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UR DANTES DIVINA ·COMMEDIA.
Sankt Bernhards bön till Himladrottningen.
Paradiso XXXIII. 1-39.

0 dotter av din son, o jungfn1mo
der,
av alla ringast, högst i världen upphö,id,
utvalda föremål för evigt rådslut,
det var i dig, som människonaturen
föräcllats så, att skaparen ej fann
det
får ringa att till människa skapa om
sig.
Hos dig, i heligt sköte, blev ånyo
elen kärlek tänd, vars glöd lät denna
rosen
i evig frid så härligt breda ut sig!
För oss clu blivit kärleks miclclags
solsken,
på jorden, för cle clöclliga, elen källa,
clär hoppet kväller fram som livets
vatten.
0 drottning, sådan är clin makt och
höghet,
att går man clig förbi, clå nåden
sökes,

är det att vilja flyga utan vingar!
Din godhet, ej på bön blott, sänder
Hjälpen,
du tvärtom självmant skyndar till
och ofta
att mecl ditt bistånd förekomma
bönen!
Förbarmande och hjärtats fromma
huldhet
och storsint givmildhet, ,ia allt clet
goda,
som finns i skapelsen, hos clig fö1·
enas!
Nu denne - som från världens av7
erundsbotten
och ända hit fått skåda, gradvis
uppåt,
hur själarna, som lämnat kroppen,
leva. nu denne beder clig om nåd att und
få
en kmft, som låter honom lyfta ögat
än högre, ända till vår sällhets ur
spnmg.

194
Och jag som aldrig livligare önskat
att själv få skåda, än att han må få
det,
jag beder dig av all min s_iäl:, 0, hör
fJSS/

0 värdigas med dina böner skingra
allt döelliifhetens töcken kring hems
öga,
att han må se den hö!]ste uppen
bamd!

Jag beder ock, o drottning, du som
mäktar
vad helst du vill, att clu bevarar
ödm}ukt
och rent hans hjärta, när han skå
. clat detta.
Var du hems skydd mot iordiskt
sinnes snaror!
Se alla saliga, se Beatrice,
som jag med knäppta händer bedja
härnm!

OM DEN TREDJE BETRAKTELSEN
ÖVER DE HÖGTHELIGA SÅREN.
edjande dröj
deSanktFran
ciskus i sin
cell dagen före
korsets upp
höjelses fest i
månaden sepdå
tember,
Guds
ängel
l&.iiiaillllliilli-lllllliliiiiiiiililiiiil! s ntes för hoy
nom och sade honom i sin Herres
namn: "Jag kommer för att styrka
dig och mana dig, att du gör. dig
beredd och skicklig till att i tåla
mod undfå det som Gud vill giva
dig och göra dig."
Då svarade
den helige Franciskus: "Jag är be
redd att med tålamod bära vad
helst min Herre vill göra med mig";
och efter dessa ord försvann ängeln.
Kom så följande dag, som var den
heliga korsupphöjelsens dag. Redan
före dagbräckningen kastade sig
Sankt Franciskus i andakt ned
framför dörre1�, till sin cell, vände
ansiktet mot soluppgången och bad:
"O Herre Jesu Kriste, det är två
nådegåvor, som jag beder dig, att du
ville förunna mig, innan jag skiljes
hädan. Den första är, att jag i min
livstid, om det är möjligt, både till
min själ och inin kropp får förnim
ma den smärta, som du, o ljuve
Jesus, har uthärdat i dii1 bittra pi-

nas timma. Den andra är, att jag om så är möjligt - i mitt hjärta får
smaka den omätliga kärlek, av vil
ken du, Guds Son, var upptänd för
att taga sådana smärtor oå dig för
oss syndare." Medan han länge
dröjde kvar vid denna bön, begrep
l1an, att Gud ville bönhöra honom
och förunna honom nåden att av
dessa ting förnimma så mycket, som
detta är möjligt för ett skapat väsen.
Sedan den helige Franciskus fått
mottaga detta löfte, begynte han i
andakt sänka sig ned i betraktelse
över Kristi passion och hans gräns
lösa kärlek. Och hans hängivelses
glöd blev så stark, att han i kärlek
och medlidande blev till ett med
Jesus. Medan han ännu värmdes av'
denna betraktelse, såg han en seraf
med sex glänsande eldvingar kom
ma ned från himlen. Denna när
made sig honom i snabb flykt, så att
han snart kunde urskilja, hur han
i sig bar återlösarens bild. Men
vingarna voro så ordnade, att tven
ne utbredde sig över hans huvud,
tvenne voro utspända till flykt och
de tvenne sista betäckte hela krop
pen. Vid denna anblick förskräck
tes Franciskus mycket, men tillika
var han full ·av fröjd och full ,v
smärta blandad med beundran. Ty
glädje grep honom över Kristi kost-
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bara anblick, som syntes honom så
förtrolig och som han förnam med
sådan sällhet; å andra sidan fatta
des han av ett smärtsamt medlidan
de, då han såg Herren sålunda fä
stad vid korset. Men särskilt för
undrade han sig högeligen över en
så häpnadsväckande och ovanlig vi
sion, då han väl visste, att ett bort
döende i lidandet icke var förenbart
med serafens odödlighet.
Medan han sålunda förundrade
sig, blev det honom uppenbarat av
den som syntes för honom, att den
na vision genom den gudomliga för
synen hade tett sig för honom i den
na form, på det att han skulle för
stå, att han i denna underbara syn
helt skulle bliva förvandlad till full
komlig · likhet med den korsfäste
Kristus icke genom en kroppens
martyrdöd utan genom en inre glöd. .
Med detsamma syntes hela berget
La Vernia flamma upp i en klart
glänsande flamma, �om upplyste
alla berg och dalar i nejden, som om·
solen hade svävat över jorden. Her
darna som höllo vaka där i trakten,
fruktade sig - som de senare om
talade för bröderna - storliga, då
de sågo berget runt omkring upp
lyst av ett sådant ljus; och de för
säkrade, att flamman en hel timme
och ännu längre hade stått över ber
get La Vernia. Sammalunda reste
sig också några mulåsnedrivare,
som voro på väg till Romagna, vid
skenet av detta ljus, ·som sken in i
härbärgenas ifönster runt omkring i
landet, och de sadlade och lastade
sina djur, ty de trodde, att solen ha
de gått upp. Först under vägen så
go de sedan, hur ljuset försvann och
solen verkligen gick upp . , .
Då därpå denna underbara syn
efter en lång stl).nds hemligt samtal
förs.vann, kvarlämnade den i den
helige Francisku_s' hjärta en oförlik
nelig glöd och flamma av den gu
domliga kärleken; men på hans
kropp inristade den en underbar av
bild och ett synligt spår av Kristi
pina. Ty strax begynte på hans hän
der och fötter såren efter spikarna

att framträda, så som han förut ha
de sett dem på den korsfäste Kristi
lekamen, då Herren visade sig för
honom i en serafs gestalt. Händer
och fötter voro i mitten genombor
rade av spikar, vilkas huvud befun
no sig på handens innersida · och på
fotsulan ovanför köttet. Spikarnas
spetsar framträdde på andra sidan
av händerna och fötterna och syntes
där så krökta och inåtböjda, att man
i mellanrummet mellan krökningen
och huden lätt hade kunnat sticka
in fingret liksom i en ring; och spi
luunas huvud voro runda och svar
ta. Snmmalunda framträdde också
på högra sidan av bröstkorgen mär
ket efter ett spjutstyng, öppet, rött
och blodigt. Ur detta sår flöt ofta
blod ur Sankt Franciskus' heliga
bröst, och detta färgade hans klä
der röda.
Hans lärjungar märkte därför, re..
dan innan de fått veta det av honom
själv, att han aldrig ville blott� sinn
händer och fötter och att han icke
kunde sätta på sig sina skor. Där.
till funno de, att hans kåpa och
underklädnad voro alldeles blodiga,
varje gång de skulle tvätta dem åt
honom. Sålunda blev det dem till
visshet, att den nogranna avbilden
och fullkomliga likheten med vår
korsfäste Herre Jesus Kristus hade
blivit intryckt både på hans händer
och fötter och i hans sida. Och hur
mycket han än bemödade sig om
att hemlighålla och fördölja de äro
rika högtheliga sår, som så tydligt
voro inpräglade i hans kött, medan
han å andra sidan såg, att han icke
lätt kunde dölja dem för de lärjun
gar, som dagligen levde i hans säll
skap, så fruktade han dock, att han
redan därmed skulle prisgiva Guds
hemligheter och tvekade mycket,
om han överhuvud någonsin kunde
berätta för dem om den serafiska
visionen och undfåendet av de högt
heliga såren. Slutligen kallade han
dock, driven av sitt samvete; några
av sina förtrognaste bröder till sig,
framlade för dem sina tvivel i all
männa ord, utan att omtala vad
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Då berättade Sankt Franciskus,
rörd av dessa ord, med stor tvekan
förtroligt för dem arten och gestal
ten av den ovan omtalade visionen
och tillade, att Kristus, medan han
hade uppenbarat sig för honom, ha
de anförtrott honom förborgade
ting, som han aldrig skulle omtala
så länge han levde . . .

som hade hänt, och bad att få höra
· deras råd. Bland dessa bröder
fanns även en man av stor helighet,
vid namn Illumnato.
Denn� för
stod, upplyst av Gud, att Sankt
'Franciskus måtte hava sett en un
derbar syn, och svarade honom:
"Bi'oder Franciskus, vet då, att icke
blott till din nytta aflena utan även
till' de andras har Gud uppenbarat
sina hemligheter för dig. Förden
skull har du god grund att frukta;
att dn handlar klandervärt, när du
håller det förborgat, som Gud har
visat dig till andras gagn."

Uir F i o r e t t i (den helige Franciskus'
blomster) ,ett av den italienska litteraturens
klassisllm verk.

Uen här .ov-a:n beskrivna underbara hän
delsen inträffade i september 1224, två år
före den helige ordenstiftarens död.

BIBEL ELLER LÄROÄMBETE.
VI.
S�dan vi i vår förra artikel hava
kommit överens om att de första
kristna fingo sin kunskap om Kristi
lära genom apostlarnas muntliga
predikan, så återstår nu frågan hu
ruvida Kristus har velat att männi
skorna längre fram i tiden, genom
alla århundraden, skulle på samma
sätt mottaga hans lära, d. v. s. ge
nom att lyssna till apostlarnas ef
terträdare, eller om han har velat
att var och en skulle inhämt.lcl sin
tro av de skrifter apostlarna hade
efterlämnat, alltså genom att läsa
och tolka dem på egen hand.
Vi påstodo att den heliga skrift
ensam omöjligt kan vara den enda
källan och det enda rättesnöret för
vår tro,. och att detta ej heller varit
Kristi vilja. Dessa påståenden kom
ma vi nu att bevisa men innan vi
börja därmed fordras för tydlighe
tens skull några förklaringar.
Det är att bemärka att katolska
kyrkan med avseende på den heliga
skrift angripes från två olika håll.
De otrogna, de som fullständigt lidit
skeppsbrott på sin kristna tro, säga
att kyrkan hyser för stor vördnad
för den hel. skrift såsom Guds ord;
de annorledes troende påstå, att hon

