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ADVENT. 
Advent är väntans tid, men en 

väntan, som är för mera än ett 
klentroget bidande, en bävande för
hoppning på osäkra ooh obestämda 
möjligheter. Den innesluter fast
mer något av den dynamiska kraft, 
som uppfyllde och genomträngde 
urkyrkan, något av den segerviss
het, som framklingar ur och gen
ljuder i de första kristna bekij.n
narnas och mm,tyrernas Maran-ata
rop: » Herre kom! - Kom Herre 
Jesus, kom!»1 ). Väntan förvisso 
även på det mystiska förnyandet 
av det människoblivna Ordets fö
delse för oss och inom oss i jul
festens heliga liturgi, men ännu 
mera på .{Ierrens andra ankomst, 
på hans åte1'foomst vid världshisto
riens slut, då han på yttersta dagen 
skall igenkomma »på himmelens 
skyar med stor makt och härlig
het»2), till att fullborda människo
släktets, ja hela världens frälsning. 
I advent skall klarare och tydligare 
än eljes något av den gigantiska 
syn träda fram för våra andliga 
ögon, vilken St. Paulus frammanar 
i 15 :de kapitlet av sitt första brev 

till korintierna: Kri,stus, Gudamän
niskan, Frälsaren och Segerherren, 
överlämnar, när änden kommer, 
riket åt Gud och Fadern3 ). 

Kristus, människa liksom vi men 
tillika Gud, har i djup förståelse 
för Faderns förbarmande kärlek 
till oss syndiga människobarn 
framburit sig själv såsom det lamm 
som borttager världens synder. I 
ödmjuk lydnad under Faderns vil
ja har han på oändligt fullkomligt 
sätt sonat all vår skuld och förvär
vat oss nådens övernaturliga liv 
och gudsgemenskap. I honom och 
genom honom har det blivit möj
ligt, ja har det blivit verklighet, atl 
Guds ära ånyo förkunnas i männi
skovarandets hela rike: syndens 
och dödens mörker giver vika, och 
Guds ljus, Guds härlighet uppstrå
lar åter i människan, som är ny
danad till hans avbild. Guds rike 
har kommit och hans vanhelgade 
tempel, människah,har åter helgats. 

I tidernas · lopp uppbygges detta 
rike, allt efter som de · enskilda 
människorna helgas och uppbyggas 
»på apostlarnas och profeternas 
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grundval, där hörnstenen är Kris
tus Jesus själv, i vilken allt det som 
uppbygges bliver sammanslutet och 
så växer upp till ett heligt tempel 
i Herren . . . till en Guds boning i 
Anden»4). Kampen mellan mörk
ret och ljuset, som Kristus seger
rikt bestått för sin egen person och 
sitt verk, måste fortsättas i varje 
enskild människas liv och i varje 
stund av världshistorien, och på så 
sätt i tidernas lopp fullbordas ge
nom Guds nåd och kraft, som Kris
tus förvä,rvat, i förening med män- · 
niskans fria medverkan. Alla de 
som redan ha segrat med Kristus 
och med honom ingått i Faderns 
härlighet, måste >>ännu en liten tid 
gi:va sig ro, till dess jämväl skaran 
'riv ,detas medtjänare och bröder 
lrnr blivit fulltalig»5 ). Först måste 
Kristus »från andevärldens furstar 
och alla väldigheter och makter 
taga deras makt»6 ), som de utöva 
i världen och söka behärska män
niskornas själar med, och sist 
»skall bland hans fiender ock dö
den bliv·a berövad sin makt»7). »Ty 
den stund kommer, då alla som äro 
i gravarna skola höra hans röst och 
gå ut ur dem: de som hava gjort 
det goda till 1livets uppståndelse. 
och de som hava gjort det onda till 
domens uppståndelse»8 ). Så skall 
hela människosläktet samlas inför 
»Människosonen, som kommer i 
sin härlighet och sätter sig på sin 
härlighets tron"). 

Detta är den stora dag, efter ,·il
ken de fÖTsta kristna längtade, 
Kristi och alla ,återlöstas stora se
gerdag, då frälsningen fullbordas: 
synd, djävul och död, alla onda, 
gudsfientliga makter skola varra 
slutgiltigt besegrade; den återlösta 
mänskligheten skall för all evighet 
vara undanryckt deras makt. Gud 
ensam skall härska i sin skapelse. 
Inför hefa världens åsyn skall Jesu 
person och verk rättfärdigas. Hans 
Gudoms glans skall stråla så klart, 
att ingen mera skall ·kunna vägra 
att erkäima den, så att »alla knän 
skola böja sig inför honom, deras 
som äro i himmelen, och deras som 

äro -på jorden, och deras som äro 
under jorden, och alla tungor skola 
bekänna, Gud, Fadern, till ära, att 
Jesus Kristus är Herre»10 ), med an
dra ord, att honom tillkommer 
samma titel, som den Heliga Skrift 
vanligtvis giver Gud, den allsmäk
tige själv, att han alltså är. Gud i 
egen person. På den dagen under
kastas världen .helt och hållet 
Kristi, den gudomlige Konungens, 
herravälde. 

Ooh m1 .kommer den grandiosa 
slutakten av hela världshistorien, 
vilken den helige Paulus beskriver 
med dessa enkla ord: »Och sedai1 
allt har blivit Sonen undedagt, då 
skall ock Sonen själv giva sfg under 
elen som har lagt allt under hon0111. 
Och så skall Gud bliva allt i allo»11). 

Nu strålar Guds ära i hans härlig
hets oförminskade ljus. Den. gu
domliga sanningens, rättvisans och 
kärlekens triumf är uppenbar för 
och i hela skapelsen, evigt skola de 
lysa och prisas i allt och i alla. 
Människolivets och världshistoriens 
alla gåtor ära lösta, Försynens nu 
ofta så· obegripliga vägar uppen
baras. Kyrkan på jorden, Guds 
rike i tiden, upphör och med henne 
alla hennes brister och skröplig
heter. Det finnes ej mera något 
mänskligt medlarskap mellan Gud 
och människan, ej mera split och 
söndring bland Guds barn. Kristus 
har fullbordat sin stora uppgift, att 
bygga upp Guds eviga tempel av 
levande stenar. Nu skall Guds här
lighet i ::ill evi·ghet uppfylla det. � 
Men de stenar, som ej läto inbygga 
sig i detta levande Guds tempel, 
vilka ej ville uppbyggas till ett 
evärdligt minne över Guds, Fa
derns, förbarmande kärlek, måste 
nu i all evighet leva i eländig Guds
frånskildhet till ett evigt vittnes� 
börd om Guds oändliga majestät 
•och helighet, »som ej låter gäcka 
sig»I2), 

»Gud allt i allo», detta är skapel
sens och frälsningens mål och full
bordan. Det skall v'ara »en ny him
mel och en ny jord»13 ) (Upp. 21: 1). 
Skapelsen, som ännu i denna stund 



samfällt suckar och våndas, därför 
att den blivit lagd under förgängel
sens lag, icke av eget val, utan för 
elens skull, som lade elen därunder, 
skall s.e sin förhoppning uppfylld, 
den skall bliva frigjord ifrån sin träl-

. dom under förgängelsen samt kom
ma till den frihet som tillhör Guds 

. barns härlighet14 ). Guds· utvaldas 
frv skall strömma in i Gudomens 
oändliga hav, upptagas av den 
oändliga ström, som genomström
mar den Heliga Trealdigheten, av 
detta oändligt fullkomliga och sa
liga liv, att ansikte mot ansikte få 
�kåda och i oövervinnlig kärlek 
älska Gudomens härlighet själv. 
Skaparen och hans skapelse skola 
visserligen ej heller då vara iden
tiska med varandra, men »Gud 
skall vara allt i allo» i en mening, 
som vi härnere aldrig kunna fatta. 
»Mina älskade, nu äro vi Guds barn, 
och vad vi skola vara, 'det är ännu 
icke uppenbart. :M,en det veta vi, 
att när han en gång uppenbaras, 
skola vi vara honom lika; ty då 
skola Yi få se honom sådan han 
är1''). 

Nu är det lätt att förstå Kyrkans 
längtan efter den stora dagen. Nu 
förstå vi bättre meningen med ad� 
ventets oavlåtliga bönerop ur fän
gelsernas natt och marternas kval, 
ur mångahanda lidande och be-

' tryck: »Maran-ata ! Herre, kom! 
Kom, Herre Jesus kom!» 

Kanske, ja säkerligen glömma vi 
moderna kristna för mycket bort, 
att i denna väntan och längtan en 
stor del av kristendomens innersta 
väsen ooh kraft ligger förborgad. 
Kanske har det förvisso nödvändiga 
betonandet av tron på de uppen
barade sanningarna i lära och liv 
något undanskymt vikten av hop-
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p.ets gudomliga dygd: hoppet, att 
vi med Guds nåd skola uppnå vårt 
eviga mål, ja, men ännu mera hop
pet, det fasta, osvikliga hoppet på 
att en gång få uppleva sanningens, 
rättvisans och kärlekens slutgiltiga 
seger. Detta äkta kristna hopp 
innebär . ingalunda någon andlig 
svaghet, det betyder ej att fegt och 
kraftlöst resignera inför den sken
bara omöjligpeten att skaffa se
gern åt Kristi sanna grundsatser 
och lärOT, utan det betyder tvärtom 
andlig kraft, segervisst mod och 
offervillig ståndaktighet i den fasta 
och glada övertygelsen att Kristi 
och Guds sak ofelbart till slut skall 
triumfera alla motståndare till 
trots, ja desto härligare ju talrikare 
och dristigare dessa äro. 

Kanske ha vi ej heller kunnat 
helt och hållet undvika att bliva 
smittade av vår tids rent materia
listiska och ett liv efter detta för
nekande uppfattningar och stTävan
den, så att även vi försöka att in
rätta oss härnere bekvämt och mak
ligt likt dem, som icke hava något 
hopp på evigheten. Och docl.t kan 
det fri'm kristen synpunkt ej gärna 
givas någon annan uppfattning av 
jordelivet än den som St. Paulus 
få träffande karakteriserar: »Pere
grinamu.r a Domino. � Vi vandra 
i främmande land fjärran ifrån 
Herren» 16). Måtte vår vandring i 
detta · Iand alltid var:;t en pilgrims
färd till Herren! 

P. J. Gerlach. 

1) 1 Kor. 16: 22; Upp. 22: 20. 2) Matt. 
24: 30. 3) 1 Kor. 15: 22, ff. 4) Ef. 2: 
20, ff. 0) Upp. 6: 11. 6) 1 Kor. 15: 24. 
7) 1 Kor. 15: 26. 8) J oh. 5 : 28, f. ") Matt. 
25: 31. 10) Fil. 2: 10, ff. 11) 1 Kor. 15: 28. 
12) Gal. 6: 7. 13) Upp. 24: 1. 14) J f. Rom. 
8: 19, ff. 15) 1 J oh. 3: 2. 16) 2 Kor. 5: 6. 
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VALLFÄRD TILL DE SPANSI(A 

BIRGITTAl(LOSTREN. 
II. 

Vår ankomst till San Sebastian 
missgynnades av obehagligt väder, 
och det är ju trakten beryktad för. 
Under nästan hela vår vistelse där 
fingo vi lida mer av regn och kyla, 
än vi varit vana vid, sedan vi läm
nade Alger. 

Från Säii Sebastian åkte jag en 
dag till Lasarte för att hälsa på i 
därvarande Bfrgittakloster, grundat 
1671 av generalen Oquendo och 
hans hustru Teresa de S. Millan. 
Dessa skänkte även till klostret en 
liten marmorbild av Nuestra Se
nora del consuelo: Den är blott 
16 cm. hög. Jungfrun bär en kej
serlig guldkrona med färgade ädel
stenar och omgiven av en gloria 
prydd med 7 olikfärgade stenar. 
Hela bilden omges av en cirkel gar
nerad med i3 stjäTnor, inkTusterå
de med dyrbara stenar. 

