varit tal, framstår 
såsom en av Kyrkans största söner i 
norden, är för oss katoliker klart. 
Vi skola blott minnas. vad klostret 
i svunna tider betytt för det andliga 
livet 1 det karga Finland : det 
var dess pulserande centrum, guds
dyrkans fullkomligaste hemvist, de 
djupaste själarnas tillflyktsort, den 
kristna barmhärtighetens aldrig si
nande källa och den sanna själskul
turens örtagård. Endast då kunna vi 
uppskatta Magnus Tavast mest be
tydande verk 

Skall likväl K vrkan, säsom Kristi 
synliga representant, kunna verka en
ligt sin läromästares vilja, måste även 
dess tjänare leva i överensstämmelse 
med Kristi vilja. Att en för Kyr
kans bästa så nitälskande · man som 
Magnus Tavast skulle på allt gör
ligt sätt övervaka prästerskapets sed
liga liv, är naturligt. Men vi hava 
även ett säkert bevis härpå. 

Såsom vi veta, lagfästes på syno·
den i Elvira celibatet för lde
resiets högre grader. Denna lag blev 
snart därefter gällande i hela väster-
landet. Därefter har den haft en 
oavbruten giltighet. Ja, påven Leo 
den store utsträckte den även att 
gälla subdiakoner. Efter det lagen i 
stor utsträckning icke blivit tilläm-

. pad, återställde påven Gregorius VII 
densamma i dess fulla kraft. 
Emellertid följdes den i Norden 
ännu icke allmänt. Därför beslöt 
kyrkomötet i Skenninge år 1248, att 
celibatet skulle ovillkorligen gälla för 
alla präster, och överlämnades det åt 
biskoparna att övervaka lagens efter
levande. Oaktat detta var det dock 
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svårt att förmå prästerna att efter
leva lagen. Härpå tyder den omstän
dighet att redan biskop Hemming 
den 2 april 1350 såg sig tvungen att 
uttryckligen förbjuda landets präster 
att hemma hos sig hava sina barn, 
eller att överhuvudtaget låta dem 
vistas å Kyrkan tillhöriga gods. 

I huru stor utsträckning präster
skapet ännu på Magnus Tavasts tid 
stod främmande för celibatslagen och 
för biskop Hemmings ovannämnda 
förbud är icke bekant, men att i syn
nerhet detta senare icke fann förstå
else ar klart, ty i annat fall hade 
Magnus Tavast icke varit tvungen 
att ånyo inskärpa förbudet av år 
1350. 

I början av denna uppsats fram
höll jag Magnus Tavasts strävan 
att i alla avseenden höja Kyrkans an
seende och stärka dess makt. För 
att uppnå detta sitt mål, såg biskopen 
sig icke allenast skyldig att person
ligen göra sig bekant med tillståndet 
i landet, utan han ansåg sig även . bö
ra bereda det kyrkliga överhuvudet 
i landet en hans ämbete motsvarande 
dräglig materiell tillvaro. Därför 
lät han Åbo uppföra en ny 
biskopsgård, vilken byggdes av 
sten. Därjämte lät han av sten upp
föra ett slott i Kustö. Då vi känna 
Magnus Tavast såsom den Kyrkans 
tjänare, som ingalunda drog sig för 
personliga besvär och vedermödor, 
då det gällde förvaltningen av det 
höga ämbete han, såsom han själv 
säger, med Guds nåd erhållit, kunna 
vi icke återföra uppbyggandet av 
biskopsgården i Åbo och slottet i 
Kustö på personlig ärelystnad, utan 
dikterades även denna hans verksam
het enbart av omsorg om Kyrkans 
eget anseende. 

"Huru uppfylld av kärlek till Fräl
saren biskop Magnus Tavast var, 
framträder kanhända bäst i den pil
grimsfärd han åren 1tp9-1420 fö. 
retog till den heliga graven. Draga 
vi oss till minnes, att Magnus Ta· 
vast då redan var en man på något 
över 60 år, kunna vi först rätt tipp· 



skatta denna färds betydelse såsom 
bevis på hans allt övervinnande kär� 

· lek till Kristus. 
På återfärden vek han in till Ve

nedig, varifrån han medförde till 
hemlandet en mängd dyrbara böcke.r 
samt värdefulla kulturföremål. Bland 
dessa senare uppräknar Paul J uusten 
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i sin biskopskrönika bl. a. kyrko- · 
dräkter, en kalk av guld och ett stort 
silverkrucifix, antagligen det som 
.sedermera prydde det heliga Leka
mens altare i Åbo domkyrka. Bland 
de medförda böckerna bör nämnas 
en silverbeslagen evangelie- och 
epistel bok 

Den vördnad biskopen visade Fin
lands apostel utvisar den omständig
heten, att han lät silverbeslå dennes 
reliker. 

Nu hava vi svsselsatt oss med sol
sidorna av Magnus Tavast liv, men 
jag bör även framhålla de dystra da
gar den helgonlike biskopen hade att 
genomleva. Såväl politiska som an
dra olyckor . drabbade landet under 
Magnus Tavast långa episkopat. 

Den största personliga sorg hade 
väl biskopen år 1429, då Åbo dom
kyrka härjades av mordbrand. D� 
närmare uppgifterna om brandens 
början erhålla vi ur den skrivelse, 
vilken från Åbo avsändes till stats
rådet i Reva!, och i vilken rådet i Åbo 
anhåller om mordbrännarens, en smed 
vid namn Hermann Smit, uteläm
nande eller bestraffande. 

Rådets i Åbo brev i ärendet är da
terat den r augusti 1429, ·men redan 
dagen förut, den 3r juli, avsändes 
ett annat brev till rådet i Reval, där 
Smits miss�ärning påtalas. 

Ur det förstnämnda brevet tillåter 
jag mig att citera följande, som ger 
en ganska klar bild av händelseför
loppet: 

"- - - dat in .iuwe stat geko
men ys ein grot misdeder, sin name 
.is genoment Hermah Smyt, de uns 
stat so iamerliken vorbrant hevet 
mtde uns enen unvo-Cr) winkliken 
schaden gedan havet. Hem also dat 
v:or overwoldicli w_art in dem . doster 

· ( dominikaner klostret i Åbo) ,  do 
-nam de vurgenomede Herman svn:e 
yseren tangen unde hamer un<le lep 
in sancte Henrix domkerke unde 
. brake dar up beslagene stocke, dar 
Godis offer inne was, unde nam dal 
gelt myt sich ut dem lamde " 

I det ovannämnda brevet av den 
;11 juli säges det, beträffande denna 
brand : "Item, leven vrundes, Her
man Smit, de Åbo stat verbrant unde 
sloch up in der domekerke up desulve 
tiit iij beslaten stocke, dar Godes of
fer inne was, unde nam <lat mit sich 
van hiir, den i1ebben gy ok gevele
get." 

