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JULHÄLSNING TILL CREDO FRÅN JUBEL
ÅRETS ROM. 

Credo har haft cien stora glädjen att från Hans Eminens Kardinal van 
Rossum få mottaga följande hälsning till Sveriges katoliker; adresserad till 
ordföranden i redaktionskommitten. Vi meddela här såväl originaltexten som 
en översättning till svenska: 

.Monsieur l'abbe, 
De9uis longtemps j'avais · 1e desir de manifester par moyen de votre excel

lente revue a tons les catholiques suedois la grande joie que j'ai eprouvee de 
les voir venir en grand nombre cette annee-ci a Rome ·poLir voir le St. Pere, 
venerer la tombe <les Ap6tres et gagner le jttbile. Depuis ma visite aux pays 
scandinaves il y a deux ans maintenant, je me sens profondement attache a 

ces pays, leurs interets sant devenus les miens, et tout ce qui se rapporte a la 
Scandinavie se montre a moi sous un aspect bien attrayant. Aussi puis-je <lire 

que je ne laisse pas$er aucun jour sans recommander ces pays et specialement 
la Suede a Dieu, l' Auteur de tout bien, afin qu'il daigne .combler ces populations 
de ses dons les plus exquis, dant le plus grand est celui · de la vraie foi qui 
vient a la perfection dans l'amour divin. 

De tout coe11r je benis votre Revue, tons vas lecteurs ainsi que vous meme 
qui avec tant de zele vous donnez a cette noble tache d'illuminer et de diriger 
vas compatriotes. 

Rome, le 15 Novembrc 1925. 

� LR. �.��- i# 
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Högvördige Fadel· ! 
Redan fange har jag närt en önskan att genom eder utmärkta tidskrift visa 

alla de svenska katolikerna den stora glädje, som jag förnam, då jag under 
loppet av detta år såg dem komma i stort antal till Rom för att få se den 
helige Fadern, vörda apostlarnas grav och vinna· jubileums-indulgensen. 

Alltsedan mitt besök i de skandinaviska länderna för två år sedan känner 
jag mig djupt fästad vid dessa riken. deras intressen hava blivit mina intressen 
och allt som rör Skandinavien · ter sig för mig på det mest tilldragande sätt. 
Även ka11 jag omtala, att jag icke låter en dag förgå utan att anbefalla dessa 
länder särskilt Sverige åt Gud, alla goda gåvors upphovsman, på det att han 
måtte öved1opa dess folk med sina. mest utvalda nådegåvor, av vilka den 
största· är elen sanna tron, som når sin fulländning i den gudomliga kärleken. 

Av hela mitt hjärta välsignar jag Eder tidskrift, alla dess läsare liksom 
Eder själv, som med så mycken iver hängiver Edc åt elen adla uppgiften att 
upplysa 0ch vägleda Edra landsmän. 

Rom den 15 november 1925. 
G. M. card. van Rossum. 

GAMMALSVENSK JULDAGSPREDIKAN. 

Letentur teli et exultet terra jubi
late montes lauclem etc. 

Mina kära vänner ! 
Dessa äro Isaias profetens ord, som 

säger sålunda: »Himlarna må glädja 
sig och jorden höja pris. De höga 
bergen, de skola sjunga vår Hei:res 
lov. För ty Gud haver hugsvalat sitt 
folk och givit det glädje. Ooh över 
fattige män skall han misskunda sig.» 

Värdigt är det, att det första verk 
som Gud skapade är det första som 
gläder sig i h-ans Sons föclels·etim na. 
Det första som Gud skapade var him
mel och jord. Som vi läsa i en bok 
som heter Genesis: »I begynnelsen 
skapade Gud himmel! och jord.» För
denskull är det rätt, att himmelen glä
cles i dag.. Ty himmelens konung vill 
ödmjuka sig och fara ned från him
melrike till jorderike för att uppvisa 
det djupa fall, vari Adam kastade fol
ket, och föra det åter upp till äng
larnas skara. Denna samma glädje 
visad1e också himmelen, då han födde 
en stjärna ljus ooh skär, som visser
ligen var ett teaken, att Guds Son var 
född i jorderike med mans lekamen. 

Jorden manas också att glädja sig 
i dag. Ty i dag upprann ur jorden 
sanningen, som var Jesus Kristus, av 

cl en välsignade rosen Jungfru Marias 
lekamen att frälsa människan, som är 
danad av jord, och åter göra henne lik 
änglarnas natur. 

Vad betyder då himlen ? Det är alla 
rättfärdiga människor i jorclerike, som 
med rätta liknas vid himlen. Ty him
len är Guds boning, ooh diet är också 
alla rättfärdiga själar. Ty Gud bor 
i dessa. Så läsa vi varje dag i Pater 
noster: »Fader vår som är i himmel
riket», det är i alla rättfärdiga män
niskor. Därför må de rättfärdige myc
ket glädjas i dag. Ty elen innerliga 
åstundan, som de hac1e efter Gud 
allsmäktig, är i dag fullkomnad. Ty 
i dag är Jesus Kristus född. 

Med jorden förstå vi det syndiga 
' folket, och det liknas rättelig•en vid 

jorden. För tre tings skull. Ty lik-
' som det är långt mellan himmel och 

jord, så är det också långt mellan den 
rättfärclig1e och syndaren. Som pro
feten säger i psaltaren : »Guds nåd är 
långt borta från det syndiga folket». 
Jorden är även fuir och oren. Det-

i samma är också det syndiga fo�ket. 
Jorden är tung. Sammalunda ock syn-

1 derna, ty cle draga de syndiga män
niskornas själar ned till helvetet. Men 
alla syndiga människor må mycket 
glädjas i dag över vår Herres födelse 



och över det misskundeliga ord, �om 
vår Herre säger : »Jag har icke -en
dast kommit för att kalla de rättfär
dige utan också syndiga män till skrif
termM». 

Vad beteckna då de höga bergen ? 
De !beteckna änglarna i himmelriket, 
och dessa kunna väl liknas vid höga 
berg. Ty liksom himmelen är hög 
över jorden, så hava också änglarna 
höghet och värdighet över alla krea
tur. Denna sin glädje visade änglar
na i dag. Ty elen timma han föddes 
kommo de och sjöngo över honom lo
vets sång: »Ära vare Gud den allra 
mäktigast'e" som är högst av alila, och 
frid vare de människor i, jorclerike, 
som hava en god vilje». 

Nu må de rädas, som hava en ond 
vilje, att de skola utelyckas från denna 
fröjd och denna glädje. Ty vilk1et är 
det folk, som vår Herre lovade hug
svalelse? Det är all!a rättfärdiga män
niskor och alla de människor, som hava 
en god vilje. Alla de människor, som 
hava Guds fruktan och Guds kärlek. 
Det är det folk som Gud haver kärt 
och som han giver glädje med dessa 
ord : »Jag skall hela mitt folk från 
deras synder». 
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Över sina fattiga män vilJl han m;ss-
. kunda sig. Fattiga män - det är jag 
och mina likar, som endast hava få 
goda gärningar att möta min herre 
Jesus Kristus med i dag·. Men dä 
visar han oss sin nåd och sin mi,sskuncl 
med dessa ord. Låten skrifta edra 
synder, då kommer Guds rikle till eder. 
Men elen allsmäktige Guden give, att 
vi så måtte göra vårt skriftermål, att 
vi få avlösning för våra synder ooh 
himmelrikes glädje på domedag. Det 
give oss allesamman cl'en allsvåldige 
Guden, qtii est benedictus in secula 
secuforum amen ( som är välsignad i 
all evighet. Amen). 

Anm. Ovanstående juldagspredilrnn 
återfinnes i en Uppsala Universitets
bibliotek tillhörig pappershandskrift. 
Av en å dess sista sida befintlig an
teckning framgår, att en man vid namn 
Birger Nilsson anskaffat densamma för 
ett i Gärds härad befintligt gille·. Till 
grund för dessa predikningar ligga 
svenska original, men avskr_ivarna synas 
hava varit av skånsk börd, vilket man 
märker av åtskilliga danska vändnin
gar och andra språkliga egendomlighe
ter. 
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ECCE SACERDOS 

predikan hållen av Kyrkoherde S. Nord. 
mark vid pastoi· Oscar Levins första hög
tidliga mässoffer, framburet i S:a Euge
nia kyrka i Stockholni den 18 okt. 1925. 

Då Simon Petrus såg detta 
föll lian tm Jesu fötter och . sade: » Herre gå bort ifrån mig, 
ty jag är .en syndig människa». 
Och Jesus sade till Simon: 
»Frukta icke! Från och med 
nu skall, du fånga människor.» 
Och de förde sina båtar i land, 
övergåvo allt och följde honom. 

Luc. 5: 8, 10, 11. 

Högvördige medbroder ! Älskade, i 
helig festglädje deltagande åhörare! 

Bort från. världslig sysselsättning 
och jordiska omsorger kallar Frrrlsa
ren Petrus, J akobus och Johannes till 
apostlaämbetet. Ur hans, den eviga 
vishetens och sanningens, mun skulle 
de föri1imma livets ord, som de sedan 
:skulle förkunna, varda:nde till »värl
·dens salt» för mänskligheten. Genom 
I1011om, trons, upphovsman, · skulle de 
tillväxa i tron, skulle deras kärlek tän
das och genom honom, lejonet av 
T utla: stam deras mod stärkas till stun
dande martyrdöd. Så utbildade i hans 
skola äro de redo att mottaga sitt upp
drag och hörsamma Kri,sti kallelse : 
»Såsom Fadern har sänt mig, så sän
der jag ock eder. Gån ut i hela värl
den och lären alla folk och <löpen 
dem . . .  och lären dem hålla allt, vad 
jag befallt eder! Mottagen den he
lige Aride ! Vilka I förlåten synder
na, dem äro de förlåtna.» 

1\/[en, Ä. Å., emedan de eviga san
ningarna och· Kristi nåd enligt Guds 
avsikt skall förmedlas alla människor 
intill tidernas ände, så kallar Kristus 
till apostlaämbetet i sin Kyrka städse 
nya arbetare ur sina troendes skaror 
och utrustar dem tiU sitt värv med 
samma nåd och kraft varmed han rik
tat apostlarna. 

I dag, kära vänner, se vi framför 
Herrens heliga altare en nyvigcl Kristi 
apostel, en ny Herrens smorde. En 
glädjens dag för honom själv ej blott 
utan för oss alla. En särskilt stor 
glädje, då vi besinna att det är vårt 
eget land som har lyckan att få skän-

ka Kristi Kyrka; vinberget i Norden, 
en sin egen son till arbetare i vinberc 
get. Ur biskopens mun har han för
liden söndag i S :t Eriks kyrka för
nummit sin höga uppgift och kallelse: 
»Dirtt ämbete är det att oförtrutet allt
jämt offra, viga, föra, predika och dö
pa». Nu står hain inför det nya för
bundets enda offeraltare för att för 
första gången förrätta prästadömets 
heligaste handling och frambära Jesu 
Kristi hellga lekamen och blod i det 
heliga mässoffret. - I sanning något 
heligt. och upphöjt är prästadömet i 
Kristi Kyrka . . Så heligt a.tt en dödlig, 
bräckli1g, syndig människa nästan ryg
gar tillbaka för att åtaga sig dess he
liga ansvar och med Petrus vore fres
tad aitt säga: »Gå bort från mig Herre, 
ty jag är en syndig människa». -
Men då prästadömet är nödvändigt 
och Herrens ,tjänare erforderlig för 
od·ödliga människors frälsning, så styr
ker mästaren själv sin svage apostel: 
»Frukta icke - se hädanefter skall 
du fånga människor. - Jag är med 
eder intill världens ände.» 

I Frälsarens ord: »Mig är all makt 
given i himlen och på jorden. Som 
fadern har sänt mig så sänder jag ock 
eder», är prästa:dömets hela, heliga 
värdighet innesluten och angiven. 
Kristi Kyrkas tjänare, den katolske, 
rättmätigt vigde prästen är Kristi ställ
företrädare. Ställföreträdare för den 
gudom�ige läromästaren, den himmel
ske konungens sändebud, elen evige 
översteprästens vikarie med upDdrag 
aitt handla i hans namn med av honom 
förlänad makt och myndighet. Präs
ten skall fortsätta Kristi verk och för
medla frälsningens nåd till människo
släktets återlösning och räddning. Gu
d'Omligt är därför prästens kall. Präs
tens hela arbete är ju av Gud och skall 
föra cltc föi; Gud skapade själarna till 
Gud. Kul1'na vi månne finna ett kall 
som vore upphöjdare, heligare och äro
fulhre än prästens kall. Förvaltare 
av Kristi heliga frälsnings hemlighe
ter, nådemedlen, sakramenten. Ej nog 
kunna vi därför tacka Gud för den 
stora nåden, då Han i troende mäns 



hjärtan väcker längtan efte1' '  att helt 
få ägna sig åt denna heliga uppgift. 
Ej nog ivriga kunna fromma föräldrar 
vara att i sina barris hjärtan väcka 
fromhetens ande och därmed också 
högaktning för · det prästerliga kaliet 
och därigenom kanske f:å lJckati att 
själva skänka en gång Herren en vär
dig tjänare. 

»Gån ut och . förkunnen för hela 
skapelsen evartgeliun'l». En svag syn
dig människa skall förkunna · den evige 
Gudens ord, detta levande ord, som 
är skarpare än ett tveeggat svärd. En 
dödlig mun skall förmedla Kristi röst, 
ty frågar aposteln Parulus: »Behöven 
I bevis, att Kristus talar genom mig ?» 
Och säger icke Kristus själv om Kyr
kans första tjänare, apostlarna : »Den 
soin hör eder han hör mig. · Den som 
föraktar eder han föraktar mig.» En 
svag, bräcklig människa skall med Pau
lus kunna säga: » Vareö mina efter
följare, liksom jag är Kristi !» - En 
svag syndig människa skall vara den 
helige Andes levande tempel, skall 
vara trons hjälte, en kärlekens härold. 
0 är detta väl möjligt för detta död
liga släkte ? Vem vågar väl taga sig 
dessa namn ? Måste icke människan 
i medvetandet om sin svaghet och 
syndfullhet med profeten klaga : »Ve 
mig, jag måste tiga, ty jag är en man 
med syndiga, orena läppar» (J  er. I : 
16) eller upprepa Petri ord : »Herre, 
gå bort ifrån mig, ty jag är en syn
dig människa !» 