Bildens historia är enligt kloster
traditionen följande: Vid neder
ländarnas invasion i Brazil 1638, 
inbröto de i ett spanskt hus, där 
denna bild bevarades å altaret i 
bönerunui1et. En av kättarna, som 
fått syn på bilden, gav den med 
sitt svärd ett hugg som slog av hän
de1,na och en del av kronan. Han 
skulle just fortsätta sitt förstörelse
verk, då han drabbades av Him
melns straff och nedföll död bland 
sina kamrater, vilka föTskräckta 
lämnade huset. Den spanske äga
ren reste kort därefter hem till 
Santander, medtagande bilden. 
Denna gav han till Maria Oquendo, 
vilken dam handhaft hans döttrars 
uppfostran. Generalen Oquendo 
ärvde bilden efter sin tant och med� 
förde den alltid på sina färder. H�n 
vördade den än mei', sedan den 
Birgittadagen 7 /10 1663 Täddat ho
nom från ett skeppsbrott. Till tack 
för den unqerbara räddningen lo
vade genel'alen bygga ett kapell åt 
bilden, som han öyerlämnade till 

Birgittinerna. Fyrtio dagars indul
gens får nu envar, som reciterar 
ett fromt Salve inför biföen, bed
jande för syndares omvändelse och 
för fred mellan de kristna folken. 

·Bland· de första systrarna i La
sarteklostret voro generalen Oquen
dos döttrar, av vilka ej mindre än 
fem stycken blevo Birgittanunnor, 
dock ej alla i Lasarte. Nämnas för
tjänar vidare madre Catalina de 
San ta Brigida, som 1690� 17 00 var 
maestra de novicias i Birgittinklost
ret i Azcoitia men sedan återvände 
till Lasarte. Här inträdde även 
1767 Maria�Brigida Hurtado, vars 
syste,i· Maria-Ignacia var birgittin
nunna i Azcoitfa. 

En för Lasartesystrarna farlig 
tid var 1790-talet. På andra sidan 
gränsen rasade den franska revolu
tionen, och den spanska regeringen 
var i händerna på jansenister och 
»cortesanos imbeciles» (idiotiska 
hovmän). Kriget mellan de piri
neiska grannstaterna utbröt 1793, 
och följande år trängde franska 
trupper över grånsen. Då de å sitt 
pro.gram satt religionens och adelns 
utrotande, fruktade Lasartenunnor
na att falla i deras händer, varför 
de räddade sig undan till S. Cruz 
i juli 1794. 

Fransmännen lovade dock re
spektera Lasarteklostret, vadan 
nunnorna 18/8 återvände dit. Dock 
dröjde det ej längre äri till 9/9, 
förrän fransmännen inträngde i 
klostret och förde systrarna som 
fångar till Bayonne. Ett brev från 
madre Brigida Zabala, daterat 
25/11 1794 berättar härom: »Den 
9/9 inträngde ett dussin franska 
soldater i klostret med bössor och 
bajonetter. Kommenderande offi
ceren befallde, att kyrksilvret slrnl
.le utlämnas. Följande dag drevos 
nunnorna till fots till Hernani utan 
att ha fått tillfälle att intaga föda. 
Därifrån fördes de i kärror till 



270 

,Oyarzun, och följande dag trans
porterades de till S. Juan de Luz». 
De återfördes den 1 3/10 till S. Se
bastian, varifrån de kunde åter
vända till Lasarte. Där funno de 
klostret utplundrat av fransmän
nen, som stulit både kyrksilvret 
och alla andra dyrbarheter. Nun
nol'na nödgades livnära sig genom 
tiggeri. I november färdades madre 
J3rigida Zabala via Victoria till 
_Burgos, där hon stannade hos sin 
familj till i sept. 1795. Efter freds
slutet återvände hon till Lasarte. 
Abadesan och fem nunnor hade 
också varit i -Paredes de Nava, och 
alla de andra nunnorna hade ock
så varit borta. Madre Brigida var 
sedan abadesa i Lasarte 1 796-99 
och 1 805-08. Som man kan för
stå, har franska revolutionen intet 
gott rykte bland de spanska Bir
gittasystrarna . . .  

Lasarteklostret skiljes från gatan 
av en mur. Därinnanför är en 
smal, avlång trädgård, bakåt av
gränsad av ett långt tvåvåningshus, 
med kapellet i mitten och på s'idor
na av flyglar. I den ena bor präs
ten, ocih i den andra är bl. a, sam
talsrummet. Liksom i Valladolid
klostret samtalar man här genom 
,två galler med c :a  1 m. avstånd 
från varandra. No man's land! 
Prästen, som introducerade mig, 
gav nunnorna tillstånd att visa sig 
obeslöjade . .Samtalet varade ganska 
länge ; man försåg mig med både 
fotografier och annat och ville 
t. o. m. sända med mig klostrets 
handskri".na historia, vilket jag 
dock avböjde med tanke på de ris
ker en automobilfärd kan medföra. 
Bland de närvarande nunnorna var 
även en, som tillhörde ett av de 
två mexicanska Bi11gittakJostren. 

Prästen förde mig sedan till ka
pellet. Altarrunden har väggarna 
målade som draperier. Själva mitt
altaret upptages av Madonnan ; å 
ett mindre altare till höger står 
Birgitta, och å ett annat till vän
ster Karin Ulfsdotter. Till vänster 
om det sistnämnda ses en tavla fö
i·eställande den våldsgärning neder-

ländarna begingo mot den tidigare 
beskrivna madonnabilden. En tav
_la till höger om Birgittaaltaret vi
sar, hur Madonnan räddade gene
ralen Oquendo från skeppsbrott 
Birgittadagen 1663. Av den först
nämnda tavlans motiv kan man 
sluta sig till, att nederländarna här 
ha liknande rykte som frans
männen. 

* 

Fråri Lasarte körde vi västerut 
'till Zarauz, en badort vid en vik av 
Mar Cantebrico, och vidare i syd
västlig riktning till Cestona och 
Azpeitia. I Loyola lämnade jag 
automobilen för att fotvandra vi
dare. Man följer den högra vägen 
uppför sluttningen. Folket man 
möter är vänligt och hälsar »A 
,Dios ! » Allt var hälgdagsro, blott 
störd av 1i1ågon skällande hund, 
samt då och då av en söndags
j ägares skott. Vilken välsignelse är 
ej ensamheten i naturen! Runt om 
resa sig höga branter, mest gräs
mark, med ett och annat skogband. 
Ett underbart rogivande panorama, 
genomskuret av Urola-dalen! Åt 
ena hållet ser man nei· i dalen 
Loyola med sitt · stora komplex, 
över vilket den mäktiga kupolen 
höjer sig. Längre bort är byn 
Ozpeitia, som jag nyss åkt genom. 
,Å en kulle på sy,dsluttningen av 
,Monte Izarraiz har jag strax över 
,mig Gyllene Korsets imponerande 
birgittinkloster. 

En un frondoso collado, 
que besa el: humilde Urola, 
se alza entre Azcoitia y Loyola 
templo augusto y venerado . . .  

Så skrev man 30/3 1891,  då 200-
årsminnet av Convento de S. Cruz's 
grundanide firades. Klostrets histo
ria börjar med namnet J,osefa Perez 
Larramendi. Född 1652 i Azcoitia 
av fattiga föräldrar, växte hon upp 
till en· from jungfru. 

Santa..:Cruz-kullen var fordom en 
skog kallad Basarte, vari man till 
Kristi ära byggt en ermita. Denna 
överlämnades 1 674 åt Josefa, som 
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levde där c :a  10 år. Hennes from� 
het var .så enastående, att den rent 
av väckte misstankar. Hon anmäl
des till inkvisitionsdomstolen 
Logrono, som examinerade hennes 
liv utan att finna något att an
märka. 

Santa Cruz-klostret grundades av 
MaTia-Ignacia-Juanez Hurtado de 
Mendoza, som först fick iden att 
ombilda ermitan i ett BiTgittaklos
ter. Redan ' Maria Escobar hade 
haft en uppenbarelse, att ett Bir-

. gittakloster skulle komma att grun
das inom synhåll från Loyola. 
Bland dem, som kände denna reve-
la tion var jesuitpatern Jeronimo de 
Cordoba, exprovincial i Castilla, 
boende i Loyola. Hans energi och 
uppoffring bidrog i hög grad till 
Santa Cruz-klostrets tillkomst. De-ss 
första nunnor voro 4 Birgittasystrar 
från Lasarte, vilka den 30/3 1691  
installerades i S .  Cruz av jesuit
rektorn Francisco Aleson från 
Loyola. Första abadesa blev madi·e 
Maria Teresa öe la Cruz, och som 
nunnor upptogos Maria-Ignacia 
Hurtado och Josefa Larramendi, 
_vilken fick namnet J osefa del S. 
Sacramento. Den första abadesan 
var en dotter av generalen Oquen
do, som stiftat Lasmteklostret. 
Född 1 64 7 "i S. Sebastian, hade hon 
vid 20 års ålder i Vitoria inträtt i 
Convento de la Magdalena. Hon 
var abadesa i S. Cruz 1691-1703 
och 1706-09, samt utförde i egen
skap av målarinna flera religiösa 
tavilor i klostret. 

J osefa Larramendi blev senare 
abadesa i S. Cruz ( 1 7 1 2-18);  hon 
dog 1721  och begravdes i koret, 
där hennes gravsten ses. 

I Azcoitia finns en bild av Josefa, 
utförd av den spanske hovmålaren 
Antonio Palomino ( t 1 726). Por
trättet finns i det kapell, som 
byggts å platsen, där J osefas fat
tiga födelsehus stått. 

Under den franska invasions
tiden hade .S. Cruz-nunnorna åt
skilliga vidrigheter att utstå. Var
nade av Lasarteklostrets öde, be
slöto de i sept. 1 794 att rädda sig 

och klostrets dyrbarheten till Valla
dolid. Först i nov. 1 795 kunde de 
återvända till S. Cr.uz, som de fun
no halvt ruinerat av de franska 
trupperna, som hållit till där, Det 
tog flera månaders arbete att åter 
iståndsätta klostret. 

Under signor Buonapartes span
ska krig uppträdde fransmännen 
med grymhet och religionshat. 
överallt drogo de fram med mord, 
rån och våldtäkt. Man nödgades 
1813  gömma sakramentet, och el 
padre vicario måste hastigt rymma 
till Monte Izarraiz för att ej falla 
i den franska soldateskens händer. 
Få timmar efteråt stod fransmän
nen vid klosterporten. Nunnorna 
gömde sig i sina celler, förberedan
de sig på det värsta. Emellertid 
hade en nunna dött strax förut, och 
hennes lik bortskrämde frans
männen. 

Ur klostrets senare historia må 
anföras, att La Archicofradia de la 
Guardia de Honor installerades i 
S. Cruz den 1/1 1892 · under det 
Gyllne Korsets beskydd. _ -

Klosterkyrkan är lång men vac
ker med högt sittande fyrkantiga 
fönster av målat glas. Å den för
gyllda altarväggen ses i mitten 
Frälsaren, omgiven av S. Ignacio 
och S. Birgitta till ·höger, samt S. 
Francisco och B.  Karin till vänster. 
Ett altare till vänster är helgat åt 
S. J ose, och under detsamma ses 
S. Pacifico's kropp i en glaskista, 
ditförd från Roma. På väggen 
bredvid är en MagdalenamåLning. 

Till höger om huvudaltaTet är ett 
mindrf:: altare med en Mater Dolo
rosa och under detsamma ses Fräl
saren i graven. Ett altare till hö
ger därom är helgat åt S. Luigi di 
Ferdinando Gonzaga. 

Klosterträdgården är omgiven 
av höga murar, men rymmer just 
inga linneanska skatter. Utom en 
liten örtagård närmast husen, ser 
man där några fruktträd och för 
övrigt endast gräsmark. 

