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ALBERT BITTER. 

MINNESORD AV LUDWIG BÄTE. 

Det hände sig en gång under krigs
tiden, att jag erhöll ett brev från en 
för mig helt obekant landsman, bosatt 
i Sverige, nämligen elen numera avlid
ne biskopen och dr teol. Albert Bitter, 
och anledningen till detta brev var ett 
par böcker, som jag tidigare utgivit 
från trycket, och vilka biskopen under 
ett besök i hemlandet förskaffat sig. 
Som naturligt var, besvarade jag bre
vet, och därigenom uppstod en varm 
vänskap, vilken varade intill elen säll
sporde mannens död, och vilken skänk
te mig den innerligaste glädje. 

Sedermera 'besökte jag honom ofta 
i J\ifelle, i allmänhet vid sextiden på af
tonen. Han plägade taga emot mig 
i sitt halvmörka arbetsrum i det gamla 
föräldrahemmet, hans av åldern oböj
da gestalt reste sig städse välkomnande 
ur stolen framför skrivbordet, vilket 
vanligtvis var översållat med brev från 
det av honom högt älskade Sverige, 
och oftast börjades samtalet därmed, 
att han berättade, vad som stod i Af
tonbladet, vilket han troget läste. Jag 
1ninns ännu, hur rörd jag blev, när han 
visade mig, att han låtit måla sitt träd
gårdsstaket i de . svenska färgerna. 
Ibland medförde jag bekanta, av vilka 

han föredrog lektorn i språk- och tal
konst vid universitetet i Frankfurt a. 
Main; denne deklamerade gärna Goe
the, på vilket ärkebiskopen satte stort 
värde. Vi gjorde långa promenader 
tillsammans, och han besökte oss ock
så i vårt hem, där det blev fost, när 
elen vördnadsbjudande gestalten med 
sina av godhet strålande ögon, steg 
upp och talade till oss. Icke blott hos 
oss utan i hela staden var ärkebis
kop Bitter älskad och ärad, vincet 
visade sig såyäl vid hans begrav
ning som också vid hans 50-årsjubi
leum som präst, vid vilket så gott som 
alla stadens invånare deltogo. 

Under oktober månad började den 
sjukdom, som sedermera förde till hans 
död. Det var i begynnelsen gulsot, 
som utvecklade sig fullt normalt, och 
vid mina dagliga besök talade han ofta 
om sitt tillfrisknande, vilket han hop
pades skulle inträffa vid jultiden. Han 
vårdades av sin brorson, medicinalrå
det dr Bitter i Osnabriick, som besökte 
honom varannan dag. När omsider 
ingen förbättring skönjdes, ti11kallades 
överläkaren vid 'lVIariahospitalet, pro
fessorn dr Lurtz, vilken ställde samma 
diagnos och föreskrev en längre vila. 



En olycklig tillfällighet gjorde emel
lertid slut på förhoppningarna om häl
sans återställande. Den ädle, anspråks
löse patienten avböjde städse alla er
bjudanden att vaka hos honom. Under 
natten mellan sista onsdagen och tors
dagen före sin död, steg han upp ur 
sin säng, föll på golvet, visserligen er
höll han snar 
hjälp, men hans 
kropp mäktade ej 
mera repa sig ef
ter denna händel
se. Lördag mid
dag inträdde en 
förlamning, vil
ken hindrade ho
nom tala, och 
söndag morgon 
kl. ¼ 3 var han 
död. Vid döcls
bäclden vakade 
vikarierande lä- · 
karen, dr Nicler
schäfer och brors-
dottern fröken 
Maria Mackel. 
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En oräknelig skara sörjande hade 
samlats till begravningen, vilken ägde 
mm torsdagen före jul. Stadens flag
gor voro hissade på lrnlv stång, gator
na voro dekorerade med granar, gat
lyktorna floromhängda, båda försam
lingarnas klockor ringde, när tåget be
gav sig från kyrkan, där man försam-

lat sig, och till 
-'1 sorgehuset, där 

, biskopen av Os
nabri.i.ck läste väl
signelsen. Däref
ter fördes kistan 
på en fyrspäncl 
vagn till elen 
festligt smyckas 
de kyrkan, var
est pontifikal Re
quiem-mässan läs
tes av hans två 
gamla vänner. Bi
skopen prisade 
elen avlidne för 
hans sydsachsiska 
trohet och säll
synta hjärtegod
het, varefter det 
ändlösa tåget 
fortsatte ut till 
kyrkogården. 

Han var vid full 
sans intill det sis
ta, dock utan att 
kunna tala. Tre 
timmar senare på 
4 :de adventssön
dagen bragtes oss 
dödsbudet av en 

Sistci fotognifin civ ,:frkebislcop Bitter 
(i fädernehemmets träclgårcl). 

Från trakten 
inkallade gendar
mer bildade he-

tjänsteflicka, och det tycktes oss, som 
om ljuset för alltid slocknat. 

Jag glömmer aldrig vårt sista möte. 
Han bad mig ombesörja avsändanclet 
av fyra brev innehållande julgåvor. 
Tvenne penninggåvor till Sverige, 
tvenne stannade i Tyskland, dock även 
dessa i samband med hans svenska in
tressen. Därefter lade jag ned honom 
på •en soffa och bredde över honom. 
i\nnu en hälsning av den kära ålclrin
gen: en lång blick. En gång utanför 
dörren greps jag av ångest, en fruktan, 
att jag aldrig mera i detta livet skulle 
återse min vördade vän. Jag ilade till 
närmaste blomsteraffär och skickade 
honom: en blomsterbukett med på stäl
let författade verser, dikterade av min 
varma tacksamhet. Han skickade mig 
en vänlig hälsning till tack. 

* 

clersvakt i gat
hörnen. Tåget öppnades av skolbar-
11en, därefter följde stiftets präs
ter och biskopen med Domkapitlet, 
likvagnen, den avlidnes anhöriga, 
Janclshövclingen i Osn3!briick, lantrådet 
i Melle-kretsen, borgmästaren samt 
vännel' från när och fjärran, även 
många svenskar däribland. Vid gra
ven talade bland andra, först och 
främst biskopen, sedan representanter 
för föreningen Germania, och för hans 
gamla gymnasium, staden Melles borg
mästare, vilken nedlade en krans med 
inskriptionen: »Dem grossen Sohne 
unsrer Staclt». Graven försvann un
der elen stora mängden kransar. Ännu 
klingar i mina örori de ord, som utta
lades av en enkel arbetare: »En sådan 
man har jag aldrig förr träffat ! Han 
borde ej ha fått gå ifrån oss b> 



FÖR 1926. 

»Rex et legifer noster» (vår Ko
nung och vår lagstiftare), »expectatio 
gentium et Salvator earum» ( folkens 
åtrå och deras Frälsare). Med denna 
bön vänder ?ig Kyrkan ända . sedan 
gamla dagar i adventstidens antifoner 
till Kristus Guds Son, och hela hennes 
strävan under 19 århundraden går ut 
på att låta Kristi ande genomtränga 
icke endast tankens och hjärtats utan 
även hela det världsliga samfundslivets 
värld. 

Ju trotsigare motståndet mot Kristi 
herradöme rest sig, desto kraftigare 
har Kyrkan under historiens skilda ske
den utvecklat sin Herres och Konungs 
fana, och i våra dagar, då avkristning 
allt hänsynslösare hotar familj, skola 
och lagstiftning, höjer Kyrkans över
ste herde sin röst, manar i encyklikan 
Quas Pri:mas att låta Kristi konunga
rättigheter göra sig gällande i både 
den enskildes och samhäI1enas liv samt 
instiftar en högtid till Kristi konunga
dömesi ära. 

En�yklikan har mötts med förståelse 
icke minst i .Påvens eget hemland, och 
i stället för fiendskap och förföljelse 
såsom på 1870-talet, visa nu italienska 
statsmyndigheter aktning för Kyrkan. 
Korset, som för mer än .SO år sedan 
av religionsfiencler togs bort från Co
losseum, blev söndagen elen 24 oktober 
1926 återfört dit: ett triumftåg genom 
Roms gator, under jublande klang 
från alla kyrkoklockor i staden med 
festligt illuminerade kyrkor och hus, 
medan blommor ströddes över allt där 
processionen drog fram med mångtu
sen deltagare, bland vilka också sågas 
Roms guvernör och en representant 
för unclervisningsministern. 

Årets stora minne, 700-årsju'bileet 
av S :t Frans av Assisis ingång i de 
saligas boningar, firat över hela värl
den, har i Italien haft prägeln icke 
endast av kyrklig utan också av natio
nell högtid, och till dem som ivrigt hyl
lat il Poverello, hör även Mussolini, 

vilken 1 sitt upprop framhåller, att 
Italien, som i Dante givit världen den 
störste bland skalder och i Leonarclo 
cla Vinci den djupsinnigaste bland 
konstnärer och lärde, skänkt dagens 
ljus �ckså åt hel�o.nens helgof, S :t 
Franc1scus av Ass1s1. 

I encyklikan »·Rite expiatis» teck
nar Påven en bild av elen verklige 
Franciscus, »denne man, smn av him
len gavs till gagn· för sin egen upprör
da tid och ännu mer till förbättring av 
�let kristna samhället i alla tider», och 
vars livsverk blev beståndande, därför 
att, såsom den berömde engelske kon
\rertiten G. K. Chesterton påpekar, det 
i själva verket var påvedömet, »som 
räddade den stora franciskanska rörel
sen åt hela världen och den universella 
kyrkan och hindrade den från att gå 
sin upplösning ti11 mötes likt dessa liv
lösa och mindervärdiga sekter, som 
kallas 11ya religioner» ( G. K. Chester
ton, »Den helige Franciscus från As
sisi», Stockholm 1926,. sid. 144.) 

Kristi kraft, som gjorde S :t Fran
ciscus till Guds undersman, har allt
jämt fostrat helgon, och under 1926 
firades ZOO-årsdagen av S :t Aloysius 

· Gonzagas kanonisation. Påven har i 
en skrivelse till jesuitgeneralen pater 
Ledochmvski prisat ungdomens 
skyddshelgon, vars föredöme funnit 
många efterföljare, vilka genom Guds 
nåd burit oskuldens vita lilja obesud
lad genom världen, så•sorn bl. a. hans 
ordensbroder S :t Johannes Berch
mans. 

En annan i renhetens glans strålan
de ordensbroder till S :t Aloysius Gon
zaga, hans samtida, S :t Stanislaus 
Kostka (t 1568), har i sitt hemland 
Polen varit föremål för sina katolska 
landsmäns varma hyllning. År 1926 
inföll näml. ZOO-årsdagen av S :t Sta
nislaus Kostkas kan.onisering, och Pius 
XI kallar honom elen polska ungdo
mens skyddshelgon. Den heliges reli
ke;:- blevo från katedralen i Plock för-



da på en festligt smyckad farkost, och 
överallt pttWislas (\i\Teichselns) strän
der knäböjde andäktiga skaror, och 

· från Warszawa följde tusentals troen
de till Rostkof, S :t Stanislaus Kostkas 
födelseort, där den högtidliga skrin
läggningen ägde rum. Ungefär samti
digt härmed (26-30 augusti) var elen 
polska katolikclagen samlad i huvud
staden under beskydd, av ärkebiskopen 
av Warszawa kardinal Kakowski och 
republikens president. Såsom huvucl
ptinkter på dess program stoclo »För
n)1ande av kristet och polskt familjeliv 
samt vö:·dnad för äktenskapets sakra
ment». »Låtom oss ihågkomma», heter 
det i organisationskommittens upprop 
med äkta katolsk och polsk optimism, 
»att det godas kraft i själva verket är 
mycket större än det ondas, och att det 
endast gäller att koncentrera detta go
da för att bli varse dess makt». Denna 
trosstarka optimism var det, som höll 
uppe Polens folk under 150 års ut
ländskt förtryck, och elen bes j älacle 
också tre om den katolska saken högt 
förtjänta män, vilka uncle'r 1926 avli
dit: Polens primas kardina� Dalbor, 
ärkebiskop av Gnesno-Posnan (Gne
sen-Posen), 1Mgr Mikael Zaleski, i yng
re år rastlöst verksam som missionär i 
Indien samt på äldre dagar så,som la
tinsk patriark av Antiokia, bosatt i 
Rom, samt till sist men icke minst en 
man, vars liv och lidanden erinra om 
den första kristna tidens bekännare och. 
martyrer, ärkebiskop Cieplak, vilken 
som apostolisk administrator av Mohi
lew av ryska bolsjeviker dömdes till 
döden skärtorsdagen 1923 (hans pol
ske landsman Mgr 1Budkiewicz ned
sköts på stället), »benådades>> med 10 
års fängelse, men efter att under ett 
år ha försmäktat i bolsjevikernas häk
ten, äntligen genom intervention från 
olika sidor blev frigiven och både i Po
len och Rom mottagen med utomor
dentEga hedersbetygelser. Mgr Cie
plak blev utnämnd tillJ ärkebiskop av 
Wilno clå elen Heliga Stolen upphöjt 
'\i\Tilno till ärkebiskopsdöme i samband 
med att polska republiken med dess nä
ra 30 miljoner invånare indelats i 5 
kyrkoprovinser. 

Rysslands bolsjeviker fortsätta sin 
fejd mot allt vad religion heter. Tid-
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ningar, bio, flygskrifter, folkbibliotek, 
framför aHt skol�n, användes av dem 
i guclsförnekelsens och religionshatets 
tjänst. Sedan präster i mängd förja
gats eller dödats, är särskilt katolik�r-
11as läge i diaspora svårt i församlm
gar med jättestort omfång. I norra 
Ryssland t. ex. finnes en själasörjare 
för en katolikförsamling med ett yt
innehåll såsom Italien, England och 
Skottland tillsammans. I den till Ryss
land hörande delen av .biskopsdömet 
.Minsk med 165,000 katoliker, spridda 
på stora sträckor, finnas numer endast 
14 prä.ster. I det ofantliga .ärkebis
kopsdömet ·Mohilew, som sträcker sig 
från Östersjön till Stilla havet, äro 
alla katolska skolor och prästseminarier 
stängda av bolsjevikerna. För att i 
någon mån avhjälpa den värsta and
liga nöden har Påven utverkat tillstånd 
för Mgr d'Herbigny, S. J., titulärbis
kop av Ilion, att besöka Ryssland. 
Pneses vid orientaliska institutet i 
Rom och ansedd vetenskapsman, har 
Mgr d'Herbigny under sina färder 
som själasörjare ådagalagt apostolisk 
iver, förbunden med stor takt, och till 
de gudstjänster, han hållit i Moskva, 
Leningrad, Kiew, Odessa etc., hava 
katolikerna tillströmmat, utgjutande 
tå-rar av glädje. 

Våldsam och hänsynslös som förföl
jelsen i Ryssland är den, som satts i 
gång uti ·Mexiko av bolsjevikernas 
själsfränder där, presidenten Calles 
och hans stallbröder. Deras skändli
ga kyrkopolitik mot katolikerna kan 
sammanfattas i de forntida förföljar
nas maxim. N on licet esse vos : Det 
är icke lovligt för eder att existera. 
Därför söker man först och främst 
lamslå J)rästerskapet: endast präster, 
födda inom landet, få officiera. Alla 
andra drivas ut. Religionstindervisning 
är förbjuden också i privatskolor. Alla 
andliga ordnar förbjudna. Kyrkor, 
prästgårdar 111. 111. tillhöra staten. Alla 
kulthandliagar, utanför kyrkorna, för
bjudna. Förbud att läsa mässa i pri
vata hus eller samlas där till andakts
övningar: Förbud att giva de döende 
sakramenten. Förbud att bära religiö
-sa emblem. 

Alla medel tillgripas mot Kyrkan; 
man söker locka biskoparna till avfall 



från Petri Stol geno1111 att lova, att kyr
kogodsen skola återställas, om bisko
parna bilda en av Rom oberoende »na
tionalkyrka». Prästerna söker man 
förleda genom att påbjuda att endast 
gifta präster skola få stanna. 

Biskopar och präster vägra stånd
aktigt att spela J udas roll. Då kastas 
de i fängelse. Biskop Manrigues y 
Zarate fängslades den 16 maj, och den 
4 augusti påträffades han död i ,sitt 
fängelse i V era 1Crnz. Fängslade äro 
även biskoparna Pascal Diaz, Ruizy 
Flores, Vera y Zuria, biskopen av 
Chiapas etc. Kyrkoherden Luis Ba
tis samt tre unga katoliker, som an
höllo om hans frigivande, blevo ned
skjutna utan dom och rannsakning. 

Mer än 300 lärare, flertalet av lä
rarekåren i Guaclalajara, avsättas, där
för att de protesterat mot förföljel
serna. 

I Zamora ville en soldathop tvinga 
två unga katoliker, 'Manuel Malgarejo 
och Joakim Cordoba, att ropa leve 
CaUes. Då !Manuel i stället ropar le
ve Kristus Konungen, avskär man hans 
öron och tunga samt neclsticker både 
honom och Joakim. 

I olika delar av landet hava 100-tals 
personer offrat livet för sin tro och 
många hundra fängslats. 

