
�KATOLSK• TIDSKRIFT� 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

N:r 8 Augusti 1932 Arg. 13 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

ISLAND ANTAGER VÅRT KATOLSKA 

CREDO PÅ ALLTINGET ÅR 1000. 

T R E D J E M I S S I O N S R E SAN. 

TANGBRANDUR. 
Stefnir hade, som ju var att vän

ta, dåliga underrättelser att bringa 
konung Olav Tryggvason, från Is
land, men denne tappade ej modet 
utan sände redan samma sommar 
sin hovkaplan, Tangbrandur för .att 
omvända isländarna. 

Denne var tysk till börden, av en 
adlig ätt från Bremen. Han hade 
eU kämpalikt utseende, var lång 
och starkt byggd. I sin ungdom 
hade han upplevt många äventyr. 
Han hade varit förföljd för dråp 
och sökt skydd hos Olav Tryggva
son, som han sedan följde till Nor
ge, då denne 1besteg tronen där
städes. 

Först var han präst vid kyrkan i 
Moster. På våren 997 kom han till 
Island och bodde den första vin
tern hos Hallur (kallad Sidu
Hallur). Det var en stor lycka för 
hans senare apostlaverksamhet att 

han blev en sådan hövdings gäst. 
Tämligen snart lyckades han över
bevisa Hall ur om den kristna trons· 
sanning och övertalade honom att 
bliva kristen. Samma vinter blev 
Hallur döpt. Nästa sommar började 
Tangbrandur resa omkring i landet 
( år 998) och predika för hedning
arna. Han var en mycket talang� 
full talare och ansågs f.. ö. som en 
duktig och bra präst. Vikingablo
det rann dock ofta över, så han var 
redo att med svärdet bevisa vad 
hans ord ej förmådde. Dock var 
han mycket försiktigare än Stefnir. 
Man har ej kunnat få en följdrik
tig beskrivning på hans resor, men 
det ,,iktigaste vet man, nämligen 
vilka orter han besökte. Den första 
vintern reste han med Hallur till 
Alltinget på Tingvallarna (Ping
vellir). På denna resa döpte han 
åtskilliga hedningar såsom Njall, 
Gizurr den vite och Hjalti Skegg� 
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jason. Man förvånas över hur 
många han döpte på en så snabb 
genomresa. 

På sin första färd kom han ock� 
så till Kirkjuber (Kirkebö) och 
döpte eller primsignade (beteckna
de med korsets - tecken} många i 
bygden. - Historien låter honom 
utstå åt,sldlligt motstånd. Först 
skall han ha råkat i tvekamp med 
Torkell från Stafarfall . som han· 
dräper, genom att använda ett kru
cifix i stället för sköld (så skulle 
man förstå berättelsen i ordagrann 
lydelse) men det kan . också vara 
så, att han hade ett krucifix målat 
på skölden. - Därnäst möter ho
nom trolldom från en man, kallad 
Hjedim (Troll-Hjedim) som var 
kopt av hedningarna till detta. 
Trolldomen skulle bestå i att han 
skulle låta marken sjimka framför 
Tangbrandur. Så skedde också, be
rättar sägnen, och Tangbrandurs 
häst snutbblade, men T. själv hop
pade av hästen och blev räddad. -
Så mötte han motstånd från en viss 
Veturlidi, som hade. diktat en nid
visa om Tangbrandur och hans tro. 
Denne fick betala sin dristighet med 
livet. - Också en man, vid namn 
Torvaldur veili, låg i-bakhåll för T. 
.och hans män, men blev dräpt av 
dessa. 

Då T. kom till Alltinget talade 
han där mycket överbevisande om 
den krist.na tron och många från 
Sydlandet antogo kristendomen. En 
av hedningarna hade velat hämnas 
på T. vid .detta tillfälle, men våga
de ej på grund av det mäktiga stöd 
denne redan hade hos mäktiga höv
dingar. 

Efter Alltinget reste T. till öst
kusten och därifrån norrut ända 
till öfjorden, varest han plötsligt 
avbröt sin resa just vid den gård, 
där den hedniske hövding bodde, 
som två år senare skulle förklara 
på Alltinget att alla skulle antaga 
kristendomen och låta döpa sig. 

På denna resa döpte han många, 
som man kan sluta isig till på grund 
av namnen på de platser han ge-

noinrest, såsom Tangbrandurslae
kur (Tangbrandurs å), Tangbran
dursvattnet (Tangbrandspollur). 
Sannolikt har hedendomen varit 
fast rotad i öfjordstrakten och tro
ligtvis har den mäktige hövdingen 
förbjudit T. att resa vidare. 

På hösten 999 kom han dock på 
,sina färder ända till nordvästsidan 
av Island. Där stan,nade han . nu, 
avtådd att resa vidare av en man 
som han gästade, enär » de som 
bodde på Islands västkust vo� 
hårde män och slemme att ha att 
göra· med». Även från denna resa 
berättas ett äventyr. F. mötte en 
1bärsärk, som sade sig kunn.a gå ge
nom eld och kasta sig över ·ett spjut 
utan att skada sig. T. vigde då 
elden och gjorde korstecknet över 
spjutet så väl, säger legenden, att 
bärsärken dog vid detta prov. Och 
åtskilliga männikor blevo där prim
signade. - Samma sommar reste 
T. utomlands. 

Resultatet av denna missionsresa 
var mycket stort. Nu hade det in
gått i var mans medvetande att ko
nungen skulle komma att hålla ut 
med kristendomsförkunnelsen in
till det sista. Den kristna religionen 
hade gått framåt och vunnit mäk
tiga hövdingar, som t. ex. Sidu
Hallur, Gizurr den vite och Hjalti 
Skeggjason. Dessutom hade T. sam
manslutit de olika kristna i landet 
och gjort det möjligt för isländare 
att själva begynna missioneringen 
bland sina egna landsmän. Denna 
sommar (999) blevo Tangbrandur 
och Hjalti dömda på Alltinget 
(Hjalti på grund av en nidvisa mot 
gudarna och Tangbrandur antingen 
för mandråp eller smädelse mot de 
hedniska gudarna). 

Då T. kom till Norge gav han ko
nungen föga hopp om Islands krist
nande. Då konung Olav hörde hans 
berättelse vredgades han och ville 
låta misshandla eller dräpa de hed
niska isländare, som voro i Nida
ros. Men när Gizurr och Hjalti 
hörde detta, gingo de till konungen 
och påminde honom om hans löfte 



att· intet ont skulle. vederfaras. dem, 
om de mottogo dopet och därjämte 
lovade de honom att ånyo försöka 
få Island kristnat. Konungen lät 
sin vrede svalna, men · tog 4 islän
dare som gisslan, och isländarna i 
Nidaros läto döpa sig. 

KRISTENDOMENS ANTAG ANDE. 
Gizurr och Hj alti hade varit, gäs

ter hos konungen hela vintern. Men 
på våren reste. de till Island, De 
fingo med sig 7 andlige. Ledaren 
för dessa var en pi:äst, som· hette 
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hade dömts skyldig på Alltinget, 
icke skulle medfölja' nu, emedan 
det stred emot lagen att han visad,e 
sig på Alltinget. Han stannade allt
så kvar med. 12 män. - En bit 
från tingsplatsen sände de bud för 
att undersöka, om deras fiender 
ämnade hindra . dem tillträde till 
tinget. Men medan de väntade på 
svar anlände Hjalti och hans män 
och alla redo så samlade till tinget. 
Hedningarna stocfo rustade till 
strid. Men bland dem· fanns män, 
som önskade förlikning. · Det var 

Det stora avgörandet. 

Tormodur. Konung Olav hade haft 
honom med sig .från England och 
han var en fredsäll man och god 
präst. Resan till Island gick ut
märkt och då de komma till Syd
Island kom folk i båtar ut till skep
pet för att få underrättelser om 
deni och deras vistelse i utlandet. 
- Hj alti och Gizurr måste emeller
tid nu· skynda sig från Västmanna
öarna för att i tid hinna frain till 
Alltinget, men kunde ingeri.städes 
få hästar föl' färden, då i dessa 
trakter endast bodde släldingar och 
vänner till den mäktigaste hedniske 
hövdingen, Runolfur. - Slutligen 
komma de till en bondgård, som 
ägdes av en släkting till Sidu-Hallur 
och där fingo de hästar och följe. 
Till dem sällade sig sedermera alit 

· fler, som voro kristendomsvanliga. 
Men det blev avtalat att ·Hjalti, som 

dock nära att strid utbrutit, men 
det blev dock mot kvällen slutligen 
lugnt. Natten måste dock :varit oro
lig för många, den ljusa isländska 
sommarnatten mellan den 22-23 
juni år 1000. Många ha säkert le
gat med alla sina vapen på sig och 
otåligt inväntat morgonen, då den 
stora kampen skulle börja, den 
kamp som skulle avgöra om Island 
skulle bli kristet eller hedniskt och 
om de gamle »godan> (hedniska 
präster och hövdingar) skulle re
gera eller ersättas med nya höv
dingar. 

Slutligen sken solen . över det 
praktfulla. Tingvallafältet söndagen 
elen 23 juni. Det kristna partiet 
höll gudstjänst genom att celebrera 
det heliga mässoffret, vilket fram� 
bars av Tormodur på en höjd kal
lad GjabakkL Efter· mässan .tågade 



'' 

den kristna skaran till Lagberget 
med 7 präster i ornat och två kors 
burna i tet"en. På detta berg vöro 
alla tingsmän samlaide. Rökelse
doften svepte fram över alla de för
samlade. I)å höllo Hjalti och Gizurr 
sina tal och de formulerades så väl 
att alla häpnade. De framförde 
även Olav Tryggvasons bud och de
ras ord hade en sådan verkan att 
fienderna ej vågade motsäga dem. 

Men en schism uppstod, så att 
partierna delades i två läger, av 
vilka ingen ville lyda under den 

- andres lag. r samma ögonblick 
kommer en man löpande till tinget 
och berättar att »Jord-eld» utbrutit 

· i ölfus (jord-eld = ett vulkanut
brott) 30-40 km. från Tingsfälten 
och att elden vänder sig mot en av 
hövdingatnas gårdar. Då sade hed
ningarna: »Det är ej att undra på 
att gudarna vredgas över slikt tal». 
Men en hövding,· som hette Snorri, 
svarade honom: » Vad vredgas gu� 
darna då över, när lavan brann på 
den mark vi nu stå på'?» - Då drog 
�ig. det kristna och det hedniska 
partiet till var sin del av berget för 
att övel'lägga. De kristna bådo Sidu
Hallur bli deras lagsagoman, men 
denne undanbad sig uppdraget och 
överlämnade det till en hednisk 
man vid nam11 Torgeir, son1 var en 
rättskaffens man, vilken även hed
ningarna ville underordna sig. -
Men Hallur hade uppställt tre lag
bestämmelser: 1) att alla skulle 
bliva kristna; 2) att alla hedniska 
gudatempel och gudabilder skulle 
förklaras oheliga; 3) att en dom 
&kulle drabba alla dem som offrade 
till gudarna om detta kunde bevisas 
med vittnen. 

Och då alla gingo till sina läger, 
gick också Torgeir till sitt tält och 
bredde över sig ett skinn cich låg 
under det hela dagen och natten 
utan att tala till någon. · 

Under tiden - höllo hedningarna 
en talrikt besökt sammankomst och 
rådslogo om huru de skulle kunna 
stå emot den inträngande kristen-
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domen. De ena_des om att göra löf
ten till gudarna och utvälja 2 män 
från var fjärdedel av landet, från 
norr, söder, öster och väster för att 
offras åt gudarna, på det att kris
tendomen icke skulle få -insteg i 
landet. - Hjalti och Gizurr hade 
dt annat möte med de kristna män
nen och föreslogo att de liksom hed
ningarna, skulle . utse 2 n1än från 
Yar fjärdedel av landet som skulle 
offra sig till Kristus som segergåva 
och inviga sitt liv åt Gud (seger
gåvooffer till Gud för att vinna se
ger). Gizurr och Hj alti voro redo 
att offra sig för sin landsända. Och 
för de andra delarna av landet 
fanns det också frivilliga. Blott en 
fattades. Då erbjöd sig en man, 
som ännu ej var döpt och lät döpa 
sig. 

Men nästa morgon (d. 24 juni) 
reste sig Torgeir från sin vilobänk 
och befallde att man skulle samlas 
på Lagberget och han begynte tala 
och sade: att det av många skäl 
skulle bliva ett sorgligt tillstånd i 
riket om icke alla lydde samma 
lagar od1 att landet skulle föras 
till undergången. Han omtalade att - . 
Norges och Danmarks konungar 
länge levat i strid och oenighet med 
varandra tills »landsnuendene» 
stiftade fred, ehuru emot konung
arnas vilja. »Nu synes det mig råd
ligt att söka medla mellan partier
na, så att vart parti får något av 
sina önskemål uppfyllt och vi ha 
samma lagar och samma religion. 
Om vi sönderslita lagarna sönder
slita vi också freden». Och han 
slutade med en uppmaning att båda 
partierna skulle gå med på att ha 
en gemensam lag, som han bestäm
de. >>Så skall det vara lag att alla 
här i landet skola vara kristna och 
de som äro odöpta skola döpas; 
men om utsättandet av nyfödda 
barn och om ätandet av hästkött 
skall de gamla lagarna ännu gälla. 
De som vilja, kunna offra till gu
darna i lönndom men äro straff� 
bara inför lagen, om detta kan be- · 
visas med vittnen.>> 



Så blevo alla prinisignade och de 
flesta döpta. Men de som voro från 
Nordlandet och östlahdet ville icke 
låta döpa sig i kallt vatten utan 
blevo därför döpta på res�n från 
Alltinget vid en varm 1(älla. 

