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DEN EVIGA STADEN. 

Högtälskade! Visserligen har he
la världen andel i alla Kyrkans he
liga högtider och elen värlclsfanman
cle trons fromhet fordrar, att varje 
minne för allas frälsning, som hög
ticUighålles, också överallt blir ihåg
kommet med en gemensam glädje
fest. Men dagens högtid (Petri och 
Pauli fest) bör förutom den vörd
nad från hela jordens krets, som 
elen förtjänar, också hedras med ett 
särskilt jubel från vår stad, så att 
elen plats s•om är förhärligad ge
nom apostlafurstarnas död också på 
deras dödsclag må vara ett festgläd
jens huvudsäte. Ty dessa äro de 
män, genom vilka Kristi evangeli
um komimit att utstråla från dig, 
o Rom, så att du som fordom var 
en villfarelsernas lärarinna, nu är 
vorden en sanningens lärjunginna. 

Ja, dessa äro förvisso dina fäder 
och dina sanna herdar, vilka genom 
att inlemma dig i Guds rike på ett 
mycket bättre och lyckligare sätt 
grundlade dig än det brödrapar, vars 
arbete lade de första grundstenarna 
till dina murar och av vilka elen som 

gav dig sitt namn också fläckade dig 
med sin broders blod. 

Dessa äro de som hava upphöjt 
dig till den äreplatsen, att du nu som 
ett heligt folk, en utvald stam, en 
prästerlig och konungslig stad ge
nom den helige Petri upphöjda stol 
äro vorden en huvudstad för hela 
jouclen och genom himmelsk from
het härskar vidare än fordom ge
nom jordisk makt. Ty änskönt du 
genom många segrar kunde utvidga 
ditt område och sålunda fick rätt att 
härska övet'. land och hav, är det 
dock mindre som du genom krigisk 
möda lyckats underkasta dig än vad 
kristet freclsverk har bragt under ditt 
välde. 

Ty det av Gud anlagda arbetet 
passade det bäst av allt, att många rL 
ken blevo sammanslutna till ett väl
de och elen för alla avsedda förkun
neisen sålunda genast lätt kunde nå 
de skilda folken, vilka sarnmanhöl
los under en stads herravälde. Ty 
okunnig om sin framgångs upphovs
man trälade denna stad samtidigt 
so'm hon behärskade nästan alla 



folk under dessa samma folks vill
farelser och syntes hava antagit en 
omfattande gudsdyrkan, emedan 
hon aldrig försmådde någon falsk 
lära. Och liksom hon då var hår
dast bunden av djävulen, är hon nu 
underbarast lösgiven av Kristus. 

Sankt Leo den store. 
Påve. 

Då aposteln Paulus åt oss nedbe
der vår Herres Jesu Kristi nåd, alla 
goda gåvors moder, återstår blott 
för oss att vi söka visa oss värdiga 
en så härlig skyddsherre, så att vi 
icke endast hä·r lyssna till Pauli 
stämma utan ock må förunnas att 
se denne Kristi stridsman, när vi ha
va kommit in i himmelens rike. 
Dock - om vi blott här nere hava 
lyssnat ivrigt till hans ord, så kunna 
vi också va-1.,da försäkrade om att vi 
få skåda honom däruppe, om vi ock
så ej få stå i hans närhet. Ty vi 
skola då helt visst finna honom i 
närheten av Guds konungatron, där 
keruber lovp·risa Herren och sera
fer sväva. Ja, ,där skola vi få se 
Paulus tillika med Petrus som an
förare och ledare av de heligas kör 
och få njuta av deras broderliga 
kärlek. 

Ty om han redan här på jorden 
så högt älskade bröderna, att han 
var villig att stanna kwu härnere, 
fastän han åstundade att skiljas hä
dan och få vara när Kristus, hur 
innerligt skall han ,då icke älska dem 
däruppe! Fördenskull älskar jag 
också Rom, fastän jag också av an
nan orsak kunde prisa denna stad, 
nämligen med tanke på dess storlek, 
dess höga ålder, dess skönhet och 
rikedom på invånare, dess makt och 
skatter och krigiska bragder. Men 
bortsett från allt detta prisar jag 
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denna staid salig, därför att Paulus i 
livstiden var så välvilligt stämd mot 
dess innevånare och älskade dem 
så högt, vilket han försäkrade dem 
i deras egen näi·val'O och bekräfta
de genom att vilja sluta sitt liv i· de
ras mitt. Hans heliga kvarlevor be
sitta de ju också alltjämt. Av detta 
har denna stad blivit förhärligad 
mer än av allt annat, och liksom en 
kraftig och sund kropp har den ock
så tvenne glänsande ögon, och det 
är de båda apostlarnas kroppar. 

Ja, så klart skiner icke, ens him
lavalvet, då solen utsänder sina strå
lar, som ·romarnas stad, då den ut
sänder dessa båda sanningsstrålar 
överallt på jorden. Här skall en 
gång P.aulus uppstå och med honom 
Petrus. Betänken och petrakten bä
vande detta skårdespel, till vilket 
Rom då skall bliva vittne, nämligen 
hur Paulus, hastigt ryckt ur sitt vi
lorum jämte Petrus, bäres uppåt till 
Herrens möte. Vilken ros skall 
Roms jord då icke bära åt Kristus, 
med vilka tvillingkronor skall den
na kejsarstad då icke prydas, med 
vilka gyllene kedjor skall den då 
icke viras, vilka källor skola då icke 
springa fram ur dess ma,rk ! Förden
skull beundrar jag .denna stad så 
högt, icke på grund av dess rikedo
mar eller dess stolta pela:rbyggna
nader ej heller på grund av någon 
annan av dess många sevärdheter 
utan på grund av dessa män, . som 
iiro Kyrkans pelare. Vem skall nu 
giva mig nåden att få komma fram 
till Pauli kropp, vila vid hans grav 
och se stoftet av hans lekamen, som 
uppfyllde det som fattades i Kristus, 
som bar Herrens sårmärken och 
överallt utbredde evangelii förkun
nelse! 

Sankt Krysostumus 
Patriark av Konstantinopel. 
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DE SENASTE UTGRÄVNINGARNA I 

ROM OCH APOSTLAGRIFTEN I SAN 

SEBASTIANO VID VIA APPIA. 

Den som för försfa gången efter 
de långa år som världskriget ,varade 
har beträtt den eviga stadens mark, 
kan knappast undgå att märka vil
ka oeThörda framsteg de där pågå
ende utgrävningarna ha gjort under 
denna tid. För mig var det icke blott 
en stor överraskning utan även en 
upplevelse av starkaste verkan, då 
jag under påsktiden i fjor för första 
gången hade tillfälle att studera den 
hedniska och kristna antikens ut
grävda mäTkesplatser och helgedo
mar i Rom. Hade redan före 1914 
den stora tempelanläggningen på 
Janiculuskullens sluttning med si
na åt gudinnan Atargatis invigda 
kultrum i hög grad tilldragit sig de 
lärdas uppmärksamhet, så måste de 
följande fynden först göra dem rik
tigt ordentligt häpna. 

Friläggandet av den redan förut 
bekanta Mithrahelgeclomen under 
San Clementes underkyrka var en 
händelse av första rangen, vilken 
särskilt har tilldragit sig intresS"e: från 
religionshistorikernas sida, vi näm
na framför allt den bekante belgis
ke forskaren Cumont. Man kan utan 
överdrift påstå, att denna anläggning 
är den mest betydande som överhu
vud existerar för förståelsen för den
na kult, som genom den romerska 
hären utbreddes ända långt upp i de 
nordligt belägna trakterna. Kalla kå
rar gå utmed ryggen på den besökan
de, då han stiger ned först i under
kyrkan med hennes ärevördiga me
deltida fresker och antika minnes
mä1ken och sedan under stegrad 
spänning beträder den djuptliggan
de marken till de samlingsTum, där 
Mithratjänarna fordom firat sina 
mysterier. Men till och med denna 
plats ha,r blivit överträffad av ett 
annat tempel framför Porta Maggi
ore, som troligen också varit invigt 
åt en mysteriekult och som blivit 
funnet under järnvägslinjen Rom-

N eapel. En antik basilika från det 
första århundradet, med tre skepp, 
atrium och apsis, betäckt med ett 
tunn valv - vem hade endast för 
några år sedan hållit allt detta för 
möjligt? Gällde icke basilikan all
tid för en utpräglad typ för den 
kristna konsten? Därtill komma de 
förträffligt bibehållna, praktfulla 
stuckmålningarna på väggarna, som 
alla tillhöra den greidsk-romerska 
sagokretsen och som syftemål tyc
kas ha haft en själens apotheos. 
Från högra sidoskeppe,t för en lång, 
hemlig gång uppåt. Den arkeolo
giska forskningen är ännu icke fullt 
på det klara med tydandet av denna 
basilika och den med densamma 
förbundna kulten. Slutligen få vi ej 
glömma att också nämna de talri
ka, nyutgrävda kolumbarierna vid 
St. Paul, 

Dessa och liknande fynd måst'.e: i 
första hand intressera dem, som 
forska på den hedniska religionsve
tenskapens mark. Den kristne ar
keologen och kyrkohistorikern där
emot fäster framför allt sin upp
mä·rksamhet på .den kristna religio
nens minnesmärken. Det är förvå
nande, hur mycket den påvliga kom
missionen för kristen arkeologi har 
hunnit med under de sista årtionde
na. Vi påminna blott om friläggan
det av de talrika, antika och medel
tida bostads- och kultrummen i 
Roms gamla, ärevördiga basililmr, 
vilka, som nu senast den schv,reizis
ka kyrkohistorikern prelat Kirsch 
har påvi�at i sina· utmärkta studier 
över de romerska titelkyrkorna, har 
bragt i dagen nya, viktiga upplys
ningar angående basilikornas och 
titelkyrkornas uppkomst och den 
gamla kristna församlingens guds
tjänst. Underkyrkan till S. S. 
Giovanni e Paolo, i vilken 
nu senast en praktfull antik
hednisk väggmålning har påträffats 



bredvid de fornkristna väggmålnin
garna, är för närvarande ett f•orm
ligt museum för gamla minnessa
ke:r. Grävningarna i Katakomberna 
ha allt sedan de Rossis tid oavbrutet 
fmtsatts ocb ha under kriget med
fört överraskande, storslagna resul
tat; den tyske fo1·skaren I. \Vilpert 
har i sina förträffliga arbeten givit 
en sammanfattning av dessa - han 
förbereder nu som bäst ett verk om 
de hithörande skulpturerna och sar
kofagerna. Likaledes ha de också 
under kriget företagna grävningarna 
i det hittills endast till en liten del 
bekanta CIBmeterium S. Pamphili 
vid Via Salaria belönats med de bäs
ta Tesultat. Härvid frilades talrika, 
delvis mycket djupt liggande anlägg
ningar, som på sina ställen kunna 
uppvisa ända till sex över var� 
andra liggande ,rader av gravar, 
Dess loculi, . som tillhöra det andra 
och tredje århundradet, äro i stor 
utsträckning ännu slutna och obe
rörda och försedda med· värdefulla 
iriskriptioner på grekiska och latin. 
- Hela den arkeologiska forslmin
gen såg sig ställd för en gåta, då vid 
byggandet av ett hus vid Viale Man
zoni i närheten av Lateranen tvenne 
kammare blevo frilagda, som ännu 
äro underbart väl bibehållna och 
på sina väggar prydda med talrika 
fresker av överraskande skönhet. De 
ligga innanför elen aurelianska stads
muren och tillhöra alltså ännu det 
tredje eller kanske t. o. m. det andra 
århundradet. Vid första anblicken 
finnes där intet, som tyder på kris
ten kult. Men ett kors, som är må
lat på väggen vid gången till den hö
ger om ingången belägna kryptan, 
jämte några andra tecken komma 
oss att förstå, att vi här ha framfÖT 
oss en kristen, kanske heretisk an
läggning tillhörande gnostikerna, 
som \Vilpert nyligen efter ett ingå
ende studium av de ifrågavarande 
målningarna förmodar. Han tänker 
därvid särskilt på orfiternas sekt. 
En tillfredsställande förklaring av 
dessa målninga,r torde knappast 
kunna givas, så länge man icke än
nu funnit motsvarande hållpunkter 
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i litteraturen och i övriga bildcyk
ler från denna tid. Vi märka sär
skilt bland dessa bilder en sittande 
figur med betande får vid sina föt
ter, en ryttare på väg från sin stad, 
följd av män och kvinnor, ett gästa
hud o. s. v. Vad som emellertid än
nu mera fånga;r den besökandes 
uppmärksamhet i dessa märkliga 
kammare, är elva mansfigurer ned
till på väggen, framställda i nästan 
hrilv kroppsstorlek. Särskilt fängs
las man av deras prakfulla, vät ka
rakteriserade huvud, som höra till 
ch-':t skönaste, som finnes kvar av an
tik väggmålningskonst. vVilpert an
ser dem för ctpostelporträtt, kom
pletterande dem med en tolfte bild; 
detta har också spritts genom pres
sen och väckt ett visst uppseende. Jag 
skulle icke vilja utan vidare beja
ka denna förmodan. I ett i Rom hål
let föredrag har \Vilpert själv måst 
erkä1111a, att den eljest från forn
kristna frmi1ställningar välbekan
ta, karakteristiska typen för apos
teln Paulus med det långa skägget 
icke kan påträffas bland dessa 
bilder. 