Samtalsrummet en trappa upp är 
inrättat ungefär som i de övriga 
klostren men systrarna visade sig 



här med täta svarta slöjor över hu
vudet för att göra sina ansikten 
osynliga. Obeslöjad var blott den 
leksyster, som vis�de mig kyrkan. 

Liksom i alla ,andra Birgittahus 
skänkte man Östergötland med 
Ulfåsa och Vadstena sitt största 
,intresse, och jag kan ej annat än 
rekommendera åt svenskarna att 
ägna dessa ,:åra andliga landsman
innor en vänlig hågkomst. Den 
som har råd skulle skänka dem en 
ovärderlig glädje genom att till 
respektive kyrkor donera ett tre-

tungat kyrkostandar i form av en 
svensk flagg. Vårt gyllne korsbaner 
var ju i begynnelsen en kyrkofana, 
och gåvan vore därför väl placerad. 

Deus qui ecclesiam Tuam per 
beatam Birgittam sacris iHuminare 
dignatus es consiliis et exemplis, 
concede propicius eius interces
sione, ut que pro nostris purgandis 
excessibus clementer revelasti, de
votis mentibus exequamur ! 

A. Frederici. 
(S. Sebastian, 1934.) 

M·A R G RETHE NYR O P  
f. S C H E L D E R U P. 

I N  M E M O R I A M. 

1 8 61 -' 1 9 3 5. 

Anden Juledag 1933 efter Hpj
messen rf:raf jeg uden for Kirken 
her i Roskilde en fremmed Daine, 
som jeg ved et Tilfrelde kom til at 
veksle et Par Ord med. Hun mevn
te sit Navn for mig : Professorinde 
Kristoffei· Nyrop ; da jeg saa ogsaa 
nrevnte mit, udbrpd hun : »Ja men, 
det er jo netop Dem, jeg spger ! Jeg 
vilde vrere kommet op og bespgt 
Dem i Dag, for jeg er nylig blevet 
Katolik, og der er meget, jeg gerne 
vil have Oplysninger og Forklarin
ger om ; maa j eg komme i Efter
middag?» 

Dermed var Indledningen gjort 
til en lang Rffikke hyppige Besi,,lg, 
der stralde sig over Tiden fra Jul 
ti1 Paaske; i det · Tidsrum var Fru 
Nyrop Grest hos sin Datter og Svi
gerspn, Adjunkt Skovs he1; i Byen. 
Lidt efter lidt fik jeg gennem vore 
Samtaler dannet mig et Billede af 
hendes sjreldne Persorilighed og af 
hendes i iner· end een Henseende 
saa rige Liv og skal · her prpve at 
tegne det for »Credos» Lresere. 

Margrefhe Nyrop var fpdt 1861  
- »den syvende Dag i den syvende 

Maaned som mine Forreldres syven
de Barn», sagde hun. Hendes Fa
der var den fremragende Jurist og 
landskendte Byfoged i Ber,gen Ge
org Elias Schjelderup ; hendes Mo
der hed Henriette van Kervel og 
nedstammede fra en gammel hol
landsk Adelsslregt. I '  den store 
Bprneflok var der flere, som havde 
K1instnerbegavelse baade i Retning 
af de bildende Kunster og Musik, 
og Forreldrene sendte en Del af 
dem til Paris, hvor de boede sam
men i .  eget Hjem · og med Energi 
drev deres Studier. Margrethe var 
en af dem, da ' hun var · sytten Aar, 
begyndte hun sin Uddannelse som 
Violinist og blev en fuldendt Kunst
Iier. Naar man talte med hende, 
ogsaa nu i hendes Alderdom, fplte 
man det mregtige Kunstneirtempe
rament slaa en i Mpde, et Tempe
rament saa strerkt, at hun ofte som 
ung var blevet legemlig syg af 
Sindsbevregelse, naar hun helt hen
gav sig i sit Spil. 

Hvilket Offer bragte hun ikke, 
da hun syv og tyve Aar gammel 
lagde sin Violin bort for helt og 

[:. 
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holdent at vie sig til  sin nye Op
gave at were sin Mand den bedst 
mulige Hustru. I Juli 1888 havde 
hun i sine Forreldres Hjem i Bergen 
regtet Kristoffer Nyrop, og igennem 
tre og fyrretyve Aars /Egteskab var 
hun hans hpjre Haand i hans 
Sprogforskerarbej de ; ja, ikke blot 
hans hpjre Haand, men da han i 
1906 fristede den ·tunge Skrebne at 

,1ar godt at v::.ere baade til daglig og 
til Fest. Her kom og gik Viden
skabsmrend fra lnd- og Udland og 
de romanske Landes Diplomater. 
Herfra udgik den ganske vist pri
vate, men dog saa11e vidtfavnende 
Aktion til Hj::.elp for blinde franske 
Soldater under Krigen. /Eren for 
alt, hvad Fru Nyrop foretog sig, lod 
hun altid gaa tilbage til hendes 

Mand ; hun havde 
for sin personlige 
Indsats . modtaget 

/Ereslegionens 
Hrederstegn og 
bar gerne det lil
le rpde Baand 
paa sit Frakke
opslag. »Jeg gpr 
det for at hredre 
min Mands Min
de», sagde hun, 
»det var jo dog 
alt sammen hans 
Fortjeneste». 

blive bli'Ild, var 
hun tiUige igeil
nem fem og tyve 
Aar hans aldrig 
.svigtende 0je. 
Selvfplgelig ha,i
,de Professor Ny
Top Sekretrerer til 
Hjrelp i sit Arbef 
de, men hans Hu
stru var dog Sjre
len r det alt sam
men; hun lreste 
Korrektur paa 
saa godt som alle 
hans Bpger baade 
paa 'Fransk, Ita
liensk og Spansk, 
hun· fulgte ha1n 
overalt paa hans 
Rejser og hvor 
som helst han 
frerdedes, ogsaa 
paa Enemmrker 

Margrethe Nyrop. 

· Det bedste, hun
udrettede, var dog 
.sikkert det, at 
hun holdt sin 
Mauds Mod oppe 
under de mange 
Aars lmugende 
Lidelser. Hun op
levede da ogsaa 

hvor Kvinder ellers var udeluk
kede, saasom i Videnskabernes 
Selskab. Da han holdt Forelres
ninger i Paris ( College de Fran
ce og Sorbonne), og da han holdt 
sin Tiltrredelsestale som /Eresmed
lem af Belgiens kgl. Akademi for 
fransk Sprog og Litteratm, var hun 
ved hans Side. Kong Albert og 
Dronning Elisabeth, der selv var 
Idealet af -et /Egtepar, modtog 
/Egteparret Nyrop i Audiens, og 
ved Professorens Dpd nogle Aar 
efter sendte de hans Enke et per
�onligprreget Telegram; · hvOTi de 
udtrykte deres Deltagelse. 

Ikke blot i Kristoffer Nyrops A,r
bejde var Hustruen hans bedste 
Hjcelper ; hun forstod ogsaa med 
hele sin Personligheds Oharme at 
gpre Hjemmet ti1 et Sted, hvor der 

den Trpst at se ham resigneret og 
taalmodig i hans sidste Aaringer, 
saa hans Livs Afslutning blev som 
en stille, smuk Solnedgang efter 
en mprk og stormfuld Dag. 

Saadan formede Margrethe Ny
i'ops Liv sig altsaa i det ydre. Men 
hvordan var hendes indre Liv? 
»Jeg var altid ensom»,  fortaUe hun ; 
» min Mand interesserede sig abso-
1 ut ikke for det religipse ; berprte 
j�g noget i den Retning, sagde han : 
'Se saa, nu- svrever du i Skyerne ! '  
J eg  taHe aldrig med nogen om re
ligipse Ting, men jeg havde een 
eneste Bog, som var min Vejl-eder 
gennem Livet: Thomas af Kempis' 
'Kristi Efterfplgelse'. 

Ja, og saa een Ting til: I 1 895 
bespgte min Mand og jeg det gamle 
Benediktinerabbedi M onte-Qliveto� 
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.Maggiore nogle Mil fra Siena. Vi 
traf d·er Abbed Gaetano di N egro, 
den Mand, som Paul Bourget har 
skildret i sin gribende Fortrelling 
'Un Saint', og som skal have pvet 
stor Indflydelse paa baade Bourget 
og hans Hustru ; hun var fpdt Pro
testant og lod sig kort efter sit Op
hold i 111onte-Oliveto optage i den 
katolske Kirke. 

Som saa mange Protestanter 
mente jeg, at je,g ifplge katolsk Op
fattelse maatte vrere fortabt og for
dpmt, et sort Faar; men den gamle 
Abbed sagde til mig paa sin blide 
Maade: Vous etes l'enfant de Dieu!  
Deitte Ord 'De er Guds Barn' og 
Abbedens Rosenkrans, som han for
rerede mig, fulgte mig i den lange 
Rrekke af svrere Aar, jeg s·enere 
maatte gennemleve. NaaT det' saa 
allersor,test ud, tog jeg Abbedens 
Rosenkrams og knugede den i min 
Haand � det var en Bpn uden 
Ord! » 

Dengang Professor Nyrop i 1931  
var dpd, ophrevede hans Enke sit 
Hjem og tilbragte mange Maaneder 
ad Gangen snart hos den ene, snart 
hos den anden af sine tre Bp'l'n ; en 
Datter er gift i Paris og Spnnen i 
Helsingfors . Da hun i 1933 vai i 
Frankrig, ivretksaUe hun . en Plan, 
hun lrenge hav:de omgaaedes med, 
nemlig at oplho1de sig nogen Tid i 
et Benediktinerindekloster for fra 
f prste Ha and at srette sig ind i, 
hvad der er Srerprreget for Bene
diktinerordenen. 

Abbed ,di · N egro var forlrengst 
dpd, »men det var ligesom hans 
Aand, der fp'l·te mig», sagde Mar
grethe Nyrop. 

Hun kom som Grest til det store 
Abbedi, Sainte Scholastique, Spster
klostret til Benediktinernes Abbedi 
Saint Benoit d'En-Calcat, ved Dow·
gne i Provinsen Tarn. Her foregik 
saa det, som hun selv ikaldte, ikke 
en Omveindelse, men en Fuldendel
se. Hun fplte det, som kom hendes 
Sjrel hjem ; nu havde hun naaet sit 
lange Livs Maal. 

En Dag, da hun uden Tanke for 
Vej og Sti flakkede rundt over efter-

aarspde Marker, tog p.un sin Be
slutning, og resolut lod hun sig for
berede og optage i Kirken. Mun
k.enes og Nonnernes Fc;>rbpnner bar 
hende som paa Ildvinger igennein 
hele denne hendes Liys rigeste og 
skpnneste Tid, hvor ;hendes Sjrel 
blev lpftet op i et hpjere Plan. 

» De ligner en ung Pige ! » sagde 
en af Spstrene til hende paa hen
des Festdag, da hun var blevet 
Kirkens Barn. Det var ogsaa det 
lndtryk, jeg saa tidt fik, naar vi 
sad her i min Stue og talte sam
men. Alle de Billeder af hende fra 
de meHemliggende Aar er prregede 
af Livets haarde Medfart, men et 
lille henriv,ende Ban1eportrret fra 
otte Aars Alderen viser det samme 
fredeli.ge, lyse Smil, ganske det 
samme Ansigt, som hos den lykke
lige gamle K vinde paa over halv
fj erds ; hun var ligesom blevet sig 
selv igen. 

Det var d. 13 .  November, Mar
gretheNyrop blev optaget i Dourgne, 
og faa Dage efter blev hun indlem
met i Benediktineroblaternes Tal 
under Navnet Spster Benedicta. 
Den 2. December blev hun af Mon
seigneur Chaptal finnet i Paris. 
Det var den fprste Lprdag i Maa� 
neden, og hun indviede sig samtidig 
paa den Dag til den hellige Guds
moder, en Handling hun samvittig
hedsfuldt fornyede hver fplgende 
fprste Lprdag. 