Prästen är förvaltaren av fräls
r,ingens alla nådeskatter. En skapad, 
syndig människa skall i botens dom
stol döma över andras synd. Han sit
ter där som lärare, domare, läkare. I 
Kristi namn skall han lösa och binda. 
»Vilka I förlåten synderna, dem ärn 
de förlåtna.» Och genom prästens 
absolverande hand strömmar Försona
rehs blod in i den ångrande syndR.· 
r'ens själ ooh tvår haris synder så rö .. 
cla· som scharlakan lika vita som snö. 
- 0 vilken makt ! Vilket ansvar ! 1 

• • 

�om präst är han tillika offerpräst. 
Ej som Arons präster skall han offra 
tjurars och bockars blod, ej jordiska 
skatter och frukter. Nej, Guds en
födde Son brödets och vinets 
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gestalt skall genom hans händer fram
bäras åt den himmelske fadern som 
det honom mest välbehagliga tack-, 
försonings- och 1 bö11eoffer. »Gören 
detta till min åminnelse !»· På präs
tens ord, skall, i kraft av denna Kristi 
befallning, ungret ske, skall Guds en
födde Son antaga bröds gestalt· Ge
nom Gitds allmakts• under · skall han 
bära i sina smorda • lränder Gi1cls rena. 
lamni, som· på , Calvarias höjd på kor
sets träd för oss . förblödde, som av 
elen smärtorika mo.dem lades i gra
vens sköte, men som pl tredje dagen 
åter ärorikt uppstått. 0 vilken he -
lighet, vilken upphöjdhet. Himlem 
änglar och alla troendes ,skaror på jor
den måste väl bedja för elen männi
ska, som bliver denna lott till del, att 
hans vandel må motsvara hans kalls 
värdighet. 

Kanske Ä. Å. ryggen I tillbaka för 
denna den kristtia prästens helig·a vär -
clighet. Kanske har även du; käre vän 
känt ängslan och rädsla, innan du vå
gade taga steget och i din biskops hän
der lägga din hand ooh uttala ditt 
»promitto» - jag lovar - lovar att 
verka som Kristi sanna tjänare och 
uppfylla mitt kalls ansvarsfulla plik
ter. lVIen du fick åter mod, du fick 
styrka, du fick kraft, när du förnam 
din 'Mästares ord : »Frukta icke, se 
häda�efter skall du fånga människor. 
Jag som har kaHat dig skali förläna 
dina ord kraft .och övertygelse, jag 
skall låta det faHa i god jord och bära 
mycken frukt. Sanningens ande skall 
undervisa dig· och kunskapens ande 
11pplysa dig. Livgivaren och hugsva
laren ·skall trösta dig,» 

»Gå bort från mi'g Herre, ty jag är 
en syndig människa», så kände du din 
egen bråcklighet, när du mbttog mak
ten att ·qöma över : andras synd och in
såg ditt stora ansvar. Men du åter
fick modet och tillförsikte1i vid tan
ken på Kristi ord 0111 änglarnas glädj �. 
över en enda botfärdig syndare och 
vid tanken på den stora lyckan att fä 
verka till dina medmänniskors fräls
ning. I ödmjuk böi1 stammade du där
för : »Redde mihi Domine anim2.s. 
Cetera tolle.» Giv 1;nig· odödliga sjä
lar Herre. Allt annat må du taga 
bort. Och du mottog svaret på rlin 



bön. »Hädanefter skall du fånga 
människor.». Och du lämnade .allt och 
följde honom. 

»Gå bort ifrån mig Herre, ty jag 
är ell! syndig människa.» Huru skall 
jag våga att bestiga Herrens heliga 
berg, dit endast ·de få framgå, som äga 
rena händer och ett obesmittat hjärta. 
Huru skall jag kunna värdigt fram
bära det nya förbundets offer och 
från himlens höjd nedkalla K1:istus, 
medlaren, försoningsoffret för värl
dens synd. Jag som är idel synd och 
skröplighet . .  Men i ditt öra klingade 
Herrens .befallning: »Gören detta till 
min åminnelse» och du förnam hans 
milda ord : »Ej tjänare kallar jag Eder 
titan vänner»; då biskopen förliden 
söndag högtidligen tillropade dig : 
»N on servos dico vos, sed amicos. Klar 
stod apostelns försäkran för dig : »In
gei1 taget' sig den vät'digheten, utan 
den, som kallas av Gud likasom Aron 
(Ebr. 5: 4) .  Och medveten om din kal
lelse sade ,du med mod och tillförsikt 
ditt : >?lntroibo ad altare Dei». Jag 
skall, jag vill framträda till Herrens 
altare. 

Se nu står du äntligern genom Guds 
nåd vid målet för dtn strävan. . Mig 
som din yän och skolkamrat, som följt 
dig genom livet sedan barndomens 
-0ch skolans tid, bevittnat din utveck
ling, din kamp och din strid, är i . dag 
glädjen förunnad och lyckan beskärd 
att få följa 'dig till Herrens helig,1 
offeraltare. Vad ditt hjärta i dag 
känner av helig glädje och lycka, det 
kunna de flesta av oss ej känna utan 
ana det kanske blott, men vi deltaga 
dock alla i din glädje, vi dela doå 
din lycka, ty även för oss innebär 
dagen och denna stund en stor glädje, 
då vi äga ännu en offerpräst, om vil
ken aposteln säger : »ty var och en 
överstepräst tages bland människor 
och tillsättes för människor för deras 
angelägenheter hos Gud, till att fram
bära offer för synder, såsom en som 
kan hava undseende med de okun
niga och vilsefarande, emedan även 
han sjiilv är omgiven med svaghet. 
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Därför måste han liksom för folket 
så ock för sig själv offra för synden> �  
(Ebr. 5 :  1-3.) 

Käre vän, när du nu skall fram
bära ditt första heliga offer och taga 
frälsningens kalk i dina händer så 
frambär offret för dig själv och dina 
angelägenheter i tacksam kärlek läg
gande ditt eget hjärta på <;len gyllene 
patenan, lovprisande Herren för allt, 
vad han dig beskärt. Men frambär 
också detta heliga offer för oss alla, 
för Kristi Kyrka i Norden, för alla 
som anbefallt sig i din hågkomst, alla, 
alla friska och sjuka, levande och dö
da, rättfärdiga och syndare, de som 
funnit . sanningen och friden och de 
som ännu kämpa tvivlets och frestel
sernas kamp. 
· Innan du nu begynner denna högt
heliga offerha:ndling, vilja vi bedja dig : 
Sträck ut dina nyvigda händer över 
alla här · närvarande och nedkalla 
Guds välsignelse över denna för sam -
ling, att den städse i troget saniar
bete med Kristi apostlar må tjäna 
hans Kyrkas heliga sak och städse 
vara medveten otn prästens heliga vär
dighet och söka göra hans ofta tung:i 
börda lätt och ljuv. Sträck ut dina: 
händer och välsigna oss, som i denna 
stund bedja för din prästerliga lycka; 
att du må föra många odödliga sjä
lar till frälsning i Gud. Välsigna oss, 
att vår bön må höras och uppfyllas 
111å vår önskan på denna din dag. 

Må Guds enfödde Son, vår evige 
överstepräst, som värdigats kalla dig 
till sin tjänst, giva dig sann, verkiig 
storsinthet. :Må han lära dig att tjän, 
honom, såsom han förtjänar, lära dig 
att giva utan att räkna, kämpa obe
kymrad om sår och hån och slag, att 
arbeta utan att söka annan lön än 
medvetandet att hava uppfyllt Hans 
vi! ja, som kallat dig och som må för� 
läna dig sin rikaste nåd och som sagt: 
» Jag har utvalt eder ur världen, där
för hatar världen eder, men I skalen 
bära frukt och eder frukt skall för
bliva.» A,men. 

S. N o r cl m a r k. 
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I BAYERN. 

1925 års största behållning för mig 
utgör min sommarvistelse i det katol
ska Tyskland (Bayern, Rh'enlandet 
ooh "\i\T estphalen) .  I M iinster i W est
phalen finns det, som egentligen för
anledde mig att göra denna resa, men 
jag tog vägen över Bayern, då det 

I ·,-. ' 

ai•bete för Sverige i främmande land. 
Omständigheterna fogade det så, att 

j ag blev satt i tillfälle att bland annat 
ingående stud1cra »Kath. J ugendfiir
sorge-V erein <ler Erzdiözese M iinchen 
und Freising,», denna år 1910 stif� 
tade mäktiga organisation, ·. som har 

Barnhemmet för kry1nplinga1· i Aschau. 

intresserade mig att se det land, som 
skänkt Sverige två apostoliska vika
i·ier. Med en kylig svem,ks reserve
rade hå!llning gjord·e jag mina första 
iakttagelser i detta land ; när jag reste 
därifrån, var jag angenämt överväl
digad av de starka intryck jag motta
git under min vistelse i olikartade ka
tolska kretsar där. »Credo» med dess 
LJegränsade utrymme är ju  icke rätta 
platsen för ri1er eller mindre entusias
tiska och subjektiva reseskildringar, 
men de intryck från Bayern jag här 
framlägger anser jag vara av mera 
allmänt intresse, då de starkt anknyta 
till vår Biskops person!lighet ooh hans 

till uppgift att vara en enande medel
punkt för allt arb1ete och alrla strävan
den för barn- och ungdomsvård i 
näimnda stift. Den är verksam i alla 
försam1ingar för att skydda och rädda, 
för att kroppsligen och andligen sörja 
för all ungdom, som är i behov därav. 
Början var liten och anspråkslös, hin
derna och . svårigheterna stora, meri 
genom seg vilj ekraft, starkt offersin
ne och helig id'ealitet har företag�t 
kraftigt utvecklat sig ooh står nu som 
en verklig förebild i sitt slag. Tusen
tals barn och ungdomar hava räddats 
från kroppsligt och själsligt elände el
ler, vilket är ännu bättre, blivit be-



varade därifrån. Genom det bayerska 
folkets starka stödjande, genom stora 
mängder av gåvor från Amerikas ka
toliker och icke minst . genom den he
lige Faderns kädeksfulla aktion har 
företaget blivit vad .det i dag är. Dess 
huvudsakliga arbete utföres dels ge
nom centralen i Mi.inchen, dels genom 
de niånga barn- och sjukhemmen. Cen
tralen i M iinchen arbetar på elva olika 
avdelningar : Leitung <les V ereins, 
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nande o. s. v. - äro mestadels belägna 
på landsbygden ooh hysa sammanlagt 
ett tusental barn varje år. 

Ett par av de ljuvliga högsommar� 
dagar jag tillbragte å d'et bayerska 
höglandet använde jag för besök å 
JugenMi.irsorges hen1 för lungsvaga i 
Ruhpolding och för krymplingar i 
Aschau i vår Biskops sällskap. Att 
skildra färderna genom det bayerska 
berglandskapet med dess storslagna 

Barnhe11vmet för' lungsvaga i Ruhpolding. 

Fi.irsorge fi.ir männlidhe Schulentlas
sene und J ugendsgerichtshilfe fi.ir 
männliche J ugencJlliche, Kinderfi.irsor
ge und Fi.irsorge fi.ir schulentlassene, 
hilfsbedi.irftig-e Mädohen, J ugendge
riohtshilf e fii.r weibliche J ugendliche, 
Kinder- und Kriippelkinderfiirsorge, 
Kassa, Sammelvormundschaft, Stu
dentenhilfe, Landunterbringung von 
Stadtkindern, Hilfe fi.ir die österreichi
schen Kinder, Fiirsorge fi.ir sdhwach
sinnige und anormale Kinder. Åt cir
ka 10,000 barn årligen bringar cen
tralen hjälp genom d·essa avdelningar. 
De ovannämnda hemmen, till antalet 
nio - hem för föräldralösa, för lung
svaga, för krymplingar, för tillfr1sk-

natursceneri'er och intressanta färg
skiftningar och de intryck jag fick av 
den bayerska lantbefolkningens starka 
from,hetsliv sku1le kräva en artikel för 
sig. Det var icke just vardagslivet 
i dessa hem jag fick studera, ty Bisko
pens besök gjorde tydligen dagen till 
en festdag av högsta rang, och gläd
jen över hans ankomst var uppseende
väckande stor. Han hälsades på båda 
ställena av högstämda ----' till och med 
mycket högstämda - hyllningsdikter, 
författade för tillfället, och en fest
föreställning med sagospel, danslekar 
och sång etc. gick också av stapeln 
både i Ruhpolding och Aschau. Emel
lertid fick jag ett mycket starkt in-



tryck av den utmärkta organisation 
Samt framför allt av den offervillig
het och stora ar'betsglädj'e, som: är bo
fast i dessa hem. Alla moderna hy
gieniska krav voro tiHfredsställda, och 
skyddslingarna föteföllo vara mycket 
nöjda med sin värld. Vad skulle väl 
deras öde hava blivit, om J ugenclfiir
s_orge icke tagit vård om dem ? 
' ·Diet är vår egen Biskop, som varit 

Jitg�riclftirsorges outtröttlige organisa-
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med hans namn därnere nämnes av 
hans forna medarbetare. Det var hans 
organisatoriska förtjänst'er på den 
kristliga kärleksverksamhetens områ
de, som kom den Heliga Stolen att 
rikta sina blickar .pa honom vid ut
nämnandet av apostolisk vikarie för 
Sverige år 1922, och jag finner mig 
i detta sammanhang hava an1leclhing 
att teckna några spridda drag ur hans 
yttre liv. Det är icke bilden av bisko-

Interiör frå.n ett av »Jugendfiirsorges,, barnhem. 

tör och som under en lång följd av 
:år hade att bära huvudparten av om
sorgerna för detta storslagna företag 
Qch dess vidare utveckling. Det var 
under mitt besök i Bayern jag först 
lärde ingående känna vår Biskop, då 
jag fick se den miljö, varur han är 
framsprungen, och de storverk, han 
där skapat,· då jag fick en ariing om 
vi'lken oerhörd popularitet han i sitt 
hemland åtnjuter. Med Kaith. Jtt·
gendfiirsorge-V erein är Biskop .M iil-
1ers namn på d1et intimaste förknip
pat, därom vittnar icke blott förekom
sten av hans bild i alla dess institu
tioners samlingssalar, utan ännu me
ra den entusiasm och v:ördnad, var-

pen, utan fastmer bilden av elen borne 
ledaren av katolskt välgörenhetsarbete 
j ag därmed vill frammana. Som så
dan hör )1.an nämligen i hög grad till 
mii'ta bayerska sommarminnen. 

Vår Biskops fädernehem var belä
get i Griindholm, en stilla föen by i 
hjärtat av Altbayern. Skogarnas sus, 

. den drömmande vackra lilla dalen och 
den stilla, tankeväckande ensamheten 
därhemma torde i hög grad hava på
verkat hans barnaårs känslo- och tan
keliv. Icke långt från Griindholm 
ligger de bayerska konungarnas gamr 
fa stamgods, numera klostret Sche
yern, en gammal högt uppskattad kul
turplats, där den helige Benedi:kts sö-



ner sedaii århundraden tillbaka verkat 
och. tryckt sin prägel på hela trakten. 
Här fick han elen föxsta impulsen till 
valet av prästens kali, här bedrev han 
sina första studier och här lades gnm
clen till'l hans fördjupade trosliv. I 
närheten av hans fädernehem ligg·er 
också en annan medelpunkt för gam
malbayersk kultur, . det berömda bi
skopssätet Freising, under många år
hundraden icke blott Altbayerns kyrk
liga . centrum utan också en hränn
punkt för andlig odling överlmvuclta
get. Här avslutade Biskop Mii.ller 
sina humanisti;;ka och teologiska stu
dier, ocJh oi elen ärevördiga domen, där 
Barbarossas bild hälsar varje besö
kande, lJlev han prästvigd elen 29 juni 
1903. Här var också platsen för hans 
första prästerliga ve1:ksamhet som pre
fekt för . prästseminariet, varjämte 
han på det välsignelserikaste sätt ver
kade som själasörj are i clomkyrkoför
s,amlingen. Fem år senare di·og han 
till elen eviga staden. Han blev. kap
lan vid Anima . i Rom och bedrev un- . 
cler tre år kyrkorätt�l!ga studier sam
tidigt som han verkade som kateket 
vid tyska skolan i Rom. Hans ut
nämning till vice direktör för J\n,imas 
tyska nationalinstitut bevisar i hur 
hög grad han . också här förvärvade 
sig tiillgivenhet och förtroende. 