Vi komma nu till själva huvucl
ämnl't för vår framställning. Alla 
förväntningar överträffades av de 
nya grävningarna i den helige Se
bastians kyrka vid Appiska Vägen, 
som under våren 1915, innan Ita
lien hade kommit med i kriget, på
liegynts på uppmaning av elen un
der tiden avlidne rektorn vid det ty
ska Campa Santo Mgr cle V1Taal, en 
om elen kristna arkeologin högtför
tjänt man och under ledning av den 
schweiziske forskaren Doktor Sty
ger. Det var här fråga om ingenting 
mindre än uppletandet av den plats 
ad catacumbas, där enligt traditio
nen apostlarna Petri och Pauli kva:r
levor för en tid voro bisatta. Efter 
den skriftliga framställningen 
gamla urkunder är sakförhållandet 
1 korta ord detta: I den festka
lencler för staden Rom, av vilken 
författaren till Marty:rologium Hier
onymianum i första hälften av 400-
talet har använt sig, står under elen 
29 juni följande notis (här medcle-



lad i ordagrann översättning): » I 
Rom vid Via Aurelia de heliga apost. 
larna Petri och Pauli födelsedag (så 
kallades på kalendrarnas språk hel
gonens dödsdag) Petrus' i Vatica
num, men Paulus vid Via Ostiensis, 
båda i Catacumbrn (katakomberna). 
De ledo ma:rtyrdöden under Nero. 
Då Bassus och Tuscus voro kon
suler.» Nu innehåller visserligen den 
tidigare kronografen av år 354, 
den s. k. Philokalianska Kalendern, 
under samma datum följande notis: 
»Pet,rus i Catacumbrn och Paulus på 
Via Ostiensis. Då Tuscus och Bassus 
voro konsuler.» Men av detta ut
trycks innebörd och dess samman
hang med den övriga traditionen 
kan man draga den slutsatsen, att 
den första uppgiften ä,r den riktiga 
och ger vid handen, att alltsedan 
år 258 - de båda konsulernas äm
betsår - minnet av apostlafurstar
na firades på tre olika ställen, näm
ligen icke blott på vatikanska kul
len och på Via Ostiensis utan också 
på Via Appia i katakomberna. Att 
det här icke kan vara tal om de bå
da apostlarnas dödsår, är ju själv
klart. En notis i Liber pontificalis 
omtalar, att påven Damasus (366-
384) invigt en platonia (skall vara 
platoma = en med en ma,rmor
platta 1betäckt plats) i katakomber
na, vilken han också skall ha smyc
kat med verser; där skulle apostlar
na Petri och Pauli kroppar en gång 
ha vilat. Denna påvliga inskrift är 
alltjämt bibehållen. Dess båda förs
ta versrader lyda: 

Envar som söker Petri och Pauli 
namn må veta: 

Här hava först de helga männen 
haft sin boning. 

Enligt denna vers skulle sålunda 
apostlarna Petrus och Paulus for
dom »hava haft sin boning» (habi
tasse) på denna plats. Tanken att 
apostlarna under en tid skulle ha
va vilat på denna plats i katakom
berna, nämligen i· St. Sebastian, har 
man sedan hållit fast vid i både hi
storiska och legendära skildringar 
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ända in i renässansens tid. Så t. ex.. 
i den heliga Sebastians martyrakter 
(från 400-talet), vilken skall hava 
bisatts i katakomberna vid ingången 
till kryptan bredvid » apostla·rnas 
spår». I den helige Quirinus' mar
tyrakter berättas, att man skall ha 
bisatt honom vid Via Appia i apost
larna Petri och Pauli Basilika, där 
dessa en tid lågo och där den heli
ge Sebastian vilade på den plats, som 
kallas » Ca tacumbae » . I Salzburger -
och Wiirzburgeritenerarierna (från 
600-talet) berättas redan, att apost
larna hade vilat i sina gravar där 
under 40 år. De medeltida skildrin
garna hava sedan ytterligare legen
da:riskt utsmyckat denna tradition 
och delvis fördunklat den med and
ra uppgifter, men likväl bevarat dess 
sanningskärna. I alla dessa berättel
ser mötes man från början av den 
tanken, att apostlarnas kroppar för 
en tid bisatts i St. Sebastian ad ca
tacmnbas och i enlighet därmed 
måste ha blivit överförda dit från 
sin ursprungliga begravningsplats. 
Denna uppfattning delades också 
förut av åtskilliga bekanta fornfors
kare, i det att de antogo, att en 
translation av relikerna ägt rum år 
258 under konsulerna Bassus och 
Tuscus, medan den valerianska för
följelsen ännu rasade (detta i enlig
het med den Filokalianiska Katalo
gen). Men själva platsen, där de 
legat, kunde man icke uppleta. Av 
traditionen och den nuvarande bygg. 
nadens arkitektoniska struktur kun
de man sluta sig till, att den ur
sprungliga basilikan kan föras till
baka till den kristna förntiden och 
ursprungligen varit invigd åt apost
larna Petrus och Paulus, alltså icke 
åt den helige Sebastian. I de an
gränsande katakomberna, vilka på 
grund av sitt läge blivit betecknade 
»ad catacumbas>> (dalsluttning) ha
de den helige Eutychius' och den he
lige Sebastians kroppar blivit göm
da under den diokletianska förföl
jelsen, så att de vid basilikans upp
byggande komma att ligga under 
dennas vänstra sidoskepp och längre 
fram blevo mycket besökta och vör-



dade av pilgrimer. Sålunda kom det 
sig, att själva; kyrkan senare blev 
uppkallad efter den helige Sebastian. 
Dessutom uppstodo alltsedan 300-ta
let vid sidan om kyrkan åtskilliga 
gravbyggnader, bland vilka den som 
uppbyggdes över den helig,e Quiri
nus från Suisia (Sissek) i Panonien 
kom att få särskild betydelse. Un
der nyare tid höll man detta rum, 
på vilket man överförde benäm
ningen »platonia» (i stället för »pla
toma») för apostlarnas begravnings
plats, vilket emellertid visade sig feL 
aktigt efter De Waals utgrävningar 
under året 1883, varvid man därstä
des påträffade delar av en inskrift, 
som var tillägnad den helige Quiri
nus. I ett större, med· målningar 
smyckat mausoleum från 400-talet 
fann mail/ en i stuck inristad in
skrift: Domus Petri (Petri Hus), 
utan att likväl några andra håll
punkter kunde påträffas. Varje för
sök att uppleta de båda apostla,rnas 
verkliga bisättningsplats syntes dömt 
att misslyckas. 

Då beslöt sig De W aal under vå
ren 1915, stödd på· urkunder från 
1400- och 1500-talet, enligt vilka då 
på den tiden ett åt de båda apost
larna invigt altare stod i Kyrkans 
mittskepp, att under detta på nytt 
fortsätta g,rävningarna; de företogos 
av doktor Styger, som då var kaplan 
vid Campa Santo. Den 16 mars 
1915 tog arbetet med den italienska 
regeringens tillåtelse sin början och 
- som Styger uttrycker det - »un
der loppet av en halvtimma hade 
man funnit det äldsta monumenta
la beviset för minnet av en apostel
grav i katakomberna». Han berät
tar vidare: »Två skikt ä1.10 begravna 
under basilikans 111\ittelskepp. Jl\å 
ett djup av 8-12 meter under kyr
kans golv påträffade man 1) hed
niska gravar från det första och and
ra århundradet. Alltsedan 200-talets 
m:itt var denna nekropol begraven 
av grus, och över den sålunda bil
dade marken utsträckts sig 2) tven
ne samlings1·um, där de kristna möt
tes för att fira apostlarnas· minne, 
tills senare 3). den stora basilikan 
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i sin tur byggdes över dessa. Säkert 
stod denna där redan ett århundra
de därefter.» 

Först vilja vi blott förutskicka 
några kortfattade anmärkningar 
om Basilica Apostolorum _ och de 
hedniska gravarna. Undersölmin
gen av basilikans murverk jämte en 
gravskrift från 356-357, som fun
nits på den ursprungliga platsen för 
kyrkgolvet, hava visat, att denna 
basilika, som blev rest över den del
vis förstörda och av jordmassor 
höljda minnesplatsen, icke har bli
vit byggd först under påven Dama
sus utan redan före mitten av 300-
talet. Den var treskeppig; spår av 
de gamla målningarna ha funnits på 
flera ställen. De hedniska gravan
läggningarna bestå av delvis ut
märkt väl bibehållna kolumbarier 
(väggnischer för askurnorna) från 
det första århundradet, gravar från 
andra århundradet och samlings
rum. Allramest fängslas uppmärk
samheten av trenne väl bibehållna, 
bredvid varandra liggande gravrum, 
till vilka dörrar med starka sten
poster föra. Särskild häpnad väcka 
i dessa anläggningar målningarna, 
de underbara vinlövsdekorationerna 
i stuck, på den ena kammarens ta:k 
framställningen av Hades med de 
förbiilarrde döda. Detta liksom in
skriften D M. (Diis Manibus) anför 
Styger som grund för sin bestämda 
mening, att dessa anläggningar ha
va rent hednisk karaktär. Härvid 
återstode visserligen ännu en för
klaring, varför man på ett ställe här 
har hållit fast vid minnet av den 
k·ristna fisk.symbolen och på ett an
nat aU'bragt en inskrift med avbild
ning av både fisken och ankaret, allt
så typiskt kristen. I överensstäm
melse med sin grunduppfattning 
ger Styger också en hednisk tolk
ning av målningarna över ingången 
till den ena av dessa tre kammare; 
dessa föreställa ett landskap med 
en fåraherde och tvenne grupper 
människor, "av vilka den ena kala
sa-i· vid fyra halvrunda bord, medan 
andra stå samman i kretsar. Tjäna
re komma bärande på tunga korgar. 
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Ytterst på bilden finner man her
dar, som fly för framrusande vild
svin. Här är en begravningsföre
ning framställd, som vid måltider 
för de döda fördelade räntorna av 
sitt kapital bland medlemmarna. ,, 

Kirsch tror sig av de kristna bild
framställningarna tvingad till den 
slutsatsen, att de senare av dessa an
läggningar användes av kristna, kan
ske av en sekt. Styger däremot, 
som bestämt fasthåller vid deras 
hedniska lrnraktär, kommer till det 
resultatet, att alla dessa olikartade 
anläggningar endast voro i bruk till 
framemot 200-talets mitt och se
dan delvis blivit höljda me(l grus. 
Huruvida det sålunda bildade övre 
rummet övergått till de kristna ge
nom köp eller gåva låter sig icke 
avgöra. I varje fall var detta enligt 
de därstädes funna inskrifterna den 
så länge eftersökta Apostlagriften, 
som bestod av tvenne anläggningar, 
ett mindre, med målningar smyckat 
samlingsrum med sittbänkar och 
en brunn med avloppskanal, den 
s. k. Triclia, och en gård, belägen en 
meter djupare ned, i vilken man 
fann en kateder, en oljepelare, var
på »Petre et Paule» är inristat jämte 
rester av mosaiker. Av utomordent
lig betydelse är Triclian. (Så kalla
des redan under hednisk tid: den 
plats, där släkten samlades för att 
fira de avliclnas minne ). Detta rum 
är på tre sidor omgivet av väggar, 
medan den fjärde flankeras av en 
t-rappa och bildar ingången. Det 
inre rummet var prytt med målnin
gar. Men viktigare än dessa äro de 
talrika ,,graffiti » (inskrifterna), som 
ha klottrats in på väggarna dels på 
ort och ställe dels på nedfallna styc
ken. Inskrifternas paläograJiska 
tillstånd och målningarnas hela stil 
och teknik ,,hänvisa överensstäm
mande till 200-talets mitt som upp
komsttid» . De på grekiska och la
tin avfattade inskrifterna innehålla 
i mer än 100 fall 'apostlarnas Petrus' 
och Paulus' namn och bevisa, att de 
troende strömmade hit från alla håll 
för att här fira de båda apostlarnas 
minne. Men härmed är också fast-

ställt, att Apostlagriften har legat 
på1 denna plats. 