tillerkänner den hel. skrift för litet
värde. Dessa senare framställa det
· ofta så som om för katolikerna den
heliga skrift först kom i andra rum
met. Som om vi skulle föredraga
något annat framför den heliga
skrift. Detta är en alldeles falsk upp
fattning. Nej, även katolikerna till
erkänna den hel. skrift det värde
och den värdighet som tillkommer
den, d. v. s. även för oss gäller den
heliga skrift för Guds sanna ord,
som förtjänar vår största vördnad.
Men varifrån komma då de annor
lunda troendes falska uppfattning?
Jo, därifrån att katolikerna utom
den hel. skrift även antaga en an
nan källa till den gudomliga uppen
barelsen nämligen traditionen eller
arvläran. Med traditionen eller arv
läran fö,rstå vi den lära, som apost
larna väl hava predikat men icke
upptecknat. Denna arvlära förtjänar
med avseende på sitt innehåll sam
ma vördnad som den hel. skrift. Bå
de den hel. skrift och arvläran äro
såsom källor till den gudomliga up
penbarelsen absolut nödvändiga.
Tagna i och för sig äro de båda
ofullständiga. Vi högakta den heli
ga skrift säkerligen lika mycket som
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vilken kristen som helst, men vår
vördnad har inte avseende på dess
döda bokstav utan· på dess sanna
mening, vilken i de flesta fall en
dast bliver tydlig genom arvlär:m
och som i överensstämmelse där
med förklaras av kyrkans ofelbara
löroämbete. Den heliga skrift och
arvläran äro såsom två kanaler var
igenom den enda och oföränderliga
läran kommer till oss; de äro organ
för en och samma Ande som leder
kyrkan.
Skulle någon ännu icke vara över
tygad om den katolska kyrkans
vördnad för bibeln så må han
slå upp katolska böcker och läsa vad
där står skrivet om den hel. skrifts
värdighet. Han må läsa vad påvar,
kyrkomöten, kyrkofäder och_ helgon
säga om den hel. skrift. Den hel.
Tomas av Aquino kallar bibeln
"Kristi hjärta", därför att den
"uppenbarar Kristi hjärta". Men,
så frågar man, om katolska kyrkan
hyser en sådan vördnad för den hel.
skrift varifrån kommer då prote
stanternas förebråelse att kyrkan
sätter den hel. skrift i andra rum
met? Svaret är ganska enkelt. För
protestanterna finnes det blott en
källa till den gudomliga. uppenba
relsen, den hel. skrift. För katoli
kerna finnes det som nyss anförts
ännu en annan källa - traditionen
eller arvläran. Emedan protestan
terna intet vilja veta härom förebrå
de katolikerna att dessa sätta tradi
tionen framför den hel. skrift. fyren
detta är _:_ vi upprepa det - en
falsk anklagelse: både den hel.
skrift och traditionen hava för ka
toliken samma värde.
Protestanterna hava såsom rätte
snöre för tron endast den hel. skrift,
under det att katolska kyrkan såsom
närmaste rättesnöre för tron sätter
icke den hel. skrift, utan sitt levan
de predikande. Och att hon härtill
har fått en gudomlig sändning
bevisar hon ur den hel. skrift, så
som vi sedan skola få se.
Eftersom nu protestanterna för
kasta traditionen och förneka en

levande läromyndighet samt följ
aktligen uteslutande hålla sig till
bibeln, såsom de själva förklara
den, påstå de att den katolska kyr
kans sändning, myndighet, och in
rättningar samt flera av hennes
lärosatser stå i str.id med den hel.
skrift. Men, är det sant att tradi
tionen, såsom vi skola få se, i själ
va verket är en källa till den gudom
liga uppenbarelsen, och att å andra
sidan Kristus i sfo kyrka har instif
tat en läromyndighet, som med
ofelbar visshet hämtar Kristi lära
ur den hel. skrift och traditionen,
då är det omöjligt att denna lära
står i strid med den hel. skrift.
Härmed torde den katolska stånd
punkten vara tillräckligt belyst.
Det är ett känt faktum, att Luther
och de övriga "reformatorerna'' på
1500-talet uppreste sig mot katol
ska kyrkan, lämnade henne, samt
gentemot hennes läromyndighet och
predikan satte sin egen mening och
uppfattning. Genom att förkasta
katolska kyrkans. läromyndighet,
förnekade de nödvändigtvis '..iven
kyrkans prästadöme och styrelse
makt. Allt detta ansågs för mänsk
liga anordningar och man förebd.d
de följaktligen katolska kyrkan alt
hon hade förfalskat Kristi lära och
kommit in på villovägar.
Fördenskull lämnade reformato
rerna den katolska "irrläran" för
att, som det framställdes, återvända
till det "rena evangeliet." Ursprung
ligen påstod man, att kyrkan under
de tre första århundradena liade
bevarat Kristi rena lära. Men då
man något närmare började studera
dessa första tider, kom man till den
nödvändiga slutsatsen, att de första
fäderna bl. a. Clemens Romanus m.
fl. voro fullgiltiga katoliker. Enår
man då redan hos de äldsta fäderna
iakttog den katolska läran, alltså
villfarelsen, flyttades tidpunkten för
den så kallade förfalskningen och
man antog att villfarelsen hade in
smugit sig redan under första år
hundradet.
Det må här läggas .märke till, att
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enligt protestanterna skulle Kristi
kyrka under nära 15 sekler hava va
rit ' i villfarelse, innan det "rena
evangeliet", Kristi oförfalskade liira
predikades av Luther och de övriga
reformatorerna. Detta påstående
ställer Kristus, Guds Son, vilken i
sitt allvetande förutsåg allt, och vil
ken med sin gudomliga allmakt
kunnat förebygga detta, i ett minst
s�gt märkvärdigt ljus.
Kristus kommer för alla männi·
skor, giver sin lära för alla männi
skor. Han kan som Gud välja lämp
liga medel för att göra alla männi
skor delaktiga av sin rena oförfal
skade lära, och likväl skulle ,. först
efter 1 5 århundraden hans re1ia lä
ra bekännas. Nog söker man att
fylla dessa 1 5 sekler med sin osy,1Ii
ga kyrka, men även detta är ett få
fängt försök, som man tog sin till
flykt till då man av katolikerna sat
tes inför denna ofrånkomliga och
besvärliga dilemma : före Luther
fanns endast den romerska kyrkan,
nåväl: antingen hade elen sanna
kyrkan hittills varit förbo1·gml eller
elen synliga 1·omerslw kyrkan vnr
tills dato den sanna Irurkan.
De hava, som sagt, nödtvunget
förklarat sig för en osynlig kyrka.
Men det blir i alla fall svårt att de
finiera denna osynliga kyrka, utan
att nämna Kristi lära. För att till
höra denna osynliga kyrka måste
väl som nödvändigt villkor sättas:
ägandet av Kristi lära. Nåväl, före
Luther bekände alla sig till den ka
tolska läran och särskilt de som ge
nom sin lärdom och helighet u t
märkte sig i kyrkan. Ty betrakta
vi de enskilda personerna något när
mare så kan det fastslås att alla des
sa tusen sinom tusen martyrer och
bekännare i kyrkan, jungfrurnas
vita skara,
kyrkofäderna och
kyrkolärarne med en hel. Augusti
nus och Tomas av Aquino i spetsen,
just emedan de så obetingat bekäii
de den katolska läran, (således en
ligt protestanterna, irrläran ) icke
tillhörde den ''osynliga" kyrkan.
Men återvändom till vårt ämne.

Protestanterna påstå, att Kristi lära,
sådan den framställdes av katolska
kyrkan, var .förfalskad. Nu behö
va vi icke utforska när denna för
falslming har inträffat. Huvudsa
ken är att, enligt deras uppfattning
Kristi lära under flera århundraden
har varit förfalskad så att på 1 500talet ett återvändande till det rena
evangeliet var nödvändigt.
Men i detta "återvändande'' följ
des icke traditionen, de äldsta fäder
na och kyrkolärarne blevo icke råd
frågade. Ty hos dem och i kyrkans
äldsta historia fann man katolsk ]äc
ra och katolska bruk, man kom inte
längre, man stötte överallt emot
"irrläror. ''
Fördenskull sattes historien å si
do och i synnerhet förkastades vad
vi kalla traditionen eller den apo
stoliska arvläran. Endast den hel.
skrift blev för de "återvändande"
elen enda källa i vilken det "rena
evangeliet", Kristi rena lära kunde
återfinnas.
Medan de således såsom stridande
mot elen hel. skrift och mot Kristi
vilja förkastade kyrkans läromyn
dighet, vilken hämtar Kristi lära ur
både den hel. • skrift och arvläran,
så återstod för dem endast den hel.
skrift som enda myndighet, som en
da källa till kunskap om Kristi lära,
samt som enda rättesnöre för lro
och seder. Emedan Kristus enligt
dessa "reformatorer" icke ha instif
tat ett läroämbete, så måste följakt
ligen var och en på egen_hand häm
ta Kristi lära ut den hel. skrift, med
eller utan den Helige Andes omedel
bara upplysning. Visserligen skulle
många människor erhålla sina reli
giösa kunskaper genom föräldrar
nes undervisning eller Ordets tjäna
res predikande. Ordets tjänare
skulle t. o. m. författa så kallade
trosbekännelser. Men, så säga de,
denna föräldrarnas undervisning,
detta predikande samt dessa trosbe
kännelser kunna i och för sig icke
giva fullständig visshet.
Ganska
naturligt, ty vore sådant möjligt, så
skulle man utom den hel. skrift an-
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taga en läromyndiget, vilken just
förkastas.
Därför, så säga de, har var och en
rättighet, ja t. o. m. skyldighet att
efter bästa förmåga undersöka om,
och huruvida hans kyrkas trosbe
kännelse överensstämmer med den
hel. skrift ; var och en måste avvika
från sin kyrkas lära så snart han
anser att denna lära icke återgiver
den hel. skrifts oförfalskade me
ning.
Ingen mindre än Luther säger:
"Vi måste förbliva fria domare . . . .
ingen annan domare på jorden i
andliga;, ting, över den kristna läran
än den som människan bär i sitt
hjärta: hon må vara man eller kvin
na, ung eller gammal, barn eller tjä
nare, lä;rd eller olärd; ingen kan
fråntaga dig din mening, du har li
ka väl rätt som han" (Posti]J, Strass
burg 1 523: 9 . )
Huru annorlunda låta icke den
hel. Pauli ord till Titus : "Undvik en
kättersk människa". Enligt Luther
skulle den hel. Paulus hava sagt:
"Undvik icke en kättersk människa,
ty man måste högakta honom ef-

tersom han gör bruk av sin rätt till
den fria tolkningen."
Även om vi icke visste det av er
farenhet, så vore det icke svårt att

gissa' att en dylik tygellös frihet må
ste föra till ändlösa splittringar och
söndringar. Huruda:o. än på 15hundratalet de kristnas mening va
rit angående den fria tolkningen
såsom rättesnöre i trossaker, så tro
vi att protestantismens historia i de
sista ti:e århundradena blott tillåter
en förnuftig slutsats: de tallösa sek
ter i vilka protestantismen under
årens lopp har splittrat sig, bevisa
mer än tydligt att reformatorerna
förde ' . människqrna på villovägar'
då de förkunnade den enskildes fria
tolkning av den hel. skrift.
. Sedan vi så i korthet förklarat bå
de den protestantiska och katolska
uppfattningen i denna fråga, skola
vi i en följande artikel åter upptaga
vår bevisföring att den hel. skrift
omöjligt kan vara den enda källan
och det närmaste rättesnöret för tro
och seder.
G. M. K u i p e r s.