Hjalti Skeggjason blev gudfar åt 
den mäktige hövdingen Runolfur, 
som endast ett år förut fått honom 
dömd på Alltinget. Och då den 
gamle hövdingen döptes _sade han: 
»Nu lär vi få den gamle Hövdingen 
att förvrida ansfätet av saltet» 
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(hänsyftan�e på cerenrnnien att 
giva den döpte salt i munnen). 

På hemresan blevo alla döpta, 
som ej blivit det på själva Tings
fälten och så småningom även hela 
befolkningen. Ett halft århundrade 
dröjde det väl ännu, innan även 
hjärtana voro kristnade och alla 
hedniska bruk utrotade. Men man 
måste tillstå att det var på ett fabel
aktigt sätt kristendomen kom till 
Island, där den skulle 1blomstra i 
flera århundraden och leda landet 
in i dess guldålder. 

Johannes Gunnarsson. 

CATHERlNIANA; 
(LIDT EFTERS�lET 

I 

TIL MIN BOG DEN HELLIGE KATERINA 
AF SIENA.) 

FRANCESCO MALAVOLTI. 

Om denne Katerina af �ienas 
vankelmodige og ustadige Discipel 
har j eg forlalt i min Bog, 2den Ud
gave, Köbenhavn 1927, Side 123-
126 og Side 363. Bertil kan ( og 
bör) jeg föje fölgende: 

Kort efter Katerinas Död ( 1380) 
mistede Francesco Malavolti J:iaade 
Hustru og Börn. Tilskyndet af en 
Farb:roder, Nicoluccio Malavolti, be
sluttede den endnu unge Mand sig 
til at indtrrede i en gejstlig Ridder
orden. Tempelherrerne existerede 
ikke mere - efter Filip den Smuk
kes önske var Ordenen hlevet op
hrevet 1312 - men som dens Arve
tager i den kristne V er den stod Jo
hanniterne, siden 1307 bosatte paa 
Rhodos, hvorfra de virksomt fej
dede mod de muhammedanske Sö
rövere i Middelhavet. Ordensdragten 
var ei1 .sort Kappe med et ottetakket 
Kor,s, der siden, da Ordenen havde 
maattet forlregge sin Residens ti1 
Malta, 'blev kaldtMalteserkorset. Det 
var paa Grund af denne kor.smrer
kede Kappe, at Johanniterne i Dan
mark (hvor de havde store Klostre: 

Antvorskov, St. Hans i Odense) 
blev kaldet Kol'Sbrödl'C. Det halvt 
krigerske, halvt klosterlige Liv, Or
denens Medlemmer förte, synes at 
have tiltalt Francesco Malavoltis 
reventyrlystne Sind; han inclfandt 
sig paa Generalkapitlet i Genova og 
blev af ,Orclenens Stormester an
taget som Aspirant. Hjemkommen 
til Siena begynclte han at udruste 
sig paa det kosteligste - en pragt
fuld Rustning, Fulclbloclshest o. s. v. 
- omtrent - som Frans af Assisi, 
den Gang ogsaa han vilde gaa paa 
Krigerfrercl. 

Men det gik Malavolti, som det 
var· gaaet hans store Navne. Nat
ten för han skulde aflregge Orclens
löfterne og binde sig »til de fattiges 
Tjeneste og Kamp for Troen� (Ob
seqvimn paupe1·um et luitionem 
fidei) viste Katerina sig for ham i _ 
en Dröm, og af hendes Mund udgik 
- som i gamle Dage - milde og 
strerke Bebrejdelser: »Stat op, du, 
som stadig sover! Blund ikke mere ! 
Forstaar du da ikke, at jeg har löst 
dig fra alle Baand' for at du kunde 



trrede i Guds Tjeneste - og nu vil 
du atter fölge denne Verdens For
f rengelighed ! » 

For at forstaa disse sidste Ord, 
maa man vide, at .Tohanniterne -
ligesom Tempelherrerne - til deres 
Fordrerv var bleven meget rige. I 
Aaret 1312 regnedes deres aarlige 
hldkomster til en Vrerdi af 36 Mil
lioner Francs i moderne Penge. 

Ligesom Frans af Assisi har l\fa
lavolti vel spurgt, hvad han da skul
de göre. Thi Ka
terina fortsatte :  
» Staa op, gaa 
hen og opsög din 
gamle Ven Neri, 
og gaa med ham 
til l\font' Olive
to, til Brödrenes 
Kloster. Der vil 
du blive vel mod
taget og uden 
Töven optaget ! » 

Neri de'Pagli
aresi, der efter 
Katerinas död 
levede som Ene
boer et Sted i 
Nrerheden af föe .. 

202 

vi ved kun, at Neri de'Pagliaresi 
gjorde Hjemvejen alene. Hans Ven 
blev tilbage hos de hvide Munke. 

Og nu maa jeg göre Francesco 
Malavolti en meget posthum Und
skyldning. I min Bog om Katerina 
skrev jeg (S. 363) : » Francesco l\fa
lavolti blev Munk paa Mont'Oliveto, 
nien ustadig som han vedblev at 
vrere, skiftede han senere Orden og 
döde 1415 i Benediktinerabbediet 
San Miliano :ved Sassoferrata». 

· -=-.--r 
Paa en let för-

klarlig Maade 
var j eg kommet 
till denne Over
bevisning. I Grot
tanellis U dgave 
af Leggenda mi
nore, Side 233, 
Anmrerlming 81, 
saa jeg, at et 
Brev fra Mala
volti til Tom
maso Caffarini, 
•skrevet 12 April 
1313, var dateret 
fra Abbediet San 

na ( » udenfor 
Porta Tufi» var 
hans Adresse) 

Et Portrret af Stefano Maconi. 

Miliano, hvor 
Malavolti ( tilfö
jede Grottanelli) 
»paa hin Tid var 
Abbed for Olive-

havde i ,.samme Nat en lignende 
Dröm. Og som i lrengst forsvund
ne Dage, den Gang Katerina endnu 
levede, begav de to sig paa Vej .til 
Olivetanerklostret Syd for Siena. Ud 
af Porta Pispini gik det, ned paa 
Sletten, ud i det öde örkenland (la 
Creta), indtil de endelig ved Mid
dagstid naaede den lille By Asciano 
og derfra steg op til Höjderne ved 
Chiusure. Havde det maaske vreret 
Foraar paa deres förste Vandring 
derop - havde Valmuernes blodige 
Blomstring en kort Stund drekket 
den bitre örkens graa öde - vi 
ved det ikke. Nu var det maaske 
Efteraar - kold Blrest, Regnbyger, 
Skyer i Horisonten, saa Sienas skin
hende Taarne ikke mere var at se 
i det Fjerne ? Vi ved det ikke -

tanerne.» 
Nu vidste jeg imidlertid, at Ab

bediet Sant'Emiliano (San Miliano) 
der ligger mellem Gubbio og Sasso 
Ferrato, ald1·ig har tilhört Oliveta
nerne, men stadig har vreret et Be
nedi!diner-l{loster. Hvad var da ri
meligere end at mene, at Malavolti 
(hvis ustadige Karakter jeg kendte) 
havde skiftet Orden og paa det Sid
ste var bleven Benediktiner efter 
Reglen fra Monte Cassino i Steden 
for at folge Bernardo Tolomeis Or
densregel. 

.Teg tog imidlertid fejl - og gjorde 
FrancescoMalavolti Uret. SomEuge
nio Lazzareschi nemlig har gjort 
op1mcrksom paa (Santa Caterina da 
Siena in Val d'Orcia, Firenze 1915,  
S.  7_7), var Sant' Emiliano paa den 
Tid et BenediktinerklosteriForf ald; 



og Olivetaneren Malavolti, Medlem 
af en Benediktinerne merstaa:ende 
Orden, blev derfor af Rom sendt til 
dette Kloster for at reformere det 
og bringe det paa Fode igen. Denne 
rerefulde Sendelse viser, at Fran
cesco Malavolti, . saa langt fra a t  
vende tilbage til sin gamle Ustadig
hed, var bleven en Mand, hvem man 
kunde betro at omvende andre. 

Rimeligvis döde han under dette 
sit Ophold hos de sorte Ordensfram
der. Det var i hvert Fald i Sant' 
Emiliano, at han skrev sit Vidnes
byrd i _Katerinas Kanonisationspro
ces - en af de smukkeste og per
sonligste Skildringer, vi ejer, af 
hans og de andre Disciples Dolcis
sima mamma. 

ET PORTR..ET AF STEFANO 
MACONI. 

Originalen til hosstaaende Foto
grafi findes i Brera-Galleriet i Mi
lano. Det er i Katalogen simpelthen 
betegnet som » Den hellige J omfru 
med Jesusbarnet og to Helgener.» 

Billedet er af Maleren Ambrogio 
da Fossano ( 1460-15 1 2 ) ,  kaldet 
il Borgognone og stammer fra det 
af Gian Galleazzo Visconti 1396 stif-
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tede Kartheuserkloster ved Pavia, 

hvor der endnu findes mange andre 
Arbejder af samme Kunstner. 

Den - förste Prior i dette Kloster 
var imidlertid en af Katerina af 
Sienas krereste Disciple, den ,siene
siske Adelsmand Stefano Maconi, 
död höjtbedaget og i Ry for Hel
lighed Aar 1424. Utvivlsomt er det 
da ham, der ses nederst tilhöjre i 
Billedet, ifört Kartheuserne.s hvide 
Kutte ;  med foldede Hrender mod
tager han Jesusbarnets Velsignelse. 

Og hvem er det sa:a, ,som staar 
bag ham, med en Gloriering om det 
let böjede Hoved, i höjre Haand 
Lidelsens Tegn, Kor-set, i venstre 
Renhedens Blomst? Ja, det ringeste 
Kendskab ti1 de Billeder af Kate
rina, som er os opbevarede og er 
authentiske - Fresken i San Do
m.enico i Siena, Busten i Kommu
nalbiblioteket samme Steds - gör 
det utvivlsomt, at Helgeninden bag 
Stefano Maconi ikke kan vrere no
gen anden end den, der ogsaa efter 
Döden vilde vrere hans Veninde og 
Beskytterinde, Katerina fra Fonte
branda. 

Assisi, Maj 1932. 
Johannes Jörgensen. 

J U L I U S  LAN O BEH N. 
E N  T Y S K  K O N V E R T I T. 

I. 
Många konvertiter hava själva 

skrivit om sin konversion. Så · är 
icke fallet med Julius Langbehn, 
ty han var under sin livstid, som 
inföll 1851-1907, okänd och äls
kade att vara okänd som ingen an
nan. Varför hans konversions
historia, skriven av en av hans få 
vänner, likaledes konvertit, synes 
erbjuda för nutidens katoliker, och 
särskilt konvertiter i de germanska 
länderna, ett speciellt intresse, är 

att han under sin levnad brottats 
med problem, som ännu i ·  dag äro 
aktuella och efter kriget ytterliga
re aktualiserats och genom sin an
slutning till Kyrkan funnit, om icke 
problemens lösning, så dock de 
nödvändiga riktlinjerna för fram
tiden. 

Beträffande L. kan man mindre 
än eljest göra någon åskillnad mel
lan hans liv och hans teorier, ty, 
såsom vi skola finna, hans liv ge
staltades helt och hållet efter hans 



åskådning, och icke tvärtom. D et 
är därför nödvändigt att gå i strängt 
kronologisk ordning. 

Namnet Langbehn är ett av de 
vanligaste i östra Holstein. Enligt 
traditionen härstammar släkten 
från Norge. 

L. föddes den 26 mars 1851 i 
närheten av Raderslev i Sönder
jylland, där hans fader var gym
nasiallärare. L. säger själv i 50-
årsåldern om sin föde1seort, över 
vilken han var stolt, liksom över sin 
nordgermanska härstamning, föl
jande : 

Jag är född mellan heden och 
sj ön. Början på min jordiska väd
jobana inföll i Balders land.  Bal
der, den nordiska · andens skönaste 
uttryck, är som bekant en så gott 
som kristen typ. Han är urtypen 
för det folk, om vilken en påve 
sade : Non Angli, sed Angeli. 

