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DEN HELL/GE BIRGITTAS MINNE.
Stem hal'pen, min sjel, og la strenge
ne klinge
med vårbelckens sölvklang og bl'en
ningens brus
og löft dzg til lovsang på rytmenes
vinge
som virakens hellige sky i Guds hus f
Et lysende helgennavn står for mitt
öie
med bud fm en tid som var tros
sterk og stor,
da tanke og kne sig så gjeme lot
böie
for Gud og hans kirkes velsignede
Ol'd,
Ä föl'es av Gud gjell'nem trengselens
vanne
med motgang og möie all livsdagen
lang
til frelse og fryd på de sfrålende
sil'ande,
hvor Lammet på tronen 15lir hyldet
med sang Birgitta, det vm· de velsignede iJeie
Gud böd dig å vandre i Frelserens
sp01·
f01· siden med salighets }ubel i ei.e
å be for Guds hellige kirke på jord.

Din rungende röst som profetenes
tale
löd manende, tnzende, myndig og
sterk.
Den valde en verden av treghet og
dvale
og kalle Guds kirke til vem om
hans verk.
.
All slapphe{ og slövhet
du l'eVset og
truet.
Ditt 01:d var en frerende, blussende
bmnd,
en baune, hvis flammer ustanselig
luet,
en fak.kel med gjenskinn så vide om
land.
Og efter dig fulgte en fylking av
sönner
som löftet det hellige kors .over
jord,
en skal'e av dötre, hvis brennende
bönne1·
steg årle og silde (ra klostren·es
kor.-Men seklene gikk, og de nordiske
· lande
blev skilt fm Guds Idrke og visste
det ei.
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Dog speiler Fadstena i Vätterens
vanne
de gTånende mul'e og drömmer om
dig.
Ja, uis dig, Birgitta., til bönn for
vårt virke!
Nu vålcner vå1·t folk efter sekellang
blund.

Nu samles det atler til fednnes
kirke,
Jwor Hostien löftes i vigselens stund.
Nu nynnel' vi atter på fedrenes
san·g e
som bruste i Lunds
og i Upsalas
.
dom_:_
og efter århundreder tunge og lange
vi stevne1· påny til det evige Rom.

I{. IUELSTRUP.

DEN HELIGA BIRGITTAS ENGELSKA
DÖTTRAR.
År 1406 voro Sveriges blickar iv
rigt vända mot det avlägsna Eng
land, varifrån den unga prinsessan
Filippa skulle komma för att bort
giftas med Erik XIII, konung av
Sverige; Norge och Danmark. Hon
v�r dotter till konung Henrik IV,
vars starka, om än hänsynslösa,
arm hade ryckt Englands tron från
Richard II, en svag och ovärdig mo
nark. Fyra år hade förgått sedan av
talet hade träffats om det kungliga
giftermålet; det hade varit gärna
sett i Sverige, och uppskovet begyn
te väcka otålighet. Ryktet förmälde
att den engelske konungen hade ut
tömt sin skattkammare till följd av
sina krig och icke kunde anskaffa
den utlovade hemgiften. Så angelä
gen var kung Erik emellertid om
förbindelsen med Henrik, att han
till och med hade varit villig att av
stå från hemgiften, och äntligen var
den så länge emotsedda dagen inne.
Den unga bruden, tolv år gammal,
anträdde den långa, besvärliga och
farliga sjöresan och anlände till sitt
framtida hem, åtföljd av en lysan
de eskort av 'biskopar, riddare, äd
lingar och fruar, vilken erfordrade
mer än tio skepp för sin överfart.
En kort tid därefter gjorde den
unga drottningen ett högtidligt be
sök i det berömda dubbelklostret i

Vadstena, stiftat av den hel. Bir
gitta, som blivit kanoniserad endast
femton år förut. Otvivelaktigt hade
drottning Filippa hört att drottning
Margareta, vilken ,fortfarande styr
de i Norge, Sverige och . Danmark
med Erik som medregent, begärt
tillåtelse att bliva upptagen såsom
»kapitelsyster», under ödmjukt knä
fall kyssande nunnornas händer.
Den atmosfär av yttre och inre ro,
som rådde i Vadstena, gjorde ett
djupt intryck' på Filippa, och enligt
Vadstenas diadum anhöll hon vid
ett senare besök, den 13 januari
1415, om samma privilegium och
utverkade åt sig löftet att hon, om
hon skulle överleva sin make, skulle
få sluta sina dagar inom klostrets
murar. Hennes önskan gick i upp
fyllelse, ehuru hon aldrig blev änka.
Jultiden 1429 befann hon sig på resa
från Danmark till Sverige och avled
i Vadstena trettondagsnatten 1430,
där hon begrovs den 13 januari uti
S :ta Annas kapell, vilket hon själv
hade stiftat i klosterkyrkan.
Men Filippa var icke den enda
som mottagit intryck av det nya or
denssamfundet. Uti hennes bröl
lopseskort hade befunnit sig en viss
Sir Henry F1tzhugh. Och enligt dia
i::iet besökte han Vadstena S:t An
dreas' dag 1406 och delgav hela
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samfundet sin avsikt att stifta ett
kloster av Vår Frälsares orden. Han
överlämnade åt bröderna ett gåvo
brev varmedeist han överlät åt bir
gittinerna sin egendom (Hinton i
Cambridgeshire) och anhöll om att
tvänne bröder. skulle sändas till
England för att börja företaget.
Detta förslag mottogs med stor
glädje.
Emellertid sändes Dom Hemming
till först för att bese egendomen i.
Hinton och överväga vad som borde
göras j, och för den tillärnade stif
telsen. Han dog på hemvägen, i Jut
land, före Allhelgonadag 1407. I
april 1408 sändes broder Johannes
Petersson, präst, och broder Catillus,
diakon, till England för att samla
anhängare och utlägga ordens inne
börd. Deras uppgift var svår. De
voro främlingar i ett främmande
land; det räckte flere år innan det
engelska klostret blev grundat, och
när detta omsider skedde var det
icke i Hinton, utan i Isleworth vid
floden Thames.
I mars 1413 avled konung Henrik
och efterträddes av sin son Henrik
V. Om denne furste ända dittiUs
hade väckt anstöt i riket genom sitt
vilda leverne, gottgjorde han det nu
och blev, såsom historikerna för
tälja, »ett" exempel för män av alla
stånd, både prästerskap och lek.
folk». År 1415 beslöt han att åter
upptaga fientligheterna med Frank
rike, men innan han gjorde detta
ville han ordna om sitt hus och er
inrade sig då den plikt, som påven
Gregorius XII ålagt hans fader för
de mord denne låtit anstifta vid bör
jan av sin regering. Denna gott
görelse, vilken bestod uti ingenting
mindre än stiftandet av tre kloster,
hade den förre konungen lämnat
ouppfylld, och hans · son beslöt att
göra vad på honom ankom genom
att sörja för att mässor skulle fram
bäras för evärdliga tider för hans
föräldrars och förfäders själaro och
för hans egen välfärd då och allt
framgent. Eftersom Sir Henry Fitz
hugh stod i hög gunst vid hovet, sy-