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR.
Två nya präster ha under augusti månad
hitkommit ·och börjat sin verksamhet i det
svenska vikariatet. Sålunda hade höga fä
clerna vicl Sankta Eugenia Kyr,lrn i Stock
ho;Jm fått en ny medarbetare i P. P a u 1
K 1 e i n, !f\öclcl i Brakel (Westfalen) , un
der en lång följd av åJo stuclerancle viid
katolska akademien i österrike oClh Hol
land, under världskriget verksam som fält
präst •i Galizi,en; l'\'Iaceclonien, Bulgari en,
Rumäni'en och södra Ryssland. I katolska
församHngen i Gävle verkar alltsedan elen
1 augusti detta år P. \V, i l h e 1 m
1

S t r, a n g,, endast ·omkring 30 år gammal,
föclcl i Cleve am Rhein. Efter att först en
ticl ha studerat i Tekniska Högskolan i
Aachen, ,slog P. Strang in på den präster
liga banan och fulländade sina filosofiska
o ch teologiska studier 1 Holland. Credo
ber hjärtligt få lyckönska såväl cle nya
arbetarna i elen svenska vingården som de
ras vittfamnande veoksamhetsfält, där de
ras hänförda iver, omfattande livserfare.u
hie,t och djupgående kunskaper säkert inom
kort komma att omsättas i outtröttligt
·och framg·ångsDikt arbete.
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KATOLICISMENS SKALD.
När man befinner sig tätt intill ett
högt slott eller en mäktig domkyrka_,
har man svårt att göra sig en före�
ställning om dessa byggnaders verk�
liga storlek. Men ju längre man av
lägsnar sig från dem, dess mer växa
de, i förhållande till sin omgivning,
till dess de helt och.hållet dominera
de vanliga boningshusen, vilka näs
tan försvinna vid deras fot. Så är
det också med somliga historiska
personligheter. Ju längte man i _ti
den avlägsnar sig från dem, desto
högre resa .de sig över sin olngiv
1
ning. De ägas ej blott av sii1 egen
samtid utan av hela mänsklig�eten,
som andligen lever av dem. Till
dessa utvalda andar hör Dante Alig
hieri, Italiens störste och mest älska_
de diktare och ett av världens mest
skapande konstnärliga genier.
Den katolska Kyrkan har inbjudit
sina barn att i år med storå högtid
ligheter fira 600-årsniinnet av den
ne skalds död, och hennes maning
har vunnit genklang i nästan alla ci
vilicerade länder. Det är därför på
sin plats, att i Credo söka klatgöra
varför Dante mer än någon annan
diktare hat rätt att bära heders
namnet "katolicismens skald". Det
knappa utrymmet tillåter oss endast
att härvid . framlägga . någr� syn
punkter och vi måste till utförligare
framställningar . hänvisa dem, som
önska att djupare tränga in,i det
rika och betydelsefulla " ämnet. .
. Dante föddes i Florens år 1265.
Hans fädernesstad stod i livlig han
delsförbindelse med hå.de Öster- och
Västerlandet, och ej blott varor utan
även ideer strömmade dit från när
och fjärran. Medeltidens civili�ation
stod vid slutet av 1200-talet på sin
höjdpunkt. De kristna länderna
hade vid denna tid "klätt sig i en
vit skrud av kyrkor", biblioteken
fylldes av sirligt skrivna, illuminera
de manuskript, ett rörligt och friskt
intellektuellt liv pulserade vid de
nygrundade lärdomsskolorna och

universiteten. För tidens bildning
var i synnerhet viktigt, att Al'istote
les skrifter, delvis som en följd av
korstågen, blivit bättre kända . Den
na tids kristna tänkare, en Albertns
Magnus, en sankt Thomas av Aqui
no, tillägnade sig det bästa hos den
store grekiske filosofen och göto i
en grandios tankebyggnad harmo
niskt samman antik vishet och kris
ten uppenbarelse. Som ett synligt
uttryck för den höga syftningen i
tidens ideer utbredde sig från Isle
de France den gotiska al'kitektul'en,
vars noggrant avvägda proportioner
och . himlastormande valv i stenens
språk översätter den skolastiska fi
losofiens och teologiens strävan ef
ter logisk skärpa och livsförklaran
de sublim sanning.
Även diktningen påverkades av li_
dens starka längtan efter sanning
och dygd. Kärleken skildrades ofta
på ett allegoriskt sätt, den blev till
ett slags filosofi.
"Den älskades
änglalika skönhet blev till en sym
bol för evig skönhet och godhet, som
drar den älskande till sig . . . I den
förtrollning, som utgår från mild
och älsklig jordisk skönhet går upp
en aning om evig skönhet och salig
het" (Baumgartner ). Denna diktart,
som från södra Frankrike spred sig
till Ha.lien kallades "il dolce stil nuo
vo", den ljuva nya stilen. Den
företräddes i Italien bl. a. av Guido
Guinicelli men till sin fulländning
bragtes den först av Dante.
I sitt ungdomsverk Vita nuova
(Nytt liv ) skildrade delUl,e sin kär
lek till Beatrice, som av honom ej
blott älskades som en jordisk kvin
na utan även som en symbol för det
ädlaste, det mest ideella i tillvaron.
Vita nuova är i all sin enkla skönhet
den första framställning av själslig
kärlek, som världslitteraturen äger.
Vi få slutligen höra om Beatrices ti
diga död, vilken försänker Dante i
den djupaste sorg. Han berättar då
om en vision, varefter han omtalar
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sitt beslut att ej mer förhärliga sin
älskade förrän han om henne kunde
"sjunga så, som ingen någonsin
sjungit om en kvinna."
Denna avsikt verkställde han i en
storslagen lärodikt vari han visade
mänskligheten "vägen till jordisk
lycka och himmelsk salighet". Till

Alla ha v i läst om hur Dante, "vid
mitten av sitt livs väg", en afton ha
de råkat in i en djup dal, från vil
ken han ej kunde finna någon utväg,
Där mötte honom tre vilda djur, en
panter, ett lejon och en varg, sym
boler för vällusten, högmodet och
girigheten. Plötsligt får han se en

Giottos berömda Dantebild i Bargello i 'Florens.
efter ett originalfotografi av Bröderna Alinari i Florens.

denna "Commedia" som eftervärl
den kallat den gudomliga, förhålla
sig Dantes föregående skrifter som
förberedande skisser och "utkast
tiil en stor tavla" (Baumgartner. )
Hela tiden är det i detta verk kärle
ken, som leder hans diktarsnille,
kärleken till Beatrice, som han ald
rig glömmer, trots hennes död, kär
leken till sanningen, godheten, skön_
beten med ett ord till Gucl, vilken
åsynen av Beatrices ljuva gestalt
väckt i hans själ.

man, som erbjuder honom sin hjälp.
Det är den romerske skalden Ver
gilius, vilken Beatrice sänt för att
hjälpa honom ut ur syndens åter
vändsgränd. Under vandring ge
nom de tre rikena hinsidan graven,
genom helvetet, skärselden och pa
radiset skulle hans själ åter renas
för att bli värdig att skåda sin äl
skade Beatrice. Den romerske skal
den för Dante först allt djupare ner
i helvetet, från den ena avsatsen till
den andra, där de fördömda utstå
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allt hårdare straff, ända till de is
kalla regioner, där allt stelnar i den
omedelbara närheten av avgrunds
fursten, av Lucifer som i sina tre
käftar pinar världens tre 'största
syndare: Judas Iskariot som för
rådde Kristus, Brutus och Cassius,
som fegt vållade sin välgörare Cre
sars död.
Genom en rämna klättra Vergilius
och Dante därefter upp till sldfrs
eldsberget, som ligger på jordklotets
andra sida. Där bli de vittnen till,
hur de själar, som vid döden visser
ligen ej voro fria från skuld, 1:1cn
likväl ej tyngda av dödssynd; under
botövningar renas till des's I de
nå toppen av skärseldsberget, där
det jordiska paradiset är beläget.
Där får Dante dricka ur två veder
kvickande källor: ur Lete vars vat
ten utplånar minnet av alla begång
na synder och ur Evnoe som stärker
hågkomsten av de goda verk han
utfört. Han möter här Beatrice,
överjordiskt skön, dragen i en vagn,
som är förspänd med en grip. Hed
ningen Vergilius, symbolen av den
mänskliga visheten får ej följa Dan
te in i himmelen. Denna 1,1ppgift
är i stället reserverad åt Beatrice,
som här representerar den kristna
uppenbarelsen.
Genom himmelens olika 3fiirer
stiger Dante allt högre upp. Änglar
glida som ljusstrålar förbi hans öga.
Med det gamla och det nya - förlmn
dets heliga för han djupsinniga sam
tal. Ju högre han stiger, deslo star
kare och klarare blir ljuset, till dess
han i den högsta himlen, Empyre'.�n,
får skåda Rosa celestiale, den stora,
vita himlarosen, vars blad äro sam 
mansatta av idel saliga andar. Fri'.rt
dess 111ittpunkt utgår . en bländande
glans. Det är den Heliga Treenig
heten själv; himmelens livgivande
sol, alla änglars och · helgons hiigsta
salighet. I Paradisqs sista �ång he
der sankt Bernhard en sublim bön
till den Hel. Jungfrun, · "till henne
som kan hjälpa", att Dantes ögon
måtte bli nog starka att skåda in i
gudo111sljuset. Hans bön blir hiird.

Leende gav den hel. Bernhanl 1:1ig
tecken a tt se uppåt. Men ja� gjor··
de redan av mig själv så som han
ville. Ty min blick som bli vit ri�n,
trängde allt längre och längce in i
glansen hos det höga ljuset, som
ej har någon annan källa än sig
själv. Vad jag sedan såg ö versti
ger min tungas förmåga att t-eriH
ta . . . Vid åsynen av detta l j us bhr
man sådan, att det är omöjligt alt
någonsin vända sig därifrån för att
betrakta någonting annat. Ty <friri
är samlat allt det goda, som �1 1' fö
remål för vår viljas strävan.
Dantes gudomliga komedi . -· en
ligt den under medeltiden hän,lmn
de estetiken kallades varje dikt
med lyckligt slut för komedi - äger
en arkitektoniskt fast byggnad. Den
består av tre cantiche, Inferno, Pur
gatorio och Paradiso, var och en
ägande 33 canti, dessutom en in
ledningssång. För att dikta c.len har
fordrats såväl beräknande förstånd
som en djärv fantasi. Beundrans
värda äro det jämnmått och den
harmoni i Dantes snille som · i dik
ten komma till uttryck, en stark
vilja, ett genomträngande förstånd
och en lågande känsla och inbill
ningskraft prägla varje sida. Även
genom denna sin själs allsidiga da
ning förtjänar han i eminent grad
hedersnamet "en katolsk skald".
Trots sin översinnliga syftning
äger Divina Commedia en konkret
åskådlighet. Den sjunker aldrig ner
i torrt moraliserande framställning.
Det är bante själv som går genom
de tre hemlighetsfulla rikena, som
där renas under färden och föres
allt närmare hän mot sin kärleks
mål. Där förekommer intet själlöst
uppräknande. Dialogen är livlig och
omväxlande.
Ofta följa groteska
och sublima skildringar i brokig
omväxling.
Dante är en av de mest visuellt
begåvade skalderna som funnits.
Han uppväxte i Florens, där renäs
sansens unga konst just då fram
bragt sina första mästerverk ; han
skärpte dessutom sitt öga under
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ständiga vandringar i naturen;
själv ritade han också och var med
lem av målarnas skrå i Florens.
De bilder Dante visar oss äga därför
en plastisk åskådlighet, de ha sagts
vara som "huggna i marmor". Man
tänke bara på mötet mellan Paolo
Malatesto och Francesca da Rimini
och Ugolinos kvalfulla död i fängel
setornet.
Dante förenar på eU eminent sätt
antikt och kristet. Han är väl be
vandrar i den gamla litteraturen.
Exemplen och liknelserna därifrån,
vimla på varje sida och han åkallar
t. o. m. de grekiska sånggudinnorna.
Allt detta äi likväl endast poe
tiska symboler. I grunden är Dante
;djupt kristen och alltigenom ka
tolik. "Från Infernos djup och Pa
�;adisos höjder skådar han över i
flenna värld för att betrakta den i
�vighetens ljus". Dante har förstått
ått "ett enda är nödvändigt" : "att
ett vist sätt vandra från tiden
För nåendet av
[ill evigheten."
..
.
petta mål insatte han hela s.itt geni,
I · Under slutet av 1200-talet be
traktades detta problem på två oli
�a sätt av tvenne stora snillen, ett
fHosofiskt pch teologiskt: den hel.
[Thomas av Aquino, ett konstnärligt:
[Dante. Den senare var lärjunge till
:den förre. Dante kallar den hel.
rrhomas "sin lärare och sin ledare".
�umma Theologica och Divina Com
;media äro var och en i sitt slag full,
ländade mästerverk.: Den förra är
den kristna uppenbarelsens av för
ståndet ordnade . och syntetiserade
svar på livsproblemet. Den senare
behandlar samma ämne på en
konstnärs sätt i symboler och bil
der.
"Thomas har öppnat vägen
för Dante, men Dante har skänkt
liv åt Thomas . . . " Lycklig den
civilisation, som frambragt .dessa
tvillinggenier.
Båda äro söner av
kristendomen och de11 katolska kyr
kan, - - - emedan den lösning
de ge på livsgåtan, är den som Kris
tus givit världen och kyrkan frnm•
ställer för oss att tro och realisera."

