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TANKAR UR KARDINALENS TAL TILL
STOCKHOLMSKATOLIKERNA
TORSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 1923.
Vår heliga Kyrka är varken ita
liensk eller fransk, tysk eller hol
ländsk, hon är till sitt väsen inter
nationell och samlar hela världens
folk till en kristen enhet. - - Men på samma gång har Kyrkan
också den djupaste förståelse för
de n_ationella värdena. Kyrkan vill
att I skalen vara svenskar och de
bästa bland Sveriges barn, saltet i
nationen, .svenskar som genom lag
lydnad, plikttrohet och alla med
borgerliga dygder lysa som efterföl
jansvärda exempel för alla edra
landsmän. - - Sverige är ett land som älskar fri,
beten, men ännu förvägras vår he
liga Kyrka här den frihet, som hon
numera åtnjuter i nästan alla civi
liserade länder. Det fromma kloster
livet, som helt har di·agit sig un-

dan från världen för att tjäna och
lova sin Gud, är ännu alltjämt i
Sverige i lag förbjudet. - - Med iver och uthållighet måsten
I arbeta vidare, men icke en och
en utan i samlad trupp, i oemot
ståndlig enighet under eder Biskops
och edra prästers ledning. - - Den Helige Fadern tänker ofta
på eder, sina kära barn i Sverige.
Han hade själv en gång velat göra
en resa till de skandinaviska län
derna, innan han blev upphöjd på
Petri stol. Nu har han bett mig
hälsa eder och bett att .genom mina
ögon få se de nordiska trakter .som
I bebon, att genom min mun få tala
till eder och försäkra eder alla om
sin kärlek. Hans hjärta slår med
särskild värme för Nordens folk. Och till sist, mina kära barn, jag
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lovar eder här högtidligen, att jag
aldrig skall glömma eder. I skolen
behålla ett särskilt rum i mina tan-

kar och i mina böner, i mina om
sorger och i mitt intresse ända till
min levnads slut.

KARDINALENS NORDLANDSFÄRD.
I. DET M0RKE PUNKT PAA KANDINALENS REJSE.
At en Kardinal har bes0gt Skan
dinavien, maatte selvfolgelig blive
en Begivenhed af Rang. For Dan
mark, det sydligste blandt de n01:
diske Riger, var der jo henrundet
over 400 Aar, siden det sidste Kar
µinalsbes0g _ havde fundet Sted, og
for de nordligere beliggende endnu
,etPar Hund:n�der rnere. _
Det blev fra Begyndelsen af frern
hrevet, at Bes0get ikke var officielt,
men kun privat: Kardinal van
Rossum -vilde se noget af de Lande,
hvor det kirkelige .Hierarki endnu
ikke er genoprettet, og som derfor
er underlagt hans smrlige Omsorg
som Missionslande. .. Alligevel blev
han adskillige Sfeder modtaget rri:ed
s_tor H0jtidlighed og fik ogsaa Fore
trrede hos disse Landes Herskere, ja.
den islandske Regering rnodtog
barn jo saa at sige officielt som en
Fyrste.
Den, der skriver disse Linier, har
kendt Kardinalen i henved 30 Aar.
Da Pater van Rossurn, som han den
gang kaldtes, koni til Rom, var han
en ung,. statelig Skikkelse med ct
nrerrnest alvorligt Ydve.
Jeg saa
ham atter henved 20 Aar senere,
i 1912, da han som pavelig Delegat
overvrerede deh eukaristiske Kon
gres i Wien og: · var gamle Kejser
Franz Josefs Grest i Hofburg. Da
var han nylig bleven Kardinal, men
saa endnu forholdsvis ung ud. I
de sidste 11 Aar er han derirnod
reldet betydelig - der var jo ogsaa
Verdenskrigens kurnmerfulde Aar
imellem -, men aldrig for har jeg
fundet ham saa over Maade elsk
werdig i hele sin Optrreden som n_u.
»Fyns Venstreblad»'s K0benhavn:er
Korrespondent har sikke1t fundet de

rigtige Ord for det Indtryk, man
faar af Kardinal van Rossum, naar
man taler nied ham. Han skrev:
»Den, der har m0dt Kardinal van
Rossum's smrukk�, gode Blik, har
set ind i et Dyb af Intelligens, blan
det med _ den Mildhed, som regte
kristen Fromhed byder. Man har
talt med en Mand, der i Kraft af
sit eget personlige Vrerd har svunget
sig op til den h0je Stilling, han nu
indtager, og som er sig sit store
Ansvar -bevidst»,
Kardinalens Rejse er nu afsluttet.
Naar man ser ud over alle de Steder,
hvor han' opholdt sig � cifte kun j
Timer, sjrelden flere Dage -, maa
man sige, at det var en yderst vel
lykket Rejse. Saa vidt jeg ved, var
der kun eet Sted, der kan betegnes
<J)ill
et m0rld Punkt i den r0d(!
Traad, man l�an t::.enke sig trukket
fra By til By, hvor Kardinalen stan
sede. Dette m0rke Punkt er Odense
den hl. Martyrkonge Knuds By, saa
at sige Danmarks Midtpunkt, 0g
tilmed et af de Steder, hvor Kar
dinalens Ordensbrndre virker for
den katbolske Menighed. Her var
det nemlig, at et af Kardinalens in
derligste 0nsker ikke gik i Opfyld
else, 0nsket om at dwele ved det
danske Nationalhelg1enets Relikvier.
Hvorledes gik dog det til? Ja,
det kom jo ganske uventet. Adgang
til St. Knuds Helgen:skrin i den tid
ligere katholske Dornkirkes Krypt
tilstedes jo ellers alle og enhver, der
betaler 1 Krone eller mer�. Man
beh0ver kun at henvende sig til Kir
kens Graver, og selv dette kun i det
Tilf.<.elde, at der ikke i Forvejen er
hogen tilstede, der forer Opsyn i
Kirken.
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Det var den 22. Juni, at Kardina
len skulde komme fra Nyborg KL 7
Aften.
Et eller andet af Byens
Blade
havde
allerede
telefonisk forespurgt, hvornaar Kardi
nalen vilde komme, hvor Jrenge han
vilde blive ber, og hvad han vilde
foretage sig. Bladene fik at vide,
at der kun var Tid til meste For
middag at foretage en lille Rundfart
til Dalum Kloster, St. Josephs Hos
pital, St. Hedvigss0strenes B0rne-

sig rigtigt, at Graveren ikke kunde
tilstede Kardinalen Adgang til Kryp
ten. Ja, det havde han forbeholdt
sig. - Om saa Kardinalen maatte se
Kirken og komme ned i Krypten? »Hvad vil Kardinalen i Kirken?» »Se Kirken og dvrele lidt ved St.
KnudsLevninger nede i Krypten». »Saadant noget kan ikkre afg0res pr.
Telefon; De maa personlig henven
de Dem til mig.» - »Hvornaar?» i,Mellem 12 og h (Stiftsprovstens

Bal.: tilsluten Port. Kryptan i Sankt Knucls Kirke i Odense.

hjem og - St. Knuds Kirke; Kl. 1
Middag _: altsaa efter lmap 18 Ti
mers Ophold, Natten iberegnet, vil
de Kardinalen rejse videre. For at
spare paa Tiden vilde nu Pnester
ne sikre sig Opsynets Tilstedewe
relse i Domkirken. En af Prresterne
telefonerede derfor til Graveren.
Men af ham fik man den Besked,
at man skulde henvende sig til selve
Stiftsprovst Liitzh0ft (Sognepnes
ten). Denne havde altsaa for dette
Tilf.<elde truffet sine srerlige For
holdsreglet. Mon han selv vilde vi
se Kardinalen omkring i Kirken?
Saa ringer vi Stiftsprovsten op. Ik
ke hjemme. F0rst efter KL 6 vilde
vi kunne faa ham i Tale.
Efter Kl. 6 blev der altsaa igen
telefoneret til Stiftsprovsten, idet
man forst spurgte, om det forholdt

Trreffetid). - ll!{L 1 skal jo Kardi
nalen allerede rejse igen». - ii Saa
kan De komme nu». - »Men vi
venter jo netop Kardinalens An
komst, saa maa vi vist opgive det».
Afringning.
Vi besluttede at anse Tiden og
forelregge Kardinalen Sp0tgsmaalets
Afg0relse. Han kom rigtig nok forst
KL 10 ¾. Alligevel var Kirken fyldt
igen lige som KL 7, hvorefter vi hav
de modtaget Telegram fra Kors0r:
iiVi kommer Kl. 9 ½. Biskoppen».
Da vi saa efter en kort H0jtidelighed
i Kirken samledes i Pr,restegaarden,
og Kardinalen h0rte om' de ekscep
tionelle Foranstaltninger, der aabenbart ikke var udsprunget af et.ven
ligt og grestmildt Sindelag hos Stifts
prövsten, opgav han sit 0nske.
Dagen efter var selvfolgelig Re-
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porterne straks der igen og h0rre bl.
a. ogsaa, at Bes0get i St. Knuds Kir
ke matte opgives paa Grund af, at
Stiftsprovsten havde indtaget en saa
m.<:erkelig Holdning. Sagen valde
Opsigt ud over Landets Gr::enser,
over Stiftsprovsten brnd en Blad
storm l0s, der varede mesten en hel
Uge. De Blade, der forsvarede ham,
var kun faa og af mindre Betydning.
Paa eet Punkt maatte undertegnede
selv tage ham i Forsvar, da man jo
dog ikke kan sige, at der blev Kardi
nalen ligefrem ncegtet Adgang til St.
Knuds Relikvier·; det dr,ejede sig
ikke om N,<:egtelse, men kun .om
un0dvendig Besvi.erligg01·else.
Stiftsprovsten forsvarede sig i
Bladene med at paastaa, at han ikke
kunde betragte Kardinalens Bes0g
som almirideligt Turistbes0g; men
hvor staar det skrevet, at kun »al
mindelige Turister» maa komme
ned til St. Knuds Helgenskrin?
Endvider.e udtalte han, at man mat
te, befrygte, at Bes0get vilde blive
»en Demonstration av den Helgen
dytkelse, som er i klar Modstrid med
den lutherske IGrkes Tro og L<:e:re»;
han synes virkelig ikke at vide, at
vi Katholikker ,,elv ford0mmer Hel
gentilbedelse som Afgudsdyrkelse.
Desuden beh0vede han kun at sp0r-

ge i Telefonen, huor mcmge Perso
ner der vilde komme med Kardi
nalen i Spidsen. Fire Personer er
dog virkelig for faa til at foran
stalte en Demonstration, tilmed da
de vilde komme i lukket Bil! Naar
Liitzh0ft endelig beraabte sig paa,
at Bes0get i St. Knuds Kirke var et
Punkt paa det »officielle» Program,
som stod i Bladene, saa har vi jo
ovenfor det, at der ikke var Tale om
et Program i Ordets �.<:edvanlige Be
tydning. Naar en Journalist sp0rger
mig, hvad jeg har for paa den og
den Dag og jeg siger, hvad jeg ag
ter at g0re, saa er det dog ikke
noget >> officiellt Program», og en,
der rejser privat, kender ikke til no
get officielt Program. Stift.sprovsten
l0d ogsaa rn,<:erke, at han var st0dt
ved, at man
ikke havde ta
get ham med paa Raad, da man op
stillede »Programmet». Men da jeg
stod ved Telefonen, faldt det mig
virkelig ikke ind at sige til vedkom
mende Bladmand:
»Lad mig nu
forst l0be til Stiftsprovsten og sp0r
ge ham osv». Stiftsprovsten kom jo
over os som en »Deus ex machina».
Ja, saadan var det med det m0rke
Punkt paa Kardinalens Rejse.
Odendse den 26. August 1923.
P. G. S c h m i d e r e r.

II. KARDINAL VAN ROSSUM PAA ISLAND.
Som overalt i Norden blev Hs.
Eminence Kardinal van Rossum's
Bes0g ogsaa paa Island en Begiven
hed, der rummer dyrbare Minder
for Kirken og kaster lEre over Landet.
Da Kardinalen ankom, S0ndag den
8 Juli Kl. 8 Morgen, var By og Havn
flagsmykket til hans lEre, ligesom
det Skib, hvormed han havde gjort
Rejsen fra Danmark havde sat
alle Flag. Den islandske Regering
0nskede selvfolgelig at g01·e, hvad
der stod i dens Magt for at vise den
h0je Gi.est al den lEre, hans Rang
og V.<:erdighed kr,<:ever. Toldvi.esenet
havde Ordre til ikke at visitere hans
Bagage, Politiet stillede et Detache
ment ved Landgangen, alle offent-

lige Bygninger flagede, og en stor
og repri.esentativ Skare af Byens
Borgere var samlede paa Havnemo
len. Saasnart Skibet lagde til, steg
Pastor Meulenberg om Bord for at
byde Eminencen velkommen til Is
land. Kardinalen k0rte derpaa til
Jesu Hjerte Kirken, foran hvilken
der var rejst to store lEresporte,
omgivet af en Flagalle med Pave
flag, islandske og hollandske Flag
og Kirkefaner. I nogen Afstand fra
Kirken havde de 0vrige Pr.<:ester,
S0strene, Menigheden og en Skare
hvidkli.edte Smaapiger - foruden
den store Folkernrengde - taget
Opstilling. I Processionen fortes
Kardinalen til Kirken, medens
Smaapigerne spredte Blomster for
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hans Fod. Efter at Kardinalen hav
de overvreret en stille Messe, fortes
han, fulgt av hele Processionen,
over tiI Prrestegaarden, hvor han gav
den apostoliske Velsignelse til den
forsamlede Mrengde. - Efter at ha
ve tilbragt nogle Timer i Ensom
hed - og bl. a. skrevet et Brev til
den hl. Fader - lod Eminencen
samtlige Gejstlige kalde til sig og
lod sin Sekret::er, Mgr. Drehmanns,
opl�se et Dekret om Oprettelsen af
apostolisk Prrefektur paa Island,
henh0rende under Ordenen » Com
pagnie de Marie». Samtidig meddel
te Kardinalen Sogneprresten, Pastor
Meulenberg Udnawnelsen til aposto
lisk Prrefekt og overrakte ham Ring,
Kors og det violette Skrerf. Som en
personlig Gave fojede Kardinalen
dertil en smuk, guldinvirket Mitra.
Senere paa Dagen begav Kardina
len sig atter til Kirken for at delta
ge i Andagten - og om Eftermid
dagen foretog han en Udflugt til
de varme Kilder i Reykjaviks Nre·r
hed. - Paa Bes0gets 2den Dag af
lagde Kardinal van Rossum,. ledsaget
af Prrefekt Meulenberg og sin Se
kretrer officiel Visit hos F0rstemini
stel'en, der senere paa Dagen gen
greldte Bes0get hos Kardinalen. Da
gen derpaa gav Regeringen en Ban
ket til JEre for den fremragende
Grest, til hvilken alle Honoratiores
var indbudt. Pa Bes0gets 4de Dag
holdt Kardinalen Pontificalmesse.
Den festsmykkede Kirke var fyldt
til sidste Plads og hele det smukke
ydre Arrangement dannede en va�r
dig Ramme om den hellige Hand
ling, der gjorde et dybt Intryk paa
alla Tilstedev::erende. Noget senere
paa Dagen foretog Hans Emirnence
med F0lge en Udflugt til Thingval
lasletten, hvor den katholske Tro
Aar 1000 blev vedtaget som Lan
dets Tro af Altinget. En Pavillon
var stillet til Disposition, og det var
s0rget for en smagfuld Udsmykning
med Flag og Blomster.
Aftonen for Avrejsen holdt Menig
heden i Reykjavik en Afskedsfest
for Kirkefyrsten. Prrefekten tolke
de ved den Lejligheden Menighe
dens og Landets Glrede over den sto-