,}\fot dessa skändliga förföljelser 
har Påven gång efter annan höjt sin 
röst, framför allt i encyklikan av den 
18 november 1926. Efter att där ha
va skildrat katolikernas olidliga läge 
i Mexiko och anbefallt dem åt hela 
kristenhetens förböner, lovordar elen 
Helige Fadern varmt de mexikanska 
b;skoparnas och prästernas trohet och 
ståndaktighet under förföljelser och 
försakelser, offervilligheten hos katol
ska lekmannaorganisationer såsom Co
lumbusricldarne, Föreningen till reli
gionsfrihetens försvar, Mexikos katol
ska ungdomsförening, det katolska 
kvinnoförbundet samt framför aHt så 
många troencles hjältemodiga marty
rium. På våra lidande katolska brö
der i Mexiko tillämpar elen Helige Fa
dern några ord av en av elen gudom
liga sanningens försvarare i 4 :de år
hunclraclet: »Det är», -skriver S :t Hila
rius, »utmärkande för Kyrkan att -seg-

33 

ra genom sina sår, att stråla inför an
darna mitt under angreppen, att eröv
ra mitt under mångas flykt från fa
norna» ('S :t Hilarius av Poitier, De 
Trinitate, VII :4.) 

Från alla delar av elen katolska kris
tenheten kommer sympatiadresser till 
Mexikos katoliker, bl. a. från S :t Hi
larii land. Galliens episkopat vänder 
sig till biskoparna i Mexiko, som nu 
genomgå �idanden, liknande dem, ja
kobinernas skräckvälde beredde Franl(
rikes katoliker i slutet av 1 700-talet. 

Bland skräcktidens otaliga offer ha
va 191 män, vilka under septemberda
garna i Paris 1792 dödades för sin tro
het mot elen Apostoliska Stolen, blivit 
beatificerade av Påven, och det apos
toliska brevet av elen 17 akt. 1926 upp
tager Jean-Marie du Lau, ärkebiskop 
av Arles, Frarn;ois-Joseph de La 
Rochefoucault, biskop av Saintes, och 
deras hundratals uttryckligen namn
givna följeslagare i martyriet. 

De stå där, dessa 'bladsvittnen, så
som lysande förebilder för trohet. Tro
het, offervillig trohet hava Frankrikes 
katoliker ådagalagt icke minst under 
senaste åren, och då kyrka och stat 
skildes under Pius X :s regering·, häm
nades staten på biskopar och präster 
för deras trohet mot Påven och från
tog biskoparna deras residens och 
prästseminarier, och prästerna deras 
hus, så att biskopar coh präster stoclo 
utan hus, utan hem, utan lön, hänvisa
de endast till de troencles offervillig
het. Dessa utarmade präster, dessa 
ordensmän, som under kriget fingo 
offra sitt blod, men nu åter av staten 
behandlas som 'parias, dessa lekmän, 
som, fastän betungade med skatter, 
likväl giva frikostigt till kyrkliga ända
mål, alla · i förening hava just under 
de senare å,ren lyckats åstadkomma 
religiös renässans. Därom vittnar bl. 
a. elen stora katolska sammanslutning, 
som heter La federation nationale ca
tholique, har general de Castelnau. till 
ledare, stiftats under de sistförflutna 
åren och äger till uppgift att, under 
hängiven lydnad för Påven och bisko
parna, samla katolska män, oberoende 
av politisk färg, till endräktigt försvar 
för Kyrkans och familjens rätt. Den
na unga katolska förening räknar nu  



2,500,000 katolska män såsom med
lemmar (2.½ miljon) . 

Fri från politisk färg, har La Fede
ration national-e catholique endast ka
tolsk karaktär, och för sin trohet mot 
Påven och biskoparna har elen vid fle
ra tillfällen fått mottaga uppmuntran, 
bl .  a. i skrivelse från kardinalstatssek
reteraren Gasparri av elen 23 novem
ber 1926. 

Av annan halt är elen politiska orga
nisationen Action Franc;aise, till vil
ken Påven nyligen riktat allvarliga 
varningar. Han tadlar ingalunda, att 
dess medlemmar äro monarkister, ty 
varj e katolik har full frihet i politiska 
frftgor. Hans stränga varning gäller 
de irriga meningar, vilka hyllas och 
förkunnas av dess huvudledare, och 
som erinra om modernismen, avlägga
re av kanteanismen (se Rauschen, 
»Uclviclet Apologetik», sid. 2 1 ,  och A.  
Menzinger S .  J., »·Fra för Kant») .  I 
elen katolska pressen meddelas också 
nu, att det Heliga Officiet i Rom ut
färdat ett dekret, kungörande, att vis
sa böcker av författaren Charles 
:Maurras ävensom elen under hans 
ledning stående tidningen »Action 
Franc;aise» äro uppförda på index, 
bland förbj udna skrifter. 

Glädjande nog har en mängd per0 

soner. tillhörande Action Franc;aise, 
förklarat sig vi,lja vara Påvens lydiga 
söner famt anmodat sina biskopar om 
1Jeprövacle studieledare. 

Många tecken röja religiös renäs
sans bland Frankrikes bildade ungclon1. 
Därom tala även de ungdomliga ska
rornas stora påskkommunioner. Där
om även de ungas starka anslutning till 
gedigna katolska studiecirklar, t . ex. 
Conferences Laennec, uppkallad efter 
elen berömde läkaren och vetenskaps
mannen. Hundraårsdagen av Laen
necs död ( 1826) blev firad med hög
tidlig requiemmässa i N otre Dame i 
Paris i närvaro av kardinal Dubois, ka
tolska läkarföreningen »Societe medi
cale de S :t Luc», Amis cles Conferen
ces Laennec», samt en talrik skara av 
elen medicinska vetenskapens beröm
daste målsmän i Frankrike. Även re
publikens president var representerad. 

I många av dessa katolska studie
cirklar ägnas allvarligt studium åt ka-
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tolsk filosofi, lika Yälgörancle för sj ä
len som en bergvandring för kroppen. 
Ett glädjande tidens tecken är att S :t 
Thomas av Aquinos »Sumrna,» utgives 
i fransk översättning, ombesörjd av 
framstående dominikaner. 

En av elen katolska filosofiens främ
ste banbrytare och mest lysande re
presentanter har under 1926 ingått i 
den eviga vilan : Kardinal •Mercier, 
Belgiens primas, en ungdomens fost
rare som få under sin professorsticl 
vid Louvains universitet, en varmhjär
tad herde och biskop, sitt folks f ör
svarare under världskriget, och under 
cle senaste åren ivrigt verksam för kris
tenhetens återförening i tron, icke 
minst genom sina »conversations de 
Malines» ,  i vilka många framstående 
medlemmar av Englands högkyrka del
togo. 

I det engelska världsväldet gör ka
tolska Kyrkan glädjande framsteg. 
Såsom ett gott omen kan betraktas, att 
sista spic'tren av3kaffats av de hårda la
gar, som hade Henrik VIII, Elisabet 
111. fl .  till anstiftare. Ty elen 3 decem
ber 1926 antog underhuset i tredje 
läsningen »Catholic relief Bill», vilken 
varmt förordades av elen protestantis
ka parlamentsleclamoten Herbert, kraf
tigt understödd av flera katoliker, i 
främsta rummet Lord Fitz Allan, vars 
penna varit verksam i »'Times». Ge
nom denna bill äro de alltså förvisade 
till historiens skräpkammare de sista 
resterna av alla dessa grymma lagar, 
som under sekler av förföljelser kos
tade Englands katoliker tårar och blod 
och martyrium : endast engelska kolle
giet i Rom kan bland sina alumner 
uppvica 44 martyrer, dödade för tron 
och mer än 100 bekännare, vilka dött 
i fängelse för clensan�ma. 

Icke minst om England gäller d et 
gamla ordet, att martyrernas blod är 
utsädet. 

I England, där Henrik VIII för
drev och dödade munkar och nunnor, 
där reser sig åtel' det ena klostret efter 
det andra : under loppet av 19 år har 
Englands primas kardinal Bourne in� 
vigt 21 kloster, med klausur, nu ·senast 
karmeliterklostret i Exmouth. 

I England, där under Elisabets och 
andra tyranners regemente biltoga 



präster i hemlighet under fara för li
vet läste mässa i källare och undan
gömda vrår, liksom i katakombernas 
dagar, där tåga nu åter stora katolska 
processioner på städernas gator. 

Ännu för ¾ sekel sedan måste kyr
k ,rna göras så oansenliga som möjligt 
för att ej utsättas för angTepp. Under 
de senaste decennierna resas åter verk
ligen monumentali katolska kyrkor. 
Men för att nå så: många som möjligt 
bygger man helst flera mindre kyrkor. 
Til l  landsbygd och byar, där katoliker 
ho spridda, komma automobiler inred
da till kapell, där prästen kan läsa mäs
sa och höra bikt. Vid prästernas sida 
arbete beprövade lekmän. »Catholic 
eviclener guilcl», vars föredragshållare 
äro lekmän, samla stora skaror kring 
sina talarstolar i Londons och andrn 
städers parker. Konversionernas antal 
iir betydande. Under senaste tiden ha
va kato�ska studentföreningar biklats 
v · 1 universiteten i Oxford och Cam
bridge. Dess andliga ledare i Oxford 
är fader Ronald Knox, elen kände 
konvertiten, son till protestantiske bis
kopen i Manchester. Dessa föreningar 
skola helt visst bliva lika välsignelse
hringancle i, England som de äro i 
Tyskland. 

Icke minst i Tyskland gäller det 
-att göra det bästa möjEga för och av 
katolsk akademisk ,ungdom, av vilka 
många ägna sig åt statens tjänst. Ty 
i fråga om denna råder visserligen i 
teorien likställighet, men ej i· prakti
ken. Bland 680 högre funktionärer i 
tyska riket funnos näml. nyligen endast 
81 katoliker, cl. v. s. 1 1,o %, medan 
katolikerna i själva verket utgöra 33,oG 
% av rikets hela folkmängd. Ännu 
orättvisare står det till inom folkskole
väsenclet. Ty på 11  inspektörer kom
mer endast en katolik, fastän ¼ av he
la befolkningen är katolsk : 20 miljo
ner katoliker. 

Likväl ha genom tingens nya ordning 
stora framsteg gjorts även i Preus
sen, där ännu under Fredrik Vilhelm 
III (t 1840) intoleransen var så stor, 
att de katolska soldaterna tvungos att 
bevista protestantisk gudstjänst en 
gång i månaden. Intoleransen och hatet 
mot katolska Kyrkan ha nu sitt mest 
beryktade tillhåll »Evangelischer 
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Bund», där hetsjakten mot katolicis
men går i koppel med modern aria
nism och förnekelse av Kristi gudom. 
Dess hatfulla utgjutelser väcka ibland 
äckel även hos dess egna medlemmar. 
Så t. ex. har elen protestantiske teolo
gen Otto 'Baumgarten inlagt skarpa 
gensagor mot dess ovederhäftiga fram
fart och utträtt ur förbundet. En kraf
tig motvigt mot fridstörare och upp
hetsare äga katolikerna i sin mönster
gilla organisation. Genom centerns 
målmedvetna strävanden och sin yp
perliga press, som räknar mer än 450 
tidningar, hava Tysk.Jands katoliker 
tillkämpat sig sin rätt. vVeimar-kon
!·titutioncn ha runclanröjt orättfärdiga 
undantagslagar, och numer kan ka
tolskt ordensliv få utveckla sig till väl
signelse för både det kyrkliga och bor
gerliga samhället. Ordensväsendet har 
kraftigt uppblomstrat : år 1915 funnot 
335 ordenshus för män med 6,456 fä
der och bröder, nu däremot 520 hus 
med 9,724 medlemmar. Jesuiterna, 
som förr voro portförbjudna, hava nu 
hus i Bcr,lin, Breslau, Frankfurt am 
,Main, Dresclen, Karlsrnhe, 'lV[iinster, 
Stuttgart, Niirnberg, Miinchen etc. 
Ännu sta,rkare rutveckling uppvisa 
·kvinnliga· ordnar:.· 

Katolskt föreningsväsen blomstrar 
sedan gammalt i Tyskland : Bonifaci
usföreningen bispringer katolska dias
pora, Borromeusföreningen bekämpar 
osedliga skrifter och låter årligen fle
ra milj one1· goda skrifter cirkulera. 
Katholischer Volksverein räknar omki·. 
700,000 medlenm1ar, Katholischcr 
Frauen'buncl 250,000 och katolska aka
demikerföreningen 15,000. Av största 
betydelse är Katholische Schulorgani
sation, som under ledning av f. cl. 
rikskanslern dr Marx, arbetar för bibe-
hållande av religionsundervisnii1g i 
skolorna - detta ofta i samförstånd 
med troende protestanter. Livlig verk
samhet utvecklas av katolska ungdoms
föreningen, bl. a. Neudeutschland, 
ledd av jesuitfäder, och Quickborn 
med Romano Guarclini såsom spiritus 
rector, bekant ,för sina djupsinniga 
och geniaEska skrifter i liturgiska äm
nen. Under året har en av Tysklands 
yppersta katolska författare avlidit : 
hiskopen av Rottenbttrg, dr von Kepp-



ler, känd i hela världen genom sin bok 
»Mehr Freucle», översatt också till 
svenska. En lysande yttring av kraf
tig katolsk livaktighet erbjöd den 65 :e 
tyska katolikdagen, som 1926 hölls i 
Breslau. Nuntien i Berlin, vilken an
fant till Breslau i aeroplan, celebrerade 
pontifikalrnässan i Scheidnitzparken 
där 80,000 katoliker knäböjde under 
elevationen. Katolikdagen behandlade 
flera aktuella frågor, bl. a. beträffande 
skolan, karitas-verksamheten och det 
nutida intellektuella livets förnyelse 
genom katolsk filosofi. Telegram av
läts till det förföljda katolska episko
patet i Mexiko, som fått mottaga kraf
tiga sympatiuttalanden också från tre 
andra, betydande katolska organisatio
ner : La ·federation nationale catholi
que med 2¼ miljon medlemmar 
(Frankrike) ; Internationella katolska 
kongressen i Einsiedeln (Schweiz) och 
L'Union catholique d'etudes interna
tionales vid dess kongressi i \i\Tien. Ge
nom sin hyllning åt ,Mexikos förföljda 
katoliker gav k atolik-dagen uttryck åt 
den ide, som dominerade alla dess för
handlingar: Kristi konungadöme. 

Kristi konungadöme var även elen 
allt behärskande tanken vid den största 
katolska manifestationen under år 
1926: den euka'ristiska kongressen i 
Ch�cago, och i det »breve», som in
satte kardinal Bonzano till påvlig legat 
vid den 28 :e  internationella eukaris
tiska kongressen, framhåller elen He
lige Fadern, att Kristus, Fridsfursten, 
år elen ende, som förmå:r bringa fräls
ning och fricl åt elen enskilde och fred 
och välgång åt folken. 
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En verklig universell världskongress 
bestående av medlemmar av jordens 
skilda folk, endräktigt förenade i kär
lek ti.U den gudomliga kärlekens Ko- . 
nung, Kristus, i kärlekens heliga sak� 
rament, eukaristien, kan man: kalla detta 
möte, vilket öppnades den 20 juni. Av 
Chicagos befolkning tillhör 1 ;/2 mil jon 
katolska 'Kyrkan, men under kongres
sen va,r detta antal förökat genom 
cirka en miljon katolska gäster komna 
från Amerika och 4 andra världsdelar, 
mottagna med storartad gästfrihet icke 
endast av Chicagos katolska titan även 
av dess icke-katolska invånare. De häl
sades genom en särskild representant 

från presidenten i Förenta Staterna, 
vars myndigheter visade det största 
tillmötesgående mot kongressen och 
elen mest utsökta uppmärksamhet mot 
Påvens legat och raden av in- och ut
ländska kyrkofurstar : det uppgives att 
12 kardinaler, 3 apostoliska delegater, 
257 biskopar etc. etc. anlänt till kon
gressen. 

Då Chicagos katolska kyrkor icke 
kunde rymma alla otaliga deltagare 
höllos möten i 'Stadion och parker, och 
högtalare bragte f öredragen ut över 
världen. I sin predikan måndagen elen 
21 juni vände sig kardinal 1Mundelein, 
ärkebiskop av Chicago, till de många 
icke-katoliker, som infunnit sig, och 
förklarade för dem den eukaristiska 
kongressens betydelse. »Vi vilja icke 
berömma oss av vårt stora antal», sa
de kardinalen. »1Vacl vi hoppas är, 
att vår hängivenhet iför ,enkaristien 
och det höga värde, som vi sätta där
på, skola uppmuntra dem, som icke 
tillhöra Kyrkan, att själva lära känna 
Guds underbara kärlek till skapade va
relser». Kristus i altarets heliga sak
rament och Honom allena gällde aH 
yttre skönhet och glans vid kongressen : 
sången av 62,000 barn, o;om hyllade 
Honom, alla de mässor,, som från 5 på 
morgonen till 12 middagen lästes i är
kebiskopsdömet Chicagos aUa kyrkor 
under kongressclagarna och den miljon 
kommnnioner, som de troende offrade 
enligt elen Helige Faderns mening. 

Outplånligt är det intryck den euka
ristiska kongressen efterlämnat bland 
deltagarna. En av dessa, en av Kinas 
mest kända katoliker, Lo-Pa-Hong, ut
talade förhoppningen, att hans hemland 
måtte inom ,en ej för avlägsen framtid 
få samla en eukaristisk kongress. 