I korthet var händelseförloppet 
således följande : 

Sedan Herman Smit först antänt 
staden och det därbelägna dominika
nerklostret fattat eld, till vars und
sättning stadsbefolkningen väl man
grant skyndade sig, bröt Herman 
Smit sig in i domkyrkan, uppbröt of
ferkistan och stal därur, vad där 
fanns. Sedan detta nidingsdåd väl 
var utfört, antände han för att cfölja 
sitt tidigare brott själva domkyrkan 
och rymde till Reval. 

Att inbrottet kunde obemärkt för
siggå mast hava berott därpå, att 
domkyrkan låg rätt långt ifrån klost
ret, där stadsbefolkningen var sam
lad för att släcka den dar utbrutna 
eldsvådan, kanhända även den anlagd 
av Smit. 

Att denna händelse måst hava 
känts ytterst tung för Magnus Ta
vast förstår man. Biskopen lät sig 
d�ck icke lamslås, 11tan vidtog han 
genast alla till buds stående åtgärder 
för kyrkans återuppbyggande. 

För att mana befolkningen till of
fervillighet och arbetsamhet bevilja
de Magnus Tavast och Sveriges · öv
riga biskopar 40 dagars indulgens åt 
alla, dem som besökte den hemsökta 
kyrkan öch bidrog till dess återupp
byggande. Även hänvände sig bis
kopen till det ' då sammanträdande 
kyrkomötet i Basel, detta skedde år 
1443, samt utverkade av mötet and0 

1iga förmåner åt alla dem, _som bj0 



<lrogo till byggnadsverksamheten . 
.i-\.ven den påvliga legaten i Tyskland 
:kardinal Alexander, beviljade samma 
år i samma avseende andliga privile0 

gier. Ett par år senare förkunnade 
påven Eugenius IV indulgens åt 
,dem, som bidrogo till kyrkans åter
uppbyggande. Men icke allenast 
kyrkan som sådan erhöll indulgens
brev, även de särskilda altarena er
höllo dylika, allt endast för bygg
nadsverksamhetens påskyndande. 

AV alla dessa omständigheter mås• 
te vi draga den slutsatsen, att de ska
dor kyrkan genom branden erhållit 
måste hava varit rätt betydande. 

Även andra olyckor fördystrade 
Magnus Tavast liv samt försvårade 
hans kyrkliga verksamhet. Vi skola 
blott minnas, att landet under hans 
:biskopstid hemsöktes av pest åren 
-14I3, 1424 och 1427. Att biskopen 
under · dessa svåra tider såväl per
sonligen som genom kyrkans präs
terskap gjorde allt sitt för att lindra 
nöden, hjälpa de sjuka och de efter
levande, är klart. Vi kunna ännu för 
våra ögon se den ädle biskopen van
dra genom Åbo gator, välsignande be
folkningen, hjälpande de sjuka, bju
<lande tröst och hjälp var helst så
<lant behövdes. 
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Innan jag slutar denna återblick, 
är det skäl att påpeka, att han den 
27 april 1416 av konsiliet i Konstanz 
erhöll i uppdrag att jämte biskopar
ne i Oslo och Vexiö undersöka av
lidne biskop Nikolaus av Skara och 

r Skenningenunnan Ingrids, om vil-
kas kanonisering Erik av Pommern 
ävensom ärkebiskoparna i Uppsala, 
Lund och Nidaros m. fl. hos kyrko
mötet anhållit, leverne och dem till
'-skrivna underverk samt att därefter 
avgiva redogörelse endera till kyrko
mötet eller till den blivande påven. 

Den l mars 1417 hemställa ärke
biskop Johannes av Uppsala och hans 
suffraganer, däribland Magnus Ta
vast, att kardinalerna hos den blivan· 
-de påven skulle understöda de nämn
.da personernas kanonisering. 

Den 7 maj 1418 meddelar påven 

lVIartin V från Konstanz, att han 
godkänt och gillat det uppdrag kon
siliet givit biskoparna i Oslo, Åbo 
och Vexiö att å ort och ställe verk
ställa den förut omnämnda undersök, 
ningen, varöver redogörelse i sinom 
tid skulle insändas. 

Härav se vi, vilket anseende Mag
nus Tavast långt utom landets grän
ser ägde. 

Ett ännu märkligare bevis på det 
anseende, Magnus Tavast åtnjöt, bör 
framhållas. 

År 1421 uppfördes Magnus Tavast 
på första förslagsrummet till erhål
landet av Uppsala ärkebiskopsstol, 
ehuru han dock icke blev utnämnd 
till denna post till följd av konungens 
mellankomst, vilken därtill hade 
utsett birgittinermunken Johannes 
Haquini, som tidigare hade varit i 
konungens tjänst. 

Detta val är märkligt även i ett 
annat avseende. Alltid förut hade 
domkapitlet i överensstämmelse med 
den kanoniska · rätten uppställt endast 
en person på förslag, men denna 
gång, antagligen på konungens till
skyndan, uppställde domkapitlet tre 
personer. 

Vad till slut Magnus Tavasts en
skilda liv beträffar, ville han även 
härutinnan vara den . första, ett 
exempel för sina samtida. Därför 
var hans liv i allo "kyskt, ärbart och 
i hög grad försakande". Han utöva
de all kristlig dygd av ett inre behov. 
Hans kärleksverksamhet hade inga 
gränser. Sin privata gudstjänstord
ning upprätthöll han noggrant t. o. 
m. då han var på resor. Under hans 
tid förgick icke ens en timme om 
dagen, utan att mässor lästes i Åbo 
domkyrka. 

Detta är bilden av Finlands stör
sta biskop, och därför kunna vi kal
la honom Finlands i alla tider störste 
son, men framför allt Kyrkans öd:
mjukaste tjänare. 

Vid 93 års ålder tog han avsked 
från sitt biskopsämbete och över
flyttade till Nådendal, där han bod
de i närheten av sitt verk, Nåd�nchils 



birgittinerkloster. Den 9 mars 1452 
kallade den Allsmäktige sin tjänare 
till sig: Han begrovs vid ingångs
porten till det heliga Lekamens al
tare. 

Förvissad som jag är, att Magnus 
Tavast, om än icke av Kyrkan upp
höjd till _helgon, likväl nu levande i 
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Sonens närhet vakar över Nordens 
folk, vilka han älskat så 1högt, avsiu
tar jag denna min framställning med 
bönen : 

Magnus, Kristi tjänare, bed för de 
nordiska folkens omvändelse. Amen. 

J a r l  L : s o n  R e n v a l l. 

E N  B Ö N E N S  B O R G  F Ö R  N O R DE N S 

O M V Ä N D E L S E. 

För de flesta av Credos läsare tor
de Storhertigdömet Luxembiwg vara 
ett tämligen dunkelt begrepp. Ett 
litet land kring mellersta Mosel med 
ett par hundratusen invånare. Dock 
finnas åtskilliga fakta, som göra det 
Önskvärt, att vi finge våra geogra
fiska kunskaper om denna del av 
världen något påökta. Först och 
främst är Luxemburg - och har all
tid varit - ett ivrigt katolskt land. 
Men därtill finnes där också åtskil
ligt, som-intresserar särskilt oss nor
diska katoliker. 