Efter sitt innehåll grupperas in
skrifterna i tvenne klasser. Dels 
anbefalla sig de kristna, ofta flera 
tillsammans, vars namn stå uppräk
nade, åt apostlarnas förlbön. Dels 
omtala de, att de i enlighet med den 
tidens bruk här ha hållit en minnes
måltid till apostlarnas ära, detta ut
tryckes med orden ,,refrigerium" ,  
» refrigerare » .  Vi anföra följande 
exempel ur den första klassen: 
»Petrus och Pa:ulus, kommen synda

·ren Primus till hjälp - Petrus och 
Paulus, ha,;en oss i åtanke - Petrus 
och Paulus, bedjen för Primitivus 
väl, väl - Petrus och Paulus, bedjen 
för oss alla - Petrus och Paulus, 
tänken på oss i edra böner - Pe
trus och Paulus, becljen för Evatus 
- Petrus och Paulus, bevareii Vin
centius. » Av elen andra klassens in
skriptioner kunde anföras: » Tomius 
Coelius höll en åminnelsemåltid till 
Petrus' och Paulus' ära - Dalma
tius lovade dem en åminnelsemåltid 
- XIIII Kal. aprilis höll jag Parthe
nius en åminnelsemåltid i Gud och 
vi alla höllo måltid i Gud. - Jag 
höll en åminnelsemåltid till Petrus 
och Paulus. » 

Vad först och främst angår det se
nare slaget av inskrifter, så bör ej 
uttrycket »refrigerium» här tagas i 
den betydelse, som det eljest ofta 
har i den fornkristna litteraturen 
och även på inskrifter, nämligen 
som elen himmelska vederkvickel
sen, det avlidnas salighet i himlen;  
det betyder här endast åminnelse
måltid. De kristna ha här överta -
git en hednisk sed och givit den
samma en religiös omtolkning. Re-

. dan på 100-talet är den påvisbar. 
Enskilda kyrkofäde,r sökte motarbe
ta den eller åtµ1ihstone uppträda 
mot missbruk av" dryckjom vid des
sa måltider, detta · särskilt Ambro
sius och Augustinus. I . grund och 
botten var den undetliggande tanken 
' oblandat vacker, oi:'.h nu har detta 
gamla bruk iblivit till ett viktigt be
vis för apostlafurstarnas vördande 
redan på 200-talet. 



I detta hänseende är dock den 
första gruppen av inskrifter ännu 
mera betydande. Vi ha här det lda
raste argument som någon kan öns
ka för att apostlarna redan då ha 
vördats och anropats av de kristna. 
Därigenom framstå också dessa in
skrifter som ett klassiskt vittnesbörd 
om helgonens vördande under den 
fornkristna tiden. Över helgonvör
dandets början och dess förhållan
de till rden hedniska kulteh av de 
döda har nu senast P. Dörfler skri
vit en ingående avhandling: Die An
fänge der Heiligenverehrung nach 
den römischen Inschriften und 
Bildwerken, Miinchen 1913. Också 
han kunde nämna strödda inskrif
ter av detta slag. Men vad de ovan 
omtalade grävningarna ha givit oss 
som plus, det är iden tryckande 
mängden av material, genom vilket 
både vördandet ,och anropandet av 
de båda apostJa.rna och därmed ock
så helgonen i allmänhet under den
na tidiga period i kyrkohistorien ha 
kommit att stå som oemotsägliga 
fakta. Tillika utgöra också dessa 
inskrifter ett klart bevis för Petri 
vistelse och död i Rom. På detta 
sätt ha de också uppfattats av den 
protestantiske teologen Lietzmann i 
hans glänsande bok om Petrus och 
Paulus i Rom. Vilken mening skulle 
det väl också ha haft att fira minnet 
av apostlarnas död i den eviga sta-
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den, ifall de icke verkligen ljutit dö
den i Rom och blivit bisatta där. Ut
grävningen av Apostlagriften blir 
därigenom till ett vältaligt vittnes
börd för den tmilitionella uppfatt
ningen _, och detta alldeles bortsett 
från den nyligen ventilerade frå
gan, om det i föreliggande fall 
verkligen har varit fråga om 
en translation av apostlarnas krop
par till katakomberna under ti
den för den valerianska förföl
jelsen eller saken har förhållit 
sig så - som sena,re legendära be
rättelser (Acta Petri et Pauli, Gre
gorius den Store) berätta - att de 
redan strax efter sin död tidvis pro
visoriskt ha bisatts här och först 
sedan ha förts till sina vilorum på 
Vaticanum och vid Via Ostiensis. 
Här vilja vi ej yttra oss över g·runder-
na för och emot denna senare upp
fattning ej heller om en tredje å
sikt, som talar om ett verkligt Do
mus Petri (Petrus' Hus) vid Via Ap
pia (Wilpert), en uppfattning, som 
ej torde vara lätt att försvara. Det 
resultat, som här vunnits är tillräck
ligt epokgörande, för att man därur 
skall kunna förstå den arkeologis
ka forskningens stora betydelse för 
kristen tradition. Den katolska Kyr
kans tro och fäderneärvd;:t lära hava 
därigenom fått ett nytt, starkt stöd 
av historien själv. 

E m i l  G ö l l e r. 
Professor i Freiburg im Breisgau. 

St. Sebastians kyrka vid Via Appia. 
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I SAMVETSFRIHETENS NAMN. 

Jag har varit hos de landsförvista 
i dag. De äro en hel liten koloni 
på 20 personer, som bosatt sig långt 
borta i en utkant av Rom, så långt 
borta att det knappast är Rom läng
re, utan nära nog landsbygden. De 
disponera ett temligen anspråkslöst 
hus och en stor trädgård. Huset var 
nog ej i bästa skick då de övertogo 
det, så ha år'en gjort sitt till och då 
de landsförvista tyvärr ej äga myc
ket av denna världens goda, ha de 
själva gripit verket an, spikat, lap
pat, målat, så att ingen som ser re
sultatet kan tro, att det är svaga 
kvinnohänders verk. Ty det är 
kvinnor, endast kvinnor, som bilda 
den lilla kolonien. 

Jag ser dem ännu i inbillningen 
som jag nyss såg dem, när jag läm
nade deras gästfria hem och vackra 
trädgård. Somliga komma släpande 
på tunga vattenkannor och strila 
över de spirande grönsaksplantor
na; andra stå böjda över sängarna 
och rensa ivrigt bort ogräset. Arbe
tet går så lätt och tyst ; det vilar en 
så fridfull stämning över dem alla, 
att mallj nästan glömmer, att det är 
för s'itt dagliga bröd, ej för sitt nöje, 
de sträva. Och med glädje gå de ock
så till sina övriga sysslor ; de taga 
emot vilket arbete som helst: bro
deri, sömnad, tvätt! Intet är dem för 
tungt eller för simpelt. De medel 
de under tröttande och ovan möda 
lyckas förvärva, tjäna icke blott till 
derns personliga underhåll - de nö
ja sig med så litet för egen del -
utan också till hjälp åt andra. Rö
rande är att se, hur mina landsför
vista välkomna varje gäst, han må 
vara rik eller fattig, och rörande att 
bevittna hur de med sina små medel 
förstå att hjälpa de behövande. Hur 
ofta ha de ej inom sina väggar berett 
rum åt landsmän som drabbats av 
den även i Rom så kännbara bostads
bristen, och hur många ha ej genom 
deras kloka råd och anvisningar fått 
luft under vingarna och en klarai·e, 
ljusare syn på framtiden. Även den 
omgivande befolkningen vänder sig 

till dem med förtroende, och sän
der till dem sina barn för att under
visas. 

De skulle vara lyckliga, mina 
landsförvista, i sin strävsamma, 
undangömda tillvaro, om ej längtan 
grumlade deras ro, längtan till deras 
moders hemland som hägrar för dem 
likt det bibliska Palestina. Obevek
lig höjer sig lagens stränga arm mot 
dem ! Stackars landsförvista l . . .  
Men varför denna stränghet? Äro 
de månne bolsjeviker som vilja un
dergräva allt bestående och som ett 
ordnat samhälle måste utestänga för 
att kunna trygga sin tillvaro ? Ack 
nej, de tänka icke på någon omstört
ning ; de vilja icke taga, de vilja gi
va, och dela med sig åt andra av det 
lilla de själva kunna äga. Ha de 
då möjligen blivit inblandade i nå
gon sammansvärjning mot de nya 
makteT som uppstått efter kriget och 
ha de därför drabbats av de styran
des misstro? Nej, och åter nej ! 
Långt före kriget voro de till! deras 
anor gå 600 år tillbaka i tiden, 
men deras brott är svårare än något 
som omnämnts. Hör blott : mina 
landsförvista ha dristat förbinda sig 
inför Gud till att en gång för alla 
avstå från rikedom, flärd, nöjen, 
jm,disk kärlek och äktenskap. De 
ha lovat att vara sina överordnade 
lydiga, att arbeta utan knot, att blott 
eftersträva Guds nåd och välsignel
se för detta och det kommande livet. 
Man ser dem ej på gatorna men ti
digt på morgonen tändas ljusen i 
deras lilla kapell, och på skilda tider 
hör man deras röster stiga i g1:i
pande bön till den Högste. 

Allt detta måtte väl vara tillräck
ligt för att göra dem ytterst miss
tänkta i ett civiliserat land. Det be
visar nämligen att de äro nöjda med 
en anspråkslös lott här i livet, icke 
vilja anpassa sig efter kulturens 
fordringar på kamp och nöjen, samt 
t. o. m. tyckas anse att människan 
kan undvara åtskilligt av detta jor
diska goda, utan att förlora sitt 
människovärde, ja, att hon rentav 



utan men, kan återgå till en betyd
ligt lägre levnadsstandard. 

Hur skulle ett modernt samhälle 
kunna bestå om dylika grundsatser 
fritt finge predikas? Om arbetsam
het, ödmjukhet och kyskhet fritt 
finge utövas och framställas som 
något efterföljansvärt? Skulle icke 
en återgäng till barbariet bliva följ
den? Så tänka säkerligen de stats
män vilka utestänga mina landsför
vista från sina länder. 

Omöjligt, säger någon. Vem 
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skulle väl vara dåraktig nog att ut
visa en sammanslutning av modiga, 
självförsakande, självförtröstande 
kvinnor, blott emedan de frivilligt 
bundit sig med löften. Är det en 
religiös orden som åsyftas, ·så har 
t. o. m. den antiklerikala regeringen 
i Frankrike måst tolerera eller åter
kalla ,en stor del av de nunnor den 
utvisat. Och i de protestantiska län
derna ha vi ju diakonissorna!  Se 
blott i Sverige, t. ex. , hur härligt dia
konissinstitutionen utvecklats. På 
Ersta möta vi kvinnor som, redan 
från sin tidigaste ungdom känt sig 
dragna från världsvimlet; de ha i 
övlig ordning genomgått förbere
dande provår (katolskt postulat) sti
git till provsystrar (kat. noviser) så 
bundit sig för viss tid och invigts 
till diakonissor, samt sedermera ofta 
under hela sitt återstående liv kvar
stannat inom moder-stiftelsens mu
rar, eller åtminstone på ålderdomen 
återkommit dit efter att ha sänts ut 
till församlingar eller sjukhus för 
att leda och hjälpa. 