· Den korte Tale, Mgr. Chaptal 
havde holdt til hende (Firmelsen 
foregik i hans Privatkapel ) ,  havde 
gjort et dybt Indtryk paa hende; 
og hun havde bagefter bedt ham 
om en Afskrift af ,den ; men han 
havde svaret, at han ved at se hen
de havde f plt sig inspireret til at 
tale til hende, som ha11: ellers aldrig 
plejede at tale, og han kunde ikke 
huske et Ord af, hvad h�n havde 
sagt. Efter at hun havde forladt 
Frankrig vekslede de en Del Breve, 
og da lrnn havde meddelt ham sin 
Glrede over at have fundet en. 'ka
tolsk Veninde her i Norden, svare
de han med de . rammen de Ord: 
»Ja, det kan jo vrere meget godt, 



siden det lader til, at Vorherre ikke 
er Dem nok». 
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Fra Rom skrev han kort efter til 
hende og sendte hende den hellige 
Faders Velsignelse med den Til
fpjelse, at Pius XI ventede snart at 
se hende i Rom. »Men ,det har jeg 
ikke Lyst til», sagde hun til mig, 
»idet interesserer 
mig ikke». Lys
ten og Interessen 
kom senere. 

melse var blevet hendes anden Na
tur, og hun pvede den indtil det 
sidste egentlig langt ud over sine 
svindende Krrefter. Dog erkendte 
hun, at Gud selv nu havde faaet 
et direkte Krav paa hende. 

Faa Dage fpr Jul 1 934 rejste hun 
til Rom ; det var alligevel gaaet op 

for hende, at in
tet Steds vilde 
hun lmnne finde 

»Atmosfreren>> 
bedre end der. 
Hendes Bprn og 
Bprnebprn vilde 
,gerne have holdt 
hende tilbage Ju
len over, n1en 
denne Gang vilde 
hun fejre »en helt 
katolsk Jul». Hun 
kom til at bo hos 
de svenske Bir
,gittinerinder og 
tilbragte en Vin
ter i Rom, saa rig 
paa Naade, at 
ihendes Sjrel helt 

Naar jeg fore
slog hende, at vi 
skulde gennem
gaa Katekismen 
sammen, fordi j eg 
mente, Religionen 
uden dette »Ske- . 
let» blev noget 
vel svrevende, fik 
:jeg samme Svar: 
ingen Lyst, ingen 
Inte1resse. »Det er 
ligesom GTamma
tik», fpjede hun 
gerne til ; » min 
Mand sagde al
tid: 'Du er umu
lig til Gramma
tik, det lrerer du 
aldrig! '» Men hun 
lreste katolske Bp
ger i Massevis, der 
fik hun »Atmos- M argrethe N3wop ved 8 Aars Alder. 

gennemglpdedes 
deraf. Men Sjrelen 
berigedes paa Le
gemets Bekost
ning ; hun bpd 
sig selv saa an
·strengende Bods
pvelser som · to freren», som hun 

sagde. Og saa studerede hun Mes
sens Liturgi medGTundighed ;  Euka
ristien var for hende eet og alt. Vin
termorgener i Mprke og Slud arbej
dede hun sig op ad Bakken til Kir
ken ; kun svigtende Helbred og 
Krrefter kunde tvinge hende til at 
blive hjemme, men i saa Fald lreste 
(eller rettere bad) hun altid Mes
sens Ritual efter sin Messebog. »Og 
saa er I alle med», sagde hun, »mine 
Bprn og Bprnebprn og alle mine 
V enner ! » Hendes store Hj erte npd 
at kunne pse i rigt Maal af Naadens 
Skatte til.alle sine krere. 

Hvor var hun ikke grrenselps op
ofrende over for enhver, der gen
nem hendes lange Liv var kommet 
ti1 at staa hende mer ; Selvforglem-

Gange at krybe paa sine Wnre op 
ad Scala Santa; »det gjorde jeg 
for min Familie», sagde hun med 
et straa'lende Smil. 

Til Fods steg hun op til Subiaco, 
og lpnnedes med en stille Messe og 
Kommunion i Grotten, hvor hun 
alene var Menighed ; .store Masse
foreteelser skrremte hende altid og 
betog hende Andagten. 

Hun hav,de den Glrode i en Privat
audiens at overrrekke Paven sin 
afdpde Mands Hovedvrerk til Vati
kanets Bibliotek: » Grammail'e hi
stol'ique de la langue fmnc;aise» i 
seks Bind, et Vrerk, som den store 
Sprogforsker Pius XI forstod at 
vrerdsrette, 
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En Rrekke- Foredrag af Dominf
kanerpateren _ Lagrange satte Kro- . 
nen paa Vrerket. »Hvor er der dog 
noget mrerkvcerdig lysende ved Do
minikanerne ! » sagde hun. Hun for
talte mig om sin Afsked med Pate
ren, og som et Billede ser jeg det 
for mig : hun knreler paa Stenfliser
ne i en blomsterbugi;iende Have, og 
Pateren i den hvide Kutte l�fter sin 
Haand og gpr Korstegnet ove1'. hen
de til Velsignelse for Liv og for 
Dpd. 

At Dpden skulde vrere saa nrer, 
frenkte hun dog nreppe ; imn var 
jo »en norsk Jente», en ' ganunel 
» Viking» og »Sjöfuglen», der altid 
var paa Vingerne. . , . 

Den f prste -:t\forgen, j eg efter lien
des Hjemkomst traf hende uden for 
Kirken, blev j eg _ forslu;rekket 6,,er, 
hvor medtaget hun , saa i�d, men 
Indtryl<Jrnt fortog sig, da hun 
et Par Dage efter . besi,1gte mig og . 
med sit sprudleride Humor forta1te· 
mig om sine Oplevelserpaa Rejsen. 
Saa rejste hun til sin Spn i Helsing
fors, og sidst i Juli ventede jeg saa 
surnat igen at se_ hendes statelige 
Skikkelse i Kirken om Morgene�. 

En frelles Bekendt bragte mig da 
den rystende Efterretning, at hun 
var dpd. 

Fin Lastbil ·havde paakfirt den 
gamle Dame paa Gaden i Helsing
fors. Hun havde ligget paa et 
Hospital deroppe i nogle Uger, li
dende af forskellige K vrestelser ; 
der hav,de hun dog haf•t den Glrede 
at se sin nyfi,1dte fi,1rste Sji)nnespn, 
en lille Kristoffer Nyrop. Saa snart 
hun. mente at kunne taale Rejsen, 
sejlede hun ledsaget af en Syge
plejerske til Ki,1benhavn og blev i 
Sygevogn kprt ti.l Assumptions
klostret · paa Rygaard. Her i de 
kendte, krerlige Omgivelser, hvor 
hu_n forri_ge Sommer havde vreret 
Grest, henlaa hun nogle Dage, lyk
kelig over at kunne modtage »sin 

- Eukaristi» hver Dag. Ogsaa -de sy
ges _ Salvelse modtog · hun. Begge 
hendes Dftre var hos hende, og 
Spnclag Morgen den 2 1  . . Juli gav 
hun sin fromme Sjrel tilbage til 
Gud. 

. 

R. I. P. 

E1·ikke Rosenf)l'n-Lehn. 

DEN 19  A UGUSTI, RELIGIÖS O C H  

NA TIONELL H ÖGTIDSDAG I POLEN. 
Liksom i alla katolska länder så 

har även i Polen den 15  augusti, 
Marie Himmelsfärdsdag, alltid fi
rats med stor högtidlighet och in
nerlig religiositet. På de senaste 
åren ha1· dock i detta land denna 
dag, utom sin religiösa betydelse, 
ännu fått en annan patriotisk så
dan, som gjort den till en nationell 
högtidsdag då hela Polen, och sär
skilt huvudstaden ,v arszawa med 
glädje och stolthet firar minnet av 
·stadens befriande från bolsjeviker-
na, och deras därpå följande för
drivande ur landet. Detta skedde 
år 1920, således för femton år se-

dan. Med anledning av detta jubi
leum vore det kanske skäl att även 
vi, i utlqndet återuppliva minnet 
av denna händelse, vars betydelse 
för det kristna Europa aldrig nog 
starkt kan framhållas. 

I sin märkliga bok om striderna 
vid ,v arszawa fäller också lord 
d' Abernon, som i egenskap av mili
tar observatör följt med deras för
lopp, följande omdöme om denna 
kamp: »Civilisationens ,historia i 
nyare tid käll!ner endast till myc
ket få händelser som haft lika stor 
betydelse, men på samma gång inte 
en enda som rönt så föga erkän-



nande och blivit så litet upp:skat
tad». - Tyvärr tycks detta ' om-

. döme vara ganska sant . . • Och 
ändå - i de dagarna, för bara fem
ton år sedan, var ,,r arszawa I cen
trum, för hela världens inti,esse, 
staden framför andra, den stad där 
Europas öde för långa år framåt 
skulle avgöras. I de dagarna visade 
den sig också så
dan den verk
ligen är då det 
gäller, ' liksom he
la · nationen för 
övrigt, modig, o
förvägen, full av 
offervillig entu
siasm och allvar
lig beslutsamhet, 
under en mask 
av älskvärt lätt
sinne och sorg
löst övermod. Ja, 
i . de dagarne . . .  
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ring förstä/ka den vikande frontert, 
oGh skynda till den starkt hotade 
hu.vudstadens hjälp. 

Stridslinjen förskjutes nu allt 
snabbare möt ,v aTSzawa, de uttröt
tade, av återtågets vedermödor och 
nesa kroppsligen . och andligen de
primei·ade trupperna bjuda ej nå
got effektivt motstånd mera. Efter 

· ett misslyck at 
försök att hejda 
fienden vid flo
den Bug beslutar 
isig Pilsudski för 
den def ini t iva  
kraftmätningen 

invid själva hu
vudstaden. 

Faran växer, 

Efter segerrikt 
utkämpade stri
der emot Kolt
jaks, Denikiris och 
Wrangels armeer 
vände sig de röda 
i juni med all sin 
kraft mot polac
kerna: som för att 
förekomma fien
·den, och skydda 
sina gi·änser i sö
der trängt fram 

E11 ·1ing grevinnn S0ltai1, aderton år, 
gick till fro11ten, är 111t n111111a och 

111.issio11är i Kina. 

men med den 
växer också vil
jan till motstånd 
och hänförelsen. 
Den . 24 juni bil
das det Nationel
la Försvarets Råd 
och den 4 juli 
börjar organise
randet av frivil
liga kårer som 
ställas under ge
neral Josef Hal
lers befäl. Frivil
liga strömma till 
i stm'a skaror, 
unga och gamla, 
arbetare och in

ända till Kiew, beredda att där 
möta den väntade framstöten. 
Tyvärr voro de av Pilsudski dis
ponerade styrkorna för få och 
deras vapenutrustning alltför .prist
fällig för att motstå de under 
Tuchaczewskis befäl framryckan
de bolsjeviktrupperna. Möjligen 
hade även taktiska fel begåtts. Den 
polska fronten börjar vackla och 
genombrytes vid den, från N apo
leons krig sorgligt :minnesrika Be
rezinafloden. Samtidigt rycker ko
sackbefälhavarens Budienuys tal
rika, utomordentligt starka och 
snabba kavalleriavdelningar fram i 
söder, falla polackerna i ryggen och 
hindra deni att genom omgruppe-

tellektueHa, bönder och adelsmän, 
nationella och socialister med sina 
ledare, stlidenter, professorer och 
hela skolpojksklasser med sina lä
rare. En del gå genast till fronten 
för att fylla uppståndna luckor, en 
del sändas till kaserner och öv
ningsfält där de undergå en snabb 
och summarisk kurs i soldatyrket, 
en del hinna ej ens med detta utan 
få sin första skjutlektion på slag
fält och i skyttegravar, men andan 
är god och tillföusikten oTubblig, 
och alltjämt ljuder i huvudstaden 
och öveT hela landet ropet : » Alla 
till fronten, allt för fronten! » Det 
skriar i stora röda bokstäver från 
murnr och gatstenar, det skallar på 
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gator och torg, man hör det på 
kafeer och restauranger, och ve den 
man som ej lyder denna maning. 
Barnen håna honom och kvinnorna 
hälsa ej , känna ej igen den som i 
dessa dagar visar sig uta:n uniform 
eller annat tecken på föTsvarsbered
skap, och inte kan svara på frågan : 
»När far Ni till fronten», eller »vil
ken försvarsorganisation tillhör 
Ni ?» FörlovningaT uppslås, äkten
skap vackla - kvinnan har många 
sätt att' göra livet surt för den som 
ej vill försvara sitt land. - Själv 
sparar hon sig ej heller, ersätter 
mannen där så behövs, arbetar i 
Röda Kors och andra hjälporgani
sationer, i skrädderier, i proviant
och ammunitionsfabriker ; många 
gå till fronten där de tjänstgöra 
vid intendenturer och ambulanser, 
bevakning av broar och vägöver
gångar samt ammunitionsupplag, 
och åta sig liksom de yngsta skol
pojkarna och flickorna, förbindel
se- och kurirtjänst m. m., lika 
tappra som männen och lika oför
skräckta. 