nes det troligt att förslaget om grun
dandet av ett engelskt birgittiner
kloster utgick från honom och att
den plan som redan uppgjorts fram
lades för konungen. · Man lät ingen
tid gå förlorad. Den 22 februari
1415 lade konungen grundstenen
tiJI det nya kloster för ·vilket han
skänkt ett landområde i Isleworth.
Den kunglige grundläggaren valde
själv dess titel. Klostret skulle upp
kallas efter Vår Frälsare och Vår
Fru Sancta Maria och Sancta Bir
gitta av Syon för eviga tider. Kort
därefter undertecknades stiftelseur
kunden av konungen, uti vilken
framhölls förpliktelsen för birgitti
nerna att frambära det heliga mäss
offret för eviga tider för klostrets
stiftares välfärd i livet och för hans
själ efter döden, såväl som för hans
föräldrars, förfäders och alla hä
dangångne kristtroendes själar.
Men för att skapa ett birgittiner
kloster erfordrades mer än en bygg
nad och 'mer än ett stiftelsedolm
ment. Den svenska orden var okänd
i England, och ehuru de två bröder
som rest över från Vadstena oför
trutet hade arbetat på den framtida
stiftelsens organisation/) ansåg ko
nungen tiden nu vara inne fö1; en
vädjan till Vadstena med anhållan
om att några n11mkar och nunnor
från moderhuset måtte sändas till
England för att instudera det nya
samfundet. Han vann sin syster,
drottning Filippa, för sin sak och
vardera sände brev till Vadstena.
Abbedissan samtyckte till deras be
gäran och lovade sända fyra systrar,
noga undervisade i ordensregeln och
officiet, tre noviser samt en präst
*) Johannes Pettersson kvarstannade åtta
år i England och utstod många· mödor och
besvärligheter för den nya institutionen.
Han återvände till Vadstena d. 4 okt. 1416
och dog på S :t Thomas av Canterburys fest
1418, "efterlämnande många goda skrifter
och böcker". Catillus, en dansk, förble'1 i
England till år 1421 och dog i Vadstena d.
22 aug. 1442. De brev, som skrevas till ho
nom från samfun.det i Syon efter hans
bortresa, vittna om dess stora tacksarnhets
skuld till honom;
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och en broder. Vi kunna föreställa
oss de känslor med vilka det lugna,
fredliga samfundet i Vadstena mot
tog abbedissans och generalkonfes
rnrns tillkännagivande att sju mirn
nor och två munkar skulle bryta
klausuren och färdas till det okända
landet vilket föreföll så avlägset!
Valet verkställdes och den 13 maj
1415 lämnade resenärerna sitt älska
de kloster. Deras namn voro: P.
Johannes, son. till en guldsmed i
Kalmar, P. Magnus Hemming samt
systrarna Kristina Finvidsdotter,
Ragnhild Tidekesdotter,Anna Karls
dotter och Kristina Esbiörnsdotter.
Den sistnämnda hade avgivit sina
löften år 1400 och hade uppfostrats
av Cecilia, S :ta Birgittas yngsta dot
ter. Tre noviser voro också med i
den lilla skaran. De ledsagades till
inskeppningsplatseri av ärkebisko
pen av Lund, tre svenska biskopar
och en norsk samt ett stort följe av
riddare. Först efter en tre måna
ders färd landstego de i · England.
I London mottogos de med stor hög
tidlighet av ärkebiskopen av Can
terbury. Det var deras heliga plikt
och pr,ivilegium att överantvarda åt
den nyligen grundade andliga fa.
miljen - varav flere medlemmar
kommit .från andra ordnar - mo
derhusets tradition, det stora helgo
nets och ordenstiftarinnans anda,
hennes djupa och trofasta andakt
till Vår Frälsares lidande, hennes
ömma, dotterliga kärlek till Maria,
hennes trohet mot Kristi ställföre
trädare och vår heliga Kyrkas alla
angelägenheter, hennes omsorg om
syndarne och de lidande själarna.
Att ovannämnda nunnor återvänt
till moderhuset bevisas av ett brev
från Vadstena till klostret Syon,
vari tacksägelser uttryckas för den
godhet de fått röna. De tre noviser
na stannade i England. Johannes
av Kalmar återvände till Vadstena
år 1416 och avled därstädes 1446,
åttiofyra år gammal. Utav de verk
han författade eller avskrev, bevaras
»Revelationes beatae Bil'gittae» i
universitetsbiblioteket i Lund. Fa-