191 1 återvände han till sitt hem
land och var under ett tiotal år före
ståndare för S :ta Anna'-jDamenstift
kirche i Mii.nchen . Sitt egentliga ar
betsfält fann han i » J ugenclfi.i.rsorge» 
samt i själavårclsarbetet bland gymna
sister. :Med en glödande offerkärlek, 
som icke visste av några gr,änser, och 
med en outtröttlig iver tog han sig 
an hjälpbehövancle, kroppsligen och 
ancllige1i blottstäUda barn. Som sekre-· 
terare och direktör för ärkestiftet 
Miinchens Jugendforsorge-Verein 
bragte han unclei· dessa åt hjälp till 
många tusen utfattiga barn, förskaf
fade dem 111at och kläder, särskilt åta 
gande sig krymplingar och sjuka, upp
rättade och utrustade ett flertal barn� 
hem, verkade kraftigt för Jugenclhi.r
sorges tillväxt och organiserande i he
ia .Bayern och föi-stod att på ett all
deles särskilt sä1Jt samla offierglacla 
krafter i dess tjänst. Överallt fann 
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hans verksamhet det varmaste erkän-, 
nancle. Den helige Fadern utnämnde. 
honom till monsignore år 1920, kardi
nal Faulhaber kallade honom till leda-, 
mot av domkapitlet, elen bayerska 
statsregeringen tog ävenledes hans . 
tjänster i anspråk och förlänade ho
nom i erkäns'la »König Ludwigs V er
dienstkreuz in erster Serie». Aven
lecles blev han en högt upps!:attacl 
medlem av Mi.i.nchens fattigvårclssty
relse och andra kommun<].la organisa-' ' 
tioner för kärleksverksamhet. Ffo.--i 
skaffade sig Biskop· Mi.i.l!er som ,ingen · 
annan en ärofull ställning på dessa 
områden, räckte hans intresse och , 

. krafter även till för andra krävande · 
uppgifter och särskilt som 1ledare för : 
Jesu allra heligaste hjärtas broderskap: 
[tstaclkom han storverk. Djup var : 
därför smärtan över elen hårda för- : 
h1st, Mi.i.nchens ärhstift och särskilt 
alla välgörenhetsorganisationer i ·Ba- , 
yern leclo genom hans utnämning tiil 
apostolisk vikarie för Sverige. I ja
nuari 1923 kallades han efter sin bi
skopsutnämning tiH hedersledamot ay , 
»Deutscher Caritasverband», en säll
synt hög utmärkelse, som endast kom- ;  
mit två andra högtförtjänta män till 
del. Biskop Mullers namn är känt 
ooh i kärlek bevarat i hela Bayern, 
och jag fick ett mycket starkt intryck 
av hur levande hans bild ännu står 
för dem, med vilka han kommit 1 De
ronng, det må vara katoliker eHer 
icke-katoliker. 

J ug'enclförsorge, som stiftades elen 
12 juni 1910 under protektion av 
Mi.i.nchens kardinalärkebiskop och i 
närvaro av cirka 200 präster och tal-· 
rika andra ungdomens vänner, räknar 
nu nära 100,000 stödjande medlem
mar i Bayern. Trogen sitt program 

· »att genom upplysningsverksamhet i 
stad och på land, genom tal och skrift 
väcka a)lsiclig förståelse för ungdoms
vården och söka vinna de breda folk� 
lag1:en tiH cl!ktiva medarbetare» har Ju
genclförsorge under de gångna 1 5  
årens strävsamma arbete i hög grad 
förvärvat allmänhetens och myndig0 

h'eternas stora förtroende i hela Tysk
land. Jugendforsorg� arbetar delvis i 
intim kontakt med de statliga myn
digheterna - cirka 2/5 av skycldslin-



garna hava överlämnats i dess· vård 
av dessa - i synne1,het genom att 
övertaga skyclclsuppsikt över cleni., so�n 
stått anklagade, genom att lämna an
visning på fosterföräldrar och barna
vårdsmän, genom att giva skolning och 
råd åt dessa, genom platsanskaffning, 
genom att . avgiva officiella yttranden 
i ungd0111sspörsmål o. s. v. Det skulle 
taga alltför många av »Credos» sidor 
i · anspråk att enbart i sammandrag 
skildra M iinchencentralens olika av
delningars arbetsuppgifter, varför min 
skildring härovan av Jugcndfrtrsorges 
verksamhet må betraktas som ytterst 
knapphändig. Måhända kan man fä 
någon uppfattning av t. ex. Centra
lens väldiga arbetsbörda, då det på
pekas, att c :a 50,000 personer besöka 
elen ådigen och onl'kring 48,000 brev
försänclels'er därifrån expedierades 
under det gångna året. J ugendfiir
sorges årliga utgifter uppgå till mel
lan en och två miljoner riksmark. 

Under min vistelse i Bayern rönte 
jag många bevis på elen stora och 
uppriktiga kärlek till Sverige, som där 
råder inom vida kretsar. Jag kom 
snart underfund med att denna kär
lek på många håll väckts genom vår 
Biskops många föredrag därnere om 
svensk natur odh svensk ku1tur samt 
om vår Kyrkas ställning här i landet. 
Långt ifrån att »svartmåla>> vårt land 

och folk (vilket vissa tidni1�g·ar i som
ras påtbörclacle honmn) synes han sna
rare hava blomstermålat förhållande
na här UJ)pe. · I denna sin föredrags
verksamhet tyckes Biskopen hava haft' 
ett mycket starkt stöd i elen bayerska 
pressen. Som ett utslag av detta ny
vaknade inti-esse för oss kan nämnas, 
att en större bayersk turistfärcl till 
Sverige med 3 ,'t 400 deltagare plane
ras att äga rum nästa sommar. Då 
de komma till »friheten: stamort på 
jorden», skola de finna., att vi i ett av
seende icke nått fram till elen frihet, 
deras hemland har - jag menar full ' 
religionsfrihet. I Bayern, där prote
stanterna som bekant ära i avgjo .-d 
minoritet, hava dessa dock i allt sam
ma rättigheter som katolikerna: � är 
skola vi svenska katoliker i a-llt ift 
samma rättigll'eter som våra proteslclll
tiska landsmän ? Om det någonstädes 
råder konfessionell frid, så är det : 
Bayern, därom har jag fått både ka
tolska odh protestantiska vittnesbörd. 

Niina bayerska intryck - långt fle- · 
ra än som här kommit till synes -
bevarar jag i tacksamt minne. Den 
stora välvilja, som i Bayern i rikt 
mått mötte mig, tillskriver jag det för
hållandet, att jag kom från Biskop 
NI i.illers vikariat, vilket för mig fatt 
öppnade vägen till rnångas hjärtan. 

E d v i n  S a n cl q, v i s t. 

MÖTET. 

Just som gamla Brita Anclersdot
ter kom ut ur kyrkan bröt solen ur 
moln. Det hade åskat på morgonen, 
regn hade fallit, men nu tycktes det 
klarna upp. Blåsten, som farit ovar
ligt fram med de nylövade björkar
na, gled bort med ett sakta sus, sjön 
nedanför åsen låg alldeles blank, och 
som nu solen gjorde sig beredd stiga 
ner bakom skogen, sände hon före sig 
efr helt knippe breda strålar. Hon 
hade bnttit sig ut ur elen svarta åsk
borgen, nu gällde det skynda sig, åsk
gubben var hack i häl, och så steg 
solen ut på en brygga av moln, där
under låg· eterhavet blankt, omätligt. 

Då var det som hade solen hejdat 
sig liksom i skräck över djupet inun
der. Men hastigt byggde hon från 
elen smala moln'bryggan trappor aiV 
guld, de togo fäste på elen vårliga 
jorden, och nu steg solen lugnt därpå 
ner bakom skogen. 

Men åskgublben varsnade solens 
flykt, nu fick han mål i mun, det gav 
eko långt bor,t i blåbergen. 

Brita Anclersclotter var så uppta
gen av vad prästen haft att förkun- · 
na, att hon rakt inte givit akt vare sig · 
på styggmolnet eller solen. Men då 
åskgubben hov . upp sin stämma, skvatt 
hon till, hon likade inte clei1 musiken. 



Nå nå, sa hon, är han nu ute och går 
igen, tycker att det kunde vara nog 
för i dag, den predikan vill jag inte 
höra på. Se predikanten i kyrkan, 
se det var något det, det var alldeles 
obegripligt så han kunde utlägga tex
ten. Nu hade han talat om det him
melska Jerusalem, han hade utmålat 
all dess härlighet. Där fanns gator 
av guld, hade han sagt, riktigt guld, 
skinande och blankt. Och se, tedde 
sig inte den himmelska staden klart 
och tydligt i skyn. 
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svårt att riktigt skönja mannen, det 
såg ut som cim. solljuset ännu lådde 
vid hans kläder. 

Go afton, hälsade gumman, det var 
en obegripligt grann kväll, tror jag 
inte det är mäster skomakare, som 
är ute och tar sig en tur. 

Men mannen svarade ej, han stod 
alldeles stilla och såg på Brita An,
dersdotter. Det är jag, sade han. 

Brita stod först stum, så stötte hon 
fram : det är j u  mäster, men hejdade 
sig, hennes , ögon vidgades, hon tog 
sig för bröstet, det är Mästaren, vis-Brita. Andersdotter såg ju det var 

solen, som höll på att gå ner, men 
predikantens ord ringde ännu i hen
nes öron. Här såg hon nu alltsam
mans livslevande för sig, men gator
na sågo branta ut och glatta som glas, 
skulle hon kunna kava sig upp där
för måntro, de voro minsann inte för 
gammelfolk. Och inte lär det gå m�d 
di här kängorna, tänkte hon, jag skor 
väl av mig i värsta fill. 

1 kade hon. 

Med ens stannade gumman. Vad 
var det hon gick och smorde ihop för 
något, syndade hon inte i sin tanke 
kanske, måhända skulle hon aldrig 
mäkta ta sig upp till de där gullga
torna, inte ens barfota. Ånej, ånej, 
det berodde nu på Guds nåd, men an
ropade man den Högste i sitt hjärta, 
förvisso skulle han hjälpa. 

Brita Andersdotter hade inte långt 
kvar till stugan, och medan hon nu 
knallade iväg, bad hon i sitt hjärta : 

Min Herre och Frälsare, kom mig 
gamla kräk till hjälp. Du ser att jag 
har svårt ta mig upp för alla dina 
gulltrappor, ge mig nu ett handtag, 
jag vill så obegriplig.t gärna se det 
himmelska Jerusalem. 

Gumman gick och såg hur solen 
steg ner bakom skogskanten; hon blev 
till sist alldeles bländad, och nu såg 
Brita solar, varhelst hon tittade. Ack, 
ack, sa hon, jag tål inte vid att se så'n 
grannlåt, det är inte för gammelfolks 
ögon. Se nu här, långt borta på vä
gen flammade en stor sol, men den 
tycktes få liv och ta gestalt. Gum
man såg inte riktigt, det kom ju en 
människa gående, det såg ut som hade 
han kommit rakt 4r solen. Det var 
en man, som helt sakta kom gående. 

Brita hejdade sig också, hon hade 

Det blev ett ögonblick alldeles ljud
löst. Fåglarna, som sjungit överljutt, 
tystnade, en ekorre, som svingat från 
gren till g-ren, satte sig kapprak och 
stirrade ner på stigen. Inte en gren 
rörde sig, det var som om själva na
turen hållit andan av häpnad. 

Och häpnad fyllde Brita Anders
dotters hjärta, hon visste att mannen 
talade sanning. 

I morgon skall jag besöka dig, hör
de hon ånyo den underfulla stämman. 

. Då kvicknade gumman till, en obe
skrivlig glädje korn över henne, med 
ens löstes tungans hand, häpnaden 
och rädslan voro sin kos., Hon skulle 
få ett besök av sin Frälsare, han skulle 
värdigas träda över hennes tröskel, 
ville nedlåta sig därtill. Ack, ack, 
hon skulle få lätta sitt hjärta, få tala 
om sina bekymmer och sorger, det 
var obegripligt. Hon kände att hon 
kunde och fick tala om allt, allt, hon 
måste säga något strax : 

Jag är inte riktigt frisk, sa hon, har 
varit svårt ansatt av giktvärk på vår
sidan. Jag har det knalt och bekym
mersamt, koa mjölkar inte halvpar
ten mot i fjol, och -vid sista stormen 
rök skorsten åv stuga. 

Till vem talade Brita Andersdot
ter? Ensam på stigen stod hon, men 
borta vid kröken gled det som sol
stråk mellan träden. 

Men vad hade nu Brita stått och 
pratat för tok, inte var det detta, hon 
skulle ha sagt. Ack, ack, hon var ju 
alldeles vimmelkantig. Skulle hon 
springa efter måntro och säga att hon 
inte menat något med det, det var ju 
om det himmelska J ernsa1em, hon 
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skulle ha talat. I detsamma rann hen
ne Frälsarens ord i minnet : I morgon 
skall jag besöka dig. Ack, ack, hon 
som inte hade vare sig skurat eller 
fejat, hon måste hem och det genast. 

Den natten fick Brita Andersdot
ter inte en blund i sina ögon.. I;:>et 
som hänt henne var ju något så stort, 
någonting alldeles eilastående. Icke 
var det många, slik glädje vederfors, 
hon måste tacka och lova, en stor nåd 
hade kommit henne till del . Gång på 
gång hade hon satt sig upp i sängen, 
jag har drömt for det för henne, men 
nej, hon visste att det var sant, hon 
visste att Herren skulle besöka henne. 

Brita Andersclotter har varit i far
ten sedan arla 1110rgonen. Det var då 
förväl att hon stått tidigt upp, här 
fanns minsann att ta uti. Och hon, 
?om hållit sig själv för ett renligt 
kvinnfolk,. nu såg hon b-äst vad som 
fattades. Skurat hade hon gjort och 
fejat, ·111ei1 arbetet ville inte löpa un
dan riktigt, och jämt och samt blev 
det förtretligheter. Se nu här, kom 
inte katten spatseraö.de mitt över det 
renskurade golvet. Schas ut, schas ut! 
Och på trappan slog hon ihop med en 
kvinnsperson, det var hustrun i 
granngården. 

Det klack till i Brita Andersdotter. 
Det anade mej, tänkte hon, nu får 
j ag inte vara i fred, nu hinner jag 
inte bli i ordning till dess Frälsaren 
kommer. V ad är det om ? 