Ja visst, men detta samma Sverige 
som i strid med lagens bokstav: 
» kloster må ej upprättas i Sverige» ,  
tillåter upprättandet av ett lutherskt 
kloster - ty något annat är ej Ersta 
och därtill ett på jordagods och guld 

rikt kloster - Sverige som tillåter 
protestantiska kvinnor att leva nun
nelif under benämningen cliakonis
so1·, det nekar svenska katolska 
kvinnor samma rättighet. 

Den från Tyskland införda diako
nissinstitutionen har f�tt och får 
alltjämt utveckla sig i frihet, utvid
ga sitt verksamhetsfält och sitt in
flytande, men Birgittinerorden, den
na genialiska skapelse av Sveriges 
märkligaste dotter, detta synbara 
bevis på att Sverige redan under 
medeltiden var ett kulturland, den 
har ej hemortsrätt i Sverige och 
svenska Birgittinernunnor få leva 
som landsflyktiga i främmande land. 

Det ordas så mycket alltjämt om 
samvetsfrihet, frisinne och för
eningsrätt i våra dagar I Varför hö
jer sig ingen verkligt frisinnad stäm
ma för att eftertryckligen framhålla 
det orimliga i att medborgare som 
öppet omfatta en annan religiös 
övertygelse än den officiella, stämp
las som mindervärdiga, eller att 
oförvitliga, självförsörjande kvin
nor förbjudas att sammansluta sig, 
att bilda ett gemensamt hem, lydan
de under en av alla sedan århundra
den känd regel, blott därför att de 
äro katoliker? 

För att kunpa följa sitt hjärtas 
och sitt samvetes maning måste de 
döma sig; till landsflykt undan sam
vetsfrihetens land, och sålunda ofri
villigt inför världen bära vittnesbörd ·  
om hur långt efterblivet detta land 
ännu är i sin uppfattning av frihet 
och rätt, samt till vilka orimligheter 
ett trångbröstat fasthängande vid 
gångna seklers fanatiska lagstiftning 
kan föra ett i övriga avseenden upp
lyst och högt kultiverat folk. 

Rom Palmsöndagen 1922. 
J o s e f a A r m f e 1 t .  
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OLSOK. 
ST. OLAVS FEST 29 JULI. 

Olsokfesten, Norges store dag i re
ligi0s og national herrseende - hvil
ke herlige minder gjemmer ikke 
dette ord for enhver nordmand og 
ismr for en norsk katolik! Hvilke 
tanker for n{itiden og perspektiver 
for fremtiden ! 

Den 29 juli. forer erindringen til
bake til den dag, da Olav Haralds0n 
i 1030 faldt som trosvidne paa val
pladsen ved Stiklestad. Det er den 
mest fremtr::cedende merkedag i N O·r -
ges historie, vendepunktet for nord
mands syn paa kristendommen, 
dennes seier over hedenskapet, be
gyndelsen til de gamle vikingers ci
vilisation og kilden til landets stor
het ind- og utadtil. 

Og nordmanden satte pris paa sin 
martyrkonges gjerning og heltemo
dige d0d. I 500 aar saa hans folk 
med hellig, gl0dende begeistring op 
til ham, som den st0rste blandt Nor
ges s0nner, hredret ham som sin v,ffir_ 
nehelgen hos Gud, priste ham i tale 
og kvad, i saga og skrift, ,IDret hans 
minde med herlige kirkebygninger 
saa at Olavs navn og ry var kjendt 
rundt omkring i Europa. Saaledes 
hadde Olav :CBrespladsen i sit folks 
hjerte indtil den nye lrere drev ham 
endnu engang - om end efter d0-
den - ut av sit eget land. 

Kil den til Olavs stordaad og til 
landets hreder og lykke var indfo
relsen av troen paa » hvite Krisb , . 
d. v. s. indforelsen og grundlregel
sen av den katolske Kirke i Norge. 

Uhyre v::censke>ligheter hadde Olav 
at kj,':Bmpe med. De gamle viking
ers sindelag, haardt som landets 
fjeld, gjorde vreldig motstand. Der 
inaatte en förste rangs kraft, ub0ie
lig mot og urokkelig tro paa en god 
sak til for at overvinde vanskelig
heterne. Det var Olav, som var i 
besiddelse av desse egenskaper. Olav 
var ikke den mand, der gik avveien 
for motgang. Tvertimot. Derom 
vidner hans ustanselige vandringer 
paa kryds og tvers gjennem landet 

paa alle aarstider, hans kamp med 
m,ffiktige og st::erke motstandere, hans 
landflygtighet til Gardarike (Rus
land), hans aldrig svigtende energi 
og iver for troens utbredelse samt 
den katolske kirkes bef,":Bstelse og 
fremfor alt hans d0d. 

Og hvilken herlig tid oprandt ikke 
for Norge efter hans d0d ! Olav 
hadde optat trosblomstens frn i sin 
egen sj,":Bl. Der utvikledes det til en 
herlig blomst og blev moderplanten 
til utallige andre. Han hadde lagt 
dette frn i hjemlig jord, der modne
des det med hundredefold frugt. 
Nordmands hjerte t0dde op ved naa
dens straaler, og historien ber etter 
om de storartede resultater, der op
naaddes for land og folk i et halvt 
aartusin. Gripende er det at lrese 
om det begeistrede trosliv, som be
sj,IDlet det norske folk, de storartede 
pilgrimsfäerder fra mer og fjern til 
Olavs g·ruv i Nidaros, folkets offer
villighet ved at komme langveisfra 
ad besv,":Brlige veie, tillands og til
vands, ved at nedl.ffigge sin skj,IDrv i 
b0ssen til Olavskirkens utsmylrning 
og til gudstjenestens h0itidelighol
delse. 

Det var en stortid paa redelt h0i
sind og uforgj,IBngelige minder. Her
lige kirkebygninger, som i Trond
hjem, Stavanger, Hamar og endog 
Trondemes i Nord-Norge, reistes 
overalt i landet og som endnu den 
dag idag er et levende og veltalende 
vidnesbyrd om fredrenes tro og ofre, 
deres iver og kunstsans. Talrike 
klpstre utbredte tro, lrerdom og gode 
sreder, blev arnesteder for kunst, vi
tenskap og haandvrerk. Fra kirken 
utgik civilisationen, den norske kir
kes ry spredtes rundtom og den kap
pedes med sine s0sterkirker i Eng
land, Skottland og Irland i hellig 
gudhengiven iver for Herrens og Kir
kens, sak, mens St. Olavs grav i Ni
daros var midtpunktet og maalet for 
valfarter fra indland og utland. 
Troens blomst, som Olav hadde 



plantet, blev som Libanons ceder op. 
h0jet og cypressen ved Sions bjerg, 
som palmen i Kades og rosentneet 
i Jeriko, den utbredte en herlig cluft 
og dens kj011het tiltrrek sig alles be
unclring. Paa elen kunde anvendes 
apostelens ord I Tess. 1, 3-10. -

Det var ikke magtbryncle, som var 
clrivfj.reren i hans iver, men troen 
paa en sto1i og hellig sak - at fore 
alle hen til H vite !{rist, at forene 
clelll i troens enhet - en tro og en 
nation, en Kirke og ett Norgetroens 
og nationens enhet - det var maa
let. 

Hvad under, at Olav blev den 
store, lysende, helteskikkelse, hvil
ken enhver nordmand saa op til med 
straalende 0ie! Hvad under, at net
op han blev symbolet paa og uttryk
ket for d'et ethvert norsk hjerte 
trenkte, folte, 0nsket! Hvad under, 
at han fortsatte at leve i norsk histo
rie og digtning, i saga og sang ! Det 
var han - og netop då han fik ba
nehugget av Thore Hund - som 
indledet Norges storhetstid og glans
periocle. I femhundre aar har den 
katolske kirke i Norge ,\Bret og 
hedret hans minde, arbeiclet i hans 
aand og saalecles fuldfort hans livs
v.!erk. 

Men saa ko1n stormen. En ny 
lrere fik incl'pass. Herjingerne blev 
frygtelige paa alle omraader. Haand 
i haand med Kirkens opl0sning og 
den nedarvede tros utslettelse fulgte 
landets og folkets nationale forned
relse. Ikke fordi folket tl'mngte el
ler 0nsket en: forrendring, men fordi 
fremmecle magthavere saa i refor
mationen en gunstig anledning og et 
fortrinlig middel til at fremme sin 
egen personlig materielle intresse. 
Med lyst og vold blev »forbedring
en» gjennemfort. Og danskekong
ens sendebud gjorde et grundig ar
beide. Biskoperne og presterne blev 
landsforviste, og i en lang tid blev 
det dem forbudt under d0dsstraf at 
sreUe sin fot paa landets grund; 
klostrene blev ophrevet og lukket; 
kirkerne nedrevet eller vanhelliget 
og bestemt til anden bruk, f. eks. til 
opholdssteder for kreaturer ; kirker-
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nes og klosternes eiendomme, beslag
lagt og 1ranet ; de hl. kar og andre 
kostbarheter, alt ofre av fromme 
kristne i mange hundred aar, vand
ret til kongens skatkammer i Kj0-
benhavn. Og Olav selv blev, ·som en 
av vore store digtere sagt »gjort ut
lreg og hjeml0s i sit eget land» .  Ja, 
mens s1elv gamle og nye hedninge
folk, altid hadde en hellig rerefrygt 
for de avcl0desi sidste hvilesteder, 
satte elen nye lreres tilh:cengere og 
magthaveire sig endog utover de 
mest elementare menneskelige fo
lelser - St. Olavs grav blev skjren
det, hans ben adspreclt og hans kost. 
bare relikvieskrin av s0lv ranet og 
bortfort. 

Samtidig med Kirkens 0delreggel
se fulgte opl0sningen av den natio
nele enhet. Norge blev litt efter litt 
en dansk provins. Intet var naturli. 
gere encl dette. Baandet, som haclde 
holdt folket i tanke og sindelag, i 
folelse av religi0s og national storhet 
endrregtig sammen, var jo s0nderre
vet. Konsekvensen kunde ikke ute
bli. 

Men tiltrods for alt dette hrerwerk 
lykkedes det ikke at . rive St. Olavs 
hellige og rervrerdige minde fuld
stmndig ut av nordmands hjerte og 
sind. Og srerlig i de senere aartier 
er vi vidn1e1� til at ialfald h0itidelig
holdelsen av Olsokdagen tiltar mere 
og mere, i kirken og utinfor kirken. 
Et glmclelig og betegnende tegn i saa 
benseende var den store St. Olavs
fest ifjor ved Hundorp i Gudbrands
dalen i anledning av . 900-aarsdagen 
av gudbrandsd0Iernes omvendelse 
til den katolske Kirke. Med store 
festligheter, i sang og tale, i ord og 
billeder har folket atter reret og hyl
det sin Konge. Med stor iver hadde 
pressen mange dager i forve�en gjort 
propaganda for 900-aarsfesten og· 
Hs. M. kong Haakons deltagels>!.� gav 
dagen en srerlig glans. » Tidens Tegn,, 
skrev den 29 juli ifjor i anled
ning av dagen: »Endnu er ikke Olav 
den helliges dag gjenopstaat iblandt 
os i sin fulde glans. Men det er be
tegnende for den magt over nord
mands sind ute og hjemme, som da� 



gen dog har, at tanken om at feire 
900 aarsmindet om kong Olavs ly
sende fmrd gjennem Gudbrandsda
len, egentlig er opstaat hos vore ut
vandrede landsm<.end i Amerika og 
har bragt mange av dem til at bes0-
ke sit fäedreland for at kunne dvrele 
denne h0itidsstund paa det historis
ke sted . . . 