rå

Det är betydelsefullt att Dantes
verk skapades · just i den moderna
konstens födelsestund. Det gav då
en stöt och en orientering åt den
italienska renässansen under dess
första mest livsfyllda period. Dantes
inflytande på konsternas pånyttfö
delse har förenats med de impulser
som utgått från den hel. Francis
cus ! Dante var Giottos lärare och
vän. Denne framställde honom på
flera av sina frescomålningar:
i Santa Marfa Novella i Fiorens har
Orcagna skapat en hel serie av mål
ningar med ämnen ur Inferno och
Paradiso.
Både Fra Angelic� och
Michel · Angelo ha inspirerats av
Dante vid sina framställningar av
yttersta domen. Raphael · framstäl
ler Dante bredvid Romer på sin
Parnassos. Bland moderna målare
har Eugene Delacroix med stort
snille avbildat Dante och Vergilius
i helvetet. Aube har mejslat en sta
ty av Dante framför College de
France i Paris och Pazzi en mar
morstaty i Florens..
Redan 1373 upprättades i Florens
en lärostol i Danteforskning o.ch
Bacaceia blev dess förste innehava
re. Liknande professurer skänktes
åt Pisa, Bologna, Milano. I vår tid
bedrives dessa studier även i stora
vetenskapliga sällskap och talrika
. tidskrifter. Bland de förra må näm
nas "Die Deutsche Dante-Gesell
schaft", "Dante-Society" i Cambrid
-- ge; - Massaschussets - och ''Societa
dantesca italiana''.
På svenska finns Divina Comme
dia i tre upplagor: N. Loven över
satte den nied bibehållande av det
italienska versmåttet 1856, Edvard
Lidfors 1901-03 och S. C. Bring
1905. Fr. Wulff har översatt Vita
nuova under titeln I livets vår.
Måtte studiet av Dante utbredas
och fördjupas i Sverige. Ty det kan
på ett enastående sätt stärka vår
kärlek till ädelt mänsklig och äkta
kafolsk biidning.
B e r t i 1 B o d s t r ö m.
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SOMMARDAGAR I SANKT ARILD.
Sankt Arild är en plats, som alla
Nordens katoliker en gång skulle sö
ka få se. Den ligger inte så långt
borta, i det nordvästra hörnet av
Skåne vid den djupblå Skelderviken
med vid och härlig utsikt åt norr
och öster. I söder och väster inra
mas landskapet av Kullens långsamt
uppstigande höjder. Här finns allt
vad naturvännen kan önska sig:
skog och hedar, berg och klippor,
det vida havet, som man aldrig
tröttnar att beskåda och den leende
slätten med . sina stugor och �yrkor,
som den verklige skåningen alltid

liga plats bjuder. Och - kanske i
ännu högre grad - denna säregna
traditions återupplivande och full
följande på alfra sista tiden.
Som vi lätt kunna förstå är Sankt
Arild ett gammalt namn på det idylliska fisk.läget vid Kullens fot - nu
mera kallas det mestadels end�st
Arild. Men ännu år 1580 står det
i en bok skrivet som Helli ATizt
Leijet, ja, så sent som år 1674 finna
vi ännu benämningen Hellig Atedz
Leije för det minnesrika Sankt
Arild. De gamla arildsborna äro
mycket stolta över byns imponeran-

Det gamla kapellet i Sankt _ Arild.

måste ha med i en landskapsbild för
au i längden gilla den och trivas
med den. Det är blott helt naturligt
för en Arildsentusiast att höra, att
denna trakt - Kullabygden - av
omdömesgilla kännare räknµs till de
två vackraste i hela Sverige. Den
andra, därmed jämförliga, är Frö_s
ön i Jämtland.
Men det är inte egentligen detta,
som gör Sankt Arild så attraktiv
just för Nordens katoliker. Det är
snarare den rikedom på gammal
kyrklig tradition, som denna märk-

de traditioner, de påstå, att den
fanns till redan på 800-talet. Det
egendomliga Arilds kapell, som lig
ger ·dolt bland hus och höga, skug
giga träd, anses vara uppfört mot
slutet av lOOO�talet. Fastän det är
ganska litet och oansenligt, rymmer
det i alla fall åtskilliga anmärk
ningsvärda ting, men ännu anmärk
ningsvärdare är den skatt av min
nen och traditioner, som denria
enkla byggnad minner oss om.
· Dessa leva icke blott på folkets
läppar utan återfinnes även i en
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gammal folkvisa, som uppskrevs
första gången år 1598 av Herman
Chrytrmus och återfinnes i tryck i
Brings Monumenta Scanensia av: år
1 754 (sid. 3 1 2 ). Senast ha1� den av
tryckts i Danmarks gamle Folke
viser, utgivna av Axel Olrik, som
noga upptecknat de olika versioner
na av Arildsvisan och försett den
med vetenskapligt lcritiska anmärk
ningar. Den talar om en grym och
flärdfull man, Herr David, som med
sin maka, Stolt Inger, och sina två
styvsöner Arved och Tore bodde på

Här var ingen räddning möjlig.
Herr Arved gjorde kors paa höljen
blaa.
Saa tog
· hand den stien ,paa hafsens
bond laa.
Tores lik flöt i land, där det nu
varande Torekov ligger.
Sank.t
Arild vaggades av vågorna J,UOt hel.Il
stranden. Styvfadern fann honom
där, liggande på en klippa vid vat
tenbrynet. Han skyndade sig då att
draga "de guldringe smaa" av gos
sens hand och sköt sedan honom

i:--c-- .
I .
I.

Sankt Arilds nya kapell. ·· Exteriör.

Stubberups gård (nu Stubbarp 10
minuters väg från Arild ). Men Herr
David hatade de båda gossarna, då
han i sin underliga svartsjuka miss
unnade dem deras moders kärlek,
och fann endast på, hur han skulle
kunna bringa dem om livet. Sålun
da lät han bygga "en Snecke. af ny",
fyllde dem med kol och befallde
Arild och Tore att på denna bräck
liga farkost begiva sig ut i vida värl
den. När de så kommit långt ut
på havet och lågo i sin sötaste sömn,
tände skepparen eld på fartyget;
Arild och Tore valmade i varandras
armar insvepta i fräsande lågor.

åter ut i det skummande vattnet,
som förde honom till en annan klip·
pa längre österut alldeles nedanför
det gamla kapellet. Men en vacker
dag upptäcker Stolt Inger, att hen
nes make bär Arilds guldringar, hon
anar oråd, med sina två tärnor
skyndar hon ner ti11 stranden och
finner sonens lik. Men när hon så
vill bära det till Brunnby kyrka,
blir det på vägen plötsligen så tungt,
att det icke mera kan rubbas. Stolt
Inger förstår genast försynens vink ;
över den plats, där liktåget sålunda
tvingats att stanna låter hon 'upp
föra ett kapell åt sin mördade son.
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Den strof i Arildsvisan, som inne
håller detta hennes beslut, är av en
sällsamt frisk och betagande skön
het i all sin enkelhet:
"Jeg skall lade bygge öfwer Herr
Arved en kyrke af ny.
De Herrer ligge ind for Brunby
Der at synge ottesång och högmässe
udi.
Saa ynkelig gräder stolt Inger.
På den klippa, där sank(, Arild

"Arilds särk".
Förövrigt har det
intet, som påminner om dessa gamla
berättelser, det
verkar
ganska
snyggt och idylliskt, men det är
också allt vad man kan säga om
det.
Egentligen är det först de allra
sista åren, som .den gamla Ari.lds
traditionen åter .börjat . vårdas av
pietetsfulla händer som ett av "de
tusindc Minder" , från Nordens ka
tolska tid, som ,nU: åter ''bryder frem
og blomstrer i 1Splskinsfryd". Ja, det

Sankt Arilds nya kapell.

första gången låg landdriven har en
fördjupning bildats i den .hårda ste
nen, som ständigt är fylld med vat
ten, vilket icke försvinnei· ens un
der den torraste sommar. Denna
kallas · sankt Arilds källa ocb har
sedan gammalt av folket ansetts häl
sobringande, ja, undergörande. Ock
så den sten, där den drunknade gos
sen lades av böljorna, då han andi'a
gången drev i land, säges ännu bära
märken efter hans kropp. I kapel
let förvaras ännu den dag i dag
stycken av
hans linneskjorta,

Inferiöz·.

förunderliga har skett, att Sankt
Arild i nådens år 192 1 har fått ett
riktigt katolskt kapell, där fornti
den ta'lar till den undrande nutiden.
Det är uppfört på konsulinnan
Trapps vidsträckta villaområde, på
en upphöjd plats, så att det är syn
ligt vida omkring. Exteriören på ·
minner starkt om der gamla kapel- ·
let, som ligger mera undangömt nere
i hyn. Högt uppe i gaveln hänger
en gammal kloeka, som förut till
hört en kyrka på Färöarna. Fönst
ren med sina små dnnkla, blyin-
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f�ttade rut.ur giva en ålderdomlig,
nagot hemligl:etsfull prägel åt hela
byggnad"'n.
Men det är fCrst när man irnm
mer in i Sankt Arilds nya kapell,
som man riktigt märker, hur man skulle nästan kunna säga -
epokgörande denna lilla anspråks
lösa kyrkobyggnad är. Först och
främst är den alltigenom smakfull
och konstnärlig. Det har ju inte
kunnat undvikas, att den allmänna
smakförskämning, som gjorde sig
så starkt märkbar under förra
hälften av 1 800-talet och som ver
kar vidare ända in på nuvarande
tid, också har satt sina tydliga spår i
v_åra nordiska katolska kyrkor, som
hll största delen ha byggts under
denna dystra konstperiod. Både i
deras allmänna struktur och ännu
mer i utsmyckningens detaljer på�
träffar man åtskilli_gt, som ur smak
synpunkt verkar föga imponerande.
På den allra sista tiden tycks en väl
behövlig reaktion ha börjat mot det
ta industrialismens obehagliga in
trång på helig mark. l Nordisk
Ugeblad for kathplske J{ristne har
nyligen förts en intressant diskus
sion om Dansk katholsk Kunst, som
av en insändare i Nr 27 av denna
tidskrift (1921 ) räddades ned i från
abstraktionernas och teoriernas luf
tiga rymder till den oss omgivande
verklighetens konkreta fasta mark.
Detta i all sin anspråkslöshet ypper
liga frilägg om "Vore Kirker og de
��s Udsmykning" för oss omkring
pa en liten_ rundgång i det katolska
kapellet i Esbjerg, insändarens hem
stad, förevisar objektivt berömman
de eller klandrande varje detalj i
_denna lilla kyrkobyggnad och för
höjer ytterligare värdet av sitt cice
.ronskap genom en mängd träffande
aninärkningar och praktiska kon
kreta förslag för en konstreform i
smått för det katolska Nordens kyr
kor. Det hör. naturligtvis till pjä
s �n, att en sentimental pseudonym
nagrn. nummer senare beskärmade
si� över detta ogudaktiga angrepp
pa kyrkornas helgonbilder och