Kära välsignade, du får komma 
över och hjälpa mej, karlen min har 
blivit sjuk, jag mäktar i11Jte med både 
honom och ungarna. 

Brita Andersdotter slog för sig. Så 
gärna jag vill, sa hon, men det . är 
rakt omöjligt i dag, jag väntar främ
mande, storfrämmande förstår I. 

Brita kanske kunde komma bara en 
stund, det hade varit en god sak. 

En stund, ,sa ho, och just i den stun
den kanske den väntade kom, hur skul� 
le det se ut om stuga:n stod tom. Se 
så, hindra mej inte, människa, kloc
kan gick j u  på tolv. 

Gumman for in i stugan, hon fick 
fram koppar och fat ur skåpet och be
gynte duka fram. Fattigt och k11Jalt 
hade hon, men sitt allra bästa ville 
hon göra. Hon skulle tala med Fräl-

saren om sin fattiga, syndiga själ, hon 
skulle bedja honom förhjälpa sig till 
det himmelska Jerusalem, hon skulle . . .  
Se se, stod hon nu inte ånyo med hän
derna i kors och lät tiden gå ifrån sig, 
ner i fähuset måste hon och mjölka 
och få kon i hagen. 

Men kon ville inte i ha.gen. När 
. gumman hacle mjölkat och skulle mota 
i vall, lade kossan på språng, det bar 
av upp i småskogen. M,ed en björk
vidja i högsta hugg rände Brita An
dersdotter efter, men en förfärans tan
ke slog henne i samma stund : tänk om 
Frälsaren kom, medan hon höll på att 
styra med kokräket, vad skulle han väl 
tro om henne. I samma stund fick 
Brita syn på en pojkvask, han hörde 
till granngården förstås, aldrig gj or
de de pojkarna annat än rände om
kring dagen i ända. Kom och hjälp 
mej med kon, hojtade gumman, men 
pojken kom inte, han stödde sig mot 
ett träd och höll upp ena foten, j ag 
har skurit mej, sa han, jag har skurit 
mej på glas, se här. 

M,en Brita Andersdotter ville inte se 
hon ba:ra slog för sej . Ja, som I flän
ger jämt och samt, det är rätt åt er, 
hjälp mej med kon, vet j a. 

Jag kan inte, snyftade pojken, och 
nu linkade han fram till Brita, kon är 
allt i hagen, sa han. Ja verkligen, där 
gick ju kmi helt lugnt nere i hagen 
och betade! Hur i all världen korn 
hon dit, föste du henne ? Men så kun
de du väl stängt grinden också, den 
,står ju på vid ga:vel, vet jag, och 1111 

löpte gumman i ,;äg och slog grinden 
i lås, och nu bar det åstad hem till stu
gan. Här var ingen tid att förspilla, 
pojken redde sig nog, hon kände rakt 
på sig att Mästar·en var kommen. 

Ja, var, det inte det Brita kunde tr�. 
Just som hon snodde om knuten, fick 
hon se en man stå på förstubron, och 
hon kände genast igen Frälsaren. 
Elände, elände, cl!tt hon inte hunnit hen1 
förr, gumman fick gråten i halsen, 
svettig var hon och uppgiven av allt 
stohej et, hon måste torka sig i synen 
med förklädet. Ack, ack, jämrade hon 
sig, det har varit som förgjort i cl'ag 
med både folk och fä! Och gumman 
ville spring<!, fram och öppna dörren 
men snavade och föll framstupa, hon 



ville resa sig igen men bleY liggande 
.på knä. Vid sin Frälsares fötter låg 
hon, och en frid, hon aldrig smakat, 
kom över henne. 

Giv mig en b�t mat för Guds barm
hårtighets skull, ljöd ern stämma. 

Långsamt såg Brita Andersdotter 
upp, det var •som hade hon vaknat ur 
en dröm. Var det inte grannhustrun, 
som stod framför henne, var det inte 
pojken, hon nyss sett uppe i hagmar
ken ? Ack, det var en tiggare, en van
lig tiggare och hon som trott att det 
var Frälsaren och hon · hade gjort sig 
till ett Mlöje. Brita Andersdotter 
kravlade sig på fötter och fick upp 
förstudörren, hur i aU världen hade 
hon kunna:t ta så miste, förväxla Mäs
taren med en trashank ! · Nu var det 
nätt hon släppt gynnaren in i stugan, 
jo då hade hon gjort upp det. Ge sej 
åv och det kvickt, tror han inte jag 
har annat att beställa än fägna slika 
persedlar, som dra land och . rike över 
och inte gör ett Guds skapande grand. 

,:Mannen· drog sig fog1igt undan, och 
gumman smet genom dörren och fick 
den i lås. Det var då förväl hon hun
nit hem i tid. Måntro karlen hade vett 
ge sej av ? Gumman gluttade genom 
rutan. Jo, där gick han ner mot sko
gen, och åter for det för henne att 
han liknade Frälsaren - - -. 

Det var redan långt lidet på dagen, 
.då Brita Anclersclotter var redo ta 
emot :Mästaren. Hon hade lövat för
stubron och pyntat inne i stugan, och 
nu satt hon på pinnsoffan och väntade. 
, Den gamla klockan i vrån mätte 
högtidligt ut tiden. Sekunderna ble
vo till minuter och minuterna till tim
mar. Vårskymningen tätnade till mör
ker, och fåglarna, som sjungit inne i 
skogsdungarna, tystnade efter hand, 
och vid det nu Brita satt på pinnsof
,fan och väntade, smög sig en underlig 
känsla över henne. Hon tyckte att hen
nes stuga och jordlappen däromkring 
liksom lö0gjordes och gled ut på ett 
omätligt hav, och havet var mörkt och 
skräckfullt. Men Brita Andersclotter 
rädde, icke. Frälsaren skulle ju kom0 

ma till henne denna aftonstund, han 
kunde träda på vågorna. Men inne 

300 

över land såg hon ett svagt ljussken, 
och hon visste a;tt det var den slock
nande glansen från det himmelska Je
rnsalern. Det var ju elit hon skulle. 

Med ens spratt gumman till, vad 
var klockan ? Var detta möjligt, det 
var ju redan långt lidet på aftonen. 
.Brita Andersdotter kände sig med ens 
så besynnerligt övergiven, icke ett 
ögonblick hade hon betvivlat, att Her
ren skulle komma, men att han likväl 
dröjde så. Ånyo såg hon på klocka11, 
,så gick hon sakta till dörren, öppnade 
den pch steg ut på förstubron. Var 
det i1=ke steg hon hörde ? och gumman 
,lyssnade. Men nej, icke ett ljud, iclce 
ett knäpp förnams. 

. Med ens kände Brita Andersdotter 
att hennes väntan var förgäves. Vän
.tacle hon så natten igenom, väntade 
hon än dagar och år, Herren skulle 
:2,2ke komma, övergiven var hon av bå
de Gud och människor. 

Då bröt en stor ångest i n  i Brita 
Andersdotters hjärta. Ut måste hon, 
ner till landsvägen, måhända skulle 
hon ändå möta Frälsaren. Hon tre
vade sig ner ge110111 skogsdungen, ald
.ri!.' hade hon sett ett sådant mörker 
fö�-r, hon så.g icke handen för sig. 
Herre, var är du ? klagade hon. 

Med ens hörde Brita Andersdotter 
steg och hon tvärstannade. Jo, det 
-var någon som kom, hon visste att clet 
var Frälsaren. Herre, varför har du 
dröjt så ? klagade hon. Hon sträckte 
fram händerna och sökte fatta tag i 
]V[ästaren, hon kunde icke se honom, 
det låg som jord över hennes ögon. 

Tre gånger har jag sökt dig denna 
dag, ljöd en sorgsen stämma, men du 
mottog mig icke. Så hördes årtvo steg, 
och ånyo stod Brita Anclersclotter en
sam i mörkret. Hon stod som förste
nad med lyftade händer, vad var detta, 
vad hade hon gjort, hon förstod icke. 

Sakta begynte en fåg·el sjunfta, det 
steg som, en ljusning bakom skogen, 
cich sakta ljusnade det i Brita Ander,s
dotters_ hjärta, och h011 förstod. Har 
du sökt mig, Herre, under gestalt av 
trenne fattig·a människor, viskade hon, 
�å skall ock jag söka dig i dem. 

S i  g n r  cl D a h  1 1  ö f. 
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N Å G R A  S M Å 

B I O G R AFI E R  F R ÅN Å R E N  1 8 8 5-. 1 8 92 
UPPTECKNADE UR MINNET AV EN SJUTTIOÅRIG 

FÖRSAMLINGSMEDLEM. 

Vid S :ta Eugenia kyrka på Norra 
Smedjegatan var vid tiden för min 
berättelse själavården anförtrodd ät 
tvenne vördade prästmän, nämligen 
l1ögvörclige herr 
kyrkoherden An
·ton Bernhard och 
dåvarande pastor 
Georg Hu ber, 
�om 1874 av elen 
helige Fadern ut
nämndes till Vi
canus Apostoli
cus. 

Församlingen 
hade även elen 
stora . förmånen 
att äga en biskop 
i Laurentius Stu
clachs person. 

Hon hade funnit vägen hit till v�r 
kalla nord från söderns värme och sol 
på följande sätt. 

Biskop Stuclach behövde en. före
ståndarinna för 
skolan. Här 1 
landet fanns 
ingen, åt vil-
ken han kunde 
anförtro de ungas 
fostran och led
ningen av det he
la, e11i i . sanning 
svår uppgift i då
varande tid. Han 
reste då ti l l  Paris 
och anförtrodde 
sina bel,yi.mner åt . 
en kyrkoherde i 
en av de större 

Han var clrott
mng Josefinas 
aumonier och 
bodde på slottet. 
Under vintermå
naderna brukade 
biskop Studach BiskoJJ Laurentius Studach. 

församlingarna 
därstädes. Denne 
ta1ad e efter sin 
predikan om · Sve
riges svåra kyrk
liga förhållande, 
och han vände sig 
särskilt till damer-· }Jå söndagarna 

.fasa niomässan, ty drottningen bevis
tade, när hon var i Stockholm, hög

. mässan i S :ta Eugenia kyrka. 
I sin krafts dagar predikade han 

även vid högtidliga tillfällen. Den 19 
maj 1872 utdelade han bekräftelsens 
11eliga sakrament för sista gången, och 
året därpå den 9 maj 1873 ingick han 
i elen eviga vilan effier ett långvarigt 
avtynande. 

Förutom bostaden för herrar präst
män och kyrkobetjäning inrymde 
egendomen även skula för gossar och 
flickor, s. k. internat och externat. 

Föi;eståndarinnan för flickskolan 
. var en fransyska fröken Caroline de 
Bogen, en ärevördig dam av fin fa
milj, liten och mager, gudfruktig och 
from och fransyska äi1cla ut i finger-

· .spetsarna. 

na och frågade, om det funnes någon 
av de närvarande, som för den goda sa
ken skulle vflja uppoffra sig och bliva 
föreståndarinna för · skolan. Fröken 
de Bogen hörsammade kallelsen och 
erbjöd biskop Studach sina tjänster. 
Anbt:1det mottogs med tacksamhet och 
glädje. 

Resan till Sverige var på den tiden 
ingen lek, några järnvägsförbindelser 
fmmos ej, utan hon måste använda 
diligensen från Malmö, och här vän
tade henne inga ekonomiska fördelar, 
endast arbete och otacksamhet. 

Jag tror, att tre av hennes elever 
leva ännu. 

År 1862 överlämnade fröken de 
Bogen skolan åt fröken V . . Slavon, 
söm köpte ett hus jämte en stön-e 
tomt, som sträckte sig från Badstu-



gatan till nuvarande Kungsgatan. Den 
ena av ti:-ädgårdarna vette åt Oxtorgs
gatan. 

På tomten byggdes ett större hus, 
ett förstklassigt pensionat, otpgivet av 
en större gård med höga · p,opp'lar. 
Byggmästaren var herr Rudolf Voss, 
tysk till börden. 

Att beskriva allt skulle föra mig för 
långt. Jag vill särskilt framhålla det 
vackra ka;peJilet, mälat i ljusblått. 
Längre fram skall jag återkoh1ma till 
detsamma. 

På nedre botten var elevernas mat
sal belägen. En stor flygel var insatt 
där, ty salen användes också till mu� 
sikrum. Flygei\n var en gåva av hen
nes Majestät änkedrottningen J ose
fina. Mitt emot matsalen var leksa
len, Salle de jeu, som flickorna hade 
döpt till »Saltsj ön» . Utom alla salar, 
klassrum och sovrum byggdes på bak
gårdei1 ett hönshus m'ed eldstad i rött 
tegel, samt ett kostall för två kor. · 
Endast »nasse och stian» fattades, men 
vår lagstiftning tillät icke sådana fyr
fotingar inom stadens murar. 

Sakristian var nästan lika vacker 
som kapellet. På det låga skåpet, som 
närapå såg ut som ett altai-e, stod ett 
förgyllt tabernakel, som användes sa
som sådant på skärtorsdagen och 
långfredagen. En vacker biktstol sak
nades ej heller. Skåpet eller rättare 
sagt byrån tjänade till förvaringsplats 
för de olika vackra mässkläderna. 

Det är med vemod jag tänker på, 
att skolans helgedom, från vilken så 
många lovsånger och böner dagligen 
uppsändes till vår högste Herre, 1:fte1: 
1892 skulle användas till rum för 
tryckpressar och arbetare, som i stäl
let för lovsånger uppstämde andra 
melodier i andra tonarter än de förra. 

Bakom altaret i en nisch stod en 
staty av jungfru Maria med Jesusbar
net. En fröken vid namn Selma 
Trost, som en sommar besökte Små
land, kom av 1en tillfällig1iet i berö 
ring med kyrkoherden därstädes. Den
ne visade henne den vackra . statyn, 
som förvarades på en vind bland 
skräp. Troligtvis var det en kvarleva 
från den katolska tiden. Statyn in
köptes av fröken Slavon för trettio 
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kronor och finnes nu i Unitas lokal 
på Biblioteksgatan. 

I lärarinnornas matsal på Badstu
gatan förvarades en skänk,, som då 
\'åra katolska gudstjänster ägde rum 
i stadshuset, Götgatan nr 1 ,  användes 
som altare. 

B iktstolen jämte en del av kapellets 
inventarier skänktes till kapellet i 
Norrköping, när elen eviga lampa1� 
släcktes, och portarna slötos för all
tid. Detta skedde år 1892 i juni må
nad. 

När jag. nn talat om kapellet, så 
Yill jag säga 'några ord om dess in
vigning. Om icke mitt minne sviker 
mig, så skedde det på hösten 1866. 

Änkedrottning Josefina hade anta
git inbjudningen ooh hedrade med sin 
höga närvaro, den religiösa akten, som · 
förrättades av kyrkoherden Bernhard. 

Biskop . Studach vistades då utom
lands för att återställa sin svaga häl
. sa, som genom elen svåra olyckshäii
delsen 1866, då tornet ramlade, hade 
blivit allcldes nedbruten. 