re JEre, Kardinalen havde vist os
Islrendere ved at bes0ge vort fjerne
Fredreland, og bad Eminencen over
bringe den allerre·rb0digste Hyl
dest og Tak til den hellige Fader.
Ligeledes takkede han for· det syn
lig,e Tegn paa faderlig K::erlighed
som Paven havde givet, idet han
havde paalagt Kardinalen at over
bringe det nye Pr::efektur en Kalk,
hvori var indgraveret Ordene:
»Filiis meis in Jslandia, Pius XI,
P. P.» Ism·r takkede Pr::efekten for
den Krerlighed til Missionen Kardi
nalen havde lagt for Dagen, idet
han havde gjort Landet til selv
st::endigt apostolisk Pr::efektur.
Da Km·dinalen i sit Svar havde ud
talt sin store Glrede over Bes0get
paa Lland og den Modtagelse, han
havde faaet, i vilken han m.<e·rkede
en enestaaende Hjertelighed, ogsaa
fraa Anderledestroendes Side, tak
kede han det is1andske Folk, den is
landske Menighed og dens dygtige
Styrer og Prrester. hvorpaa han tal
te for Kirkens fremtid paa Island
og faderligt opmuntrede til Arbejde
for den hl. Sag. Til Slut gav Kardi
nalen alle Tjlstedevrerende en Erin
dringsmedalie.
Selve Afrejsen formede sig lige
som Ankomsten som en storstilet
Manifestation fra Hovedstadens Si
de. Atter var By og Havn flagpry
det, og en mregtig Skare af Borgere
var m0dt for at se det sidste Glimt
af denne Kirkens Stormand, som Is
land havde modtaget som en Fyr
ste. Om Bord paa Damperen hav
de Kaptejnen stillet sin egen Salon
til Kardinalens Disposition.
Fra
den sidste islandske Havn sendte
Hans Eminence endnu en Hilsen, en
Tak og en Velsignelse til Islands
katholske Menighed. Kardinalens Bes0g staar selvfol
gelig for alle os islandske Katho
liker, som en enestaaende, gl,sedelig
Begivenhed, ligesom vort Land
overhovedet har vist, at det vidste
at skatte den JEre, det var for hele
Folket. - Ved Oprettelsen av en
selvst::endig islandsk Kirke har Kar
dinalen foretaget en Handling af
aI1erst0rste Betydning for Kirkens
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Fremtid deroppe. - Og med den
storste Gfaede ser vi, at Mgr. Meu
lenberg staar som den forste aposto
liske Pnefekt i det Land, hvor han
gennem sin lange og dygtige Virk
somhed har skabt vor hl. Kirke en
enestaaende Sympathi og Respekt i
alle Kredse. Vi ved, at vi i ham har
en uvurderlig Leder, der med aldrig
svigtende K<erlighed og Iver vil fo
re !Orken frem derhjemme. Ganske
naturlig retter vi en Tak til vor hid
tilv.<Brende Styrer, Mgr, Joseph
Brems, en Tak for den K<Brlighed
til Islands Kirke, der har bev,<Bget
ham til at anbefale den nu trufne
Ordning. Ligeledes takker vi alle
andre Venner af den islandsk-ka
tholske Kirke i de 0vrige nordis
ke Riger - og da forst og frem
mest den pavelige Kammarherre C.

de Paus, der har vist os et hjerte
ligt og betydningsfuldt Vensk\flb,
der har baaret rige Frugter. Og vort
Haab er, at Samvirket med de 0vri
ge katholske Kirker i Skandinavien
maa staa i Broderk.rerlighedens
Tegn, saaledes at vi som Brodre
kan rrekke hverandre Haanden til
Samarbejde for den store, den helli
ge Sag, vi er sa lykkelige at maatte
virke for her blandt de nordiske
Folk.
Med Bon til Gud om Velsignelse
for Nordens Kirker og Folk, vil vi
Islrendere som den nyeste og mind
ste blandt Broderkirkerne hilse vore
Trosf,reller i det 0vrige Skandinavi
en.
Ifobenhavn den 26 juli 1923.
S. P. F o r n j o t u r.

III. KARDINAL VAN ROSSUM I NORGE.
Det som vel ingen nogensinde har
t.renkt paa, h.rendte nu isommer. Ef
terretningen kom saa p�udselig og
overraskende at man forst maatte
likesom besinde sig om den virke.
Hg medforte sandhet. Trenk en kar
dinal og dertil den i hele den katol
ske verden velkjendte Kardinal van
Rossum skulde komme til Skandi
navien og gjeste Norge, besoke dette
land, beromt ved sin herlige natur,
sine fjelde og fjorde og folk; St.
Olavs land med sin lifoi'ligrielige ka tolske fortid og de mange historiske
minder fra middelalderen.
Denne
for Norge saa hi.edersfulde og be
rommelige tid!
. Og dog var det sandt. Ikke bare
et l0st rygte, men virkelighet. Kar
dinal van Rossum hele den katolske
missionsverdenens 0verste leder og
saaledes vor egen 0verste kirkelige
overordnede kom til os efter et vel
lykket bes0k hos vore danske fr,ren
der i syd og paa sagaoen Island i
nord.
Sandelig en begivenhet av
enestaande betydning og stor ri.ek
kevidde, ikke mindst for Norge. Be
s0ket er jo allerede en begivenhet i
sig selv - en kardinal, der kommer
fra Rom, den evige stad og den uni
versale kirkes centrum til ultima

Thule. Men begivenheten vokser i
v,<Brdi og betydning, naar vi betrag
ter den fra historisk synsvinkel.
Historisk set danner
den et
glanspunkt
i
norsk,
specielt
kirkehistorie.
n01;sk0 lmtolsk
Norges historie beretter om 3
kardinaler, som har gjestet vort
land. Den sidste for 700 aar si
den: Og nu efter en saa lang tids
forl0p kommer atter en purpur
khedt kirkefyrste for at binde sam
men de traade som en ))skjcebnes
vanger tilskikkelse hadde revet itu.
Kardinalens i.ervrerdige skikkelse blir
nu br,rendepunktet for alt det store
den katolske kirke har bragt St.
Olavs land i dets skj0nneste tidsal
der og for alt, det som nutiden for
venter av fremtiden i likhet med det
som engang var.
Og det er ikke bare kardinalens
trosf.reller og andlige barn i Norge
som folte begivenhetens betydning,
men overalt inden landets grenser
fulgte
befolkningen eminensens
f.rerd fra sted til sted, hans reise
i Danmark og Island, meru isrer hans
ophold i Bergen, Molde, Trondhjem
og Kristiania. Li.enge for ankomsten
kappedes landets presse - de store
hovedstadsaviser og lokale blade -
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at fa det nyeste nyt, den bragte
mange hundre aar var midtpunktet
hans portrret med oplysning om
for en uforlignelig religi0s begeist
hans personalia, refererte hans taler,
ring, til hvilket katolske pilgrim
lot ham inervievve. Befolkningen
me fra indlandet og utlandet ind
la den st0rste intresse for dagen,
fandt sig for at hylde Norges store
kirken f�ldtes til stuvende trrengsel.
konge, apostel og martyr. Her i Ni
store '.masser m0tte frem baade
darosdömen opbevartes hans jor
ved ankomsten til og avskeden fra
diske levninger i et kostbart s0lv
de forskjellige steder. Overalt l:::eg
skrin. Hertil kom de i stort antal
ger vi merke til den helt igjennem
for at prise Gud som er stor i sine
fornemme og rerb0dige holdning,
hellige
og sin tjener Olav og
samtidig enten
hvor kardina
for at opnaa
len end viste
helsebot
for
sig. I Kristia
en eller anden
mottoks
nia
sygdom, eller
kirkefyrsten
sjrelelig trnst,
h0itidelig au
- Nidarosdö
diens av kong
var li
Haakon VII og
men
en aften gav
kefra del1!S op
Hs. H. biskop
ind
rindelse
Smit en diner
til dens 0deh:eg
paa St.
O
gelse et helt i
preste
lavs
gjenem katolsk
gaard for re
kultusted. Byg
get av katolik.
gjeringen med
statsminister
ker for katolik
Berge i spid
ker, brukt i
flere
sen.
hundre
Saaledes for
aar av disse
som centrum
l0p h0itidsdafor katolsk tros
gene til alles
iver og kultus,
tilfredshet og
reist efter kaopbyggelse,
nytte og inte
tolsk bygnings
resse - m:esten
kunsts regler i
uten skykke el
katolsk
helt
ler
mislyd.
aand er den
Nresten-! Kan
endnu den dag
der vel tankes
idag det, hvad
Det illl'e av Nidarosd6men.
noget fuldkomden
var fra
ment ber i denne verden?
Ogsaa
begyndelsen
av - en katolsk
Kardinalen fik en pmve av denne
kirke, tiltrods for at den for
sandhet paa sin ellers saa vellykke
tiden befinder sig i fremmende hren
de frerd i Norge og det endog i selw'\
der. Endnu nu er der saa meget
helgenkongen, St. Olavs stad.
igjen fra dens glans- og hredersful
Alle kjender til hele Nordens
de dage, som gj0r kirken doppelt
skj0nneste og dyrebareste klenodie
,':Ervrerdig for en katolsk kristen.
fra den katolske tid - Trondhjems
Deriblandt et til St. Olav speciell
domkirke, Norges nationelle hellig
indviet kapel. - Med alt dette for
dom, dette vidunderlige minde om
0ie kan der ikke synes rart at Hs.
Norges glansperiode og storhetstid,
H. biskop Smit kom paa den tanke
det mest veltalande vidne om f.red
at vilde gj0re kardinalen en srerlig
renes flammende tro, dype fromhet,
glrede derved at denne fik anledning
gavmilde offeraand og oph0It reli
ti1 at holde en messe i det kapel,
gi0se kunst. Dette tempel som i
hvor tusen og atter tusen messer var
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blit holdt for og paa det sted, paa
hvilket
utallige trosbegeistrede,
fromme trosfreller hadde hedet, ofret
og hyldet sin store martyrkonge og
vernhelgen St. Olav.
Idet altsaa
biskopen gik ut fra denne likefrem
naturlige foruts::etning henvendte
han sig til de respektive myndigheter om den forn0dne tilladelse. Svaret blev negativt - desv::erre! Dog
maa der tilfoies at nektelsen skriver
sig fra de lokale myndigheter, til
hvilke paa grund av striden, foran
lediget ved utnrevnelsen av den nye
liberale Nidarosbisp, kirkedeparte
mentet synes at maatte ta hensyn.
Nektelsen blev i det store og hele
optat med forundring av de fleste
og har v::eret . gjenstand for skarp
kritik fra protestantisk hold.
Festdagene er nu over. Skriftens
ord: »Herren velsigne din indgang,
og utgang » var det 0nske som laa
alle katolikker paa hjerte fra den
stund av da hans eminense satte
sin fot paa norsk jord. Og endnu
mer da de hadde den rere og glrede at
hilse paa ham, h0re ham og tale
med haln. Der kan ikke vare tvil om

at kardinalens bes0k spredde vel
signelse og gl::ede, gav opmuntring
og ikke mindst 0ket det · bevissthe
ten at tilh0re den gamle og dog al
tid unge moderkirke, denne kirke,
som har skjmnket Norge en St. Olav
og har kristnet vort land, denne kir
ke som endnu den dag idag er det
eneste faste punkt midt i det reli
gi0se virvars oprnrte hav.
Dette
bes0k bragte os til levende at fole
at den gamle kirke lever og eksiste
rer enda, at den er staden, som
er bygget paa bjerget, alle med be
undring ser op til og at vi har den
lykke at vare dens barn.
Og saa - hvilke virkninger vil
dette bes0k ha for vor hellige kir
ke og dens Fremgang?
Dertil
kan intet bestemt svar gis. At
pröfetere har altid varet et otak
nemmelig foretagende. - Men la
os haape, og bel Naar saa Herren
vil J:oegge sin velsignelse til kan vi
trygt st0le paa at bes0ket av den
katolske kirkes ypperste missionrer
sikkert vil bringe frugt i sin tid.
J o s. R e c k t e n w a l d.