der Magnus Hemming dog förmod
ligen i Syon.
Nästa betydande åtgärd i den
engelska stiftelsens historia var den
anhållan som konung Henrik rikta
de till påven Martin V om en be
kräftelsebulla. Påven utfärdade två
bullor '---- en till konungen och en
till ärkebiskopen av Canierbury och
abboten av St. Albans, daterade den
18 augusti 1418. Den 21 april 1420
försiggick den första, kanoniska
professionen av tjugosju nunnor,
fem präster och ,fyra lekbröder inför
ärkebiskop Chicheley av Canter
bury. Detta datum har alltid an
setts för Syons egentliga stiftelse
dag och iakttages fortfarande varje
år med en särskild tacksägelseguds
tjänst. Följande år insattes den för
sta, kanoniskt valda· ab'bedissan och
generalkonfessorn, då biskopen av
London den 5 maj bekräftade valet
av Dame Joan North såsom abbedis
sa och av Sir Thomas Fyschbourne
såsom generalkonfessor. ·
Om det till en början varit täm
ligen svårt att hopsamla medlem
mar för en ny och obeprövad orden,
spridde sig ryktet om Syon så snart
över hela England, att innan mång:1
år gått till ända nya by·ggnader voro
av nöden. Sedan tillåtelse utverkats
av konung Henrik VI, som regerade
vid denna tidpunkt, byggdes ett
nytt kloster på samma jordegendom
i Isleworth, och i november 1431
togo birgittinerna det i besittning.
Den tidens krönikor förmäla att
händelsen firades med stora fest
ligheter.
Och nu fick samfundet under ett
hundranitton år leva sitt liv i frid
och avskiljdhet från världen. Syon
blev berömt, icke endast för sin lär
dom, utan ävep för sin regelmässig
het, sin nitälskan och sin helighet.
Den stränga klausur och den fattig
domens ande, som kännetecknade
birgittinerorden, iakttogos noga så
väl i England som i Vadstena. S:ta
· Birgitta, som själv tillhörde S:t
Franciskus' tredje orden, älskade
fattigdomen, och hennes liv i Rom
0
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utgjorde ett mönster för hennes
andliga döttrar. Och ehuru hon, i
enlighet med Guds särskilt uttalade
vilj a, tillbragte sitt liv med att fär
das hit och dit som en pilgrim och
apostel, kunde hon på grund av in
tensiteten i sitt i nr e liv och sin nä-s
tan oavbrutna förening med Vår
Herre och Hans välsignade Mode1·,
gå sin väg genom världen, tj änande
Gud utan sinnets förströddhet, tills
hon kallades att ingå uti evighetens
konvent. Men hon skulle bliva en
moder för r ent kontempl ativa mun
kar och nunnor, de som för evigt
utestängt sig sj älva från världen för
att förena sig med det gudomliga
Offret och genom ett liv av oavlåt
lig lovprisning, bön och botgöring
tillsammans med Sonen förhärliga
Fadern och vinna männ.i skornas
sj äl ar. Och finna vi 11ti den heliga
regel som Vår Frälsare dikterat för
helgonet den stränga befallningen
att efter sin profession ingen nunna
må någonsin lämna sin klausur och
ingen munk lämna sin, utom för att
gå i kyrkan eller av något skäl,
»trängande och oundvikligt». Ehu. ru genom kunglig frikostighet Sycm
ägde landområden i olika delar av
England, utövade hon sj älv den per
sonliga fattigdom som hennes heliga
regel ålade henne och all t överflöd
skänktes åt de fattiga. Det huvud
sakliga åliggandet i Syon s åväl som
i. Vadstena var sj ungandet av offici
utn divinq.m. Nunnorna sj öngo Vår
Frus lov, till vars ära deras orden
var stiftad. Deras breviarium detsamma s om bi·ukas än i dag -
är sär eget för birgittinerorden och
ble,•, vilket envai· vet, s om är för
trogen med helgonets liv, hopsatt på
ett r ent övei'j ordiskt sätt. Bleve det
ta breviarium avskaffat, skull e Våi
Fru bliva b erövad. den lovprisning
som endast hennes birgittinska barn
äro i stånd att giva henne och vil
ken alltid utgj ort ett av deras spe
ciella privilegier. Munkarna sj öngo
officium d.foimzm enligt den ritus
s om användes i deras biskopsstift,
och när nunnorna lämnade sitt kor,

fylldes munkarnas. Så att det icke
var många timmar under dygnet då
Syons lovprisning var förstummad .
Sj älamässan för den kunglige stif
taren, vars frånfälle inträffade den
3 1 augusti 1422, förrättades varj e
årsdag och förrättas ännu i denna
dag, och s ålunda fullgöres trofast
avsikten med · hans stiftelse, ut
tryckt i stiftelseurkunden.
Det r egelbundna livet i birgittiner
klostret fortgick ända tills de första.
åren av Henrik VIII : s regering för
flutit, då hotande moln uppstego på
horis onten, ett s äkert tecken på den
s torm, som s nart skulle utbryta
över England och Englands kloster.
Konu ngen, tidigare en Kyrkans ly
dige s on, var besluten att till vilket
pi-is s om hälst til1fredsställa sin
otillåtliga passion och s kaffa sig
den skilsmässa från sin drottning
s om påven icke ville bevilj a honom.
och begynte med att fordra att hans
undersåtar skulle erkänna honom
s åsom den engelska Kyrkans över
huvud. Mången insåg icke genast
den fulla i nnebörden av ett medgi
vande och hoppades på bättre da
gar. Men Syon fick den äran att
skänka åt Kyrkan; uti den salige
Richard Reynolds, en av Englands
första martyrer. Han led en fasans
full död, tillika med tre kartusianer
och en s elrnlarpräst. Sedan de slä
pats över gatornas kullerstenar,
hängdes de fem martyrerna tiils de
voro till hälften döda och skuros se
dan ned och uppfläcktes och stycka
des. Den sal. Richard avrättade�
sist, . efter att ha , ingivit sina med
bröder mod under deras marter.
Detta skedde den 4 maj 1535.
De följ ande fyra åren, varunder
det ena klostret efter det andra up:P
löstes, måste ha berett Syon på det
s om förestod henne. Sedan fler e för-- .
sök att utöva påtryckning på klost
r ets i nvånare misslyckats, indrogs
detta år 1539. Visserligen var det
ärofullt att bliva kallad att vittn�
för sanningen, men vi kunna ändå
någorlunda föreställa oss tyngden
av det kor s som d e ar ma m1m karn:;l
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och nunnorna buro då de lämnade
sitt älskade hem, vilket hädanefter
skulle bliva en världslig bo.ning,
övergåvo sitt präktiga bibliotek, sina
fri<lfulla klostergårdar och sitt hel
gade kor och begåvo sig åstad för
att söka sig en tillflyktsort. Abbe
dissan, Dame Agnes Jordan, var
gammal och svag och för henne
fann man en tillflykt i ett privathus
på landet, där hon bodde med några
av sina munkar och nunnor till sin
döcl 1 546. Dessa slöto sig sedan till
de övriga, vilka, under s yster Cathe
rme Palmer, som efterträdde Agnes
Jordan s åsom abbedissa, hade fun
nit en fristad i det flamländsk a bir
gittinerkl ostret Marias Tron i Den
dremonde, där de mottogos med
gästfrihet.
Ar 1555 fick det lilla samfundet
rnott�ga ett högt besök. Det var kar
dinal P ole, som, i egenskap av påv
lig legat, var på väg från Rom till
England för att åstadkomma en för
&oning melJan detta land och den
Heliga Stolen. Ty drottning Maria
hade bestigit tronen och alla katol
ska flyktingar hyste de bästa för
hoppningar. Vi kunna vara förvis
sade om att legaten med livligt i n
tresse l yssnade till sina landsman
innors historia, och det dröj de icke
länge förrän han anhöll hos drott
ningen om att Syon m åtte återställas
till sina rättmätiga ägare. Dolm
mentet för klostrets återinstiftelse,
undertecknat av kardinal P ole, för
varas av de nuvarande engelska bir
gittinerna sås om en dyrbar skatt.
Hemkomsten ,,ar äntligen ett full
bordat faktum. Den 1 augusti 1557
blev klausuren högtidligen åter
ställd av biskopen av L ondon, och
då det dagliga livet av b ön och lov
prisning i den kyrka som helg!cl ts av
. sa många minnen vidtog på nytt,
måste de förflutna åren ha tett sig
mera som en ond dröm än s om en
verklighet. Men - frid eftel'lämnm·
jag åt eder . . . icke såsom världen
giuel'. I november 1558 .d ogo drott
ning Maria och kardinal P ole, och
drottning Elisabeth besteg Englands