Uppväxttiden tillbragtes i Kiel. 
Det sprudlande temperament hos 
Kielerborna, för vilket Detlev von 
Liliencron givit så prägnanta ut
tryck i sin diktning, har enligt L : s  
eget påstående meddelat sig till ho
nom. Den muntra umgängestonen 
i Kiels bildade kretsar, vilken ut
märkte sig för en kombination av 
muntlig hänsynslöshet och inre fin
känslighet, har alltid för honom för
blivit ett mörn;terexempel. 

Bägge föräldrarna voro fromma 
protestanter av hög bildningsgrad, 
men mycket olika till anlagen. Hos 
modern var allt kärlek och mild
het, men fadern höll på rigorös tuk
tan. Sonen tycks ha ärvt mest från 
fadern, men även arvet från mo
dern är påtagligt i hans liv. 

Som skolgosse och gymnasist 
väckte L. sina lärares och kamra
ters förundran över sin renhårig
het och på samma gång över sin 
originalitet i förening med stor an
språkslöshet. Redan som pojke har 
han känt sig i viss mån färdig, 
tänkt och handlat sj �lvständigt, på 
samma gång som det var honom ett 
nöj e att i det fattiga hemmet åtaga 
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sig allt möjligt besvärligt arbete. 
Fattigdom.en har under hela hans 
liv gagnat honom genom att inrik
ta honom på ideella strävanden och 
samtidigt gjort honom känslig för 
andras nöd. 

År 1869 blev L. student i Kiel. 
Den väg, som han slog in på, är 
lika enkel som sällsynt och allde
les omöjlig i våra dagar. Vilken 
väg? L. ville varken studera av 
utilitetsskäl eller i enlighet med sin 
speciella läggning, utan med syfte 
att vinna en harmonisk utbildning 
för sina anlag i deras totalitet. 

I en avhandling av hans fader 
stod satsen : -Antikens folk kände 
icke till något brödstudium. Har 
fadern lärt sonen detta? Därom är 
intet bekant, men faktum är, att L. 
med full klarhet valt sin levnads
bana i enlighet med anförda sats. 
När han en gång längre fram be
hövde pengar för sina reformplaner, 
skrev han : Redan vid 16 års ålder 
hade jag fullt klart för mig, att j ag 
icke ville ägna mig åt att förtjäna 
pengar, vilket jag mycket väl hade 
kunnat, utan beslöt · att ägna mig 
åt rent andliga intressen. Tydligt 
insåg j ag, att detta icke går att 
kombinera med någon annan möj
lighet, icke det ena först och det 
andra sedan. Först förtjäna mil
lioner och sedan bli en Beethoven, 
det går inte. Och inte heller den 
motsatta vägen. 

Det var självklart att ett dylikt 
tänkesätt icke vann gillande hos 
hans föräldrar och var fullkomligt 
oförståeligt för hans studiekamra
ter. Utan att gå in på någon dis
kussion häröver må det påpekas, 
att L. drog den fulla konsekvensen 
av sitt tänkesätt och på intet sätt 
låg föräldrarna ekonomiskt till 
last. Trots sina små ekonomiska 
förhållanden deltog han i student
livet, slogs på mensurer och kom i 
carcer. Vid krigsutbrottet 1870 an
mälde han sig med entusiasm som 
frivillig och blev antagen. Han del
tog med tapperhet i hela kriget, 



blev efter dess slut utnämnd till 
officer men trivdes ej med militär
väsendet. Han förklarade, vad som 
också framgick m: hela hans liv, 
att han var omöjlig för allt som 
var uniformerat. 
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Efter fredsslutet tyckte L. att det 
blev för trångt för honom i Kiel 
och for till Miinchen, fast han en
ligt egen uppgift just icke visste 
mer om den staden, än att där 
fanns mycket konst och gott öl. 
Brist på pengar har L. aldrig an
sett vara ett skäl för att icke ägna 
sig åt de studier, han ville, även 
om han måste förvärva sig det nöd
vändigaste genom olika anställ
ningar, t. ex. som informator. Om. 
sina studier vid universiteten i Kiel 
och Mi'mchen berättar L. att han 
fackmässigt studerat filologi, mate
matik, naturvetenskaper och konst
historia. I Kiel hade han en tid 
särskilt bedrivit zoologiska studier, 
och i Miinchen arbetade han första 
året som assistent hos den berömde 
kemikern Liebig. Han blev där
under erbjuden en assistentbefatt
ning i kemi i Kiel; men avslog an
budet med det skäl, att han kände 
sig mera · dragen till studiet av ar
keologi och konst. Hans förhå,1-
landen i Mi.inchen voro sådana, att 
han för någon tid kände sig som 
misantrop, vilken känsla främjades 
av hans små villkor, hans vantriv
sel med informatorsskapet och 
hans moders begynnande sinnes
sjukdom. Han fattade ett raskt be� 
slut, pantsatte allt överflödigt i 
klädväg, for med tåget till Inns
bruck och vandrade över Brenner 
till Italien. På dagen ett år efter 
ankomsten till Miinchen var han i 
Venedig - med en lire 25 cent. på 
fickan. Han drog sig emellertid 
fram, till att börja med som kypare, 
men kunde icke stå ut med allt 
översitteri som särskilt tyska tu
rister läto honom komma till del. 
Hans vistelse i Venedig och senare 
i Verona gav honom för livet be
stående intryck; han ansåg att där
städes medeltidens sociala förhål-

landen bevarat sig bättre än annor
städes. Men så väl han än kände 
sig under. sina två år i Italien1 skyd
dade det honom icke mot hem
längtan, utan han återvände 1875  
till M iinchen, där han tillbragte de 
följande sju åren under umgänge 
med holsteinska studenter samt 
med konstnärer. Dessa år voro för 
honom den tid, då hans personlig
het mognade till självständighet. 
l'å samma tid, då Nietsche genom 
sina skrifter bekräftade den dåtida 
moderna filosofiska spekulationens 
sammanbrott, inriktade sig L. på 
att genom empiriska studier och 
j ämförelser mellan olika tidsfeno
men åstadkomma en ny världsbild 
på induktiv väg. I det han vände 
sig till det konkreta på alla områ
den, med ständig inriktning på det 
högsta inom konsten och inom alla 
kulturer, blev hans studium trots 
frånvaro av egentlig systematik 
unive1'sellt. Han läste alltid, sade 
en hans vån, allt vad . som syntes 
honom vara det bästa i varje litte
ratur, från den primitivaste till 
dagsjournalistiken. Han studerade 
de människor, han träffade, med 
förkärlek särskilt ,ur psykologisk 
och ra,sbiologisk synpunkt. Han 
drog sig till gagn· vad Miinchen 
hade av klassisk skulptur, måleri 
och musik, både profant och kyrk
ligt. Urvalet bestämdes av hans 
elementära sinne för renhet, hälsa 
och harmoni. Det är självklart, att 
han vid denna uppfostran på egen 
hand begick allvarliga fel, men det 
fann också beredvillighet till för
bättring. Med en ynglings mora
liska l'igorism hävdade han att 
kompromiss med sociala och konst
närliga missförhållanden vore ored
ligt och ställde därvid sådana ford
ringar på sig själv och sin omgiv
ning att hans rena avsikter ofta 
missförstodos. Hans hemmagjorda 
moral hade en grekisk prägel. Han 
förfärade t. ex. sina vänner genom 
att förorda slaveriets återinförande 
för att de högre rasema skulle få 
tillfälle att andligen utveckla sig. · 



Det är klart att han på detta sta
dium av sitt liv var okyrkligt, eller 
rättare sagt antikyrkligt . inriktad. 
Vid 24 års ålder utträdde han ur 
den protestantiska kyrkogemenska
pen, och vid en Kristi lekamens 
fest lät han hellre slå hatten av 
huvudet än ta av den mot sin över
tygelse. Han var på detta livssta
dium vad tyskarna med ett oöver
sättligt ord kalla » selbstherrlich». 

Under dessa år i Miinchen stu
derade han konst från mera prak
tisk än vetenskaplig synpunkt. Han 
uppehöll sig mer i ateljeerna än i 
lärosalarna. I Miinchen levde då 
en konstnär, som genom äkta och 
fin naturinlevelse, omutlig karak
teriseringsförmåga och mästerlig 
teknik blev en av det tyska måle
riets stormän. Hans namn var Wil
helm Leibl;  han härstammade från 
Kö1n. I Miinchen mognade Leibl 
till en man som förenade bajersk 
kraft med nordtysk förmåga av 
begränsning. Ehuru han som må
lare säges hava varit blind och stum 
inför allt som icke kunde gripas 
med sinnena, visar han dock innan
för sin konsts gränser en grundlig
het och en sedlig styrka, som gjorde 
honom till en konstförnyare gent
emot Miinchenerakademismen. Var 
också Leibls målarmoral kortsynt, 
Langbehns hj ältemoral på lång 
sikt ; i aversionen mot allt falskt 
och oäkta samt i livsföringen funno 
de båda personligheterna varandra. 
Att Leibl vid sin heoriska kamp 
mot gudar och människor, som 
Langbehn uttryckte sig, höll ut 
trots det allra torftigaste läge, var 
för Langbehn en sporre att hålla 
ut på sin egen väg. 

Ar 1880 blev Langbehn äntligen 
doktor i Miinchen på en avhandling 
om grekisk skulptur, fick därefter 
för ett år stipendium för studier i 
Berlin och Rom samt Köpenhamn. 
När stipendiet var slut, ville han 
absolut icke spärra in sig i någon 
preussisk statskasärn. Han ville 
också vara socialt fri och skydde 
icke separation ( »reinliche Schei-
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dung», som han kallade det) även 
från sina närmaste vånner, om han 
kände sin alltnJer klarnande livs
uppgift stå på spel. 

Dessa överdrifter voro hos L. en 
konsekvens av extrem rigorism, ej, 
som vanligen är fallet, av moralisk 
underbalans. L. medger själv att 
otillbörlig häftighet och strävhet, 
ja t. o. m. obarmhärtighet, många 
gånger fördunklat hans verksamhet. 
Han har - icke precis i urslrnldan
de, men väl i förklarande syfte -
en gång nedskrivit om denna sida 
av sitt väsen : 

Nordtyskar och nordbor - j ag 
menar icke preussare - anses av 
sydtyskar för arroganta och kär
lekslösa, fast de alldeles icke äro 
det. Det har jag ofta hört, även 
från klokt och rättskaffens folk. 
Ett visst sprött, rent, avvisande, 
försiktigt, aristokratiskt drag i 
nordbons väsen blir gärna misstytt. 
Det aristokratiska är alltid något 
kallt, åtminstone på ytan ; men un
der ytan äro nordborna ofta icke 
blott varma, utan heta. Nordiska 
människor äro ofta som Hekla. I 
detta läge är jag. 

Planmässigt på sin egen originella 
basis bedrev han sin andliga trä
ning för sitt livsverk. Fån studiet 
av antiken gick han över till stu
diet av den moderna tyska menta
liteten och de<:s historiska tillkomst. 
Allt vad tysk kultur hade absor
berat från andra kulturer läste han 
och var det fanns något betydande 
att se eller höra, försökte han att 
vara deltagare. Och överallt sökte 
han kontakter med det ofördärvade 
folket ; känningen med detta för
sökte han alltid att bevara. 

Varav levde han då? Det är ett 
av de märkvärdigaste kapitlen i 
hans liv. Denne 1nan, s01n var ar
betsamheten själv, hade aldrig en 
säker inkomst av sina verk. Mate
riellt ägande eller icke ägande var 
honom innerligt likgiltigt. Hans hu
vudförtjänst var honorar för tid
ningsartiklar i all obemärkthet. 
Fick han någon gång en större 



summa i handen, använde han den 
vida mer för sitt arbete än för sina 
personliga behov; likaledes delade 
han gärna med sig åt de fattiga. 
Man kari knappt fatta, säger hans 
biograf, hur han förmådde att dag
ligen strida både för uppehället och 
för de högsta andliga värden, med 
ständigt tvång att fördölja föt kälk
borgarna att han var medellös, för 
att icke förlora den sista materiella 
och moraliska kvaliten i deras ögon. 

Efter ett uppehåll i Ha�burg 
överflyttade han till Berlin, där han 
frestade en bekymmersam 'tillvaro 
som tidningsskribent och )fattade 
ett heligt hat mot det dåtida Preus
sen, särskilt dess professorer. Till 
en vän, målaren Vorländer, uttala
de han sig på följande sätt_: 

Det måste komma en ny tid och 
en ny generation; med den nuva
rande kan man ej göra något. Det 
saknas den sanna tron, icke blott 
religiöst, utan tron på något bättre, 
ädlare, högre i människan. Och 
kommer något sådant i vägen, så 
uppstår instinktivt hat. Därutinnan 
äro de nuvarande professorerna och 
fariseerna på Kristi tid varandra 
fullkomligt lika. Jag erinrar om ett 
faktum, som särskilt gripit mig : 
efter Kristi första uppträdande i 
N azarets synagoga voro hans mot
ståndare, fariseerna, genast på det 
klara med att han var en farlig 
man. Härutinnan föreligger mänsk
lighetens historia med alla dess 
strider exemplifierad. Denna episod 
utgör ett föremål för eftertanke och 
allvarliga betraktelser även för nu-, 
tida förhållanden - och i främsta 
rummet beträffande den s. k. lärda 
världen, som avlägsnat sig långt 
från mänsklig natur och sanning 
och anspråkslöshet. Mellan mig och 
dylikt folk kommer det aldrig att 
fönnas någon förbindelse. Det är 
för mig resultatet av lång erfaren
het och djup inre övertygelse. THI 
mitt sista andedrag skall jag käm
pa min kamp mot dessa avguda
tjänare. Därav är det självklart att 
jag icke kan vara deras kollega 1 
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någon ämbetsställning. Min blotta 
existens skulle för dem utgöra en 
evig förebråelse. 