Efter inv,igningen samlades man ci 
en stor sal, och änkedrottningen åt
följ d av fröken Slavon med flera in
trädde i salen och intogo sina platser. 
Eleverna hälsade h1enne med några 
sånger, och den allra näpnaste lilla 
flicka framträdde med en stor, utsökt 
vacker bukett, som hon överlämnade 
åt hennes Majestät. Hon framsade en 
liten vers på franska språket, som var 
författad enko111 för det höga besö
ket. Ärrkedrottriingen tackade och 
tryckte en stor kyss på den föla gra
ciösa flickans panna. För denna lilla 
flicka blev kyssen ett minne för livet. 
Åter sjöngs en sång och änkedrott
ningen lämnade salen för att bese de 
olika · salarna, sovrummen 111. 111., och 
hon uttryckte sin stora til1f1,edsställel
se med alla anordningarna. 

På eftermiddagen gav fröken Sia
von middag för prästerskapet, bygg
mästaren med flera. (Vilka de voro, 
vet jag ej, ty jag var ej närvarande.) 

Änkedrottning Josefina ih/igkom 
med gåvor till jul och påsk de medel-
lösa barnen, som voro intagna i sko
lan, · och för vilka fröken Slavon 1ev

. de och arbetade för att uppfostra dem 
till goda och fromma människor. 
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· Några dagar före kapellets invig
ning fingo några elever bese kapellet, 
åtföljda av en fransk lärarinna, inom 
parentes sagt ett helgon. Hon vände 
sig till en äldre flicka ungefär tret
ton år ooh sade, i det hon pekade på 
kommunionbänken : »Pensez Cathri
ne, lorsque vous aurez le bonheur de 
vous agenouiller ici» . .  Flickan svarade 
på svenska, ty lärarinnan förstod ej 
vårt språk : »Icke skall det :bliva så 
ofta som Du». Till närvarande stund 
har hon icke svikit sin tro utan hållit 
sina löften. Lärarinnan dog några år 
därefter, angripen av en tärande sjuk
dom ooh ligger begraven på vår kyrko
gård. 

Skolan kallades under fröken Sla
vons tid Institut de Langues Moder
nes. Ar 1885 lämnade hon Sverige 
och reste till sitt fädernesland, Bel
gien. Hon hade ett landställe, W·es
tervik, som låg vid sjön Eclsviken ej 
.långt från Ulriksdal. Där fingo lära
rinnorna och barnen tillbringa sina 
sommarferier. Sedan fröken Slavon 
lämnat Sverige såldes det. Då över
togs skolan av fröken V. Louazance 
och kallades »Proviclentia». Några 
år därefter avled fröken Louazance i 
Paris. Hon hade rest elit för att vila 
och återvinna hälsa och krafter,, men 
hon återsåg aldrig Sverige mer. Alla, 
som komma i berjring med henne, 
älskade henne på gruncl av hennes 
hjärtegoda väsen och stora ödmjuk
het. Fröken K .. Grimm blev därefteT 
föreståndarinna och innehade denna 
befattning tills skolan upplöstes i juni 
1892, då egendomen utan inventarier 
såldes till Stockholms stad för ¼ mil
jon kronor. 

Att ingå i vidare detaljer skuUe kan
ske trötta läsaren. Ett bruk vill jag 
framhåI!a, som tyvärr icke existerar 
i våra dagar. När flickorna förbe
reddes till sin första heliga kommu
nion, fingo alla vistas i skolan för att 
värdigt förbereda sig · till den stora 
dagen och hålla sina exercitier · i lugn 
och ro, skilda från allt, som kunde 
störa dem i deras andakt. Under de 
fyra dagar, som exercitierna varade, 
fingo de flickor, som ej bodde i sko
lan intaga sina måltider därstädes. 
Man kom dit tidigt på · morgonen och 

stannade till aftonbönen var läst kloc
Jmn 8,30 på kvällen. · Efter aftonsåµ
gen i kyrkan samlades man i skolaps 

· kapell för att anbefalla sig i elen heliga 
Jungfru Marias · särskilda beskyqd. 
(Consecration a la S :te Vierge.) Ef-
ter högmässan, som började klockan 
11, bjöd fröken de Bogen barnen p� 
kaffe n1'ecl kungsbröd och smör. Frö
ken de Bogen bodde nämligen kvar i 
kyrkhuset till sin död 1881. 

Jag övergår nu till gasskolan. En 
änkefru vid namn Hornberg, hade 
några små gossar av meclellö.sa för
äldrar inackorderade hos sig. Hon 
undervisade dem nödtorftigt i fasning 
och skrivning. Ar 1868 på sommaren 
levde hon ännu. 

Pastor. Georg Httber var gosskolans 
föreståndare odh tillika lärare. I den 
skolan undervisade en ung prästman. 
Han hette pastor Josef Popp. När 
han sjöng högmässan i S :ta Eugenia 
kyrka, brukade han sjunga Prefa
tionen med orgelackompagnemang. 
Hans röst var så vacker, att någon 
yttrade en gång : »Han har ett instru
ment i sin strupe». 

Då gasskolan på 1860-talet flytta
des till dess nuvarande plats på Göt
gatan nr 46, · inrättades även ett litet 
kapell med ingång från gärden. Där 
lästes om söndagarna klockan 9 en 
helig mässa med predikan. Aftonguds
tjänsten ägde rum klockan 3,30. På 
cle senare åren brukade Katolska hant
verksföreningen elen första söndagen 
i varje månad under niomässan sjunga 
några lämpliga sånger. En medlera 
spelade då orgel. 

Det lilla oansenliga kapellet blev 
icke bortglömt. Några damer inom 
församlingen hade kommit överens om 
att skänka en . matta för att pryda 
Guds hus. För att så många som 
möjligt skulle få arbeta på densam
ma, så beslöts det, att var och en fick 
brodera en fyrkant. Dessa kyadrater 
syddes ihop och monterades av änke
fruarna Hajdukiewicz och Folkowska. 
Mattan brod·erades under sommaren 
1876 och blev färdig till ju�en samma 
år. Densamma pryder än i dag S :t 
Eriks kyrka vid högtidliga tillfällen. 
En annan matta br.oclerades även till 
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samma kyrka, men den är större och 
vi�?- dyrlbarare, och i spetsen för den
saihina stodo professorskan Dolores 
de Cobo Åberg och änkefru Emma · 
Blom. Många · församlingsmedlem
mar arbetade på denna matta. 

Detta skedde efter kyrkans invig
ning. Bland andra gåvor vill jag 
nämna mattor och altardukar till sido
altarena. En koinmuhionduk av fint 
lärft broderad i rött med spetsar, som 
var en dyrbar gåva av en nitisk för·
samlingsmedlem. En annan enklare 
duk av fint irlanclslärft, avsedd att 
begagnas under fastan syddes, samt e · t  
duk av vitt ylle att användas på kata
falken långfredagen. (Jag qndrar, 
om icke sex gossrochetter skänktes 
av en j udinna.)  

År 1886 på· hösten bildades Elisa
bethsföreningen, vars syfte är att hi 
spnnga nödställda församlingsmed
lernmar. På våren 1887 blev elen en 
kyrklig förening. Första samma11 -
·1rnrnsten ägde rnm i skolan Providi;n
tia. Dess första direktör var högvö:·
dige herr pastor F. Lieber, som tyvärr 
efter ett svårt lidande stilla avled i 
Camberg elen 14 jan. 1916. 

År 1912 firade föreningen sitt 25-
årsjubileum med en enkel och anslå
ende fest i skollokalen, Snickargatan 
nr 7. Hans högvördighet Biskop Bit
ter hedrade med sin närvaro j ubi
leumsfesten. Kyrkoherden '\i\Tessel 
talade å Biskopens vägnar och tacka- I 
de föreståndarinnan och kassören för 

I troget a11bete under de gångna 25 åren. 
Han riktade några vänliga ord till alh · 1 
närvarande och tackade dem, som ar
hetat för föreningens bästa. Många 
aktiva och passiva medlemmar had'� 
infunnit sig för att deltaga i den enkla. 
festen. Därefter bjöds det på te med 
dopp, vin och tårtor. En fotografi 
i storlek 18 >< 24 togs som minne av 
elen vackra med grönt och blommcr 
clekoreracle salei1. En festskrift ut · . 
gavs även. Ar 1937 kan föreningen 
fira sitt gu1clbröllop. Celui qui vivra 
verra ! 

Ar 1863 öppnades Franska skolan 
i ett litet idylliskt htJs med trädgår :l 
på Kammakaregatan nr 35.  Skolan 
startade med 1 1  elever. Dess först1. 
föreståndarinna ,,ar l\lt :me ModeloL 

Elevernas antal uppgår nu till Ftt par 
hundra. Undertecknad var en av dess 
första elever. Så vitt jag vet leva 
annu sex. 

Som j ag börjat min artikel meJ 
S :ta Eugenia kyrka, så vill j ag även 
slnta mecl henne, min kära moder. 

Innan orangeriet byggdes på S : t::t 
Eugenias gård, gingo gossar och f 1 ic
kor i högtidlig procession. Flickorna 
voro vitklädda med slöj or, de rninure 
med kransar, och strödde blomm, ,i 
framför det heliga Sakramentet. En 
:storståtlig' flicka bar Jungfru Maria:s 
sta11dar i processionen. Hon bar Cl l 

bedårande spetsslöja, som endast be
gagnades vid den högtiden, och som 
tillhörde kyrkan. Gården var lia1,gs 
väggarna klädd med vita lakan, som 
utlånades av församling�n1edl'ernmar
na, och för övrigt pryddes gården 
med höga björkar och syrener. r��·t 

altare var naturligtvis uppställt på 
gården. Bland flickorna, som gingo 
i processionen före 1850, v'lr det en, 
som man särskilt uppmärksammade. 
Det var icke hennes utseende, ty hon 
var allt annat än fager, men hennes 
röst var så härlig, att det sades om 
henne, att med utbildning hade hon 
km1nat b'liva en >>Jenny Lind» . Män
niskorna vände sig 01n för att se, vem 
näktergalen var. Hon deltog i sån
gen i kyrkan odh. sjöng sitt Tantum 
Ergo, när hon gick i processionen. 
Hon var medellös och fick komma ut 
i världen för att försörja sig. Ho,1 
gifte sig och fick fyra barn samt 
dog vid hög ålder väl förberedd till 
resan för evigheten.  Hennes sonsons 
son går i S :t Eriks skola (åtminstone 
gick han där 1 924) ,  

Det var en  tid, då  direktör Ahl
sti'.öm var organist. Han hade så 
många sångarvänner dels vid operan, 
dels i ordenssällskapen, och han an
modade de111 vid större högtider att 
infinna sig i kyrkan och deltaga i sån
. gen. I synnerhet vid offertorium fö
rekom solosång. 

Under sommaren 1 863 besöktes 
Stockholm av en katolsk missionär · 
från Frankrike. Han hette Th. Al
leau. Han predikade i S :ta Eugenia 
kyrka flera dagar å rad, och när han 
återvände, följde en nio års gosse m ed 
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honom till S :t Brieuc i Bretagne för 
att därstädes uppfostras i collegiet S :t . 
Charles. Han dog väl förberedd i sin 
mannaålder 1903. 

En skärtorsdag - det kanske vaJ; 
C 

! 1867 eller 1868 - skulle en uni,;· . 
fransk präst predika på sitt mqders.:" 
mål. I.fan hade medtagit sitt koncept 
på prediksstolen. Minnet svek ho'poiii; 
och han tittade i konceptet, så fort ... 
satte han några minuter, men det svek 
honom ånyo. Han sade di : »Ma 
memoire me trompe, et je ne puis pas 
continuer». 2\.nkeclrottningen var när
varande och satt i kyrkan vid graven. 
Efter några veckor återvände prästen 
till sitt land igen. Han mottogs sä
kert icke med tacksamhetsbetygelser, 
då han trädde in i sakristian efter en 
5ådan debut. 

. Endast ett par axplock hur våra 
prästmän hade det på den tiden. Mel
lan åren 1850-1860, kanske tidigare 
även, bodde på Rosersbergs slott än
kedrottning Desideria, Karl XIV :s 
g·emål. Rosersberg är beläget i Norr
sunda socken i Stockholms län på vä
·gen till Uppsala. Hon hc1de ingen 
slottskaplan. Om söndagarna önska
de hon övervara en helig mässa. För 
att kunna tillfredsställa hennes ön
skan reste en präst varj e söndag efter 
'niomässan i täckvagn åtföljd av en 

I korgosse till slottet. Vid femtiden var 
· ,  han åter hemma. 

Klockan 12 middag lästes elen heliga 
mässan, antingen änkedrottningen 
lyste med sin närvaro eller ej, ty hon 
var mycket morgonsömnig och infann 
sig ofta i kapellet, sedan mässan hade 
börjat. Hon avled stilla elen 1 7  de::. 
1860. 

En bönbok, ·som til}hört änkedrott
ning Desicleria, »U11 paroissien ro
main», niecl hennes krönta namnchif
fer är i privat persons ägo. Hon köp
te nämligen densamma i en antikva
risk bokhandel. 

»Une quinzaine de Päques», som 
tillhört änkedrottning J osefine, äger 
även en privat person. 
, Pastor Popp · gick fyra gånger i 
veckan till våra skolor för att läsa 
den heliga mässan. · Kfockan 6 på 
morgonen måste han gå från Götga
tan nr 46 för att hinna fram till kloc
kan 7. 

Det fanns inga kommunikationer 
på den tiden, utan han måste ' gå den 
långa vägen till fots. Inga banade 
vägar funnos heller, snön gick ibland 
över kängskaften.  Slutligen tröttna
de han och gick endast två gånger ·j 
veckan . 

Här slutar jag med cle uttrycks
fulla orden: » Tempora mutan tur et 
nos mutamur in illis.» 



CREDOS BÖCKER. 
Bör elen katolska Ryrlmn 

smädas eller vördas? Teser 
och Anföe�er utg. av J a k. 
_--\. 1 h. H a m m  a r  g r e n .  

Den svens¼:a protestantismens män 
ha aldrig utmärkt sig som skickliaa 
polemici. Vad man annars kan säia 
om Olaus Petris förtjänster, som 
pennfäktare har han a)ldrig skurit 
några lagar. · Hans bevis sakna kraft 
och hans bevisföring både ,skärpa och 
elegans. Ända fram till våra daaar 

b 

hava hans kyrkas män vandrat i sin 
lätofaders fotspår. De polemisera 
ogärna - också när man tycker att 
det vore deras plikt aH strida. Och 
0��1 de giva sig in i andarnas kamp 
r?ra de sig med märkbar svårighet i 
sma tunga ordrustningar. De ha lätt 
att bli klumpiga men äro sällan kvicka. 
Kanhända samman.hänger detta med 
den lättköpta seger som lutherska lä
ran vann i Sverige tack vare konunga
maktens stöd. Våra lutherska ledare 
ha så sällan varit tvungna att försva
ra sina positioner och angripa mot
ståndarens, att de aldrig fått nåao;i; 

'd 
b 

v1 are vana att föra ideernas krig. 
Så mycket mera blir man överras

kad vid genomläsningen av kyrlroher
de Hammargrens nyligen utgivna bok: 
Bör den katolska Kyrkan vördas eller 
smädas ? Här · finner man en präst 
inom statskyrkan, som ständigt ver
kar skicklig och säker, ibland t. o. m. 
överlägsen i polemikens konst. Hans 
argument äro alltid övertygande, ofta 
förvånande fyndiga och dräpande. 