Under tiden väntar Europa i 
spänd, m,en för all del neutral, vän
tan, där den inte som i England 
t. ex. v,e,rkar rent av fientlig. På 
Polens hänvändelse till de allierade 
har endast Frankrike svarat. En 
militär mission bestående av en 
större gl'upp officeraTe anländer. -
Polen har brist på utbildade offi
cerare, frivilliga har den tillräck
ligt. - Vapen och ammunition äro 
på väg, men i Danzig neka arbetar
na att lossa lasten - då l ades med 
säkerhet den första grundstenen 
till Polens · egen hamnstad Gdynia 
- detsamma äger rum i Czekoslo
vakien där, trots dess neutralitet, 
arbetare och järnvägsmän ej vilja 
slä'I)'pa fram vapentransporterna 
som därför måste sändas den stora 
omvägen över Balkan och Rumä
nien. Litauen utnyttjar Polens svå
ra belägenhet till att sluta fördrag 
med bolsjevikerna som i gengäld 
garantera dem besittningsrätten till 
\\Till1Jo, Grodno, Lida. Lloyd· George, 
som tror på de rödas seger beskyl-

ler polackerna för imperialism och 
uppställer de mest förödmjukande 
fordringar som villkor för sin med
ling - det är t. o. m. tal om att 
bolsjevikeTna skulle få hålla War
szawa besatt ett visst antal år, det 
var visst fem, och att Polen under 
denna tid ej skulle få ha någon 
arme - och en till London anländ 
bolsjevikkommissarie behandlas 
där som en ärnd gäst. Europa tycks 
bjuda de röda sin öppna famn. 

Den 22 juli avslå bolsjevikerna 
ett av polackerna framställt freds·
anbud och Tuchaczewski ger order 
om Warszawas intagande senast 
den 12  augusti. I Warszawa �vgår 
nu regeringen och ett koalitions� 
kabinett bildas med bondeledaren 
Vitas som konseljpresident. Fiens 
den närmar sig alltmer, lämnande 
efte1r sig brända städer och byar 
och jagande framför sig utarmade, 
skräckslagna människohopar. Pres
sen på W.arszawa blir allt fruktans
värdare. Banker och ämbetsverk 
lämna staden för att bege sig till 
Poznan (Posen) med arkiv och 
vä1'.depapper, detsamma göra även 
de främmande sändebuden. Den 
ende som stannar, den mest utsatte 
om staden intages av de röda, är 
dåvarande påvliga nuntien i Polen, 
nuvarande Påven, Achilles Ratti, 
som förklarar sig ej vilja lämna 
»sina barn» i farans stund utan 
vaTa med dem i det sista. 

I staden Biatystok, nordost om 
Warszawa, står redan en röd rege
ring redo att genast vid ,v arszawas 
fall överta makten och huvudsta
den översvämmas av ryska agita
torer och tillstTÖmmande hemma
bolsjeviker. Regeringens medlem
mar gå ej mera säkra för sina liv 
och många utav dem byta bostad 
varje natt för säkerhets skull. I 
kommunikationsministeriets stora 
byggnad arbetaT ministern profes
sor Bartel dag och natt på att trolla 
fram obefintliga järnvägsvagnar 
och hålla demolerade jäTnvägsvag
nar klara för truppernas be'hov. 
Sent på kvällen den 18  augusti in
finna sig tvenne män på ministerns 



arbetsrum, de· förklara att de kom
mit för att meddela att den rö'da 
regeringen redan utnämnt e·h ny 
kommunikationsminister och an
moda därför prof. Bartel . att ome
delbai't lämna sin post. Men då -
jag citerar här fru Bartel, som full 
av ängslan åhört samtalet från 
bredvidliggande rum: » Då hörde 
jag hur min man lät sin knytnäve 
som en slägga falla ned i bordet, 
och hörde honom ryta med en röst 
som ej hade något mänskligt i sig : 
'Ut, ut genast, innan jag kasfar ut 
er genom fönstret, och kom ihåg 
att här sitl:ter jag och här skall jag 
sitta tills man med våld bär mig 
bort härifrån, och det blir inte lätt 
för jag är stark och jag har vapen'. 
Herrarna försvunno - kanske ble
vo de utkastade. · 
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Nästföljande dag stå bolsjeviker
na endast tio kilometer från W ar
szawa och heta strider utkämpas 
omkring Ossowo, och vid den lilla 
staden Radeymin som går ur hand 
i hand, Under av mod utföras, 
skolpojkar kämpa som lejon och 
deras lärare föregå med gott exem
pel. .Så stupar deras fältkaplan, 
den unge prästen Ignacy Skorupka, 
en älskad scoutledare och religions
lärare, endast 27 år gammal, träf
fad av en kula mitt i pannen då 
han, vapenlös, endast med ett kors 
i handen, ställer sig i spetsen för 
en vikande avdelning och för den 
fram m,ot fienden. Han faller, :nien 
över hans döda kropp storma gos
sarna fram och besätta de fientliga 
ställningarna. 

Efter trenne dagars intensiva 
strider om varje tum av förstäder
nas jo1'.d randas så den 15 augusti, 
segerns dag, fienden börjar vika, 

huvudstaden är räddad. Men i kyr
korna firas den vackra :Marie Him
melsfärdsfesten och ur betryckta 
människobröst stiga lov och tack
sägelseböner upp mot höjde,n ! -
På samma gång koncentrerar Pil
sudski sina trupper vid floden 
Wieprz och under det att de pol
ska ,generalerna Roswodski, Heller, 
Sikorski m. fl. stödja honom för de 
olika frontavsnitten utför han med 
oförliknelig kraft och snabbhet den 
1 6  augusti ett flank.angrepp mot 
fienden som driver den till hastigt 
och oförberett återtåg. 

På en vecka är hela den ryska 
armen på närmare 400,'ooo slagen 
ooh på flykt. Endast 50,000 lyckas 
komma över till Preussen där de, 
i stället för att interneras, få stan
na i frihet eller släppas till sitt 
land igen. För Polen blev resultatet 
av segern 56,000 fångar, 231 kano
ner och 1,023 . maskingevär. 

Polen var räddat, av egen kraft, 
ty om den franska hjälpen var 
ovärderlig så var det dock den pol
ska generalstaben, och den av hög
ste befälhaval'en Pilsudski utarbeta
de krigsplanen som gav polackerna 
segern, och ett enat folks varma 
försvarsvilja som möjliggjol'de den. 
Djupt i mångas hjärtan blommar 
även tron på Dens hjälp som så 
många med förtröstan under denna 
tid anropat, och på Hennes förböner 
vars fest föll samman med den spi
rande sege1,ns dag. 

Bolsjevikerna hade hejdats och 
kastats ·tillbaka i sin marsch mot 
väster, Polen hade än en gång, lik
som i forna dagar, varit den mur 
mot vilken hotande makter kros
sats. 

W anda de Pomian. 
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:F Ö R  FREDEN. EN L I G T  l(RI STE N 

Å S l(-ÅDNING. 
Det internationella läget har för- I' 

bättrats något efter veckor - av 1 

ångestfull osäkerhet. Denna ut
veckling, vilken av den dagliga 
pressen kallats »ett ögonblicks ljus
ning» eller »en stunds andrum» äT 
från två sidor sedd ytterst önsk
värd : hela världen längtar efter 
och folken behöva en tid av orub- · , 
bad fred, Vi kunna, ja, vi böna , . 
därvid framhålla att freden är . e'j , .  · 
blott nödvändig, utan den är även 
en gåva till vilken själarna hava · 
rättighet, den är den största jor- / 
diska gåva samt förutsättning - för 
oc4 medel till varje framsteg. Den 
är civilisationens grund. 

,de har den europeiska horisonten 
förmörkats. Minnet av världskri
gets · fasol' och tanken på att ett 

' nytt krig kan fördärva. vad sekler 
byggt upp tyckes ej räcka till att 
vidmakthålla den skapade, åter
lösta och frälsta människans med
vetande att vata kallad till andra 
strider än brodermord och ödeläg
gelse av mänskliga värden. 

'Guds barns frihet är hotad. Man 
talar ofta om ett nytt krigs mate
riella förödelser men sällan om dess 
moraliska fördärv. En dödsliknan
de dvala tycks fallit över den tröt
ta, villrådiga mänskligheten. Ingen 
är' villig att tillgripa radikala medel 
för att hindra dessa fruktansvärda Millioner hjärtan ·hava åtel' bör� 

jat hoppas att »den goda viljan» 
hos de män s'o_m bära· ansvaret sltall 
segra och finna möjlighet till nya 
överenskommelser; till vidare un
derhandlingar, till att på gamla och 
nya · vägar skickligt påskynda en 
fredlig uppgörelse. Detta är den 
innevarande, den gångna och den 
kommande dagens viktigaste upp
gift. På denna frågas lösning beror 
allt annat. Utan denna grund mås
te man med fasa tänka på olyclrnr, 
tyvärr möjliga, på förmörkande 
och förhärjande brytningar mellan 
folken. 

I Utbrott av hat. 

Själarnas förväntan är större än 
problemen, längtan efter fred star
kare än varje svådöst problem. Vid 
första tecknet till det fruktansvärda 
ovädret var det en, vilken på ett så 
öppet sätt att det förtjänar all ära, 
försäkrade sig . vilja ·göra allt för 
att undvika konfliktens utvidg
ning. S_amma föresats,,har , ut}alats 
dessa sista dagar av mots�tta par
ten. Hur goda sådana ,avsikte:r än 
äro, kunna . de . dock . - · det visar 
historien -::- av den oförutsedda 
verkligheten- götas om intet. En 
liten gnista kan t�nda ,en stor eld. 
Och ·ångesten har' fått 'nyte;'grepp . 
om oss, · ty oväntat och överraskan-

Dock hm· dessa senare år en röst 
upprepade gånger höjts för att 

' mana, liva och stärka. Påven har, 
trogen sin uppgift söm herde, le
date och fader, alltid pekat på de 
nya farorna, så snart de börjat 
skymta, ej endast politiska utan 
även ekonomiska och sociala, eme
dan varje rubbning av andliga vär
den och förbindelser medför de all-
varligaste omstöttningat. 

Den Helige Faderns ord. 
De som i början av september 

detta år fingo vara med i basilikan 
St. Paolo och se den fylld till sista 
plats med forna luigare, glömmer 
ej lätt den synen. Fredens Konungs 
tjänare hade sammankallat dem 
till den · kyrka som bär aposteln 
Pauli namn, hans var,s hela liv 
b�r oavlåtligt vittnesbörd om den 
goda kampen och som gav det 

,. bµdet åt varje evangeliets efterföl
jare : arbeta såsom en god Jesu 
Kristi stridsman ! Där voro världs
krigets veteraner från alla nationer 
samlade omkring altaret, varest 
överherden frambar offret till för
soning för levande och döda, alla 
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bröder genom samma tro. De hade 
då glädjen få höra den helige fa
derns kär·a . stämma och förnimma 
hur han med sitt varma hjärta om
fattar alla sina · barn under pil
grimsfärden på jorden. 