L. längtade efter en oas efter 
uppehållet i öknen av tegelstenar 
och tidningar, såsom Bisrnarck en 
gång kallade Berlin, d. v. s. efter 
en man, som vid hans sida kunde 
kämpa för en bättre framtid. Där
för överflyttade han till Frankfurt, 
till målaren Hans Thoma. 

Förbindelselinjen mellan de båda 
vännerna var konsten - folket -
Gud. Båda fördömde konsten, när 
den uppträdde' som en anspråksfull 
special1itet, utan fattade den som 
en hög mänsklig levnadsuppgift, 
som något helt, levande, ur hela 
människan skapat, vilken i motsats 
till det moderna vetandets stycke
verk gav en svåg, om än i vissa av
seenden grumlig bild av det abso
luta. 

Med pietetsfulla sanningsord om 
fäderneslandet och konsten, om 
Kristus och biblen fick Thoma i 
sin närhet en man, som kunde tyda 
de,n djupaste sanningen i Thomas 
konst bättre än han själv. Närmast 
kommo de varandra i Thomas ate
lier, där också ett berömt porträtt 
av L. kom till stånd. Men vem stod 
ut i längden att umgås med L. ? 
Icke heller Thorna, som misslycka
des i sina försök att anpassa L. till 
sitt fåtaliga umgänge, som L. fann 
vara alltför borgerligt. Men de öpp
nade i stället en långvarig brevväx
ling, och den principiella överens
stämmelsen i åsikter om de högsta 
värdena fortfor. Såsom det för
nämsta missförhållandet i det då
tida Tysklands liv betraktade de 
kälkborgarens slöhet och dumhet ; 
på denna breda basis kunde de 
sluga judarna bygga sin maktställ
ning. Och L : s  förakt för den halv
bildade massan fann ett festligt eko 
hos Thoma. I saknaden av all för
nuftig konstpolitik i Tyskland hade 
Thoma svultit ihjäl, om han icke 
fått något understöd i England. 

Kort sagt, L. och Thoma ha från 
sldlda utgångspunkter återigen gi-



vit ett uttryck åt det tyska sinne
laget, var och en efter sin art, i ett 
årtionde, då detta sinnelag nästan 
fallit i glömska under herradömet 
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av en steril och sedeslös naturalism. 
I framtiden kom framgången ock
så ungefär samtidigt för dem båda. 

F. J. Linders. 

SA.INT MARY O F  B U C K FAST 0 0  D ETS  
AB B E D. 

» Svenska Helgon» af Karin Spar
re valde paa ny min Bevidsthed om 
den strerke Indflydelse, som del 
katolske England övede her i Nor
den i den tidlige Middelalder. Atter 
i vore Dage er England adsldllige 
Hestelrengder forud for os i katolsk 
Henseende. Hist og her i uden
landske Klostre kan man trreffe 
paa en skandinavisk Benediktiner ; 
herhjemme har vi Benedilitiner
oblater ; men i England er de store 
mandlige og kvindelige Benedik
tinerklostre en fremragende Faktor 
i det rigt pulserende katolske Liv. 

Et af disse Mandsklostre er St. 
Mary's Abbedi, Buckfast. Det lig
ger i det sydlige Devonshire, en af 
Englands smukkeste Egne, og spej
ler sine Klosterbygninger og sin 
Kirke i Floden Dart. 

I denne Sommer, 25. August, fin
der en stor eukaristisk Begivenhed 
Sted i Buckfast, idet Kardinal 
Bourne den Dag som pavelig Legat 
vil konsekrere Abbediets Kirke. 
Alle eukaristiske Kongresser ufor
talt gives der vel nreppe nogen saa 
betydende Handling i Eukaristiens 
Tjeneste som den at bygge Kirke og 
rejse Altre : 
»Tag Del i Kongressen med Iver, 
men husk: Sakramentet - det 

bliver!» 

Enhver Kirkebygning har sin 
Historie, men faa !Ork.ers Historie 
er maaske i den Grad et af »Guds 
Eventyr» som Buckfasts. 

Naar Abbediet oprindeligt er 
grundlagt, vides ikke; den förste 

Gang, vi hörer det nrevnt i et histo
risk Aktstykke, er i .  et Gavebrev fra 
Knud den Store (d. 1035), som 
skrenkede Munkene i Buckfast God
set Sele, endnu kaldet Zeal Mo
nachorum. I Midten af det tolvte 
Aarh�ndrede gik Benediktinerne i 
Buckfast over til at blive Cister
ciensere; (Buckfast tilhörte Kongre
g:;ttionen Savigny, se Edw. Ortved 
»Cistercieordenen . . .  :1> S. 3). Den 
sidste lovligt valgte Abbed af Buck
fast döde 1535 ; hans ulovligt ind
satte Eftermand afstod tre Aar ef
ter Abbediet til Henrik VIII imod 
en rigelig Godtgörelse til ,sig selv 
personlig. Saa blev Bygningerne 
solgt, Blyet fra Tagene »anvendt» 
og Kloster som Kirke overladt til 
Forfald. 

Halvfjerde Aarhundrede efter, 
1882, kom den gamle historiske 
Grund atter i Munkehrender. Det 
var landflygtige Benediktinere af 
den franske Ordensprovins, der tog 
den i Besiddelse. Af fordums Her
lighed var der en Taarnruin tilbage 
og nogle spredte Murrester; Eng
lands frodige Grres drekkede med 
sit grönne Treppe over Kloster- og 
Kirketomt : det var umuligt blot saa 
meget som at skönne, hvor Kir
ken havde ligget. Egnens Befolk
ning fortalte om et Spögelse (man 
m.ente den sidste retmressige Ab
bed), som hvert Aar i Natten til 2. 
Juli viste ,sig paa det Sted, hvor det 
antoges, at Höjaltret havde staaet ; 
men skönt en a,f Munk.ene selv paa
stod at have set Spögelset, saa var 
det dog ikke noget, der blev taget 



höjtideligt. Imidlertid luendte det, 
at Gartneren, Broder Paul, en Dag, 
da han var ved at göre et Stykke 
Jord i Stand til Dyrlming af Have
sager, stödte paa noget haardt med 
sin Hakke. Han 1blev hurtigt klar 
ovei·, at der under Mulden her fand
tes en bred Mur. En Ven af Mun
kene, Arkitekt· Frederick A. vVal
ters, var netop i Besög hos dem ; 
han blev tilkaldt, undersögte Sagen, 
og det viste sig nu, at Broder Paul 
virkelig var stödt paa Abbediets 
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Da kom der en Sommerdag i 
1889 tre Drenge rejsende fra Vh'ir
temberg tilBuckfast. Den ene af dem 
hed Martin Vonier. Han var lmap 
fjorten Aar, af gammel baskisk 
Slregt, men födt i ,vfutemberg. 
Hans Forreldre havde sytten Börn. 
Fra lille Dreng af havde han paa en 
ganske srerlig Maade fattet Krerlig
hed til Kristus, og den Krerlighed 
drev ham til kun tolv Aar gammel 
at sige Hjemmet Farvel og ind
trrede i det Lille Seminar i Beauvais. 

Disse tre Bq;Jdre, Hilarion, Petrus og Ignatius, har at'bejdet med 

paa Opfprelsen af Klosteret gennem alle de forlpbne 25 Aar. 

gamle Grundvold. I et helt Aar ar
bej dede Brödrene utrreUeligt paa 
Afdrekningen af de oprindelige Fun
damenter, men saa laa ogsaa hele 
det middelalderlige Bygningsko:rn
pleks's Grundplan parat til, at nye 
Bygninger kunde rej se sig derpaa. 
Ved Udgravningen af den mregtige 
Underbygning til Höjaltret fandt 
man en Grav, der rummede et usred
vanlig stort Mandsskelet; Spögelset 
saa man aldrig mere noget til. 

Arkitekt ,Valters arbejdede paa 
Udkast og Tegninger ; det var hans 
begejstrede Fromheds Haab at kom·· 
me til at genophygge det förste af 
de gamle engelske Abbedier. Den, 
der skulde blive dets Bygherre, hav
de imidlertid endnu ikke vist sig 
paa Skuepladsen. 

Men fra sin Barndomsegn havde 
han medbragt et Fond af Tanker, 
der gik i Retning af Klosterliv ; 
Sankt Albert den Store var födt i 
hans Nabolandsby, Sankt Tomas 
havde schwabisk Blod i sine Aarer, 
de store Klostertraditioner laa i 
Luften, han fra lille af havde ind 
aandet. Derfor drog han til de 
franske Benediktineres Klosterskole 
i Buckfast og indklredtes sytten Aar 
gammel med Benediktinerkutten. 
Som Munk fik han Navnet Broder 
Anscar. 

Juleaften, i de höjtideligt fot
ventning,sfulde Timer. der gaar for
ud for Midnatsmessen, vaagede den 
unge Munk i Novicernes lille Bede
kammer, »et Kapel, der mindede 
om Betlehem, og hvorfra man kun-



de overse Abbedikirkens gamle 
Grundvolde, brede, graa Striber be
lyst af Maaneskinnet, som gamle 
Ansigter undertiden kan klare op 
ved et eller andet Fremtidshaaib. 
Gennem Vinduet kiggede Novicen 
ud paa den öde Tomt, der dengang 
saa ud, som var den drekket med. 
Gudshusets hvidlige Skelet. Han 
spurgte sig selv, om det mon nogen 
Sinde vilde ske, 
at Kommunite
tet, og han selv 

deriblandt, 
skulde komme 
til at synge 
Midnatsmessen 
paa det gamle 
Sted.» Og nu 
(lmap fyrrety
ve Aar efter) 
er den unge 
Munks Juleön
ske gaaet i Op
fyldelse. Den 

Mand, som 
Guds Forsyn 
havde udset til 
at virkeliggöre 
hans Fantasier, 
var ham selv. 
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Dören, og bad ham vrere sin Led
sager paa en Visitatsrej se til Syd
amerika. Den 2. August 1906 möd
tes de i Barcelona og afsejlede Da
gen efter med den italienske Dam
per »Sfrio». Abbeden og hans unge 
Munk havde uendelig meget at for
trelle hinanden og at dröfte. Navn
lig indviede Aibbeden Dom Anscar 

sine store Planer angaaende Klo
strets og Kir
kens Genopfö
relse paa den 

gamle Tomt. 
Lidet anede 

han, at det var 
sit Testamente, 
han gjorde, og 
at han paa en 
Maade selv ind
satte sin Efter
mand. Knap et 
D,ögn efter Af
rejsen grund
stödte »Sirio» 

. og gik under. 
Paa det syn

kende Skibs 
D.rek tog de to 
Munke Afsked 
med hinanden 
efter gensidigt 
at have givet 
hinanden Abso

=.a.....,--=·'-"'" lutionen. »Far-

Dom Anscar 
Vonier blev 

prresteviet, da 
han var tre og . 
tyve Aar, og 
blev- kort efter 
sendt til Sankt 

vel, krere· Fa-
der», sagde 

Bqzldrene e,r travlt optagne af Arbejdet med at 

g!ilre en af de mange b�rende Sidebuer fine. 
Dom Anscar ; 

»det er Guds Vilje, at vi skal dö 
her. Vi er lykkelige, vi har intet at 
miste ! »  

Anselmo Kollegiet i Rom, hvor han 
paa eet Aar tog ',Dofotorgraden i 
Filosofi; Hjemvendt til Buckfast 
beklredte han först Stillingen som 
Kostskoleelevernes foresatte, der
efter som Klostrets Forretnings
förer. Men allerede i 1905 blev han 
af de överste i Ordenen kaldet til 
Professor i Filosofi ved Sankt An
selmo. 

· Imidlertid var »Saint Mary's of 
Buckfast» fra et almindeligt Klo
ster under en Prior blevet ophöj et 
tiI et Abbedi. Dets förste Abbed, 
Dom Boniface Natter, skrev til Dom 
Anscar, da Sommerferien stod for 

Hundreder af Mennesker omkom 
i Bölgerne, iblandt dem Abbeden. 
Dom Anscar blev reddet som ved 
et Mirakel. Han blev kaldt tilbage 
til Buckfast, og ved det paafölgen
de Abbedvalg blev han enstemmigt 
valgt. Han var kun tredive Aar 
gammel. 