Ett betydelseful,lt steg l1än mot Ki
nas clelaktighetsrörelse av katolsk tro 
och !katolskt liv har tagits, då Påven 
utnämnde 6 infödda kineser till bisko
par. Deras vigning i S :t Petersdomen 
i Rom, förrättad av elen Helige Fadern 
själv, betecknar en epok i missionens 
historia liksom: även Påvens maning, 
att för alla lmissionsområden allt mer 
låta 1landets egna barn bli präster. 

Kulla i Oclensvi i S :t Hilarii dag. 
den 14 jan. 1927. 

G u s t a f A r m f e 1 t. 
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M O D E R N A P R O T E S T A  N T E R .  

V AD ÄRKEBISKOP SODERBLOM TÄNKER 

OM KATOLICISMEN. Il. 

HUR I<;A'TOLICISMEN FÖR
V ANDlLAS TILL FENO

MENV XJ�.LD. 

Jag har varit tvungen att i min 
föregående framställning göra den
na långa utredning av ärkebiskop Sö
derbloms allmänna filosofiska och teo
logiska ståndpunkt, för att mina lä
sare skola sättas i stånd att närmare 
förstå hans egendomliga uppfattning 
av katolicismen. Han utgår ju från 
en rent agnostisk kunskapslära : Man 
kan icke veta något med bestämdhet 
om Gud och 'elen översinnliga värl
den, ja vi ha ej ens någon visshet 
om att elen synliga världen, som· på 
alla sidor omgiver oss, i själva verket 
är sådan, som vi uppfatta den med 
våra sinnen och vårt förstånds kraf
ter. A11 säker kunskap försvinner, 
och om Söderblom dristar sig att göra 
några egna uttalanden 0111 Gud och 
Kristus, om uppenbarelsens innehåll 
och Kyrkans stiftande, är det ej i 
kraft av någon vetenskapligt grundad 
nödvändighet, utan emedan j ust så
dana åsikter passa hans subjektiva 
temperament, emedan de ti11tala hans 
religiösa känsla och fantasi. Om nå
gon annan på grund av -sina an
norlunda beskaffade inre disposi
tioner skulle omfatta rakt motsatta 
teorier, har S. inte minsta rätt att 
klandra honom därför. Den enas me
ning kan vara lika bra som den and
ras, om, man i a11a fa11 till följd av 
den kantska kritiken av verklig kun
skaps möjlighet ej kan veta något med 
visshet vare sig om elen synliga e11er 
osynliga världen. 

Vi kunna alltså · endast fastslå, att 
det bättre överensstämmer med S. :s 
subjektiva tycke att förestä11a sig Gud 
såsom begränsad med avseende på sitt 
vetande och sin makt i stället för så
som allvetande och allsmäktig, att 

tänka sig Kristus som en äncfäig va
relse, bunden av sin tids och sitt lands 
inskränkta världs- och livsåskådning 
i stället för såsom hinm1elens och 
jordens K'onung, att framstä11a Kyr
kan som en sen produkt av historisk 
utveckling i stället för såsom en gu� 
domlig stiftelse, att ur uppenbarel
sens begrepp utplocka alla inte11ek
tuella element i stället för att med 
historien betrakta elen såsom en över� 
naturlig upplysning om elen sanna 
verkligheten och om det enda sättet 
för oss svaga människor att nå vårt 
sublima mål, att upphöja tvetydighe
ten till en lag för sin andliga förkun� 
nelse i stället för att även där låta 
varje ord betyda vad det annars i 
vanligt språkbruk anses innehålla. 

På samma sätt behagar det S.. att 
konstruera hypoteser om den katoh,ka 
Kyrkans uppkomst och väsen, vilka 
äro ett utflöde av de fyra nya kun
-skapsorgan, tro, vi<lja, intuition och 
fantasi, som han satt i stallet för den 
gamla tråkiga: logiken. Hur sku11e 
det i själva verket vara möjligt för 
en person med S :s filosofiska och teo
logiska utgångspunkter att rätt upp
fatta en så upphöjt övervärldslig, en 
så i minsta detalj med elen: strängaste 
logik klart utmejslad religion som 
elen romerska katolicismen? Hur ta 
sig föremål ut, när vi betrakta dem 
i konkava eller konvexa speglar ?  Blir 
ej i de .förra även elen tjockaste ma
ger och i de senare elen magraste 
tjock ? Så förskjutas även för S. alla 
historiska perspektiv. När han stu
derar och , bedömer katolska förhål
landen, är det ej elen reala verklig
heten, »tinget i sig», som han träf
far, utan han är hela tiden innestängd 
inom sina subjektiva föreställningars 
och fördomars höga. murar. Det är 
ej ln'.stort'.ens katolicis111., som han upp
fattar, utan sin egen tros, sin viljas; 
sin intuitions, sin faintasis. Sålunda 



blir för S. visser1igen i ett avseende 
Kants kunskapslära sann ; ty för ho
nom förvandlas åtminstone på en 
punkt, i hans uppfattning av kato
licismen, »tinget i sig» till fenomen
värld ; det är blott skada, att han ej 
även på detta område tillämpar den 
kantska kunskapskritiken : ovissheten 
om de egna föreställni1igarnas över
ensstämmelse med den cbjektiva 
verkligheten. 

Trots denna radikala omöjlighet för 
S.  att nå fram till sann kunskap om 
katolicismens väsen erbjuder han sig 
ädelmodigt att hjälpa de stackars 
okunnig:a katolikerna att få en rätt 
uppfattning av sin Kyrka. Ty på s. 4 
i »Religionsproblemet» framställer han 
såsom en förebild för sitt eget ar
bete »Schleiermachers storslagna teck
ning av en 'apologetik', som har att se  
de skilda historiska religions- och 
konfessionstypernas väsen, hans 'po
lemik', som fjärran från konfessio
nellt käbbel, i väsendets namn vän
der sig mot de urartningar, som i var
je kyrkoform strida mot dess grund
ide». På samma sätt vill S. genom 
sitt religionsvetenskapliga verk långt 
bättre .  än biskoparna och påven för 
katolikerna förklara, vad deras kyrka 
egentligen innebär, och avskräcka dem 
från all onödig polemik mot protes
tanterna. Vem ser ej , att Schleier
machers ovan citerade ord helt och 
hållet vila på indifferentismens gnmd
val : intet religiöst samfund äger den 
absoluta sanningen, intet har rätt att 
av alla människor fordra obetingad 
underkastelse och lydnad ? 

Hur har enligt S .. den romerska ka
tolicismen uppstått ? Den är ej en 
enhetlig skapelse, framgången ur 
Kristi anordning och vilja, utan en 
produkt av en komplicerad historisk 
utveckling. I Kyrkans rym'liga sköte 
har hedniskt och kristet, antikt och 
evangeliskt blandats i hopplös förvir
ring: Redan under apostlatiden ström
made hedendomen i en bred ström in 
i Kyrkan, och sedan svämmade den 
helt och hållet över. Således blev den 
katolska helgonkulten: intet annat än 
en lätt förklädnad av den antika poly
teismen, vördandet av den heliga 
Jungfrun blott en beslöjad Isis� och 
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Kybelelmlt, Kyrkans hierarh-,ka för
fattning en efterbildning av det ro
merska rikets förvaltningsorganism, 
ja hela Kyrkan förvandlades till ett 
andligt Imperium romanum, som 
kvarhöll folken i slavisk underd�nig
het och ofrihet. I »Den allmänna re
ligionshistorien och den kyrkliga teo
logien» s. 25 säger S. : »Hur förstå 
den kristna konsten utan solhjulets 
gamla symbol, Isis med Horns, Ku
rotrofas, Leta, Demeter och allt vad 
madonnans med barnet föregångare 
heter». 

I denna av så disparata element 
sammangjutna katolska Kyrka, ut
vecklades enligt S. jämsides med var
andra flera olika, sinsemellan mycket 
olika fromhetstyper, av vilka de för
nämsta voro en romersk-katolsk och 
en »evangelisk» . -För S. finnes ju ,in
tet orimligt i att så väsensskilda reli
giösa livsformer kund,e rymmas un
der taket av samma kyrka, för honom 
är ju  all fromhet och gudsfruktan en
dast yttringar av vår religiösa sensi
bilitet, och det finnes då inte något 
gapande svalg av en rent tankemäs
sig oförenlighet mellan en katolsk och 
:en »evangelisk» trosform, utan de 
övergå genom många nyanser i var
andra. Särskilt var enligt S. medel
tidskyrkan rik på tolerans gentemot 
vitt skilda fromhetsriktningar. I skrif· 
ten »Birgitta och reformationen» he
ter det på s. 9 : » Västerlandets kyrka 
stod under medeltiden, i jämförelse 
med vad sedan kom, i obestämdhe
tens tecken . . . den konfessionella ro
merska katolicismen fanns icke ui1der 
medeltiden, utan uppkom efter de 
evangeliska konfessionerna. Vad me
deltidskyrkan gömde i sin vida famn, 
blev, genom dess oförmåga att tåla 
uppenbarelsens vittne Martin Luther 
och att till sin båtnad tillgodogöra sig 
kyrkoförbättringen, fördelat på skil
da samfund». I detta avseende delar 
S. de katolska modernisternas upp
fattning, att den förtridentinska Kyr
kan var niycket mera frisinnad , än 
den moderna katolicismen, och glöm
mer därvid bort de annars så flitigt 
missbrukade argumenten om medelti
dens intolerans, inkvisitionen o. s. v .  

Denna tankegång, att i Västerlan-



dets medeltidskyrka sinsemeUan så 
artskilda fromhetstyper tillätos fort
leva vid varandras sida, har flitigt 
använts av S. ,  clå han söker att 
bevisa, att den svensk-lutherska stats
kyrkan har obrutna traditioner än
da från kristendomens första tider 
i vårt land, från Sankt Ansgars, 
Erik den heliges och elen heliga 
Birgittas kyrka. Låtom oss åter lyss
na till några: citat ur »Birgitta och 
reformationen». Det heter på s. 5 : 
>>När ärkebiskop Lars sålunda angi
ver det obrutna sammanhanget i1 de 
svenska konungarnas kristna plikter 
och nitälskan, så gäller detta obrutna 
sammanhang icke endast överheten 
utan kyrkan såsom sådan inom Sveri
ges gränser. Så självklart det än är, 
behöver det åter och åter sägas : vi 
äga i Sverige före och efter den stora 
kyrkoreningen en och samma kyrka, 
del av den allmänna kristenheten, ge
nom folklynne, historia och personlig
heter särskilt bestämd». Och på s .  
10 : »Den som fördj upar sig i kristen
domen och i den medeltida fromheten, 
måste se, att den evangeliska kristen
heten utgör en lika äkta fortsättning 
och förnyelse av kyrkan som den tri
dentinska och vatikanska romanismen 
är» .  Samma tanke klargöres än tyd
ligare på s. 14 : »Reformationen be
tydde icke övergång från en kyrka till 
en annan. Vi hava icke i Sverige haft 
två kyrkor, en katolsk och en evan
gelisk. Utan vi tillhöra sarn,ma ena 
och allmänneliga kyrka, vilken under 
andens ledning enligt livets art på 
skilda tider 'behöft och alltjämt be
höver förnyas, reformeras och upp
livas, men som hittills aldrig i läran 
om frälsningen och det kristna livet 
undergått en pånyttfödelse jämförlig 
med kyrkoförbättringen i sextonde 
seklet». 

Sverige har alltså enligt S .  alltid 
haft samma religion, sedan ciet blivit 
kristnat ! Får man förstå det så, att 
för S .  katolicism är detsamma som 
protestantism eller att protestantism 
är detsamma som katolicism ? Då skul
le väl Sverige ej heller byta religion, 
om det åter bleve katolskt ? Varför 
då denna hets mot katolicismen, var
för denna spökrädsla för den »ro-
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merska faram> .  Men S. anser ju, att 
logiken ej skall tillämpas på de and
liga vetenskapernas område. Kan väl 
denna arbetsmetod bättre omsättas i 
praktiken ? 

På samma sätt tror S., att Luther 
va,r en god katolik. Ty han säger på 
s. 10 i »Birgitta och reformationen» : 
»Luther hör icke till sektstiftarna, 
som avsöndra sig från kyrkan för att 
bilda ett heligare samfund. Han hlev 
mot sin vilja och kallelse utmotad ur 
kyrfrn,ns gemenskap. Hur främman
de Luther var för tanken att bilda en 
separatkyrka, visar sig i hans ringa 
intresse och förmåga, när det blev 
nödvändigt att organisera de evange
liska församlingal'na. Trots bannlys
ningen förblev Luther mera ekume
nisk än Rom». Hur egendomligt det 
än låter, är S. bland moderna protes
tantiska teologer inte ensam om en 
sådan åsikt om reformationens inne
börd. Professor Hjalmar Holmquist 
har ett liknande uttalande i uppsatsen 
»Bok,bå,let i vVittenberg>>, som före
kommer i Julboken 1926. Där heter 
det nämligen på s. 132 : »Luther ut
skiljde påvekyrkan såsom en f ördär
vad avart från den allmänneliga kyr
kan, som Luther själv tillhörde och 
vars ärenden han gick. Tanken på att 
bilda en ny kyrka låg Luther så fjär
ran som möjligt. Hans reformation 
var en rätlinjig fortsättning av evan
geliet och kyrkofädernas äkta allmän
neliga (katolska) kyrka och en direkt 
fortbildning av mecleltidskyrkan i den 
evangeliska linje, som där aldrig helt 
saknats. Det var påvedömet med dess 
hierarki och kyrkolydnad, . som avfal
lit från Guds kyrka och därför måste 
utrensas». Alltså samma antagande, 
att Luther representerade de bästa 
katolska traditionerna och var långt 
mera katolsk än påven själv, en tanke
gång, som vi också komma att se, att 
S. tillämpar i värderingen av den mo
dernistiska, striden i vår tids katolska 
Kyrka. 

Vilken är då enligt S. den andliga 
innebörden i denna »evangeliska ka
tolicitet», vilken som en underström 
gick genom medeltidens kyrka och se
dan med full kraft bröt fram hos 
Luther och de ovnga reformatorer-



11a ?  j.\ ven därom få vi nlgra upp
lysningar i »Birgitta och reformatio
nen». I det att S. där · framställer 
vårt stora nationalhelgon såsom en 
lutherdomens förelöperska, karakteri
serar han ptt följande sätt denna för
menta släktskap: »Birgitta kunde ej 
nöja sig med en utvärtes, av kyrkans 
myndigheter anvisad och av elen en
skilde kritiklöst iakttagen ställning 
till religionen och dess bud. Hon hör
de till de andar, som icke stannade vid 
observans och auktoritetstro, utan 
trängde fram till ett personligt gucls
förhållancle» (s. 15 ) .  Och på s. 20 
säges elen hel. Birgitta tillhöra elen 
grupp, som utgör elen »evangeliska 
linjen» i medeltidens västerländska 
kristenhet. Vad är det då, som skil
jer denna linje från elen romersk-ka
tolska fromhetstypen ? Därom säger 
S. på samma sida: »Kännetecknet står 
att läsa i bergspredikan : I ären jor
dens salt. Allvaret i kärlekens ideal 
och utövning har hos dessa män och 
kvinnor mer att betyda än tidlöst för
sjunkande. Den aldrig svikande etiska 
nitälskan är hos Birgitta så mycket 
underbarare, som hon var begåvad 
med sällsynt visionär gåva . . .  ». Och 
på s. 20 drager S. följatJde slutsats : 
» Vi föranledas sålunda att allt be
stämdare hos Birgitta msl,ilja känne
tecken, som tillhöra elen i reformatio
nen med dess trosvisshet och kallel
selära utmynnande fromhetsriktnin
gen i medeltiden. De tre drag vi hos 
henne framvisat äro : själens genom
brott till ett gudsumgänge av mera 
personlig art ; det äkta evangeliska 
allvar, som ·besjälar hela hennes from
het och som behärskar även de kon
templativa: och visionära erfarenhe
terna ; hennes profetiska uppgift i 
samtidens historia». Alltså äro för 
S. utmärkande för elen »evangeliska 
linjen» personligt gudsförhållande, 
allvar i kärlekens ideal, etisk nitäls
kan, religiöst allvar, vilket allt han 
anser icke höra hemma i den »ro
inersk-katolska linjen». Men vi hör
de ju nyss på tal om S :s uppskatt
ning av Schleiermacher, att religion 
och moral borde vara: strängt åtskil-

' cla. Hur går detta ihop med S :s se
naste relaterade uppfattning om det 
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väsentliga i elen »evangeliska linjen» ? 
Är även denna motsägelse ett prak
tiskt resultat av S :s förakt för logi
ken ? 

Vi ha: nn tillräckligt hört vad S. 
anser icke utmärka elen romerska ka
tolicismen. Tiden är nn inne att när
ma·re undersöka vad han framställer 
såsom karakteristiskt för densamma. 
Ehuru S. anser, att det i Sverige 
egentligen ej funnits någon skillnad 
mellan katolicism och protestantism, 
då han ju ser vårt folks kyrkohistoria 
såsom en kontinuerlig utveckling utan 
störande avbrott, finner han likväl, 
att i vår ticl elen katolska och elen 
»evangeliska» linjen ära gnmdväsent
ligt olika. Ty vi läsa på s. 4 i Reli
gionsproblemet : »Den romerska: kris
tenheten . . . betyder innerst en from
hetstyp, olik den evangeliska kristen
domens, men i sin art fulländad -
jag tillägger : mer fulländad och ut" 

· förd än elen evangeliska fromheten i 
dess framträdande». Men S. gör vid 
sitt bedömande av elen moderna kato
licismen en skarp åtskillnad mellan å 
ena sidan elen katolska moclerni"smen, 
s0111 han anser förverkliga katolicis
mens ädlaste tendenser, och vad vi 
här vilja kalla elen påvliga katolicis
men, vilken han avskyr och bekäm� 
par såsom religionens och kulturens 
värsta fiende. 