tron. Hon ville ha en Kyrka efter
sitt eget sinne, lydande under ingen
påve, men i hög grad lydande under
henne sj älv. Hon börj ade med att
l åta fängsla alla de biskopar som
vägrade att underkasta sig hennes
överhöghet- och blott en enda be
fauns vara villig att göra detta och grep sig s edan an med att upp
rätta en ny hierarki. Alla hennes
undersåtar befalldes att ansluta sig
till den nya religionen, vilken kalla
de sig den gamla Kyrkan reforme-
rad. Vi behöva således icke förvå
nas över att Syons barn i ck e fingo
·,iänta länge innan de åter befunno
sig i landsflykt. De erhöllo genom
inflytelserika vänner vid hovet ett
pass till Flandern och där blevo de
äter mottagna av sina systrar i
Dendremonde, men bodde i en sär
skild del av byggnaden och fortsatte,
så gott de kunde, att utgöra ett eng
elskt samfund. D eras tappra hj är
tan måste ofta · ha kännts 110g s å
tunga då d e tänkte på sitt vanhel
gade kloster och dess kyrka, de ned
rivna altarena, de tystnade klockor-
na. De hade lyckats medföra några
av sina skatter, mässhakar, manu
skript och hundra pergamenter, men
största delen av klostrets egendom
var k varl ämnad till byte för kronan.
Efter någon tid flyttade de lands
förvista till ett litet utrymt kloster
i Holland invid .Zuider Zee, i hopp
om att k unna kvarstanna där, men
läget visade sig vara ohäls osamt.
Efter fyra år förskaffade de sig ett
hus j ämte kapell; bärande namnet
Meshagen, nära Antwerpen. Flan
dern genomgick sin prövningstid,
lutheranerna innehade makten och
visade ett dödligt hat mot Syon. Det
gick så långt att efter ett fyr a eller
fem års uppehälle i Meshagen, mm
norna måste fly till Antwerpen,
emedan de blivit underrättade om
att fanatikerna hade för avsikt att
bryta sig . in i deras kloster under
natten.
Tio timmar efter deras avfärd
stormades huset.
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När de tillbragt ett år i privat
hus i Antwerpen, lyckades deras
landsman, Francis E;ngefield, sj älv
en landsflyktig, år 157 1 anskaffa åt
dem ett hus i Mech'e ln, där de kvar
stannade under sj u mycket oro
fyllda år. Flandern utgj orde en av
Filip II : s av Spanien besittningar;
han var änkling efter drottning Ma
ria och tilldelade birgittinerna ett
årligt underhåll, men denne furste
var hatad i Flandern och ett falskt
och illvilligt rykte utspreds i Me
cheln om att de engelska nunnorna
gömde ett stort förråd av eldvapen
åt spanj orerna. Detta föi'orsakade
en våldsam razzia i deras hus och
abbedissan, den ärevördiga Cathe
rina P almer, dog till följ d av skräm
seln. Konungens pension indrogs på
grund av det ovissa läget i landet.
Samfundet var bragt i stort trång
mål och beslöt att sända några av
nunnorna till England för att be
gära allmosor av sina egna lands
män och vänner. Sj u systrar avsän
des således 1i detta ytterst farliga
uppdrag. När de landstego på sitt
hemlands kust blevo de nästan
ögonblickligen skilda från varandra
och fängslades. Några brev skrivna
av syster Elizaheth Saunders, en
medlem av den tappra lilla skaran,
finnas ännu i behåll och skildra på
ett målande sätt en del av hennes
lidanden för sin tro, - lidanden,
emotsedda och utståndna med det
glada mod - man kunde nästan
säga sorglöshet - s om var karak
teristiskt för alla de ernrelska mar
tyrerna. Syster Elizabeth Saunders
vai· syster till doktor Nicholas Saun
ders, e n präst vars rörelser alltid
voro rioga observerade och miss
tänkta och vars död var ,ivrigt efter
traktad. Hon hade därför många
s vå righeter att utstå innan hon 1blev
frigiven. U nder mer än sex års tid
var hon fängslad, skenbarligen eme
dan hon ej kunde betala de böter
s om ålades alla vilka vägrade att
bevista de nya, protestantiska guds
tj änsterna. Slutligen lyckades hon,
tack vare sitt mod och sin företag-