Den unge Abbeds förste Tanke 
gjaldt Abbediets Genopförelse. 
Skönt de ikke ejede saa meget som 
en röd 0re i Byggefond, tog Mun
kene modigt fat. » Vi maa kunne 



göre det paa en Menneskealder ! ,, 
sagde Abbed Anscar; ag de gjorde 
det. Aibbedens störste lEngstelse 
gjaldt Arkitekten, Mr. Walters. Frn 
Dreng af nrerede han den störste 
Respekt for denne fr,emragende Ar
kreolog ag Kunstner. Til hans glre
delige Overraskelse gik Mr. Walters 
imidlertid ind paa Ideen med sam
me Iver som han selv og omfattede 
fra den Dag af 
Sagen som sit 
Livskald. End 
ikke Abbedens 
Plan o�, at Mun
kene egenhrep
digt skulde ud
före Bygningsar
bej det, skrrem
mede ham; men 
nu ag da i Aare
nes Löb sagde 
han jo nok, og 
det ikke qden 
Berettigelse : »Ja, 
havde I ikke haft 
mig, Lillehörn, 
saa havde I nu 
alligevel ikke 
kunnet klare 

dette her ! »  
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broderede Prrestedragter, der vil 
blive baaret ved Konsekrationens 
Pontifikaln�esse, saa er de tegnet 
og Farverne angivet af Arkitekten ; 
han fuldendte det Arbejde paa sit 
Dödsleje. For han opnaaede ikke 
sit store 0nske : at vrere med ved 
Konsekrationen af sin elskede Ab
bedikirke - Gud lrnldte ham hjem. 

Det vil blive 
en stor Skare 

af Buckfasts 
trofaste Venner, 
som vil flokkes 
dertil den 25. 
August. Apped 
Anscar V onier 
har ikke blot vre
ret Kirkebygger, 
han har for
staaet at göre 
Buckfast til et 
katolsk Arne-
sted, hvorfra reg
te benediktinsk 
Aand udstraaler. 

Den bekendte 
engelske Jesuit, 
Fader Martinda
le, skre,, en baa
de humoristisk 
og begejstret Ar-

Saa arbej dede 
da de seks Lreg
brödte i et kvart 
Aarhundrede, og 
nu staar Klos
terbygninger og 

Kirke frerdig. Abbeden af Buckfast. 

tikel · herom i 
dette Aars Fo
raarsnummer af 
Abbediets inte
ressante, rigt il-

Tusinder af Ka-
tolikker har bidraget til Genopförel
sen. De engelsl�e Katolikker forstaar 
til Fuldkommenhed den Kunst at 
skrere deres personlige Livsfornö
denheder ned for at kunne give med 
rund Haand til Kirken. Buckfast 
Aibbedikirke er dem vrerdig. 

Der er over hele den mregtige 
Bygning den Enhed i Stil, der vir
ker saa velgörende ved de store kir
kelige Nybygninger som ,,r estmin
ster Katedral og Sacre Camr i Pa
ris; de er bygget tout d'une piece. 
Om det saa er de skönne haand-

lustrerede Kvar
talsskrift, »The Buckfast Abbey 
Chronicle». En lang Rrekke teolo
giske Böger er udgaaet fra Abbed 
Voniers Munkecelle, alle inspirerede 
af Sankt Tomas af Aquino. Da jeg 
i Forfjor -var i Oxford, blev det 
sagt mig, at han anses for at vrere 
Englands störste nulevende Teolog. 
Hans Opgave synes at vrere den at 
göre sine Lresere til gladere og d('.r
ved ogsaa til bedre Mennesker ved 
at vise dem »Kristzis, Herlighedens 
J{onge» (Titlen paa hans nylig ud
komne sidste Bog) i det Lys, i hvil-



ket Apostlene og Oldkirkens Kristne 
saa ham. 

Spörger man om Abbed Voniers 
Motto, da er det : 
»Respice Stel
lam !» Det staar 
som Randskrift 
om hans Vaaben, 
der viser et Skib, 
son1 gaar under, 
medens Stella 

Mal'is stille 
straaler paa 
Himlen. Vor 

Frue af Buck
fast har vreret 
hans Livs Lede
stj erne. I det 
smukke Lady 
Clwpel troner 
hendes Statue ; 
et Brudstykke af 
den regte gamle 
Statue, som rere
des i Abbedikir
ken för Kirke-

2 1 2  

jeg saa derpaa med skrremte 0jne 
1 og angstfuldt Hjerte, som var den 
· noget vreldigt, der rummede Magt 

I 

og Substans. 
Men fra den dag 
af, da jeg be
gyndte at for
staa dit Moder
skab og elske det 
mere inderligt, 
har min Sjrel al
tid gjort sig lys
tig over Mörke
fyrsternes for
greves Anstreng
elser for ved 
deres forgreves 
Forsög paa at 
etablere et lögn
agtigt Skummel
hedens Herre
dömme at li.-ujo
nere Menneske
aanden tiI at bli-

omvreltningens 
Tid, er indf1el
det i den nye 
Statue. En af 
Abbeden$ förste 
Böger, »The Di- Interiör af Katedralen i Buckfast. 

ve a>ngstelig. 
Stj ernehirnJens 

Skaber smil er 
mildt til dig, du 
skönneste af alle 
Kvinder, og du 
gengrelder .hans 

vine Mother
hood� ,  er .en eneste Hymne til Ma
rias 1Ere. Den slutter med disse 
Ord : 

»Der var en Tid, da Verdens Ond
skab forskrrekkede min Sjrel, da 

1 Smil i trium
ferende Fred. Det ved jeg, at naar 
Gud smiler tiI sin söde Moder, saa 
er det Ondes uhyggelige Magter al
lerede besejrede. » 

Erikke Rosenöm-Le/Jn. 
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DEN .  E U KARISTIS K A  K ON G RES SEN 
I D U B LIN. 

»Bravo Dublin ! Bravo Irland ! »  
stod det med stora bokstäver på 
för.sta sidan av den engelska katol
ska tidningens »The Universe» 1 
juli-nummer, i vilket skildrades i 
entusiastiska ordalag avslutnings
högtidligheterna i den XXXI. Euka
ristiska världskongressen. »Bravo 
Dublin ! Bravo Irlanrl ! Ni ha gjort 
historia.» 

Ehuru redan för ett halv'iekel 
til1baka den första internationella 
Eukaristiska kongressen hölls i 
Lille, dessa kongresser såväl ifråga 
om anslutning som praktfullhet på 
ett rent förvånande sätt utvecklats 
är man överallt ense om, att Dub
lin-kongressen. vida överträffat alla 
de föregående, ja, man tvekar ej att 
säga att den i själva verket utgjort 
den största religiösa församling, 
som någonsfn hållits sedan tidernas 
begynnelse .. Det kanske ej är så all
mänt bekant, att de Eukaristiska 
kongresserna, vilka delvis uppkom
mo till följd av lekmännens behov 
att bekänna sin katolska tro i län
der, där de under 1800-talet levde 
under förhållanden, som mycket 
liknade öppen förföljelse, förverkli
gades tack vare de hjältemodiga an
strängningar av en from fransk dam, 
M :lle Tamisier, vilken trots mot
stånd och brist på förståelse modigt 
kämpade för den ide, som visat sig 
vara hennes av Gud ingivna livs
uppgift. Många voro de förödmju
kelser och missräkningar, som den 
hjältemodiga kvinnan fick genoms 
gå innan hon fick se sin ideförverk
ligad, vilket skedde till stor del tack 
vare den helige franske prelatens 
Mgr. de Segur.s stöd och inflytande, 
och i maj 1881 sände Leo XIII sin 
tillåtelse och välsignelse till hållan� 
det av den · första Eukaristiska 
världskongressen i Lille den 28 ju
ni samma år. Sedan ha kongresser� 

' na avlöst varandra och efter de tre 
föregående, som höllos i resp. Chi
cago, Sydney och Kartago ha de nu 
hållits i alla de fem världsdelarna. 
Till att härja med höllos kongres
serna för det mesta i Frankrike, det 
land, där tanken föi-st hade för
verkligats och till stor del även 
uppkommit. Men redan 1893 finna 
vi att en dylik kmi.gress hölls i Je
rusalem, vilken f.ö. var den första 
av kongresserna, som hedrades med 
närvaron av en påvlig legat. Ar 1905 
hölls kongressen i Rom, varvid den 
öppnades av den Helige Fadern Pi
us X, som själv celebrerade invig
ningsmässan i S : t  Peterskyrkan. 
Denna kongress följdes några må
nader senare av Pius X :s dekret 
»Tridentia Synodus», som uppma
nar lekmännen till dagligt motta
gande av den .Heliga Kommunionen. 
Den XIX kongressen hölls år 1908 
i London och var så till vida märk
lig, att det var första gången sedan 
reformationen som de engelska ka
tolikerna kunde hålla procession på 
Londons gator. Undertecknad fick 
av en händelse bevittna denna pro
cession, men kunde då icke ana, att 
jag ett tjugotal år senare som ka
tolsk präst skulle representera' en 
katolsk biskop vid en liknande 
kongress av vida väldigare dimen
sioner. 

Det som framförallt bidrog till 
att göra Dublin-kongressen till vad 
den blev, var det faktum, att vid 
detta tillfälle ett helt folk i samlad 
enhet mötte upp för att hylla den 
Eukaristiske Konnngen.. Den Ir
ländska fristatens regering med 
dess president, Ramonn de Valera 
i spetsen, staden Dublins med om
nejd myndigheter, hela det irländ
ska folkets alla samhällsklasser, 
alla enades i samma religiösa hän
förelse. ·ttedern tillkommer på ett 



alldeles särskilt sätt kongressens 
organisatörer, bland vilka märkes 
främst av alla ärkebiskop Byrne av 
Dublin och kongressens sekreterare, 
den alltid lika vänlige och hjälp
samme Father D. Maloney. 

Den första stora händelsen i kon
gressens lysande historia var den 
påvlige legatens, Hans Eminens 
Kardinal Lorenzo Lauri, ankomst 
måndagen den 20 juni. Valet av 
kardinal :t;,auri som Påvens ställfö
reträdare hälsades med stor till
fredsställelse då man visste, att 
Hans Eminiens hyste ett varmt in
tresse för de Brittiska öarna och 
fullständigt behärskade det engel
ska språket från den tid då han 
som professor i teologi vid Propa
ganda-universitetet i Rom var en 
vördad och avhållen lärare för ska
ror av irländska och engelska stn-· 
clenter. Irlands välkomsthälsning 
till kardinalen sträckte sig redan 
långt ut till havs. Så snart ångaren 
Cambria med legaten ombord nal
kades Irlands kust, omvärvdes den 
av en grupp irländska militärflyg
plan, som bildade ett jättekors mot 
den sommarblå himmelen. Vid 
landningsplatsen i Dun Laoghaire 
möttes kardinalen av Dublins ärke
biskop och Mr. de Valera, omgivna 
av kyrkliga dignitärer och frista
tens ministrar. Ett hedersgarde till 
häst paraderade vid landningsplat
sen, lysande i solskenet i sina uni
former i blått och guld. Oräkneliga 
folkskaror fyllde kajen och kanta
de den flaggprydda, festligt dekore
rade vägen intill Dtrblin. Färden 
från landningsplatsen till Dublins 
stadsportar var ett sannskyldigt tri� 
umftåg. De påvliga färgerna vajade 
sida vid ·sida med den mörkblåa 
kongressflaggan. Vid ingången till 
staden var uppi'est en äreport be
stående av två höga vita torn i kel
tisk stil, och här möttes legaten av 
Dublins Lord Mayor, omgiven av 
staclsfullmäktige. Kardinalen be
svarade hälsningstalen på utmärkt 
engelska och uttryckte sin glädje 
att såsom den Helige Faderns re-
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presentant befinna <;ig i Irland, med 
rätta känt över hela världen för sin 
levande tro och sin kärlek till den 
Heliga Stolen. Och nu fortsatte kar
dinalen sitt triumftåg in i själva 
Dublin. Det var en gripande syn 
när folkskarorna som tecken på 
hyllning knäböjde på gatorna när 
kardinalens vagn passerade. Ju 
närmare kortegen kom stadens cen
tralare delar desto större blev träng
seln, desto högre ljödo jubelropen. 
Kardinalen begav sig först av allt 
till Pro-Katedralen, där han gav sin 
välsignelse till den lysande skara av 
dignitärer som fyllde templet. 