Helgenkongens minde har lyst 
klart i vor historie i femhundre aar, 
det har i senere aarhundPeder vmret 
fordunklet, men folkets slegtsfolelse 
har s0kt tilbake til det, og hans min
de har vmret med i gjenreisningsar
beidet til denne dag. 

Hans martyrd0d dengang gjorde 
ende paa fremmedherred0mmet ved 
at samle det splittede folk. Som der 
over hans grav reiste sig den skj0n
neste og herligste kirke, vi har evnet 
at bygge, saaledes reiste hans min
de en historisk forpligtelse i folkets 
sjre1l, som har overlevet forfaldets 
tider og som altid maa leve og virke 
- forpligtelsen ti1. at verne om lan
dets selvstrendige liv, at bygge og 
trygge det i alt vort virke.» 

At Olsokdagen feires i vore katol
ske kirker som en fest av forste rang, 
er selvsagt. Med det fortjener at 
fremhmves, at der allerede i en aar
r,s.ekke foretas hvert aar, paa Olavs 
mindedag en katolsk · valfart fra 
Trondhjem til Stiklestad, det sted 
hvor St. Olav faldt for fiendens 
haand og kronet sin tro og sit vrerk 
med hjertets blod. Initiativet til val
farten skyldes hr. pastor ·c. Rieste
rer, sogneprest til St. Olavsmenig
het i Trondhjem, og gjennemforel
sen av samme hans energiske, maal
beviste og ufortrndne arbeide. Val
farten taaler selvsagt ingen sammen
ligning med valfarterne i gamle da
ger til Nidarosodömen. Den er kun 
et miniaturbillede. :Men er dog av 
stor betydning paa mange maater. 
Baade for katoliker og protestanter. 
Fra omegnen tar befolkningen ivrig 
del, folger med stor opmerksomhet 
og v,1oe,rdig holdning messen og prre
kenen. Messen holdes under et telt, 
specielt indrettet til dete 0jemed, paa 
en fri plads. >> Folket stod tret o. fyld-
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te pladsen», beretter hr. pastor Ries
terer ifjor. Og atter : » Folket lyttet 
aandel0s, ubevregelig, i m'cegtig 
sp,<.e:nding. Det var noget, som de 
aldrig/ hadde h0rt, som de aldrig 
hadde tmnkt paa. » 

Omtalen av Olsokdagen kan vel 
neppe avsluttes uten at mindes to 
personligheter, to Olav-er, av hvilke 
den ene har vre·ret midtpunktet for 
den katolske kirkes gjenreisningsar
beide i Norge i de sidste aartier. 
Efter 35 aars ihreTdige arbeide i 
missionens tjeneste er Hs. H. biskop 
D:r Johannes Olav Fallize netop i 
begrep at overgi vikariatets sty,relse 
til en yngre kraft, forat denne kan 
forts:,ette og bringe til blomstring og 
frugt elen sred, som hans forgjreng,er 
har saadd. Og idet vi b0nfalder h0� 
stens herre om at bel0nne han for 
trofast utfort arbeicle: i denne del av 
sin vingaard, ber vi samtidig at kir
kens guddommelige inclstifter vil 
velsig1rn efterfoljerens nye fiskedra:t. 
Hs. H. biskop D :r Johannes Olav 
Smits vaaben og valgsprog gir uttryk 
for de tanker og folelser, som besj.re
ler ham. Vaabenet viser solen, som 
gaar op over Norges fjelde og ne
denfor staar : » Spero lucem» -
»Jeg haaper paa lyset.» Et betyd
ningsfulclt symbol. Det forer tanken 
tilbake til kristendommens, indfo
relse i Gudbrandsdalen ved St. Olav 
for 9 aarhundreder siden. St. Olav 
kom til Hundorp for at faa d0lerne 
omvendt. Meget tidlig, enclnu for 
solens opgang, talte han til b0ncler
ne og diskuterte med deres ordforer 
Dale-Gudbrand. Snorre fortreller: 
. » Mens han talte til b0nderne om den 
usynlige Gud, randt solen straalen
de op bak fjeldene. Da sa Olav: »Se 
nu op, og se mot 0ster, der farer nu 
vor Gud med meget lys.» Da saa 
alle b0nder henimot solen. Men i 
samme 0ieblik slug Kolbein (kong
ens ledsager) til deres gud og han 
brast helt s0nder. Men Dale-Gud
brand stod op og talte : Stor skade 
har vi faat paa var gud ; men siden 
han ikke kan hjrelpe os, vil vi tro 
paa den Gud, som du tror paa'' - og 
de tok alle ved kristendommen. 
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Kong Olavs motto var igrunden 
det samme: » Spero lucem» ,  og ved 
at henvise til den opgaande sol over 
Norges fjelde, vandt han Gudbrands
d0lerne for Kristus og hans sande 
Kirke. 

Maatte den nye overhyrdes arbei
de til moderkirkens gjenreisning mel
lem Norges fjelde bli kronet med sam
me held som St. Olavs anstrengel-

ser iblandt sit folk. Maatte sandhe
tens lys lyse som dengang, da Olav 
for.kyndte den samme katolske tro 
i Norg,es land. Det er det lyse haap, 
vi alle, som har vor hellig,e kirke og 
Norge kjre-r, bIBrer i vort bryst : 
» Spero luceml> , - Gud give det! -

J o s. R e c k t e n w a 1 d, 
sogneprest til St. Ansgars menighet 

i Kristiansand S. 

rån Credos torn 

Årsdagen av den heliga Birgittas 
död, den 23 juli, har också detta år 
firats i den ärevördiga klosterstaden 
Vadstena. Tillströmningen av besö
kande var denna gång så stor, att 
varje tillgängligt rum i själva staden 
var upptaget av liggäster, så att fle
ra voro nödsakade att övernatta i by
arna i grannskapet. Den för Bir
gitta-llllinnet så ivrigt verksamma 
föreningen Societas SanctIB Brigit
tIB (Den heliga Birgittas Sällskap) 
hade stått för anordningarna, som 
allmänt ansågos sällsynt lyckade. 
Gudstjänster höllos - delvis efter 
fullkomligt medeltida ritual med bi
träde av pastor Berggren i Falun, be
kant som kännare av ·gammal svensk 
katolsk kyrkomusik. Också pre-

dilrningarna gingo i liturgismens 
tecken. Särskilt intresse väckte pas
tor Blomkvist från Jönköping genom 
ett tändande tal om det berättigade 
i helgonens vördande och åkallande. 
Så fira svenska statskyrkliga krist
na den heliga Birgittas minne - må 
vi svenska katoliker ej stå dem efter. 

Oskså i Finland har den 23 juli 
i år ihågkommits. En högtidlig Bir -
gitta-vesper har ägt rum i Nådendals 
gamla kyrka samma dag som Vad
stena firade det stora helgonets 
minne. Flera stämningsmättade la
tinska hymner och läsningar utför
des av de ibästa krafter, så att Hu
vudstadsbladets utsände korrespon
dent kunde skriva, att denna vesper 
» gav en sällsam stämning, väckte 
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andakt och blev en upplevelse för 
livet genom den inblick den åter 
skänkte i en försvunnen tids och i 
bortgångna släktens själs- och kän
slovärld» .  Senare på kvällen samla
des initiativtagarna till Birgitta
vespern och ett antal deltagare i 
högtiden till en kollation i Casinot. 
Härunder hölls flera tal bl. a. också 
av Finlands katolske överherde Mgr. 
Buckx. 

Praktverket Medeltida Kyrkokonst 
i Finland har av ,förläggaren blivit 
tillsänt biskop Diepen, som för en 
tid sedan var apostolisk visitator i 
Norden. Denne har i en tacksam
hetsskrivelse uttalat sin stora till
fredsställelse över detta klassiska 
ar.bete. Också den Helige Fadern 
själv har förklarat sig »med nöje 
och livlig tacksamhet» vilja motta
ga ett e1'bjudet exemplar av ifråga
varande bok. 

Genom Katholsk Klubs Pressebu
Teau i Köpenhamn har Credo fått 
mottaga följande nyheter från det 
katolska Island: Den isländska kyr
kan har nu grundlagt en ny station, 
i det den inköpt en väldig areal » Jo
fudarstader» vid Havnefjorden. Om 
områdets storlek kan man göra sig 
en föreställning, då man hör, att 
<less föregående ägare aldrig varit 
vid dess yttersta gränser, fastän han 
bott där i 20 år. Ledaren för det 
katolska arbetet i Reykjavik, den 
ungdomsfriske och ivrige pater 
Meulenberg, har nyligen fått is
ländsk medborgarrätt och är full av 
kärlek till den gamla sagoön. Snart 
väntas den förste katolske prästen 
av isländsk härstamning (efter 1500-
talet) upp till det vida verksamhets
fältet däruppe, Den första moderna 
katolska ibönboken på isländska är 
nu snart färdig att utgivas ; fyra is
länningar ha arbetat på densamma 
under pater Meulenbergs ledning i 
över två år. Den heliga Jeanne 
d'Arcs fest firades med stor högtid
lighet i Reykjaviks katolska kyrka. 
- När man ser hur ivrigt Katholsk 
Klub a:ribetar frågar man sig, om ej 
,ett skandinaviskt  katolskt samarbe-

te mellan de redan förefintliga or
ganisationerna i Nordens länder 
snart kunde systematiskt organise
ras. Det säges från väl initierat 
håll, att ett dylikt samarbete är en 
livlig önskan hos våra högsta kyrk
liga myndigheter i Rom. Bland våra 
mera aktiva katoliker i de skandina
viska länderna härskar också det 
livligaste intresse för en sådan sam
verkan på olika områden. Det be
hövs blott, att de första stegen ta
gas . 

Den omformning av den stora ka
tolska missionsföreningen L'Oevre 
de la Propagation de la Foi, varom 
en av dess ledande män antydnings
vis talat i denna tidskrift ( 1922 sid. 
129 ), har nu blivit en verklighet. 
Föreningen kommer hädanefter att 
ledas från Rom i nära kontakt med 
Propagandakongregationen. Med
lemmarna av generalrådet utväljas 
av Påven själv genom Propagandan 

. bland prästerskapet i de länder, som 
ivrigast understött verksamheten. 
Härvid kommer dock särskild hän
syn att tagas till den prioritetsställ
ning på den katolska missionens om
råde, som Frankrike intagit och 
fortfarande intager. I det motu pro
prio av den 3 maj 1922, vari denna 
betydelsefulla nyanordning officiellt 
meddelas, uttrycker den Helige Fa
dern sin innerliga förhoppning, att 
den på ärofulla traditioner så rika 
föreningen alltmer måtte växa och 
utbreda sig i hela den katolska värl
den. Den 5 juni höll generalrådet 
sitt första sammanträde i Rom un
der kardinal Van Rossums presi
dium. 

I ett brev av den 28 juni har På
ven i ett lyckönslmingsbrev till Kar
dinal Gasparri uttalat sitt särskilda 
förtroende för sin statssekreterares 
verksamhet. Allt tal om dennes fö-

. restående avgång är fullkomligt 
gripet ur luften. 

Generalsekreteraren i Nationernas 
Förbund har av kardinal Gasparri 
fått mottaga en allvarlig skrivelse 
rörande det efter världskriget ny-



skapade läget i det Heliga Landet. 
Häri heter det bland annat : »Den 
Heliga Stolen motsätter sig ingalun
da, att judarna i Palestina få åtnju
ta samma borgerliga rättigheter, som 
medlemmar av andra nationer och 
konfessioner där kunna glädja sig 
över, men den kan icke giva sitt bi
fall till: 

1) att judarna erhålla en privile
gierad och första rangs-ställning 
gentemot de övriga nationaliteterna 
i landet. 

2) Att de kristna konfessionernas 
rättigheter icke tillräckligt tillvara
tagas. » 

, Man må innerligt hoppas, att den
na i all sin formella mildhet ytterst 
bestämda protestskrivelse icke skall 
förklinga ohörd. 

Den i Milano bosatte Mgr. Orseni 
har av Påven utnämnts till aposto
lisk intermmtius i Holland. 