Om, den katolska modernismen sä
ger han på s. 6 i Religionsproblemet : 
»1Den modernistiska rörelsen uppen° 

barar för oss i ny och skarp belysning 
skillnaden mellan evangelisk och ka
tolsk kristendom - e11 artskillnad, 
icke en gradskillnacl . . . Modernismen 
är till sitt väsen ett moderniserat 
franciskanerideal, det är : franciska
neridealet förmält med optimistisk tro 
på vetenskap och evoluti_on». Den 
har en asketisk och kontemplativ lägg
ning, som är främmande för den 
»:evangeliska» kristendomen, och in
tresserar sig enligt S. ej i lika hög 
grad som protestanterna för elen his
toriska verkligheten utan försjunker i 
stället gärna i betraktandet av en kon
struerad tankevärld. Sålunda skulle 
det enligt S :s uppfattning ha föga 
betydelse för de katolska modernis
terna, om Kristus verkligen funnits 



till såsom en historisk personlighet, 
hara de äga en upphöjd inre bild av 
honom att fördjupa sig i under sin 
kontemplation. Dessutom är detta 
katolska fromhetsicleal efter S :s me
ning 'starkt influerat av Platon och 
nyplatonismen, av Plotinos och hela 
hans skola. Den har på så sätt ett 
mera passivt, ett sprödare drag än 
elen »evangeliska», en längtan bort 
från verklighetens arbete och möda 
hän till ljuvlig vila och andligt för
sjunkande i ett tidlöst ideal. 

Däremot anser S. det ingalunda vä
sentligt för verkligt katolskt from
hetsliv att stödja sig på en viss be
stämd teoretisk övertygelse, att tro på 
ett fast och oomkullrunkeligt dogma. 
S. framställer elen exkommunicerade 
franske modernistiske teologen Al
fred Loisy såsom i sina principer äkt
katolsk, ja mera katolsk än påvett 
själv, som bannlyste honom, alldeles 
som Lufäer var mera katolsk än Leo 
X, trots att ha:n samtidigt meclgiver, 
att Loisy är djupt influerad av elen 
nyaste protestantiska filosofien och 
teologien, av en Kant, en Schleier
mai:her. moderna bibelkritici o. s. v. 

Därför är S. i djupet av sitt väsen 
upprörd över att modernisterna ftm
nit ett så dåligt mottagande i elen ka
tolska: Kyrkan, att de blivit avsatta 
och bannlysta i stället för att, såsom 
S. anser mycket naturligare, liksom 
de protestantiska modernisterna om
huldas med teologiska professorsät'n
beten och biskopsstolar. Efter alla 
vänliga ord om elen katolska moder
nismen kan S. därför ej finna ord 
nog hårda att fördöma elen romerska 
kyrkoledning, vilken enligt hans åsikt 
tillbakavisat elen enda rädclningsmöj
ligheten för elen moderna katolicis>
men : Kyrkans accepterande av de 
modernistiska principerna. 

Denna påvliga katolicism framstår 
för S. såsom vår kulturs ärkefiende. 
Och Rom behärska,s av jesuiterna. 

· Om dem talar han på s. 3 i Religions
problemet: » J esuitismen, elen ande, 
som går under detta namn . . . torde 
väl vara vår civilisations farligaste 
fiende. Den har förverkligat en im
ponerande, i historien oupplrnnnen 
principernas . och lydnadens konse-
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kvens. Dess rikedom på intelligens 
och resurser har icke a_vtagit. Faran 
ligger i dess fina försåtlighet, 'Anti
krist' - skillnaden märkes knappast. 
Det är ju kriistendom - bara med 
borttagande av personlighet och fri
het». Den romerska kurian förkvä
ver enligt S. det personligt religiösa 
livet, emedan elen fäster allt för stor 
vikt vid institutionen och alltför liten 
vid de skapande snillena i religionens 
värld. 

S. avskyr den katolska 14rans strängt 
logiska enhetlighet, dess oböjliga per
manens, dess fordran, att varje ka
tolsk kristen med sitt förstånd måste 
omfatta de kristna trossatserna. På 
s .  19 i Religionsproblemet säger S. 
om den påvliga encyklikan : »Pascen
di», vilken krossade modernismen: 
»Här lever den för medeltiden nya, 
nu utlevade skolastiken upp ännu en 
gång i storslagen konsekvens. Vati
kanen låtsas, som om fästningen vore 
hel och förklarar hela elen nya tiden 
för sin fiende». 

Om Pius X, modernismens energi:;
ke och segerrike bekämpare, yttrar S. 
de mest föraktfulla ord. »Encykli
kan Pieni d'animo utmärkte sig för 
en naiv våldsamhet, son'. uppenbarar 
elen ohjälpliga begränsningen hos den
ne hjärtefromme och nitiske men 
okunnige och trångsynte präst» (Re
ligionsproblemet s. 9). 

För S. är det katolska fromhetsli
vet fyllt av vidskepelse och magi. 
fius X upplivade »den folkliga, av 
kyrkan gynnade krassa nya fromhe
ten, ringwktningen för andligt arbete 
och den romerska och jesuitiska an
dan, som leva upp med ny styrka och 
skörda sina frukter under elen from
me, halsstarrige Sartos pontifikat» 
(Reli,gionsproblemet s. 105). Den ka
tolska Kyrkan ledes nu av en »grovt 
vidskeplig och mot allt självständigt 
3!ndligt arbete misstänksam, politiskt 
hänsynslös ultramontanism i Pius 
IX :s stil» (Ibicl. s. 103). »Katolicis
men tolererar såsom: officiell kyrka 
och sanktionerar hedendomen och vid
skepelsen i fromhetsbruk och före
ställning» (Ibid. s. 350). Till denna 
vidskepelse och magi räkn3!r S. främst 
elen katolska tron på Kristi reala när-



varo · i Altarets sakrament, men även 
anropandet av helgonen och ·Jungfru 
Maria och ej minst kulten av Jesu he
liga hjärta, »denna sinnliga kult, som 
uppfunnits a:v en hysterisk nunna» 
(Ibid. s. 99-100) . 

Vilka äro då de motiv som leda på
varna vid utbredandet av all denna 
»vidskepelse och magi» ? 'Därom svä
var S. ej ett ögonblick i okunnighet. 
Svaret kommer i Re!igionsproblemet 
s. 371 : » Vatikanen med dess ande av 
världslighet, intriger, ärelystnad, för 
att icke säga något värre, förbliver, 
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och har gjort mera ont med sitt exem
pel, än elen har gjort gott med sina 
tjänster med hänsyn till kyrkans sty
relse». Och på s. 363-370 i samma 
bok instämmer S. med elen modernis
tiska italienska romanförfattaren Fog
gazaro, som i »Helgonet» låter en av
fällig franciskanermunk förebrå den 
hel. Fadern, att Kyrkans politik ledes 
av fyra onda andar : »Lögnens, 
härsklystnadens, vinnings! ys tnadens 
och orörlighetens». 

B e r t i 1 B o d s : r ö 111. 

CREDOS BÖCKER. 

En dansk Karmelit av 

P. H. P e e c h. Nyt Nor
disk Förlag, Arnold Busck. 

Från Danmark hava vi nordiska 
katoliker fått en värdefull litterar gå . 
va i denna beskrivning av klosterlivet, 
som därtill väl kunde behöva;; för alla 
dem vars fördomar mot kloster äro 
legio. En dansk kvinnas livsöde 
skildras j, boken, till stor del genom 
hennes egna brev. Nyligen bliven 
änka, inträder fru Emma B. vid tret
tioåtta års ålder som syste1 Maria 
Birgitta i ka:nneliterorden hos de mm
nor, vilka bo i den heliga Birgittas 
hus (Casa di santa Brigida) vid Piaz 
za Farnese i Rom. Vi se framför oss 
en intelligient, varmt kännande och 

vilj estark kvinna, med en fromhet och 
hänförelse, som aldrig verkar tröttan
de. I mångt och mycket påminner 
hon om sitt stora skyddshelgon, sank
ta Brita, särskilt genom den frimodig
het, varmed hon talar om sig själv 
och andra, och sin brinnande iver för 
Guds ära och Kyrkans välgång. Det 
egendomliga i boken ligger i att det 
är en karmeliternunna, som skriver 
till sin son, först student, sedan lä
kare. I .breven lysa som äkta pärlor 
de djupaste tankar om Gud, evighe
ten, om tro och vetande, om männi
skans längtan efter lycka och oni li
dandets stora betydelse. Hon har 
själv prövat både sorg och glädje, 
kanske mest det förra, och kommit 



till elen slutsatsen, att elen högsta lyc
kan är att tjäna Gud. Sin kloster
regel omfattar hon med en hängiven 
kärlek. Men hon vet, att de kristne 
ute i världen skola på annat sätt upp
nå sitt mål och hon blir en god och 
praktisk råclgiverska för sonen. Hon 
kämpar för hans läkarekall, då han 
själv är modlös; senare delar hon giv
milt ut de skatter av fromhet och 
visdom, hon själv mottagit i Karmel 
och blir · en andlig moder för hans 
unga hustru, som hon älskar och för
står, utan att någonsin hava sett hen-
ne, endast genom deras mångåriga 
korrespondens. Vart och ett av barn
barnen har en plats i hennes hjärta. 

Till sonen skriver .hon, att han icke 
skall tro, att hon för en sorgsen till
varo. »Vii hava den heliga kommu
nionen var dag, vi hava Sankta Bir
gittas kapell, där det stora helgonet 
levde och dog, vi hava vårt officium», 
detta sista är till synnerlig g!ädje för 
henne, på grund av sitt härliga latin -
ska språk och hon citerar det ofta. 
En annan gång säger hon ått kloster 
livet i sig självt är något så ljust och 
vackert, att till och med de allvar 
ligaste timliga bekymmer icke äro i 
stånd .att förmörka det, särskilt där
för, att det, som gör det · gemensam
ma livet idealiskt - elen inbördes 
kärleken - står på så fasta fötter 
här. Då hon är med om att grunda 
tre nya kloster, ger hon idylliska be
skrivningar därav och den soliga dan -
ska humorn tittar muntert fram. Ita-
lienarna, som, i stället för att arbeta, 
då klostret i Porto Maurizio skall re
pareras, gruppera sig i pittoreska 
ställningar vid brunnen och med sina 
vackra röster sjunga en sång till Gud& 
Moder i fyrstämmig kör, äro lustigt 
återgivna. Men hon berättar en anelc-· 
clot från Lenola, som visar nem från 
en annan sida : När ingen körväg 
fanns i bergen till det nyanlagda klost
ret, då grävdes elen turvis av sexton 
unga italienska bondpojkar från trak
ten och detta, icke mot vederlag, utan, 
som de själva sade »per amor di 
Gesu» ( av ).cärlek till Jesus) .  

Visst hade även syster Maria Bir
gitta . sina stunder av nedslagenhet 
.och hon skriver en gång: >>Jultiden 
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är varje år elen tid, då jag har ett 
offer av saknad och längtan ati bringa, 
en kamp att bestå för att vara glad 
med de kära systarna. De veta icke, 
att jag ej endast är moder åt dem. 
Jag stämmer möte med dig vid · krub
ban i julnatten.» Hon hade då redan 
under de första åren av sitt klosterliv 
kommit att intaga en förtroendeställ
ning · som vice-priorinna och kallades 
för moder. Hon kom flera gånger i 
audiens hos olika påvar : intressant är 
karakteristiken av Leo XIII. Hon be-
rättar _ även, att, då han talade med 
karmeliternunnorna om sitt livs för
hoppning, Kyrkans seger och natio
nernas förbund i den stora enheten, 
var han nittio år, men hans ögon strå-
lade som på en tjugoårig yngling. Jo
hannes Jörgensen skymtar i, hennes 
brev : hon, anser honom vara »en av 
de mest sympatiska människor, hon 
sett, kemiskt fri från affektation». 

Slutomdömet om boken måste bli
va, att elen är i hög grad läsvärd. 
Skriven av en vän till sonen. som för
ståelsefullt kommenterar breven och 
giver de nödvändiga förklaringarna 
till dem, är den av särskilt intresse 
för katoliker, men även protestanter 
skola säkert med sympati taga del 
av dess rika innehåll. Det har sagts 
att vi nordbor äro alltför s j älvstän -
diga för att passa till .ordenslivet ; men 
vi se här en livslevande danska, som 
inträtt i en sträng orden och ej mist 
ett grand av sin personlrghets styrk:1 
och charme. 

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

Min Vandrebog av Ba-

ronesse R o s e n 9l r n -
L e h n. 

»Varje människa har av naturen 
begär efter kunskap», säger Thomas 
a Kempis, och detta ord rinner gärna 
i minnet, när man å ena sidan be
tänker moderna människors gränslö
sa jäkt efter penningar, utmärkelser 
och nöjen, samt å den andra samma 
människors oroliga sökande efter san
ningen, efter en bestämd och oomkull
runkelig utgångspunkt för det inre 
livet ; människan erkänner instinktivt, 
ibland medvetet, oftast omedvetet, ' 



sanningen i fortsättni11gen av detta 
citat : »men vad gagnar kunskap utan 
gT1dsfruktan ?» 

Danmark ligger ju på själva den 
europeiska kontineriten, dess förbin° 

-delser med yttervärlden underlättas 
genom samfärdseln, människorna äro 
därför livligare och mottagligare för 
intryck, och tillgänglig'a1'e for tiden� 
aridliga strömningar, än vad som är 
förhållandet med oss aiv naturen kon
servativa svenskar. Svenskarna inot
stoclo under århundraden alla påverlc� 
ningar av kristen:don,1en, .meJarr clai1-
skarna genomr sitt livligare tempera� 
-ment långt tidigare inträdde i cle1i 
krist11a kulttu-värlclen. Sainma för
hållanden tycks råda än i denna dag, 
och har tydligen samma orsaker : i 
Danmark gör Kyrkan dagligen stora 
landvinningar, under det att i · Sve
rige arbetet går ytterst sakta framåt. 
Framstående män och kvinnor, konst
närer och författare, politiker, rncie
tetens medlemmar och olika yrkesut
övare finna där stundligen sin väg till 
Kyrkan, utan att detta i grund och 
botten så naturliga steg väcker den 
pinsamma och besvärande uppmärk
·samhet, · som fallet är här hemma i 
Sverige. 

När man läser baronessan Rosen-
9irn-Lehns bok, »Min Vanclrebog», in
.ser man likv�sst, att ej heller i Dan·· 
mark ha tingens ordning städse varit 
helt tillfredsställande. Baronessan 
Rosen9irn-Lehns hågkomster sträcka 
sig ganska långt tillbaka i tiden, och 
beröra allehanda katolska förhållan
den under kampens och stridens ti
devarv. Baronessans mor och systrar 
'konverterade tidigt, och som en följd 
av detta lämnade baronessan själv fa
miljen och hemlivet, för att om möj
ligt undgå det farliga katolska infly
tandet. Från begynnelsen var hon en 
.varmt hängiven lutheran, men vid sin 
·vistelse i England berördes hon av 
anglikanskt inflytande; betraktade det
ta som en räddning undan elen ho
tande katolicismen, för att slutligen 
och äntligen stryka flagg och segla 
in i Kyrkans trygga hamn. Barones
san har på ett enkelt, flärdfritt och 
tnålande sätt beskrivit sin både med
. .vetna och omedvetna kamp emot elen 
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instinktiva dragningen hon kände till 
den enda sanningen, till den enda av 
Kristus instiftade Kyrkan, vilken för
valtar de heliga sakramenten. 

>,Min V anclrebog» är en ytterst an-
genäi11 bekantskap, och dess författa
rinna berättar sina upplevelser på ett 
för vilken upp-svensk som helst syn -
nerligen lättfattligt danskt språk Bo
ken har sitt stora intresse för svenska 
katoliker, emedan elen skildrar- de 
ganska svåra förhållanden under vil
ka förra· århundradets danska kato
liker levde, men elen har ett kanske 
ändå större intresse för protesta11ter,. 
vilka i densamma kunna få svar på 
de ständiga frågorna : Men hur i all 
världen kan en · vettig och förnuftig 
människa bli katolik ? Hur kan en 
modern kulturmänniska med vett och 
vilja kasta sig in i denna medeltida 
vidskepelse ? Hur kan elen moderna 
fria människan underkasta sig Kyr
kans lagar och föreskrifter ? På alla 
dessa frågor får protestanten ett till
fredsställande svar i �>Min Vanclre
bog» ; ma11- följer elen logiska utveck
lingen lika väl som elen psykologiska ; 
man ser elen troende protestantens 
kamp mot elen heliggörande nådens 
verkningar i människans hjärta; man 
erfar den intelligenta och högt bilda -
de personens underkastelse under de 
sanningar, vilka lika mycket tillhör a  
gårdagen, som elen dag i dag är och 
ännu kommer att leva till tidernas 
slut. 