s amhet, .undkomma genom att fira
sig ned med ett rep, och, efter att
ännu e n gång ha varit fängslad, taga
sig över kanalen under ett annat
namn och åter uppsöka sin andliga
familj . Till och med denna oförfä
rade sj äl e rkänner att .ingentin:g an
nat än hennes brinnande önskan att
än e n gång få återvända till sitt
s amfund och det kloster varvid hon
genom sina ordenslöften var b un
den, kunde ha förmått henne att
trotsa e n s å farlig bel ägenhet som
den varuti hon befann sig efter sin
flykt.
Syonsystrarna hade under dessa
år lämnat Mecheln och slagit sig
ned i staden Rouen. Läget i Flan
dern hade blivit alltför farligt. Me
cheln hade en natt genom förräderi
blivit utl ämnat åt den protestan
tiske pr,insen av Oranien. Några
engelska officerare i hans arme
gåva sina katolska l andsmaninnor
sitt beskydd och försatte dem i pro
visorisk säkerhet. Birgittinerna hade
sedan ( 1580) avseglat till . F rank
rike, icke utan att ha utstått ytter
ligare faror genom sj örövare.
I Rouen vistades de fj orton år.
Den ,siste av birgittinermunkarna
hade dött, och systrarna befunna
sig i stor andlig övergivenhet, i ett
främmande land, utan någon själa
sörj are, när Gud sände dem en sann
vän och fader i Rev. Joseph F oster,
en engelsk landsflyktig liksom de
sj älva och som j ust gj orde sig redo
att återvända till sitt fädernesland,
för att med risk för sitt liv bispringa
katolikerna därstädes. Hans besök
hos b,i rgittinerna t ycktes honom
e mellertid vara en kallelse från Gud,
och ädelmodigt avstående från hop
pet om martyrskapet i sitt eget land ,
stannade han kvar i Rouen och av
lade år 1584 sina löften s om birgit
tinermunk och valdes till general
konfessor. Nu börj ade det lj usna.
Flere landsförvista präster slöto sig
till orden, vänner komma det be
trängda s amfundet till 'bistånd, och
en kyrka och ett kloster byggdes.
Kyrkan ble v e n verklig medelpunkt
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för . fromh_e tslivet i Rouen. Dessa
lugna år av ett regelbundet kloster
liv voro nödvändiga för att styrka
och förbereda Vår Frälsares barn
för nya vedermödor. Denna gång
voro hugenotterna deras f,i ender.
Rouen belägrades, och de engelska
nunnorna hade icke blott att uthär
da den helt naturliga bristen på
f öda, utan också förföljelser och
förolämpningar, under det att illvil
liga tungor utspridde äreröriga ryk
ten och gjorde allt för att u ppreta
befolkningen. Skriande orättvisor
framrirnna emellertid ofta sanna
vänner, och så skedde även nu.

Portugal,¾:· ) Men huru skulle öve1·
resan ske ? Med största svårighet
lyckades fader Foster förhyra ett
fartyg, som skulle föra dem från
Rouen uppför Seinefloden till Hav
re, men guvernören i Rouen yttrade
barskt att det icke torde finnas nå
got fartyg där, som skulle befordra
dem vidare till Spanien. (Portugal
var inbegripet i detta namn. ) Sam
fundet, som r äknade åtta munkar
och tjugotvå nunnor, gick ombord
långfredagen den 8 april 1594. De
ras skyndsamma avfärd tvang fader
Foster att medtaga ciboriet med det
allraheligaste Sakramentet, och så
lunda sattes de i stånd. att under
Staden belägrades t vänne gånger
den firliga resan få mottaga livets
och tillståndet var förtvivlat. Fader
på påsksöndagen. I Havre
Bröd
Foster sände omsider, tidigt år
fartygshyran till P ortugal
översteg
1589, två av sina bröder, fader John
vida deras tillgångar, och under tre
Marsh och fader Vivian, till Spa
veckors tid fingo de uppehålla sig
nien för att söka utverka det reste
där under den största ängslan och
rande 'beloppet av konungens årliga
oro. Deras bagage undersöktes gång
underhåll. Bröderna m ottogos med
på gång, men detta tjänade endast
största älskvärdhet av Filip och av
till att bevisa deras fattigdom. Slut
seglade till Frankrike, överhopade
l igen förbarmade sig en högtställd,
med frikostiga gåvor. Men ack, de
inflytelserik person över dem och
ras glädje var kort ! Hugenotter an
ett flamländskt skepp förhyrdes.
föllo och rånade dem då de anlände
' Resten av resan förefaller som en
till Rochelle, och engelska sjömän
saga. Två gånger voro de n ära att
därstädes fordrade, när de upptäck
bli tagna till fånga'- andra gången
te att de voro engelska präster, att
räddades de genom att en dimma
de skulle utlämnas åt dem i fängs
uppsteg och fullständigt dolde dem
ligt förvar. Under den mest ovärdi
för de engelska örlogsfartygen nära
ga behandling fördes de till sitt eget
spanska kusten. Uppfyllda av dju p
land och ansågo själva fängelset för
tacksamhet nådde de slutligen Lis
en välkommen tillflykt i jämförelse
sabon den 20 maj 1594, och här
med de grymheter de fått utstå.
funna de en fristad för tvåhundra
Det dröjde fyra :månader\nnan fa
sextiofem år. Icke så, att dessa år
der Foster kunde få n ågra under- .
skulle ha förflutit utan prövningar
rättelser från dem, men till siist lyc
och farhågor. En kyrka och ett klos
kades han utverka deras frigivelse
ter byggdes åt dem, men ärkebisko
och återsändande.
pen av Lissabon gjorde svårigheter
När den franske konungen Hen
1beträJffande deras definitiva bosätt
ning. Saken avgj ordes först när den
rik III ble v lönmördad, d. 1 augusti
hänsköts till Rom och den helige
1589, och ett förbund ,ingicks mel
Fadern, Kle':mens VIII, tog de engellan Henrik av Navarra, som gyn
nade det hugenottska partiet och
drottningen av England, voro utsik
*) År 1580 hade konung Antonius av Por
terna för de engelska nunnorna ,så
tugal blivit .avsatt. Filip Il annekterade
detta land såsom en provins under Spa
mörka, att de ännu en gång voro
nien. Det spanska väldet över Portugal
tvungna att tänka på en flyttning.
varade till år 1640 och benämnes i histo
De beslöto att söka en tillflykt i
rien "De sextio fångenskapsåren".