IV. KARDINAL VAN ROSSUMS BESOK I SVERIGE.
Det låg mäktig historisk stämning
- en egendomlig samklang av forn
tid och nutid - över Kardinal van
Rossums sommarfärd i Sverige an
no Domini 1923. Redan förut hade
genom ett underligt sammanträffan
de detta års korta sommar hunnit
vältaligt påminna oss om de tvenne
kulturmakter, som stått och stå mot
varandra i Sveriges historia. Den
regniga och ruskiga juni trädde Va
saminnet i förgrunden, så följde en
mera varm och solig juli med Bir
gittaminnet som given medelpunkt
för de historiskt intresserade. Se
dan såg det nästan ut, som om au
gusti i svenska folkets ögon skulle
bli Kardinal van Rossums månad.
När · man betänker vilken försvin
nande bråkdel av vårt folk de sven
ska katolikerna utgöra, kunde man
med skäl förvånas över den upp
märksamhet, som av våra tidningar
ägnades »den romerske propaganda-

chefen » redan långt före hans an
komst till landet. Det fanns väl
knappast något litet provinsblad i
hela Sverige, som icke upprepade
gånger nämnt Kardinal van Ros
sums namn. Man hade hört något
om det kyliga mottagande, · som
mött den resande kyrkofursten från
ovärdiga väktare av katolska min
nessalar i Danmark och Norge.
Och nu fördes den häftigaste dis
kussion om hur man här skulle för
hålla sig, ifall Kardinalen skulle ön
ska besöka någon svensk national
helgedom från den tid, då ordet
»romersk» endast hade den skönas
te klang i vårt språk. Under de da
gar han vistades i Sverige, var han
föremål för den största, ofta också
den mest välvilliga uppmärksam
het, och dagen efter Hans Eminens'
avresa höllos i flera lutherska kyr
kor protestmöten med över 200,000
protestanter, som det sades mot
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»kyrkorovet i Riga» men i själva
ingenting att fördölja, och mer eller
verket mot kyrkofursten från Rom.
mindre skickligt ironiska anspelninHur skall man förklara denna ungar på motsatsen kunna vi mottaderliga proportion mellan orsak och
ga med upphöjd ro. Alltså var det
verkan? En vänlig och god gammal
knappast betraktelser över nutiden
man - fader mer än furste - bes
eller farhågor för framtiden, som så
söker under en kort vecka tvenne
våldsamt påverkade folkstämninicke alltför stora katolska församgen i förbindelse med Kardinal van
lingar i Sverige. Och av dagspresRossums sommarbesök i Sverige unsen kunde man få det intrycket, att
der augusti 1923. Snarare var det
den lutherska kyrkan i landet skavår egen katolska forntid, som på
ett kraftigt sätt
-- - kades i sina
I
grundvalar.
gjorde sig påKan detta bero
mind i folkets
på
farhågor
medvetande.
för framtiden?
Kardinalen
Man har svårt
själv påminde
att tro något
oss också vid
sådant. Varje
flera tillfällen
människa, som
om den gamla
har sin omförgångna tidömesförmåga
....,.,,.,.�-7
den av Sveri•
någorlunda i
ges
historia;
ordning,förstår
minne
vars
högsommarens
ju fätt, att blott
den snart överBirgittajubileståndna
närum redan hade
varon av en än
:väckt till liv.
såhög romersk
Från Göteborg
till Stockholm
prelat
knappast kan utgö.tog han en ora ett allvarvanlig resroute
samt hot mot
över
Vettern
och det Idas�
protestantismens bestånd.
siskt katolska
Östergötland.
Ej heller finnes
På minnesvigd ort.
väl anledning
Särskilt i VadKardinalen vid Ansgariuskorset.
-att frukta att
stena fick han
Kardinalen sliulle uttänka särskilt
ett mottagande, värdigt
· den
förskräckliga krigsplaner för framgamla stadens traditioner. Vår
tiden under en turistresa i de noruppburne gamle trosfrände amanuensen Erik Ihrfors hälsade
diska länderna. Några oroliga andar tycktes redan vid första: budskahonom vid järnvägsstationen med
pet om det väntade besöket ha fått
ett latinskt tal. I den gamla klosför sig, att ,,propagandachefen»
terkyrkan, där en gång birgittinerskulle »visitera Norden». Om detta
nunnornas röster ljudit, stannade
hade varit fallet, hade våra kyrklihan en stund försjunken i bön. Men
ga myndigheter inte haft någon anockså biskop Brasks minnesrika
ledning att förtiga eller fördölja det.
stad Linköping hade berett KardinaDet är inte mer än tre år sedan, som
len en anslående välkomst. Dom-'
Norden verkligen besöktes av en
kyrkans portar öppnades åter en
apostolisk visitator. Och detta delgång för en katolsk prelat, och dess ·
gavs också den stora allmänheten.
skönhetsskatter visades Kardinalen
Vi svenska katoliker skämmas varav greve Bielke på Sturefors. Överken för att vi göra propaganda eller
allt i Östergötland visade folket den
för att vi bli ,, visiterade». Vi ha
höge kyrklige gästen mycken vörd-
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had och mycket intresse. I Stock
holm fängslades Kardinalen väl
mest av den katolska nutiden, men
icke heller där försummades hyll
ningsgärden till fädernas minne.
Föreningen Concordia Catholica ha
de anordnat en sjöresa till Björkö:11,
där den helige Ansgarius en gång
för snart 1100 år sedan predikade
för svearna. I denna minnenas hel
gedom omkring Ansgariekorset nåd
des måhända kulmen av den starka
högtidsstämning, som under dessa
stora dagar ö,rerväldigat oss alla.
Pater Meyers gripande, ur hjärtat
gående ord, den gemensamma bö
nen till Nordens :ci.lla heliga män och
kvinnor gjorde det djupaste intryck
på den lilla skaran katolska män,
som stodo samlade omkring den
vördnadsbjudande kyrkofursten vid
det · vackra, höga korset med den
vidaste utsikt över kringliggande
Rörd välsignade
Mäfarlandskap.
Kardinalen · de närvarande och väl
signande sträckte han ,ut sin hand,
som · om han med sina böner ville
nå hela Sveriges vidsträckta rike.
Här befunno vi oss på en plats, som
är heligare för en nordisk katolik än
både Nidaros och Odense, på Ans
garieminnets helgade ort. Och hit
hade inkräktarens arm inte kunnat
nå den ·romerska kyrkoledaren och
hans trofasta flock. Här fanns ingen,
som småaktigt sökte hindra oss i
vår andakt. Den historiska stäin
ningen väcktes åter vid middagsbor
det under hemfärden, då kandidat
Edvin Sandqvist · i sitt hälsningstal
till · Kardinalen påminde om den
påvlige ·legaten Vilhelm av Sabina
och hans besök i Sverige för 675
år sedan och fil. lie. Josua Linders
framförde en hälsning från sin stad,
det gamla Uppsala, där en gång
Svea rikes ärkebiskopar ledde den
katolska verksamheten i landet.
Trots allt historiskt intresse glöm
des dock icke de viktiga uppgifter
na i vår ,egen tid. I Göteborg had e
Kardinalen mottagits i audiens av
Kronprinsen och även tagit den
stolta utställningen i betraktande.
I Stockholm besökte han med myc
ket intresse stadens alla kyrkor och

institutioner. Höjdpunkten av den
na den höge gästens kontakt med
nutida svenskt katolskt kyrkoliv
bildade väl den oförgätliga torsdags
kvällen den 9 augusti i Sankt Eriks
Kyrka, som var smyckad i sin fag
raste skrud, den stora högtiden till
ära. På Jesu Hjärta-altaret glänste
en rikedom av röda blommor, Ma
riaaltaret strålade av vitaste blom
sterprakt. Ljusa björkar reste sig
vid väggarna och ljusen lyste den i
all sin prakt skrudade Kardinalen
till mötes vid hans inträde i templet
medan orgeln brusade en mäktig
välkomst. Intrycken växlade snabbt.
Biskopens tal, Kardinalens tal och
välsignelse, den sakramental.a väl
signelsen! En högtidsstund för li
vet. Så följde församlingens väl
förberedda trädgårdsfest, som väd
rets makter flyttade in i Biskopshu
sets vackra festsal. · Här rådde vis
serligen till en börja11 . en viss osä
kerhet och trängsel, men alla voro
glada och högtidsstämda. Flera för
samlingsmedlemmar · blevo också
föreställda för Kardinalen, soin för
alla hade ett vänligt ord och en
minnesmedalj, vigd av den Helige
Fadern. Slutli«en talade Hans Emi
nens till alla :__ verkliga kärnord
utan det minsta av fras eller scha
blon, det kände alla med detsamma.
Det var varma och · värmande ma
ningar och hjärtliga, uppmuntran
de, stärkande ord, som Kardinalen
riktade · till församlingen, ord som
det gjorde gott att höta. Man be
slöt att sända hyllningstelegram till
Påven, I{onungen, Drottningen och
Ärkebiskop Bitter. Den Helige Fa
dern ville man särskilt tacka för
hans kärleksfulla gåvor, en dyrbar
kalk till Sveriges katoliker och en
storslagen inbjudan till Rom under
jubileumsåret 1925. Vid sin avre
sa till Finland hyllades slutligen
Kardinalen av en stor skara Stock
holmskatoliker, en svensk siden
flagga överräcktes honom som min
nesgåva.
Dagen efter firades en efterfest i
Sankt Ansgars Sal. Den gällde de
tre nordiska biskoparna, som sam
tidigt uppehöllo sig i Stockholm på

väg till Finland. Här höllos vackra
och entusiastiska tal. . Pater Meyer
talade för Danmark, konstnären
Lennart Nyblom för Norge. Också
biskoparna Brems och Smit höllo
mycket uppmärksammade anföran
den. Slutligen avslutade vår egen
biskop denna vackra skandinaviska
afton med några hjärtliga, hoppfulla
och uppmuntrande ord.
Man hurrade ·både på svenska,
norska och danska, och sjöng entu-

siastiskt de tre ländernas national
sånger. Detta var en värdig epilog
till de svenska katolikernas sköna
ste högtidsvecka efter reformatio
nen. Det var samma dag som Riga
protesten upplästes i de lutherska
kyrkorna landet runt. Vi kände oss
ganska oberörda av all denna pro·
testantism. Oss tillhör de skönaste
forntidsminnena, oss tillhör också
de skönaste framtidsförhoppningarB. D. A.
na.

V. BISKOPSVIGNING I HELSINGFORS.

Fl'ån l>iskopsviyningen i He/singfol's. Kardinalens sekreternre ll[i[iläser det
påvliga mandatet.

Kardinalens rundresa genom de
nordiska länderna avslöts med be
söket i Finland den 12-18 augusti.
I alla länder, i alla städer och orter,
som Hans Eminens hedrade med
sitt besök, blev detta till stor gläd
je och uppmuntran för katolikerna
i förskingringen. De högtidliga pon
tifikalmässor han celebrerade, den
apostoliska välsignelsen vi genom
honom mottogo, hans hjärtliga, upp
muntrande ord till oss, hans goda
ögon och blida väsen, allt har bli-

vit till minnen, som ingalunda för
gätas.
Blev kardinalens besök sålunda
till glädje och hugnad för alla Nor
dens katoliker, så blev det detta i
synnerhet för våra trosfränder på
andra sidan Bottenhavet, i Suomis
land. Till dem kom ju kardinalen
för att giva dem en överherde och
att åt denne genom handpålägg
ning och bön meddela den sakra
mentala vigningens högsta grad, han
kom för att i det heliga ämbetet in-
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stallera de finska katolikernas förste
biskop efter den s. k. reformatio
nen. En historisk tilldragelse allt
så av utomordentlig betydelse, ej
blott för Finland utan för hela Nor
den.
En katolsk biskopsvigning
har ej ägt rum i Norden i de senas
te 400 åren.
Det låg regndis över Helsingfors
i Marie Himmelsfärdsdagens tidiga
timmar, men klockklangen från S :t
Henriks kyrkas torn böljade dock
ljus och glad ut över Brunnspar
kens lummiga träd och över de an
gränsande stadsdelarna, kallande
församlingen till den stora ovanliga
högtiden. Klockan 9 då den högtid
liga akten skulle begynna, trängdes
också en ansenlig skara människor
på den öppna, platsen framför kyr
kan. De fingo inte rum i det för
ett sådant tillfälle allt för lilla temp
let, men de ville åtminstone se en
skymt av processionen, där den kom
tågande från prästgården över tor
get och in i kyrkan: Jrämst korgos
sar, en bärande krusifixet, så ett tju
gutal präster, de tre skandinaviska
biskoparna jämte bisköpskandidaten
samt slutligen kardinalen.
I S :t Henriks kyrka, som var vac
kert smyckad med ljus, blommor
och grönt, var varje plats upptagen.
Det var en högtidsstämd, andäktig
och förväntansfull församling där
inne. I de reserverade bänkarna
märktes representanter för regerin
gen, diplomatiska kåren och inbjri,d
na gäster.
Orgeln börjar brusa. » Ecce sa
cerdos » uppstämmes av kören och
processionen tågar in. Allteftersom
kardinalen skrid.er fram knäböjer
menigheten och mottager hans väl
signelse.
Framme i koret och närmast ne
danför detsamma är praktiskt ord
nat för ett tillräckligt utrymme för
de många officierande och för de
omfattande ceremonierna. På evan
geliisidan strax vid Mariaaltaret är
en tron med baldakin upprest för
kardinalen, på motsatta sidan äro
stolar för electus doktor Buckx och
för de assisterande biskoparna Miil-

ler fråt1 Sverige och Smit från Nor
ge. Där är också det altare, vid vilket
consecranden· börjar läsa den heliga
mässan, som han sedan gemensamt
med consecrator fullbordar vid hög
altaret. Biskop Brems från Dan
mark, som deltager utan funktion,
har sin plats nedanför koret.
Som assistenter fungera tolv präs
ter, de flesta äro fäder av Jesu
Hjärtas kongregation,
som Mgr
Buckx tillhör.
De hava kommit
från när och fjärran, en till och med
ända från det avlägsna Brasilien.
Av de officierande prästerna äro för
oss här i Sverige bekanta kyrkoher
den van Gijsel i Helsingfors, dia
kon, pastor von Christiersson däi·
sammastädes, subdiakon, och kyr
koherden van Heugten i Göteborg,
assistent åt biskop Miiller.
Den heliga . handlingen börjar.
I Credos aprilnummer detta år
förekommer en skildring av »då vår
nye biskop blev vigd» . Förloppet
är detsamma nu som då, jag behö
ver alltså icke här utförligare om
nämna de olika momenten i den
över tre timmar varande ceremoni
en. Djupt gripande äro de alla.
Timmarna i S:t Henriks kyrka i
Helsingfors äro för mig ett minne
för livet. Det kommer tårar i mina
och mångas ögon, då jag hör den
gode doktor Brickx svara sitt fasta
men ödmjuka » volo» ( jag vill ) på
consecratorns frågor, om han vill
själv följa och som en god herde un
dervisa sitt folk i den heliga skrifts
sanningar, om han vill öva kärlek,
barmhärtighet, ödmjukhet, tålamod
och uppmuntra andra till samma
dygder. Med samma fasta, ödmju
ka röst svarar han » credo »
( jag
tror ), då trosbekännelsens satser ge
nomgås. Det kommer tårar i mina
ögon och på samma gång vidgas
bröstet av jubel, då den härliga
Allhelgonalitanian uppstämmes. Ge
nom bönen träda vi i gemenskap
med de heligas samfund för att
utbedja oss förmedling och hjälp
hos Gud. Alla heliga biskopar och
bekännare, bedjen för oss, bedjen
för denne eder medbroder på jor
den! Och den Allsmäktige anropas,
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" att du den här närvarande utval
de ville välsigna och helga, vi bed
ja dig bönhör oss ! "
Mer gripande och högtidlig än
någonsin är idag mässans canon,
som vid högaltaret förrättas gemen
samt av consecrator och conse
crand. Och kommunionen, som i
innerligaste brodersgemenskap de
las av dem båda. Det är så andäk
tigt tyst och stilla i kyrkan, endast
altarklockornas klang angiva den
heliga handlingens viktigaste mo-

rar jag så hjärtligt Finland och de
finska katolikerna. " Misericordia et
veritas », barmhärtighet och san
ning, är hans biskopliga valspråk.
I den omutliga sanningens, barm
härtighetens och mildhetens tecken
. skall han föra sin herdestav. ·
Den högtidliga akten är till ända.
Länge har den varat, i över tre tim
mar, men trötthet förmärkes icke.
En särskild eloge är den utmärkta
kyrkokören och dess duktige leda
re pater Hartwijk värd.