Med .obeskrivlig ön1het i rösten 
talade påven om »fred». Han hade 
under mässan bedit ej endast om 
frid över· de döda utan ,oni fred, 
fred för alla levande, fred över hela 
världen och därvid också känt sig 
som tolk för d.e forna krigarnas 
känslor. Vid minnet av världskri
get suckai: och längtar, åtrår och 
åstundar hela världen fred. Såsom 
tjänare .åt Honom ·vilken hete1' ' Fri
dens Konung och vilken i·edan · �v 
profeterna kallades Fridsfurste och 
vars ankomst till jorden förkunn!l� 
des av änglar med orden : »Frid åt ' 
människor som hava god vilja», be
der påven om fred. Hari gör det 
även såsom fader för alla av Kris
tus återlösta själar. Det är ha'iis 
speciella ocll htivudsakliga plikt att 
ej förtröttas i den bönen. Uppfyller 
han ej den, är han ej längre påve. » 

Detta och många andra föregåen
de klara uttalanden må vara svar 
nog på de sorgliga anklagelser för 
obegriplig tystnad, vilka riktats mot 
·Petri eftei·trädar,e.' Det är som om 
man ej förstode att hela hans äro
fulla regering egentligen ej är något 
annat än ett oavbrutet arbete för 
verklig fred mellan folken. 

Men påven begränsai" sig ej till 
att endast framhålla nödvändig� 
beten av fred, han klarlägger även 
vad den i grund innebär och visat 
på de medel som osvikligt föi'a till 
fred. Han · kan ej blanda sig uti 
någon viss · riktnings göranden och · 
bistå den med sin auktoritet. I stäl� 
let lär och framhåller påven de· 
nödvändiga medel och de osvikli!ga 
ideal, som förhindra· ej blotr ömse
,sidigt retande . till ·vrede _ titan även 
invecklandet i konflikte'r . .  Till en · 
värld solll lyckliggjol'ts med kristen· 
kultur talar han ·om kristen fred. 

»Det äi· en villfarel�e» - frani
höll Pius XI redan år · 1930 - »att 
tro att yttre fred kaii_ 1;åda: mella11 · 

inänniskor och folk vare$t ej inre 
frid härskar, varest ej fride11s ande 
regerar förstånd och hjärta, d. v. s. 
alla själai. Först�;ndet .$kall er
känna och re,spektera . rattfärdig-:
lietehs skäl, hjärtat skall förena sig 
med rättvisan så att kädeken får 
härska. Enligt pi·of�tens Qrd bör 
fred vara 1·ättvi�ans frukt och verk, 
och Tom�s av Aqufno lär tydligt . 
att den en1igt_ riahirens ordning �na
rar� härstammar .frål\ ](är leken än 
från rättvisan»: . - . . • - ' 

B ö n. 

. Freden bör således vara grundad 
, på . rä ttvi�a 'och härd .

. 
\lV: bårmhär

tighet d. V. : �)i�_rlek. u.�ssa, ftiiida� 
mentala egenskaper n� . sm full
kömhing enda$t, i Gud, i' Guds ande 
ocll 'i Gud's ' lag'. " - . . 

·M�n just.Gud har y:;i.rjt . . �ortglömd 
unqer föi·}l�ndlinga1:ii1J. om en var
aktig eller åtminstone mindre osta
ai'g 'jämvil�(i !1en· niä'l{sl\liga ��m
manlevnadeil . .  - Jusf' Gud hm; . varit .  
den store B:q1'tg1örid:e', tt;au har läm-

. mils å sido ej'�lot(Mdör, att män'.' 

niskorna nästan: "hå,1a fr\1ktan att 
åkalla och vöi.·,cia Ito¼\0111 utan· även -
därför att allt som '-ko'mme1; från 
Honom --'": ·och såf�'a.es föi·bränner 
all egoisn1 .. .::__ 'Anse�' onödigt. Med 
eller utan \iilj a} har' Han överlåtits 
åt . . .  ide'åhsterri.a, \öm om världen 
verkligen; \�ktJ}le! Js�rina leva ut;in 
begrepp ofo absolut godhet, utan 
ständig h�nsy11 till' .det uppenbara-

· de goda. 
, Man tanker ej på Gud. Denna 
den helige Faderns förklaring och . 

· näsfan fruktansv.äi·d� maning frani
"kallades av oinständig'hete1·n'a år 
' 1'93 1.  Han ej enc,last beklagade de 
skapade varelsernas · . avlägsnande 
från Skapareµ ufan tycktes näs.fan 
förutse de Ie:Omn1and,e debatternäS, -
gagnlöshet ; 

» Vid alla dessa diskussioner, 
sammanträden, · underhan:dlingar 
och debatter niellan , framstående 
personer och lärde män . är · ald'dg 
någon tanke på Gud: ' Detta fram
kallar en verklig fruktan - den är 



ej ogrundad - fruktan att Gud, 
sedan Han låtit oss få känna tyng
den av sin allsmäktiga rättfärdig
het, kan låta något ännu värre 
drabba oss. Han kan bli nödsakad 
att lämna Oss stackars människor 
åt sig själva, vi kunna tvingas att 
reda oss utan Honom. 

Vad förmå vi alla människor till
sammans, vad förmår hela världen 
utan Gud? Med fruktansvärd klar
het framstår den oryggliga san
ningen i detta gudomliga ord : Om 
Herren icke bygger huset, så arbe
ta de föigäves som bygga där
uppå . . . Ett hus, en stad bygges 
och försvar,as ej utan Gud; Däi·av 
inse vi nödvändigheten att med 
tanke, hjärta och själ återvända till 
Guq. Med Gud vilja vi tala - fort
satte hans helighet - till Gud vilja 
vi höja vår bön.» 

Och med Gud talar på\ren oavlåt
ligen, ty efter alla försök han gjort 
med människorna, förblir detta 
hans tungt vägande Ord, det mest 
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1 fruktbringande : att vända sig till . 
Gud. DagUgenhängiver han sig med 
aldrig tri:itfuande möda åt sitt jätte
verk att förvärva nya områden för 

' X:risti rike och att nitälska för .sj ä
. lars frälsning och på så · sätt full
komna ·eU gudomligt och mänsk
ligt samfund. Men när övertygel
sens begränsade hjälpmedel brista 
ihför dolt och öppet motstånd, upp
giver han ej hoppet, ryggar ej till
baka, låter sig ej besegras utan gör 
sina samtai'med Hdnom, som lovat 
bistå sin Kyrka inti11 tidens ände, 
än mer hr1nnanide. 

Det extra heliga åi·et utropades 
även för att mångdubbla bönen till 
den himmelske Fadern. Hela värl
den · är ock vittne till att månget 
oväder dämpats ,eller avlägsnats 
endast emedan Guds osynliga hand 
grep avgörande in, när mänsklig 
klokskap var ofruktbar. Därför 
kunde också påven säga mitt under 
det extra · jubelåret 1933 : » Vad ät 
att göra, vad böra alfa dessa göra 
som vilja det rätta, vilja fred, vilja 
endräkt och god sammanlevnad i 
mänsklighetens hela familj men 

vilka måste draga slutsatser av det 
man bör och icke bör? Vad är att 
göra? Hans svar var detta : bedja. 
Och vad skall . man för det andra 
göra? Bedj a. Och för det tredje?  
Bedja. Det är just detsamma som 
Frälsaren sade : bedja och aldrig 
förtl'öttas. Detta gör den helige Fa
dern, och detta . vill ihan fortsätta 
att göra, och detta inbjuder han 
alla att göra och aldrig förtröttas. 
Det :förefaller honom att det talats 
för mycket ocJh utan nytta. Allt 
hänvisar till Guds godhet och lång
modighet, till Guds försyn som 
uppehåller allt och till Guds barm
härtighet som .förlåter allt. »  

Så  politiserar Kyrkan. Den hän
visar vid . de internationella för
handlingarna, till Guds lag och 
Kristi moral. Sedan tjugo sekler 
njuter mänskligheten återlösning
ens härliga frukter i överflöd men 
tyckes vägra att gå med på de 
oundgängliga offer som detta goda 
medför, trots att Han, som alltid 
lever för att bedja för oss, utgav 
sig själv för oss. 

Själarnas kraft. 
Vi hava talat om själarnas läng

tan och själarnas rättighet. Vilka 
·imponerande, apokalypHska visio
ner har ej den katolska. kyrkan 
denna sista tid uppuulla,t . för oss ! 
Alla vittnande om fred ! I Buenos 
Aires och i Lourdes - för att be
g1:änsa oss till dem som hava uni
versell karaktär - hava millioner 
hjärtan samlats kring altaret i den 
brinnande bönen : » Giv oss frid ! »  
(Doria nobis pacem) .  Världen har 
ej kunnat och kan ej giva frid, 
utan Gud allena. 

» Vi förvåna · oss ,ej » - sade 
Pius XI i sitt tal i konsistoriet sist
lidna april -- »om folken i all den
na förvirring, i denna »pressura 
gentium» från alla håll vända sina 
ögon till den helige Fadern för att 
begära ljus, tröst och hopp. Vi vH
j a därför så gott vi förmå besvara 
denna deras barnalängtan och öpp
na vårt faderliga hjärta för dem, 



bävande, men dock fullt förlitande 
på den barmhärtige Gudens hjälp. 
Om människorna i alla tider be� 
höva det kristna hoppets kraft; äT 
den dock särskilt nödvändig i dessa 
förtalets tider. De bärn därför hål
la fast, att de själva och deras an
gelägenheter styras av Gud. Må 
därför själaTnas oro finna vila i 
detta hopp och förvandlas till brin
nande bön till den oändliga Barm
härtigheten, att bättre . tider änt
ligen må stunda för människosläk
tet, Såsom apostlarna, då vågorna 
hotade skölja över dem, vände sig 
till Kristus, så må även vi göra på 
det att det äntligen må bli stilla 
och lugnt. Låtom ,oss upprepa de
ras bön: Herre, fräls oss, ty vi 
förgås ! 

Bönen är det bästa medlet till 
och förebudet och löftet om fred. 
Inför dess ljus, inför dess konungs
liga makt försvinner, såsom dimma 
för sol, dvalan, faller oron bort, 
leve,r hoppet upp. Låtom oss före
ställa oss att vi i dag kunde samla 
alla de böner som denna sista tid 
bedits och förena dem med påvens 
och bära dem alla fram inför Guds 
åsyn ! Man måste organisera fre
den. Det har ofta sagts vid natio-
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nernas sammankomster, och till 
sist har man förim,nnat: man måste 
kämpa för freden. Vi förgäta ej, 
att en kristens liv är en krigstjänst 
och att i denna kamp böra vi in
taga de främsta platserna, antingen 
det gäller att sätta in all kraft eller 
att bringa heroiska offer. Vårt 
osvikliga vapen är bönen, grundad 
på tron. 

Den helige Faderns oupphörliga 
maning har gått ut i all världen 
,och har till avsikt att stävja mot
satserna och passionerna. Folken 
hava ännu icke lyckats · finna en 
form för fredlig sammanlevnad. 
De återlöstas böner och åkallan 
kunna och böra framkalla det un
derverket att ställa mänskligheten 
inför en djup och varaktig kristen 
fred. 

· · 

Bönen, fattad och utförd som en 
av våra högsta plikter, endast bö
nen kan giva oss harmoniskt ljus, 
ty den nästan tvingar Gud att taga 
hänsyn till rättfärdiga ktav, rätta 
avsikter och »god vilja» och leda 
oss på Hans vägar till fred. 

C. L.  

»L'Osservatore Romano» N : r  250, 25  oc

tober 1935. 

L O P E  D E  VE G A. 
ETT TREHUNDRAÅRSMINNE. 