Redan då man från söder kommer 
till den lilla måleriska huvudstaden, 
börjar man · finna beröringspunkter. 
Där lever ännu Norges förre över
herde, den ärevördige gamle ärke
biskop Fallize, som är luxemburgare 
av födseln. Han har där funnit den 
bästa vård i sin höga ålderdom i en 
berömd institution, som ledes av 
systrar, tillhörande en under karme
literoi·den affilerad kongregation. 
Där bor också hans egen åldriga 
syster, som troget följt honom ge
nom livet. För ärkebiskop Fallizes 
vänner i Skandinavien är det en 
tröst, att han funnit en så ljuvlig fri
stad för sin levnads afton. Ty för 
övrigt genomgår han ett sannskyl
digt martyrium av kroppsliga smär
tor, som så gott som aldrig släppa 
taget. Ej heller förunnas honom den 
tröst, som prästen annars finner vid 
offeraltaret, då hans sjukdom också 

gör det omöjligt för honom att läsa 
mässan. Trots all kroppslig svaghet 
är han andligen frisk, klar och ung
domlig. Hans tankar tyckas ofta 
vandra norrut till det land, där han 
utförde största delen av sitt livsverk. 
Han visar den besökande de böcker, 
som han skrivit om sitt kära Norge. 
De utgöra en hel liten samling. Detta 
litterära arbete representerar emeller
tid blott en bråkdel av hans omfat
tande missionsverksamhet. B:ur tack
samma skulle vi icke vara mot ban
brytarna, som efter århundradens 
dödtid åter lade grunden till katolskt 
kyrkobygge i våra nordiska länder ! 
Det finn:s tyvärr också hos oss kato
liker, som mest demonstrera sin 
kyrkliga iver med munnen - särskilt 
genom att kritisera det reella arbete,. 
som ofta · under svårigheter och an
strängning verkligen har utförts här 
i Norden för vår Kyrkas sak, som 
också är allas vår livssak. Ack, är 
icke en enda liten handling, som po
sitivt tjänar vårt arbete, mera värd 
än hela strömmar av ord i kritiskt
negativ riktning ? Ej minst i vår 
verksamhet, där så mycket återstår 
att göra.! 

I Luxemburg tycks man mera anse 
sig behöva positivt katolskt arbete . .  
Vilken glädje att se de fyllda kyr
korna, de blomstrande katolska insti
tutionerna - enbart det biskopliga 
konviktet för gossar verkade som en 
hel liten stad i staden. Vid präst-



seminariet studerar också en norsk 
teolog. Kanske har detta varit med
verkande orsak till att väcka det 
verkligen förefintliga intresset för 
vårt i allmänhet så litet kända ka
tolska arbete i Norden. En trofast 
vän har också de skandinaviska ka
tolikerna i den unge idealisten pro
fessor Leo Lommel, som docerar fi
losofi i prästseminariet. 

Men expresståget ilar norrut och 
för resenären till Clervaux - ett 
namn som vi säkert alla känna. 
Många av oss ha också sett fotogra
fier från denna måleriska ort. Av 
dessa kunde man lätt få det intryc
ket, att den lilla staden ligger mitt i 
en viltromantisk bergstrakt. Detta 
är emellertid icke fallet. Bergen i 
dessa trakter äro ganska blygsamma 
till sina dimensioner ; naturen är i 
alla fall mycket tilltalande. Särskilt 
är det stora benediktinerstiftet ovan
ligt vackert beläget. Som en ko
nungaborg i folksagan reser det sig 
högt uppe på toppen av en skogsklädd 
bergssluttning. Kommer man till 
Clervaux på kvällen, är det inte lätt 
att finna den smala slingrande gång
stig, som leder upp tilf den impone
rande klosterbyggnaden. Men detta 
bör icke avskräcka någon. Om man 
är nordbo och katolik, kan man va
ra säker att finna Dom Clause vän, 
tande vid stationen med en liten lyk
ta i handen. Dom Clause är liten 
och spenslig, blond och blåögd. Man 
märke, att denne benediktinske en
tusiast för de skandinaviska folken 
är född i Metz, staden och stiftet, 
varmed våra · länder är förenad med 
heliga, osynliga länkar. 

På liknande sätt äro vi också för
bundna med Clervaux, som redan 
kunde vara förtjänt av namnet : en 
bönens borg för Skandinaviens om-

. vändelse. Här ha vi trofasta före
hed j are och vänner. Här känner 
man sig strax hemma. Stiftet Saint 
Maurice i Clervaux är också en verk
ligt monumental byggnad. Särskilt 
anmärkningsvärd är den tilltalande 
färgen på klostret, som fotografierna 
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ej förrn� återgiva. Det är byggt i 
romansk stil, men i modern tid. Själ� 
va stiftet däremot är ett av de äldsta 
i världen. Det har grundats av sankt 
Maurus, elen helige Benedikts lär
junge och vän. Dess intressanta hi
storia har utförligt beskrivits 
Credo. 

Men detta gamla stift är fyllt av 
ungt, friskt liv. Clervaux hyser en 
stor klosterfamilj. Påfallande är det 
starka inslaget av yngre munkar. 
Också vid ett kortvarigt besök mär
ker man vilken förebildlig klosterlig 
anda som här härskar : stillhet och 
kraft, andakt och målmedvetenhet. 
Hur måste man icke glädja sig över 
att äga så värdefulla vänner! Ty 
detta äro verkligen munkarna i Cler
vaux - trofasta, pålitliga vänner i 
detta ords vackraste bemärkelse. Ett 
stort Ansgariusaltare i klosterkyrkan 
påminner dem om deras store lands
man och ordensbroder, som fått äre
namnet : Nordens Apostel. Varje dag 
läsa de gemensamt på heligt rum en 
bön för Skandinaviens om, ändelse. 
Med intresse följa de den katolska 
rörelsen i Ultima Thule. En ung 
dansk novis bildar · därtill en levande 
f öreningslänk. 

Den förutvarande abboten för det
ta frejdade stift Dom Renaudin har 
på ålderdomen blivit blind och bor 
icke mera i klostret. Hans efterträ
dare Dom Allardo är ung och ener
gisk. Han tillhör en framstående . 
belgisk familj. Utan överdrift kan 
man kalla honom en fascinerande 
personlighet, som i hela sitt up�_trä
dande förenar världsmannens sakra 
takt med benediktinerns djupa och 
ädla andlighet. Helig iver lyser ur 
hans ansikte. En egendomligt melo
disk stämma ger uttryck åt hans tan
kar. Hur underligt att med denne 
mönstergille klosterman, omgiven av 
klosterlivets välsignelse, diskutera · det 
antikverade och grönköpingspräglade 
klosterförbudet i Sverige. Vilken un
derlig ide att tillåta de aktiva kon
gregationerna, som dock världsligt 
sett kunna göra mycket mera "pro-



paganda" än de kontemplativa or
denssamfunden ! 

"Varför stänger man oss ute", 
frågar Dom Allardo med fin ironi, 
"är det våra böner man är rädd för ? 
Men dem kan man ju i alla fall inte 
utelåsa, ty bönen låter sig inte hejda 
av några gränsmurar". 