Under måndagens lopp hade den 
ena stora skaran pilgrimer efter elen 
andra anlänt till Dublin. Väldiga 
Atlantångare ankrade utanför Dun 
Laoghairc eller lade till vid Dublins 
hamn. Så t. ex. anlände Vita Stjärn
ångaren »Dorie» medförande 1200 
pilgrime,r från Förenta staterna och 
Canada, en holländsk jätteångare 
Aldegonde medförde 700 pilgr�mer, 
uteslutande från Holland. Själv be
fann jag mig på Norcl-deutscher 
Lloyds m/s »Rio Bravo» bland vil
kas passagerare befann sig en grupp 
tyska pilgrimer under ledning av 
Biskop Berning av Osnabriick, väl
känd för Credos svenska läsare från 
Ansgars-jubileet i Stockholm i aug. 
1929. Entusiastiska skaror hälsade 
de främmande ångarna vid deras 
ankomst med hurrarop och sång, 
dessa underbara irländska sånger, 
som alla tyckas kunna och som vitt
na om den »Gröna öns» urgamla 
kärlek till musik. Irlands h11vud
stads mottagande av sina tusentals 
främmande gii ster var f. ö. enastå
ende hjärtligt. I synnerhet de många 
främmande prästerna fingo erfara 
detta. Var.man gicl� på gatornamöt
tes man av vördnadsfulla och vän
liga hälsningar från alla mötande 
män. Poliser, buss- och spårvagns
konduktörer överträffade varandra 
i vänlighet och hjälpsamhet. Det 
var slående, hur alla i dessa dagar 
be.funno sig i ett verkligt solskens
humör. Hur stark trängseln än 



kunde vara, hur tryckande hettan 
i solgasset, - under hela kongres
sen rådde ett för Dublins klimatför
hållande enastående strålande som
man;äder - aldrig hörde man ett 
ovänligt ord eller dessa i folkträng
sel så vanliga utbrott av otålighet. 
Alla tycktes uppfyllda av en verklig 
eukaristisk anda av sann förbröd
ring. Detta var särskilt märkbart 
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lande av skämtsamma tillrop mellan 
chaufförer, konduktörer och polis
män. Själva garden party't var en 
verklig upplevelse. När kardinal 
Lauri stod uppe på balkongen på 
Blacrock College kunde han blicka 
ner på en människoskara av över 
20000 personer, som samlats för att 
hälsa honom, och när han sedan 
gjorde en rond på de väldiga gräs-

Entusiastiska kongressistcr. 

på tisdagseftermiddagen den 21 j u
ni då en oerhörd trafik av bilar och 
spårvagnar trängdes på den breda 
chaussen till Dun Laoghaire för att 
föra gästerna ut till det väldiga 
garden-party, som Irlands primas 
Kardinal Mc Rory gav till kardinal
legatens ära i den vackert belägna 
Bfackrock College's park. Sakta rör
de sig den väldiga massan av bilar 
och andra åkdon bit för bit fram i 
den väldiga trängseln. Långa stun
der blev man stående i solgasset 
utan att kunna komma ur fläcken. 
Men hela tiden förlopp det hela utan 
gräl eller bråk, men väl under väx-

planerna, hälsades han med en 
överväldigande entusiasm. Kardi
nalen strålade av glädje och rörde 
sig sakta omkting i mängden, ut
delande sin välsignelse över de 
vördnadsfullt knäböjande skaror
na. Nu hade allt flera av de märk
ligare utländska besökarna anlänt 
till Dublin och många av dem syn
tes redan på det stora garden 
party't. En slående uppenbarelse 
i den lysande skaran var ärkebi
skop Ivanios från södra Indien. 
Dr. Ivanios tillhörde tidigare den 
jalwbitiska kyrkan, en monofysi
tisk sekt, men upptogs år 1930 ·av 



den Helige Fadern i den katolska 
Kyrkan. Högväxt och mörkhyad 
klädd i en böljande dräkt av korall
rött och svart siden, och med ett 
stort gyllne kors i handen, var den 
indiske ärkebiskopen en av kon
gressens mest iögonfallande gestal
ter. Ett vackert inslag vid mottag
ningen i Blackrock College utgjorde 
en grupp holländska flick-scouter, 
som med sina fanor tågade in på 
gräsplanen och hyllade kardinalen 
med sång och hurra-rop. I väldiga 
tält serverades the, kakor och glass 
till den väldiga skaran av gäster, 
och även här rådde en fullkomlig 
ordning och den gladaste stämning, 
som gjorde all heder åt den ut
märkta organiseringen. 

Onsdagen den ·22 juni ägde kon
gressens officiella öppnande rum i 
Pro-katedralen och då jag som 
svensk representant av den älsk
värde Pather Maloney hade begå
vats med ett inträdeskort, befann 
jag mig bland den priviligerade 
skara, som rymdes innanför temp
lets murar. På båda sidor om det 
vackra högaltaret av vit marmor 
reste sig fem troner under tronhim
lar av rött och guld för de näna 0 

rande kardinalerna, medan en tron 
i påvligt vitt väntade kardinallega
ten. Då tiden för ceremoniens bör
jan nalkades, fylldes kyrkan av en 
aldrig sinande ström av biskopar, 
prelater och präster, de senare alla 
i vita rochetter, Här såg man re
presentanter · för så gott som alla 
katolska biskopsdömen i världen. 
Här möttes öster och väster och 
enades i gemensam tillbedjan. Vita, 
svarta, gula, alla raser bliva till ett 
i världskyrkans trosenhet. Kardi
nallegatens intåg var en oförglöm
lig upplevelse. Företrädda av pro
cessionskorset kom den lysande 
raden av kardinaler, nio till antalet, 
bland vilka jag igenkände kardinal 
Bourne, ärkebiskop av,Vestminster, 
och kardinal Hlond av Polen, väl
bekant från de oförgätliga sommar
dagarna i Stockholm 1929. Varje 
kardinal omgavs av sin svit och 
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sist i skaran kom kardinal-legaten 
i sin skarlakansröda »cappa mag
na» med handen höjd till välsignel
se. »Ecce Sacerdos magnus» bru
sade genom kyrkan medan kardi
nal-legaten långsamt skred :fram 
till altaret, och när de övriga kar
dinalerna hade intagit .sina platser, 
uppstämdes » Veni Creator Spiritus» 
i vilken alla de församlade instäm
de. Därefter . upplästes först på 
latin och sedan på engelska den 
Helige Faderns fullm:akt· till kardi
nal Lauri att vara hans represen
tant v1d kongressen. Den Helige 
Fadern erinrade i sitt brev om det 
faktum att . det var 1500 år sedan · 
den helige Patrik predikade kris
tendom en i Irland och hur sedan 
irländare fört med sig trons välsig
nelse till stora delar av Europa, 
Nord-Amerika, Syd-Afrika och det 
avlägsna Australien. Efter upp
läsandet av den Helige Faderns 
brev hälsade ärkebiskopen av Dub

lin i ett tal på latin kardinal-legaten 
välkommen, varpå denne, sittande 
på sin tron, svarade i ett högsta.rut 
anförande, i vilket han uttryckte 
sin stora glädje över den vy, scim 
utbredde sig inför hans blickar, den 
lysande skara, som från hela värl
den samlats för att hylla Jesus 
Kristus, den Eukaristiske Konung
en, här i Irland, »helgonens- och de 
läi'des land». Därefter höll kardi
nalen själv högtidlig välsignelse
andakt, varvid hymnerna sjöngas 
unisont av hela menigheten. Och 
utanför på de tätt packade gatorna 
åhörde folkskarorna under vörd
nadsfull tystnad talen från katedra
len, vilka förmedlades till dem av 
de talrika högtalare, som uppställts 
överallt på gatorna, och då till · 

. slut den sakranientala välsignelsen 
gavs, knäböjde man överallt och 
Dublin var plötsligen förvandlad 
till en stad i tillbedjan. Så inleddes 
den XXXI Eukaristiska världskon
gressen. 

De nästa stora ceremonierna 
under kongress-veckan voro kar
dinal-legatens pontifikalhögmässa i 



Pro-katedralen på torsdagen, män
nens . mass-möte i Phoenix Park på 
torsdagskvällen och kvinnornas på 
fredagskvällen. Mellan dessa ·cere
monier kunde man med stor behåll
ning företa promenader på Dublins 
gator för att studera folkvimlet och 
gatudekorationerna. Vimlet på gat
orna i synnerhet i stadens centrala 
delar var oerhört och stegrades mot 
slutet av veckan, då även Irlands 
provinsbefolkning strömmade till 
huvudstaden. Dublins huvudgata, 
O'Connel-street, påminde under 
dessa dagar om Avenue de l'Opera 
i Paris, med undantag för det kleri
kala inslaget, som knappast är så 
framträdande i Seine-metropolen. 
Alla gator, även i de fattigaste kvar
teren, voro festligt smyckade. Ingen 
gata, huru oansenlig den än var 
t ick vara utan en hälsning till 
Kristus-Konungen och Påven och 
hans ställföreträdare. Tvärs över 
gatorna hängde rader av flaggor, 
för det mesta i de påvliga färgerna. 
Bilder av Jesu Hjärta och St. 
Patrick prydde husfasaclern,r, små 
altaren voro uppresta i gathörnen, 
ja, n1itt i trafiken på själva O'Con
nell-steet såg man på en refuge ett 
altare med en Jesu-Hjärta-Bild, 
framför vilken det alltid fanns en 
skara människor, försänkta i bön. 
Mah . har liknat Dublin under kon
gress-veckan vid en väldig katedral, 
där .de flagg- och blomstersmyc
kade. huvud- och sidoskeppen alla 
vänd,e sig mot det väldiga, vitskim
rande huvud-altaret i Phoenix 
Park, omkring vilket folkmassan 
fylkade sig vid de stora gudstjän
sterna, vilka genom högtalarna 
gjordes tillgängliga för människo
skarorna, som fyllde det väldiga 
fältet framför altaret eller voro 
samlade på stadens gator eller utef
ter floden Liffeys kajer. Vid guds
tjänsternas huvudmoment bredde 
sig en vördnadsfylld tystnad över 
skarorna och vid Förvandlingen 
och den sakramentala välsignelsen 
föll man allmänt på knä. Det var i 
sådana ögonblick som Dublin i san -
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ning var att likna vid en  oerhörd 
dom-kyrka, där folkets böner och 

· andakt som en välluktande r.ökelse 
steg upp inför den Högstes tron. 
Och när natten sänkte sig över 
staden, förvandlades den till ett hav 
av ljus genom den storartade illu-:-
1uination, som kom »katedralen» att 
likna en drömsyn, ett väldigt lysan
de votivkapell. Skenet nådde mils
vitt omkring och tid efter annan 
tecknade strålkastare i silverbok
stäver på natthinuuelen heliga ord 
såsom »Acloramus» och »Landda
n1us». 

Utrymmet tillåter mig icke att 
skildra de stora gudstjänsterna i 
Phoenix Park under veckodagarna, 
såsom männens möte på torsdags
kvällen, då en skara- av 250,000 
män med brinnande ljus i hän
derna knäböjde inför det Allraheli
gaste, eller barnens högmässa på 
lördagsmorgonen där en skara av 
150,000 vitklädda barn voro samla-:

c1·e och efter Mässans slut hälsade 
kardinal Lauri med vad som har 
kallats kongressens största hurra-:

rop. För många var kanske barnens 
mässa det vackraste minnet från 
hela den underbara kongressen. 
Som en blomsterrabatt i vitt och 
gult utbredde sig den ungdomliga 
skaran på det väldiga fältet, och 
när under Mässan de klara rösterna 
från en mästerligt anförd barn-kör 
lät höra den undersköna »Missa de 
Angelis», var intrycket helt enkelt 
överjordiskt. 