Den 27  augusti 1'635 avled i 
Madrid den man, som med all rätt 
blivit ansedd som det spanska dra
mats egentlige skapare. Det intryck 
detta dödsfall väckte var så djupt, 
att man sällan ser något sådant 
vid ·deras frånfälle, av vilka hela 
folks ve och väl bero. Hans synner
liga beskyddare, heTtigen av Sessa, 
åt vilken han överlämnade alla 
sina handskrifter, var tillstädes un
der hans sista stunder ooh drog 
försor·g om likbegänge'lse, som va
rade i nio dagar under tillopp av 

en oerhört stor folkmassa. När 
begravnings processionens början 
skred in i kyrkan hade dess slut 
ännu icke lämnat utgångsplatsen. 
De kyrkliga ceremonierna förrät
tades av trenne biskopar. Varken 
förr eller senare lär en dylik be
gravning kommit en poet till del. 
Lovtal och dikter följde från alla 
håH i ett nästan oöverskådligt an
tal. Endast de i Spanien skrivna 
fylla ett drygt band och avslutas 
med ett skådespel, i vilket Lopes 
upptagande i himmelen framstäl-



284 

les. Lope Felix de Vega Carpio, 
som föddes i Madrid den 25 novem
ber 1562, var son till en hantver
kare. Han var ett slags underbarn, 
som redan vid fem års . ålder läste 
spanska och latin samt av sina 
kamrater tillbytte sig leksaker mot 
dikter, soin han själv skrivit. Han 
berättar .själv, att han samtidi,gt 
med att han lärde sig tala, lärde 
sig dikta och redan i sitt elfte år 
började han skr,iva komedier. Ti
digt förlotade han sina föräldrar, 

I men understödd av en rik kvinnlig 
släkting samt av biskopen av Avila [ , lyckades han bli student och stu
derade dätpå fyra år vid högskolan 
i Alcala. H;tns mening var att se
dermera inti·äda i det andliga stån
det men därav blev då intet, ty, 
som han själv säger i en av sina 
epistlar, »kärleken had,e till den 
grad bländ�t honom, att han glöm
de allt annat». Den första kärleken, 
av vilken han, greps, då' han i en 
ålder av sjutton år återvänt till 
Madrid, tog ett hastigt och bedröv
ligt slut i äet hans utkorade ·tvangs 
att träda i äktenskap med en gam
mal advokat. Lope tröstade sig 
emellertid snart med att bli för
tjmt i en gift skådespelerska, för 
vilkens fars teater han började 
skriva dramer. Men nya äventyr 
tillstötte. Skådespelerskan tröttna
de på Lope ocfö skaffade sig en an
tillbedjare. Nu blev Lope ursinnig 
och överhöljde sin f. d. älskade 
med bitande epigram. Som man 
under denna tid var ytterst känslig 
för dylika blev Lope åtalad, häktad 
och dömd till tre års förvisning 
från Kastilien och tio års från Mad
rid. Han förflyttade sig nu till Va
lencia, nien vågade snart trotsa 
domen, rn1ög sig i största hemlig
het till Madrid och - enleverade 
en annan ung dam, med vilken han 
gifte sig. Några få dagar efter vig
seln gick han · emellertid i ki:igs
tjänst ombord på den stora arma
dan, som · just då avseglade till 
England. Han hade turen att kom
mn helskiiinad åter och sl,og då ned 
shia bopålar i Valencia, där han 

levde på att skriva dramer för teat
rarnll i Madrid - i regeln ett 
skåd'espel varannan månad. Så 
dog hustrun, Lope fick nu nåd att 
återvända till Madrid, ehuru ännu 
tre år återstodo av förvisningstiden. 
I Madrid, ,där han förrättade sek
reterartjänst åt ,åtskilliga förnäma 
herrar, gifte han sig för andra gån
gen. I ett av sina skaldebre·v hai· 
han skildrat detta äktenskap .som . .  
synnerligen lyckligt. Men en tidig 
död berövade honom hans älskade 
hustru och hans äldste son och .det
ta verkade sålunda på skalden, att 
han, som han själv säger, »övergav 
världens fåfängliga glans och blev 
präst». 1609 läste han sin första 
heliga mässa. Men hans präster
liga kall gjorde intet avbrott i hans 
verksamhet som skald. Hans ska
parkraft snarare växte än avtog 
med åren. Hans ära hade under 
hans livstid såväl i Spanien som i 

· utlandet nått en icke vanlig höjd. 
I det spanska väldets omätliga 
landområde utgjorde hans lyriska, 
dramatiska och novellistiska verk 
älsklingsläsningen och på skåde� 
banan var han allenahärskande. År 
1618  erhöll han befattningen som 
apostolisk protonotarie i .Toledos 
ärke'stift. Diktande till det sista 
avled Lope efter endast några da
gars sjukdom nära sjuttiotre år 
gammal. 

Lopes produktion var storartad. 
.. Tre år före sin död uppger han 
·själv, att han författat 1580 come
diasJ I detta fallet har nog Lope 
givit · sin fantasi för fria tyglar. 
Emellertid känner man nu titlarna 
på G08 comedias och 44 autos, och 
det är ju vackert så. Detta gör om
kring ett drnma i månaden under 
50 års tid fömtom alla andra ar
beten, såsom prosaromaner, stqra 
eper, lyriska dikter och en vei·si
fierad poetik m. m. Som komedi
författare besitter Lope en under
bart rik fantasi och en säker takt. 
Hans dramer ha sagts äga något av 
skizzens friskhet och tydligen bä
rande vittnesbörd om skaldens 
älskvärdhet oc,h grnce. Särskilt har 



han blivit beTÖmd för sin kvinno
psykologi och sina komiska figurer. 

En från comedian skild art var 
auto. Därmed menas ett andligt 
spel för någon viss kyrklig fest av 
ett mindre omfång än comedias 
samt nästan aldrig indelad i akter. 
Vid Corpus Christifesten spelades 
antas sacramentales och vid Jul
festen autos al nacimiento, men de 
förekomma även vid andra kyrk
liga högtider. Även som anta-skald 
har Lope framträtt och hans poe
tiska gestaltningsförmåga förnekar 
sig icke heller här. 

2�5 

Lope hämtade sina ämnen från 
vitt skilda områden ; från det gam
la testamentet, från det nya och 
från helgonlegender. Den antika 
mytologien och historien hava givit 
honom en mängd ämnen, men mest 
har han lånat ämnen ur Italiens 
och Spaniens hävder och härvid 
har han anlitat krönikor, novell
samlingar och gamla romanser 
samt även muntliga berättelser. 

Att Lope även var en betydarrde 
lyriker framgår av flera förtjusan
de dikteT så av den hänförande 
vackra »Madonnans vaggvisa» ,  vil
ken vi hava i en mästerlig svensk 
tolkning av C. R. Ny blom : 

Heliga änglar oss vakta 

här uti palmernas lund. 

Vaggcn med grenarna sakta, 

barnet vill slumra en stund. 

Rören I Betlehems palmer -

I, som när stormen går fram, 

rytande, vild och förfärlig, 

sucken med sviktande stam -

mån mina böner I akta, 

stören ej älsklingens blund, 

vaggen med grenarna sakta, 

barnet vill slm'hra en stund. 

Stilla ! Gudomlige sonen, 

tryckt under s0r.g utan tal, · 

söker i sömnen att finna 

tröst en minut för sitt kval. 

StiHa, han drömmer : betrakta 

löjet, så milt, kring han,s mun I 

Vaggen med grenarna sakta, 

barnet vi11 slumra en stund. 

Kyliga vind\irna höj a 

runt kring hans läger sitt dån-: 

ack, i mitt sköte förgäves 

söker ja.g skydda min son ! 

Heliga änglar oss vakta 

här uti palmernas lund. 

Vaggen med grenarna sakta, 

barnet vill slumra en stund. 

En författare har karaktäriserat 
Lope som »i varje fiber spanior 
och kristen, d. v. s. renlärig och 
till och med obändigt svärmisk 
katolik». 
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C REDO S B Ö C l(ER .  
Andreas Nissen : Danske 

Bispenrkke1·. (Ansgarius
foreningens SkrifteT.) Kp
benhavn, ·1935 . 100 Sider. 
Kr. 1: 50. 

Det er et meget flittigt Arbejde, 
Observator Nissen hrer har udfprt 
- og bety,delig mere selvstrendigt 
end hans lige saa nyttige Pave
·rrekke. 

Nrervrerende Anmelder, hvis hi
storiske Felt ligger sydpaa og f pr 
der var Bisper i Danmark, tilstaar 
at have sin meste Viden om dansk 
Kirkehistorie fpr Reformationen fra 
sin Skoletids Lresning nf M. Cl. 
Gertz's »Scriptores» - og fra Ro
maner og populrer Lekture. Lrenge 
havde det vreret mit 0nske at faa 
et Arbejde i Hrende, som gav meget 
og krrevede lidet - men som 
fprst og fremmest var paalideligt 
i historisk Renseende og frit fm. 
konfessionel »Absicht». 

Det har jeg nu fundet i Nissens 
Bog. En Kyndig (Pater Steidl) har 
forlrengst fremsat den fornpdne 
historiske Kritik ; saa vrere det en 
Ukyndig tilladt nt fremsrette ·· e.n 
Tak, fordi vi fik en Bog, der staar 
paa de bedst mulige Kilders Grund, 
er saglig, lmap og redelig, ganske 
uden Forspg paa at pynte eller und
skylde - en Bog, som blot statu
erer, hvem og hvordan disse Mrend 
var, saa vi selv kan danne os det 

mere plastiske Billede. af Tid og 
Aand. Ved at fremstille Historien 
saa npgternt og sagligt har Nissen 
placeret sig i Rrekke med Lutz og 
Dr. O tto (Piecen om S . .  J.) og givet 
Lpfte for denne tiltalende Retning. 

Der nrna dog fremsrettes nogle 
Anker. J(ilderne, som er angivne 
tilsidst, hurde kortelig vrere ka
rakteriserede og vurderede. Hvert 
Nrwn hurde vrere fulgt af Aarstal, 
og en samlet A arstalsliste burde 
vrere bragt for hvert Stift. Man 
savner Rrekker for vore »Bilimde » ;  
men det stprste Savn er en foran
stillet Indholdsf01·tegnelse, som vi
ser, hvilke Stifter Bogen omtaler. 
Sprogct er ikke soigneret, og Ud
s tyret er »Folkeudgave». Men dissc 
Anker skal ikke fordunkle den 
Tak, vi skylder Forf. og Delgiver 
og nrna ikke afholde Hr. Nissen fra 
at fortsrette med F:E1·perne, Island 
og Grpnland - og siden med Rmk
ken af Missionschefer efter Refor
mationen. 

;-

Peter Schindlcr. 

A. J. Lutz : Det  kristne 
Sj:Elelivs Mysterium. (Pau
luskredsens Skrifter Serie 
IV N :o 2. Kphenhavn 1935. 
88 Sider. 2 Kr.) 

De mystiske sjreles hemmelig
lrndsfulde samfund med Kristus 
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tige frenomeners ström; elens kul
tur stagnerer ikke i ting, som op
h!6rer å ha vrerd,i, når evighedens 
_port åbner sig» eller: » Man fölte 
trang til å bedömme alt pe1• altis
,simas cmzsas, i lyset af de med
födte intellektuelle principper, iden
titetsprincippe_t, kausalprincippet 
o. a.» eller : »Hverken religiös geni
alitet eller filosofisk intuition, aske
tisk 'trrening' eller et rigt tempera
ment, mediumistiske evneT eller 
omgivelsernes suggererende magt 
kan hrev-e, os til et livssamfund med 
Gud» o. s. v. Bogen er - ikke alene 
på sådanne Steder, men overhove-

slär foi· J�cviie, dagligdags kristne 
som noget såre ophöjet og helligt, 
men også som noget utilgamgeligt 
og mesten uforståeligt. Pater Lutz 
forh:eller grumligt om det mystiske 
liv i sjrelen, dets opståen, udvik
ling og fuldkommengörelse og hrev
der, at aUe Kristne kan få del heri. 
Interessante noter om Oxfordbevre
gelsen, om den i vore dage så tit om
talte Mester Eckehart o. s. v. bidra
g('.r til å gi bogen större vrerdi. Men 
udtryksmåde og fremmedord vil 
volde alrnindelige l::esere store van
skeligheder. De vil få lidet indtryk 
af steder som: »Ni.1 er vor viden 
ikke lrengere tom nysgerdghed eller 
svulstigt pedanteri eller utilitari
stisk teknik. Sja�len glider ikke 
lrengere bort fra sig ' selv i de flyg-

- det i sin helhed i . vresentlig grad 

Ny irntolsk kirke i Kristian
sand. 