J(ardinalen och de fyrn biskoparna samt assisterande utanför S:t Henriks kyrka.

ment. D et är stillhet och bön i för
samlingen, varma böner uppsändas
helt visst i detta nu till den Allsmäk
tiges tron för den nye biskopen och
för hans mission.
Djupt böjer jag mig och med in
nerlig l.{lädje mottager jag med hela
församlingen mot slutet av mässan
den nyvigde biskopens välsignel
se, då han iförd alla de biskopliga
insignierna och med mitra och stav
skrider genom kyrkan välsignan
de alla. Jag känner den nye bisko
pen sedan många år tillbaka, för
mig och för min hemstads katoli
. ker har han varit en god herde och
en god vän. Och därför gratule-

När jag kommer ut ur kyrkan
har solen genombrutit molnen.
Den lilla vackra parken omkring
kyrkan och prästgården och den sto
ra Brunnsparken därutanför, hela
Helsingfors badar i sol. För mig ter
sig detta som ett lyckligt omen. So
len lyser över " de tusen sjöarnas
land" , sanningens sol skall också
genomtränga moln och dimmor och
upplysa allt med sin klarhet.
I prästgården och i trädgården
därutanför
vimlade det efter bi
skopsvigningen av församlingsbor,
som ville gratulera sin överherde.
Glad och hjärtevinnande som alltid,
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nöjde denne sig inte med att invän
ta dem, han skyndade omkring till
alla och hade vänliga ord för alla.
En glädje bragtes också den ny
vigde biskopen genom mängden
av hyllningstelegram från när och
fjärran, som inströmmade, därav
ett stort antal från Sverige. Katol
ska församlingen i Gävle lyckönska
de sålunda sin avhållne före detta
kyrkoherde, likaså gratulerade ka
tolska föreningar och institutioner i
Stockholm
och landsorten samt
minnesgoda vänner här och där i
landet.
Den stora dagen fick en värdig
avslutn'ing på kvällen vid den fest
sammankomst i Nylands nationshus,
rymliga och rikt festprydda solenni
tetssal, som till ära för kardinalen
och de fyra biskoparna anordnats.
Den festen torde också för alla del
tagare kvarstå i oförgätligt minne.
Det är inte ofta här i NordenJ som
v'i få samlas omkring en kardinal
och fyra biskopar. Högtidsstämnin
gen och festglädjen var stor och
allmän. Pastor von Christiersson
hälsade Hans Eminens välkommen
i ett tal på franska och kyrkoherde
van Gijsel gratulerade sina försam
lingsmedlemmar till det höga besö
ket ,och den ovanliga, för alla så
uppmuntrande festen. Var och en
av de fyra biskoparna talade för det

nordiska samarbetet. Biskop MiH
ler påpekade särskilt att alla de nor
diska länderna föra korsets tecken
i sina flaggor, i detta tecken skola
också vi, nordiska katoliker, gå
framåt och segra. Hans Eminens
talade slutligen hjärtevarma ord till
de finska katolikerna och i ett sär
skilt tal riktade han sig 'till den ny
vigde biskopen, lyckönskande ho
nom och försäkrande honom om sitt
bistånd och sitt intresse.
Mellan talen förekom rikligt med
sång och musik, som livligt uppslrnt
tades. Vjltklädda små flickor, som
älskligt sjöngo finska sånger, ble
vo kallade till kardinalen för att
mottaga hans särskilda tack. Uni
sont och under allmän begeistring
sjöngs »Vå1t land».
Finland har fått sin ka•tolske bis
kop, kardinalens resa i Norden är
avslutad, Men vi känna det alla, att
dessa katolska och historiska da
gar vi upplevat, de bliva mera än
»ett minne blott». De bliva till var
aktig välsignelse. Vi katoliker ha
va blivit stärkta i vår kärlek till
vår heliga moder Kyrkan, som ic
ke glömmer några av sina barn.
Med mod och tillförsikt se vi fram
tiden an.
P e t r u s L i n d b 1 o m.

ANGÅENDE SANKT JACOBIKYRKAN
I RIGA.
Att tiga är i vissa fall guld. Gäl
ler det likväl allvarliga frågor som
av våra motståndare framställas i
en förhatlig dager, såväl inför vårt
eget folk, som inför utlandet, och
vilka genom en ensidig färgläggning
bliva helt och hållet förvanskade,
så blir det till en hederssak för oss
att klarlägga det historiska sam
manhanget. Sanningen talar då för
sig själv!
Ända till år 1918 hörde katoli
kerna i de baltiska provinserna till

ärkebiskopsdömet i :rviohilew, vars
överherde residerade i St. Peters
burg. Förgäves hade Rom sedan ett
par sekel vidtagit mått och steg hos
den ryska regeringen för att få upp
rätta ett ytterst behövligt suffragan
biskopssäte i Riga: dess framställ
ningar mötte beständigt hårdnackat
avslag. Då likväl efter tsardömets
störtande religionsfrihet proklame
rades, utnämndes av Rom dåvaran
de kyrkoherden i St. Petersburg,
greve Edvard O' Rourke, till förste
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biskop av Riga. Han bodde enkelt,
ja tm:ftigt i det lilla prästbostället
vid St. Mariakyrkan vid Slottsplat
sen i Riga. Under tiden hade de
politiska händelserna fullföljt sin
utveckling : Liffland, Kurland, Sem
gallen, Lettgallen hade sammanslu
tit sig till den självständiga, oavhän
giga staten »Latwija». Biskop O'
Rourke, av polsk nationalitet, un
underrättades nu av · lettiska mini
steriet, att regeringen av egen drift
var villig att föi' evärdliga tider
skänka det nyupprättade biskopsdö
met i Riga en domkyrka, ett bis
kopsresidens jämte lämpliga utrym
menför det katolska prästseminariet
ifall Rom ville samtycka till att ut
nämna en biskop av lettisk nationa
litet. Detta förslag gjorde regerin
gen huvudsakligen med hänsyn till
den nästan uteslutande katolska be
folkningen i provinsen Lettgallen,
vilken tillsammans med qe övriga
lettiska katolikerna utgör nära nog
en tredjedel av Lettlands hela in
vånarearntal.
Biskop O' Rourke
kom till den övertygelsen, att det
för det nygrundade stiftets sunda
utveckling var ytterst viktig att an
taga det ministeriella förslaget. Han
lät förelägga sig detsamma skriftli
gen ooh sände en befullmäktigad
till Vatikanen i och för förhandlin
gar. Genom fortsatta överläggnin
gar kom man slutligen till önskat
samförstånd och avslutandet av ett
konkordat mellan den lettiska rege
ringen och påvestolen ställdes där
vid likaledes i utsikt. Emellertid an
tog Vatikanen biskop O' Rou.rkes
avskedsansökan och utnämnde hans
dittillsvarande generalvikarie Mgr
Anton Springowicz, till förste biskop
av lettisk nationalitet i Riga. Den
ne nye överherde tog som tillfällig
uppehållsort, det förra dominikaner
klostret i · Agiona, vid Ruscho11i
( Lettgallen) där han residerar än i
dag och väntar på löften, som Lett
lands regering högtidligen givit På
vestolen. .
Anmärkas bör likvisst,
att vid den nye biskopens högtidli
ga intågande i detta hans proviso
riska residens, begav sig den lettis
ka regeringen in corpore till Agiona,

för att officiellt lyckönska den ka
tolska överherden och visa såväl ho
nom som Rom och Lettlands , hela
katolska befolkning, att den veder
börligei1 förstod att uppskatta hela
räckvidden av denna tilldragelse.
Det katolska Lettgallens jubel var
obeskrivligt och har kvarlämnat
oförgätliga minnen.
Nu såg sig likväl regeringen själv
inför en svårlöst fråga : nämligen
genomförandet av sina löften eller
1'ättare sagt förpliktelser. Hur skul
le den ställa den utlovade domkyr
kan o. s. v. till den katolske bisko
pens förfogande?
Desslikes ville
den ,i laga form avsluta konkordatet
med Rom ; detta ägde rum den 3
maj 1922. Därför måste detta för
att vinna laga kraft ratificeras av
parlamentet, vilket också skedde
med stor majoritet den 30 juni 1922.
Men nu innebär detta konkordat bl.
a. uttryckligen förpliktelsen för den
lettiska staten att draga försorg om
en domkyrka åt den katolska bi
skopen.
De fyra större kyrkor i Riga,
som kunde komma i åtanke, voro
alla ursprungligen katolska. De ha
uppförts i början av 1200-talet. Att
till katolikerna överlämna någon av
de sju övriga lutherska kyrkorna
· kunde däremot självklart ej kom
ma ifråga. Rom har aldrig för sina
ställföreträdare och sina troende
gjort anspråk på ett tempel, som
blivit uppbyggt för och av annorle
des troende.
Den lettländska regeringen stod
sålunda inför ett dilemma : att an
tingen bygga upp en ny kyrka och
ny bostads- och ämbetslokal åt bi-·
skopen, eller att åt katolikerna åter
lämna en av de fyra ursprungligen
katolska kyrkorna.
Av praktiska skäl kunde blott
detta sista alternativ komma i be
traktande, då i annat fall en allt
för stor mil1ionutgift skulle pålagts
den unga staten och den katolska
biskopen· utsatts för en alltför lång
väntan. Nu föreslog regeringen den
romerska kurian övertagandet av
den fordom katolska domkyrkan,
Mariadömen, helst som där ännu ·�
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dag sarkofagen inneslutande stoftet
av Meinhard, Lifflands förste bi
skop,. som dog martyrdöden, · fin
nes kvar. Från katolsk sida: tog
man dock avstånd från detta an
bud: ty ehuru från kyrkorättslig
synpunkt alla · forna katolska hel
gedomar i Riga äro och förbliva
oförytterligen den katolska Kyrkans
egendom, föredtogo katolikerna att
önska sig den kyrka, som även ci
vilrättsligt kunde tagas i anspråk,
såsom statsegendom ; nämligen St.
Jacobikyrkan och det av ryssarna
tagna en gång till St. Jacobikyrkan
hörande S :ta Maria Magdalena
klostret.
detta överlämnande
Gentemot
ställde sig dock ett visst mycket
rörligt lutherskt parti, omedelbart
på en fullständigt felaktig, fördoms
full och opatriotisk stånidpunkt. De
ville se ett konfessionellt övergrepp
där, varest blott en religiös rättrå
dighetsfråga kom i betraktande ; de
envisades att se ett förtryck av sin
. religiösa frihet där, varest endast
ett återställande av det religiösa li
kaberättigandet, den i Tyskland så
beprisade konfessio:nernas » paritet»
förefinnes. Sanna kristna, sanna
patrioter, skulle ha uppfattat och
belyst frågan annorlunda. I stäl
let för att utså hat och oro i ord
och skrift skulle de ha inriktat sig
på upplysning ; i stället för att skri
va om Roms maktlystnad och in
triger, skulle de ha fört ett värdigt,
sanningsenligt, försonligt' språk ; för
samlringen, allmänheten och utlandet skulle då lätt ha kunnat fatta,
att en ung stat, vars befolkning till
nära en tredjedel består av katoli
ker, måste av· rättsskäl så, äl som av
självbevarelseskäl, åt deras överher
de lämna - eller rättare sagt, åter
lämna - en ståndsmässig uppe
hållsort i landets huvudstad. Den
na djupt kristliga, oegennyttiga och
samtidigt högpolitiska försonings
roll ha våra motståndare antingen
icke förmått förstå eller icke haft
det moralriska n:iodet att genomföra.
Parlamentet har visat en klarare
syn på tingen : med 3/4 röstmajori
tet · har det ( den 23 mars 1923) an-

tagit en lag till förmån för avstå endet av St. · Jacobikyrkan och St.
Maria-Magdalenaklostret.
För att visa, hur väl den lettis
ka regeringen och alla utslagsgivande parlamentsledamöter, som ingre
po för detta återlämnande, voro un
derrättade om frågans rättsliga och
historiska" läge, låta vi här några
historiska uppgifter följa.
Meddelanden om rättsförhållan
dena rörande Jacobikyrkan, som
uppbyggdes omkr. år 1225, »extra
muros», pro paganis d. v. s. för
lantbefolkningen, kunna först påvi
sas tydligen efter 1430. Den var då
ett domkyrlwprebende, där själa
vården med uteslutande lettisk pre
dikan städse utövades av en kanik.
Staden ägde ingalunda patronsrätt
över den. År 1522 höll Luthers nya
lära, under Silvester Tegetmejers
anförarskap med sönderkrossande
av altaren, gravstenar och helgon
bilder, sitt intåg i St. Jacobi-kyrkan
på ett särdeles stormigt sätt. Även
C. A. Berckholtz berättar att vid ti.
den från 1524-1582 hölls i denna
kyrka gudstjänst endast för icke
tyskar, såsom det redan på den ka
tolska tiden alltid hade skett. Den
na omständighet hade ett betydan
de inflytande på Jacobikyrkans se
nare öden.
Då Riga år 1582 hade underkas
tat sig den polske konungen Stefan
Bathory, blev denne i hela Liffland
arvtagare till Ordensmästaren, till
ärkebiskoparne och biskoparne.
Den numer katolska överheten kun
de givetvis icke undvara en kyrka
i Riga. För detta ändamål fäste
man blicken på St. Jacobikyrkan, då
de byggnader som tillhörde den,
tillsammans med det angränsande
S :ta
Cisterciensernunneklostret
Maria Magdalena* ) , erbjöd önsk
värt utrymme för jesuitkollegiets
talrika andliga och dess skola ; dess
utom emedan rådet (= magistraten
*) De ålderstigna nunnorna, som till
följd av trossöndringen ej mer hade nå
got noviciat, hade smält tillsammans till
ett fåtal och avträdde friyilligt sitt kloster
till jesuiterna.
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i Riga) hade bestämt St. Jacobikyr
kan endast för lettisk gudstjänst och
därigenom implicite erkänt att denna kyrka ej behövdes för tyskarne,
medan från lettisk sida inga invänd
ningar voro att förvänta ; äntligen
emedan denna kyrka först för 1 ½
människoålder
sedan med våld
blivit
frårnryckt den katolska
kulten, utan att Rådet seder
mera på minsta sätt dragit för
sorg om att erhålla laga rätt
därtill, under det att Mariadömen
som likaledes kom på förslag, av
den avfällige formellt dock alltjämt
i ämbetet kvarstående siste ärkebi
skopen Wilhelm av Brandenburg,
blivit formligen försåld till Rådet.
Uti två samma dag, den 7 april
1582, daterade aktstycken förklara
de kung Stefan Bathory : 1 ) att han
avstod från domkyrkan och allt vad
därtill hörde till förmån för borger
skapet. 2 ) att han med Rådets och
borgerskClpets sClmtycke hade be
stämt
St.
Jacobikyrkan
med
korsgång, kyrkogård samt 7 tillhö
rande byggnader, etc. etc., vidare
S :ta Maria Magdalena-kyrkan jäm
te Cisterciensernunneklostret och al
la dit hörande byggnader och tom
ter, likCllecles mecl borgerskClpets
sC1mtyclce för evärdliga tider till ka
tolsk gudstjänst och tagit under sitt,
konungens och hans efterträdares,
beskydd och patronat.
Under de demagogiska tumulten
och våldsgärningarne, som man
brukar kalla » kalenderstriderna» ,
blevo Jesuiterna fördrivna rur St. Ja
cobikyrkan, den 23 augusti 1587,
men återinsatta i besittning av kyr
kan och allt tillhörande, genom ett
kungligt dekret ClV 1 6 juni 1 590.
När konung Gustaf Adolf erövra
de Riga blev det av konung Stefan
Bathory skapade rättstillståndet,
som tillförsäkrade konungen och
hans rättsinnehavare pC1tronC1tet, uti
lite accepterat av ·den svenska kun
gen och hans efterträdare; kyrkan
blev en luthersk iikronokyrka» I Det
predikades där ej mer på lett:ska.
Den ryska regeringen hade sedan
övertagit Jacobikyrkan från den
svenska regeringen såsom ii Krono-