Sällan har människor så jagat ef
ter lycka, ära och rikedomar som i 
våra dagar; elen levnaclskraft som 
förr nedlades på strävsamt arbete, 
finner numera sin utlösning i dans, 
sport och nöjen, allt ting, vilka sakna 
ett definitivt mål och därför skänka 
ringa eller ingen tillfredsställelse; vil
ka endast äro till att döva nutidsmän
niskans oro, eller som elen med ett 
vackrare namn kallas : nervositet ; 
men under allt detta jäktande flyter 
en jämn underström av längtan efter 
eviga, bestående värden, efter ett 
verkligt mål för all vår id och strä
van, efter ett livsinnehåll, ett begär 
efter kunskap om de ting, vilka icke 
kunna mätas och vägas, efter mate� 
111atiska och vetenskapliga formler. 



.Det ä1' denna underström; som leder 
1i1äni1iskorna tillbaka till Kyrkan, till 
tro på ett livets ändamål, hopp 0111 

evigheten och käimeclom 0111 elen Evi
ga Kärlekens källa. Baronessan Ro
senj'irn:-:Lehn har givit oss en god bok, 
som visar oss denna underströms 
Verkningar, och som utan sentimen
'talitet visar oss vägen, som en mo
·dern sanningssökare vandrar. »Min 
·vanclrebog» kan närmast betecknas 
som en klar, enkel och tydlig psyko
logisk karta över elen moderna män
niskans andliga liv. 

S. 

» Du skal ikke ha ve 

,andre guder.» Av R o
b e r t  H u  g h B e n s  o n.  

I översättning från engelskan har 
på danskt förlag utkommit Robert 
Hugh Bensons roman : »Du skal ikke 
have andre guden>. 

Benson och hans själs historia var 
för icke alltför längesedan föremål 
för stort intresse långt utöver det en
gelska imperiet. Son till en ärkebi
skop av Canterbury övergick han från 
elen engelska högkyrkan till den ka
tolska bekännelsen. Redan detta var 
ju ägnat väcka stor uppmärksamhet. 
Därtill kom att Benson var en högt 
begåvad personlighet, som innerligt 
och med hela sin eldsjäl omfattade 
den tro som sist blev hans. Hans lev
nadsbana blev icke lång. Född 1872 
avled han redan 1914. 

Genom sin litterära verksamhet, i 
vilken hans varma religiositet även 
gav sig tillkänna, .vann han sympa
tier i allt vidsträcktare kretsar, lik
som hans skilclrartalang tillförsäkrade 
honom en rangplats inom den engel
ska litteraturen. 

»Du . skal ikke have and,re guden>, 
är, såsom även författaren själv an
giver, till huvudsaklig del en verklig
hetsskildring. Hjälten i romanen, om 
vi · så kunna kalla den själshistoria 
som skänkes oss, är son till en lord 
och pär av England .. Fadern var en 
fullblodsengelsk atistokrat, bortskämd 
av den gynnsamma och framstående 
stälb;iing hans börd och rikedomar 
skänkte honom. Sonen, huvudperso-
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nen i skildringen, som vid · ro1i1anens 
början studerar vid universitetet ·· i 
Ca1nbridge, har en självständig lägg
ning med ett utmärkande drag av är
lighet i sin natur. 

Hans farmoder var zigenerska och 
hade förmodligen genom sin skönhet 
förmått farfadern att i trots av alla. 
samhällsskrankor, alla skiljaktigheter 
i bildning och ras dock taga he�ne 
till hustru och härskarinna på det fä
derneärvda slottet med sina stolt::i. 
minnen. Vissa rasdrag hos farmo
dern kunde även tänkas förklara be
synnerligheter och kynnesdrag hos 
sonsonen och begäret hos honom att 
gå sin egen väg oberoende av alla 
konventionella lagar. 

Det inflytande en rasblandning, på
minnande om den här angivna, kan 
medföra, har nedskrivaren av dessa 
rader varit i tillfälle att konstatera 
hos medlemmarna av en släkt, här 
ganska välkänd. Men vi återgå till 
hjälten i berättelsen. Mycket impul-

. sivt och även barnsligt finnes i hans 
natur. Den engelska konventionalis
men tilltalar honom därför icke alls. 
Han är emellertid förlovad med dot
tern ml den protestantiske kyrkoher� 
den i den församling varest faderns 
gods ligger. 

Han är varmt fästad vid fästmön 
och tror henne dela hans tycken så i 
ett som annat. Så övergår han i he1n·· 
lighet till katolska Kyrkan, men, när 
han underrättar fadern därom, får 
han till svar ett brev, som under de 
skarpaste förebråelser slutar med att 
fadern, under inflytande av sin för
bittring och väl utan att egentligen in
nerst mena det, förskjuter sonen. 
Denne tager emellertid faderns ord på 
det fullaste allvar. Han beslutar att 
taga sitt öde � egna händer, och nu 
börjar han ett vagabondliv, som, när 
det fortsättes, slutligen gör honom i 
faderns och släktens ögon till den för� 
lorade sonen. 

Med alla besynnerligheter och 
barnsligheter har han ett varmt och 
ädelt hjärta med en underström, av 
religiös känsla. Läsaren förbluffas 
kanske mången gång över möjlighe;.. 
ten av att en person, uppfödd i lyx 
och överflöd och tillhörande högsta 



aristokratin, kunnat finna sig i att 
föra ett äventyrsliv tillsammans med 
fullständiga landstrykare . och dock 
bevara sitt hjärtas renhet, men man 
måste till sist erkänna . att författa
ren med järnhård konsekvens och 
med hänsyn till det verkliga förlop
pet fullföljt skildringen utan att låta 
si1g lockas till några förskönande till
satser. Kärleken till religionen och 
fö'rtroendet till och kärleken till den 
.trolovade håller honom trots allt uppe. 
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Den allt starkare religiösa hänfö
relsen, som fått näring av ett besök 
i ett benediktinerkloster och senare i 
Westminsterkatedralen, bemäktar sig 
honom alltmera och gör, att när den 
trolovade slutligen bryter med honom 
och framstår såsom en helt annan 
person än han tänkt sig, han efter d'en 
första smärtan bär förlusten med 
jämförelsevis lugn .. Hela hans kärlek 
tillhör nu Kyrkan, som verkar med 
sin mystik och det mål som nu hägrar 
för honom är klostret, som skall skän
ka honom friden och försoningen med 
världen sedan den jordiska lyckan för
lorats, och han även gått till rätta 
mecL sig själv och prövat motiven till 
sina handlingar, vilka nu te sig annor
lunda än förut. 

Innan han tag{!r steget att söka 
klosterfriden räddar han en ung flic
ka, som kommit på villovägar, åt fa
miljen och samhället, men drabbas 
strax därefter av förförarens hämnd 
och dör av det övergångna våldet. 

över dödslägret .sprides fridens 
och försoningens ljusskimmer. De 
planer han hyste, att helt ägna sig åt 
Kyrkan blevo visserligen omintetgjor
da, men i stället skänktes honom den 
eviga friden. 

Berättelsen innehåller karaktärs
och sedemålningar från England, som 
det förefaller, tagna på kornet och 
med, som det får antagas, den rik
tiga lokalfärgen. Kommer därtill den 
djupa och fina uppfattningen och elen 
själsadel som lyser igenom det hela, 
och läsaren blir gripen. 

Till sist kan anmälaren icke under
stryka sin förvåning att icke detta 
eller andra arbeten av författaren bli
vit översatta till svenska språket, vil
ket vi föreställa oss. skulle löna sig, 

och elen svenska allmänheten beredas 
tillfälle att lära känna den originella 
och varmhjärtade författarens tanke
väckande litterära alster. 

E. B e r g m a n  s o n. 

Sveriges Historia i för
enklad framställning för 
folkskolan av J e a n  
H ä g g m a n under med
verkan av Elias Granath 
och Erik Castegren. Bon
niers, Sthlm, 1926. 

Det är med blandade känslor, man 
genomläser ovan nämnda lärobok i 
Sveriges historia. Samvetsgrant har 
anm. börjat med att läsa förf :s eget 
förord tiiJl sitt opus. Vad vill förf. 
giva ? Varför har arbetet i fråga 
kommit ut ? Med vilka anspråk trä
der det fram ? Se där frågor, man 
brukar göra sig, då man skrider till 
att granska ett nytt arbete av detta 
slag. 

»Föreliggande lärobok», säger förf. 
»är i första hand frukten av förf :s 
mångåriga arbete vid Uppsala folk
skoleseminarium med handledning av 
seminarieelevernas undervisningsöv
ningar i historia på skilda folkskole
stadier.,» - Frukten av många års 
arbete, det vill inte säga l itet det ! 
Det är just icke några små anspråk, 
man därmed har rättighet att ställa 
på boken, och det är med stora för
väntningar, man tager den i sin hand. 
Huru motsvaras dessa ? 

Ha1· man en gång genomläst arbe
tet, är det nog icke utaa, att man frå
gar sig, vad slags arbete föd. i många 
år bedrivit i Uppsala, och om det ej 
vore skäl, att detta arbete övervakats 
litet bättre av dem, det vederbör. 

En granskning av boken visar så 
många felaktigheter, att anm. ansett 
sig icke böra förbigå dem med tyst
nad. Dessa brister äro så mycket me
ra ägnade att förvåna oss, som förf. 
angivit många personer som medarbe
tare (anm. höll på att säga medansva
riga ! ) , bl. a. docenten von Enge
ström, seminarielektorn Ragnar Gull
strand, folkskoleinspektörerna Ernst 
Westberg och Albin Neander. Till 
och med de aktade namnen dr Arvid 



Enquist och lektor Sixten Samuels
-son ha råkat hamna på den långa lis
tan av perso.ner, som förf. måst tacka 
för en eller annan hjälp. 

En im,ponerande rad av namn så-
1edes ! V ad kan ha motiverat detta 
stora intresse ? 

Skulle förf. själv möjligen ha gett 
oss lösningen av detta problem, då 
han i sitt förord säger : »De svårig
heter, som härunder yppat sig att 
vinna något resultat . . ha lett förf. 
fram till största möjliga förenkling av 
den för denna klass bestämda årskur
sen. Denna förenkling gäller fram
för allt språket och själva ·urvalet av 
stoffet . . . och stoffet har om möjligt 
valts med hänsyn till de unga ele
vernas uppfattningsförmåga». Nog 
har förf. förenklat stoffet alltid' ! Men 
anm. vill i denna korta översikt en
dast genom en granskning av ett par 
av förf :s framställningar rikta upp
märksamheten på ett par brister, . som 
intressera svenska katoliker och sam
tidigt ge ett exempel på modern »för
enklad» historieskrivning för svenska 
folket. tDen kritik, som arbetet ur 
andra synpunkter kunde förtjäna, 
överlämnas åt andra. 

Helt naturligt bläddra vi då först 
i de blad, som behandla vår heliga 
Birgitta. Framställningen kunde för
tjäna att anföras i sin helhet, men 
anm. måste nöja sig med' ett par läng-
re citat : 

»NI edeltidcn en vidslleplig tid. Me
deltiden förefaller oss i mycket vara 
en egendomlig tid, och den liknade i 
de flesta avseenden inte alls elen tid, 
vi nu leva i. Nu för tiden få vi re
dan som barn lära oss i våra skolor, 
huru naturens stora oändliga rike är 
beskaffat. Vi kunna t. ex. förklara 
åskan och blixten ; vi veta, varför so
len och månen understundom förmör
kas, och vi känna orsakerna till års
tidernas växlingar och mycket annat 
· därtill. Kort sagt, vi förvåna oss 
knappast över någonting, som händer 
ute i naturen, utan finna i allmänhet 
allt, som sker, he_lt naturligt, därför 
att vi oftast veta, hurtt och varför 
det sker. Så var det däremot icke 
under äldre tider. Då visste man näs
tan ingenting om naturens krafter, 

47 

och hur de verkade, och därför trod
de man allmänt, så fort det gällde nå
got, som man icke förstod eller kunde 
förklara, att det var goda eller onda 
makter, som clrevo sitt spel. Att osyn
liga väsenden på detta sätt (kurs. av 
anm.) kunna ikläda sig människoge
stalt och personligen ingripa i det, 
som händer och sker ( tänk så enkelt 
uttryckt ! anm. ) kalla vi i våra dagar 
vidskepelse, och det ligger något löj
ligt över elen människa, som tror på 
sådant. Under medeltiden åter trodde 
man på fullaste allvar på allt över
naturligt, och man gick dagligen och 
stundligen och tänkte på allt så
dant ( ? !) Prästerna läste för folket 
ur helgonlegenderna om märkvärdiga 
ting, som hänt i helgonens liv, och 
om kvällarna, d'å husfolket samlades 
i elen svagt upplysta storstugan, be
rättades det om troll och jättar och 
om underliga ting, som hänt än elen 
ena och än elen andra av de närva
rande.» ( Sid. 61 . )  

Anm. skulle vilja höra förf :s bevis 
för att t. ex. våra medeltida förfäder 
1 årstidernas regelbundna växling så
ga övernaturliga, goda eller onda 
makters spel. Anm. vågar t. o. 111. 

tro, att Red. av Credo med glädje 
skul'le öppna sina spalter därför. Nog 
trodde man på troll och jättar alltid, 
men 'leder ick� föd :s förenklade 
framställningskonst först och främst 
de små läsarnas tanke på de från sa
goböckerna bekanta »trollen», unge
fär som de tecknats med' mästarhand 
av J 01111 Baner ? Dessa »troll» höra 
icke medeltiden till. 

Anm. fortsätter med ett nytt citat, 
viss om att kommentaren icke behö
ver göras !lång. 

»Lilla Birgitta gick och tänkte och 
grubblade på allt, hon hört, och om 
nätterna drömde hon 0111 det. Ovan
för Birgittas säng hängde en bild av 
elen korsfäste Frälsaren. Det var ett 
.kors, och på det hängde Frälsaren 
med törnekrona på huvudet och meå 
armarna utsträckta efter tvärarmens 
sidor. Genom händerna voro slagna 
stora spikar, och man kunde på bil
den se, huru blod sipprat ut på pan
nan och i händerna. Så en natt, när 
Bfrgitta ännu var barn, tyckte hon sig 



i drömmen se (varför »tyclde>> ? ), hur 
Frälsaren på korset blev liksom le
vande, och hon såg tydligt, hur han 
led under törnekronan. Då . tyckte 
Birgitta, att det var riktigt synd om 
den korsfäste . Jesus ( ! ) , som måste 
lida på detta sätt för oss människor. 
Själv trodde hon säkert, att Jesus 
verkligen uppenbarat sig· för henne, 
och det trodde hennes föräldrar ock 
så, därför att alla människor under 
medeltiden trodde på sådana uppen
barelser.» (Sid. 62. )  

E n  historieskrivning av detta slag 
kan endast betecknas med ett enda 
ord : oveclerlzäftig. 

Birgitta som barn tycNe sig se, och 
sedan allt framgent tycMe hon sig se. 
Förf . gör med dessa uttryck förtviv
lade försök att rädda sin vetenskap
liga prestige, men ack ! huru genom
skinligt. Om förf. gjort sig mödan 
att studera Birgittas historia, skulle 
han kommit till helt andra resultat, 
som dessutom bättre än dessa fanta
sier kunnat bestå elen vetenskapliga 
kritiken. 

I ett avseende har förf. rätt : B ir
gjttas barnsliga syner voro icke up
penbar�Iser. Om nu förf. varit ärlig 
i sin framställning, så hade han till
lagt, att Birgitta själv ej tog dem för 
uppenbarelser, att Kyrkan aldrig god
tagit dem som sådana, och att »alla 
människor» långt ifrån att tro på 
»uppenbarelserna» gycklade med Bir
gitta för dessa syner ! För att slut
iigen riktigt avslöja arten av förf :s 
»förenklade framställning» tillåter 
anm. sig även rätta uppgiften 0111 för
äldrarnas ställning till »uppenbarel
serna» : Birgitta hade sina barnsliga 
syner icke i föräldragården utan hos 
sin stränga fostermoder fru Ingrid 
- och denna var så långt ifrån att 
tro på dem - att hon gav lilla Bir
gitta ris ! Så säga de historiska käl
lorna om medeltidens lättrogenhet och 
vidskepelse. Detta borde varit föd. 
bekant, och man frågar sig, om ej 
hans lärobok mera utmärkes av »för
enklade förstudier» än av »förenklat 
framställningssätt». 

Birgittas barnsliga syner voro för 
mecldticlens människor endast vad de 
voro i verkligheten : syner ! Den ' en-
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cla autentiska källa vi i detta avseen
de åberopa är Vadstenadiariet. Där 
säges uttryckligen, att Birgitta fick 
sina första uppenbarelser året 1344. 
(»Hoc anno primum factae sunt re
velationes ad beatam Birgittam». )  
Det är mer än oförklarligt, att detta 
arbete är förf . okänt, då det måste 
varit föd. lätt tillgängligt, dels i Ben
zelii edition, dels i handskrift å U P/J
sala universitets bibliotek (C : 89, Gö
del) . 

Nu kan anm. j u  visst icke begära, 
att en lärobok i historia för folksko
Ian till alla delar skulle vila på stu
dier i primära historiska källor, men 
anm. måste beklaga, att föd. ansett 
sig kunna skriva Birgittas historia 
utan att känna till densamma, och 
man har rättighet att fordra, att fram
ställningen ej »förenklas» till elen 
grad. 