Så kom då tjll slut den största 
dagen av alla, söndagen den 26 
juni, kongressens höjdpunkt, med 
elen väldiga pontifikalhögmässan i 
Phoenix Park och sakramentspro
cessionen tillbaka till staden och 
elen sista välsignelsen från altaret 
på O'Connel-bron. T. o. m. till vårt 
från den katolska världen så avläg
set liggande land har ett eko av 
denna stora dag nått fram. En och 
annan notis lär ha varit synlig i 
den svenska pressen och i en illu
strerad vecko-tidning har jag sett 
bilder från Phoenix Park med lyc-



kade fotografier a:v en infödd afri
kansk biskop och en indiansk präst 
med '.sin fjäderbuske på huvudet 
samt »last but not least» en vacker 
bild av några troende i bön framför 
en av de ovannämnda gatu-altarna 
med den förklarande texten »irlän
dare tillibedj ande Madonnan» eller 
något dylikt, men under det att 
dagstidningarna här hemma med 
stora rubriker på första sidan till
kännagiva antalet närvarande vid 
de olympiska spelens öppnande i 
Los Angeles eller vid de politiska 
massmötena i det stora grannlandet 
söderut, var det väl knappast någon 
som ens med en liten notis omtala
de att den 26 juni värld�ns hittills 
största religiösa församling eller 
1, 100,000 människor i Dublins 
Phoenix Park var samlad i tillbed
jan inför Konungarnas Konung, 
Världens Frälsare Jesus Kristus. 
Och dock var detta ett faktum, en 
miljon människor närvaro i välord
nade skaror på fältet framför det 
vita kongressaltaret, omkring vil
ket 11 kardinaler och hundratals 
biskopar, prelater och präster med 
andakt och rörelse följ de det Heliga 
Offrets olika moment. Trots denna 
väldiga församling ute i parken 
kantade hundratusentals männi
skor i själva Dublin de gator där 
processionen sedan skulle gå fram, 
och man berättar, att när högtalar
na läto höra Mässans början och 
celebranten, ärkebiskop Curley av 
Baltimore, uttalade orden »I no
mine Patris et Filii et Spiritus 
Saucti,» alla männen toga av sig 
hattarna och alla gjorde korsteck
net. Själv anlände jag till min plats 
nedanför altarets evangeliesida 
just i rätt tid för att få se de elva 
kardinalernas högtidliga intåg. 
Ordningen var densamma som i 
pro-katedralen vid invigningen. 
Även här reste sig fem röda troner 
på varje sida om altaret samt på 
evangeliesidan en vit för kardinal
legaten. Bilden var · · endast ännu 
vackrare och mer imponerande 
genom de större dimensionerna 

218 

och det väldiga perspektivet. Musi
ken under Mässan var förstklassig 
och nådde en höjdpunkt vid off
ringen, då den berömde tenoren 
John Mc Cormack utförde Caesar 
Francks »Panis angelicus». Så skred 
Mässan framåt tills den stora 
andaktsfyllda tystnaden förkunnade 
att Förvandlingens heliga ögonblick 
var inne. Då höres plötsligen över 
hela parken, över Dublin och hela 
den lyssnande världen den spröda 
klangen av en liten klocka och vid 
ljudet därav faller hela Dublin på 
knä liksom hela miljonskaran ute i 
parken i samma ögonblick har 
gjort. Det är den helige Patricks 
egen altarklocka, som efter en 
1500-årig tystnad åter låter sin röst 
ljuda för tillbedjande skaror, där 
den med största varsamhet förts 
från sin nuvarande plats i Dublins 
Nationalmuseum. Och strax där
efter hälsade trumpetstötar Värl
dens Konung, när Han på sin tjäna
res ord nedsteg på altaret. Efter 
Mässans slut ordnades elen väldiga 
processionen in till staden. Men 
dessförinnan väntade en stor och 
gripande överraskning de lyssnan
de människoskarorna. Förmedlad 
av högtalarna hördes den Helige 
Fadern själv uttala ord av lyckön
skan och välsignelse. Den väldiga 
processionen blev sedan också den 
ännu en seger för kongressens 
organisatorer. I djupa led ibland 
16 ibland 8 man tågade människo
skarorna under gemensam bön och 
sång den tre timmar långa vägen 
till stadens mitt. »Landa Jerusalem 
Dominum, landa Deum tuum Sion. 
Hosanna, hosanna, hosaima Filio 
David» ljöd sången i överväldi
gande · styrka ur hundratusentals 
strupar och långsamt bars Konung
en fram bland sitt trogna folk. 
Under baldakinen, bland vilkens 
bärare märktes president de Valera, 
fördes vagnen i vilken kardinalen 
knäböj de inför det Allra heligaste, 
långsamt framåt av det omgivande 
hedersgardet, och överallt knäböjde 
folkskarorna inför den Eukaristi-



ske Konungen. Vid processionens 
slut fick jag min plats mitt 'för 
altaret på O'Connel..,bron och har 
som · ett sista oförglömligt minne 
den underbara synen då baldaki
nen, under vilken Kristus dvaldes, 

· sakta rörde sig framåt bland de till
bedjande skarorna. Så gav kardi
nal-legaten den sakramentala väl
signelsen och därmed var den 
XXXI. Eukaristiska kongressen till
ända. 

Redan· samma afton lämnade vår 
båt Dublin och ännu in i det .sista 
rönte vi bevis på det irländska 
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folkets hjärtliga sinnelag. Stora 
skaror hade samlats på kajen och 
det var gripande att se, hur då en 
av de ombordvarande biskoparna 
gav sin välsignelse, alla som en 
man föllo på knä. Den ena . vackra . 
hymnen och sången avlöste .sedan 
den andra och mitt sista minne av 
Irland för denna gång var skarorna 
på stranden, vilka när båten allt
mer avlägsnade sig, läto en av .sina 
vackraste sånger tona ut över vatt
net: »Come back to Eirinn». 

0. Lewin. 

LEO X I  I I O CH DEN S O CIALA 
RÖREL SEN. 

I ett tal, som hölls den 1 maj 
1931, kallade Mr. Dr. L. Triebels, 
professor vid Katolska Handelshög
skolan i Tilburg (Holland), påven 
Leo XIII för den »sociale» påven. 
Talaren kunde med rätt använda 
denna benämping, ty som ingen an
nan höll Leo, såväl under sitt epi
skopat som under sitt pontifikat, 
med intresse 'blicken riktad på sam
hällets sociala utveckling. Hans ge
digna studier i samhälleliga frågor 
möjliggjorde slutligen, att han kun.: 

de skänka världen sitt stora mäster
verk, encyklikan Rerum novanun, 
i vilket det sociala problemet och 
dess lösning på ett utomordentligt 
sätt skisseras. 

En kort tid efter det att Joachi:in 
Pecci som ärkebiskop av Perugia i 
sitt ej obekanta »Amendement av 
1877» visat sina stiftsbor på de föi'
därvliga följderna av en ägodels
anhopning i arbetsgi'varehänder, se 
vi honom år 1878 såsom Leo XIII 
bestiga den påvliga tronen. . Hans 
företrädare, Pius IX, hade endast 
delvis kunna fullfölja sitt av Vati
k�nkonsiliet uppställda storslagna 
arbetsprogram. Liksom i forna 

kyrkomöten strömningarna från 
den tid, då de höllos, återspeglas, så 
berördes även Vatikankonciliet av 
1800-talets stora frågor : fö'rhållan: 
det mellan Kyrka och stat, sociala 
och ekonomiska problem o. s. v. 
Det fransk-tyska kriget 1870�1871 
hade förorsakat, att kyrkomötet . ti
digt upplöstes. Härigenom blev det 
Leo XIII förbehållet att framlägga 
den katolska uppfattningen om det 
stora stridsämne, som vi benämna 
det sociala problemet. 

Då den nyvalde påven år 1878 
besteg Petri stol, nödgades han taga 
ställning gentemot alla de schatte
ringar av socialistiska teorier, vil
ka hotade att med våld omstörta det 
dåtida samhället. 1 700-talets slut 
hade bragt »frihets»- och utveck
lingsiden i världen och samtidigt 
lett samhällslivet i en ny riktning. 
För det stora flertalet uteblevo emel
lertid de så frikostigt utlovade väl
signelserna; »friheten» urartade till 
laglöshet, och utvec1dingen med
förde ett den starkares ekonomiska 
förtryck av den svagare. Skulle nu 
de orättvist behandlade nedsjunka 
i ett tillstånd av absolut maktlös-



het, eller skulle de bryta banden 
och med våld söka uppnå den av 
frihetsideerna förespeglade frigörel
sen ? Från alla kanter upphetsades 
massorna av män, såsom Proudhon, 
Bakounih, Krapotkin m. fl., till upp
ror och våldsamheter. När denna 
fördärvliga agitation slutligen re
sulterade i mordförsök på suverä
nerna i Spanien, Italien och Tysk
land, höjde Leo XIII den 28 dec. 
1878, för första gången' under sitt 
pontifikat, i encyklikan Quod Apo
stolici Muneris sin stämma mot 
socialismen. 

I denna rundskrivelse betraktar 
han ej socialismen med den bredd 
och det djup, som vi senare finna 
i .Re1·um nouarum, utan nöjer sig 
med att påvisa denna rörelses ateis
tiska och mtionalistiska principer, 
som medföra, att den högt prisade 
friheten förblandas med otyglad 
laglöshet. Denna encyklika är Leo 
XIII :s första steg på det sociala ar
lbetsfältet, där han längre fram 
skall intränga allt djupare, allt 
eftersom den sociala rörelsen an
tager större mått. 

Så småningom utvecklade påven 
sitt sociala program. Han var en 
handlingens man men tillika filo
sof, och som sådan förstod han, att 
han ej borde börja sitt verk utan 
att först ha visat på den källa, där 
de vid försvaret av sanningen nöd
vändiga argumenten måste hämtas. 
Med tanke härpå utgav han den 4 
augusti 1879 encyklikan Aeterni 
Patl'is. Denna framhåller det önsk
värda i ett återupplivande av de 
vetenskapliga studierna med S. Tho
mas' filosofi som grundval. All 
sann vetenskap för människorna 
till tro, övar inflytande på samhäl
let och verkar, att detta bygges på 
rättvisans grundval. Sedan Leo på 
så sätt lagt en fast grund, fortsät
ter han i de nu i raskt tempo föl
jande rundsln'ivelserna att konstru
era den samhälleliga byggnaden. 

Börjande med samhällets första 
och viktigaste sammanhållande ele
ment, familjen, utsände han i feb� 
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ruari 1880 encyklikan A rccinum 
över den kristna familjen. Sedan 
detta konstituerande element be
handlats, följde Diutizrnum il[ud, i 
vilken den borgerliga auktoritetens 
ursprung utlägges och förklaras. 
År 1885 utgavs encyklikan lmmor
tale Dei över den kristna staten, år 
1888 Liberias över människans fri
het. Samma år utkom Exeunte fam 
anno över det kristna livet samt 
slutligen år 1890 Sapienfiae christi
anae över den kristne medborgarens 
förnä1nsta plikter. 

Sålunda konstruerade Leo XIII, 
på den kristna sanningens grund
val, av personlighet, familf, [{yrka 
och stat en hög samhällsbyggnad. 
Men samtidigt som han på detta 
sätt förberedde de kristnas fonnan
de till fullgoda sociala medborgare, 
förlorade han icke det egentliga so
ciala programmet ur sikte. Åtskil
liga katoliker hade under l800-
talets första hälft bildat sig en fel
ffktig föreställning om Kyrkans 
hållning gentemot den sociala rö
relsen, och ännu under Leos pon
tifikat funnos många välmenr1nde 
katolska arbetareledare, vilka ej 
visste, hur de i enlighet med' den 
Katolska Kyrkans principer skulle 
kunna komma arbetarna till hjälp 
och skydda dem mot socialismen. 

Efter år 1870 hade åkerbruket 
och hantverket att genomgå en svår 
kris ; samtidigt hlevo fransk-tyska 
krigets följder allmänt kännbara, 
Detta medförde i första rummet 
tillbakagång, arbetslöshet och fat
tigdom och som en följd härav en 
bördig jordmån för den missnoje 
sående socialismen. Kort däl'efter 
vidtog den franska regeringen mått 
och steg mot kommunarderna. och 
den tyska mot socialisterna, med 
följd att dessa rörelsers ledare 
spriddes öve:· hela världen. Bruxel
les, Bern, Lausanne och London 
blevo högkvarter för socialismens 
alla schatteringar. De internatio
nella socialistiska förbundens splitt
ring medförde en intensivare · pro
paganda och ökade aktiviteten. Tys� 



karna · med · sin utilitets-socialism 
bildade år 1875 »Socialistiska arbe
tarepartiets nationella förbund» . I 
Spanien hade socialismen ringa el.., 
ler ingen möjlighet till utveckling, 
men på de platser, där den uppträd
de, skedde det under form av Ba
kounism och anarkism. Man upp
rättade radikala, anarkistiska för
eningar tillhörande den beryktade 
» Svarta Handen».  Gen0111 sin anar
kistiska socialism började Ifrapot
kin år 1876 i Ryssland sin terrorism. 
När senare den moderna storindu
strin på nytt började blomstra, väx
te proletärernas pauperism i pro
portion till kapitalisternas ägodels
anhopning. I de hastigt växande 
storstäderna sjönko fabriksprole
tärerna allt djupare i fattigdom och 
elände och blevo slutligen på SO
talet till största delen rena materi
alister. Framför allt dessa voro syn
nerligen mottagliga för de socialis
tiska lärorna, ej minst när desam
ma uppträdde med ett revolutionärt 
program. 