kyrka ii och synes i början också ha
utbetalat pastorns ii Salarium» av
statsmedel, såsom framgår därav,
att generalsuperintendenten vilken
tidvis, i brist på ordinarie pastor,
tjänstgjorde i kyrkan, i oktober
1 712 avstod från vidare tjänstgö
ring, emedan, som det heter i akt
styckena ii prästlönen icke mer skul
le utgå av kronomedeh. Då det liff- .
ländska ridderskapet var skrivet i
St. Jacobikyrkan, betraktade det
pastoratets besättande som ett av
sina åligganden, men ej på ,grund
av någon rättstitel, och gjorde ej an
språk på någon patronatsrätt. Det
ta framträder år 1726, när en va
kans inträffar, varvid lantmarskal
ken och lantråden äro i tvivelsmål
huruvida de äga befogenhet att kal
la en predikant eller att endast ii fö
reslåi> en dylik för generalguvernö
ren, emedan detta pastorat är ii re
galt». Den 18 augusti 1766 blev
denna fråga om det liffländska rid
derskapets rätt att ,i kallaii eller ii fö
reslå >i :pastorer ingående undersökt
och reglerad av generalguvernörs
ämbetet, och denna resolution av
den dåvarande generalguvernören
greve Browne börjar med följande
ord: i, Att den kronan tillkommande
Jus patronatus över St. Jacobi-kyr
kan i Riga genom uttrycklig före
skrift av den allmänna kyrkoord
ningen förblir beståndande och ej
på minsta sätt kränkes;i , Härmed
bevisas också klart att kronan Cln
såg sig och ansågs som irnnehC1vare
av St. Jacobikyrkan.
Dessa genom Ridderskapets upp
hävande ( 1919 ) skenbart överflödi
ga citat, äro av stor betydelse för
den Liffländska regeringens rätts
ställning. De utgöra det otvetydiga
beviset för att St. Jacobikyrkan, och
den allena uti Riga, var, alltid har
varit och förblivit kronokyrka, att
således kronan, d. v. s. staten, i visst
avseende hade förfoganderätt över
denna kyrka.
Arvtagare till den ryska regerin
gen, liksom denna var det till den
svenska och den svenska till den
polska, är den lettländska regerin
gen således fullständigt berättigad
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att förfoga över Jacobikyrkans, och
endast denna kyrkas, öde.
Visserligen - för att vara fullt
objektiv och rättvis - förstå ka
tolikerna och medgiva gärna, att det
säkerligen för många måste vara yt
terst smärtsamt att behöva säga far
väl till den kyrka där de kanske
blivit döpta, konfirmerade, vigda
och där de kanske också var söndag
ha förrättat sin andakt. Må de dock
tänka sig tillbaka till det förgångna!
Hur måtte våra fö1·fädel' ha känt
sig till mods när de hjälplösa mås
te åse, hur de altaren, vid vilka
de brukade bedja, de helgonbilder
de vördade, de gravmonument un
der vilka deras kära vilade, blev
krossade, skändade och bortkastade,
i denna samma St. Jacobikyrka, vil
ken deras förfäder uppbyggt så
mödosamt med sådan trosiver. Hur
många ur hjärtats djup komman
de tårar ha de icke gjutit, när det
under Gustaf Adolf hette: icke blott
kyrkan utan även den fäderneärv
da torvan förlorar man, om man ej
är villig att antaga den nya läran!
Detta var väl ännu bittrare och vär
re. I dag heter det blott : »Lämna
tillbaka» eller rättare sagt: »bär
med jämnmod, att staten från och
med idag till din broder återställer
en liten b1·ålcdel av vad dina förfä
der med våld frånryckt hans!»
Efter ovanstående framställning
av de verkliga fakta, äro Lettlands
katoliker fullt berättigade att ener
giskt undanbedja sig benämningen
)) kyrkorövare», varmed de sedan år
och dag i ord och skrift, skymfas
av vissa fientliga lutherangrupper.

Dylika smädelser lända icke sina
upphovsmän till ära, utan bevisa
blott deras lidelsefulla upphetsning.
Nej, katolikerna äro inga kyrkorö
vare, annars vore våra frånskilda
bröder, lutheranerna, likaledes dy
lika. Den av edra förfäder i 18 : de
århundradet uppbyggda men sena
re av ryssarne eder fråntagI1Ja Pe
ter Paulskyrkan här i Riga har ni
ju, strax efter kriget, återtagit från
dem.
Envar gladde sig innerligt
med eder över detta · återställande
av den kränkta rätten. Varför bli
va nu vissa lutheraner utom sig av
raseri, när vi katoliker, i fråga om
Jacohikyrkan, vilja följa deras eget
exempel?
Eller varför förtiga dessa samma
upphetsare, att lutheranerna i D ii
naburg, utan varje rättstitel, tilläg
nat sig den forna Jesuit-kyrkan
(som den ryska regeringen frånta
git katolikerna )? · Eller varför för
tiga de omtänksamt, att de fråntagit
de ortodoxa i Libwz den sköna ka
tedralen i därvarande krigshamn?
Till slut må erinras om C. A.
Berckholtz mycket träffande an
märkning, i hans St. Jacobikyrkans
historia, nämligen att )) Protestanterna dela upp sina församlingar
efter folkslag, medan den katolska
kyrkan förenar folken! >>
Denna från sakkunnigaste håll
emanerande förklaring i tidningen
»Rigasche NachrichteI11» 19 aug .
1923 är översatt av
J. A r m f e l t
född de Pomian-Hajdukiewicz.
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UR SAINT FRAN C::OIS DE SALES'
SKATTKAMMARE.
Det har för mig varit en utom
ordentlig glädje att få mottaga och
genomläsa edert brev. Jag skulle
önska, att mina skrivelser skulle
framkalla en motsvarande känsla
hos eder och alldeles särskilt att det
måtte kunna tjäna som läkemedel
mot de orostankar, vilka sedan vårt
avsked hava uppstigit i eder själ.
Giv� mig Gud de rätta orden här
för!
Jag har redan en gång sagt eder
det, och gång på gång minnes jag
det på nytt, att jag i eder general
bikt funnit alla kännetecken på en
verkligt god och solid bikt och att ·
jag över huvud aldrig har fått höra
något skriftermål, som mera har
tillfredställt mina strängaste önsk
ningar. Detta är rena sanningen,
min kära och vördade syster, och
var förvissad att jag vid sådana till
fällen som nu talar med allra stör
sta uppriktighet.
Om Ni sålunda har utelämnat
något i bikten, tänk noga efter, om
detta har skett med vett och vilja.
Ty i sådant fall måste Ni utan tvi
vel ännu en g ång upprepa hela eder
bikt, om det skulle vara en dödssynd
som Ni utelämnat eller om Ni an
såg det som en sådan, då Ni var
till skrift. Men om det endast var
en förlåtlig synd eller om Ni utläm
nat den av glömska eller annat min
nesfel, var då utan all ängslan, min
kära syster. Ty jag kan bedyra så
sant jag vill frälsa min själ, att Ni

då inte alls är tvungen att upprepa
någon bikt. Det är alldeles tillräck
ligt, om Ni för Eder vanlige bikt
fader omtalar den utelämnade syn
den. Det tager jag helt och hållet
på mitt ansvar.
Var inte heller orolig för, att Ni
icke har utfört denna generalbikt
så noggrant som tillbörligt är. Ty
j ag upprepar än en gång med sti;rsta
klarhet och bestämdhet, att om Ni
icke
gjort
Eder skyldig till
ett
fullt
frivilligt
förtigande
av en synd, så har Ni icke den min
sta skyldighet att upprepa bikten,
ty den har då uppfyllt alla rimliga
fordringar. Hav fördenskull frid i
hjärtat, vad den saken angår. Om
Ni vill vända eder till pater rektor,
kommer han att giva precis samma
svar som jag. Ty sålunda lär Kyr
kan, vår moder.
Alla regler för rosenkransbönen
förplikta oss ej vare sig under döds
synd eller förlåtlig synd, varken di
rekt eller indirekt. Den som under
låter att rätta sig efter dem, syn
dar icke mera än den som icke ut
för en god gärning i allmänhet, var
till vi ej äro förpliktade. Oroa eder
därför icke onödigtvis, utan tjäna
hellre Herren med glädje och av
fri vilja - - -.
Ur brev från den helige kyrko
läraren till Madame la Presidente
Brulart av den 9 oktober 1604.
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VIII. DEN BORTFÖRKLARADE BIKTBANKEN.
I våra gamla katolska kyrkor i
Norden furn:ios inga biktstolar. De
komma först under loppet av 1500talet att bliva en integrerande del
av den kyrkliga inredningen. Men
väl funnos särskilda platser i hel
gedomen, där de troende böjde knä
och bekände sina synder för atf:t un der from tacksamhet mottaga den
sakramentala syndaförlåtelsen. Så
lunda kunna vi vara förvissade om
att alla den kyrkliga storhetstidens
och blomstringsperiodens svenska
män och kvinnor ha biktat, icke
blott helgon som sankta Birgitta och
sankt Brynolf av Skara, icke blott
biskopar och präster som Jakob
Ulfsson eller Magister Mattias, icke
blott klosterfolk och from allmoge
utan också mäktiga furstar som Bir
ger Jarl och Magnus Ladulås, bars
ka krigsmän som Torgils Knutsson
och Sankt Eriks korsriddare ; lik
som hela Sveriges folk förenades
kring de övriga sakramentens signa
de nådekällor, så samlades det ock
så i botfärdighet och syndasorg på
kyrkornas biktplatser.
Vi ha redan mer än en gång hört
Petris meritlista. Kyrkan osynlig
gjord, kyrkoledarne avsatta, kyrko
lag,en uppbränd, Bibeln sönderläst,
nådeläran förvanskad, sakramenten
delvis bortsmusslade, offeraltaret
omkullkastat. Vad gjorde då den

store reformatorn med den synda
ren tröstande och hugsvalande bikt
bänk, som redan sankt Ansgar in
satt i kyrkorna uppe i Norden. Ack,
icke heller den skonades av förbätt
ringsraseriet. Den dialektiskt an
lagde Petri fö1·klamde den helt be
händigt bort ur sina rengjorda kyrk
salar. Hur han därvid bar sig åt
kan för Petrus vara intressant och
lärorikt att se. Det måtte ha va
rit ovanligt övertygande skäl, som
mäktat förklara bort ett så gammalt
och fast hoptimrat inventarium som
biktbänken ur de papistiska svenska
templen! Med en viss späning vän
ta vi att få taga del av Petris över
väldigande bevismaterial mot bik
ten.
Vår outtröttlige polemiker be
handlar hithörande frågor mera ut
förligt än djupgående i )) Een liten
boock 01n sacramenten )) , redan en
gammal bekant för Credos läsekrets.
Här kunde finnas mycket att stude
ra för en mera kritiskt anlagd
Petrus. Särskilt skulle Petris kyrko
historiska skildringar av öronbikten
och biktbudet under olika tider va
ra tacksamma ämnen för en elak
papistisk polemiker. Sålunda på
står Petri exempelvis, att öronbikten
)) först pålagdt war aff påuan Inno
concio, vthi thet Lateraniska Con
cilio,, (alltså år 1 2 1 5 ! ) . Som var
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och en vet, var det budet att bikta
minst en gång om året, som då blev
stadfäst som kyrkolag. Ännu men
frapperad blir man av att se de nu tida protestantiska avlatsfantasierna
redan skisserade hos Petri, vilken
upptäckt, att avlat är » Romerska
falska warur » , ty det är » gudh alee
na )) , som )) forlåter syndena)) , och
detta sker icke för vår bots eller
vår förtjänsts skull, ))mykit mindre
for pening_ar skul, som påffuen menar )) , Vi tillåta oss här �n blyg
sam hänvändelse till vår blott allt
för lärde kyrkohistoriker: )) Vilke11
i!_r den påve, som har menat aH syn
der kunna förlåtas 'for peningar
skul'? )>
Petrus lär med all möjlig klarhet,
att Gud allena har makt att förlåta
synder. Detta är ju för öv.rigt en
så självklar sak, att den icke ens
kan diskuteras av kristna lärare.
Också i biktstolen förlåter prästen
synderna endast i kraft av den myn
dighet, som han ytterst av Gud har
mottagit. Därför skjuter Petri blott
den ena bommen efter den andra,
då han framdrager en mängd bibel
texter och citat av kyrkofäder, v il
ka alla vittna om Guds ensamrätt
till syndaförlåtelse. Dessa vittnes
börd träffa icke alls Petrus. som
håller före att läraru om biktfaderns
befogenhet att med av Gud isiven
myndighet i Guds ställe förlåta syn
derna ingalunda strider mot läran
om Gud som den ensam syn daför
låtande. Samma Bibel som inne
håller det av Petri framhållna språ
ket : » Jag är Herren, och utom mig
är ingen frälsare)) (Es. 43: 1 1 ) , in
nehåller ock.så de välbekanta lö ftes
orden till apostlarn,a: )> Vilka I förlå
ten synderna, dem äro de förlåtna »
( .Joh. 20: 23 ). Och de heliga kyr
kofäderna Ambrosius och Augusti
nus, vilka av Petri anföras .som vär-
defulla bundsförvanter, ha, a högst
olutherska ord att säga om prästens
syndaförlåtande i bikten. J sin
skrift: De po enitentia ( cap. 8. n. 36 )
frågar den store Milanobiskopen de
med Petri i denna punkt överens
stämmande novitianska irrlärarna :
» Varför låten I eder då döpa, när