Då förf . 1 sm § om Birgittas up
penbarelser ( sid. 64) skildrar dessa 
såsom framkallade uteslutande av B ir
gittas djupa sorg vid makens död( ! ) ,  
av vakor, fastor och  späkningar, fal
ler det genast i ögonen, att han gett 
sig in på ett område, som han saknar 
varj e förntsättning att behärslw. På 
få områden står lekmannen så hjälp
lös. Särskilt de olika slagen av hys
teri bjuda till och med fackmannen 
de största svårigheter och utesluta 
vi'sst icke alla misstag. »1Die Erken
nung des hysterischen Charakters hat 
mit der Schwierigikeit zu rechnen, dass 
ähnliche Zi.ige sich begreiflicherweise 
auch bei anderen Degenerierten (Bir
gitta »clegeneriert» ! ! ! ) , vor allem elen 
Epileptoiden und bei der Pseudologia 
phantastica, finden» .  (Lehrbuch cler 
Psychiatrie v. E. Sclmlze, A. \i\Test
phal, A. Hoche, R. vVollenberg, 0.  
Binswanger u. E. Siemerling, J ena 
1915. Sid. 328 ff. ) 

Finna vi hos B irgitta några spår 
av psykisk belastning? Tiden och 
uppgiften tillåta icke anm, att gå in 
på denna fråga i detta sammanhang, 
men nog hade läroboken vunnit, om 
förf .  hade insett sin begränsning och 
ej inJåtit sig på problem, som ligga 
så långt över skolbarnens och hans 
horisont. 

Ännu en passus av förf :s B irgitta-



5kildring anser sig anm. icke böra un
danhålla Credos läsare. 

»En dag fick emellertid Birgitta en 
uppenbarelse, där Kristus talade till 
henne och uppmanade henne att 
grundlägga ett nytt kloster. Det var 
en mycket svår sak, därför att påven 
måste ge sitt tillstånd härtill, och han 
bodde i Rom ( I) För att kunna träffa 
påven ( ! ) och få hans tillåtelse måste 
Birgitta fara elen långa vägen till Ita
lien, och när .hon Jw,,n fram., ville inte 
påven först vara me�l 0111 det nya 
klostret, utan hon måste stanna mån
ga år nere i Rom för att sölw över
tala påven. Det lyckades inte förrän 
1370, och då var Birgitta 67 år gam
mal. (Sicl. 65, kurs av anm.) 

Svensk »historia» , »förenklad» för 
Sveriges folkskolor ! ! 

I ovan citerade rader framträder en 
0kunnighet så djup, att man knappast 
.�kulle kunna tro elen vara möjlig. 
Förf. har . helt enkelt icke en avläg
sen aning om det kyrkliga läget i 
Europa vid denna tid. Det sorgliga 
kapitlet om påvarnas babyloniska fån
genskap har gått honom spårlöst för
bi. I sitt »mångåriga arbete» vid Upp
sala seminarium hade väl förf. ändå 
haft tillfälle att sätta sig in i Birgit
tas världshistoriska uppgift och bety
,clelse. Hennes ivriga bemödanden att 
i'tterföra påven till Rom, hennes själv
uppoffrande arbete för att resa kris
tenheten ur dess förfall, med ett ord, 
den del av hennes verksamhet, smn 
bar frukt, har gått förf. till lärobo
ken förbi. Han sysslar mest med 
elen otacksamma uppgiften att utan 
til lräckliga kunskaper söka förklara 
11ennes syner. 

Efter ovanstående referat, torde 
anm. kunna utan kommentar citera : 
»Birgitta blev ett helgon, som slmlle 
(kurs. av anm.) tillbedjas över hela 
kristenheten !» (Sid. 65.) 

Det förefaller anm., som om den 
g·ode läroboksförf. kunde behöva åhö
ra en lektion eller två i en svensk 
Jrntolsk folkskola. Det skulle nog icke 
skada hans kunskaper. 

Skulle det roa våra läsare att höra 
förf :s åsikt om Gustav V asas gär-
11ing ? 
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»Han hade därjämte genom refor
mationen befriat vårt land från den 
katolska läran och gjort den svenska 
kyrkan till ett fosterländskt kyrko
samfund.» (Sid. 108. ) 

Den uppfattningen dela många med 
förf. Skada blott, att den är allt ut
om historisk. 

Ännu ett citat, det .sista, skall anm. 
bjuda Credos ärade läsare. Förf. sä
ger om westfa�iska freden : 

»Genom westfaliska freden blev re
ligionsfriheten för första gången all
mänt erkänd. Detta betydde emeller
tid vid denna tid endast, att de olika 
staterna hade rätt att bestämma, vil
ken religion deras invånare skulle hål
la sig till, och innebar alltså ännu icke, 
att varje mä1111 iska sjäZ.v - liksom i 
våra dagar - fick välja sitt relig,ions
samfund. Men det var i alla fall ett 
betydande framsteg.» 

Nu kan ju visserligen dragas i tvi
velsmål, och det t. o. 111. på goda grun
der, om verkligen åsyftade fred ur 
samvetsfrihetens synpunkter beteck
nar något framsteg. Anm. viH för 
denna gång ej göra någon exkursion 
in på detta område. Samvetsprinci
pens krav få i våra delar av Europa 
Eörst komma till sin rätt, åtminstone i 
huvudsak, genom ediktet i Nantes elen 
1 3  april 1598. 1Mycket vore ju ännu 
att säga i dessa frågor, men anm. vill 
nöja sig med att ännu en gång ha kom
mit på lätoboksförfattaren med att 
lämna oriktiga historiska uppgifter. 

Det sagda må vara nog. Endast ett 
par slutreflexio111er ! På lärobokens 
första sida stå'r uttryckligt : utarbetad i 
enlighet 1ped 1Ql9 års undervisnings
plan för rikets folkskolor. Om så 
verldigen är fallet, ,så tillåter sig anm. 
uttala en förhoppning om att det snart 
måtte inryckas någon bestämmelse i 
sagda unclervisningsplan, vari stadgas, 
att läroböcker och lärare i historia vid 
rikets folkskolor skola hålla sig till 
den hisfc.rislw sannirngen. Ett arbete 
som det ovan anförda måste stämplas 
som både ovederhäftigt och ovärdigt. 
Till sist endast ett ord, 1111clerligt men 
sant : bokens förf., hr Jean Häggman, 
är - filosofie dol?for ! 

G. E. 
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S TIFTELSEN J O SEP HIN AHEM MET 

I STO CK H O LM 

Med utgången av år 1926 har dok
tor Jos. Muller lämnat sin befattning 
som direktör för Stiftelsen J osephin1-
hemmet. 

Doktor Muller var änkedrottning 
J osephina behjälplig redan vid plan
läggandet av stiftelsen och har sedan 
efter drottningens död varit stiftelsens 
direktör och ledare i samråd med dess 
styrelse. Det var vid styrelsens sista 
sammanträde för fjolåret ,som doktor 
Muller anmälde sin önskan attt träda 
til1baka. ,Med erinran om den vackra 
insats doktor 11\iföller gjort under mer 
än ett halvt sekel för stiftelsens sköt
sel och viclmakthåHande beviljades 
denna anhållan, och överlämnades från 
styrelsen till dr Muller en vacker, tex
tad adress i pergament, utförd hos fir
man 1Beck & Son. Till dr Mullers 
efterträdare utsågs ingeniör Edv. 
Blom. 

En översikt av stiftelsens verksam
het kan i samband med dr Mullers av
gå:Gg vara på sin plats. 

Välgörenhetsinrättningen » J osephi
nahemmet», stiftad av Hennes Maje
stät Xnkedrottning J osephina, har till 
ändamål att kostnadsfritt upptaga och 
vårda fattiga och orkeslösa, företrädes
vis kvinnliga medlemmar av den Ro
mersk-Katolska församlingen i Stock
holm. 

Ur styrelsens för,sta år.sberättelse 
för år 1877 hämta: vi några uppgifter 
om stiftelsens tillkomst och ändamål. 

År 1873 inköpte Hennes 1Majestät 
Änkedrottning J osephina fastigheten 
nr 3, inom kvarteret Dykärret större 
och Maria . Magcla.Jena församling. 
Drottningen ämnade nämligen för
verkliga en länge närd önskan att för 
all framtid tillförnäkra elen katolska 
församlingens orl5=eslösa medlemmar 
en säker tillflyktsort och ett fridfullt 
hem. 

Samma år påbörjades erforderliga 
reparations- och inredningsarbeten in
om det å nämnda tomt uppförda bo
ningshuset. På våren 1874 voro dessa 
arbeten avs1ntacle och de nyinredda 

lokalerna försedda med nödiga inven
tarier, vilka alla anordningar leddes 
av Hennes Majestät personligen. Un
der loppet av nfo.rs månad samma å1-
in flyttade de första underhållstagarna 
och vid c!etta tillfälle gav drottningen 
stiftelsen det betydelsefulla 11amnet. 
» J osephit1a�hemmet». 

De tvenne därpå följande åren yer
kade anstalten under elen ädla furstin
nans . hägn och ieclning ; men det blev 
icke Hennes Majestät beskärt att själv 
få ordna stiftelsens framtida bestånd. 
Den 7 j uni 1876 förlorade den katol
ska församlingen sitt kraftigaste stöd 
och sin ädlaste föresyn. 

Tvenne dagar före sin död hade 
emellertid drottningen undertecknat en,. 
handling, varigenom elen höga stifta
rinnans, vilja med av,seende på inrätt
ningens stadfästancle ånyo bekräfta
des. Genom denna skriftliga anord
ning, dagtecknad den 5 juni 1876,. 
skänkte Hennes 1Majestät Xnkedrott
ning J osephina tiH stiftelsen ett grund
kapital av 175,000 kronor jämte ovan
nämnda fastighet, att skuldfritt och i 
ett fullt ändamålsenligt och gott skick 
överlämnas till elen blivande styrelsen. 
I samma handling uppdrog drottningen 
åt sin handsekreterare dr J. Muller att,. 
i samråd med Hennes 1Majestäts hov
marska-lk, livmedikus, och aumonier� 
fuUständiga stiftelsens organisation 
ävensom att för densamma upprätta 
stadgar och erforderliga stiftelsehand
lingar, allt i överensstämmelse med, de 
föreskrifter och önskningar, Hennes 
Majestät i berörda hänseende hade ut
tryckt. 

Sedan denna tillfälliga styrelse full-. 
gjort det sålunda meddelade uppdraget, 
erhöHo stiftels·ens stadgar och stiftelse
brev den 17 maj 1877 Hans Majestät 
Konungens nå:diga stadfästelse, var
jämte Kungl. Maj :t utfärdade nådigt 
tillstånd för stiftelsen att äga och be
sitta elen av Hennes Majestät Xnke
drottningen för anstalten inköpta och 
av hennes högai arvingar på anstalten 
överlåtna fastigheten. 



Jämlikt § 4 av stiftelsehandlingarna 
är vården av stiftelsens alfa angelä
genheter uppdragen åt en styrelse, be
fitående av pastor vid den katolska mo
derförsaml'ingen i Stockholm och dess
utom av fyra lekmän tillhörande ovan
nämnda församling. Vid inträffad le
dighet bland, dess•a fyra sistnämnda 
ledamöter äger styrelsen rätt att kom-' 
plettera sig rSjälv. 
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Den 19 mars samma år höH styrelsen 
sitt första sammanträde. Den mottog 
då från änkedrottningens sterbhus 
upplåtels•ebrev å stiftelsens fasta och 
lösa egendom jämte det ovan nämnda 
grundkapital av 175,000 kronor och 
dessutom, till komplettering av för in
rättningen behövliga inventarier m. m., 
en genom överenskommelse mellan 
sterbhuset och bemälda tillfäliliga sty
relse fastställd summa av 27,126 kro
nor 76 öre, vilket belopp på särskild 
framstäHning av ,styrelsen sedermera 
av det hög-a sterbhuset ökades med yt
terligare 4,400 kronor. 

Styrelsens första ledamöter voro, 
med pastorn vid katolska församijingen 
A. Bernhard som ordförande, herrar 
E. Thiebaut, E. Roesler och A. Benti
voglio, vilken senare dock avgick under 
året och efterträddes av herr Georg 
Sellmann, samt doktor T os. J\föller så-
som direktör. 

Under första året hade 16 kvinnor 
och 2 män haft sitt underhåll å hem
met. 

Från redogörelsen för 1925 års verk
samhet, dellj sista ,som föreligger fär
dig, kan. anföras att 7 kvinnor och 2 
män urnder nämnda år haft sitt uppe
hälle å hemmet. 

Bland fonder, som lyda under stif
telsen, finnes en stipendiefond tiU un
derstöd åt katolsk ungdom för 11.mi
versitetsstudier. 

Med ingången av detta år utgöres 
styrelsen av kyrkoherde Edw. Wessel 
som ordförande, herrar F. R. Corme
ry, Axel Stocklassa, Edv. Blom och 

· Enoch Ringner. 
Under alla år har omvårdnaden och 

tillsynen av hemmet handhavits av Eli
sabeth-systrar som med s,ällsport nit 
och ömhet skött detta maktpåliggande 
kall. 

För visso är det med varma tack
samhetens känslor man minnes aUa 
dem, com varit behjälpliga för att detta 
ålderdomshem har kommit till, men 
framför aqlt elen ädOa furstinnan 
som så gärna ville skapa något bestå
ende och göra något gott för sina be
hövande trosförvanter. 

E cl v. B 1 o m. 

J osephinaheminet sett från gå1·dssiclan. 



rån Credos lorn 

På julaftonen höll den hel. Fadern 
en högtidlig mottagning för de  i Rom 
närvarande kardinalerna för att mot
taga deras sedvanliga lyckönskningar. 
Dessa framfördes av det 'heliga kolle
giets dekanus kardinal Vanutelli. I 
sitt tar prisade han bl. a. särskilt den 
nu regerande Påvens strävan att i, aLla 
länder lösgöra katolicismen från de 
politiska partierna, att samla de katol
ska krafterna för rent kyrkliga syften 
och sålunda motverka den på många 
ställen spridda förqomen, att religio
nen blott är en maskerad bundsför
vant åt världsliga intressen. I sitt svar 
begagnade Pius XI tillfället att ännu 
en gång lyckönska elen ålcli·ige kardi
nalen tiU hans nyss fyllda 90 år. I 
de av kardinalen nämnda lyckliga hän
delserna under år 1926 såg den hel. 
Fadern ett bevis på att elen gudomliga 
försynen alltjämt vakar över Kyrkan, 
och han blickade därför med förtrös
tan mot framtiden, viss om att Guds 
bistånd skall hjälpa henne även genom 
de kommande ,svår½11eterna ocl1 stri
derna. Slutligen nämnde Påven en 
lycklig händelse, som mycket gladde 
hans hjärta, nämligen det i England 
nyligen inträffade avskaffandet av de 
från reformationstiden stammande 
mot katolikerna riktade undantagsla
garna. Han såg däri »en ädel och 

storsinnad, ett stort folk värdig hand
ling». »Måtte en sådan handling», 
tillade han, »också på andra -ställen, 
där så är nödvändigt, finna efterfölj cl. 
Måtte var och en förstå det som gång
na tiders och vår egen samtids historia 
så klart och tycHigt visar, att de lagar, 
som såra Kyrkans rätt och därmed 
också Guds och ·samvetets, vare sig 
de heta lekmannalagar eller bära något 
annat namn, icke från himlen nedkal
la Guds välsignelse utan blott tjäna 
till sinnenas upph�tsning, till folkets 
söndring, till försvagande av alla sun
da krafter och till det allmänna väl
ståndets förminskning och under
gång». Slutligen utdelade han efter 
sina julönskningar elen apostoliska 
välsignelsen. 

Den 30 december mottog Påven i 
audiens en pilgrimsskara av 5,000 unga 
män, tillhörande 25 olika folk, vilka 
han hälsade med ett högstämt latinskt 
tal : »Salvete flores, varen hälsade I 
folkens blomster, I ungclomsålclerns 
blomster. JYiecl rätt kunna Vi också 
säga : Salvete flores martyrum, varen 
hälsade I martyrernas blomster. Sär
skilt rikta vi oss tiH Eder,. som kommit 
hit från det avlägsna Mexiko, I ,söner 
till martyrer och själva tappra bekän
nare. Heder ske Eder och Edert land, 
Edra biskopar och överherdar, Edra 



präster, Eder alla, som till hela värl
dens beundran fören den stora kam� 
pen för Guds ära, för Kristi konunga
döme, för Eder moders, den heliga 
Kyrkans heder, för själarnas värdighet 
och räddning». Därefter uppmanade 
den hel. Fadern dem att älska renheten 
»ungclomsålclerns smycke och prydnad, 
under vars inflytande alla dygder växa, 
men vid vars felande de alla måste dö 
och gå under». Med en maning att 
vara · elen hel. Aloisius' lärjungar väl
signade Påven sedan elen väldiga 
ungclomsskaran. 