blomster och broderier, som lättast
torde förklaras därigenom,, att in
sändaren i fråga fåU i ögat en bit
av den djävulens trollspegel, som
omtalas i H. C. Andersens saga om
" Snedronningen". Ja, så kan man
bli missförstådd här i världen.. Är
det då inte just ur andakts- och
fromhetssynpunkt av allra största
betydelse, att våra kyrkor .få en vär
dig och smakfull inredning, som
också kunna ge utomstående en
åskådlig bild av vår Kyrkas gamla
stolta kultur? _ I Sankt Arilds nya
kapell skulle , vår förståndige kriti
ker knappast finna mycket att an
märka mot. Det_ är från början till
slut uppfört och utsmyckat av _ en
konstnärshand, därför är det också
smakfullt fulländat in i de minsta
detaljer. På altaret tronar · en gam
mal ståtlig . Mariabild från Polen.
De vita väggarna · äro prydda med
kalkmålningar, som ännu icke fullt
avslutats. Här se vi Kristus so�
den medelpunkt till vilken alla blic
kar dragas, ,hiir se vi apostlarna
Petrus och Andreas, här se vi en
särskilt stqrslagen bild av den he
lige Knud Lavard; målad ,under en
stadc inspiration den 26 juni detta
år, samma dag som pilgrimståget
vandrade till Haraldsted. Över två
små sidoaltaren stå ärkeängeln Mi
kael och sankt Arild med sitt brin
nande skepp i handen, och fyra
scener ur den gamla Arildsvisan äro
f�amställda i kalkmålning på lång
_
vaggarna. Men icke blott allt detta
utan även de paramenter, som an
vändes vid mässan äro utförda av
kapellets ägarinna fru Gisela Trapp .
Något annat som gör denna lilla
byggnad i viss mån epokgörande är
den starka traditionskänsla som
uppbär densamma. Det är iclce till
räckligt, att det byggts i samma stil
som det gamla kapellet, några ste
nar från detta ha till och med in
murats i det nya kapellets golv.
Sankt Mikael har särskilt vördats i
Arild, och åt aposteln Andreas var
den n�rb elägna vackra Brunnby
.
kyrka mv1gd. Också i vårt nya ka-
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pells dekorering spela gamla mön
ster från Brunnby medeltida kalk
målningar en framträdande roll.
Allt detta påminner oss om den rika
katolska lokaltradition, som förefin
nes nästan överallt i Norden; Hur
kan ej denna utnyttjas och fortsättas
vid det stora kyrkliga återuppbygg
ningsarbete, som nu pågår!
Den 7 juli detta år lästes den he
liga mässan första gången i det nya
kapellet. Den 16 juli ringde dess
lilla klocka angelus över det
fagra Arild. Det torde vara första
gången sedan 1500°talets nedriv
ningstid, som en katolsk kyrkklocka
hörts i Skåneland. Så lästes·, varje
kväll under dessa sommardagar i
Sankt Arild aftonbön i kapellet.
Olika litanior, korsvägsandakter
och fromma betraktelser växlade
vid dessa andaktsstunder. Det lilla
templet var därvid till trängsel fyllt
av intresserade utomstående; också
under dagens lopp kom den ena
gruppen nyfikna efter den andra
och ville "se kapellet." Många ville
ha mera ingående förklaringar på
det de sågo, och samtalet gled så
lunda lätt över på rent religiösa frå-

gor.
Ovilja eller misstänksamhet
förspordes förvånande litet mot den
lilla katolska utpost, som här upp
förts- i det minnesomsusade Sankt
Arild. Tvärtom tycktes man betrak
ta den med en viss intresserad sym
pati. Det var ju de egna gamla kära
traditionerna och berättelserna, som
man återfann i det nya kapellet.
Ljusen brunno så stilla och högtid
ligt därinne till aftonbön, medan
sommarskymningen sänkte sig över
det hänförande landskapet. Och de
katolska bönerna man fick höra vo
ro ju både fromma och vackra, inte
alls så främmande och underliga,
som man hade tänkt sig.
Sålunda har fru Gisela Trapp ge
nom outtröttligt, hänfört arbete fått
sin gamla dröm förverkligad att
mitt i den gamla bygd, som hon så
mycket älskar, få uppföra ett tem
pel "till Guds ära och den helige
Arilds åminnelse", som det står att
läsa på kapellets minnestavla, var
på hon också med en förhoppnings
full blick på framtiden låtit skriva:
"Gör väl mot Sion i din nåd, o Her
re, på det att Jerusalems murar må
uppbyggas" (Ps. 50: 20 ).

DOKTOR RAFAEL MITJAUA Y GORDON

Natten mellan elen 15 och 16 augusti av
led härvarande spans,ka ministe1'n, cl o k
t o r R a f a e l M i t j a n a y 'a u r
d o n, enda,st 50 år gammal. Inom vida
lm,,e,tsar har deitta dödsbud väckt mycken
if,örstämning ,och d,j upt känt delta,gande.
Excellensen Mitjana hade nämligen genom
sitt sällsynt förbindliga och vinnande upp
träclande, en harmonisk förening av hj ärt
ligh•et och grandezza, genom sina djupa
konstnärliga och musikaliska intressen
och ic!ke minst genom sitt starkt framträ
dande intresse för Sverige och allt svielllskt
gjort sig till en av Stockhorrms poputära
personligheter. Både som musi,kihistorisk
forskane av rang, som skönlitterär för
fattare och skicklig öv-ersättrure har ha,n
gj ort ,s ig ett namn. Bland annat har han
översatt flera Str,indbergsdramer till span
ska. I sina kyrkliga intressen var excel
lensen Mitj ana en äkta son av det ärke
katolska Spanien 0011 en v·äirdig uppbä-
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rare av de stolta traditionerna från den tid,
clå Sve1,iges katoliker mer än en gång
funno en högsinnad och inodig hj älpare
mot förtryckare och fiender i det spanslka
s ändebude,t i huvudstaden. I detta sam
manhang kunde framhållas, att spanska
legationen i Stookholm upprättades av
konung Filip II huvudsakligen för att stöd
ja och uppmuntra Johan III :s. katolsk
orienterade kyrkopolitik. Onsdagen den 17
augusti ägde env,o yen Mitj anas jordfäst
ning rum i Sankta Eugenia Kyrka. Den
högtidliga rekviemsmässan sj öng,s av kyr,ko
herden cloktor Edward W/esse.! assisterad
av P. Berueilius och P. Klein. En represen
tativ församling bevistade densamma, gri
pen av .denna djupt .aHvarLiga och vemo
diga högtidliigliet. En av våra mest upp
burna diplomater och mest framträdande
katoliker .har sålunda gått U:r tiden. R. I. P.
B. D. A.
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VEIEN · TIL LI VETS TRR.
En fremstaaende norsk officer,
Oberstlöitnant C. Gulbranson er i
det norske dagblad "Aftenposten"
i de förste dage av April maaned
fremkommet med en artikelserie;
som har vakt opsigt i vide kredse.
Artiklen er rettet mot norske for
hold, men den kan sikke1't finde
anvendelse utover Norges grrense
- og i alle fald inden de skandina
viske !ande. - Oberstlöitnanten
skildrer var tids onder, onder der
har sin rot i egoisme og menneske
lige eigenskaper. Han fremholder i
disse artikler at det norske folks
rerlighet, hederlighet og lovlydig
het er i tilbakegang. "Opfatningen
av mrlighet, hederlighet og lovlydig
het har skiftet form", sier han. Ja,
han fremstiller forholdene slik at
vi maa tro menneskenes valsprog
er blit: "Hvor der er fordel er der
heder''. Oberstlöitnant · Gulbran
son fremkommer med en nekke ek
sempler paa skattesveg, bedrageri
og smugling. Det clreier sig isrer
om tilfrelder av "omgaaelse av lo
ven". Forfatteren paaviser hvorle
des hele folket er gjennemtr.mngt av
en strmben efter at tjene penger og
brulce penger.
Det er livets maal
for den store masse inden alle lag
av samfundet. Rensyn til lov og
ret maa vige, naar det gjreicler at
skaffe sig personlig vincling. - Og
jeg tror alle hrederlige mennesker vil
gi Oberstlöitnanten ret i hans skildringer av forholclene.
Oberstlöjtnant Gulbranson söker
at forklare an.rsaken eller oprindel
sen til de raadencle tilstancle i disse
ord av Thackeray i "Henry Es
mond" : Hele menneskeheten har
i sin store blindhet, ledet av slan
gen, sökt hen til Kunclskapens �rre
og glemt Livets trre·. - Oberstlöit
nanten utdyper og belyser avstan
den og mots.retningen mellen de to
livssyn Thackeray her fremstiller.
- Det förste ser i viclenskapen hele
Livets maal og fremholcler det intel�
lektuelle liv som elen höieste form

for livet i det hele. - Det anclet
livssyn ser derimot livets lykke i ut
vildingen av vort sjreleliv, d. v. s. i
utviklingen av hj.rertets egenskaper.
Det er imidlertid elen förste livsan
sk.uelse som, ifölge dens egne til
h::Engere. skulcle ha vundet frem til
förste pladsen i nutidens Norge.
Men Carl Gulbranson bemerker at
elen maa dele magten med det ma
terialistiske livssyn { eller levemaa
te ) , det der söker livets maal og
hensigt i legemlig velvrere og ny
clelse.. · Forfatteren fremholder at
det .er det intellektuelle og materia
listiske livssyn i forening der har
frembragt de forholcl, som vi nu le�
ver- under. Han fremholder, hvor
lecles opdragelsen, i skole som i
i hjem, er pn:eget av dette livssyn.
Det gjrelcler at bli dygtig i sin bran�
che og at styrkes til "Kampen for
tilwerelsen". Alt gaar ut paa at sei
re i konlmrrencen og at arbeide sig
op til höiere velvre·re. "Karakterens
vekst, hjrertets utvikling faar raade
sig selv" , sier han. I · 70-80 aarene
trengte Darwinismen ind blanclt
aanclslivets förencle mrencl i Norden.
Viclenskap og litteratur kappecles
01n at saa beren 01n ''kan1pen for
tilvrerelsen'' ut i folket. - vi hö
ster nu frugtene!
Den del av artiklen der intresser
te mig mest var dog konklusionen.
Oberstlöitnant Gulbranson encler
med at paakalde Kirkens ( elen nor
ske statskirkes ) hjrelp. Han opforcl
rer kirken til at ta kampen op mot
moderne materialisme i alle dens
former og utslag og saa tilsiclst
fremmaner han . Savonarolas aand.
"Vi trrenger en Savonarolas glöd in
den kirken. Hans glöd og hans
strenghet. Ti efter strengllet llimg
rer tiden." Med de ord encler elen
sidste artikel.
II.
Fra katolsk synpunkt hilser , i
artiklen med glrede. Oberstlöit
nant Gulbranson förer streng og al-
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varlig tale. Artiklen vidner om en
trang til at reformere icke saa me
get samfundet som selve menneske
ne. Og ethvert alvorlig forsög paa
at bedre folkemoralen finde1' "altid
stötte i vor kreds. - Og obei.'st
löitnanten ser aabenbart i religion
det eneste h:egemiddel mot vore da
ges onder. Paa dette punkt gir vi
ham fra katolsk standpunkt vor
udelte tilslutning. Vi for vor del ser
ingen bedring av folkets levekaar
uten ved moralisk fremskridt. Og
vi kjender intet moralsk framskridt
som icke er betinget eller fremkaldt
av religiös fremgang. Fra 70:_80
aarene har kristendommen' · ,, Vreret
paa tilbaketog i Norden. R�sulta
tet spores i en sterk nedgang i folk
moralen. Positivisten H. Taine har
fremholdt at der kristendommen
taper sin indflydelse og magt, der
tnenger egoismen sig fram kold, be
regnende og brutal og omdanner
samfundet til en röverlmle ( coupe
gorge ).
Men vi katolikker ser lrenger end
nu. Vi ser at statskirken ikke kan
hj.mlpe. De protestantiske kirke
samfund staar magteslöse overfor
materialismens fremtn:engen. Ti om
protestantismen ikke er aarsak til
den strömning vi nu er kommet ut
i, saa er den i det mindste en an
ledning.
Reformationen frigjorde menne
skene fra den katolske kirkes
"aandsmörke"., saa forteller i alle
fald god protestantisk historie. Pro
testantismen har saa indfört frihe
ten, den absolutte frihet i troens liv
og tankens verden. (För man lov
priser protestantismen for denne
daad, bör man betrenke at fra ab
solut frihet til töileslöshet er der
knapt et halvt skridt ! ) Protestan
tismens princip blev: enhver skal
i bibelen finde sandheten, enhver
skal der finde grundlaget för sin tro !
Dette medförte et dobbelte brudd
med enheten. Först bruddet med
Rom, og siden ny splittelse for
hver ny oppfattelse av bibelen.
H vad
har den r p'rotestantiske