. Visst är Clervaux ett farligt ställe 
för vår Kyrkas fiender i Norden. 
Om de vore kloka, skulle de söka 
11tfärda ett böneförbud, som särskilt 
strikt genomfördes i Clervaux. Ty 
detta kloster är en sannskyldig fäst
ning för nordisk katolicism, en bö
nens borg för Skandinaviens omvän° 

delse. Det framgick tydligt, att Dom 
Allardo personligen önskade en än
nu starkare kontakt med det katolska 
Skandinavien. Vilken milstolpe i ut
vecklingen, när det första benedik
tinerklostret i Norden efter det sto
ra förstörelseverket för 400 år sedan 
reser sina murar mot himlen. Hur 
många av oss gå icke ständigt och 
längta efter denna dag ! . 

Men redan nu under väntansåren 
äro alla katoliker från de skandina
viska länderna varmt välkomna i 
Clervaux. Redan länge har en fri
stad bjudits dem däruppe, och det 
har tyvärr hänt, att gästfriheten 
missbrukats av ovärdiga. Men detta 
har icke kommit portarna att stän
gas. Tvärtom betraktar stiftet Cler
vaux det som en glädje att kunna va
ra skandinaviska katoliker till hjälp 
och stöd. I själva klostret är ut
rymmet begränsat, men den intresse
rade besökaren kan i närheten erhålla 
full pension på mycket goda villkor. 
Särskilt med nu rådande valutaför
hållanden är det billigt för skandi
naver att leva i Luxemburg. Ej hel
ler är det så svårt att komma till 
Clervaux. Från Liege gå direkta tåg 
ditupp, och till Liege har man direkt 
förbindelse från Köln. Clervaux 
måste vara en idealisk plats för så
dana, som söka vila och ro i det mo
derna jäktandet. En fridfull · och 
vacker trakt. Tillfällen till: sköna 
promenader. ,J klosterkyrkan hal' 
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man tillfälle att dagligen följa litur
gin i hela dess fulländade skönhet. 
Ja, denna bönens borg är väl värd 
att bliva en vallfartsort för oss 
skandinavisl<:a katoliker. 

Ibland kan det hända, att vi lån
na oss ensamma och isolerade här
uppe i våra i kyrkligt avseende så 
kalla och karga länder. Någon gång 
ha vi också den. känslan, att ingen har 
särskilt intresse för oss ute i den sto
ra katolska världen. Detta är dock 
en överdrift. Det är sant, att vårt 
arbete icke är på _ långt när så myc
ket känt som Önskvärt vore i utlan
dets missionsintresserade kretsar. 
Här vore ett omfattande upplys
ningsarbete av nöden, och för detta 
tarvas både· tid, penningar och kraf
ter. Men redan nu finnas lysande 
undantag från denna genomsnittliga 
okunnighet om vårt katolska arbete. 
Och ett av de mest lysande av dem 
·&a är Clervaux, där man har en 

ingående kännedom om våra strävan
den, där man broderligen delar både 
våra sorger och vår glädje och där 
man slutligen är outtröttligen verk
sam för att vara oss till hjälp. Hur 
tacksamma skulle vi icke alla vara 
över denna bönens borg, varifrån 
andliga hjälpsändningar dagligen nå 
oss. 

Onda makter hota de nordiska fol
ken. Med tysta men säkra och 
snabba fjät skrider avkristningen 
framåt. De som å ämbetets vägnar 
skulle försvara den kristna tron mot 
angreppen från alla sidor förena sig 
delvis med angriparna och söka riva 
ned vad som ännu finns kvar av den 
gamla tron inifrån genom modernis
tiska strävanden. Det rikt utveckla
de sektväsendet bidrager på sitt sätt 
till att undergräva förtroendet för 
varje religiös säkerhet. Också de 
moraliska begreppen börja alltmera 
undergå en upplösningsprocess. Som 
den sista, ur vissa synpunkter farli
gaste fienden har nymalthusianismen 
på sista tiden börjat erövra ännu 
kvarstående fästningar. År · 1926 ha
de Sverige den lägsta nativitetssiff-



ran bland alla Europas länder. 
Mäi1skligt att döma skulle Nordens 
folk vara dömda till snar tillbaka
gång och ganska snar undergång. 

Men Guds barmhärtighet och lång
modighet äro oändliga. Hans rätt
visa domar mildras av bön och bot
färdighet. Hans frommas förböner 
förmå honom att lova att skona So
dom, om . det blott finnes tio trogna 

C R E D O S  

Erikke Rosenörn-Lehn. 

Glentholm. Roman. Eget 
Förlag 1927. 

Ett katolskt aktionscentrum i smått 
finner man i den gamla goda biskops
staden Roskilde. Dit höra naturligt
vis i främsta rummet den nya Lau
rentiekyrkan och prästgården Sankta 
Maria Hpj, men propagandaområdet 
är ännu större. Ett litet hemtrevligt, 
till kyrkoområdet gränsande hus, som 
förut nämndes Villa Turris och nu 
:fått namnet Sanct Josefs Hjem, 
måste också medräknas, om man 
exakt vill angiva vårt roskildensiska 
aktionscentrums storlek. Men de 
som · i främsta rummet giva detta ka
tolska hus dess prägel äro barones
san Rosenprn-Lehn och · henne5 
mångåriga följeslagerska på livs-
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i den fördärvade staden. Då vi sörja 
över allt det fördärv som gripit våra 
nordiska länder, så finna vi en mäk
tig tröst som uppehåller och upp
muntrar oss - den att vi ha bed
jande vänner som aldrig förtröttas, 
ja, att man till och med på sista ti
den har byggt en hel bönens borg för 
Nordens omvändelse. 

B. D. A s  s a r s  s o n. 

B Ö C K E R. 
vandringen, den kända målarinnan 
fröken Sofi Halten. 

Dessa båda damer känna endast 
ett livsintresse: den katolska saken. 
Varje besökande måste ryckas med 
av deras innerliga fromhet och ung
domliga entusiasm, som ännu länge 
efter samvarons slut förmå värma 
hjärtat. Fröken Halten har ända in 
på de sista åren arbetat med sin 
pensel. Baronessan Rosenprn-Lehn 
strider och verkar med sin penna. 
Också protestantiska tidningar i 
Danmark synas högt värdesätta den
nas alster trots deras utpräglat ka
tolska karaktär. Som sista frukten 
av hennes omfattande litterära verk
samhet uppenbarar sig nu en lång 
roman, 1_.esultatet av flera års ar
bete med en händelsekedja, som bör
jar år 1515  och slutar i nutiden med 



länkar i icke mindre än tre olika 
världsdelar. Boken är "den katol
ske Ungdom tillegnet", vilket man 
väl bör minnas vid bedömandet. 

Högst når författarinnan i sina 
stämningsbilder. Man tycker sig näs
tan se den natur hon beskriver. Män
niskoskildringen står ej på samma 
höjd, ehuru också här finnes en bril
jant tecknad typ : den hjärtegoda, 
impulsiva Margarethe Rud. 