För närvarande försiggår ett om
fattande renoverings- och ombygg
nadsarbete i Vatikanen. På altaret i 
Sixtinska kapellet, som hittills varit 
tomt och endast vid större högtider 
prytts med lämpliga gobeliner, har 
upprests ett magnifikt krucifix av 
5kulpterat trä i naturEg storlek, ett 
mycket gammalt konstverk, som förr 
har förvarats i elen hel. Gregorius' 
kloster på Coeliska kullen. I Nikolaus 
V :s kapell ha Fra Angelicos fresker, 
som lidit mycket av tiden och dåliga re
parationer, nu av skickliga specialister 
fullständigt renoverats på ett sätt, som 
både tiUfredsställer smakens och det 
historiska sinnets fordringar. Bland 
andra viktiga förändringar, som. pla
neras, bör framför allt framhållas elen 
påtänkta utvidgningen av det vatikan
ska biblioteket, som hittills i allt för 
trånga lokaler rymt 40,000 manusin-ipt 
och över 350,000 trvckta volvmer. För 
detta ändamål har Pius XI ];�slutat att 
använda de salar, som av Pius X an
visats för pinacotheket och mosaikate
Jiern. Dessa senare skola inrymmas 
i en ny byggnad, som skall förläggas 
i elen del av de vatikanska trädgårclar-
na, som gränsar till de nuvarande mu
seerna. Dessutom har Pius XI i Va-
1.ikanen inrättat en särskild atelier för 
att konservera och renovera de dyrba
r� målningarna i de vatikanska galle
rierna. 

I slutet av november utsände Påven 
en encyklika till alla elen katolska Kyr
kans biskopar med ingressen : »Iniquis 
afflictisque nominis», vilken talar om 
Kyrkans svåra ställning i Mexiko. I 
detta aktstycke uppmanar kristenhe
tens gemensamme Fader alla sina and-
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liga barn att förena sig i förbön för 
Mexikos katolska folk, som lider en 
sådan förföljelse av en liten minoritet 
gudlösa kyrkofiender, vilka med list 
och våld ryckt till sig den politiska 
makten. I det att ·Påven fruktar en 
ännu hårdare förföljelse, faster han 
hela kristenhetens uppmärksamhet på 
Mexikos kämpande och lidande Kyrka, 
som givit hela världen ett så upphöjt 
exempel på offersinne och trosfrimo
dighet : »'Mexikos prästerskap och 
kristna folk ha skänkt hela värklen en 
sådan förebild av tåligt motstånd, att 
de till fullo förtjäna, att Vi i ett hög
tidligt dokument av Vår apdstoliska 
auktoritet framställa dem såsom ett 
föredöme för alla katolska folks ögon. 
Med anledning av elen sista månadens 
högtidliga saligför¼Jaringar av så mån
ga martyrer från den franska revolu
tionen ilade Vår tanke alldeles av sig 
själv till de mexikanska katolikerna, 
vilka liksom de förra äro fast beslutna 
att göra motstånd mot främmande . 
godtycke och vålclsherravälde, för att 
de icke må avvika från Kyrkans enhet 
och elen Apostoliska Stolens auktori
tet. 0, vilken strå,lancle ära vinner 
icke Kristi brud, elen heliga Kyrkan, 
vilken under århundradenas växling 
aldrig lider brist på ädla och behjär
tade söner och döttrar, ,som äro be
redda att kämpa, lida och .dö för sin 
tros heliga frihet !» 

I J tal ie n utvecklas och organiseras 
alltmer elen religionsunclervisning, som 
återinförts av elen fascistiska rege
ringen. För detta ändamål uppbjuda 
prästerna och biskoparna hela ,sitt nit. 
Så är speciellt fallet i Milano, där de 
kyrkliga myndigheterna utbilda sär
skilda religionslärare och uppmana 
föräldrarna att sända sina barn till de
ras undervisning. Redan detta år kan 
religionsunclervisning där givas i alla 
elementarskolor. Likväl tvingas inga 
barn. I ingen av dessa skolor är det 
dock mindre än 50 % av lärjungarna, 
som följa religionsunclervisningen ; i 
många är det t. o. 111. elen .övervägan
de majoriteten. I folkskolorna är re
ligionsundervisningen obligatorisk, för 
så vittJ ej föräldrarna särskjlt anhålla 
om att deras barn skola dispenseras 



därifrån. Men detta inträffar mycket 
sällan. De hittil l�varande lärarna och 
lärarinnorna ha, 0111 de vilja, rätt att 
viigra att m�cldela religionsunclervis
ning. I lVIilano · är det ungefär en 
femtedel av alla lärarkrafter, som be
gagnar denna frihet. De kyrkliga 
myndigheterna ha i samarbete . med 
skolledningen hastigt skridit till deras 
ersättande. 

I FranJn-ikc räknar det stora katolska 
nationalförbundet »Federation nalioc 
nale catholique», som endast ägt be
·St[tncl under 2 år, redan över 2,500,000 
mecllen1mar. Dess förnämsta mål är 
att väcka och upplysa andarna, och det 
,bygger på en energisk och vä,l· organi
serad aktion. Katolikernas dåliga ställ-
11ing i Frankrike efter 1870 har till 
största delen berott på att de aldrig 
förmått sätta ett organiserat motstånd 

. mot de kyrkofientliga regeringarnas 
Yålclspolitik. De enstaka röster, som 
i deputeraclekamrnaren och senaten 
11öjts för elen katolska saken ha ej fun
nit någon kompakt genklang ute bland 
massorna. Nu vill elen nya landsorg a 
nisationen samla alla katolska krafter 
utan åtskillnad mellan partier i ett enda 
mäktigt förbund med uteslutande ka
tolskt program och under Kyrkans 
leclnirig. General Castelnau, som grun
�lat F. N. C. och ännu är dess le
dare, har nyligen till hela folket utfä_r
dat ett upprop att talrikt ansluta sig 
ti.Jl detsamma. 

I början av januari höllo de franska 
katolska familjefäderna sitt årsmöte 
i Paris. De behandlade familjens och 
skolans aktuella problem. I ett före
drag visade ,M. Jean Guirand hur nöd
vändig en ivrig propaganda för elen 
fria skolan är, då det · finns ett stort 
antal katolska · lärare och lärarinnor, 
som visserligen ha många lärjungar 
att undervisa men ingenting att leva 
av. Han uppmuntrade till fast och 
beslutsamt samarbete, då elen katolska 
familjen på intet sätt skyddas av ,staten 
utan . själv måste försvara sig. 

Under den sista tiden ha de stora 
htolska folkmötena fortsatt. I Pro
vins har ett sådant hållits' med 1,500 
deltagare, i Carbonne med 2,000 och i 
Lille med 6,000. 
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I England har elen 3 december Un
clerlmset i tredj.e Jäsn�ngen bifallit 
»Roman Catholic relief Bill», vilken 
från· elen engelska lagstiftningen bort
strukit de sista straffbestämmelserna 
mot katolikerna. Den 10 december 
antogs elen i andra läsningen även av 
Överhuset. Också elen anglikanska är
kebiskopen av Canterbury röstade för 
reformbillen, .i det han förklarade, att 
elen syftade »till avskaffandet av vissa 
anomalier, som inte mera passa för vår 
tid». I katolska liksom i obj ektivt tän 
kande icke-katolska kretsar är man 
tillfredsställd över det slutgiltiga av
skaffandet av löjliga unclantagsbestäm 
melser mot katolikerna. 

Under den sistförflutna hösten har 
i Toledo i Spmi-icn den tredje euka
ristiska nationalkongressen hållits un
der stora högtidligheter. Det skådespel 
som utvecklades, var så gläns,ande, att 
det påminde 0111 sommarens stora 
eukaristiska kongress i Chicago. Den 
,spanska kongressens organisator och 
ledare, kardinal Reig, ärkebiskop av 
Toleclo, omgavs so111 påvlig legat av 
fyra andra kardinaler och ett fyrtiotal 
biskopar. Undervisnings-, finans- och 
justitieministrarna representerade re� 
genngen. 

Genum gatorna i den gamla, från 
romartiden härsta111111ande staden, vil
ka voro kantade av i färgrika nationaI
dräkter klädda åskådare och vilkas 
husfasader voro rikt smyckade med 
vävda tapeter, rörde sig den ändlösa 
sakramentsprocessionen1, i vilken c :a 
60,000 kongressdeltagare följde efter 
det Heliga Sakramentet. Dag och natt 
posterade en heclersvakt framför ta
bernaklet i domkyrkan. Kongressen 
öppnades med en högticlsmässa, som 
lästes vid ett altare, rest i det fria nära 
Lejonparten. Därunder upplästes 
även hälsningsskrivefaer från Påven 
och konung: Alfons1 XIII. 

Under kvällen hade en7glänsande il
lumination anordnats av domkyrkan, 
det ärkebiskopliga palatset, alla offent
liga och · många enskilda byggnader, 
vilken. föi· de otaliga åskådarna för" 
vandlacle Toleclo tiH en sagostad av eld 
och ljus. 

Kongressen avslutades med en pon-



tifikalmässa, sjungen av kardinalärke
biskopen av Sevilla, varunder mer än 
2,000 personer gingo till elen heliga 
kommunionen. Biskopen av Salaman
ca, lVIgr V aliente, höll . en vältalig pre
cl ikan över Kristi konungadöme, Hög
mässan avslutades med en procession, 
i vilken en stor mängd kyrkliga för
eningar cleltogo. Den öppnades av 
medborgargardet till häst. Kardina
lerna, ministrarna och de kungliga 
ståthållarna följde omedelbart efter det 
-Heliga Sakramentet, som bars av elen 
påvlige mmti.en. Före elen sista väl
--cignelsen läste kardinal-legaten en hög-

I 
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tidlig invigningsbön till Jesu heligil 
hjärta. 

Under kongressdagarna hade delta
garna elen stora fördelen att få besöka 
en eukaristisk konstutställning, där 
ovärderliga skatter av kyrklig konst 
voro samlade. 

Den första spanska eukaristiska 
kongressen hölls i Valencia år 1893, 
elen andra i Lugo år 1896'. Efter det 
,]ånga avbrottet på trettio år, meHan 
1896 och 1926, ,ser det ut, son1 om man 
ej längre önskade att vänta ·S'å länge 
till nästa kongress, då den redan bli
vit utsatt att samlas i Leon. 

Våta k{}tofoka. bcttt · 

, 
JACOB ULVSSON, SVEA 

RIKES ÄRKEBISKOP 

(1470 --1515). 

Jakob Ulfsson (öi·nefot), en av 
Sveriges mest framstående ärkebisko
par, Sten Sture cl. ä :s trogne vän, har 
blivit alltför undanskymd i svenska 
historiens hävder. Visserligen var han 
en mycket ödmjuk man (han kallar 
sig » J akobus de miseratione clivinae 
archiepiscopus Upsaliensis») och av 
,en högsinthet, som kunde förlåta per
sonliga oförrätter för att endast täh-

ka på det allmänna bästa. Men vi, 
hans trosfräncler i det nutida Sverige, 
hava ingen anledning att låta hans 
stora förtjänster underskattas. Sent 
omsider får han en staty i sin egen 
stad, Uppsala, till tack för universi
tetets grundläggning; för oss katoli
ker finnes i hans liv mycket annat, 
som är värt att bevaras i tacksamt 
mmne. 

Han föddes på Hacksta gård i Upp� 
land på  1430-talet av en adlig familj, 
som förde en örnklo i sitt vapen, stu
derade viiclt Rostocks universitet, där 
han är inskriven i matrikeln år 1457 



och blev tidigt kanik i Uppsala och 
ärkediakon i Växjö. Då ärkebiskop 
Jöns Benktsson (Oxenstierna) i de
cember 1467 avled, beslöt konung 
Karl Knutsson (Bonde) att utse en 
sig tillgiven efterträdare och föreslog 
på ett herremöte i Örebro en clekan 
i Linköping, Tord Peclersson, sin vän 
och nära frände. Han förmådde ock
så domkapitlet i Uppsala att välja 
Tord och sedan anmäla valet hos På
ven i april 1468. Paul II vägrade 
emellertid stadfästelsen, ty hans krav 
på egenskaper hos en blivande ärke
biskop voro något större. Det tyck
tes hava uppstått ett långvarigt me
ningsutbyte, varvid Påven till .sist av
gick med segern. Han utnämnde den 
18 december 1469 genom provision 
( cl. v. s. påvlig tillsättning a-v biskop) 
Uppsalakaniken Jakob Ulfssun, känd 
för lärdom och duglighet, till ärkebi
skop och skriver till Uppsala stift, 
att han gjort detta enligt kardinaler
nas råd ( cl'e fratrum nostrum consi
lio). Slutligen vigde han biträdd av 
tvenne ärkebiskopar, honom till bi
skop i elen heliga Birgittas kyrka i 
Rom (in ecclesiae hospitali S. Bir
gittae) den 14 april 1470.. I en se
nare hulla (påvebrev) kallas Jakob 
»electus ab apostolica sede» ( vald av 
den apostoliska stolen) .  Det var så
lunda direkt från den, helige Fadern, 
som svenskarna denna gången fingo 
sin ärkebiskop och hade en del av 
dem gjort motstånd' i början, så skul
le de snart inse att det var ett mycket 
gott val. 

Vid Karl Knutssons död den 15 
maj 1470 avstannade protesterna, ty 
nu hade en ungdomsvän till Jakob 
Ulfsson, den ridderlige Sten Sture, in
tagit platsen som: ledare av Sveriges 
öden. Då elen nye ärkebiskopen (Bi,r
gittaclagen) elen 7 okt. ankom till Upp 
sala mottogs han också »i procession 
med glädje av prästerskapet och fol
ket (processionaliter in gaudio a clero 
et populo) .  Nästa år började åter 
unionsstriderna och Jakob Ulfsson 
försökte att medla, men förgäves. 
Han skriver till Nils och Sten Sture : 
»det är en del Sveriges allmoge och 
infödde goda män uppå bägge sidor 
. . .  giver Gud Eder seger, så är där-
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med detta bedrövliga örlig ej stillat ; 
går det Eder illa, vilket Gud förbju
de, så varder allt Sveriges rike för
därvat». Sin fosterlandskärlek visade 
han även i det han vägrade konung 
Kristiern geno111fart vid Stäket, då 
denne ville avskära tillförseln till 
Stockholm. I shiget på Brnnkeberg 
vunna svenskarna en lysande seger 
och ärkebiskopen gladde sig över att 
»hans vänner med Guds och Sankt 
Eriks synnerliga gunst och nåd behål
lit överhanden», men han begav sig 
själv till »Malmen» under slaget, icke 
för att strida, utan för att lindra de
sårades nöd. Han uppmanar till skon.
samhet mot de »arme män från Fjerd
hundra», som varit i danske konun
gens här. 

T akob Ulfsson var såsom ärkebi
sk�p elen främste mannen i rikets råd, 
och det var han, som tack vare sin 
begåvning och sina kunskaper, ofta 
blev elen besfammancle i viktiga frå
gor. Sten Sture hyste både vänskap 
och vördnad för honom och tillsam
mans utfärdade de många rättrådiga 
och kloka förordningar t. ex. om 
mild ring i straffet för stöld ( sori.1 var 
barbariskt), om tillsättning a�- städer
nas råd, om kvarnar, om bergsbruk 
och handel. Idealet av samarbete mel
lan kytka och stat har kanske aldrig· 
varit så nära sitt förverkligande som 
då Sten Sture och Jakob Ulfsson ge
mensamt styrde Sveriges rike. ]\ilen 
elen framstående prelaten glömde 
dock aldrig att hans första plikt be
stod uti att vara en trogen herde fö1· 
sitt siift. På en provinssynod (kyrk
ligt möte) i Arboga 1474, bestämde 
han att vid varje domkyrka en skola 
och ett sjukhus skulle upprättas och 
helgeandshusen. i Stockholm, Uppsa
la och Söderköping tog han t�ncler 
sitt beskydd. Själv en from och all
varlig man, höll han uppsikt över att 
goda seder och ordning härskade och 
att gudlstjänsten värdigt firades i är
kestiftet. Han lät uppsätta altaren i 
Uppsala domkyrka och där måla 
Sankt Eriks liv i åtta bilder, vilka_ 
förstörts vid en brand på 1700-talet . 
• � ven landskyrkorna vinnlade han sig 
om att konstnärligt låta pryda med 
målningar och skulpterade bilder, lik-



�om hans företrädare, löns Benkts
son, hade gjort. Deras · vapen vittna 
än i denna dag härom i våra gamla 
rneclelticlskyrkor. JVIecl okuvlig energi 
företog ärkebiskopen visitationsresor 
så  långt som till Norrland, ty överallt 
skulle hans vaksamma öga vila. Nöd
ställda kloster bistod han med fader
lig välvilja ; han gav Sko kloster av 
sin egen tionde och anordnade kollekt 
för de fattiga dominika:nbröderna i 
Sigtuna. Men i synnerhet vic1 grund
läggningen av kartusianklostret, Pa:x 
;sifariae, Maridrecl, 1491 ,  �tövade Ja
kob Ulfsson och Sten Sture en rentav 
kunglig frikostighet. Den förre gav 
sin fädernegård, Hacksta i Uppland, 
och elen senare Gripsholm egendom 
till munkarna genom ett gåvobrev, 
vilket så litet skulle respekteras av 
Gustav Vasa. Vid tvenne nationellt 
betonade kyrkliga fester uppträdd,� 
Sten Sture vid sin väns sida, nämli
gen då elen heliga Katarinas skrin
läggning ägde rum i Vadstena år 
1489 och då helge Eriks baner över
lämnades av ärkebiskopen till det 
finska härtåget 1495.. I Vadstena 
läste denne mässan i klosterkyrkan 
»med höghet och kraft» säger Vad-
stenadiariet och biskop, Henrik Ticle
ma:nsson från Linköping predikade på 
svenska ävensom två birgittinbröder 
utanför kyrkan, där tusentals män
niskor voro församlade. Sten Sture 
och andra rikets herrar bura det rikt 
försiracle helgonskrinet med relikerna 
in till altaret, där det skulle vila. För 
boktryckerikonstens uppsving verkade 
Jakob Ulfsson och den första bok, 
han låtit trycka, var Vita S. Catha
rinae, år 1475. Senare trycktes för 
hans räkning »Breviaritun secunclum 
ritum ecclesiae upsalensis», Davids 
psaltare samt Gersons Ars moriencli 
(konsten att dö) ,  vartill ärkebiskopen 
fogat några betraktelser av egen 
hand. 