Han är skarp och kvick utan att nå
gonsin bliva tarvlig eller plump. Han 
är utpräglat ideellt anlagd, kämpar 
för vad han anser rätt och sant utan 
att tänka på personliga fördelar eller 
r,isker. Han berör flera av de pro
blem som särskilt intressera svenska 
katoliker, är väl förtrogen med de äm
nen han behandlar och berättar åt
skilligt av intresse som icke torde vara 
allmänt känt ens i härvarande katol
ska kretsar. 

Denne orädde ideernas riddare vi
sar med största uppriktighet, att han 
hör till dem som hålla före, att den 
katolska Kyrkan 'bör vördas och icke 
smädas av vår tids troende och all
varliga protestanter. Han anser, att 
också Moderkyrkan bör bedömas med 
rättvisa och oväld. Det är en sann 
glädje att kunna rekommendera den
na bok till alla Sveriges katoliker. 
Man har stort nöje av att själv läsa 
elen. Men den ägnar sig också ypper
ligt till gåva åt goda vänner - kato
liker och protestanter som hava in
tresse för det nu så aktuella spörs
målet : Katolicism eller protestantism. 
Den kan erhållas från författaren 
aclr. Kovland, mot en avgift av 3 kr'. 

P e cl e r G a 1 1  e. 
Tillfälligheternas Spel ay 

'I' h o m a s H a r d y. I fän
nelse av S i 1 v i  o P e 1 1  i c o. 
Almqvist & Wikso1ls Förlag. 
Uppsala och Stockholm. 

Båda dessa böcker hava under hös
ten 1925 utgivits som led i serie11J Lit-
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teraturens Mästare . De äro intres
santa jämförelseobjekt. Thomas Har
dy är elen moderna engelska littera
turens grand olcl man. Han nämnes 
så gott som varje år som Nobelpris
kandidat. Tillfälligheternas Spel är 
en .  samling noveller, varav flera räk
nas bland mästarerns bästa. Särskih: 
intressarita och roande äro hans typer 
frä.n 'vVessd, elen provins han qied 
förkärlek skildrar i sina böcker. Kyrk
liga personer och förhållanden berö 
ras ganska ofta i denna bok. Det kan 
väl svårligen undvikas i en  skildring 
från England, där religion och kyrka 
ännu i våra dagar äro föremål för 
allmänt intresse. Men något direkt 
uttalande i religiösa frågor finner man 
ej. Däremot verkar hela tendensen i 
denna skrift i viss mån antireligiös. 
Hardy är e1i lärjunge av Schopen
hauer. För honom är hela 1nännisko
livet ett »tillfäUigheternas spel». Män
niskorna äro som dockor som ryckas 
hit och elit av grymma händer, av 
egendomliga tillfälligheter, som ver
ka som dåliga skämt : »livets små iro
nier», som boken heter på original
språket. Vid närmare eftertanke fin
ner man emellertid, att denna pessi
mistiske författar.e icke ens genom si
na egna utvalda exempelberättelser 
lyckas bevisa sin dystra tillfällighets
filosofi. Vad han utmålar som slum
pens grymma lek förklaras lätt i flera 
av hans stycken som följden av hans 
uppträdande pernoners egna fel. Det 
är endast elen ytlige genomläsaren, 
som av denna bok kan omvändas till 
författarens dystra livssyn. Tänker 
man litet närmare efter, märker man 
både i livet och litteraturen, att män
niskans öde till stor del utformas ge
nom hennes egna fria val och att yt
terst allt ledes av Guds faclershancl. 

Denna elen kristna livsuppfattnin
gen präglar i hög grad Silvio Pellicos 
odödliga skildring av sitt fängelseliv. 
Författaren tillhörde de kretsar, som 
i början av 1800-talet började svärma 
för Italiens enhet. Till straff för sina 
politiska strävanden kastades han i 
fängelse och fördes. till sist till det 
österrikiska fängelset Spielberg vid 
Brunn, där han tillbragte femton lån-

ga år långt ·borta från hemlandet. Dy
lika hårda upplevelser skulle väl om 
något uppväcka bitterhet och pessi
mism. Så mycket mer måste man 
beundra författarens lugn och jämn
mod. Han tecknar ett lika utmärkt 
som tiHtalancle självporträtt. Glad, 
lättrörd, älskvärd, öppenhjärtig fram
lever han de hårda fängelseåren. Han. 
tror aUa om gott och finner överallt 
vänner. Också om sina fiender och 
förföljare har han endast vackra ord 
att säga. Naturligtvis- är det religio
nen som håller honom uppe . I likhet 

�med s,in landsman, den store Man
zoni, var Pellico ivrig katolik. Här 
finner man motpolen till Harclys tröst
lösa pessimism, en man som orubbligt 
tror på Guds ledning av allt och där
för behåller ögat ljust och ryggen rak 
mitt i fängelsets mörker. Denna egenr 
domliga självbiograf>i kan nästan lä
sas som upphyggelselektyr. 

B. D. A. 

D1·ottning i\faruareta, Val
demar Danekonunns dotter av 
A x e I L u n cl e g å r cl. Ti
dens förlag. 

Från Tidens förlag har i höst star
tats ett bokverk, som både genom sin 
höga kvalitet och sin ovanliga pris
billighet förtjänar erkännande och 
stöd. Det är en ny, enhetlig edition 
av Axel Lunclegårds historiska roma
ner : Unionstrilogin och Struensee
seriens fyra delar. Det hela omfat
tar ungefär två tusen boksidor. Varje 
del kostar endast tre kronor, ehuru 
papper och tryck äro av bästa ·beskaf
fenhet. 

Originalupplagan av Unionstrilo 
gins första band, Drottning Marga
reta, utgavs 1905, alltså för precis 
tjugo år sedan. Två decennier - det 
innebär en kritisk tid för en bok, en 
objektiv prövningens tid, varunder det 
offentliga berömmet och klandret hin
ner tystna. Överlever ett diktverk 
tjugo år, då har det också med all 
säkerhet framtiden för sig och utsik
ter att mycket länge hålla sig kvar i 
elen läsande publikens intresse. · Ltm
clegårcls Drottning Margarfta, _, som 
jag nyss läst om efter dessa tvenne 



årtionden, synes mig ha, bestått sitt 
prov med glans, ja vuxit i kraft och 
värde. · 

Denna skildrii1g från en psykolo
giskt rik, svåröverskådlig och våld
sam brytningsepok i Nordens historia 
ger .oss den yppersta, mest klara och 
trogna bild modern svensk lit1eratu-c 
äger av Medeltiden. Lunclegårcls tri
log·i bottliar i mycket solida och om
fattande studier ; författaren · är en 
lärd kännare av de skeden han berät
tar om. Detta har dock i och för sig 
föga betydelse. Utan diktens livgivan
de ande, elen . intuitiva åskådningens 
makt vore alltsammans efter några år 
endast en torr papperskonst, överläm
nad åt likgiltigheten och glömskan. 
Men Lunclegårcls figurer - leva och rö
ra sig osökt inför läsarens fantasi ; 
de ha i varje cletal j en beundransvärd 
konkret fyllighet och skärpa, alla 
cless,t riddare och hovmän, klerker, 
skrivare och äventyrare, som i bro
kiga scener vimla kring elen högresta, 
mörka drottningen med sin maktpas
sion, sin härskarfanke : ett e11at N or
den. 

Lundegårcls stil -- i föregående nu
tidsromaner en smtila slät och tam -
är i dessa historiska arbeten helt yp
perlig genoin sin originella pregnans, 
och man skulle knappast kunna på
visa en enda ·banal mening, en enda 
lättköpt fras. Författaren har gjort 
utmärkta ordfynd i de gamla kröni
korna och begagnar dem med ko11st
närlig blick för deras pittoreska stäm
ningsverkan. Hans språk är kärvt 
och cli-astiskt, men det kan även forma 
sig till den utsöktaste poesi; både ly
sande och värmande. Som stilistisk 
prestation är Lundegårds rneclelticls
cliktning i hög grad intressant, oci1 
framtida litterära filologerkomma tro
ligen att :underkasta elen ett givande 
studium ttr sina speciella synpunkter. 

Det är ingalunda mitt syfte att re -
censera ett tjugo år gammalt verk 
Jag .har. 111.ed dessa rader · blott velat 
rikta blickarna på en ny och lättför-
värvacl, vacker upplaga av ett levande 
mästerverk, en manlig och sann, ten
dertsfri skilch-ing från vår katolska 
Medeltid. 

E r i k N o r 1 i n  g. 
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,Aandemanerc. En ron1a1i: 
om cpiri ti smen. Av R ,o b e  r t 
H u g h B e n s o n. Koppel� 
.b'orlag, Köbenhavn. 

I denna bok om anclebesvärjare i 
våra tider har författa�en givit oss 
en värdefull studie över dessas verk
samhet och samtidigt över de själs
livets mysterier, vari de med obetänk
sam iver ingripa. Mgr Benson, en 
intmtiv konstnär.spersonlighet och 
samvetsgrann psykolog, har de bästa 
förutsättningar för att säga ett vä
g'ancle ord i denna fråga. Ehm'u han 
ej ställer sig helt skeptisk gentemot 
de manifestationer från andevärlden. 
som spiritismen bjuder sina lärjun
gar, är det dock en varningssignal · 
han utsänder. Han inser till fullo 
vilken mäktig bundsförvant denna lä
ra äger i en av människans ädlaste 
känslor, kärleken till och längtan efter 
sina döda. :Men just därför blir det 
irrbloss, som tändes, desto ·farligare 
för de själar, vilka blint följa det och 
störta sig i fördärvet. 

Handlingen är i korthet denna : en 
ung engelsman , Laurie Baxter mister · 
sin\ fästmö genom en hastig sjukdom : 
hon dör utan att de hinna taga avsked 
av varandra. Sorg och förtvivilan 
härska i hans inre ; han avvisar de 
försök att lugna och trösta honom. 
som göras av hans mor, hans foster
syster, lVIargaret, och prästen i för
samlingen. Margaret är född katolik, 
Laurie däremot konvertit sedan några 
år tillbaka ; de-ras olika ståndpunkt till 
religionen kla,rgöre�, Maggies mera 
förtröstansfulla orubbliga tro, Lauries 
entusiastiska, men något oroliga sin
nelag. Han hör talas 0111 spiritis
mens underbara förmåga att · fram
kalla de avliclnas andar och beslutar 
att söka kontakt med Amy på detta 
vis. Några spiritistiska damer, s0m 
han vänder sig till, taga med glädje 
emot en proselyt och tillkalla ett fra:m
ståencle medium, en äldre herre med 
stor ockult förmåga. Författaren be
skriver ironiskt dessa »den nya tidens 
profeter, deras överlägsna antyclnin� 
gar 0111 att genom dem ett högre ljus 
upprunnit, deras krassa uppfattning 
av det andliga, det allt uppslukande 



jntresse de hysa för andrnkåderi ,  
borddans och automatisk skrift.» 

Laurie visar sig ytterst mottaglig 
för psykiska inflytanden, deltager i 
flera seancer, som vi få utförliga be
skrivningar på, och uppnår sitt mål, 
att allt tydligare se fästmöns gestalt . . . 
:Men, då han redan förut är uppri,'.en 
av · sorg, blir följden ett nära ·11og 
fullständigt sammanbrott av hans 
själsliga liv. Hans förman och vän, 
en jurist, underrättar Margaret om 
faran, som hon hela tiden anat, men 
som m1 står for dörren. Den unga 
flickan skrider genast till handling ; 
hon är typen på den kloka, starka, 
djupt religiösa kvi1inan, som sätter in 
hela sin personlighet för att rädda den 
hon älskar. Laurie återkommer till 
hemmet, nedbruten och liksom besatt 
av en ond ande. Nu är det Margaret 
som blir andebesvärjerska : genom 
ihärdig bön och koncentration av sin 
vilja utdriver hon den varelse, som 
behärskar honom. Denna scen är 
hakens dramatisk; höjdpunkt: efter 
en l ångvarig kamp segrar kärleken 
över mörkrets makter. Men den unga 
flickan har uppfångat en skymt av 
det ondas innersta väsen, »glödande 
såsom elcl, svart såsom beck och hårt 
såsom järn». 

Författarens åsikt att spiritismen är 
av ondo, ett närmande till andar av 
lägre art, en alltför stor påfrestning 
av nerve·r och själsliv hos människan, 
framgår således tydligt i rnrl!_anen : 
likaså att det icke är de döda själva, 
söm återkomma, utan onda andar; som 
antaga en förvillande likhet med dem, 
for att kunna bedraga mänskliga va
relser och få dem i sitt våld. Kyrkans 
förhud till sina barn att -syssla med 
spiritism är väl befogat och ägnat att 
skydda dem för en stor fara. 

Bensons berättarkonst står högt ; 
han förmår att beskriva just det per
sonligt säregna hos vitt skilda karak
tärer, deras tankegång och· sätt . att 
möta livets svårighete·r, deras ångest
fyllda aningar och skräck inför allt 
det mörka och hemska, som kan hota 
dem och deras kära. Konflikten löser 
sig i romanen på ett lyckligt vis : in°· 
direkt är det katolska Kyrkan, som 
genom JVIargaret och en konvertit, som 
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varit spiritist, och ger den unga �lic
kan goda råd, bryter det ondas makt. 

Översättningen är väl gjord och har 
säkerligen ej varit lätt, ty JVIgr Ben
sons engelska har många fina skift- . 
ningar och själva ämnet fordrar att '. 
dessa noggrant återgivas. För oss nor
diska katoliker är det en glädj t' att 
hans romaner översättas och läsas 
,,i'ti·a lät1cler · • K a r i n S p a r r e. 

l{imer i ldokker. St. Olavs 
Forlag·, Oslo. 

Åter ligger våra norska _ fränders 
vackra julhälsning på Credos bord. 
Såsom elen enda katolska j ultidnin
gen på norröna tunga har den en . 
plats att fylla även i våra svenska ka
tolska hem. De vänliga klockorna 
bringa oss en fläkt av julefrie! och 
julesnö, av äkta gammalnordisk, ka
tolsk julstämning. En tilltalande ut
styr8el med trevliga, originella illustra
tioner bidraga i hög grad till det goda 
intryck, man får av den välrecligerade 
pll'blikationen. Innehållet är rikhal-, 
tigt, omväxlande och värdefullt. Sig
rid Undset bidrager med en intres
sant berättelse om sin första kväll 
på Monte Cassino. Lars Eskelai{cl, 
inspirerad av tystnaden och stämnin- . 
gen på ruinerna av elen frejdade Ha
marclomen, låter tankarna glida till
haka till svåra tider, som svunnit, då 
fädernas tro, det dyrbaraste arvet, blev 
fråntagen folket i Norden ; men, kvä
der skalden på sitt kärnfulla språk : 
På nytt skal Heilag Olavs glecleklokka 
få syngja songen sin frå Niclaros. 