Den 1. november fikk en nybyg
get katolsk kirke i Kristiansand 
sin h!6itidelige vigsel ved Hs. H!6i
::erverdighet J:iiskop Dr. Jacob Man
gers, assistert av 10 prester og i. 
nrerv::er av en mengde tilreisende 
katolikker fra Oslo, Porsgrunn, 
Arendal, Stavanger og Haugesund. 

Kirken som fikk navnet St. Ans
gars kirke, har en prektig· belig
genhet i byens centrum · og er et 
overmåte vakkert og andaktsstem
nrnnde gudshus. Selve bygget har 
kostet ca-. 40,000 luoner, hvorav de 
30,000 skyldes en testamentarisk 
gave fra et katolsk ekitepar, hatte-

for viderekomne. 
Niels Hansen, 

ca11d. mag. 

mak.er Kneip og hustru. Det ene
stående stilfulde og kostbare inven
tar, er tilveiebragt ved gaver, hvor
av en ikke: ringe del kommer fra 
protestanter i Kristiansand. Nevnes 
må-is::er det -vidunderlig vakre mar-
mor-h0ialter med sine kolossale 
bronselysestaker som kirkens dyk
Uge og talentfulle ·arkitekt, Gabriel 
Tallaksen, har forstått å gi en i!6ine- . 
fallende glans og en betagande virk
ning ved å la hele koret m.ale i en 
vidunderlig dypblå farve. Over side
alteret henger et ·stoi·t,' praktfullt 
maleri av himmeldronningen, verd
satt til ca. 1 0,000 kroner og over 
300 år gammelt. Det badde f!6r sin 
plass i en kirke i Rom og blev kj!6pt 
a-,, kammerheiTe Paus· da lärken 
måtte rives på grunn av gateregtile
ring, og forreret til biskop Mangers 
som igjen overlot det 1:il St. Ansgars 
kirke. Også det !6vrige stilfulle in
ventar og den vakre kirkeklokke er 
tilveiebragt ved gaver som sogne
presten, mgr. dr. Kjelstrup, mottok 
fra forskjellige velgj!6rei'e. 

Kirkevigselen blev en strålende 
h!6itid, og der var over 1000 per
soner samlet foran kirken, da pro-



cesjonen kom fra det gamle kapell. 
Efter korset kom geistligheten med 
biskopen som stenket kirkens ytter
vegger med vievann, <lerefter Pors
grunns kirkesangkor som var kom
met den lange vei for å yde Kristi
ansands egne sangere sin verdifulle 
assistanse, så ordensspstrene og 
endelig menighe-
ten med ca. 120 
tilreisende kato-
likker. Oslo Ka-
tolske Ynglinge-
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sands menighet ved et festlig mid
dagsbord hos de elskverdige spstre. 
Blandt de taler som holdtes ved 
bordet blev isrer den danske prest, 
kamillianerpateren Brente,ganis tale 
hilst med varmt bifall. Pateren 0111-
talte at han var kommet ikke bare 
fordi mgr. Kjelstrup hadde innbudt 

ham som nrer
meste nabo i syd, 
men også fordi 
han mente der 
burde vrere en 

forening haclrde 
sendt et utvalg av 
sine medlemmer 
som på en ypper
lig måte assister
te som ordens
vern og mini
stranter. Efterat 
biskopen hadde 
banket med kor
.set på kirkedpren, 
åpnedes den, og 
kirken fyltes av 
deltagerne i pro
cesjonen, byens 
autoriteter og an
·dre innbudte. Hpi
messen forrette
·des av monsignor 
Kjelstrup, assi
stert av menig

. . 

A . 
. 

' 

4 . _ · .• ' 

representant for 
Danmark tilstede, 
når der innviedes 
en kirke til Dan
marks apostel, 
Sid. Ansgars min
ne. En mengde 

I ,JI,,-, ' }_f<\ 
lyklqinsknings

telegrainmer blev 
oplest som viste 
med hvilken le
vende interesse 
det •nye gudshus 
omfattedes blandt 
trosfeller fjern og 
nrer. 

Til eftermid-

St. A11sgars kir!?e, Kristia11sa11d. 

dagsandakten, 
hvor b i s ko pen 
meddelte velsig
nelsen, assistert 

hedens tidligere sogneprester Rie-
sterer og Recktenwald, mens pas
tor Håkon Bergwitz fungerte som 
ceremonimester. Efter evangeliet 
trådte biskop Mangers frem i 
kordpren og holdt en sjelden vak
ker og beåndet vigselstale som på
h9irtes med stor opmerksomhet og 
fiiensynlig grep de tilstedevrerende 
dypt. 

St. J osephsspstrene innla sig sto
re fOTtjenester av den uforglemme
lige hpitid ved sin offervillige venn
lighet mot de mange tilreisende, 
hvorav adskillige fikk bo på deres 
hospital under ophoJdet. Efter den 
kirkelige hpitidelighet samledes bi
skopen, prestene og de tilreisende 
katolikker sammen med Kristian-

av pater Brentegani og pastor 
Ugen, var kirken fylt til siste 
plass. Mgr. Kjelstrup preket og 
gjorde rede for hvad der gjpr en 
katolsk kirke til en helligdom i or
dets sanne betydning. Atter viste 
det sig hvilken betydning det har 
for Kristiansands menighet at den 
endelig ef.ter firti års provisorium 
har fått en virkelig kirke, en ver
dig og skjpnn ramme for Moder
kirkens majestetiske altertjeneste. 

Måtte St. Ansgars kirke bli et 
samlingssted for sjeler som hung
rer efter Gud og lenges efter den 
hjertefred og nåderikdom som våre 
fedres gamle kirke· alene kan 
skjenke. 

Konvertitt. 

Hälsingborg 1935. Aktiebolaget Boktryck. 
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tal kr. 2:50. Lösnummerpris

kr. 1: -.
Prenumeration kan ske å alla
postanstalter i riket samt hos

Expeditionen.

Expeditionens adress:

NORRA TRÄDGÄRDSGATAN 19,
HÄLSINGBORG.

. Postgirokonto n:r 77876-

0rbis Catholicus
Intressant planschvelh med ut-

märkta fotografier från

skilda länder.

Säljes hos

I LLU M, Ksbenhavn
för det billiga priset av

Kr. 6:50.

Att tillgå hos

Vaktmästaren
N. Smedjegatan 24 - Stockholm

LEO XIII:
Rundskrivelse om arbe-

tarfrågan.
- Prrs 50 öre. -KARL ADAM:

Tro och kärlek.
- Pris 1 kr. -
NILS BESI(OW:

Livstecken eller döds-
tecken.

- Pris 50 öre -
GUSTAF ARMFELT:

Min väg till kyrkan.
- Pris 1 kr. -

GUSTAF ARMFELT:

Biskop Nils Hermansson.
- Prfs 50 öre -

N:a Smedjegat. 28t, Stockholm,
öppet nrdndagarkl. S-5 em. och

hl. 7-8 em.

Nyförvärv:
Bartntann: Die Erlösung Siinde und

Siihne m. fl.
Fcd,erer: Unter siidlichen Sonnen und

Menschen.
Emilia Fogelklou: Birgitta.
,Szten Stolpe: Den Kristna Falangen.
Iacques d,'Arnour: En gengångares

ord.

Anmälda n11a böcker

lttlennesket og Samfundet
Politisk-Etiske Betrahtninger

av
A. J. LUTZ

Prest i Dominikanerorden.



REGISTER.
Advent, av P. J. Geflach, s. 265. - Julesang, av Joå.'s Frederiksen

(rnelodi A. Menzinger S. J.), s. 268. - Vallfärd till de spanska Birgitta-
klostren, II, av A. Frederici, s. 269. - Margretrhe Nyrop (2 ill), av
Erikke Rosen{rn-Lehn, s.272. - Den 19 augusti, religiös och nationell
högtidsdag i Polen (1 ill.), av Wanda de Pomian, s. 276. - För freden
enligt kristen åskådning, av C, L., s. 280. - Lope de Vega, a\ E. W-m,
s. 283. - Credos böeker, av Peter Schindler och Niels Hansen, s. 286.

- Från Credos torn (1 ill.), av Konvertitt, s. 287.

Från Hnkedrotlning Josephinas Stipendiefond
utdelas stipendier för år 1936 till svenska, mindre bemedlade medbor-
gare, vilka tillhöra romersk-katolska kyrkan och bedriva vetenskap-
iiga studier vid universitet eller högskola.

Ansökningar om åtnjutande av 'dessa stipendier skola senast den
1 december 1935 ha kommit Styrelsen för Stiftelsen Josephinahemmet,
IJögbergsgatan 67, Stockholm, tillhanda och vara åtföljda av student-
betyg, prästbetyg, intyg om att söhanden är inskriven såsom studeran-
de vid unive,rsitet eller högskola, ävensom övriga handlingar, som
sökanden önskar åberopa.

Upplysningar lämnas av Kgrkoherde R. Wehner, N:a Smedjegat. 24
oe}r lngeniör Edu. BIom, Brahegatan 20, Stockholm.

Gredo
Katolsk tidskrift.

Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Monsignore B. D. ASSARSSON,
Götgatan 58 A, Stockholm.

Redaktör för Danmark: Pater A. Menzinger S. J., Stenosgade 4,
Klbcnhavn.

Redaktör för Finland: Fi]. Mag. Jarl Gall6n, Lönnrotsgatan 3,
Helsingfors.

Redaktör för Island: Pater J. Gunnarsson, Reykjavik.
Redaktör för Norge: Monsignore doktor K. K j elstrup, Kristiansand.
För Sverige: Fil. Mag. B. Bodström,Lästmakaregatan 25, Stockholm.

FASTA MEDARBETARE: Baron G. Armfelt, Kulla. Odensviholm. Pater
Jan Olav Ballin, Vejle. Folkhögskolelärare N. Bergius, Kungälf.
Forfatterinde Fru Rose Bruhn, Klbenhavn. Lektor G. Ericsson,
Eskilstuna. Herr Lars Eskeland, Voss. Universitetslektor Emil
Fredriksen, Kflbenhavn. Herr Gösta af Geijerstam, Dale i Sun-
fjord, Norge. Fil. Doktor H. Gerring, Stockholm. Cand. Theol.
& Mag. Niels Hansen, Tisted. Pastor Alf Högh, Bergen. Monsig-
nore Henrik frgens, Oslo. Professor Johannes Jdrgensen,
Assisi. Herr H. D. T. Kierulff, Klbenhavn. Redaktör P. Lindblom,
Stoekholm. Professor F. J. Linders, Uppsala. Pater A. Lutz O. P.,
Oslo. Kyrkoherde S. Nordmark, Stockholm. Baron O. von der Osten-
Sacken, Mörby. Lege P. If. Perch, Tistrup, Jylland. Baronesse
E. Rosenfrn-Lehn, Roskilde. Kandidat E. Sandqvist, Stockholm.
Herr Per Skansen, Oslo. Fröken K. Sparre, Sankt Olof. Pater D.
Steidl, Odense. Fru S. Stjernswärd, Widtsköfle. Pater Bernhard
Stockman, M. S. F., Harstad. Pastor Doktor Theol. Arne OIav Sund,
Tlnsberg. Kyrkoherde Jos. Theeuwes, Hälsingborg. Lektor, frk.
Antonie Tiberg, Oslo. Fru Sierid Undset, Lillehammer. Pater supe-
rior Cyprian Witte, SS. CC., Molde.
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