ska nunnorna undfr sitt särskilda
beskydd. Genom denna anordning
förblev klostersamfundet engelskt
och undgick senare den indragning
som drabbade de portugisiska klost
ren. Den 17 augusti 1651 nedbrunno
Syons kloster och kyrka till grun
den. Ett år senare påbegyntes åter
uppbyggandet. År 1695 dog fader
George Griffin, den siste av de eng
elska birgittinermunkar_n e, och sam
fundet har ända sedan dess bestått
av endast nunnor. I mitten av föl
j ande århundrade, den 1 november
1755, förstördes huset och kyrkan
på nytt un:der den fruktansvärda
j ordbävningen. En ny vädjan om
hjälp bragte frikostig undsättning
och uppreste nya byggnader. Den
fara, som hotade ordenshusen till
följ d av Napoleons och hans armes
ankmrn�t, var orsaken till att de
engelska birgittinerna gjorde ett för
sök att återvända till sitt hemland.
En del av klostersamfundet, 1abibe
dissan och tio av systrarna, åter
vände faktiskt år 1809, men lycka
des icke slå sig ned där för bestän
digt, och den sista överlevande reste
tillbaka till systrarna i Lissabon.
Slutligen var landsflykten äQdad.
Syons lilla klostersamfund avsegla
de till · sitt fädernesland den 27
augusti 1861, efter att ·deras många
vänner i Lissabon hade skilts från
dem med stor saknad, och funno en
boplats i Spettisbury till år 1887,
när ett nytt kloster byggdes i Chud
leigh bland Devonshires kullar. Där
förde nunnorna ett .fridfullt liv i
nära fyrtio år, men då större bygg�
nader och ett mera avskilt område
voro av nöden, förvärvade de sig
Marley House i South Bent, lika
ledes i Devonshire, och verkställde
sin sista flyttning i november 1925.
Inga faror hota dem nu. Förföljel-
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sens tid är tillända i England, -och
Syons martyrs, den salige Richard
Reynolds', profetiska vision håller
på att besannas, innebärande, att
liksom örnens ungdom förnyas,
slrnJl Englands tro· återuppblomstra
med större kraft och_ härlighet till
och med än .i forna tider. Men oak
tat tusentals konversioner varje år,
är England fortfarande till s,törsta
delen ett protestantiskt land, och det
är birgittinernas 11plikt o'1h privile
gium att offra upp sitt liv av lbön
och botgöring för dess återvändande
till den sanna tron. Denna andliga
familj är genom Guds hemlighets
fulla försyn enastående i England,
såsom varande det enda ordenssam
fund vilket överlevat stormen i det
sextonde århundradet och fortlevat .
under så många växlingar allt intill
denna dag. Sannerligen har den
» mur av kärlek» , som utlovades av
dess gudomlige Stiftare, omhägnat
Syon under · de mer än femhundra
år hon existerat.
Och vad har det blivit av den he
liga Birgittas eget land? I dag bäres
ånyo ordensdräkten där av S :ta Bir
gittas barn och hennes folk har vant
sig vid att se klostersystrar i sin
mitt. Låtom oss hoppas att den dag
icke är alltför avlägsen, då det bir
gittinska livet, sådant som Vår Fräl
sare och Hans älskade Brud avsett
det, kan återuppstå, och att inom .
slutna klostermurar Guds och Hans
heliga Moders lov må genljuda dag
och natt för alla de nordiska länder
nas återvändande till den sanna
tron. Låtom oss endast orubbligt
fro och hoppas att Den, som begynte
det goda verket uti den heliga Bir
gittas orden, i Sin egen, välbehagl:iga
tid - den tid, som ännu synes oss
så avlägsen -' skall fullkomna det,
även i hennes eget, älskade land.
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E N VA L L F Ä R D S D A O I D E N H E L I G A
B I R G I T TAS S T A D.
Innevarande år är ju som bekant
ett j ubileumsår för Vadstena stad,
den stad vid Vetterns oroliga vatten
där heliga Bfrgitta grundade sitt
kloster och där hon lät bygga den
härliga klosterkyrkan, vars fem
hundraårsminne den protestantiska
kyrkan på heliga Birgittas dödsdag
den 23 juli med stora högtidligheter
firade. Om klosterkyrkan hade sig
naturen tillfälle att skriva en ar
tikel som fanns införd i Credos
marsnummer; nu skulle det i stället
bliva en om ock ofullständig skild··
ring av hur vårt lands katoliker en .
dag i augusti i den idylliska staden
firade detta vördnadsbjudande fem
hundraårsjubileum.
När signaturen vågade lägga fram
tanken på en pilgrimsfärd till Vad
stena för den alltid vänlige pastor
P. Overschie i · Norrköping, så var
denne genast villig att acceptera
förslaget, ehuru han nog inte stack
under stol med sina farhågoi· för
att det skulle bliva svårt att så här
mitt i sommaren samla folk och
förmå dem att resa ned till Vad
stena. Nå, dagen bestänides till sön
dagen den 10 aug., och man gjorde
allt för att intressera svenska kato
liker för denna färd. H. H. Bisko
pen lovade att komma, och det var
ju en borgen för att det skulle bli
en god dag. Pastor Overschie var
outtröttlig i sina strävanden, och vid
ett besök, som signaturen gjorde
hos Birgittinersystrarna i Djurs
holm, gavs löfte om att de .skulle
ständigt bedja för en god och väl
signad dag i Vadstena, när nu sven
ska katoliker skulle fira minnet av
heliga Birgitta skapelse. Se, det var
ett gott löfte! Och en strålande
sommardag blev det. Med tåg och
buss och bilar kommo trosfränder
från Stockholm, Norrköping, Örebro
och andra platser, alla med stora
förväntningar på en välsigriad dag.