grundsretning o m den frie forsk
bragt os for velsignelser? Hvad
har protestantismen fört
til?
Strindberg sier ved slutningen av
"Legender": "Protestantismen är fri
tänkeri, revolt, söndring, dogmatik,
teologi, heresi.
Och protestanten
är bannlyst. Det är bannet, förban
nelsen som vilar över oss och gör
oss otillfredsställda, trista, irrande.
Och i denna stund känner jag ban
net, och jag förstår varför segraren
vid Liitzen "föll på sin gärning"
och hur hans egen dotter demen
terade; förstår varför det protest.
tantiska Tyskland härjades un
der det Österrike förblev ostört.
Och vad blev vunnet för oss? Fri
heten att vara utstötta, friheten att
söndra och avsöndra för att sluta
som konfessionslösa." - Dette ly
der vel paradoxalt og overdrevet.
Men man maa erindre at den pro
testantiske livsopfatningen taaler
ingen grmnse for tankens frie flugt.
Det er indlysende at man ikke er
langt fra: fritrenkeriet. Sikkert er
det at det er den frie forsknings
princip der har bestremt og beher
sket aandslivets utvikling siden beg.
av 17. aarh. La os se lidt paa hvad
dette har medfört. Fra det protes
tantiske England trrengte det 18:de
aarhundrades rationalistiske filoso
fi utover Europa - og dermed fri
trenkeriet. I Tyskland frembringer
den fri� forskning Kant og siden det
19. aarh. subjektive filosofi. Den
nes förere Fichte, Schelling og He
gel forherliger "jeget" som livets
höieste princip. Denne lrere faldt i
god jord. Sammen med den fran
ske revolutions ideer utformet den
principperne for det frie menneskes
rettigheter.
Han begynte at tale
store ord om borgernes rettigheter,
pl�gterne talte man mindre om. Vi
vet, hvorledes den liberale social
ökonomiske skole med Adam Smith
i spidsen har dannet J,m-ren om han
delens absolutte frihet. Kort sagt,
vi ser en .rrekke forskjellige ström
me forenes i et sterkt og ustandse
Iig mot det store maal frihet. Det
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almindelige krav - i samfundsliv
som i aandsliv -: ingen hindring,
ingen grrense for det frie suvernme
menneske.
Historikern :Mignet 1 )
indrömmet at i Frankrige er kjrer
ligheten til friheten delvis lysten til
magt. Og vi ser jo tydelig at hele
denne store bevegelse ikke bare
skyldes idealer og uegennytte.
Oberstlöitnant Gulbranson har i si
ne artikler vist os frugtene av hele
denne bev::egelse. - I sin store nöd
söker han statkirkens hjre·lp. Han
ber dens tjenere holde op med "en
dogmestrid, der gaar over menig
mands fatteevne". Og han maner
dem til samling og f::elles arbeide
for at skape "en bedre og renere
slegt." Men den striden kan ikke höre
op. Den er en konsekvens av pro
testantismens fundamentale princip,
princippet om den frie forskning.
Protestantismens princip maa före
til splittelse, og vi vet at det har fört

til splittelse.
Haab om samling
bunder i illusion. Hvor har man
set to protestantiske samfund eller
sekter forenes til fmlles arbeide?
Hvem har hört det sted nre,vne? ?
Men hvem har ikke hört tale om
nye sekter, ny deling og mere split
telse ? - Tro ikke at det er nogen
tilf::eldelighet at den norske statskir
ke netop i denne time staar splittet
og magteslös ! Aldrig har vel et re
ligiöst samfund hat större opgaver
og som det kunde synes rikere mu
ligheter !
Den kjendsgerning at
statskirkens indflydelse paa hele
samfundslivet blir mindre og mindre n1erkbar for hver dag som gaar,
maa hos mange t::enkende menne�
sker v,IBkke tvil om elens levedyg
tighet. Den synes virkelig nu at
n,IBrme sig avslutningen for sin til
vierelse.
1) i\Iignct : Hist. cle la revolution I p. 118.

H e n r i k J. I r g e n s.

l(RISTEN E N H ET.

D etta lilla inlägg i en högaktuell fråga
hänrör fä'ån en icke- katolsk vän till Credo,
säkert ett uttryck för vacr som rör sig i
mångas hjärtan här i landet också i stats
kyrkliga lonetsar.

I "Kristina,, låter Strindberg
drottningen fälla ett uttryck, fullt av
sanning. Då rikskanslären frågar
henne, om hon verkligen ville av
falla från sina fäders tro, svarar
hon, att hon i stället ville övergå
. till sina fäders, Sturarnas och de
äldre Vasarnas tro.
Sina fäders tro? Fråga hundra
svenskar, och du skall av nittionio
få till svar: den lutherska tron ! Den
tro, . som Luther instiftade, och för
vilken i vårt land Olaus Petri stred!
Blott den hundrade, om ens han,
skall säga: den katolska tron ! Den
tro, som Kristus själv har stiftat,
och för vilken Ansgar stred här up
pe i Norden !

Egendomliga grundhet i tanke
gången, egendomliga brist på histo
risk känsla! Ha då 700 år av katolsk
frihetstid rullat spårlöst över vårt
land•.
Den enklare delen av vårt folk
liksom också de grundtänkande
inom . .de övre skikten känna ej
Kyrkans väsen. Det finnes i vårt
land faktiskt hem, där man tror
katolicismen vara en hednisk lära,
jämförd med muhammedanism eller
buddism, ja, det finns de, som tro,
att den enbart är hyckleri. Den vör
dade biskop Bitter har själv sagt,
att han gjort dessa erfarenheter.
Vad beror det på, att vi, sönerna
och döttrarna av ett en gång i grund
katolskt land, inte veta mer om den
allhärskande Kyrkan, än att vi bilda
oss orätta föreställningar om hen
ne? Orsakerna äro nog flera. Den
främsta torde emellertid nog vara
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den fostran till avoghet mot Kyrkan
svenska barn äro utsatta för.
I
skolans läroböcker svartmålas hon.
Enstaka bilder från kloster och pas
torat, som ej kunde kontrolleras så
noga, framdras och ställas som le
vande bevis för Kyrkans "förfall".
Knappast ett enda: försonande drag
kastar historien över denna institu
tion, som dock strålat ut över Sve
rige inte blott en kärnfull religiosi
tet utan även skönhet och kultur.
De svenska barnen få lära sig, att
Gustav Vasa ville "rena" tron, men
de få icke veta, att han ville åt Kyr
kans jordagods · och silver. De få
lära sig, att Gustav Adolf stred för
"evangelium", men icke att han
också stred för ett baltiskt kejsar
döme. De få lära sig att klost
ren blevo omåttligt rika, men inte,
att de voro härdar för kultur och
vetenskap, och de voro hus, där den
olycklige väntade sig barmhärtig
het. De få lära sig att biskoparna
voro maktlystna men ej, att de voro
män, vars energi och bildning voro
omätliga.
Vårt folk är protestantiskt eller
vill vara det men innerst inne glö
der dock den katolska tron. Det
ojämförligt största antalet svenskar
glädes när gudstjänsten får en mera
praktfull och högtidlig prägel. Vad
är det innerst annat än en katolsk
tanke? Och dock en tanke, som rik
tats endast på skalet. Huru starka
och sökande skola då icke de tan
kar bli, som riktats på kärnan ?
Jag har hört framstående prote
stanter, som prisat den svenska
statskyrkan, sqm en enhetens kyr
ka - den omsluter en hel stat. Un
derbara ologik l Varför inte ta kon
sekvensen av denna tankegång och
prisa den kyrka, som omsluter en
hel värld !
En ung student, ungkyrklig, tala
de en gång i hänförda ordalag om
ekumeniciteten, och fröjdade sig i
tanken på en vär\dsomspännande
evangelisk kyrka som motsats mot
Rom. Jag svarade: men varför inte
böja eder under Rom. När det förut

finnes en Kyrka, katolsk eller
världsomspännande, apostolisk eller
grundad av Kristus själv, varför inte
ingå som lydiga lemmar i hennes
kropp ? Hennes är åldern, traditio
nerna, den av Kristus givna makten.
Upplös Edra egna skröpliga sam
fund och uppgå i henne!
Detta är vägen till en verklig
kristen enhet. Den av Kristus själv
vandrade vägen !
N i 1 s F o r s b e r g.

Strålande sensommardagar över
staden. Badande i . praktfullt sol
sken ligger världen framför Credos
Torn. Det ihållande ruskvädret i
juli är nu alldeles glömt. I den lda
ra, genomskinliga luften ser man
tydligt också fjärran belägna land
skap och gör . huvudsakligen upp
muntrand<; observationer.
Med stort intresse har säkert
många av våra läsare följt den egen
artade Dgmlingsdislmssionen i Alle
handa. Efter att vår ivrige anta
gonist och licentiat i åtskilliga num
mer av denna tidning fått tillfälle
att utbreda sig över både "Katoli
cismens säregenhet" och ''Katolicis
mens attraktionskraft," fick omsi
der en katolsk insändare, pater Ans
gar Meyer möjlighet att komma med
ett svar på alla de dymlingska re
flektionerna. Detta var lugnt, sak
ligt, koncentrerat och buret av en
varm och nobel underton. I ett
kort svar avvisades emellertid dessa
klara och skarpa utredningar som
känslosamma utgjutelser. Licentiat
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Dymlings kritiska anmärkningar
om katolicismen voro däremot
"frukter av årslånga studier.'' Man
känner nästan lust att i så fall be
klaga den stackars studeranden för
detta sällsynt klena resultat av
hans årslånga mödor. Annars må
ste man också rättvisligen framhål
la, att dessa Dymlingska artiklar ble
vo allt välvilligare mot "katolicis
men" för varje gång. I detta sam
manhang kunde också annoteras,
att även själva Vår Lösen i sitt sista
nummer hade icke mindre än två
artiklar om katolska förhållanden,
som genomandades av en verklig
vilja att visa sig rättvis och förstå
ende också mot den förskräckliga
"påvekyrkan." - De innehöllo så
vitt man av en flyktig genomläsning
kan döma - icke en enda oriktig
uppgift eller ovänligt uttalande.
Lyckligtvis tycks det nu ha blivit
modärnt bland våra vedersakare
att behandla oss ganska artigt och
hänsynsfullt och ej mer som fågel
fria på polemikens fält, som man
kan misshandla och tilltyga hur som
helst.
Från Finland meddelas oss föl
jande. Vid Nådendals historiekom
mittes och museiförenings samman
träde Torsdagen den 5 maj 192 1,
föredrogs ett erbjudande av direk
tör Amos Andersson att bekosta
uppresandet i sommar av ett minnes
märke över en av Nådendals klo
sters mest bemärkta bröder, bir
gittinermunken Jöns Budde. Mo
numentet som skall resas på Kum
mel1backen kommer att utföras av
firman Forström i ljusgrå Kurugra
nit efter ritning av arkitekten W.
Palmquist.
Under ett Kristusmonogram eller
någonting liknande kommer att in
huggas följande av prof. Yrjö Hirn
författade text:
"Denna sten är rest till minne av
Finlands äldste skriftställare
Jöns Budde
Klosterbroder i Nådendal
- 1461. - 1491.