Med anledning av den eucharis
tiska kongressen i Rom skriver en 
korrespondet i den stora ledande 
franska tidningen Le Temps bland 
annat : » Man har känslan av att på
vedömets moraliska ställning i den 
eviga staden aldrig har varit mera 
upphöjd och oemotsagd än nu. 
Man kunde filosofera och resonne
ra över detta fenomen och efterfor
ska dessa orsaker. Själva faktum 
är iögonfallande, och vi som alltid 
leva i Rom kunna så att säga taga 
på det med händerna. » 

Kardinal Valfni di Ronzo har den 
27  juni detta år avlidit i Rom. Han 
tillhörde den för sitt kyrkliga sinne
lag berömda piemontesiska hög
adeln. Två av hans bröder ha varit 
generaler, i den italienska armen. 
Född i Cavour år 1858 blev han 
1 885 biskop av Coni i Piemont, 1 895 
biskop av Como, 1905 ärkebiskop 
av Vercelli, varifrån Benedikt XV 
skickade honom som apostolisk 
nuntius till Wien. Till kardinal 
utnämndes han den 15 december 
HH 9. 

De franska katolikernas glädje är 
stor öveF att se den uppburne, för 
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sitt kyrkliga sinnelag bekante skl'ift
litällaren Charles Goydu i de 40 
odödligas krets. Han invaldes eftet 
Denys Cochin av den frejdade aka
demien, som vid nyval tycks vara be� 
tydligt mera mån om sin värdighet 
och sitt anseende än den motsva
rande svenska. Goyau, som redan 
torde vara bekant för de flesta av 
Credos läsare, föddes år 1869 i Orle
ans i » landet vid Loire » och hjärtat 
av Frankrike. Redan som ung greps 
han av det starkaste intresse för den 
kristna Kyrkans historia" särskilt 
den sista tidens. Hans skildring av 
de religiösa förhållandena i Tysk
land sedan 1800-talets början (L'Al
lemagne religieuse 7 vol.) är utomor
dentligt intressant, klar, koncis och 
genomträngande. Överallt lyser 
hans varma katolska grundåskåd
ning igenom. En närmare bekant
skap med den nye akademikerns ar
beten skulle vara till både nytta och 
glädje också för oss nordbor. 

De för sin frikostighet kända ka
tolikerna i ärkestiftet Lyon ha un
der år 1921  insamlat icke mindre 
än 852,600 fr. till sitt prästerskaps 
avlöning, 1 ,008,995 fr. till missionen 
och 380,188 fr. till andra kyrkliga 
ändamål. 

För första gången på flera hundra 
år har man i år i flera församlin
gar i Berlin kunnat hålla stor sakra
mentsprocession ute i fria luften. I 
Sankt Maurutius-församlingen kun
de processionen t. o. m. röra sig, ge
nom flera gator. Också i åtskilliga 
av Berlins förstäder t. ex. i Nauen 
kunde man fritt företaga samma 
kyrkliga högtidlighet. 

Den 25 juni hölls i J ena en s. k. 
Katholikentag för Thiiringens ro
merska kristna. Särskilt sysselsatte 
sig mötesdeltagarna med de båda ak
tuella huvudfrågorna för nutidens. 
katolska aktion : skola och p1·ess. 

I Nymwegen ha under pingstda
garna Hollands katoliker hållit ett 
landsmöte, det andra i ordningen. 
Samtliga biskopar och katolska mi
nistrar deltogo i denna församling. 
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Ärkebiskopen av Utrecht, Mgr. Van 
de W etering, uppmanade särskilt 
1rntolikerna till obruten enighet vid 
de nästkommande parlamentsvalen. 
Han påpekade, att den Helige Fa
dern särskilt ivrigt önskade denna 
endräkt som allena ger styrka. 

Enligt sista folkräkningen har Ju

goslcwien 1 1, 725,000 invånare. Av 
des5a äro 4,475,000 katoliker, 
5,530,000 grekisk-skismatiska och 
1 ,088,000 mohammedaner. 

I Konstantinopel hölls detta år en 
högtidlig procession med det allra
heligaste Sakramentet på Kristi 
Himmelsfärdsdag. Den turkiska 
militär, som medföljde processionen 
för att upprätthålla ordningen, upp
förde sig från början till slut icke 
blott ordentligt utan t. o. m. pietets
fullt. Detsamma kunde man också 
säga om de skaror av nyfikna mo
hammedanska stadsbor, som åsågo 
det ståtliga skådespelet. En så väl
lyckad ooh mäktig procession har 
aldrig förut i nyare tid hållits i 
Konstantin den Store gamla stad. 

Mgr. Aragona, den energiske ärke
biskopen av Montevideo i Uruguay, 
har nyligen varit utsatt för ett miss
lyckat attentat från politiska mot
ståndares sida. Det stundar näm
ligen till presidentval i republiken. 
Attentatet anses bli till stort gagn 
för det katolska partiet. 

Torsdagen den 6 juli avled i Rom 
grevinnan Maria Theresia Ledo
chowska, känd över hela den katols
ka vä,rlden som grundläggarinna 
och ledarinna för Sankt Petrus Cla
ver Sodalitiet för den afrikanska 
missionen. Den avlidna var en brors
dotter till den berömde polske kar
dinalen Ledochowski och den 1iuva
rande jesuitgene>ralens äldsta syster. 
Född i Sankt Pölten den 29 april 
1 863 fick hon av sina fromma för-

äldrar den mest omsorgsfulla upp
fostran. Som helt ung kom hon tjll 
hovet i Wien, där hon snart nog 
blev skattad och älskad av alla. Men 
särskilt genom den store missions
biskopen kardinal Lavigeries infly
tande började hon alltmera intresse
ra sig för trons utbredande speciellt 
i de svartas världsdel. År 1889 bör
jade hon utgiva den lilla trevliga tid
skriften "Eko från Afrika", som nu
mera utkommer på nio olika språk. 
Den 29 april 1894 fick hon i Rom av 
Leo XIII tillåtelse att grunda ett 
kvinnligt religiöst institut, som till 
ändamål skulle ha hednamissionens 
understödjande. På sin återresa till 
Salzburg vann hon sin första soda
litie-syster fröken Melanie von Ernst. 
Sedan dess har arbetet stilla men 
stadigt utvecklat sig år efter år. Vid 
årsskiftet 1922 räknade Sankt Petrus 
Claver Sodalitiet icke mindre än 
37 622 medlemmar. I närheten av 
Salzburg upprättades år 1898 ett 
apostoliskt tryckeri, varifrån såväl 
missionstidskrifter som böcker på 
de olika negerspråken utgåvos . År 
1902 förlades arbetets ledning till 
den eviga staden. Vi ha här exempel 
på en kyrklig inrättning, som på ett 
lika ivrigt som praktiskt sätt arbetar 
med den moderna agitationens alla 
hjälpmedel utan att likväl någonsin 
fela i värdighet och nobless. Dess ar
bete har också redan burit mycken 
frukt och dess grundarinna kommer 
att intaga en bemärkt plats i nuti
dens katolska missionshistoria. 

På Malccbarkusten i Indien, se
dan gammalt ett blomstrande ka
tolskt missionsfält, finnas nu två ut
märkta högre skolor, en i Trichur 
(grundlagd 191 9 ) ,  den andra i 
Changanachery, där undervisningen 
nu till hösten tager sin början. Ock
så i Kina öppnas till hösten ett stort 
katolskt kollegium i Wenohow. Till 
detta har franska regeringen skänkt 
50 000 fr, 



1 
Hemmets dyrbaraste klenod, 

» Moderns knä är den första och 
bästa uppfostringsskolan» ,  säger 
Mgr. von Ketteler, » ty kärleken al
lena är i stånd till att uppfostra 
barnen. )) Därför bör mode'l'n hava 
lejonparten vid uppfostran, eme
dan hon äger den största kärleken. 
Och med rätta. Ty det kan icke 
förnekas att bland alla, åt vilka 
vård och omsorg om unga ömtåliga 
människoplantor är anförtrodd, 
obestridligt modern intager den vik
tigaste platsen. Hon är den första, 
och i många fall under åratal, bar
nets enda uppfostrarinna, och först 
då kunna präster och lärare göra 
sig nyttiga på uppfostrans område, 
när föräldrarna, och i främsta rum
met modern, hava lagt ett fast fun
dament i barnets hjärta. 

Med full rätt säger därför samme 
berömde kyrkofurste: »Tusen gån
ger lyckligt är det barn, som har 
en uppriktigt from moder, om det 
också skulle växa upp i trasor, ja, 
gå omkring i trasor ända fram till 
gravens brädd. Tusen gånger olyck
ligt det barn, som har en okristlig, 
en för religionens bud likgiltig mo
der, om det också skulle varn klätt 
i purpur och sammet . . .  )) Den 
största välgärning, som Gud i den 
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naturliga ordningen kan förläna 
människan, är utan tvivel en i san
ning kristlig moder. Jag säger med 
avsikt icke en öm, kärleksfull mo
der, ty om en moder själv äir upp
fylld av blott jordisk kärlek, då är 
hennes kärlek icke nyttig för bar
net, utan fördärvlig. Men en krist
lig, from moder är bland alla Guds 
gåvor den största . . .  

När modern 1redan länge vilat i 
den kalla jorden, men sonen driven 
av livets) vilda stormar kastas hit 
och dit, och står i begrepp att för
lora tron och själens adel, och 
skynda mot det eviga fördärvet, då 
skall hans fromma moders ädla ge
stalt resa sig inför hans själ för att 
med underbar kraft föra honom till
baka på trons och dygdens väg. Den 
som har lärt känna kristendomen 
och alla dess dygder, dess oförnek
liga sanning och renhet, dess till det 
yttersta genomförda självförgätna 
kärlek i en from moders liv, den 
som i en sådan familjekrets har nju
tit den frid, vilken F1rälsaren kallar 
sin frid, honom bevarar minnet av 
allt detta frånj varje avgrund och 
gungfly vari vår moderna omora
liska tidsanda vill locka honom. Ja, 
envar som en gång har sett dygden 
i all dess härlighet och kraft kan 
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icke utan motvilja och avsky se det 
onda, även om han själv vore be
smittad därav. Ja, en moders goda 
föredöme och visa läror tränga 
djupt, djupt in i barnets mottagliga 
och känsliga hjärta, och om också 
vid tilltagande ålder de onda böjel
sernas stormar skulle rasa, aldrig 
kunna de dock helt och hållet ut
plåna de drag, vilka en i sanning 
from moder en gång har inristat i 
det mjuka barnahjärtat. 

Huru månget frö, som en dygde
rik moder har utsått i sin sons el
ler sin dotters hjärta, men som un
der åratal legat gömt under syn
dens aska, har icke omsider spirat 
upp och blivit anledning till deras 
omvändelse. Ett träffande exempel 
finna vi upptecknat i den helige 
Augustini biografi, vilken utan tvi
.ve! våra läsare och läsarinnor re
dan känna. Mindre känt är må
hända vad en berömd tysk skald 
berättar angående sitt förflutna liv. 

Denne lärde och framstående 
diktare förde i sin ungdom ett allt 
annat än oklanderligt liv. 

En vacker kväll - det var redan 
sent - så berättar han, vände jag 
efter en larmande studentfest åter 
till min bostad och begav mig till 
vila. Men knappt hade jag lagt mig 
så stod plötsligen min moders bild 
så tydligt inför min ande, som om 
jag såge henne för mig i verklig
heten. Hon böjde sig ned, bestänkte 
mig med vigvatten, gjorde km:sets 
heliga tecken på min panna liksom 
hon brukade göra varje kväll, när 
hon lade mig i sängen, då jag var 
barn. Ovillkorligen stego nu alle
handa bilder från min ungdom upp 
ur minnets dunkel och min moders 
bild svävade hela natten inför mina 
ögon. Jag tänkte då vid mig själv : 
Huru lycklig var jag ej, då jag var 
liten och min fromma moder läste 
aftonbönen med mig, innan jag 
somnade ! Vilken ren och innerlig 
glädje uppfyllde icke min själ då 
jag för första gången gick fram till 
Herrens bord ! Och nu, nu är mitt 
hjärta fattigt, mörkt, bedrövat, 
övergivet och djupt olyckligt då 

jag endast följer mina lidelser ! Des
sa tankar ville icke lämna mig och 
de oroade mig mycket. Innan mor
gon grytt hade jag fattat ett nytt be
slut : det må kosta vadi det vill, men 
jag vill och skall lämna syndens 
väg och återvända till mitt forna 
gudfruktiga leverne. Och med Guds 
nåd, så slutar han sin berättelse, 
har jag uppfyllt denna allvarliga 
föresats. 