1

Och låt mig först som sist säga:

Ingen blev besviken;

I Samskolans aula, som välvilligt
upplåtits, hade kärleksfulla händer
byggt ett vackert altare inför vilket
H. H. Biskopen, assisterad av pas
tor Kling och kandidat Adelkamp,
läste mässan och höll ett anslående
och tankeväckancle tal till försam
lingen, som inte bara bestod av ett
sjuttiotal katoliker utan även mån
ga· andra. Hur värmdes inte våra
hjärtan vid det talet och vid · tan
ken på att här i denna stad, elen
mest katolskt betonade av Nordens
alla städer, det anno 1930 stod en
katolsk biskop och talade om elen ·
heliga kvinna, som betytt så myc
ket för den kristna kyrkan i Norden
och för svensk kultur !
Dagens program upptog så besök
vid amanuens Eric Ihrfors grav å
klosterkyrkogården, där Biskopen
talade varmhjärtat om den gamle
fromme mannen och nedlade en
krans på hans grav.
Sedan man intagit lunch å stads
liotellet och besett utställningen av
kyrklig konst i Vadstena slott be
gav man sig till klosterkyrkan. Men
först gjordes ett kortare besök i
mnnkklostrets kapitelsal. Rund
vandringen i klosterkyrkan blev sä
kerligen en upplevelse för många.
Och när vi sedan knäböjde framme
i koret och Bi·skopen läste litanian
till heliga Birgitta, så blev det mi
nuter av underbar stillhet och stäm
ning. Solen bröt så vackert fram
g:;nom kyrkfönstren, liksom ville
,len med sina gyllene strålar väl9igna sena tiders katoliker, där de
nu båclo till tempelbyggnadens ska
parinna, allt under det de övriga
besökarna med undran och förvå
ning åsåg den kanske något ovan
liga scenen där framme.
Enkelt och anspråkslöst såg det
måhända ut, men det var dock en
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historisk händelse, detta att fromma
män och kvinnor, r epresenterande
skilda katolska församlingar här i
Sverige, gripna av stundens allvars
mättade sti:tmning, lågo där i bön.
Och när vi s edan någon timme
s enare samlades till avslutnings
andakten där uppe i aulan, så kän
de säkerligen all a att dagen i Vad-

stena blivit en upplevels e, . full av
värde och vackra minnen från en
underbar söndag i heliga Birgittas
stad. Och all a voro eniga att un
derstryka H. H. Biskopens förhopp
ning, att det måtte bliva en årl igen
återkommande dag för Sveriges ka
toliker. Ske alltså!
Frogner.

R A K N E B E R O SVI K l N O E N .
Det nya släkte som nu växer upp,
har inte den respekt för gamla grav
högar som deras fäder hade. Ty den
gången l evd� man i en m ycket re
spektfull vänskap med högbonden
- vid högtidliga tillfällen. Ja, det
var inte fest utan att han fick sin
part av glädjen i form av öl och
andra goda saker.
Hans egendom r espekterades, det
gräs som växte p å hans grav blev
icke slaget och man sko nade de
träd som hade sina rötter där. Där
för var han också blid och välvillig
och vackrare spel än högbondens
när han var riktigt i godlag kunde
väl ingen höra.
· Men blev han störd ell er förnär
mad, hämnades han och det går
otaliga historier om hur det gick
dem som vågade störa hans frid
och söka efter hans skatter eller va
pen. - Den som vågade sån't i gam
la dagar var en våghals - och även
gudlös.
Många voro de regler som måste
iakttas om det skulle l yckas men
ändå hände det mest alltid den
som grävde, att just som han skull e
gripa skatten ble.v den borta och
hon blev mångalen och konstig res
ten av sitt liv. Men det nya släktet, de som nu
sitta på gårdarna ( i alla fall här i
Norge där jag bor ) , de ha ingen re
spekt för högbonden längre, de ha
gått på alla slags skolor där de bara
läst om fädrens mörka övertro. --

De ha inte engång r espekt för
lagen som säger att alla gravhögar
äro fredade av staten. Dessutom
ligga de gamla högarna i vägen för
modärnt jordbruk med dess slåtter· ·
maskiner o ch andra grejor o ch så
bli de raserade, en efter en. Och det
är inte antid att dess a som röjer väg
märker att där plogen går fram är
jorden · full av vita, brända ben, kol
och rostigt järn, att detta är r ester 
na av ting, som våra förfäder fingo
med sig för att kunna uppträda
ståndsmässigt och utan att b ehöva
skämmas i den himmel de trodde på.
Men om det nya släktet har mis
tat tron på faran av att röra gamla
gravhögar, så ha de inte mist tron
på att finna skatter i dem.
Det mest vanliga - som går igen
men en viss monoton enformighet
är att i den eller den högen ligga
två ,stora kopparkittlar, en med sil
v er och en med guld. ·X-

Det var antagligen sporrade av
dylika förhoppningar att två yng··
l ingar på en fjällgår d här började
söka i en stor hög - »Arehaugen».
Och då jag ä ntligen blev under
räHad och kom tillstädes var hela
högen en sorgl ig ruin av uppvräkt
sten och jord.
Högen låg alldeles praktfullt till,
högst uppe på en ås med vid utsikt
över fj äll och fj ord, -
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Där var bara den högen, den låg
tämligen långt från gården . också,
så j ag tänkte mig strax att här l åg
en gammal herre begravd som haft
utpräglat sinne föi· natur och vack
ra utsikter. Jag kunde föreställa
mig att detta e ngång varit hans älsk
lingsplats - och att han därför bli
vit begravd här. Hit hade han väl
stapplat då han var gammal och
m ätt av dagar, för · att sitta och se
över fj äll och dal och fj ord. Då och
då fick han väl ett kik långt borta
på farande långskepp- främmande
eller känd a som komma och gingo
- fyllande honom med glad a min
nen. Eller kanske hade han bara varit
så grinig, tj atig och obehaglig, att
familjen lagt honom så långt borta
som möjligt, för att ha mera säker
het för att få vara i fred. Det var tämligen sent på hösten,
frost ock, så j ag fick nöj a mig merl
att ta' ett smalt snitt ned genom allt
rotet, och där träffade j ag på en hel
del brända benbitar i ett lag av bål
aska och kol. Benen tog j ag med mig och sände
till Bergens museum.
Och då j ag på intet vis önskade
att stöta mig med den gamla hög
bonden, bad j ag museet sända mig
dem tillbaka, då de undersökt dem,
så j ag kunde få lagt dem på s'm
plats igen.
Jag var säker på att han skull�
bli högli gen rasande om han blev
berövad en del av sina ben. Att han
på något vis skulle anse det som en
ära att uppbevaras i en glasmonter
betvivlade j ag starkt. I sinom tid komma benen till
baka i en nätt pappask med en
prydlig etikett på, som j ag satte på
mitt skri;vbord i väntan på en lämp
lig begravningsdag. Ty nu var · mar
ken stenhård. -Men min hustru t yckte i nte om
vikingen och hon betraktade med
djup ovilj a pappasken han vilade i.
Jag påpekade förgäves att det
inte engång var en hel viking. Inte