Judiths, Esters, Ruths och Makka
beernas böcker,
Fromma kristnas liv, betraktelser,
1ppei;tbarelser
Och Kyrkans trosläror
blevo av hans flit uttydde och vän
de från latin till svenska.''
Birgittinerklostret i Nådendal
grundades år 1440 av två munkar
från Vadstena, P. Acho och Fr. Lau
rentius. Om detta klosters öde el
ler om dess innevånare giva oss häv
derna mycket ringa upplysning..
Likaså om dess slutliga upplösning
genom den s. k. reformationens
våldsåtgärder - År 1487, då klost
ret 'sä1ide två patres till generalka
pitlet i Gnadenberg (Tyskland ) be
stod konventet i Nådendal av 1 1 pa
tres, 6 bröder och 34 systrar. Vadstenaklostrets Diarium berättar
för 1 508, att detta år vid Marie Be
bådelsetid pesten i Nådendal skör
dat på en månad trettiofem perso
ner av klosterfolket. - Av samma
krönika framgår att klostrets bygg
nader varit rymliga och solida, men
1tt de härjats av svår vådeld, som
lade kyrkan i aska. En rätt livlig
kommunikation tycks ha rått mel
lan moderklostret och detta finska
dotterkloster att döma av diariets
omnämnande av ibröder 01ch systrar
som sänts från det ena klostret till
det andra. - En av klostrets namn
kunnigaste personer är ovannämnde
Jöns B udde en av Skandinaviens
produktivaste skriftställare av Bir
gittas orden.
Söndagen den 21 augusti, Maria
Himmelsfärdsfest höll i S:t Hen
riks katolska kyrka i den finska hu
vudstaden den nyutnämnde adJ,Ilini
stratorn för den finska missionen
Mgr dr Michael Buckx för första
gången sedan den s. k. reformatio
nen en högtidlig pontifikalrnässa
under talrik anslutning från de
finska katolikernas sida. Den hög
tidliga stämningen förhöjdes genom
damkörens vackra utförande av
Miillers Missa solemnis varvid so
lopartiet utfördes av fru Rosa Wet�
terstrand, för Stockholms katoliker

21 4

bekant genom sitt mångåriga med
verkande i S :t Erikskyrkans kör,
vars trofasta stöd hon alltid varit.
Den 1 0 augusti avled genom
hjärtförlamning högvördige pastor
Robert Speckert i Trieb i Bayern,
där han verkade som kuratus. Han
var vid sin död 55 år gammal. Pa
stor Speckert arbetade under åren
1894-1904 i den svenska missio
nen som kaplan vid S :t Eriks kyr
ka i Stockholm. Han förvärvade
under sin verksamhet här genom
sitt milda goda väsen många vän
ner och han förblev alltid en . varm
vän till Sverige och dess katöliker.
R. I. P.
För dem av Credos läsekrets, som
redan ha deltagit eller i framtiden
ämna deltaga i den årliga vallfärden,
till Haraldsted, kunna vi meddela
en glädjande nyhet ( efter Nordisk
Ugeblad N:r 34 ) . Ett mörkt väg
kors av ek, som är 4 meter högt,
har nyligen blivit rest vid den stora
landsvägen mellan Ringsted och Ha
raldsted på den katolske hovjägmä
stare Garth-Griiners . ägor. Själva
korset är gjort i Köpenhamn. men
dess Kristusgestalt är smidd i den
bekanta byn Oberamm�rgau i Bay
ern. Det hela är en skänk av en
frikostig pilgrim, möjliggjord ge
nom stora personliga penningoffer.
Dylika vägkors ser man överallt i
katolska länder. Danmark äger en
dast två dylika, som ännu äro i be
håll från medeltiden. I Sverige fin
nes väl numera endast ganska få, de
flesta · på Gottland och Öland (Se
Hildebrand: Sveriges Medeltid 111
s. 407 ) . Det berömda stora korset i
Svini1egarn blev ju omkring 15-ta
lets mitt till och med högtidligen
uppbränt på Uppsala torg. I det
katolska Danmark tycks man hop
pas kunna resa bilder av alla 14
korsvägsstatinerna
mellan detta
vägkors och Haraldsted, där man en
gång har för avsikt att bygga ett
nytt vallfärdskapell på det gamlas
ruiner.

Också Norges katoliker har bör
jat årligen återkommande vallfärclel'
till Stildestacl, den plats där Sankt
Olaf föll i striden mot hedniska
upprorsmän år 1030. På den stora
helgonkonungens festdag den 29 ju
li draga pilgrimerna sålunda ut
till det minnesrika Stiklestad, där
mässan läses under bar himmel. I
år räknade denna vallfärd omkring
30 deltagare, huvudsakligen från
det närbelägna Trondhjem.
Med anledning av Dominikus.fu
bileet har Hans Helighet Påven ut

sänt en rundskrivelse till alla Kyr
kans patriarker, primater, ärkebi
skopar och biskopar, vari han pri
sar den helige Dominikus som en
Kyrkans trogne son och på det var
maste anbefaller dominikanernas
tredje orden.
Den 9 juli mottog den Helige Fa
dern kI"onpI"insen av .Tapan Hirohito
i högtidlig audiens. Påven fick av
denne mottaga en dyrbar silvervas
och gav i stället honom en konst
närlig mosaikbild föreställande Pe
terskyrkan. Tronföljaren var vid
detta besök åtföljd av den bekante
japanske katoliken och sjöofficeren
.Jama Moto. För ögonblicket anses
den katolska missionens utsikter i
det fjärran Japan synnerligen gynn
samma.
Från Rom har utgått en befall
ning, att samtliga italienska pI"äst
seminariel' inom den närmaste
framtiden noggrant skola visiteras.
Genom enhälligt beslut av de
engelska biskoparna har nu ett sär
skilt katolskt college upprättats i
Oxford.
Till biskop över det återupprätta
de sachsiska stiftet Meissen har ut
nämnts den framstående teologen
doktor Christian Schreiber, regem
vid prästseminariet i Fulda. Denna
utnämning har hälsats med den
största glädje i hela det Katolska
Sachsen.
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SVAR PÅ ETT AKT U ELLT BREV.

Hr Föt,fattaren Johannes Jörgensen.
Red. av Credo.

Ni besökte Sverige vid ett mycket olämp
"_gt tillfälle. Hade Ni kommit blott en
vecka senare, hade de två sista artiklar
na i min serie komm1t under Edra ögon
och väckt om icke glada känslor, sil. åt
minstone blandade. Min av fyra a,rtiklar
bestående, i Nya Dagligt Allehanda elen
10, 18, 24 och 29 j uli publicerade serie
va,r emellertid ej skriven bara för männ:
skor, som - i likhet med Er, hr för
fattare - tänka med känslan o ch bruka
intelligensen blott som känslans advokat.
Jag skrev ihuvudookligen för människor av
andra sj älsläggningar.
Det alternativ, inför vill�et Ni ställep
mig, nämligen okunnighet eller il'lvilj a som
min series källa, röjer blott släkttycke
hos sonen till en moder, som endast vill
hava smicker. Den anlagda synpunkten ä::
allde�es för träng. Ert känsloliv har klämt
ithop den.
Ni ber mig taga i övervägande ytterli
gare en "sreregenhed af Katholicismen",
nämligen den, att dess missionärer på sin
tid förde evang,eliet till Sve,r ige. Det var
verkligen en säregen "smregenhecl" I HadJe
j ag tagit den med i min skildring av ka
tolicismens säregenhet, hade j ag emeller
tid för rrronsekvensens skull även bort
medtaga som "srereg·enl1ed af Katholi
cismen" att elen för ungefär 26 år sedan
räddade in i sin hägnande vård ett ''vilsP
fa,rande får" (jag brukar Katolska kyrkans
egna vanliga uttryckssätt), nämligen fö11Iattaren Johannes Jörgensen ! Men icke

blev väl katolicismen ,till sitt väsen en
annan därigenom, att den drev mis,sions
verksamhiet i Sverige - till vidgande av
påvens välde, och icke låg cl'et väl i ka
tolicismens säregna väsen, att den skull e
få Et', hr författare, under sitt förmyn
cla,rskap ? Näppeligen. Och därför kundi,
dessa "sreregernhie der af Katholicismen" ei
försvara sin plats i min skildring av lrn
tolicismens v ä s e n, t 1 i g a säregenhet en skildring, som måste blotta både behag
liga ,och obehagliga ingredienser i världs
histori'ens, mest egena,rtade religionsbland
ning.
Stockholm den 18 augusti 1921.
C a r 1 D y m 1 i n g.

· Ovanstående genmäle ha vi ansett oss
böra "intaga i Credo, fastän v å r a svar
på motsiclans ang,repp som belrnnt i regel
aldrig ly0ka,s få någon plats i deras tid
ningar, fastän dessa förfoga över mång
dubbelt bättre utrymmesrnöjligheter än
vårt lilla månadsblad. Sålunda taga vi
elen ädlaste hämnd. Dessutom finnes ju
i det dymlingslm: svaret åtskilligt, som tor
de tntressera Credos läsekrets. iV igen
känna de v·älbekanta symptomen, diskus�
sionsskräck, en, invektiverna, som få er
sätta den felande 1ogiska bev.isföringen,
överlägsenlheten i form parad med lika
framträdande underlägsenhet i sak. Här
till foommer som något mera speciellt Mr
detta polemiska stycke elen friska frimod
lleten, som vågar uppträda och tala så
lunda till en tänkare och kri sten av
Johannes Jörgensens resning .
R e cl.

FRÅN VÅRA FÖRENINGAR.
De sedvanliga ,Eamnrnnkomsterna laga
sin början si:inclagen elen 9 oktober kl.
½ 8 ,e. m. med B i r g i t t a f e s t. Föredrag om "BiTgitinerkloster i våJr tid"
av P. Steph. Nordmark. - Ordinarie sam
mankomster hållas var första o. tredje
söndag i månaden, varvid sammanhängande
föredm,g komma att hållas över ''Intres
santa drag ur elen katolska missioruens i
Sverige historia" -, Klubbaftnar för de
yngre medlemmarna varje måndagsaftori
kl. 7. Musik, sång samt tillfälle till säll
slrnpsspel ocl1 underhållning. The. - Nya
medlemmar inbjudas. Upply,sning gives
och stadgar ' tillhandahållacs av Pastor S.
Norclma,rk, ordförande, Götgatan 46.
St. Joscfsfiireningen .

Föreningslokalen, Biblioteksgatan 29,
hålles, ,efter den 7 september öppen för
Concordias medlemmar söndagar kl. 1-3
e. m. och torsdagar efter kl. 7 e. m. I
läsrummet finnas talrika in- och utländ
ska tidskrifter ut1agda.
Concordia Catholica.

Tryckfel.

I förra numret av Credo (sid. 190) upp
g,ives det, att katolikernas acntal i fä'ittiska
Indien �,ör närv1rrancle uppgår till 29,094,719.
Denna siffra blev mycket för ihög i följ d
av ett beklagligt tryckfel. Den rätta är
2;909,479. Alltså nära 3 millioner.