Glentholm är namnet på en gam
mal jylländsk gård, över vilken för
bannelsen vilar på grund av en svår 
förbrytelse på reformationstiden, då 
slottets arvinge av religionshat mör
dar sin egen broder, som är fran
sikanermunk. I samband härmed 
upprullas en serie tavlor från Dan
marks lutheranisering. Författarin
nan får härvid också tillfälle att göra 
en avstickare till sitt kära medeltida 
Roskilde, där hon synes väl bevand
rad. 

Dessa ,skildringar ha mest karak
tären av en förklarande prolog. Hu
vudhändelserna i boken äro förlagda 
till senare hälften av 1800-talet och 
vidare fram till vår tid. Vi återfö
ras till Glentholm och se hur för
bannelsen verkar vidare för att slut
ligen lösas. Här finnes en lång pa
rentes på omkring 130 sidor : Fri
herre Arild Esajas Silfverskjölds 
Historie. En svensk konvertit, som 
övergått till den katolska tron genom 
drottning Josefinas inflytande berät
tar på Glentholm sin brokiga lev
nadssaga. På grund av sin katoli
cism får han gå i landsflykt. Han 
strider i Afrika mot kabylerna, han 
vinner efter många äventyr sin brud 
i Canada och blir därtill mäkta rik. 
Skildringarna av den fransk-cana
densiska världen äro utomordentligt 
intressanta. Man beklagar blott, att 
dessa · utmärkt katolska och konser
vativa nordanländer i den Nya Värl
den äro så föga kända här i den euro
peiska Norden. Det starka intryc
ket av dessa canadensiska bilder 
skadas kanske i någon mån av en 
svag stänk filmdramatik i händelse-
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förloppet - en djävulsk bov, som 
går under, medan hjälten på under
bart sätt räddas efter att ha upp
täckt högst lukrativa oljefyndigheter. 
Kanske råka också de bästa europeer 
lätt in i den amerikanska stilen, då 
de skola framställa amerikanska för
hållanden. 

Man . känner sig emellertid tack
sam att med friherre Siliverskjöld 
få återvända till Europa, där vår 
hjälte tjänar som påvlig zuav under 
de kritiska åren omkring 1870. Här 
lämnar författarinnan åter mycket 
lärorika tidsbilder med värdefulla 
avslöjanden av de hemliga sällska
pens stridsmetoder mot påvestolen. 
Kanske skadar detta styckes i övrigt 
utmärkta apologetiska karaktär i nå
gon mån det litterära värdet. 

Vi återvända till Glentholm, som 
omsider blir taget i besittning av ett 
katolskt par, den ovan _ omtalade 
Margarethe Rud och hennes för
träfflige man Oskar Bildt. Deras 
ende son blir präst och hela gården 
omvandlas till ett benediktinerkloster. 
Men då har också förbannelsen vikit 
från Glentholm, ty Glentholm har 
gjort bot. 

Den tråd som sammanbinder alla 
dessa händelser är N emesistanken, 
som JU särskilt utvecklas av den 
danske författaren Goldschmidt. 
Här har denna tanke kristnats och 
katolicerats. Gång på gång får man 
se bevis på, att "vad människan sår, 
det får hon ock uppskära". Natur
ligtvis härskar denna vedergällnings
lag både i den naturliga och d

::
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övernaturliga ordningen. Men for 
våra skumma mänskliga ögon är det 
icke alltid lätt att i enskilda fall av
göra, hur och när den har träffat. 
Guds vägar äro upphöjda och out
forskliga och vårt förstånd på många 
sätt begränsat. Det kan ha sina ris
ker att framträda och säga : Det 
straffet kommer för den synden, det 
här andra straffet för den och den 
synden. , Ett flagrant exempel fin
ner man i själva Glentholm. Där 
framhållas vissa familjeolyckor inom 



<len bernadotteska kungafamiljen och 
antydes, att de kunna betraktas som 
straff för att Karl XIV Johan "hav
de afsvoret sin Tro for at vinde en 
jordisk Kongekrone". Nu säges det 
j u  allmänt, att marskalk Bernadotte 
under hela sitt liv aldrig varit kato
lik. Och avsvärjandet av kalvinistisk 
trosbekännelse måste väl icke betrak
tas som en så straffvärd förbrytelse. 

Kanske spela de utomordentliga 
händelserna en väl stor roll i denna 
roman, så att utomstående kunde lätt 
få den förutsättningen, att nutids-, 
1rntoliken lever i en värld av under-
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verk. Också den katolska vardagen 
har sin skönhet och storhet. Men 
- allt detta är anmärkningar av mera 
periferisk art. Kanhända kunna de 
med lätthet gendrivas. I sin helhet 
är Glentholm en bok, som man läser 
med både utbyte och glädje. Den 
är präglad av sin författarinnas kär
lek till Kyrka och fädernesland. De 
som känna hennes andliga ungdoms
friskhet skulle ingalunda förvåna$, 
om hon också litterärt sett fartfaran -
de visar sig stadd 'i utveckling. 

B. D. A s  s a r s  s o n. 

Kapitelsal i M ehrerau. 
( 1/lustrationsprov ur Orlwed: Cistercieordenen.J 

Edw. Ortwed. Cistercie
ordenen og dens klostre i 
Norden. · J. H. Schultz 
Forlag, Köbenhavn. 

Hart när dagligen få vi ju bevitt
na, hur okunniga och illvilliga hän
de� draga våra dyrbaraste minnen och 
traditioner i smutsen. Ofta nog hän
der det, att vi ej äga nog stor kun
skap för att bemöta förment berät
tigade anklagelser mot vår hel. Kyr
kas inrättningar. 

Det är därför ej underligt, att vi 
glädjas över, att en sällsynt sakkun
nig katolik räcker oss en hjälpande 

hand. Edw. Ortweds stora arbete 
om cistercienserorden förtjänar att 
bli föremål för varje aktiv katoliks 
intresse. 

Den nu i tryck föreliggande första 
delen behandlar ordens allmänna hi
storia, de kommande delarna ägnas 
de olika nordiska klostrens öden. 
, Boken präglas från början till slut 
av en sträng samvetsgrannhet. Det 
är ingen overklig skönmålning, vi få 
till livs, det är en på källcitat byggd 
tillförlitlig bild av ordens skiftande 
liv. Framställningen är kolossalt 
koncis dock utan att trötta. Kanske 
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en del detaljer kunnat slopas för att 
göra boken mera lättsmält. Nu för
virrar kanske någon gång rikedomen 
till en början. 

Särskilt intresse tilldrager sig si
dorna 27-30, där författaren med 
talrika citat visar, hur orden ställde 
sig till den hel. Skrift. Bibelläsning 
och bibelstudium voro i stället för 
f�rbjudna och omöjliggjorda, på
bjudna C!.ch underlättade. Ar 1458 
uttalar ett generalkapitel "Af alt på 
jorden er intet fuldkomnere og pris
vcerdigere og mere tilstrcebelse
vcerdigt for alle · kristne end ihcerdigt 
studium af den hellige skrift", sid. 29. 