Monsign. Offerclal skriver om »Ju
lens · röst i jubelaaret», och Monsign . 
Kjelstrup skildrar i »Julen i hjem
met» en ung landsmans död i främ
mande land. Av innehållet för övrigt 
skall framhållas den till så väl musik 
som ord storvulna och värdiga Olavs-. 
hymnen. För elen, som skriver detta, 
står bilden så tydlig från korridoren 
i en i:recljekhssvagn på pilgrimståget 
en kvälI, då vi höllo andakt under led
ning av elen högreste och hjärtevarme 
norske bispen, och han ,första gången 
hörde Olavshymnens mäktiga toner· 
sjungas av nordiska pilgrimer. 

F. H. 



" 

ran GredÖs torn 

I Nya Dagligt Allehanda (24 okto
ber) har med anledning av en passus 
i .Claes Lagergren; Mitt livs · minnen 
(Fjärde Delen) ,ett påjJekande gjorts, 
som väcker eftertanke. Markis La
gergren berättar, - att han först som 
vuxen man fick veta, att Gustaf II 
Adolf låtit avrätta katolikerna Ursi
nus och Anthelfos för deras tros skull. 
Den »påpekande» protestanten anser 
att man av denna berättelse kunde fä 
elen . tippfattningen, »att svensk histo
rieskrivning avsiktligt undandolt den
na händelse». För att gendriva en 
sådan misstanke uppvisas emellertid, 
att »den omtalade händelsen» återfin
nes i en del historiska skrifter. Av 
denna »del» uppräknar han endast 
tvenne eller ,egentligen blott e1i som 
varit allmänt känd och tillgänglig, elen 
kärve och självständige Rryxells »Be
rättelser ur svenska historien» . 

Denna kritik är i aU sin hovsamhet 
' icke träffande. Lagergrens mening 
synes tydligen vara den, att den sven
ska allmänheten särskilt skolungdo
m.en i stor utsträckning hållits oktm
nig om bladsdomen över Ursinus och 
Anthelius. Ännu i vår tid torde den 
icke vara allmänt känd. Omtalas elen 
i någon av våra läroböcwer ? Eller 
brukar den beröras i den muntliga 
historieundervisningen ? Man kunde 

invända, att denna händelse är en · för 
utvecklingen skäligen betydelselös li
ten episod. Detta kan vara riktigt, 
men den är å andra sidan av största 
betydelse för be.dömanclet av Gustaf 
Adolfs ställning till trosfriheten. Den 
visar ju · tydligt,· att den protestantiska 
konungen fullständigt delade sin tids 
uppfattning om tros frihet och · tros
tvång. För svenska katolifoer är det 
möjligt både att uppskatta Gµstaf IT 
Adolfs stora egenskaper och glädja 
sig över de politislw följderna av hans 
världshistoriska ingripande : Europas 
räddning undan en tryckanicle habs
burgsk hegemoni. Men att framstäl
la honom som en kämpe för trosfri
heten är antingen ett utslag av okun
nighet eller svindel. I westfaliska fre
den bestämdes ju att fm'starna skulle 
avgöra sina under.såtars religion. Är 
det trosfrihet ? 

Det undet förliden höst samlade 
kyrkomötets beslut i jorclfästningsfrå
gan, dess · avvisande hållning i fråga 
om .kyrkornas upplåtande för begrav
ningar _ efter främmande ritus eller· 
ingen ritus alls, · har givit anledning 
till kommentarier i de dagliga ticlnin� 
garna · av såväl höger- som vänster
färg . .  Disktission·en är av intresse för 
oss enieclan m·an tvingas giva elen ka" 



tolska Kyrkan sitt erkännande. I Nya 
Dagligt Allehanda för den 13/1 1 fö
rekommer sålurida på tal om kyrkor
nas upplåtande följande uttalande : 
. »Katolska kyrkan har alltid allt sitt 

på det klara. Dä1· är ingen tvekan, 
intet svävande på målet. Anhölle man 
att få fira protestantisk eller någon 
annan gudstjänst i en katolsk kyrka, 
hmdec svaret ej bli mer än ett, ' och 
ville man detta oaktat tränga sig in 
för att göra det, tror jag att man -
även här i Stockholm - finge bana 

. sig väg över prästernas lik - så som 
det skett många gånger i kyrkans his
toria. 

Inom den protestantiska kyrkan äro 
förhållandena helt annorlunda. En 
katolsk kyrkas själva existens är en 
ständigt pågående gudstjänst ; en pro
testantisk kyrka är endast lokal för 
gudstjänst.» 

Och i Socialdemokraten för den 
16/1 1 förekommer i en artikel över 
samma ämne följande passus : 

»Tiden går, och man glömmer lätt, 
' prästerskapet icke minst. Ty hade 
man en smula komihåg skulle man 
minnas, att alla de gamla kyrkorna i 
detta land varit katolska helgedomar, 
vigda för heliga av den allmänneliga 
kyrkan och. icke för kättare och luthe
raner. När den svenska kyrkans hr�;·
mässa hålles i Uppsala eller Sträng
näs, Lund eller Varnhem, bryter ma,1 
alltså grovt mot · helgedomens ur
sprungliga syfte.» 
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Doktor Lyd;a 'Nahlström har nyli
gen också lyckliggjort staden Köping 
med sitt ofta upprepade föredrag om 
»Katolskt Fro1nlzetsliv». Enligt Kö
pingsposten skall hon därunder ha ytt
rat, att våra dagars konvertiter hu
vudsakligen strömma in i katolska 
Kyrkan från . tvenne läger : »trötta 
konstnärs- och bohemekretsar» och 
»den rena slummen». Denna sensatio-. ' 
nella upptäckt har väckt berätfgad 
uppmärksamhet bland Sveriges kato
liker, varav många äro konvertiter. 
Flera av dessa ha nu råkat i bryderi, 
då de omöjligt kunna avgöra från vil
ken av vår föreclragshållarinnas båda 
>>läger» de gjort sin övergång - bo
hemen eller slummen. Vi råda dem 

att vandra .upp till doktor W ahlström 
själv i och för observationer. Hon 
har redan många gånger visat sig .· äga 
kunskaper om »katolskt fromhetsliv» ,  
som vida . överstiga ,våra . egna. 

I Briigge har ett nytt, stort bene
diktinerkloster invigts. Grundstenen 
lades långt före kriget på föranstal
tande av P. van Caloen, känd som den 
kanske mest framgångsrike av sin or- , 
dens pioniärer i Brasilien. Där nu 1 

elen hel. Benedikts söner verka på met 
än ett tjugotal orter . 

På samma gång som det nya man� ; 
liga klostret, helgat åt Sankt Andreas, : 
invigdes ett nytt hem för ordens kvinn
liga mecllemmar. 

Den högtidliga akten förrättades av 
Kardinal Mercier i närva,ro av ej blott 
alla Belgi,ens och Luxemburgs bene
diktinerabboter utan även av en stor 
skara höga gäster, präster såväl som 
lekmän. 

Kardinalen påpekade i sitt tal, att 
det var en sällspord glädje, att i den
na mörka tid, få inviga en ljusets och 
bönens högborg. Han framhöll vi
dare den stora taoksamhetsskuld vi 
stå i till munkarna, då de ju oavlåt
ligt nedkalla Guds välsignelse över 
land och folk. 

Den nyligen avlidne jugoslavislw 
biskopen, Mgr. L. Pappafara, står 
som ett levande bevis för ohållbarhe
ten i de beskyllningar, man här ofta 
riktar mot Kyrkans biskopar. Biskop 
P. ,  känd 1ångt utanför sitt land som 
en framstående predikant och en out
tröttlig ivrare för sj älarnas räddning, 
levde och dog i en verklig apostolisk 
fattigdom. 

Född i största armod på ön Hvar 
kunde P. blott efter stora offer :)ch 
svårigheter nå sitt mål, att bliva präst. 
Föga anade han väl då, att han en 
gång skulle bliva sin födelseös biskop. 

Biskop P. var en de fattiges verk
lige vän. Det är hart när otroligt vil
ken möda och vilka kostnader han 
offrade för dem. Sj älv ägde han j u  
knappast b1:ödet för dagen. I n  i det 
sista fortsatte han, att tänka på sina 
kära fat,tiga, själv fattig - men rik 
"i Guds kraft. Det underhåll, han tl'e 



sista åren fick sig till del av staten, 
var så obetydligt, att man tror, det ej 
vara sant, att han därav knnde få me
del att bispringa andra. 

3i2 

Vid Bttckfast i det fagra Devon
shire ligger Englands kanske mest be
kanta kloster av den hel. Benedikts 
orden. Det är märkligt så tillvida, att 
det nnvarande klostret ligger på det 

ntan framgång. Man har försökt alla 
medel. Där andliga ej verkat, har 
man ej dragit sig för att försöka ver
kan av ekonomiska fördelar. Detta 
sista medel lär ha givit resnltat ; vär
det lär dock vara omtvistat, då varje 
»konvertit» på så sätt gick »missio
närerna» tiH oväntat dryga snmmor. 

Nn har angreppet lagts på en an
nan, farligare front. Tack vare stor-

Kardinal Merry del Vcil och Jnternationella _ Katolska Kvinnoförbundets Styrelse.  

medeltida benediktiner klostrets ruiner. 
Hela klosterkomplexet är ett verk av 
de fromma brödernas egna händer, 
allt in i minsta detalj är ntfört av 
dem nnder fromma böner. Man kan 
också överallt spåra en rörande kär
lek till det ofta tnnga och grova ar
betet. Ingen möda har heller sparats 
för att göra allt så gediget som möj
ligt. 

Klostret har, så rikt på minnen som 
det är, blivit en kär samlingspunkt för 
Englands katoliker. 

Som ett motstycke till den frnktade 
)>Katolska propagandan» finna vi i 
Syd-Amerika en ivrig, ja, hätsk pro
testantisk propaga"l!da. Trots allt 

a:rtad amerikansk frikostighet, dispo
nera numera protestanterna en hel del 
tidningar. I dessa föres nu en häf
tig kamp mot all positiv tro, natur
ligtvis i sanningens intresse. I stället 
för att bygga upp, som de falskeligen 
urtgiva sig vilja, ha de lyckats med 
pressens hjälp åsamka kristet liv och 
kristen tro märkbar skada. 

Det ekumeniska mötet ,  i Stockholm 
synes icke väcka förtjusning någonstä
des bland de ganunaldags bekännelse
trogna lutheranerna.. Sålunda har nyli
gen den strängt lutherske tyske teolo
gen pastor Clans•en i månadsbladet 
»Das· Kreuz von Golgatha» uttalat föl
jande omdöme om Stockholmsmötet ;  



->>Den evangeliska (härmed menas den 
protestantiska) kristenheten står ome
delbart inför en katastrof, som icke 
har haft sin like på 400 år. Världs
konciliet i Stookholm betyder icke me
ra, än om en lungsiktig i sista stadiet · 
av sin sjukdom sminkar sig med_ ro
senröd färg för att giva, sig sj älv ett 
blomstrande utseende» . På liknande 
sätt döma de bekäimelsetrogna luthe-
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ranerna mångenstädes med den luther
ske ärkebiskopen av Finland i spet-

. sen. En motsatt stämning härskar i 
modernisternas fager. Här framhål� 
les Stockholmsmötet som en· välgö
rande kontrast till kyrkomötet i Nicea; 
som »utan barmhärtighet bortskar en 
blomstrar1de · gren på kristenhetens 
träd, arianerna (Joh. Fritze i »Hei
matglocken för Gera» Nr 8 1925) .  

Grupp av kongressdeltcigare. 

JUBELÅRETS S110RA INTERNATION\E!LLA KA110LSKA 
KVINNOK:'ONGR1ESS. 

Den Internationella Katolska Kv111-
11okongressen, som avhölls i Rom den 
22-27 oktober, är nu till ända. För
bundet omfattar c :a 12 miljoner kvin
nor från 25 olika länder, av vilka de 
flesta sänt representanter till kongres
sen. Sv,eriges Katolska Kvinnoför
bund var representerat av trenne de
legerade, vilka förutom underteck
nad utgjordes av fru Adams-Ray och 
fröken Marie Foss. Det var för oss 
svenska katolska kvinnor en härlig 
upplevelse att få närvara därvid :  att 
få komma i kontakt med hela den 
katolska kvinnovärlden, att få se och 

höra hur de katolska kvinnorna ar
beta och strida för sin religion och 
·för förbättrande av mänsklighe,tens 
förslappade seder och moral i vår tid. 

Dagen innan kongressen började in
h j öd presidenten för det italienska för
bundet alfa delegerade på te för att 
giva dem tillfälle lära känna varand
ra. Undertecknad blev därvid j ämte 
de övriga svenska delegerade före
ställd bl. a. för Kardinail Merry del 
Val, Unionens höge beskyddare.  

Kardinalen hedrade både de offent
liga sammanträdena och arbetsmötena 
med sin närvaro och deltog med stort 



intresse i alla de frågor soni be11and
lades på kongressen. Förhandlingar
na pågingo 111ellan kl. 9-12 förmid- -
dagen och 3--6 eftermiclclagen. Att 
mycket ai'bete blivit nedlagt sedan fö
regående kongress - under en tid av 
nära 4 år - och att vår Union är 
stadd i stadigt · framåtskridande, det 
kun�e vi niecl glädje konstatera. Vid 
kon'gresse11s avslutning _ höll Kardina
len ett anförande, vari han särskilt 
-framhöll, att det är kvinnans ttppgift 
och mission att upprätthålla samhäl
let, icke minst genom sitt goda hist
liga inflytande på familj och barn. 
Han ·uttryckte sin glädje över det väx
ande antalet ungclomsföreningar inom 
Unionen, då det är ungdomen, som i 
framtiden skall fortsätta arbetet inom 
Unionen. 

Sista dagen av kongressen läste På
nn den hel. Mässan för oss alla i 
heatificationssalen. Samma dag på ef-
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termiclclagen- blevo de delegerade -
cirka 200 till antalet - mottagna i 
audiens• av elen hel. Fadern. Han ta
lade n.1ed varj e president för de olika: 
förbunden och när Hans Helighet kom 
till Sverige lyste Han upp och _ ytt
rade, att pilgrimstågen från Nörden 
hade berett Honom en särskild glädje 
och att Skandinavi en intog första plat
sen bland Anno Santos pilgrimer med 
tanke på katolikernas ringa antal i 
Norden. Den helige Fadern erinrade 
sig till och med antalet pilgrimer, som 
medfoljde de olika tågen härifrån. 
Man kunde märka att den hel. Fadern 
tänkte och kände med stor ömhet för 
dessa sina barn, som leva så långt :rån , 
Rom och som hava elen stora härliga 
uppgiften att få •leva och verka i ett 
missionslancl. Ty det är ett mål här 
i livet och därmed har människan fått 
en stor gåva av vår Herre. 

B r i t a B i e I k e .  



NU GLIMMAR JUL. 