Slutligen vill jag, i sammanhang 
med det ovan anförda, tillfoga föl
jande om Mgr Wilhelm Emmanuel 
von Ketteler, biskop av Mainz. 

» Några veckor före sin prästvig
ning befann han sig vid sin älskade 
moders dödsbädd Med obeskrivlig 
glädje hade hon följt honom på 
hans väg fram till prästvigningen: 
Hennes största önskan var at få se 
honom stå inför Herrens altare, 
men Gud i sitt outgrundliga rådslut, 
bestämde det helt annorlunda. Han 
lät henne dö vid ingången till det 
utlovade landet. Men hennes min
ne överlevde henne och utövade sitt 
inflytande på Mgr von Kettelers 
hela apostoliska liv. Hon hade icke 
blott skänkt honom det lekamliga 
livet, även hans själ hade hon med
delat den fromhet hon själv i så hög 
grad ägde, . Hon hade däri nedlagt 
denna djupa gudsfruktan, denna 
outtömliga kärlek, denna strävan 
efter försakelser, denna djupa öd
mjukhet, som voro biskopens av 
Mainz karakteristiska egenskaper." 

Måtte alla mödrar efterfölja hen
nes upphöjda föredöme, då kunna 
de vara förvissade om att de upp
fostra sina barn i Guds ande och att 
de när de vuxit upp skola lända sina 
föräldrar till heder, Kyrkan till 
glädje och stöd och samhället till 
nytta. 

P a s t o r  P. 0 v e r s  c h i e. 

Pietros Rosenkrans. 
En gosse hade blivit överkörd _av 

en bil och i sanslöst tillstånd förd 
till kirurgiska sjukhuset. Där hade 
allt, som kunde görns, blivit gjort för 
honom, och han låg nu, fortfarande 
medvetslös, nedbäddad i en av sjuk-
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salarna. En ung sjuksköterskeelev 
höll vakt vid hans läger. Han hade 
icke många timmar . kvar att leva, 
hade läkaren sagt, men han skulle 
troligen vakna upp före slutet och 
detta skulle sannolikt bli smärtfritt. 

Det var en liten, mager gosse, en 
tidningsförsäljarie, att dömma av de 
söndertrasade blad som anträffats i 
hans hårt slutna, smutsiga lilla näve. 
Mycket mörklagd var han, hyn brun, 
håret kolsvart. Dödens allvar hade 
redan tryckt sin prägel på de barns
liga dragen. Döden, som kanske 
skulle komma innan han hann säga 
vem han var eller innan hans anhö
riga hunno fram till honom. 

Den unga sjukvårdarinnan be
trakrl:ade honom med rörelse och 
medömkan. Om rhon bara kunde få 
bud till hans föräldrar, i fall han 
hade några ! Att han skulle dö där, 
så ensam och okänd, då hans egna 
kunde ha hunnit dit i tid ! Hon kän
de sig helt förtvivlad när hon tänkte 
därpå. Hon visste inte varför just 
detta fall skulle gripa henne så 
djupt ; hon hade sett människor dö 
förut, såväl gamla som unga, såväl 
ensamma som omgivna av sina när
maste. Men det var någonting obe
gripligt rörande över detta fattiga, 
döende barn. Om han bara skulle 
vakna upp ! Men han låg allt lika 
orörlig. Som en liten sydlänning 
såg han ut. 

Så tog hon än en gång hans tra
siga rock och undersökte den. Icke 
väntade hon precis att finna något 
slags visitkort i den, men ändå stack 
hon handen i en av fickorna. 

Vad var då detta? Hon drog ut 
ett föremål, ett långt, besynnerligt 
pärlband! Ett sådant hade hon nog 
aldrig sett förut, men vid närmare 
skärskådande gissade hon sig till 
vaid det var. Det bestod av små, 
mörka kulor med ett vidhängande 
litet kors, och det var ett radband, 
ett sådant som romerska katoliker 
använda vid vissa böner. Den lille 
var således katolik ! Troligen en li
ten italienare. Detta var ju alltid 
eh upplysning, men var bodde han, 
va-r funnos hans far och mor? 

Hon satt och betraktade det främ
mande föremålet i sin hand. Säkert 
måtte det ha varit mycket kärt för 
barnet, eftersom han burit det på sig, 
ty i hans fickor fanns för övrigt in
genting annat än några slantar och 
några få skräpsaker som pojkar 
värdera. - En katolik ! Aldrig förr 
hade hon träffat några sådana, och 
hennes begrepp om dessa trosbekän
nare voro lika dunkla och förvända 
som hennes landsmäns i allmänhet. 

Men här låg ett döende, katolskt 
barn och hon måste, måste få reda 
på hans anhöriga! 

Då fick hon en plötslig ingivelse. 
Någonstädes hade hon läst eller hört 
att katolikerna stå i närmare berö
ring med sina själasörjare än vad 
som är brukligt bland andra trosbe
kännare. Tänk om hon skulle till
lmlla en katolsk präst, måhända han 
skulle igenkänna den lille främling
en! Hon lät ej en minut gå förlorad. 
Efter att ha anmodat en annan skö
terska att under tiden intaga hennes 
plats, ilade hon till telefonen, fann 
snart i katalogen det nummer hon 
önskade och träffade till sin obe
skrivliga glädje den person hon 
sökte. Hastigt framförde hon sitt 
ärende. En vänlig stämma svarade 
henne, och prästen lovade ofördröj
ligen infinna sig å sjukhuset. 

Hon satt som förut vid gossens 
bädd när den främmande prästman
nen anlände en kvarts timme sena
re. Han kände strax igen den sjuke, 
det var ju Pietro, den lille snälle 
Pietro, som så ofta tjänat som kor
gosse och som för en tid sedan med 
så stor andakt mottagit sin första 
heliga kommunion. Han var tolv 
år, fastän han såg så mycket yngre 
ut, och hans föräldrar, fattigt arbets
folk, italienare, bodrde ej synnerli
gen långt borta. Prästen gick strax 
till telefonen och ombesörjde deras 
eftersändande. 

Sjuksköterskan glömde aldrig 
blicken i Pietros ögon när han en 
stund därpå slog upp dem och igen -
kände sin avhållne pastor. Sedan 
tittade han undran.de på henne och 
varseblev sin rosenkrans, vilken hon 
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hela tiden hållit i sin hand. Sk.'ug
gan av ett leende gled över hans 
clöclsmatta drag då hon mötte hans 
blick och räckte honom den skatt 
som visat sig vara tiH en så stor väl
siznelse för honom. Sedan drog hon 
sig tillbaka, ty själasörjaren skulle 
förbereda Pietro för mottagandet av 
de clöendes sakrament. 

De djupt uppskakade föräldrarna 
ankommo i tid till sitt barns döds
bädcl. Och tillsammans med dem 
fick sjuksköterskan närvara vid 
handlingar som gjorde det mäkti
gaste intryck på hennes unga sinne 
och kommo de arma föräldrarnas 
våldsamma smärta att stilla sig. Ty 
den lilles ansikte var så fridfullt, så 
förklarat, då han, e.fter att ha blivit 
smord med helig olja, mottog Vand: 
ringsbrödet för elen , stora färden till 
evighetens land och prästens ord vo
ro så sköna och trösterika att dö
dens beskhet vek undan för den 
fläkt från paradiset som tycktes dra
ga igenom rummet och förvandla 
den lilla avskrankningen, där den 
döende låg, till en helgedom. 

Pietro kunde icke mera tala, men 
han sände en lång, kärleksfull blick 
till fader och moder och till sin and
lige fader. Så slöt han sina ögon, 
som de trodde, för alltid. Men ännu 
en sista gång öppnade han dem, sök
te med sin bristande blick sjukskö
terskan, log mot henne och räckte 
henne rosenkransen, hans enda kvar
låtenskap, liksom till tack för den 
kärlekstjänst hon gjort. 

K a r i n A n t e l l. 

Vallfärden till Haralclstecl. 

En knuff, ett ryck. - »Ringstecl!»  
ropar konduktören. Vi stiga ur, tå
get ger till ett komiskt tjut och su
sar vidare över slätten. Fyra av oss 
svenskar packa in oss i en liten dili
gens och gunga iväg bort till hotel
let »Postgaarden». Där skulle vi 
övernatta till morgondagen elen 25 
Juni, vallfärclsclagen. 

Middagssolen sken över staden, 
här och/ var skymtade elen stora 
danska slätten och där reste sig den 

vackra St :Benclts Kyrka i ,;anlig 
romansk stil. På hotellet voro re
dan någi'a pilgrimer anlända. 

Vallfärclsdagen rann upp med en 
tvekande sol och väldiga hotande 
moln, men vi voro ju tacksam:ma att 
det inte hiillregnade. Klockan nio 
firades en stilla hel. mässa i St. 
Knuds lilla katolska Kyrka. Den 
påvliga flaggan jämte den danska 
voro planterade utanför Kyrkan och 
flaclcl1·ade välkommancle för mor
gonvinden. Tiden led, men blott 
några få pilgrimer syntes till. Vi 
härjade undra om dessa skulle bli 
de enda, men till sist kom dock en 
efter en, så att hela Kyrkan blev 
fylld till sista plats. Många gingo 
till elen hel. kommunionen och då vi 
efter mässan fått en smula till livs 

. . 

hos Josefs-systrarna samlades vi 
utanför kyrkan varifrån processio
nen skulle utgå. Processionskorset 
och baneren välsignades högtid
ligt, pilgrimarna ordnade sig i två 
led och ut genom Ringstecls gator 
började så färden. Bort över slät
ten vandrade vi så, medan elen ena 
vallfärclssången, litanian och rosen
kransen avlöste elen andra. Vid Lil
le Svenstrup knäföllo vi på landsvä
gen och båclo en bön vid det vägkors 
som en av de fromma danska ka'to
likerna låtit resa. Så fortsatte vi 
åter, medan sol och moln streclo om 
herraväldet och vinden slet i fanor
na. Överallt där vi gingo fram vi
sade alla sin vördnad och sympati 
för pilgrimståget. Cyklisterna sak
tade farten och gjorde honnör för 
korset, arbetet avstannade på åkrar
na, händerna togo av sig sina mös
sor, alla stoclo tysta. - Ja, till och 
med hästarna och korna, som här 
och där stodo tjudrade, sågo, tyckte 
vi, vänliga och intresserade ut. 