De katolska sociala ledarna för
sökte i alla länder skydda de ka
tolska arbetarna för socialismen 
och åstadkomma bättre arbetsvill
kor. Biskopens av Mainz, Mon
signore von Ketteler, s. k. »tyska 
skola» nl'ed män såsom Monsignore 
Monfang och prästerna Hitze och 
f{olping måste tillika med de i 
Frankrike av F1·ed1fric la Play, de 
la Tom· du Pin och greve de Mun 
bildade betraktas som de främsta. 
De franska skolorna uppgingo se
nare i den av van Zuik och Angers. 
I England bekämpade Kardinal 
Manning ej utan framgång Henry 
Georges »agrariska» socialism och 
övade stort inflytande på sitt lands 
sociala förhållanden. I Belgien, där 
socialismen var starkt orgai;iiserad, 
uppstod ett kraftigt blomstrande, 
katolskt demokmtiskt parti, vars 
handlingskraft tyvärr snart min
skades genom en beklagansvärd 
oenighet inom partiet. I Italien för
sökte man komma bönderna . till 
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hjälp genom upprättande av för
eningar och sparbanker. I Österrike 
verkade baron Vogelsang för den 

· katolske arbetar,ens sociala höjan
de, i Amerika Kardinal Gibbons och 
biskopen av Minnesota, Mgr. ll'e
land. Alla dessa, av katolska leåare, 
med större eller mindre framgång 
belönade strävanden för den katol
ska arbetareklassens höjande och 
socialismens bekämpande, rönte 
från Leo XIII :s sida det största in
tresse. Där uppmuntringar syntes 
behövliga, gav han sådana med fa
derlig godhet, samtidigt som han 
ej blundade för de fel, som be
gingos, utan visade på de möjlig
lleter till förbättring, som förefun
nos. Ofta resulterade nämligen 
dessa strävanden i ett visserligen 
välmenat men dock med överdrifter 
och missuppfattningar uppblandat 
trevande. Ville man ha ett ord med 
i laget vid det sociala problemets 
lösning, på vilket socialisterna sade 
sig äga monopol, måste man taga 
hänsyn till det mer och mer känn
bara behovet att leda den katolska 
rörelsen efter de katolska princi
pernas enhetliga riktlinjer. Med 
största förtroende såg man upp till 
påven, vars intresse redan ofta 
hade kunnat konstate1:as, och vars 
upplysningar i denna svårlösta frå
ga redan hade tillfredsställt mån
gen sökande. År 1881 hade Leo i 
Rom uppdragit åt en av framstå
ende . teologer sammansatt kommis
sion att studera de ekonomiska pro
blemen, framför allt i deras förhål
lande till den kristna läran. Denna 
kommission arbetade åtskilliga år, 
och sedan dess arbete var fullbor
dat, fortsatte påven att inhämta 
upplysningar från alla de länder, 
där den samhälleliga otdningen var 
i fara att omstörtas, och rådpläga 
med kompetenta personer över de 
medel, som voro lämpliga vid stor
mens besvärjande. Genom denna 
sin storslagna aktivitet på detta om
råde blev han slutligen i stånd att 
bedöma det sociala problemet i hela 
dess vidd. 
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l sitt tal till franska arbetare den 
18 oktober 1887 yttrade påven bl. a. : 
»Allt ifrån Vårt pontifikats början, 
då Vi för folken framhöllo den so
ciala orqningens fundamentala prin
ciper, hava Vi tänkt på eder», och 
i ett brev till ärkebiskop·en av Köln 
den 2.0. april 1890 skriver han : 
»Förvisso är det Eder ej obekant, 
att .Vi sedan länge ägnat alla Våra 
krafter åt upplysandet om det on
das orsaker och träffandet av de 
mest lämpliga åtgärd�r». 

Den teoretiska delen av den sam
hälleliga ordningens byggnad hade 
Leo XIII framlagt i sina tidigare 
ri1:ndskrivelser; nu övergick han 
från teori till praktik i en encykli� 
ka, som behandlade den sociala frå
gan i hela dess omfång i enlighet 
i:ned de katolska principerna, och 
soni åstadkom en enhetlig samver
kan i det katolska lägret. 
, . Den 15 maj 1891 utsändes näm
ligen encyklikan Rerum novarum, 

Med klara och tydliga ord utläg
ger påven här det sociala proble-
111et, förkastar socialismen och dess 
läror och rättfärdigar en lösning 
av frågan i enlighet med de ka
tolska principerna. 

Vi finna först en inledning, som 
i bjärta färger skildrar den bestå
ende sociala vanordningen och tyd
ligt bevisar vikten av en lösning av 
det sociala problemet. 

Vidare en negativ del, som veder
lägger de socialistiska lärorna och 
förkastar dess lösning av frågan. 

Slutligen en positiv del, som för
klarar Kyrkans, statens, pel'sonlig
hetens och familjens betydelse, 

ENCYKLIKANS INNEHÅLL. 
I. Den negati.va delen. 
Påven riktar sig här framför allt 

mot den Mm·xistiska skolan. 
Socialismen lär : avskaffande av 

privategendom och i dess ställe in
förande av kollektiv egendom under 
kommunens eller statens ledning. 

Denna lära : 
a) är ej lämplig att tillämpa vid 

en lösning av frågan, ty ,resultatet . 

skulle bliva till arbetarnas .egen 
nackdel; 

,b) är orättfärdig och i strid med 
naturens rätt; 

c) ger en felaktig uppfattning 
om statens egentliga uppgift; 

d) förorsakar vanordning i män
niskornas samlevnad. 

I slutet av denna del av rundskri
velsen säger Leo : »Må det sålu.µda 
stå fast, att man, när man vill 
hjälpa ett folk, som grundval fram
för allt måste taga rätten till pri
vategendom. Står detta fast, kun
na vi övergå att undersöka, var det 
nödvändiga läkemedlet måste sö-
kas;» · · 

Il. Den positiva delen. 
I denna del, till omfånget elen 

vidlyftigaste, anvisas , 1nedel till 
lindring av den sociala nöden. Tre 
faktorer måste därvid medverka : 
Kyrkan, staten och ·det · organise1;a-
de arbetet. 

· · 

a) Kyrkan. Denna lär männi
skornas naturliga olikhet _ ( socialis
men lär deras jämlikhet ! ), ty var� 
ken förstånd, iver, hälsa eiler kraf
ter äro hos alla lika. » . • .  Dessa sa
kers nödvändiga olikhet medför av 
sig själv en olik förmögenhet.» 

Vidare lär Kyrkan arbetsgivaren 
och arbetaren deras ömsesidiga rät
tigheter och plikter och verkar där
igenom till ett allmänt ,1älstånd. · 

b) Staten. Statens uppgift är 
densamma gentemot samhällets 
högre och lägre stånd: allas allmän
na välstånd, således skyddandet av 
alla medborgares rättigheter och 
välfärd, varvid särskild hänsyri 
måste tagas till de fattiga och lä�re 
klasserna ;  de högre }stånden äro 
nämligen i allmänhet skyddade ge
nom egna medel. 

Härpå följer en utläggning av 
- statlig inellankomst i vissa bestäm
da fall : förhindrandet av strejl�er 
genom ett tidigt avlägsnande av 
striclsorsaken, befordrandet av sön
dagsvilan, reglering av arbetstiden 
samt kvinnors och minderåriga!l 
arbete m. m. »Med dessa och lik
nande. angelägenheter bör över-



heten ej . inlåta sig på olämpligt 
sätt - - - bättre . är att överlåta 
dessa saker åt föreningar o. dyl., 
samtidigt som staten, där så kräves, 
lämnar sin hjälp och sitt stöd.» 

c) Det organisemde arbetet. Leo 
råder här till upprättandet av före
ningar i enlighet med tidens behov. 
» . . .  Vi vilja här antyda, att dessa 
(föreningar) äro existensberättiga
de, och hurudan deras verksamhet 
och organisation bör vara.» Sedan 
talar påven om rätten till förenings
bildande, om nödvändigheten av 
arbetsorganisationer samt dessas 
konstruktion och arbete. 

* 

Den lära, som Leo XIII i denna 
encyklika framställer, är intet an
nat än katolicism, tillämpad på den 
nya tiden med dess nya ekonomis
ka för:hållanden. Liberalismen och 
socialismen ville uppbygga en ny  
värld utan kristendom. Leo XIII 
åter har genom sin Rerum novw·um 
visat vägen till en världens för
nyelse på kristendomens grundval. 
Genom den materialistiska socia
lismen hotade de lägre klasserna 
avfalla från J{yrkan .  Leo förde de 
katolska arbetarna icke endast till
baka till uta:n även ,·närmare Kyr
kan än förut genom att för dem tyd
liggöra, att l(yrkan var deras verk
liga räddning, och att Kyrkan med 
särskild omsorg tänkte på de små 
i samhället. Gentemot individualis
men, som allt sedan renässanstiden 
sökte erövra världen, ställde påven 
den gamla kristna samhörighets
känslan. 
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Med rätta säger · Benedikt XV: 
»Till detta märkvärdiga dokument 
måste man om och om igen taga 
sin · tillflykt, när man vill återställa 
samhällets förlorade jämvikt» .  

Det var en· stor tröst för 'Leo XIII, 
att den sociala rörelsens katolska 
ledare på alla områden följde hans 
encyklikas riktlinjer och med för
dubblad iver ägnade sig åt sin svåra 
sociala uppgift. Med faderlig god
het uppmuntrade ha.n dem och vi
sade sitt intresse genom att hjälpa 
dem, när detta krävdes. I åtskilli
ga länder upprättades arbetarefÖl'
eningar, fonder o. s. v., och respek
tive parlaments katolska represen
tanter visade ofta regeringarna på 
deras samhälleliga plikter. Givet
vis mötte ofta stora svårigheter vid 
den praktiska tillämpningen av Re
rum nova.rum, men otvivelaktigt 
måste vi dock tillskriva denna en
cyklika : enheten i den katolska 
sociala verksamheten och en ej för
aktlig styrka på den sociala rörel
sens område. Vid llllånga tillfäl
len ha de katolska organisationer
na sagt sin mening, och ett flertal 
regeringa1· ha utfärdat lagar i en
lighet med encyklikans principer. 
Härav kunna vi se, hur stor bety
delse den store »sociale» påvens 
verk hade för mänsklighetens väl
gång. 

Leo XUI avled den 20 juli 1903, 
men hans livsande · fortlever och 
frambringar rika frukter, icke blott 
för de katolska folken utan även 
för dem, som omedvetet njuta de
samma. 

Pater Jan Jak. S. C. J. 



Je·suitordens utb1·eclning i världen. 
Enligt den senaste statistiken an

gående jesuitorden räknar denna 
för närvarande 22,337 medlemmar, 
d. v. s. 659 flera än år 1 930. Den 
starkaste tillväxten har orden haft 
i Förenta Staterna (214), den min
sta i Frankrike (13). I Italien fin
nas 1 ,879 ordensmedlemmar, i Spa
nien, Portugal och latin-Amerika 
tillsammans 5,269 ( de landsför
visade spanska jesuiterna begåvo 
sig mestadels till Italien, Frankrike 
och Holland) , i Frankrike 2,953, i 
England 3,639, i Förenta Staterna 
4,231 ,  i Tyskland 3,069, i de sla
viska staterna 1,297. Spanien och 
Ryssland äro de enda länder, vari
från je�uiterna fördrivits. I För
enta Staterna åtnjuta de största 
tänkibara frihet. Därigenom har 
det varit möjligt att där lägga den 
bredaste grundvalen för sitt arbete, 
och .särskilt på den amerikanska 
skolundervisningens område ut
veckla de en utomordentligt livlig 
verksamhet. Jesuiterna äga i För
enta staterna 12 universitet och 25 
colleges. De viktigaste av dessa uni
versitet äro Fordham vid N e·w York 
med 900 studerande, Georgetown 
(Washington) med 1 , 100, Loyola 
(New Orleans) med 2,000 och Saint 
Louis (Missouri) likaledes med 
2,000 studerande. 

Italien. 
En alldeles särskild omsorg har 

den helige Fadern ägnat uppbyg
gandet av nya prästgårdar i de 
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trakter av Italien, där församlings
livet på grund av bristande lokala 
resurser icke kan utveckla sig nor
malt. För denna byggnadsverksam
het har påven inrättat en särskild 
byrå, som lagt i dagen stor energi. 
För kort tid sedan mottog påven 
en grupp byggmästare, ingeniörer 
o. s. v., inalles 185 person.er, som 
stå i nämnda byrås tjänst. Chefen 
för detsamma framhöll i sitt tal till 
den helige Fadern det stora värde 
för prästerskap och lekmän, som 
det i så stor skala planerade byg
gandet av nya prästgårdar skulle 
få. Detsamma är ett utslag av kär
lek till nästan med tanke på många 
fattiga, hjältemodiga själasörjare, 
som glömts av världen men icke 
av Kristi ståthållare, och tillika en 
socialt sett. ytterst välbetänkt pres
tation, då det bidrager till att mild
ra den ekonomiska krisens verk
ningar. Alla de, som nästan dagli
gen måste lyssna till böner om byg
gandet av prästhus, då det är det 
enda arbetstillfället i hundratals 
avlägsna byar, kunna instämma 
häri. Vid de påvliga byggnadsarbe
tena komma icke mindre än 8,000 
arbetare att sysselsättas, vartill 
komma andra anställda, leverantö
rer o. s. v. I sitt svarstal framhöll 
påven de stora välsignelser för den 
enskilde, familjerna, den mänskliga 
sammanlevnaden och själens liv, 
som kunna framspringa just i ett 
välordnat församlings liv. Präst
gården är den klassiska platsen för 
bönen, själarnas luttrande och stär
kande ; ty från vaggan till graven 
komma så många människor i alla 
glada och sorgsna ögonblick i sitt 
liv till kyrkan och prästgården. På
ven visste av egen erfarenhet huru 
starkt bristen på lämpliga präst
gårdar gjorde sig gällande just i 
Syditalien, och därför hoppades 
h;n, att denna byggnadsaktion 
skulle bliva till mycken välsignelse 
och förutsättningen för ett blomst
rande f örsamlingsliv. 

Hälsingbori:: 1932. Aktiebolai::<t Boktryck. 