det ej är tillåtet för någon männi
ska att förlåta synder? I dopet fin
ner man ju förlåtelse för alla sina
synder. Vad betyder det då, on:
prästerna begagna sig av denna rätt
som blivit dem given, i boten _ eller
i dopets bad? Ty samma heliga
hemlighet verkar ju i dem båda» .
Och den icke mindre frejdade bi
skopen av Hippa talar lika tydligt
mot vår självsäkre Strängnäsdia
kons lära om bot och bikt (De adult.
coni. 1 . 2, n. 16): » Om [ett . dråp]
har blivit begått av en kateliumen,
blir det avtvaget i dopet. Men om
det är en döp_t kristen som gjort sig
skyldig därtill, blir det helat genom
boten och den kyrkliga botgörin
gen)> ,
Härmed ha vi också kommit in
på själva hjärtpunkten i denna kon
trovers om bikten och närbesläkta
de frågor: Förlåter biktfadern verk
ligen de biktade synderna eller ej?
För att vinna den i all polemik så
eftersträvansvärda koncentrationen
vilja vi uteslutande rikta vår upp
märksamhet på densamma.
Som vi redanJ ha kunnat ana, har
Petri i denna fråga en helt annat
uppfattning än Petrus och hans
Kyrka, han tål endast inom den
samma av folket bemyndigade prea
dikanter. )> Forkunna gudz ordh är
presta ·embete, såsom smidha, är
smedz embete)) , förklarar den myn
dige reformatorn, själv son till en
välmående smed. Denna nya san
ning hava Petri och med honom li
katänkande uppdagat i Marlmse
evangeliet 16: 15, där det heter :
>) Gåår och prediker Euangelium
huario och ena creature, then som
troor han blijffuer salogh)) . (Här
måste vi avbryta den bevisande Pe
tri med en anmärkning. Det av ho
nom anförda språket lyder: » Den
som tror och bliver döpt, han skall
varda frälsb . Och i den bekanta
parallelltexten hos Matteus 28: 19
få apostlarna icke blott uppdrag att
predika evangelium för alla folk
utan också att döpa dem och att
läm clem hålla allt vad Kristus be
fallt dem. Alltså ett mer än bräck
ligt bevis för Petris lära, att apost-
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larna blott utsändes som predikan
ter ). Sedan bygges på detta svaga
fundament för bevisföringen en äii
nu ömkligare syllogism. Kristus ger
sina apostlar i uppdrag att predika
och tillägger, att den som tror, skall
varda salig.
Men, fortsätter vår
djärve bevisbyggare, »Bliffua sa
logh»
»warda quit och åflöst fråå
syndene». Alltså har var och en
som kan predika Guds ord också
makt att avlösa genom sin tron upp
väckande förkunnelse!
Den som
har tid kan med utbyte fördjupa sig
i ovanstående resonemang.
Ju
längre man betraktar detsamma
desto mera blir man häpen över en
så hejdlös förbistring i en grundläg
gande kyrkolärares mun.
»Bliva
salig» betyder tydligtvis här: vinna
den eviga saligheten. Dock över
träffar han nästan sig själv, då han
några rader längre ner i samma ka pitel ( Om åflösning) vill bevisa att
uttrycket »förlåta syndena» är lik
tydigt med: »göra salugan» därav,
att det i Ps. 32 : 1 heter : »Saluge äre
the huilke theres oondzska forlåten
är». ( ! ! ) I detta biktsystem, där
Guds ord är ensamtverkande, blir
syndabekännels,en blott en bekväm
,, rådhfräghilse » och absolutionen
sker därigenom, att den om råd
sporde
medkristne ,, föresägher»
syndaren» gudz ordh och löffte ath
Gudh wil wara honom gönstogh och
miskundsam genom Jesu Christi
förskyllan» och att denne å sin sida
»troor gudz ordh och Euangelio - j predikanen - � eller - - j
scrifftemålen». Sålunda förklarar
Petri också apostlarnas makt att
lösa och binda. De predika Guds
ord, genom denna förkunnelse lösa
de dem som tro och binda dem som
icke tro. Lika lätt reder sig vår
bibelförklarare, som gärna framhål
ler sin »förfarenhet j scrifftene», ut
ur det klassiska biktspråket: »Vilka
I förlåten synderna, dem äro de
fö1:låtna och vilka I behållen dem,
dem äro de · behållna».
Här har
apostlarna visst icke mottagit någon
»macht» utan här är endast »tal
om den tienst och embete som
Christus gaff sin forsambling ge-
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nom hans helga oordh så ath the
som icke troo bliffua bundne, thet
är, the bliffua synden intit quitt».
Genom dylika reflektioner har Pe
tri emellertid icke blott avskaffat
den sak.ramentala, syndaförlåtande
absolutionen inom sin kyrka, han
har också bo11tförklarat hela den be
svärliga bikten ur det rena evange
liets framtidsrike. I stället skulle
man bekänna sina synder inför Gud
»altijdh vtan återwändo» 1 Mera bikt
behövdes icke alls.
Petms var ju själv med bland de
utkorade Herrens apostlar, som fin
go skåda den Uppståndne och höra
honom säga : »Mottagen den Helige
Ande. Vilka I förlåten synderna,
dem äro de förlåtna och vilka I
behållen dem, dem äro de behåll
na» (Joh. 20: 22, 23). Vad skulle
väl den helige apostlafursten tänka
om dessa gudomliga ord ur Mästa
rens mun. Mer än en gång hade
han hört fariseerna förarga sig
över, att Jesus tillskriv sig makten
att förlåta synder. Nyss hade Her
ren till hela apostlakretsen riktat
de betydelsefulla orden: »Såsom Fa
dern har sänt mig, så sänder och
jag eder». Med samma mål, n1.ed
liknande fullmakter. Och den Upp
ståndne blåser på dem alla och sä
ger: »Mottagen den Helige Ande».
Omedelbart därefter följa de ord,
som tala om makt att förlåta syn
derna och behålla dem. Kah man
tänka, att de församlade apostlar
na up_pfattade Mästarens ord enligt
Petris utspekulerat sök:,ta tolkning?
Skada att ingen av dem hade läst
»Een liten book om sacramenten»
med dess säregna förklaring av ut
trycket »förlåta synderna», ty i hela
Nya Testamentet finner man intet
enda ställe, där »förlåta synderna»
= predika Guds ord, genom vars
mottagande i förtröstan synderna
förlåtas. I de yttre omsändigheter
na: fanns heller intet, som kunde
komma apostlarna att fatta Herrens
ord enligt Petris tolkning, Jesus ta
lar här icke en sfavelse om något
predikande av Guds ord. Icke hel
ler vänder han sig här till någon
»forsambling », vars alla medlem-
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lemmar efter behag skulle få predikå och avlösa, utan han riktar sina
ord endast till apostlakretsen. Och
de tolv voro enkla, okonstlade män,
vana vid att deras Mästare uttryckte sig klart och tydligt och ytterli
gare förklarade vad de inte hade
förstått. Hur skulle de sålunda bara
ha lyclrnts komma på den tanken
att .omtolka Herrens ord på Petris
lutherska sätt, som sannerligen lig
ger allt annat än nära till hands för
ett oförvillat sinne?_ Den klara: or
dalydelsen, sammanhanget, de yttre omständigheterna i denna sköna berättelse: allt tvingar en allvar
lig, fördomsfri granskare till den
slutsatsen, att här är fråga om ett
verklig,t förlåtande av synderna, gi
vet den ångerfulle syndaren, vägrat
den ovärdige. Och de fullmakter,
som apostlarna mottagit, skulle
ock.så gälla för deras efterträdare
som Kyrkans styresmän. De ha fått
makt aM lösa och binda, att förlåta synderna och att behålla dem.
Och denna makt förbliver i Kyrkan
liksom Herrens uppehållande kraft
,) intill världens ände».
Petri skriver kategoriskt som van
ligt: »PEnitenciam eller syndabät
ring haffua the papister kallat jtt
sacramente».
Men icke nog där
med. De hava därtill i ett särskilt
kyrkohud förordnat, att varje kris
ten en gång om året, »thet är, om
påscana» skall bekänna för »sinom
egnom soknapreste» alla sina »wit
terliga synder». Vi förvåna oss ej,
att Petri håller före, att de härut
innan »haffua jntit litet farit wille».
Bik.tbänken passade ej i hans nya
system. Därför trollades den bort
utan vidare och de bibelställen och
kyrkofäder, som givit den dess rätta
plats i Kristi Kyrka, förklarades
bort med en otrolig tankeakrobatik.
Det är lyckligt för Petri, att hans
teologiska skrifter ända tills nuva
rande tid varit så föga kända och
sällan lästa av den svenska allmän-

beten. Man får hoppas, att den ut
märkta upplaga av hans Samlade
Skrifter, som nu utgives, också skall
öppna ögonen på många allvarli
ga, sunt kritiska män i hans eget
läger. Särskilt s..,ynes hans förmåga
att tänka strikt och logiskt förtjäna
en ingående objek.rtiv granskning.
Med Petri började bikten mer och
mer · att försvinna ur de svenska
kyrkorna. Dock finnes ännu, sär
skilt i de mera' kyrkliga delarna av
vårt land, åtskilligt kvar, som på
minner om den•. gamla katolska ti
dens biktpraxis. Helt · säkert kan
man hoppas, a'i t här i Sverige lik
som i England en allt starkare läng
tan efter den en gång ur kyrkorna
så självsvåldigt bortförklarade bikt
bänken skall växa sig fram. Det
är uppmuntrande att se, att · i våra
dagar, då fyra sekler förflurtit, sedan
Petri drog i härnad mot bikten, en
högt skattad själasörjare inom hans
egen kyrka kan skriva : »En bikt
fader är vad som behöves än i dag»,
»Bikten behöves för alla, ty beho
vet att bikta är ett allmänmänsk
ligt och djupt rotat behov». Samme
uppburne författare påminner om
de ord, som ännu stå att läsa i
svenska sitatskyrkans bekännelse:
» Om bikten läres så, att man i
församlingen bör bibehålla den en
skilda avlösningen och icke låta den
bortfalla». Och han fortsätter: » Det
vore gott om detta ord, som srtått
där i fyra hundra år endast som en
död bok.stav, åter började efterle
vas i våra församlingar, så att var
je kyrka finge sin biktstol och var
je präst bleve sina åhörares bikt
fader» ( Nils Beskow. Inför Guds
ansikte s. 202).
Så kunna också vi hoppas och
hoppfullt skåda mot en framtid, då
även den bortförklarade biktbän
k.en åter får sin givna plats också
i Sveriges gamla till den rätte äga
reru återställda kyrkor.
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rån Credos lorn
Den stridbara falangen inom den
lutherska statskyrkan i Sverige väl
komnade vår uppburne Kardinal
van Rossum genom protestmöten i
förbindelse
med högmässoguds
tjänsten söndagen den 12 auugusti.
De protesterande protestanterna . (i
en kyrka i Uppland voro de summa
5 ) yttrade sitt beklagande av »Kyr
korovet i Riga», där som bekant den
lettiska regeringen med stöd av upp
repat riksdagsbeslut till stadens ka
toliker har överlämnat en kyrka,
som har byggts av katoliker för ka
tolsk gudstjänst, som sedan har ägts
av katoliker och utan någon rätts
gwnd fråntagits dem av inkräkta
re, vars äganderätt till den orättmä
tigt förvärvade egendomen sedan al
drig har erkänts av katolikerna Det
kunde vara hälsosamt för våra så
lunda protesterande landsmän att
begrunda, på vad sätt deras egna
förnämsta kyrkor ha fråntagits ka
tolikerna.
De skola ju snart fira
minnet av den tid, då grundarna av
deras kyrka började ett hela landet
omfattande kyrkorov av helt andra
dimensioner än den lilla episod i
Riga, som de nu beskärma sig över.
Kunde man icke på hela den nu så

moraliskt indignerade svenska stats
kyrkans ·instiftare tillämpa skaldens
bekanta ord om dem, som »lever
kristelig og nrerer sig paa Vrag»?
I Danmarks katolska värld . har
hög- och . sensommaren utmärkts
genom talrika minnesfester och ju
bileer. Den 31. juli firade den po
puläre, kraftfulle sogneprresten vid
Sankt Anna Kirken i Köpenhamn
pater Resch 25-årsdagen av sin
prästvigning. Några dagar ·senare
firade hans confrater i N.restved, den
också som historisk författare be
kante pater Steidl, sitt 25-årsju:bile
um som präst. Båda dessa framträ
dande redemptoristfäder hyllades
med en mängd telegram och gåvor
från när och fjärran. Den 11 au
gusti fira.\J.e fader Desnos sin sjut
tioårsdag. Han har sedan år 1881
varit verksam i Danmark, till en
början som huspräst hos framlidne
kammarherrinnan Polly Berling, se
dan som själasörjare vid Sankt Jo
sefssystraras noviciat och semina
rium på Strandvejen i Köpenhamn.
Den 30 augusti slutligen högtidlig
höll Sankt Andreas Kollegium i
Ordrup sin stora »Mindedag» med

249
mycken entusiasm och under stor
anslutning.
Åter har det katolska Norge för
lorat en av sina präster. Den 1 4
augusti p å kvällen hemkallades o
väntat fader Henrik Blom, sogne
pnest vid Vorfrue Kirke i Pors
grund. Den avlidne var född i Hol
land år 1849, prästvigdes år 1881
och inträdde år 1889 i den norska
katolska rörelsens tjänst. Han sta
tionerades redan följande år i Pors
grund som den lilla stadens förste
katolske präst. Sedan dess har han
kvarstannat på samma post, hans
kärlek till Porsgrund var rörande
och han hade också i hög grad vun
nit allas hjärtan på platsen för sin
ivriga verksamhet.
Med anledning av Islands upphö
jelse till apostolisk prefektur läm
nar Nordisk Ugeblad (s. 619) en in
fressant sammanfattning av Kyrkans
verksamhet på Island under senare
tid. År 1856 .fick den gamla sago
ön besök av tvenne franska präster,
abbe Bernard och abbe Baudoin,
den senare kom redan följande
året tillbaka dit och stannade där
sedan till 1876. Först med författ
ningen av år 1874 fick emellertid
Kyrkan full rörelsefrihet på Island.
Ännu strax före detta år hade den
katolske kyrkoherden i Reykjavik
förbjudits att predika! Mellan åren
1876 och 1 895 var ingen präst sta
tionerad på Island.
På hela ön
fanns endast en katolsk familj, köp
mannen Gunnar Einarssons familj
i 0fjord. Men år 1895 återupptogs
det vilande arbetet för Islands om
vändelse. Det var den också som
tillfällighetsdiktare bekante fader
Johannes Frederiksen, numera sog
nepnest i Silkeborg, som grundade
församlingen i Reykjavik. Under
sommaren 1896 kommo de första 4
Josefssystrarna ditupp.
Juldagen
1897 kunde redan den nybyggda
träkyrkan i Islands huvudstad invi
gas av fader Osterhammel, som ef
terträtt fader Frederiksen som sog
nepra�st i Reykjavik. År 1902 fick
staden ett katolskt sjukhus. Samma