Vägen svängde nu snart åt höger. 
Ett par gårdar passerades - och så 
voro vi efter ungefär 2 ½ timmes 
vandring framme vid Haraldsted. 
Det var på detta ställe Knud Lavarcl 
led martyrdöden och ännu finnes 
där kvar ruiner av det kapell som 
restes till minne därav. Här lästes 
åter en stilla hel. mässa och bads en 

I ' \�· 



bön till den hel. Knud om Nordens 
återvändande till Kyrkan. I den 
närliggande bokskogen rastades där
efter ett par timmar och den med
hayda matsäcken smakade härligt 
efter den något mer än en mil l:'.tnga 
marschen. Haraldsteds protestan
tiska kapell besågs också och en av 
ungdomarna fick till och med lov 
att spela på orgeln. Den lilla vack
ra kyrkan blev nog ganska förvånad 
då den katolska : »O Sanctissima», 
klingade ur ett tjugotal ungdomars 
strupar, en sång, som den icke hört, 
på många hundra år, men kanske 
än en gång kan få höra i en katolsk 
hel. mässa. Hoppas vi! 
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Det var åter tid att bryta upp för 
återfärden, men en häftig regnskur 
tvang oss emellertid att vänta under 
träden en stund. När det åter blev 
klart, lästes vid ruinen en kort bön 
till den hel. Knud, och med friska 
krafter började vi hemmarschen, 
även den helgad genom bön · och 
sång. Vi hade hunnit ett hra stycke 
förbi vägkorset, där vi åter knäböjt 
i en bön, - då ovädret riktigt bröt 

löst. Åskan rörde sin bastrumma, 
vinden spelade violin i trädtopparna, 
korna bölade på sin melodi - alla 
ville liksom ackompagnera oss, där 
vi sjungande gingo fram. Så kom reg
net. I jämna strömmar piskade det 
oss ul'Sinnigt från ena sidan. Men 
just då vi tågade in till Ringsted slu
tade det upp som genom ett troll
slag. Regnvåta, varma, men lyckli
ga kommo vi så inmarscherande på 
stadens av regnet blänkande gator 
och jublande ekade Te Deum mot 
husväggarna, medan vi styrde kosan 
till St. Kunds Kyrka för att motta
ga den sakramentala välsignelsen. 
Tcmfllm ergo sjöngs och när den 
sista tonen förklingat och vi åter 
stodo i det fria, kunde vi med fulla 
hjärtan uppriktigt säga: » Deo gra
tias.» Måtte detta kunna upprepas 
varje år alltjämt och lända till Kyr
kans framgång! Och måtte vi sven
skar med iver och glädje alla delta
ga i vå1· vallfärd till Birka i år för 
att bestorma den hel. Ansgar med 
böner för vårt älskade Sverige ! 

Helena Birgitta Nyblom. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

Hans Hög1•ö1•dighet Biskopen 

ingår på Marie Himmelsfärdsdag, tisdagen 
den 15 uagusti, i sitt sjulliofemte lev
nadsår. Hennes Majestät Drottningen har 
på sin sextioårsdag den 7 augusti, genom 
överkmnmarherre Rosenblad låtit över
lämna sitt porträtt till Biskopen. 

Bir'gi Uaf örenin !feaI 

höll tisdagen den 30 Maj allmänt sam
manträde i Stockholm, och kungörelse 
därom var förut införd i Credo n : o  5. 
Secian ordf. baron Gustaf Armfelt hälsat 
de närvarancre välkomna, överlämnade 
han en av honom från Rom hemförd, 
i ram infattad större fotografi av påven 
Pius XI, varmed den Helige Fadern till
delat Birgittaföreningen, dess styrelse och 
medlemmar, den apostoliska välsignelsen. 

Under hänvisning till det i Credos Mars
nummer införda uppropet framhöll ordf., 
att styrelsen hoppades kunna vid slutet 
av innevarande år börja u tgivandet av en 
ka tolsk kyrkohistoria, som förordats av 
medlemmar av präs terskapet, vilka även 

godhetsfullt lovat granska översättningen 
och bearbetningen därav. 

Därpå uppläs tes nedanstående utlåtan
de: 

"Undertecknade, utsedda till revisorer 
i Birgittaföreningen för år 1921 ,  få h är
med efter att hava verkställt granskning 
av föreriingens räkenskaper för nänmda 
år avgiva följande r e v  i s i  o n s b e r  ä l t-
t e I s  e :  

Inkomster. 

Behållning från år 1 920 . .  kr. 
Under år 1921 infl. årsavg. ,, 
Under år 192 1  uppi. räntor , ,  
Under år 192 1  sålda skrifter ,, 
Gåva från bar. G. Annfel t , ,  

9,77 1 :  48 
244 : -
41 7 :  1 1  

42 :  15  
500 : -

- - -- --

Summ'a kronor 10,97 4 :  74  

utgifter. 

Till Chredo . . . . . . . . . . . . . .  kr. 2,000:  -
Till Skatt . . . . . .  kr .  13 :  87 
Till Trycksaker . . ,, 64: 60 
Till Uti. Tidn. . . ,, 10 :  - ,, 88 : 47 
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Innest�ende å kapitah•älming. 
I Sthlms. Intecknings & Ga-

ranti A. B . . . . . . . . . . . .  . 
D : o  för Kyrkorådets räkn. 
I A.  B. Sv. Handelsbanken 

3,!l\J!l: 79 
758: \)7 

2,062: 58 

Innestående å s1mrkassei•älmin!J, 
Sthlms. Inteclm. & Garanti 

A. B. (Birgittaföreningen) 
A. B. Göteborgsbanken 

(Birgitlaföreningen) 
I A.  B. Göteborgsbanken 

(för Tidningsräkning) 
1 A. B. Göteborgsbanken 

1,057 :  97 

65: 4\l 

243 : 7\l 

B (  Nicol. Hennanni fond) 500: -
Kassabehållning . . . . . . . . . . 197 : 68 

_ __:_:c__ _ __ _ 

Summa kronor 10,974:  74 
Då någon anledning till anmärkning ej 

föreligger få vi hemställa, att styrelsen 
beviljas full ansvarsfrihet för 1921 års 
förvaltning. 

S tockholm den 29 maj 1922. 
Carl Semler och K Landm•. 

Efter beviljad ansvarsfrihet återvaldes 
enhälligt styrelsen, bestående av baron 
G. Armfelt ordf., civilingenjör E. Roesler 
vice ordf., doktorinnan Lilly Sundström 
sekreterare; fru M. Roesler och fröken 
Ebba Sparre. Likaledes omvaldes styrel
sesuppleanterna, d :r  J. Linders och fil. 
mag. B. Bodström, samt revisorerna, in
genjörerna C. Semler och H. Lander. 

Birgittaföreningen har under 1921-1922 
fått emottaga medel, nämligen dels av 
baron G. Armfelt kr. 500 såsom grundplåt 
till en fond, uppkallad efter S :ta Bir-

· gittas biktfar elen Helige Linköpingsbisko
pen Nils Hermansson (B. Nicolaus Her
manni) , dels också av fröken Fanny Ce
derblad kr. 758: \l7, vilka föreningen, på 
förslag av ordf. beslöt skulle anslås till 
en fond, benämnd efter st iftarinnan. · Av
kastningen av fonderna skall nvändas till 
främjande av föreningens uppgift: utgi
vande och spridande av katolska skrif
ter. 

Vice ordföranden, civilingenjör E. Roes
ler har på egen bekostnad anskaffat en 
del arbeten bl. a. "Tetzel der Ablasspre
diger" av d :r  N. Paulus, och "Ausbruch 
der Reformation und die spätmittelalter-
1iche Ablasspraxis", av d:r  Göller, samt 
skänkt den genom försäljning influtna be
hållningen till föreningen. 

l\lalmö. 
Efter danskt mönster har kyrkoherden i 

härvarande katolska församling vV. 
Meijerink låtit uthänga en tidningsmonter, 
vid kyrkan, där förbipasserande Malmöbor 
kunna s tudera Credo från pärm till pärm. 
Längre fram på hösten kommer en försälj
ning till förmån för Credos Fond att äga 
rum i prästgårdens lummiga trädgård, 

Credos Fond. 
Transport . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 6,500: 74 
Från Västergötland . . . . . . . . ,, 50: -
Herr T: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 :  -
Kandidat E. Sandqvist . . . . . . ,, 25: -
Fröken E. Blom . . . . . . . . . . 10 :  -

- -"--- -- - -

Summa kronor 6,600: 74 
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acl vincula. 
Onsclag. St. Alfons M. cle Ligorio . 

Kyrko lärare. 
3. Tonclag. St. Stephanus, Protomarty

ren. 
!1 . Fredag. Sit. Dominilrns. Bekännare. 

(Jesu hj ärtas freclag. )  
5. 'Lörclag. S ,a Ma:ria acl Nives. 
6. Sönda!f· Nionde eftei• pinnst. (Jesu 

1förklaring på berget Tabor.)  
7. Månclag. St. Kajetanus. Bekännare. 
8. 'l'isclag. St. Cyriacus m. fl. martyrer. 
9. Onsclag. Vig,iWag till St. Laurentii 

fest. 
10. Torsdag·. St. Laurentius. Martyr. 
11. Freclag. St. 'l'iburtius ocl1 Susanna. 

Martyrer. 
12. Lörclag. S :a Klara. Jungfru. 
·13. Söndag. Tionde eftei• pingst. 
14. Månclag. Vigilclag till Maria Himmels

färcl. 
15. Tisclag. Maria Himmelsfärcl. 
16. Orisclag. St. Joakim, elen heliga .Tung

frumi facler. 

Sto/cm är den långa vid bägge ändar 
samt på mitten med kors försedda, ofta 
rikt smyckade remsa, som prästen vid 
mässan lägger om halsen samt i kors
form över bröstet (vid :uulra funktioner 
hänger den rak t ner från skuldrorna) .  
Sitt ursprung har s tolan i det hos gre
ker och romare brukliga särskil t för 
matronor utmärkande plagg, som bars 
även av konungar, präster och rika pa tri
cier och som bestod av en vid, veckrik, 
alban någo t liknande, från huvud till fot 
rtickande vit klädnad, på vilken som enda 
prydnad var fästad en handsbred bård av 
guld- eHer purpurtyg, löpande runt hal
sen parallellt ned på  bröstets sidor. I 
denna ursprungliga gestalt, som en full
sl iindig I<llädnad, bibehöll sig s tolan ända 
till sjätte århundradet. Sedermera, då al
ban började utveckla sig till en liturgisk 
klädnad, behölls av slolan endast den 
ornamentala bandremsan, som behöll 
namnet  s tola. S tolan är kännetecknet på 
den prästerliga maktfullkomligheten, var
för en präs t (u tom i nödfall) ej får före
taga en präs terlig handling utan detta sitt 
ämbetstecken. Stolan kommer därför till 
användning ej blott vid den h. mässan 
u lan vid varje funktion då den präster-

17. 
18. 
19. 
20. 

'r,orsclag, St. Hyacinthus.  Bekännare.  
F:t'edag. { Dag�r i�om ok�_aven av 
Lördag. Maria Hnnmelsfarcl .  
Sönda!f. Elfte efter pingst. (I  hög

mässan : i\Iaria  Himme,lsfärcl.) 
21. Månclag. S :a Johanna, Francisca cle 

Clrnntal. Xnlrn . 

23. 

24. 
25. 
26. 

27. 

'risdag. Okbruvclag till Maria Him
melsfärcl. 

Onsdag. St. Philippus Beni tius .  B e-
kännare. 

'l'orsdag. St. Bartholomeus. Apostel .  
Fredag. St. Luclvig. Konung, 
Lördag. Den heliga Jungtfruns ticle

gih'cl. 
Siindag. Tolfte eftei• pingst. 

28. Måndag. St. Augustinus. B ek ännare. 
K�•rlrnlärare. 

29. Tisclag. St. Johannes Döparens hals
huggning. 

30. On1,dag. S :a Rosa från Lima. Jungfru. 
31. Torssclag. St. Raymundus Nonnatus. 

Bekännare. 

liga mak ten u tövas,  t. ex. sakra
mentens utdelande, vid begravning 
samt vid välsignelser och vigningar av 
alla slag. Diakonen bär s tolan från vän
ster skuldra snett över brös t  och rygg 
under höger arm fästad vid högra höften. 
Den symboliska in'nebörden av s tolans 
bruk framgår av biskopens ord till or
dinanderna vid del högtidliga överräc
kamlet av s lolan samt av prästens bön 
så ofta han påtager densamma. S tolan 
påminner präs ten om Kristi ok, som han 
vid präs tvigningen påtagit sig, då han vig
des till Kristi särskilda tjiinst. Ett  ok 
ljuvt och lätt, då del är al tare ts tjänst ,  
nådens tjänst och meddelandet av Kristi 
heliga hemligheter till människorna. 
En tjänst, som dock fordrar tillika odöd
lighetens klädnad, oskulden ·och rättfär
digheten, som genom Adams skuld gå t t  
förlorad, men n u  genom Guds nåd åter
skänkts Kristi lydige och ödmjuke tjä
nare, som i lycka och olycka i stcl'an ser 
en underpant på den kommande eviga 
glädjen. Stolan sinnebilclar i avseende 
på Jesu lidande Kris ti heliga kors, som 
han i lydnaci '  lade på sin nacke och sina 
skuldror. 

S. N-k. 
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