S E PT E M B E R
St. Aeg,idius, Abbot.
17. Lördag,. St. Franc1slms' sårmät'ken.
2. Fredag. st. stephanus, Konung av 18. Sönda!J. Adertonde efter Pinrrst.
rn. Måndag. St. Janua:rius m. fl. mar
Ungern. (Jesu hj ärtas fredag.)
tyrer .
3. Lördag. St :a Maria in Sabbato.
20. Tisdag. (Vigildrug ti!ll St. Mathaeus.)
4, Sönda!J, Sextonde efter Pinrrst.
St. Eustachius m . fl. martyrer.
(I lhögm. SkyddsäTIJgelfesten.)
21. Onsdag. Kvatemberfastdag. St. Mat
5. Måndag. St. LaureTIJtius. Justinianus
haeus apostel. Evang.
Bilsk.
22. Torsdag. St. Thomas· dle Vi,llanova.
Bisk. Bek.
6. Ti,sdag, Ferialdag.
. Fredag. Kvatemb erfastedag.
7. Onsdag.
23 Fredag. Kvatemlberfastedag. St. Linus.
8. · 'l1orsdag. Den h. JungfTun_s .,:födelse 1 23·
Påve. Martyr.
(Morsmässa) .
24. L ördag. Kvatemberfastedag. Beata
9. Fredag. St. Gorgonius. Martyr.
Maria Virgo cle Mercecle. (Bi&ko10. Lördag, St. Nikolaus. Tolent. Bek.
pens konsekrationsdag.)
(I högm. Marias föc:Mse.)
Måndag. Marias hel. namns fest.
Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. Korsets upphöjielse. (Kors
mässa.)
Tor,sdag. Marias sju smärtor.
Fredag. St. CorneHus Påve och Cyprian Bisk. Martyrer.

11. Söndarr, Sjuttonde efter Pingst.

12.
13.
14.

15.
16.

26. Måndag. St. Cyp.rian. och Justina.
Martyr.
27. Ti,sdag. St. Cosmas och Damian.
Martyr.
28. Onsdag.
St. Wie.nceslaus. Hertig.
Martyr.
29. Tomdag. Dedicatio St. Michaelis Arch.
30. Fr�dag. St. Hieronymus. Bek. Ky.l'kol.
25, Söndag.

Nittonde efter Pingst.

Varj e kyrka hade .j början blott ett al- största uppmärksamhet och ofta mycket
tar e, m:en redan Grego·r den store talar kostbar och konstnärlig.
Berömt är
o m flera. Nu fin[!a vi i de nesta kyrkor sakramentshuset i Lorenzkyrkan i Nurn�
åtrn1nstorne, två sidoaltal'e. I de äldsta berg. På grund av altarets b1eskaf1'enhet
kyrkorna höjde silg över det fristående och belägenhet stod prästen fordom bak
altaret på fyra pelare ett slags Is.ten�· om altaret, så att han, över detsamrrna had,
baldakin, c i b o ,r i u m kallad, ,som v·id utblick öve.1' fofäet. Numera är han vänd
sidorna tills-löts av förhängen, som vid mot altaret med ,ryggen mot folket, ty
själva det het 10-ff)ue,t 1fränd11o�os. På I nu befinrneJ' sig ,på altaret t a b e r n a k
balcfakinen befann sig korset omg,ivet ,w I e t med (let Allraheligaste sum nödvän
btommor och ljus. Från insidan av bal- dig,gör denna hans ställning. D=a Guds
daki,nen hängde i en silverkedj a en c\'uva boning bland mänskobarnen, Tabernaklet,
av ;,;,l'l�,er, avsedd' att förvara det för de som på d:et ko·s,tbaraste allticl utsmyckas,
sjuka bes,tärn.Ua hel. s'akra.melllt.et. Oibus har fått sitt n,a;mn av det h eliga tältet
(= föda) ,gav åt hela denn,a överbyggnad i gamla förbundet. I cle olika kyrko
över altaret namnet cibo-rium, som nu- bygginadsstila1ma antagie,r det naturHgtvis
mera är namnet på spis-kalken i taber- skiftande fo11mer, ,omgivet av sym'boliska
naklet. När med h edendomens uts,l ock.- framställningar, statyer, Wlbedj ande äng
nande cl'ölj andlet av sj älva det allraheli- !ar och c1ylilkt. Rätt vanlig under medel
gaste för profanerande blickar ej . )äTugre I ticlen i gotiken är formen av ett torn,
'.'ar nödvändigt, så bortföllo så småningom varav b enämningen t u r r i s på taber
förhän:gena och Sakramentet flyttacres naklet. Tabeooak�e,t skall inuti vara för
från själva det öppna alta-ret tm ett s. k. sett mecl en vit 1in,neduk och dess väggar
s a k r a m e n t s h u S' i närheten av hög- -och tak beklädda med vitt siden. D örrens
altaret. Kors och ljusstakar få nu sin ytte!'stida bör vara skyld av ett förhänge
plat.s på själva altaret. Utsmyclmin,g,en i dagens· liturgiska färg. - På skärtorsda
av doosa sakramentshus, anting-en fristå- g en efter alta-ve.ts avklädning rengöres och
ende eller väggfasta, var <föremål för den tvättas tabernaklet med omsorg.
Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1921.

S. N-k.
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KY R K L I G KA L E N D E R
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Oktober

1. Lördag. S :a Maria in Sabbato.

2. Sönda!J, . Tju!Jonde efter Pi.I1ust.

(I högm. Roserukransfesten.)
Måndag. Ferialdag.
Tisdag. St. Franciskus av Asslisi. B ek.
Onsdag. St. Placidus ni. fl. martyrer,.
Torsdag. St. Bruno. Bek.
Fredag. S :a Bi-rgitta. Änka. Sveriges
rhuvudskyddshelgon.
(,Jesu hjärtas fredag.)
8. Lördag. Rosenkransfesten.
9, Sönda!J. Tju!Juförsta efter Pingst.
(I högm, S :a Birgittas fest.)
10. Måndag. St. Francj.slms B orgia. Bek.
11. Tisdag. Dagar · inom oktaven av S : a
12. Onsdag.
Birgittas fest.
13. Torsdag. St. Edvardus. Konoog.
14. Freda.g. Oktavdagen av S :a Birgittas
<fest.
15. Lördag. S :a Teresia. Jungfru.
3.
4 ..
5.
6.
7.

16. Sönda!J. Tjuguandra efter Pinust.

17. Måndag. S :a Hedvig. Änka.
18. Tisdag. St. Lukas. Apost. Evang.
19. Onsdag. St. Petrus de Alcantara. Bek.
20. T-orsdag. St, Johanne.s Cantius. Belc.
21. Fredag. St. Hilarion. Aibbot.
22. Lördag. S :a Maria in Sabbato.
23, Sömla!J, Tjuuutredj e efter Pinust.
24. Måndag. Feriald:ag.
25. Tisdag. St. Ohrysanthus et Daria.
Martyrer.
26. Onsdag. St. Eva,r,istus. Påve. Martyr.
27. Torsdag. , Vigildag till ApostL Simon
och Judas· fest.
28. Fredag. St. Simon o. Judas. Apostlar. ,
29. Lördag. S :a Maria in Sabbato.
30. Sönda!J. Tju!Jufjärde efter Pinust.
(Mässan ifrån fj ärde sörtd. efter
Trettondagen. )
31. Måndag. Vigildag ti11 . AUhelgonadagen.

KYR K L I GA K U N Ge> R E LS E R
F-rån och med söndagen elen 2 okt. (Ros'enkransf, esten) återupptagas' aftonguds
tj änst!)rna å söndagarna kl. 6 e. m. i St. Eriks och S :a Eugenia kyrlrnr.
S : a Eu!Jenia.

St. Erik.

Sikolmässa om vardagarna kl. ½ 9.
Stilla hel. mäs,sa på söndagarna under
septemb er . kl. 8 f. m. Fråin o. med okto
ber kl. ½ 9 f. m.
Söndagen · elen 11 sept. Maria födelseshögtid. - Högmässa kl. 11 f. m. med. pre
dikan. I ,kapellet å Mariaön (Ekerö).
Söndagen den 2 okt. Rosenkransfesten
kl. ½ 9 f. m. Gemensam h. Kommunion
för medlemmar av Rosenkransbrödraskapet.
Helga Lekamens Gille och Maria Irnngrega
tionen. - Kl. 11 f. m. Högmässa. Kl. 6
e. m. Aftonsång.

Skolmässa varj e onsdag kl. ½ 9.
Söndagen den 11 sept. MaIJia föqeJses
l1ögtid. Högmässa med p,r, ed.fkan kl. 11 f. m.
- Kl. 9 f. m. stilla h: mässa.· �
Söndagen elen 9 okt: · Bilr,gittafe.sten. St. Erikskyrkans invigningsdag. Högmässa
kl. 11. Aftonsång kl. 6 e. m.
Sönclagen den 18 sept. Den h. Eugenias
fest. Högmässa med predikan kl. 11 f. rn.
Söndagen den 2 okt. Rosenkransfest. Hög
mässa . med p;red:ikan .kl. 11 f. m. Afton
gudstjänst ikl. 6 e. m.
Söndagen den. 9 okt. D en heliga Birgitta,
Sveriges skyddsheJgons fest. Högmässa .
med predikan kl. 11 f. m. Aftongudstjänst
kl. 6, e. m.

Helga Lelmmens Gille.

Rosen,kransandakt freclagamna den 2 sept. o ch 7 okt. kl. ½8 e. m. i St. Erik. Precltlk
ningarna b örja först i oktober. Kommunion-mening : september : Våra katolska skolor
i Sverige, oktober : Vår högvördig,e Biskop.
"Söken och I skol en finna !"

För av katolska Kyrkans lära intresserade ,kommer instundande ·vinter gemen
sam undervisning att anordnas. i St. Ansgars sal en gång i veckan. 'DiLlträde till
föredrag.en är fritt och medför för de deltagande ingen särskild förpliktelse. An
mälning till deltagande . .tönxle ske till någon av präs,terna vid härvarande katolska
kyrkor, före elen 1 akt. d. å.
S. Nordm.arl{,
Pastor.
''Lovsjungen Hel'l'en !"

Damer och herrar, som . äro intresseiriacle fö,� kyrlwmusik och äga förutsättn,ing att
kunna medverka i kyrkokören, ombeclja:s hänvända sig till pastor S. Nordmark vid
St. Eriks kyrka. ·A. T. Södeir> 81.

L·---------------------_J

-,

f\-EJ. DF\VID f\NDERSEN & CoMP.
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Hos Vaktmästarr.n vid S:ta Eugenia Kyr,
ka, Norra Smedjegatan 24, Sto9kholm,
finnes till Sillu ett antal exemplar av

Thomas a Kempis

Kris ti _ efterföljelse
Från grundtexten översatt a'\/
0. ]. V. ER.ICSSON.
Obs.! Nedsjltt pris Kr. 5;
Passa tillfället! Endast ett fåtal ex. kvar.

Geno_m katolska prästerskapet i Stock,
holm, Göteborg, Malmö, Norrköping och
Gävle samt vaktmästaren -i n:r 24 N. Smed,
jegatan, Stockholm, kan erhållas

Intronisationen

av Jesu allraheligaste . hjärta i hemmen
genom familjernas högtidliga invigning åt
. detta gudomliga hjärta av

Pa�er Joach im SS. C. C.

CORMERYS,

11111111111111111111111111111111 11111111111111111111
Drottninggatan 32.
S TO C K H O LM

Framkallar
K o p i e ra r
'F o r s t o r a r
LEl{TIONER OCH . LÄXHULP BILLIGT,

Latin, Tyska oob. Svenska med gott r.e
sultat. Hän_vänd. till pastor S. Nordmark.
St. Tel. Sö. 81.
LITET LJUST, TYST VARl\lT RUJH,

möbl., nära Odenplan uthyres tiH ordentl.
her,ne, studerande eller likn. Upplysningar
St. Tel-ef. Sö. 81.
HANDSK-TVÄTT

hämtas efter titLlsägelse per tel. Kgh. 46 04.
Anna Brandt.

Pris J /1r.
L_______
_;____..:,____________
Linkoln Bloms Boktr. A.-B.. Stockiholm 1921.