Vi få en ingående inblick i klost
rens · organisation och det dagliga, 
hård� livets indelning. När ·vi för
vekligade nutidsmänniskor läsa om 
den dagliga rutinen, häpna vi ofta och 
inför; · de stränga fastorna stå vi · 

] stumtna. Hur annorlunda ar ej den 
religton, som: här utövas, mot den vi 
nu få oss påtrugade av smarta ame
rikanare. Då förstod man offrets 
lycka och betydelse. 

Som förut antytts tvekar ej för
fattaren att blotta de mörka sidor 
som kunna finnas. Men av citate� · 
att döma tyckes samtidens dom ha 
varit : hårdare än nutidens. 

Helhetsintrycket är gott. Trots sin 
vetenskapliga karaktär kan boken lä
sas med nöje, förf :s glödande kärlek 
till ämnet rycker läsaren med sig. 

Bokens pris, S kr., står ej i pro
portion till den stora och bestående 
glädje och nytta man får av den. 
Det kan och får ej avskräcka någon 
från att köpa den. 

Det är en bok, som varje aktiv ka
tolik bör läsa, för att stärka sig i den 
allt mer tilltagande dagliga striden. 

0. E d. 

I Rom håller det nya missionsrnu�
seet nu på att iordningställas. Det 
skall inrymmas i Lateranpalatset, 
men det redan nu existerande Bor
ghiamuseet i _  Propagandans palats 
kommer även att införlivas med : det
samma. Redan äro alla salarna · fär
diga, och det sysslas nu . ivrigt 1rned 
ordnandet och systematiseringen av 
museiföremålen. Man hoppas att för 
besökande kunna öppna det nya ' mu
seet redan under de första dag'.arna 
av nästa år. Men den högtidlig</- in
vigningen skall först äga rum deh :20 
december nästa år, 50-årsdagei;i av 
Pius' XI :s prästvigning. 

Nyligen har ett konkordat sliutits 
mellan den Heliga Stolen och Li
tauen. Det högtidliga utväxland�t av 
aktstyckena ägde rum i det påyliga 
statssekretariatets lokaler. A Påve
stolens vägnar undertecknade kardi
nalstatssekreteraren Gasparri, å Li
tauens premiär- och utrikesministem 
A. V oldemaras. 

Även med Jugoslavien ha en .längre 
tid konkordatsförhandlingar förts. 
Man har tytt den apostoliske nun
tiens i Belgrad ankomst till Rom och 
hans långa konferenser med kardi
nalstatsse1ueteraren och Påven själv 
som ett tecken på att även det nya 
sydslaviska riket snart skall träda i 
ordnade förbindelser med Kyrkan. 

Såsom en motsvarighet till den för
ra året i Rom skedda vigningen · av 
sex kinesiska biskopar kommer den
na höst en japansk prelat att i den 
eviga staden av den Helige Faderns 
egen hand mottaga den biskopliga 
värdigheten. Hans namn är Mgr 



Halasaka från N agasaki. I Japan 
gör den katolska missionen j ust nu 
betydande framsteg, och av alla de 
kristna bekännelserna känner sig det 
japanska folket mest draget till den 
katolska Moderkyrkan. Utnämnandet 
av den första japanska biskopen har 
mottagits med stor entusiasm i Japan, 
och Roms strävanden att ' göra kris
tendomen nationell i den uppgående 
solens land har även i de officiella 
kretsarna hälsats med tillfredsstäl
lelse. 

I Holland har det nya katolska 
universitetet i Nymwegen fått en 
glädjande utveckli�g. Enligt den re
dogörelse för det förflutna läsåret, 
som vid öppningshögtidligheterna den 
20 sept. gavs, voro förra året 356 
studenter inskrivna vid universitetet. 
Detta betydde en ökning av 29. Och 
dessa alumner äro fördelade på tre 
fakulteter: derI teologiska, den juri
diska och den filosofiska. I sitt tal 
framhöll rektorn med tacksamhet, 
att de holländska katolikerna med 
beundransvärd frikostighet under
stödde den nya katolska lärdomsan
stalten icke blått med penninggåvor 
utan också genom skänkande av tal
rika böcker. Förra året ökades. bib
lioteket med 1 0,000 band och tid
skrifternas antal steg från 365 till 
371. Lika glädjande äro de goda 
vitsord, som från alla håll givas de 
universitetets studenter, som efter 
avlagda examina fått olika platser 
ute i det praktiska livet. 

De bayerska biskoparna ha nyligen 
utgivit ett herdebrev om den katol
ska pressen, i vilken alla behjärtade 

, katoliker på det mest inträngande sätt 
uppmanas att stödja de kyrkliga tid
ningarna och tidskrifterna : "Så länge 
som fiender från alla håll angripa 
den fatolska religionen och Kyrkan, 
så länge som de fortsätta att avskju
ta sina förgiftade pilar, så länge kan 
och får ej heller försvarsstriden in
ställas; så länge behöva vi en själv-
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ständig och målmedveten katolsk 
press för att segerrikt utkämpa den
na kamp . . . Den katolska pressen ä1 · 
bäst ägnad att bland folket sprida 
den övertygelsen, att utan den fria 
utvecklingen av religionens livskraf
ter intet framåtskridande i andlig, 
ekonomisk och social välfärd är möj
ligt, att bloft en statsordning, som 
stammar från Gud och som. bygger 
på den gudomliga lagens fasta grund
val och de av Världsfrälsaren för• 
kunnade grundsatserna är i stånd att 
åter upprätta folk och fosterland". 

Ännu" är Sacco-Vanzetti-dramat 
icke glömt, och man har nyligen i 
tidningar funnit påståendet, att Van
zettis systers resa till Amerika .hade 
till huvudsaklig uppgift att utverka 
broderns frigivning och att stödja ho
nom i hans anarkistiska uppfattning. 

Det torde därför vara av intresse 
att taga del av en förklaring, som 
Vanzettis syster själv avgivit angå
ende motivet för sin resa. Enligt 
Officio Romano Informazioni har 
hon uttalat sig sålunda : "Jag har 
kommit till Amerika framförallt för 
att förmå mln broder att kalla en ka
tolsk präst till sig och att försona sig 
med Kyrkan." 

Det är möjligt, att hon tvivlat på 
domens rättvisa och att hon i det 
längsta hoppats, att brodern icke 
skulle dö i den elektriska stolen, men 
under alla förhållanden ville hon: rik
ta hans uppmärksamhet på att det 
finns en annan domare, inför vilken 
han förr eller senare skulle stå. Det 
var hennes och hennes familjs in
nerligaste önskan, att, om Vanzetti 
måste dö, han skulle dö i frid med 
Gud och Kyrkan. Därför företog 
hon den tusenmilslånga resan - ett 
drag av sann systerkärlek. 

Vanzetti dog utan att hava motta
git de . heliga dödssakramenten, men 
hans sista ord voro dessa : "Gärna. 
förlåter jag dem, som göra mig det
ta". 



1 
HELIGA ELISABETH. 

En furstetron, för Kristi skull, 

Här glatt försmådde du; 

Bland änglarna i himmelrik' 

Du evigt härskar nu. 