år utkom den första katolska boken
på isländska. Också en förträfflig
katolsk skola har uppförst i Reyk
javik.
År 1903 anförtroddes den
växande församlingen däruppe av
biskop von Euch åt präster av Ma
rias Sällskap. Nyligen har en grund
inköpts i Havnefjord, där man äm,
nar upprätta en ny församling. Man
hyser de bästa framtidsförhoppnin
gar för Kyrkans lyckliga utveckling
på Island, där hon har så många
stolta minnen och traditioner. Le
dare för den katolska aktionen är
som bekant den apostoliske prefek
ten Mgr Meulenberg.
Enligt en i julihäftet av » Acta Mi
norum» offentliggjord statistik räk
nade franciskane1·orden i slutet av
år 1922 ej mindre än 1 7,032 med
lemmar i 1 ,612 kloster. Av dessa
äro 9,031 präster, 2 ,152 kleriker,
3,868 lekbröder, 580 klerikernovi
ser, 197 lekbrodernoviser och 3,836
gymnasister. Den kvinnliga grenen
av orden räknar i 461 kloster 9,329
klarissernunnor.
I Rom har nyligen den av stark
sommarhetta framkallade vilotiden
börjat.
De olika . kollegierna och
universiteten i Kyrkans huvudstad
hålla ferier.
Påvens Majordomus
Mgr Sanz de Samper har farit till
Schweiz,
och för den Helige
Fadern själv har den svalare sorr.
marvåningen i de vatikanska träd
gårdarna blivit iordninggjord.
Med Kardinal Nikolccus Marini, vil
ken den 27 sistlidne juli efter en
kort sjukdom skildes hädan, har det
heliga kollegiet förlorat en av sina
främsta kännare av orientaliska
spörjsmål.
Den avlidne föddes i
Rom den 20 augusti 1844. Han är
författare till talrika skrifter, var en
framstående vältalare och grundade
tvenne utmärkta tidskrifter, » Cr;so
stomo » och »Donna Italiana. Ocks:1
genom vidsträckta resor förvärvade
han sig sällsynt världs- och män
niskokännedom. Den 4 december
1916 fick han av Benedikt XV mot
taga kardinalspurpurn. Senare 11t
nämndes han till protektor för
samtliga orientaliska institut i Rom.
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De engelska katolikerna ha nyli
gen hållit sin kongress i Bfrminy
lwm, en stad som är rik på minnen
från 1800-talets kyrkliga genom
brott i England och som numer·l
förutom sin ståtliga, av Pugin bygg
da domkyrka räknar 26 offentliga
katolska kyrkor och kapell. Under
de fyra dag_ar som kongressen vara
de erbjöd den moderna engelska
storstaden en ovanlig anblick. På
gatorna vandrade prelater med
rödkantade kaftaner, medlemmar av
flera olika ordnar i sina måleriska
ordensdräkter, påvliga kammarher
rar i lysande uniformer. Den som
hade tur kunde till och med få se
en glimt av kardinalspurpur. Kar
dinal Bourne mottogs vid stationen
av stadens överborgmästare i egen
hög person. Kongressen öppnades
i Rådhushallen, varvid kardinalen i
i ett uppmärksammat anförande
utvecklade. sin plan att grunda en
katolsk teologisk fakultet vid nå
got av Englands gamla ärevördiga
universitet. Förhandlingarna fördes
i universitetets byggnader och be
rörde de mest olika frågor: uppfost
ran, teater, studentliv, utvandring,
fångvård, juderriission m. m. Man
ser att de engelska katolikerna va
ket följa med sin tid och fasthålla
en levande kontakt med hela na
tionen.
Den 8 juli prästvigdes domini
kanern Felix Leseur i Lille. Han
är änkling efter Elisabeth Leseur,
som genom sina skrifter blivit
världsberömd (även i Credo [ 1921 s.
1 12] har en av hennes böcker re
censerats ). Denna har bland många
andra själv också omvänt sin man.
I sitt »Andliga Testamente» skriver
hon till honom: »När också du har
blivit en Jesu Kristi lärjunge och en
Kyrkans levande lem, så invig ditt
genom . nåden förvandlade liv åt
bönen och uppoffrandet av dig själv
i kärlek till nästan».
Doktor Jakobus Stammler, biskop
cw Basel och Lugano, har nyligen
under stora högtidligheter kunnat
fira sitt femtioårsjubileum som

ptäst. Han blev nämligen prästvigd
den 19 juli 1863 och blev år
1906 vald till biskop av Basel
och
Lugano.
Hans verksamhet
som· överherde
och ledare för sitt stift, som har 600,000
katoliker och 432 församlingar, har.
varit i högsta grad välsignelserik.
Som själasörjare, skriftställare, hi
storiker, kyrkobyggare och reor
ganisator har han visat sig lika yp
perlig. Ett vältaligt vittnesbörd om
hur högt skattad han är finner man
däri, att samtliga schweiziska bisko
par infunnit sig till hans jubilums
högtidligheter. Biskopen av Chur
Mgr Schmid von Gri.i.neck höll i
Soluthurns katedral en högtidlig
pontifikalmässa med anledning av
minnesfesten och biskopen av Sankt
Gallen Mgr Biirkler tecknade i sin
festpredikan med stor vältalighet
den vördnadsvärde jubilarens lev
nadsbild.
Då utomstående här i Sverige bit
tida och sent orda om den katolska
propagandan, skulle det vara nyt
tigt för dem som vill hava en sann
och opartisk bild av den rådande
kyrkliga världssituationen att höra
något om den energiska protestan
tiska propaganda, som för närva
rande bedrives fritt och obehindrat
i samtliga katolska länder både i
den gamla och den nya världen.
Här är det de reformerta sekterna
i de anglosachsiska länderna, som gå
i spetsen. I det katolska Europa ha
de särskilt begagnat sig av det svå
ra nödtillståndet i Polen, Österrike,
Tyskland, Belgien och Frankrike för
att där under välgörenhetens rn:ask
rastlöst arbeta för, spridande av si
na ideer. Men också i det latinska
Amerika söka de med allra största
iver att vinna terräng. Den katol
ska aktionsbyrån för Argentina har
sålunda offentliggjort ett upprop,
vari det bland annat heter: »För
närvarande finnas i Buenos Ayres
stora församlingar anglikaner, me
todister, baptister, presbyterianer,
tysk-evangeliska, adventister och
flera andra. På allra sista tiden
ha också teosofer och christian-
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scientister från Förenta Staterna slagit sig ned ibland oss med sina kris
tendomsfientliga och fördärvliga lä
ror. Antalet högre skolor, som le
das av protestanter, utgör ensamt
här i huvudstaden 30, en stor del av
dessas lärjungar utgöres av katoli
ker. Likaledes finnas här tvenne bi
belsällskap, ett protestantiskt tryc
keri och ett protestantiskt barnhem.
Kristliga föreningar för unga män
och Kristliga föreningar för unga
kvinnor hava var sin stora Central
byggnad i Buenos Ayres. Den senare föreningen har 3,800 medlem
mar, av vilka återigen många äro
katoliker. Den har redan 300,000
dollar i årsinkomst». Detta endast
ett stickprov på den energiska pro
testantiska propagandan i nutiden,
som visar väl så mycken energi och
målmedvetenhet som den katolska.
Man jämföre t. ex. den protestan
tiska propagandan i Argentinas hu
vudstad och den katolska prppagan
dan i Sveriges! Enligt uppgift i Da
gens Nyheter (27 aug. ) har en teol.
och fil. doktor Leufven uttalat, att
» de protestantiska folken i sin tole
rans icke velat missionera inom ka
tolskt område» ( ! )
Den gamla ärevördiga premon
.stratenserorclen har på sista tiden
med största iver börjat att arbeta
också ute på missionsfälten. År
1896 fingo de ett område i Brasi0
lien, år 1898 i Kongostaten, år 1901
på Madagaskar, år 1902 i Canada
,och slutligen år 1904 i Danmark. I
Brasilien leda fäderna av Sankt Nor
berts orden tre viktiga högre läro
anstalter, där särskilt barn av den
högre bourgoisin få en ypperlig un
dervisning och uppfostran.
Deras
missioner i Kongo äro särskilt blom
strande. Den apostoliska prefektu
ren Uelle, som de fått sig anförtrodd,
räknar redan 160 kapell, talrika yr
kesskolor, lantbruk och sjukhus.
Premonstratenserorden lägger näm
ligen särskilt an på praktiskt arbete.
I Canada ombesörja de själavården
i 27 församlingar. Slutligen bör
framhållas, att deras arbete i Dan
mark varit så framgångsrikt och

högt skattat att -'- som bekant - en
pater ur deras orden blivit utsedd
till Mgr von Euchs. efterträdare på
Danmarks biskopsstol.
En hjältes clöcl kan man utan
överdrift kalla det öde, som för nå
gon tid sedan beskärdes Mgr F.
Hopkins, apostolisk vikarie för
Brittiska Honduras.
Han omkom
nämligen vid ett skeppsbrott, off
rande sitt liv för medpassagerarnas
räddning. Då man sökte hjälpa ho
nom ned i räddningsbåten, ropade
han avvärjande: »Rädda först kvin
nor och barn». Även manade han
allvarligt de i livsfara stadda att
framförallt söka rädda sin själ.
Slutligen sjönk han ned bland vå
gorna med handen lyft till välsig
nelse. Också några klostersystrar
som voro ombord gingo frivilligt i
döden för att andra kvinnor, som
hade man och barn, skulle få leva.
Biskop Hopkins var född i Bir
mingham den 25 mars 1844. Han
tillhörde jesuitorden. Den 7 augusti
1899 valdes han till apostolisk vika
rie för Brittiska Honduras. Där var
han outtröttlig verksam, grundade
flera nya skolor och gjorde sig även
bekant som flitig skriftställare. Man
kan förstå att denne gode herde,
som gav sitt liv för fåren, särskilt
bland sina stiftsbor skall leva i ett
välsignat minne.
Enligt den i Warzawa utkom
mande tidningen Kurjer tillbringa de
av bolsjevikerna till mångårigt fän
gelse dömda katolska prästerna sitt
liv i Moskva under ohyggliga omstän
digheter. De måste nästan ständigt
svälta, och de livsmedel som med
lidsamma människor sända till de
ras lindring bliva icke utlämnade
till dem. Varm mat ha myndighe
terna helt och hållet förbjudit att
giva de utpinade martyrei·na. Den
utstuderade misshandling dessa för
sin tros skulle förföljda präster ha
måst undergå har redan haft till
följd, att en av dem, den unge fader
Stanislow Eismont, har förlorat för
ståndet. Han har isolerats från de
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andra och utan någon som helst till
syn inspärrats i en särskild cell från
vilken han icke ens för ett ögonblick
blir utsläppt. Som bekant ha de
ryska kommunisterna dekreterat po-

Påvliga Legater i Nordanland.
Med anledning av Kardinal van
Rossums besök i de nordiska länder
na har mången frågat sig hur mån
ga gånger det förut hänt att en med
lem av det heliga kollegiet vågat sig
den långa och mödosamma vägen
upp till Ultima Thule.
Den första av dessa höga gäster
var ochså den högste, ty halll blev
sedan påve. Det var Nicolaizs, kar
dinalbiskop av Albano, som under
juli månad (samma tid på året som
Kardinal van Rossum )
år 1 152
landade vid · Norges kust, där
han sedan upprättade ett är
kebiskopsdöme i
Nidaros o::::h
ett
biskopsdöme i Hamar.
I
Sverige lyckades han icke upprätta
något ärkestift, då både svearna
och götarna ville ha ärkebiskopens
stad inom sitt landområde. Det var
på den tiden sankt Erik var ko
nung över landet. Dock fattades

sitiv gudsförnekelse, religionshat
och religionsförföljelse som en obli
gatorisk punkt på sitt handlingspro
gram. De visa alltså också i hand
ling, vad de härmed åsyfta.

under hans presidium på kyrkomö
tet i Linköping åtskilliga viktiga be
slut, bland annat om Peterspennin
gen. Denne kardinal var engelsman
till börden och bevarade också som
påve en rörande kärlek till nord
männen. Krönikan berättar: » Ingen
utländsk man har förmått så myc
ket över allmogen som han. Han
for tillbalia med rika vängåvor och
förklarad�, att han för framtiden all
tid ville förbliva nordmännens vän » .
Det förtäljes också o m honom: »Så
sade de män som i hans dagar koin
mo till Rom, att aldrig hade han
så maktpåliggande ting att tala med
någon annan, att han ej först talade
med nordmännen, då dessa vände
sig till honom. » Han var påve 1 1541159.
Nästa kardinalsbesök inträffade
Det var
omkring 100 år senare.
nämligen år 1246, som Vilhelm ,
kardinalbiskop av Sabina som påv
lig legat kom till Norge, dit han
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anlände i följd av konung Håkon
Håkanssons önskan. Mot slutet av
1 24 7 kom han också till Sverige,
där han så gott som uteslutande
färdades i Götaland. Den 1 mars
1248 var han närvarande vid det
viktiga mötet i Skeninge, dit ärke
biskopen, biskoparna och ,, månge
andre» hade samlats. Flera av kar
dinal Vilhelm här i Sverige utfärda
de skrivelser finnas ännu i behåll.
Han föreskrev bland annat att vid
varje domkyrka fem kaniker slml
le tillsättas. I Norge krönte han ko
nungen. I juni 1248 var han i Vis
by. Sedan reste han till Danmark.
Båda dessa legater äro kända namn
ur svenska historien.
Mindre bekant är Guido, kardi
nalpräst i S. Lorenzo i Lucina. Han
kom i början av juni 1 266 till Lund
och kunde fira midsommar i · Kal
mar, där han sedan stannade några
veckor och höll härunder i mitten
av juli ett stort möte i samma stil
som dem i Linköping och Skenin
ge. Dit kommo Birger Jarl och
hans fyra söner, ärkebiskopen av
Upsala och hans lydbiskopar. Kar
dinal Guido tyckes särskilt ha gyn
nat klostren.
Den siste i den långa raden av
påvliga legater som kommo till
Skandinavien var sedermera ärke
biskopen av Upsala Johannes Mag
mzs, till börden östgöte, född i Lin
köping den 19 mars 1488, tillhöran
de en from och förnäm familj. Re
dan vid· 18 års ålder höll han två
timmar en lärd föreläsning för bis
koparna av Linköping och Skara
och deras domkapitel. Efter studi
er vid högskolorna i Rostock och
Louvain kom han till Rom, där han
åtnjöt stort anseende och var per
sonlig vän med påven. Han kom
till Sverige i början av juli 1523 i
samma veva som Gustaf I valdes
till konung i Strängnäs. Vid sin an
komst till Sverige mottogs han som
en furste, men måste snart lämna
sitt fosterland som landsflykting.
Kardinal van Rossums besök i Sve
rige inföll nästan jämt 400 år efter
Johannes Magnus' hitkomst år
1523.