Nu glinmiar jul över taken, 
och staden är vit och · tyst -
min själ i ljuset står vaken, 
av heliga 1ninnen kysst. 

V ar flinga glz'.ttrar och lyser, 
av · salighet natten ler, 
och Marlieten r'ymden hyser 
till frusen jord strömmar ner. 

Ur titsende öppna munnar 
det heliga jublet går, 
som än för allt slwpat förkunnar 
Guds Hjärtas nyfödda vår. 

Den niännislwblivne Guden 
har rest sin Jwnungastol 
i l?öttet och framgår bfand bwlc11 
som nådens och kärlekens sol. 

Han vill våra sinnen vänna 
till liv ·vid sitt Hjärtas glöd, 
som sina han vill oss nänna 
till sig i altarets bröd. 

Han vill oss leda tillbaka 
från kivets och hatets stig, 
att vi hans frid skola snwlw, 
och föra oss sanmzan i sig. 

Han folk och släkten vill ena 
kring 1irubban till syskonri11g 
och själarna skilja och rena 
åt sig ifrån jordislw ting. 

I julnattens ro vill han giva 
ett rum i sitt Hjärta åt dem, 
att där de e t t måtte bliva 
och äga sitt eviga. hem. 

Ej någon är hemlös på jorden, 
som finner den saliga vrå, 
där moder �Maria är vorden 
och lagt på en krubbas strå 

det heliga ba:rnet vilar, 
omstrålat av idel ljus, 
och herden brådskande ilar 
till J osephs torftiga hus. 

· Där hän genom tiderna klingar 
ett Glol'.'ia utan slut 
och . öppna hini.larna ringa 
in sekler och sekler ut. 

0, stige det !?lappande bruset 
i julens heliga kväll : 
klart brinner det eviga ljuset 
i nwrkernas minsta tjäll . . .  

Nu glimmar jul öi1er talwn 
och vägen är vit och t31st -
1ni11 själ i ljuset går vaken, 
av heliga minnen liysst. 

A u g u s t i n  K o c k. 



JULGÅVOR. 

Nu, när julen snart är inne, är det 
hög tid att tänka på j ulgåvorna. För 
mången är det oföi svårt nog att hålla 
reda på alla, som böra uppvaktas. 

Det finnes dock en, som oberoende 
av om Han är bor,tgiömd eller ej , får 
sin j ulgåva. Det är Julens Konung, · 
Barnet i krubban, och givarem är j ust 
du. 

Är det fråga 0111 .en gåva till en vän, 
kan ofta valet bliva svårt nog. Gäller 
det j ulgåvan till Kristus, stå vi inför 
ett antingen - eller; Har du helt 
glömt Honom. Ja, då har gåvan kom
mit till, utan att du tänkt på det. 

:.H (j 

Julgåvan till J esusbarnet år en sam
manfattning av det gångna året. Har, � 
du sökt göra Hans vilja, så frambär 
du vid krubban det, som har största 
värdet för Honom, ditt hjärta. Har 
du glömt Honom, ja, då pressar du 
kring Hans ,späda, rena panna elen 
hemska törnekronan. 0, att vi ville 
tänka på detta ! }Iuru lätt fläta vi ej 
med tanklösa händer de vassa törne
na. Vi glömma Hans egna ord ?>Den 
som ej är med mig, han är emot mig». 
Kanske skulle, om vi toge fasta på 
dessa ord, vi mera tänka på vår j ulgå
va till Barnet i krubban. 

Kristus vill j u  ej annat, än att få 
härska i våra hjärtan. Om vi blott gö
ra ett ärligt erbjudande, verkar Han 
j u  allt genom sin nåd. Han söker ju  
på allt sätt beveka oss, att lämna Ho
nom makten över våra hjärtan. 

Så må då vår j ulförberedelse vara ; 
en ärlig fråga : Vilken är min julgåva 
till Julens Konung ! iMå vi noga tän
ka över, innan vi gå fram till krubban, 
om vi kunna gliidja det fattiga Bar
net, eller om vi, komma blott för att 
öka dess ve ! 

Give Gud, att vi med Hans nåd må 
kunna med fröjd få frambära vårt 
hjärta, som ett svagt offer på kärle
kens sanna offeraltare, Krubban ! 

Än är det ej for sent att byta gåva. 
Har du blott redlig avsikt, kan du, om 
du vill, till j ul frambära den rätta j ul
gåvan. Då skall också Julens under
bara härlighet öppna sig för dig. En
dast den, som i barna;sinne lägger sig 
och allt sitt till en gåva inför Krubban, 

endast elen äger det barnasinne, som: 
utgör nyckeln till Julens rike. 

O. E .  

MENLÖSA BARNS DAG. 
»Utan att I omvänden eder 

och varden såsom barn, skolen 
I icke inkomma i himmelriket.» 

Matt. 18:  3. 
De menlösa barnen utstodo det som 

var ämnat åt Kristus. Han kom till 
Världen, välkomnad av få, odi Han 
stannade här för att leva sitt liv som 
Smärtornas Man. De ging'o bort till 
elen glädj ens värld från vilken '1<;:ristus 
k01i.1, och änglar · mottogo dem kärleks
fullt i sina armar. De togos bort från 
det tillkommande onda, innan de hade 
känt världens makt eller vetat av dess 
sorg och synd.  I Rama hördes gråt 
och veklagan. I deras nya hem råcL\e 
glädjen. 

Saliga äro de, som övergivit synden 
och blivit rena. Saliga, på ett annat 
sätt, de, som aldrig känt syndens väg 
eller smakat världens bedrägliga fröj.
cler, utan hava följt Lammet, ifrån 
första början. Saliga äro de, som ut
stå och utföra stora ting, beräknan:le 
kostnaden. · Saliga likaledes . de, som 
så helt och hållet överlämnat sig i 
Guds hand, att de ej behöva göra nå
gon ny vilj eakt för att kunna avstå 
från allt. Kära för H erren voro de 
oskyldiga små, som dödades i Kristi 
ställe ; och kära for Honom äro alla, 
som eftersträva ett ödmj ukt,  barns
ligt sinnelag. Jag vill ·söka elen rätta 
visheten, och undergivet böja mig för 
Guds sanning och Guds vil ja .  Jag vill 
mottaga himmelriket med ett barns 
förtrös,tansfulla, osjälviska sinne. Jag 
vill sträva efter att bliva oskyldig och 
undergiven, liksom det heliga Jesus
barnet och liksom de vilka, nyss komna 
från Guds hand och obesmittade av 
världen, insomnade här för att vakna 
upp bland änglarna. 

Allsmäktige Fader, Du som kallat 
små barn att vara de första att dö för 
Kristus, giv mig en sådan barnslig tro 
att jag må vara redo att när som helst 
foga mig efter Din heliga vilja ; och 
gör mig harmlös och oskyldig och städ
se beredd att träda inför Ditt anlete 
för J esn Kristi skull. Amen. 

Ur » The Daily Ronnd» . 
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FR ÅN VÅRA FÖ R SAM L I N GAR O CH FÖ R E N I N GAR 

ST. JOSEFSFöRENINGEN. 

Första sammanträdet för hösten hölls 
torsdagen den 1 oktober i Unitas' lokaler 
och präglades av en mycket god stäm
ning·. Ett gediget musikprogram ·utfyll
de kvällen och medverkade härvid pastor 
0. Lewin, kandidaterna Adams-Ray och 
F. Hausl. Förläggandet av sammankom
sterna till vardagskvällar tycks visa sig 
för talrikare besök gynnsanimare och 
kommer tillsvidare försöksvis att fort
sättas. Tisdagen den 24 november hölls 
följande sammanträde, varvid kyrkoher
de S. Nordmark förevisade ljusbilder 
från invigningen av S :ta Mariakyrkan i 
Oskarsström. Vid bägge sammankom
sterna avåts en enkel smörgåssupe. 

X. 

CONCORDIA CATHOLICA 

hade den 14 oktober ordinarie samman
träde å föreningslokalen, Biblioteks
gatan 29. 

Sedan en del föreningsangelägenheter, 
bl. a. en diskussion om sättet för firande 
av föreningens 30-årsjubileum, undan
stökats, vidtog _ det egentliga programc' 
met, ett synnerligen intressant och med 
talrika bilder illustrerat föredrag av 
konstnären Edward Berggren om det 
skandinaviska pilgrimståget till Rom un
der september månad. Slutligen före
drog kand. Jack Adams-Ray med ackom
panjemang av ingenjör H. Lander ett par 
sånger av J. Brahms, )>Wiegenlied» och 
)>Sonntag», R. Wagners )>Wolfrrams täv
lingssång» samt T. Rangströms )>Vingar 
i natten)>. Både föredrag och sång emot
togs med varmt bifall av den fulltaliga 
publiken. 

Vid föreningens aridra ordinarie sam
manträde för terminen den 26 sistlidne 
november upptog programmet utom för-

eningsangelägenheter föredrag av Pater 
Albert Ammann om Intryck från det ka
tolska livet i Polen. 

Den 4 nästkommande januari anordp.ar 
föreningen sedvanlig barnfest å Restau
rant Gillet. Omedelbart efter densamma 
hålles högtidssammankomst för firandet 
av Concordias 30-årsjubileum. 

PÅVLIG KABINETTSKAMMAR
HERRE. 

Som redan meddelats genom dagspres
sen har till kabinettskammarherre hos 
Hans Helighet Påven utnämnts friherre 
Gustaf Armfelt, Kulla Herregård vid 
Odensviholm i norra Småland. Credo, 
som alltid i den nyutnämnde kammar
herren har haft en trofast vän och högt 
skattad medarbetare, ber på det hjärt
ligaste få lyckönska honom till den hed
rande och välförtjänta utmärkelsen. 

UPPSALA. 

Söndagen den 22 november hade den 
lilla katolska församlingen i Uppsala 
glädjen av Hans Högvördighet Biskopens 
besök. Vid den högtidliga pontifikal
mässan, vid vilken jämväl några kato
liker från Stockholm närvoro, utdelades 
den påvliga välsigne1sen. Under ett en
kelt samkväm efter mässan utalade Bi
skopen sin glädje över mötet med Kyr
kans förtrupp i vår äldsta universitet-si
stad samt överlämnade såsom gåva till 
församlingen en kalk. Församlingens 
hyllning frambars av dess kyrkoherde, 
pater Meyer, och av doc. Linders. Till 
S : a  Eugenia församlings kyrkoråd, vars 
under-stöd möjliggjort en mässa i måna
den i Uppsala, uttaiad-e adj. Gerring för
samlingens tacksamhet. Till Hans Emi
ens Kardinal van Rossum avsändes en 
telegrafisk hälsning. 
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l'isdag. Ferialdag. 
Onsdag. S. Bibiana. Jungfru. 

Mart. 
Torsdag. S. Fransiskus Xaverius. 

Bek. 
Fredag. 

Bisk. 
S. Petrus Chrysologus. 

(Jesu hjärtas fredag.) 
Lördag. Ferialdag. 
Söndag. Andra i Advent. 
Måndag. S. Ambrosius. Bisk. Kyr

kolärare. Vigildag till Maria 
obefl. avl. 

Tisdag. Maria obefläckade avlel
ses fest. 

Onsdag. Dag inom oktaven av 
Maria obefl. avl. 

Tordag. Dag inom oktaven av 
Maria obefl. avl. 

Fredag. S. Damasus I. Påve. Bek. 
Lördag. Dag inom ·oktaven. 

I högm, Maria obefl. avl. fest. 
Söndag. Tredje i Advent. 
Måndag. Dag inom oktaven. 

Bland övriga kyrkoårets fester, som 
inträffa under tiden efter Pingst märka 
vi de bägge korsmässorna. Korsmässa 
om våren den 3 maj och Korsmässa om 
hösten den 14 september. Deras upp
komst är följande. Den första kristne 
kejsaren Constantin den Store fattade 
ett beslut att på den .plats, där Frälsa
ren dött, bygga en praktfull kyrka. Hed
ningarna hade av hat till de kristna på 
korsfästelseplatsen och över Frälsarens 
gravplats låtit uppföra hedniska tempel. 
Man · ägde därför ej full visshet om de 
heliga platsernas rätta läge. Kejsarens 
moder, den heliga Helena önskade gärna 
åtedinna Jesu heliga kors. Som det hos 
judarna var sedvänja att på ort och ställe 
nedgräva allt som använts vid en avrätt
ning, så hyste man gott hopp om att 
kunna återfinna detta för de kristna så 
dyrbara minne: Vid grävningar på plat
sen påträffades också tre stycken kors, 
s.pikarna och inskriften över korset på 
skilda ställen. Ovisshet rådde emeller
tid, vilket kors som burit världens Fräl
sare. Biskop Makarius anropade Gud om 
upplysning härom. På biskopens förslag 
berördes en döende kvinna med de tre 
korsen och botades på underbart sätt vid 

15. Tisdag. Oktavdag till Maria obefl. 
avl. 

16. Onsdag. S. Eusebius. Bisk. M art. 
K vatemberfastedag. 

17. Tor�dag. Ferialdag. 
18. Fredag. Ferialdag. Kvatc:mber

fastedag. 
19. Lördag. Vigildag till Aposteln Tho-

mas fest. Kvatemberfastedag. 
20. Söndag. Fjärde i Advent. 
21. Måndag. S. Thomas. Apostel. 
22. Tisdag. Ferialdag. 
23. Onsdag. Ferialdag. 
24. Torsdag. Julafton. Vigilfastedag. 
25. Fredag. Juldagen. Vår Herres Jesu 

Kristi födelse. 
26. Lördag. S. Stephanus. Protomar

tyren. 
27. Söndag. S. Johannes. Apostel. 

Evangelist. 
28. Måndag. Menlösa barnens dag. 
29. Tisdag. S. Thomas. Biskop. M art. 
30. Onsdag. Ferialdag. 
31. Torsdag. S. Silvester. Påve. Mart. 

berörandet av det tredje. Så förhärli
gade Gud sin Sons heliga kors gen om 
detta under inför kejsarinnan Helena och 
en stor mängd folk. Ögonvittnen hava 
berättat detsamma. 

Kejsarinnan sände en del av korset och 
spikarna till Constantin den Store. Den 
större delen av korset lät han infatta i 
'silver och överlämnade det till biskopen 
av Jerusalem för att förvaras av honom. 

År 614 erövrade perserna Jerusalem 
och togo som byte det heliga korset, som 
befann sig i en av biskopen förseglad 
kista. Då kejsar Heraklius 628 beseg
rat perserna, måste dessa återlämna 
Kristi kors. Kistan var oöppnad och 
sigillet obrutet. Kejsaren förde det föl
jande år till Jerusalem, själv bärande det 
klädd i botgöraredräkt, i procession till 
Golgatha. 

Till minne av dessa två händelser, kor
sets återfinnande och dess upphöjelse till 
allmänt vördande firas de två festerna 
Inv-entio crucis (3 maj ) och Exaltatio 
crucis ( 14 sept.) .  

(Angående det h. Korsets reliker, se 
utförlig artikel av Harald Fleetwood i 
Credo, årg. 1922, sid. 226. )  

S. N-k. 