Den vällukt våra hjärtan giv . 

Av fromma tjänsters dygd, 

Som din barmhärtighet oss lär 

I fagra rosors skygd, 

En · !?iirlek, som kan lyfta oss 

Till höga stjärnors rymd, 

Där Gudomen i ,  klarhet bor 

Av intet stoftgrand skymd ! 
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(Från engelskan av Karin Antell.) 

S. AUGUSTINUS OM SKÄRSELDEN. 

Denne helige kyrkofader talar of
ta i sina skrifter om skärselden, 
och hans ord utvisa tydligt att 
hans hjärta var uppfyllt av kärlek 
och deltagande för de stackars, li
dande själarna därstädes. Han be
flitade sig icke allenast själv om att 
bistå dem, utan han försökte även 
med alla medel, som stodo honom 
till buds, att hos de troende uppväc
ka ivern för detta barmhärtighets
verk. "En enda dag i denna fruk
tansvärda reningsort", lärde han; 
"'kan icke ens jämföras med tusen 
'år av lidande i detta liv", och "el
den där är värre än alla lidanden 
tillsammantagna som kunde påläggas 
oss i detta liv". S. Augustinus till
rättavisar även skarpt förmätenheten 
hos en kristen på hans tid, vilken 
djärvdes påstå att man icke alls be
hövde frukta skärselden, emedan den 
endast utgjorde ett lindrigt straff, 
och att det vat honom likgiltigt huru 
länge han måste uppehålla sig där, 
om han blott slutligen kom till him
len. Helgonet svarade honom .så
hmda : "Ingen må anföra sådana 
skäl, ty ' skärseldens lågor ät:0 för
färligare än alla lidanden i denna 



värld, huru förskräckliga v1 an må 
föreställa oss dem. "På ett annat 
ställe skriver S. Augustinus att 
''skärseldens lågor övergå i sin våld
samhet all den pina som människan 
1rnn utstå i detta liv". Enligt kyrko
fädernas lära .överträffa lidandena i 
skärselden .det allra värsta martyr
:skap, som så många: av helgonen ut
stått för Kristus. Med en sådan stor 
.auktoritet i detta ämne, varmed han 
kraftigt kunde mana de troende att 
"verka sin frälsning med fruktan och 
bävan", förenade han ett djupt med-
1idande med och kärlek till de arma 
själarna och gjorde bruk av alla de 
·medel som Kvrkan förser oss med 
för att bistå o�h trösta dem. Röran
·de är den bön han uppsände till Gud 
efter sin moders död : "Giv, o Herre, 
att Dina tjänare, som äro mina brö
der, Dina älskade barn, som äro mi
na vänner och att alla, som komma 
att läsa dessa få rader, må ihågkom
ma vid Ditt altare min moder Mo
nica och hennes make Patricius, som 
gåvo mig livet. 0 giv att de i from 
barmhärtighet må ihågkomma dem 
·som voro mina föräldrar." 

(Ur "The Poor Souls' Friend", 
februari 1924.) 

REFLEXIONER. 

Den som icke undfår himmelriket 
:som barn, han kommer där aldrig in. 

Himmelriket erövras icke ; det und
fås, det skänkes. Ja, om man kom 
med all världens vetande och vishet 
,och maJd och dygd och ville därföre 
-vinna· himmelen, så vore den minsta 
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droppe av Guds frid och salighet för 
dyr att med dem kunna köpas. Och 
dock regna Guds frid och salighet 
över människorna utan återhåll ! Var
före ? Därföre att Gud är en fader. 
Det är som barn vi undf,å allt med 
vårt barnaskaps, icke med vår myn
dighets rätt, och barn äro vi inför 
Gud, som unga och som gamla, som 
enfaldiga och som visa, som svaga 
och som mäktiga. Kärleken allena 
ger, och för kärleken gälla behov och 
icke anspråk. 

* 
Som målaren doppar sin pensel i 

alla färger, så har Gud icke försmått 
någon, då han måiat sin värld. Kun
de vi se hela tavlan och icke blott 
stycken av densamma, skulle vi lätt 
inse betydelsen av varje färg och icke 
önska bort den mörka punkten mer 
än den ljusa. 

* 
Guds ande, då han formar sina bil

der, älskar icke vaxet, utan mar
morn. Han tål motståndet, hårdhe
ten, ty han vill att bilden, då den ä1' 
färdig, skall vara för evigheten. 

* 
Människan lever i verklighet blott 

så mycket som hon lever sig in 
i Kristus. Allt övrigt hos henne är 
hemfallet mörkret och döden. Me11 
Kristus lever icke blott i himmelen 
utan även på j orden. Han lever i 
höghet och ringhet, i allvar och i lek, 
i vetande som i tro, i visshet som i 
enfald, blott ej i det ensidiga, platta, 
trångbröstade, sataniska. 

J o h a n  L u d v i g  R u n e b e r ·g. 
Ur hans Efterlämnade skrifter I. 



306 

FRÅN VÅRA FÖ R SAMLI N G A R  O CH F ÖREN I N GAR.  

FRU MARIA ROESLER. t 

Vår församling i Stockholm förlora
de en av sina ädlaste och trognaste med
lemmar, då änkefru Maria Roesler den 
22 oktober gick hädan. Född den 17 
mars 1852 i Velden i B ayern kom hon 
vid 5 års ålder till Sverige, där hennes 
fader Frans J oseph Kumpfmiiller hade 
anställning som bryg·gmästare vid Mlin
chens bryggeri i Stockholm. Sina skol
studier började hon vid katolska för
samlingens skola härstädes, men skicka
des vid 13 års ålder till en klosterpen
sion i Bayern. Återkommen till Sverige 
blev hon vid 1 7 års 
ålder anställd som 
språklärarinna i den 
välkända Lidmanska 
pensionen i Söder
telje. År 1872 ingick 
hon i äktenskap med 
fotografen August 
Roesler. 

ETT TACK FRÅN BIRGITT AFÖR
ENINGEN. 

B.irgittaföreningen är en av de många 
vilka stå sörjande vid änkefru Maria 
Roeslers grav, och föreningens styrelse, 
som den avlidna en följd av år tillhör
de, bringar härmed hennes minne en 
ringa gärd av tacksamhet för mång
årigt, troget arbete. 

Hennes rika, omfattande bildning, 
hennes varma hjärta och klara upp
fattning, hennes ädla, flärdfria, för
synta personlighet, helgad och buren 
av levande och livgivande katolsk tro, 

gjorde henne efter
sökt och älskad. 