"Fruktansväl'd som en välordnad
härskara".
Av Moder Mary Salome.
Den heliga Jungfruns födelsedag
är den 8 september. Hennes heli
ga namns fest firas söndagen inom
oktaven.
Du skulle väl knappast
tro det, men ett stort slag är för
knippat med denna fest, eller, rät
tare sagt, festen instiftades på grund
av slaget och segern. Jag skall be
rätta dess historia, så får du se hu
ru god vår F11u är mot dem som
söka hjälp hos henne.
. Omkr. år 1683 hade det varit ett
förfärligt uppror i Ungern. Folket
hade rest sig mot kejsar Leopold
och hade till och med kallat in tur
karna att bistå sig i striden. Vi kun
na föi·eställa oss huru glada turkar
na voro att få hjälpa någon om de
blott finge sätta sin fot in i ett så
mäktigt land som Tyskland.
Nåväl, Kara Mustapha, Moham
med IV:s storvisir, hängde upp häst
svansarna utanför sitt tält i Adria
nopel. Dessa hästsvansar utgjorde
signalen till krig, och när stadsbor
na sågo tecknet gjorde de sig i ord
ning tiU strid. Det förspordes att
man skulle tåga in i tyska riket med
eld och svärd och att man fritt skml
le få plundra: och härja. Horderna
samlades från hela Ungern och dro
ga fram, oemotståndligt fram, emot
Wien. Kara passerade den lilla sta
den Raab, men lät den vara - allt
för obetydlig, tyckte de, för att man
skulle bry sig om den. Detta var
nu ett misstag, det är en regel i krig
att aldrig lämn,a en fästning ointa
gen under frammarschen. När ju
lisolen brände som hetast belägrade
turkarna Wien. De uppslogo sitt
läger runtomkring murarna, och en
skräckinjagande syn utgjorde det
säkerligen. Belägringen begynte den
4 juli. Den ungerske rebellen Tekeli
ledde den personligen. De otrogne
uppbrände förstäderna och angrepo
befästningsverken. Dessa voro nog
så skrala, men de försvarades med
en underbar skicklighet och energi.
Staden var emellertid dömd till un
dergång såframt ick� hjälp utifrån
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kunde erhållas. Hela Europa dar
rade. Om Wien föll, låg icke blott
hela Tyskl�nd öppet för fienden,
utan hela världsdelen också.
I denna stora nöd bildade påven
Innocentius XI· ett förbund vars för
nämste medlem var den berömde
Sobieski, konung Johan av Polen.
Polackerna fruktades av turkarna
mer än någon annan nation. De ha
de besegrat dem i många strider och
allena hållit dem stången. Johan
marscherade nu med 24,000 man
emot Wien. De ockuperade de om
liggande bergen och intogo en borg
i närheten. Sobieski var en hjälte;
han kunde kämpa och segra, han
kunde rasta och marschera. Men
framför allt kunde han bedja, och
vVien räddades genom bön. Konun
gen hade för vana att själv tjäna
vid mässan. Dagen före striden bad
han med utsträckta armar och mot
tog den heliga kommunionen. När
mässan var slut sade han med fast
stämma: »Låt oss gå mot fienden
med full förtröstan på den heliga
Jungfrun».
Anfallet skulle riktas mot stor
visirens eget högkvarter. Mustapha
befann sig i sitt tält med sina två
söner och några oficerare då under
rättelse bragtes dem om den kristna
Men Mus
härens framryckning.
tapha litade så blint på sin egen
skicklighet och på sina truppers tro
het att han endast skrattade och
lugnt fortfor att dricka sitt kaffe.

Den enda försiktighetsåtgärd han
vidtog var att utkommendera en
truppavdelning till den närliggande
borgen; men ett helt regemente
kvarhöll han vid sin sida medan
han liknöjt inväntade den annalkan
de fienden. Höj d efter höjd intogs
av polackerna, och hans män föl
lo i hundratal, men han dröjde allt
jämt Slutligen fick Mustapha höra
att den store Sobieski själv stod i
spetsen för sina trupper; då greps
den otrogne av vild · förfäran och
flydde utan vidare. När solen gick
ned, när kyrkklockorna ringde sex,
tågade konung Johan in i Wien och
begav sig genast till katedralen för
att hembära sin tacksägelse för den
underbara segern. Omätliga rikedo
mar föllo i de kristnes händer. Den
stora fanan som tagits från Kara
M:ustaphas tält sändes till den helige
fadern. En annan fana upphäng
des i Wiens förnämsta kyrka. En
dast 600 kristna soldater föllo på
denna fasansfulla dag, den 12 sep
tember 1683. Såsom en tacksam
hetsgärd till den heliga Jungfrun
för hennes beskydd befallde den he
lige fadern att festen till hennes
namns ära skulle instiftas. Låtom
oss efterlikna den store Sobieski i
hans kärlek och tillit till vår Fru.
Vi skola finna att arbetet går mycket
bättre när vi bedja. Må därför bö
nen genomsyra alla våra handlin
gar.
Övers. av K a r i n A n t e 1 1.
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENI N GAR
· Septemberhändelsema i det katol\ska
Stockholm.
]jmievarande september är för det ka
tolskä Stockholm en betydelsefull månad
med vältaliga påminnelser både om den
grundläggande gångna tiden och den ar
betsrika nutiden. Den bekanta stiftelsen
Josefinahemmet kan sålunda vid må
nadens slut fira sitt femtioårsjubileum
och dess ännu i sin höga ålderdom så
ungdornsfriske och kraftfulle . direktör
doktor Josef Miiller kan d'en 16 derines
fira sin åtlioårsdag. En kärkommen. an
knytning till de sista · årens Stockholms
händelser bildar domprosten i Miinster
professor J. Mausbachs besök i Sveriges
huvudstad.
Denne fiejdade moraHeolog
kommer här att föreläsa: öv,e,r några av
de mest aktuella moralteologiska strids
frågorna, som behandlades i dåvarande
biskop Bitters Inlaga till skolöverstyrel
sen. Lördagen den 15 dennes talar den
högt uppburne föreläsaren över ämnet:
»Kirchliche Auktorität und sittliches Ge
wissen», måndagen den 17 dennes följer
det högintressanta ämnet: »Der angebliche
jesuitische Grundsatz der Zweck heiligt die
Mittel und die wahre Ordnung der Zwec
ke. » Tisdagen den 18 dennes avslutas des
sa föredrag över katolsk moral med en
utredning angående : » Jesuitenmoral u11d
Probabilismus.» Samtliga föredrag hållas
å Vikloriasalen - på tyska språket med början kl. 8 e. m. Inträdesavgiften
till varje föreläsning är 1 krona.
Concordia Catholicas
föreningslokaler, Biblioteksgatan 29, äro
från och med torsdagen den 20 september
åter. öppna torsdagar efter kl. 7 e. m.
och söndagar kl. 1-3 e. m. In- och ut
ländska tidningar finnas.
Föreningens första allmänna samman
träde för hösten avhålles i början av ok
tober. Närmare meddelanden genom kal
lelsekort.
Credos fond.
. . . . . . . . . . . . . . kr. 8,572 : 05
Transport
Svensk i Mexiko, vän till
..............
400:
Credo
Till den Heliga Jungfruns
10:
ära
10:
G. L.
7 : 95
Fredin

..................

Summa kronor 9,000 : -

De katolska ky1•koförhållandena i Riga.
Med anledning av mitt lilla inlägg i
Dagens Nyheter (Stockholmsuppl. d. 1 1
och d . 1 3 aug.) har från protestantisk
sida påståtts, att Riga-katolikernas antal
skulle efter kriget nedgått så betydligt,
att det av mig approximativt beräknade
talet 15,000 vore för högt. Jag vände mig
därfö11 till en präst i Riga för att erhålla
upplysningar. Nyligen ingick brev från
honom, och däri me'cldelar han bl. a. föl
jande :
1 ) Att Riga-katolikernas antal för 3 år
sedan officiellt angavs vara 15,000;
2) Att nu, sedan många börjat återvän
da till staden, katolikerna sannolikt kun
de anslås till omkring 18,000;
3) Att däri äro inräknade ej endast
själva stadens, utan även förstäde'r nas och
närmaste omnejds katoliker;
4) Att dessa katoliker äro hän'v isade till
våra kyrkor i Riga;
5) Omnejd och förstäder: endast i Ma
jorenhof och Bolderaa finnas kapell, men
med gudstjänst endast e n söndag i må
naden. För katolikerna från Schreyen,
Cusch och Rote Diina läses endast på
söndagarna mässa i kapellet på S : t Mikaels-kyrkogården.
Alltså voro mina approximativa · upp
gifter ej så felaktiga. Jag beräknade ka
tolike'l'na till 1 5,000. Motståndarna uppgå
vo 2,592. Nu meddelar Dagens Nyheter,
den 31 aug. B-uppl. sid. 1, att det finnes
17,000 katoliker i Riga , enligt statistiska
uppgifter därifrån!
Och när Rigas näringsliv blomstrar upp
igen, skola nog våra kyrkor åter bliva
lika överfyllda som de voro, då jag
(1902-1906) var där såsom sekreterare
vid svensk-norska konsulatet,
och vid
mina kyrkobesök såg helgedomarne så
överfyllda, att katoliker fingo, knäböjan
de eller stående, hålla till utanför kyr
korna, och kommunionen utdelades kl.
4 eftermiddagen åt skaror , som på grund
. av trängseln vid biktstolarna och altar. rurtden, måst vänta så länge vänta
fastande, utan mat och dryck, ända sedan ·
klockan 12 föregående natt.
Kulla

Odensvi den 31 aug. 1923.
Gustaf Armfelt.

S E PTE M BER
1.

Lördag.

2.

Söndag. Femtonde efter pingst.

Vår Frus tidegärd.

(I högm. Skyddsängelsfesten)

3.

Måndag.

4.

Tisdag.

Ferialdag.

5.

Onsdag. St. Laurentius
nus, Bisk. bek.

3

Ferialdag.
Justinia

6.

Torsdag.

7.

Fredag.

Ferialdag.

8.

Lördag. D e n .heliga Jungfruns fö
delse. (Mormässa)

(Jesu hjärtas fredag ) .

9. Söndag, Sextonde efter pingst,
högm. Mormässa)

(I.

1 0.

Måndag. St. Nicolaus de Tolenti
no. Bek.

1 1.

Tisdag.

12.

Onsdag. Den
Namn.

St. Protus et Hyacinthus.
heliga

Jungfruns

13.

Torsdag.

14.

Fredag. Korsets upphöjelse.
(Korsmässa om hösten)
Lördag. Marias sju smärtor.

15.

16.

Ferialdag.

Söndag, Sj uttonde efter pingst.

l\fonstransen är de käril i vilket det all
raheligaste öppet och obeslöjat till skill
nad från ciboriet utställes till tillbedjan
och bäres omkring i processioner _: Mon
stransen har sitt namn av det latinska
verbet ·monstrare = visa, förevisa - kal
las av samma orsak med ett annat 1a
tinskt ord även ostensorium (monstrans
liknande behåHare funnos även för före
visandet av reliker men bära ej namnet
monstrans utan reliqvial'ier) .
Monstran·
sens uppkomst hänger samman med in
förandet av Kristi Lekamens fest i Kyr
kan (år 1 3 1 1 ) och därmed sammanhän
gande pocessionerna. D ess första gestalt
blir därför den gotiska.
(Äldr,e gamla
monstranser av germansk form finnas in
ga för handen.) En lång tid användes e
mellertid ciboriet till exposition och vid
processionerna. - Iden till sakraments
monstranser togo konstt'lärerna från de
existerande relikbehållarne, som utbilda
dades till ett transportabelt tabernakel i

sårmär-

St. Franciskus

17.

Måndag.
ken.

18.

Tisdag. St. Josef a Cupertino. Bekännare.

19.

Onsdag.
tyrer.

20.

Torsdag. St.
Martyr.er.

21.

Fredag. Kvatemberfastedag.
St. Mattens Apostel Evang.

St. Januarius m. fl. Mar(K vatemberfastedag)
Eustachius

m.

fl.

22. Lördag. St. Thomas. de Villanova.
Bisk. Bek.

23. Söndag, Adertonde efter pingst.
24.

Måndag.

25.

Tisdag.

26.

Onsdag. St. Cyprian och
Martyrer.

27.
28.
29.

S:ta Maria de Mercede.
Ferialdag.
Justina

Torsdag. St. Cosmas och Damian.
Martyrer.
Fredag.

St. vVenceslaus.

Lördag. Dedicatio
Archangel.

s.

Martyr.
Michaelis

30. Söndag. Nittonde efter pingst,

smått (därav namnet tabernakel även
fordom för monstransen) .
De gotiska
och romanska monstrarn,erna likna med
sina torn och tinnar små kyrkobyggnader,
i mitten en cylinder av glas eUer kristall
i vilken hostian synlig från alla sidor
befinner sig. - Föreskrivet är att mon
stransen skall krönas av ett kors (med el
�er utan den korsfästes bild) . - Renäs
sansstilens monstranser få den form vi
känna bäst till, en sol med sina från
den i centrum befintliga kretsrunda glas
behållaren utgående strålar.
Iden till
denna solform på monstransen finna vi
i 18:de psalmen: »In sole posuit (Deus)
tabernaculum suum" - en ide som ju
ligger nära tillhands då ju Gud i de h.
skrifterna ofta betecknas som stannande i
otillgängligt ljus och sålunda monstransen
hänsyftar på den efter uppståndelsen för
klarade Kristus i sin härlighets ljus.

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., S tockholm 1 923.
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