Me11 Jakob Ulfssons storverk var 
dock grundandet av Uppsala univer
sitet, »Gud till lov, heder och ära 
sa:mt menige Sveriges rike till be
stånd, hugnad och glädje», som det 
heter i p1;ivilegiebrevet, utfärdat av 
rikets råd elen 2 juli 1477. Påven 
Sixtus IV :s tillåtelse i en · bulla av 
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den 27 februari s. å. hade av Upp - . 
salakaniken dr Ragva:dus Ingemundi 
hämtats i Rom och innehöll bl. a. en 
bestämmelse att ärkebiskopen i Upp 
sala ständigt skulle vara universitetets 
kansler och utdela de olika lärdoms
graclerna. 'Denna bulla upplästes av 
Jakob Ulfsson elen 21 sept. s. å. och 
elen 7 oktober började föreliisningar 
na: i1 teologi, som höllos av dr Ericus 
Olai och i filosofi, varvid Aristote
les' böcker föredrogos. Senare till
komma medicin och astronomi, i vil
ka ämnen birgittinmunkar undervisa
de samt kanonisk och borgerlig rätt. 
Ärkebi1skopen nnclerstöclcle av egn-=.i 
medel högskolan, lät uppföra alcade
miebyggna:der med starka murar, en
ligt Messenius, och vidmakthöll med 
stadig hand sin skapelse. 

Vänskapen mellan Jakob Ulfsson 
och Sten Stui·e förblev tyvärr ej all
tid ogrumlad och orsaken var till stor 
del skilda politiska åsikter. Omkring 
år 1494 var nämligen frågan uppe 
om konung Hans tillträde till styrel
sen och i anledning härav kom stri
den att stå. Sten Sture var hågad 
att bryta unionen, vilken han, ehuru 
motvilligt, fogat sig i, så länge den 
varit en tom bokstav. Ärkebiskop Ja
kob ville däremot icke utsätta landet 
för ett krig med Danmark och unions
tanken om »en ev·ig fred och bebin
clelse mellan de tre nordisk .. rikena» 
hägrade för honom liksom för många 
andra på hans tid. Dessutom var elen 
ju beslutad i Kalmar recess 1483, och · 
rådet var enigt med honom om att 
det givna löftet borde infrias. Sten 
Sture litade på allmogens bistånd och 
ville i intet rätta sig efter rådet och 
ärkebiskopen, som i synnerhet ogillade 
att han försummade Finlands försvar 
mot »de omilcle ryssar», och var mera 
mån om sin maktställning i Sveri
ge än att bispringa Finland. Till sist 
fråntog rådet honom riksföreståncla
reskapet. Sten Sture hade nu samlat 
krigsfolk och ofredade Roslagen med 
plundringar, ja han drog sig icke i 
striclsivern för att bränna ärkebisko . 
pens egen gård i Uppsala, då denn� 
var på sin fasta borg, Stäket. Då pro
tester och förmaningar icke hjälpte, 
bannlyste Jakob Ulfsson sin förre 



vän, som nu så hårt prövade hans tå
lamod. Konung Hans inkallades av 
rådet och slog Sten Stures trupper 
samt kröntes i Storkyrkan den 25 no
vember 1497, varefter han som en 
nådig herre gav Sten Sture hela Fin
land i förläning. Redan efter fyra 
år voro dock stormännen n•issnöjda 
med kungen och insatte Sten på nytt 
i hans ämbete. Denne ingick förlik
ning med ärkebiskop Jakob, sin gam
le vän, till vilken han en gång skrivit : 
»Gud vet, elen man är icke i livet, 
som jag sätter bättre tro än till Eders 
nåde», orcll som mer än något annat 
vittna om, vad slags man Jakob Ulfs
son var. 

Sten Sture dog i dec. 1 503 och oro
lig-a: tider följde. Under de tvenne 
andra Sturarnas regering gav Jakob 
Ulfsson fortfarande sitt stöd i alla 
företag till rikets bästa ; hans ston 
:,politiska erfarenhet och kloka råd 
'i1ppska:ttades av dem bägge och då 
han, tyngd av år, nedlade sitt äm
bete, avrådde Sten Sture cl. y, detta. 
Vid denne sistnämndes tvister med 
ärkebiskop Gustav Trolle erbjöd den 
gamle prelaten ständigt sin medling 
och just innan Sten Stures död hade 
han uppnått att förlikning skulle in
gås. Annorlunda hade Sveriges öden 
gestaltat sig om elen tredje Sturen 
fått leva längre, ty i den släkten hm
nos alltför starka traditioner av vörd
nad för Kyrkan och av ärlig fromhet, 
trots enstaka våldsdåd, för att man 
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. skulle kunna tänka dem i samband 
med en kyrklig omvälvning. Jakob 
Ulfssons namn är sammanflätat mecl 
Sturenamnet i all välsignebe 1400-· 
talet bragte Sverige. Under hans fyr · 
tiofyraåriga styrelse blomstrade det 
kyrkliga livet och i följd därav fann 
reformationen ingen god jordmån, då 
elen hitko1n ; det svenska folket i sin 
helhet tog med allt annat än glädje 
emot den påtvungna »evangeliska fri
heten». 

· T akob Ulfs son lade sitt huvud till 
ro. i kartusianernas kyrka i Marie
fred år 1521. Han upplevde ännu 
Stockholms bladblad, vilket säkerli
gen grep honom djupt, men han be
sparades att se värre ting hända Upp
sala ärkestift. Vårt hopp är att ham 

böner för sitt land skola uppnå att 
i cle kyrkor, han med outsläckligt nit 
låtit pryda för sin Herre och Fräl
sare, mässoffret en gång i framtiden 
kommer att frambäras och s3.kramen
ten att utdelas, liksom på hans tid. 

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

UR VADSTENA KLOSTERS 

MINNESBOK. 

1391 , Shnkt Ansgarius', biskopens 
och bekännarens dag, avled herr Lau
rentittS, kanik i Linköping och kyrko
herde vid Sankt Laurentii kyrka i Sö
derköping. Före -sin död skänkte han 
Vadstena kloster en bibel av de bästa 
han hade. 

Dagen: före dagen för korsets åter
finnande avled elen vördige fadern och 
herren herr Nikolaus Hermansson, b is
kop i Linköping, smn först intog och 
välsignade klosterfolket i Vadstena till 
att leva efter regeln. Angående den
na förrättning, va·rt det, medan han 
ännu besökte högskolorna och vars lä
rare för Sankta Birgittas söner, ge
nom gudomlig tillskyndelse uppenba
rat för samma Sankta Birgitta. Han 
förde ett högeligen heligt liv. Han 
författade Sankta Birgittas historia, 
som börjar : Rosa rorans bonitatem o. 
s. v. och flera andra helgons historier. 
Många andra goda verk gjorde han 
även under sin levnad, vilka med rätta 
befinnas lov värda. 

Aposteln Sankt Barnabas' dag avled 
broder Johannes. Präst, en av de för
sta, som ingingo i Vadstena foloster. 
Han hade stora predikogåvor och ett 
glödande nit att predika. Han kallades 
av några elen andre Krysostomus, ty 
han kunde hela bibeln nästan utantill. 
Han samlade och tillhopaskrev jämväl 
flera volymer predikningar. för hela 
året, så väl för helgon, som för sön
clagstexter. 

1396. 
Den söndag, då Lcetare sjunges, 

stadgades på lanclskyrkomöte av prela
terna ärke'biskop Henrik i Uppsala 
samt biskoparna Knut i Linköping och 



Torsten i Skara och Tord i Strängnäs 
och Nikolaus i Västerås och Heming 
i Växjö, att Sankta Birgittas fest skall 
högtidligen firas sjunde dagen i okto
ber och vara landsfest. Och detta mö
te hölls i Arboga, varvid även kun
gjordes, att hela riket skall snarligen 
underkastas allmänt interdikt, därest ej 
knektarna avstå från plundringar och 
andra våldsamheter, i v1lka de lång tid 
inlåtit sig. Men emedan detta ej åt
lyddes, trycktes riket sedermera länge 
av många olyckor. 

1399. 

Påven Sankt Gregorius' dag, efter 
nattsången, avled den vördade frun 
fru Cecilia, Sankta Birgittas sistfödda 
dotter, . liksom en annan Tabita, rik på 
goda gärningar, och 01111 henne berättas 
många underbara ting·. Ty dåJ hon 
ännu låg i sin moders kved, hände sig, 
att en stor våldsman gifte sig med en 
dotter till Sankta Birgitta, rätt mycket 
emot samma helgons vilja - emedan 
så behagade hennes man och konung
en och rikets rådsherrar - enär han 
förut . tillfogade riket stor skada. Då 
hon därför hemsöktes outsägligen av 
ständig gråt, säges barnet, då hon en 
gång på det hittraste grät, hava ropat 
i sin moders Ev: »Käraste moder, döda 
mig ej !» Då hennes moder Sankta 
Birgitta födde henne och under föd
seln svävade i stor fara, såsom det sä
ges i hennes legend, inträdde till henne 
den heliga Jungfrun ·Maria, varöver 
alla, som där voro, undrade och häp
nade, och hon vidrörde den liggandes 
olika lemmar. Men då hon försvann 
framfödde modern utan all svårighet 
fostret. 0, vilken lycklig födelse, som 
var värdig en sådan jordegumma ! 
Därför är att :hoppas, att hon hade 
samma hjälparinna vid sin levnads 
slut. Hon begrovs bredvid sin broder 
herr Birger, på norra sidan. 

1400. 

Tidigt på morgonen på den heliga 
Jungfruns reningsdag, då systrarna 
sjöngo ottesången, avled syster Inge
borg, Hartlevs änka. Hon levde un
der sin livstid heligt, så i äktenskapet 
som efter sin mans död. Ty i ett fli-
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tigt övande av goda verk överträffade 
hon alla på hennes tid i Skeninge bo
ende. Men hon förblev ute i världen 
i tvenne år efter sin mans död och för
ordnade om allt sitt till Guds ära och 
ingick så i Vadstena(foloster, varest hon 
under sju och ett halvt år förde det 
fullkomligaste liv, späkande sin kropp 
genom fastor och vakor. Ty även me
dan hon vistades i klostret, lade hon 
varje dag av sin av,skilda kost, vad som 
var av bättre slag, alltid utav något 
till allmosa. Tre gånger efter sitt in
träde i klostret vart hon genom en syn 
manad att hålla sig beredd, enär döden 
snarligen förestod henne. Därför 
framhärdade hon i ständiga, brinnan
de böner, och ehuru hon förut var på 
det andäktigaste ivrig däri, vart hon 
dock sedan· ännu mera brinnande öd
mjukt och ivrigt bedjande, att hon på 
sitt yttersta mättes aktas värdig att 
undfå Herrens lekamen, vilket Gud 
misskundelig även förlänte henne. Ty 
hela natten igenom låg hon liksom i 
dödskamp, och systrarna satte flera 
gånger ljus i hennes händer och trodde 
henne flera gånger vara död, men un
gefär vid klämtningen till ottesången 
återfick hon i någon mån andan och 
sade till dem: »'Frukten ej, eftersom 
jag ej skaU dö, innan, jag undfår min 
Herres T esu Kristi lekainen». Och 
så, då bröderna började ottesången, 
inträdde konfessorn och meddelade 
henne Herrens lekamen ; och då, under 
systrarnas ottesång, fick hon, smyckad 
med många dygder, såsom det fromt 
tros, ingå i himmelens tempelgårdar 
och insomnade i Herren. Och hon be
grovs samma dag. 

GÅVOR. 

Credo har av en abonnent i Rom fått 
mottaga 1,000 lire som tillskott till vår 
ganska hårt anlitade årskassa. En av 
våra: allra äldsta prenumeranter och vän
ner har skänkt tidningen ett antikt litet 
bord, vari manuskript och övriga till
hörigheter kunna förvaras. För dessa. 
vänliga gåvor ber härmed redaktionen 
frambära sitt varmaste tack. 

RÄTTELSE. 

I januarinumret, s. 20, högerspalten, 
rad 19 nerifrån står Kristi ungdom, 
skall vara Kristi gudom. 



1. Tisdag. S :t lgnatius. Bisk. MaTt. 
2 .  Onsdag. MaTie Kynde1smässa. 
3. ToTsdag. S :t AnsgaTius, NoTdens 

apostel. ( S :t Blasius) .  
4. FTedag. S :t AndTeas CoTsinus. 

Bisk. (Jesu hjäTtas fredag. ) 
5. LöTdag. S :ta Agatha. Jungfru. 

MaTtyT. 
6. Söndag. Femte efter Trettondagen. 

(I högm. : Marie Kyndelsmässa.) 
7. Måndag. S :t Romuald. Abbot. 
8. Tisdag. S :t  Johannes de Matha. 

BekännaTe. 
9. Onsdag. S :t  CyTillUS' från Alex

andTia. Bisk. KyrkoläraTe. 
10. Torsdag. S :ta Scholastica. Jungfru. 
11 .  Fredag. AppaTitio B. M. V. Imma

culat::e. 
12 .  Lördag. Ferialdag. 

Den högtidliga invigningen av en 
kyrka till gudstjänstbruk, som företa
ges under rika ceremonier av en biskop, 
kallas konsekration. Den mindre hög
tidliga invigningen av ett kapell eller 
mindre kyrka, som kan ske genom en av 
biskopen befullmäktigad präst, kallas 
benediktion. 

Redan vid begynnandet av en kyrkas 
byggande anropas Gud · om hjälp . för 
företaget genom en högtidlig grundstens
läggning. Grunden och hörnstenen välsig
nas av biskoperu eller en präst med full
makt därtill. En stor kvadersten väl
signas under bön att den må påminna oss 
om Kristus, som kallar sig själv hörn
stenen, som byggfolket förkastade. Da
geru förut har på byggplatsen rests ett 
stort kors av trä. Vid grundstenslägg
ningen bestänkes platsen och stenen med 
vigvatten, varvid 83 psalmen bedes. -
I stenen brukar nedläggas dokum�nt rö
rande kyrkans tillkomst, och förteckning 
på regerande påve, stiftets biskop o. s. v. 

När en kyrkobyggnad är färdig, blir 
den av biskopen konsekrerad eller åtmin
stone benedicBrad. En kyrkas konsekra
tion är en mycket vidlyftig ceremoni .  
Dagen före invigningen måste biskopen 
och församligen fasta för att värdigt 
förbereda sig på den heliga handlingen . 
Biskopen lägv.er de reliker, som skola 
inneslutas i altaret i en kapsel tillsam
mans med rökelsekorn och ett perga
mentsblad, på vilket är antecknat nam-

13. Söndag. Septuagesima. 
14. Måndag. S :t Valentinus. Martyr. 
15. Tisdag. S :t Faustinus och J ovita. 

Martyr·eT. 
16. Onsdag. Ferialdag. 
17. Torsdag. FeTialdag. 
18. Fredag. S :t Simeon. Bisk. Mart. 
19. Lördag. Vår Frus tidegärd. 
20. Söndag. Sexagesima. 
21. Måndag. Ferialdag. 
22. Tisdag. Cathedra. S. Petri An

tiochiae. 
23. Orn,dag. S : t  Petrus Damianus. Bisk. 

Kyrko lärare. 
24. Torsdag. S :t Mathias. Apostel. 
25. Fredag. Ferialdag. 
26. Lördag. Vår Frus tidegärd. 
27. Söndag. Quinquagesima. 
28. Måndag. Ferialdag. 

nen på de helgon, av vilka relikerna här
röra samt datum för invigningen jämte 
namnet på biskopen. Kapseln förseg
las därefter. Relikerna placeras sedan 
·under ett tält med tvänne tända vax
ljus. Av prästerna förrättas därfram
för brevia1,bönerna ur det beträffande 
helgonets officium. Dagen därpå sker 
kyrkans egentliga invigning. Biskopen 
beaer inför relikerna de sju botpsalmer
na, varefter han ·begiver sig till den 
stängda kyrkporten, där man beder all
helgonalitanian. Vigvattnet välsignas 
och stän:kes sedan, under det att bisko
pen .går trenne gånger kring kyrkans 
yttre, på dess murar. Varje gång han 
passerar den stängda. porten, klappar 
han med sin stav på densamma. EfteT 
den tredje gången gör han med staven 
ett kors på . tröskeln, varefter diakon,en, 
som varit alldeles ensam i kyrkan, öpp
nar dess· dörr för ·biskopen. Klappandet 
på dörren sinnebildaT själens innerliga 
längtan efter Gud och koTset på trös
keln betecknar, att himlens stängda poTt 
genom Jesu återlösningsdöd på korset 
åter öppnats. 

Med hälsningen :»Frid vare med detta 
hus,!» •beträder biskopen: kyrkan och kom
men mitt. i densamma anropar han med 
hymneru »Veni Creator», den Helige An
de, att han må helga platsen. Allhelgona
litanian fortsättes, varvid särskilda 
åkallelser med avseende på kyrkoinvig-
ningen tillfogas. S. N - k. 