Fru Roesler var 
genom sitt plikttrog
na föredöme i reli
giösa ting till stor 
uppbyggelse ej blott 
för sina närmaste 
utan för hela för
samlingen. Med al
drig tröttnande iver 
deltog hon i försam
lingslivet. Sin mest 
omfattande karitati
va verksamhet utom 
hemmet utövade hon 
inom Elisabethföre
ningen, vars före
stånda1·inna hon var 
i mer än 3 5 år. Allt 
sedan · Cecilia-kören 

M.aria Roesler 

Genomträngd av 
varm och sund ka
tolsk fromhet, närd 
vid altaret, där hon 
ofta knäböjde för 
att mottaga Frälsa
ren i det heliga sak
ramentet, verkade 
hon genom det goda 
föredömets starka 
makt. Hela hennes 
liv, både i hemmet 
och i församlingen,. 
utgör ett ädelt vitt
nesbörd om katolsk 
tro, och Birgittaför
eningen, som genom 
spridande av katol
ska skrifter, söker 
i sin mån bidraga. 
att göra katolsk tro 
känd och älskad, har 
allt skäl att önska. 
sig många sådana 
medlemmar som 

vid S :ta Eugenia kyrka bildades deltog 
hon också med stor iver i kyrkosången. 
I åtta år tillhörde hon Birgittaförenin
gens styrelse. Nu är hennes livsverk 
slutat. Må hon vila i frid ! 

ETT TACK FRÅN ELISABETHS-. 
FÖRENINGEN. 

Elisabethsföreningen ihågkommer 
med varmaste tacksamhet sin mångårig·a 
f. d. föreståndarinna fru Maria Roesler. 

Vi skola alltid i kärt och tacksamt 
minne behålla hennes oegennyttiga, 
uppoffrande arbete inom föreningen, 
hennes varma kärlek till de fattiga och 
nödlidande och hennes aldrig svikande 
plikttrohet. Frid över hennes minne ! 

Å Elisabethsföreningens vägnar 
Maria Carlberg, 
Föreståndarinna. 

Maria Roesle1·. 
Kulla i Odensvi den 26  Oktober 1927. 

Å styrelsens vägn·ar. 
Gustaf Armfelt, 

ordförande. 

BASAREN 

till föi1mån för S :ta Birgittakyrkan i 
Norrköping gick programenligt av sta
peln torsdagen den 20 oktober i Restau
rant Gillets i Stockholm festvåning. Kl. 
2 e. m. öppnades densamma av Hans 
Högvördighet Biskopen, som i ett varm
hjärtat tal uppmanade de tillstädes
komna att nu, då det gäller resandet av 
ett värdigt minnesmärke åt den heliga 
Birgitta i hennes provins, följa hennes 
upphöjda exempel av kärlek och offer
vilja. 

Vackra och värdefulla gåvor till ba-



saren hade skänkts i stort antal, arran
gemangen med försäljningsstånd, tom
bolor, fiskdamm, moriskt kafe m. m. 
voro synnerligen lyckade och lända ba
sarkommittens damer till största heder. 
Publiktillströmningen var hela dagen 
'god. Kl. 4 e. m. underhöll fru Naima 
Wifstrand publiken med sång och se� 
nare på kvällen arrangerades en soare 
av en del förmågor inom Stockholms
församlingen. 

Den av basarkommitten anordnade 
soaren å Grand Rotel till förmån för 
fattiga katolska barn i Sverige ägde 
rum lördagen den 15 oktober och vann 
stor tillslutning. Grands stora sal var 
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fylld till sista plats. Den av hr Augustin 
Kock författade prologen reciterades 
av skådespelaren Ivar Kåge. Opera
sångerskan fru Ruth Althen och fru 
Märta af Klintberg· bidrogo med sång 
och musik. Dessutom spelades på ett 
mycket förtjänstfullt sätt en fransk ko
medi av amatörer inom församlingen. 

Bland de närvarande märktes prin
sessan Märtha, Frankrikes, Italiens, Po
lens, Rumäniens, Ungerns och Öster
rikes härvarande beskickningschefer 
jämte damer, de påvliga kammarher-· 
rarna markis Lagergren och baron 
Armfelt m. fl. 



1. Tisdag. Allhelgonadagen. 
2. Onsdag. Alla själars dag. 
3. Torsdag. Dag inom Allhelgonaok:.. 

taven. 
4. Fredag, S :t Carolus, · Biskop (Jesu 

hjärtas fredag·) . 
5 .  Lördag. Dag inom Allhelgonaok

taven. 
6. Söndag. Tjuguandra efter Pingst. 

( Allhelgonafesten. ) 
7. Måndag·. Dag inom Allhelgonaok

taven. 
8. Tisdag. Oktavdagen till Allhelgo

nadagen. 
9. Onsdag. Dedicatio archibas. S. Sal

vatoris. 
10.  Torsdag. S :t Andreas Avellinus. 

11. 
12. 

Bek. 
Fredag. S :t Martinus. Biskop. 
Lörd�g. S :t Martinus I påve, mart. 

15 .  Tisdag. S :t Gertrud. Jungfru. 
16. Onsdag. Ferialdag. 
1 7. Torsdag. S :t Gregorius Thauma

turgus. 
18. Fredag. Dedicatio Basil. S. Petri 

et Pauli. 
19. Lördag. S :t Elisabeth. Änka. 

20. Söndag. Tjugufjärde efter Pingst. 

21. Måndag. Prresentatio B. M. Virg. 
22. Tisdag. S :ta Crecilia. Jungfru, 

martyr. 
23.  Onsdag. S :t Clemens I,  påve, mart. 
24. Torsdag. S :t Johannes a Cruce. 
25. Fredag. S :ta Catharina. Jungfru, 

martyr. 
26. Lördag. S :t Silvester. Abbot. 

' 27. 

28. 
13. 

14. 
Söndag. TJ

0

ugutredJ
0

e efter pingst. J 29 
I .. · 

. 

Söndag. i;"örsta i advent. 

Måndag. Ferialdag. 
Tisdag, Ferialdag. 

Måndag. S :t Josaphat. Bisk., mart. 30:  Onsdag. S :t Andreas. Apostel. 

Bruket att vid bönen begagna sig av 
ett medel att räkna bönernas antal är 
urgammalt. Om eremiten Paulus i egyp
tiska öknen (på 400-talet) berättas, att 
han begagnade sig av små sterlar eller 
ett snöre med knutar. Den bön, som 
därvid mest begagnades var "Fader vår" 
och begagnaqe sig i synnerhet botgörar
ne därav vid förrättandet av de dem 
ålagda botbö:herna. Härav förklaringen 
till benämningen "Pater noster" för ro
senkransen. På 1200-talet användes 
samma sätt bönen "Ave Maria". Själva 
1·osenkransen i sitt väsentliga skick med 
betraktandet av återlösningens hel. san
ningar tillskrives i allmänhet och med 
största sannolikhet, den hel. ordensfr' 
taren Dominikus, som på grund av en 

honom given uppenbarelse lärde folket 
denna bön som skydd mot de irrläriga 
albigenserna. Gamla kyrkmålningar 
hava givit anledning till denna förkla
ring av rosenkransbönens uppkomst, 
gamla legender och sånger syne;, be
kräfta densamma. 

På 1500-talet råkade denna andakt i 
glömska, men Dominikanerorden sörjde 
för dess återinförande och har sedan 
dess alltid varit denna andakts trogna, 
och ivriga väktare. På 1600-talet var 
den känd och skattad i hela Europa; av 
Kyrkan försedd med många privilegier. 
Många broderskap till denna andakts 
övande grundades. 

S. N-k. 