för j ag ville ge mig av med något
slags saldmnskap om spökeri _._
spiritism var förresten inte upp
funnet den gången han levde så vitt
j ag vet, men hur han skulle b ära
sig åt med att spöka om han skulle
uppträda med det som stod på skriv
bordet var mig oförståeligt. . Det
skulle i all a fall bara blivit en klen
föreställning.
Men min hustru ga,, sig inte,
mest var dag då hon dammade
skrivbordet frågade hon· o m j ag
inte snart ville se att bli av med vi
kingen.
- Kan du säga mig efter vilken
ritual jag skall begrava en del · av
en hednisk viking, som· varit be
gravd fön;, u nder för mig helt
okända ceremonier, utan att såra
honom ännu djupare än genom att
. förvara honom i en pappask på
mitt skrivbord? frågade j ag.
Dessutom är han för att vara en
gäst det fredligaste man kan tänka
sig, han varken äter eller dricker
- rökte inte upp mina cigarretter
och några slags hänsyn krävde han
inte, - den plats han upptar är
helt minimal.
Men min hustru gav sig i nte bara en kopp blev krossad i kö
ket - ja bara en av u ngarna nös;
så fick vår gäst skulden. -

*
Men innerst inne var j ag i nte så
vidare förtjust i vikingen, j ag
heller.
. T y om kvällarna och frampå nät
terna då hela huset sov och j ag satt
där ensam vid skrivbordet under
läslampan - med hela rummet för
r.e sten i mörker, föll min blick rätt
som det var på den där pappasken
som innehöll rester av e n mig okänd
människa som vandrat här på jor
den för c: a tusen år sedan.
Vikingen börj ade verkligen spöka
- i nte alls som j ag tänkt mig draperad i lakan, b.lått ske n eller
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tunga s uckar ur de mörkaste vrå
arna.
Nej - men han drog mina tan
kar från arbetet och fast jag strä
vade emot måste jag följa honom
på vägar jag satt där och diktade
om att han vandrat engång . . .
Jag började fundera på hur han
sett ut, hur gammal han varit och
inte minst tänkte jag på varför fa�
miljen vai'it nog girig att inte ge
honom gravgods med. Ändå dei:
annars ser ut att ha varit skick och
bruk - med få · undantag den
gången.
Ja� jag kunde nog fråga, men det
infama var att allt vad man fr ågar
den. tiden om får man sällan svar
på -- annat än teori söm reser sig .
mot teori.
Han blev en gåta som stod där
och växte på mitt bord i nätternas
tystnad och till slut tog alla mina
tankar fångna. Han började verk
ligen spöka, bara på ett sätt jag
aldrig trott eller tänkt på.
Jag såg honom sitta hemma på
sin gård, såg honom mätt och glad,
skrytande och full, skämta med
sina kvinnor, pråla med sina bedrif
ter bland fränder och vänner.
Jag tänkte mig att han levat på
Olav Tryggvasons tid . ,· .
Han var med på det långskeppet
s om s eglade nordpå för att möta
Håkon .Jarl och fick se det fagra
ljuset från S:t Sunnivas hällar på
selja. Jarlen blev ju dräpt av sin träl
Kark och så följde han Olav Trygg
vason helt till slaget vid Svolder han var en av de få som kommo
hem. Jag såg honom rida in på
tu net - en härjad barsk man,
sliten, modlös och trött. Eller kanske han l evat på Helig
Olavs tid. - Där är jt1 en teori om
spirande kristet gravskick i dessa
landgravar utan utstyr och vapen. -Kanske han sett kungen - varit
med i den sista stora striden på
Stiklestad. Och åter såg jag honom
komma hem - en slagen man -

sl agen på vilken sida han än käm
pade där. Det där kunde jag vari
era på i det oändliga, men till slut ·
tänkte jag alltid att han blivit ihj äl
slagen under en stor träta och hög
lagd- trälarna kastade upp högen
medan hans fränder gråtande druc
ko öl och kvad om hans bragder
under en nidstång med ett flått och
grinande hästhuvud på, de rest till
hån och hot mot hans dråps
män. --Men aldrig gav han mig fred, det
var som om han ville mig något i nattens tystnad l åg det som en
press runtomkring mig; allt vad
jag diktade, tänkte och menade bl ev
oäkta, smått och osant. Och en natt - jag satt där och
halvsov mest, ty klockan var myc
ket - plötsligt såg jag i en under
lig fred vem han var :
· En bonde i grå kofta - inte så
stor att s e till - inte alls någon
kämpe. Ett gammalt ansikte fårat
av slit, möda och omta�ke. Stora
breda händer, hårda och knotiga ·av
arbete.
På ett vis tyckte jag att jag kände
honom, att jag sett honom förr.
Och med ett förstod jag att det var
s å. För han var bara en länk i en
l ång kedja ·som dyrkat sin jord, som
hans fäder in i urtidens grå före
honom och hans ättlingar efter ho-·
horn i gen.
Jag s åg honom i arbete i skogen ;
vid järnblåster n på de stora fjäll
myrarna. Jag s åg honom fånga fisk
i stora vatten - slåss mot skogens
oc� fjällets rovdjur. Och jag såg
kornet mogna på hans åkrar och
hans barn leka på tunet mellan
torvtäckta hus där röken fredligt
bolmade upp genom hålet i taket.
Eftersom barnen blevo flere röjde
han alltid mera mark och då sö
nerna togo sig kvinnor flyttade de
ut på s vedjeland och utslåttrar, rö
jande vidare på egna gårdar�
Vapen hade han haft - för att
värj a det s om var hans och till att
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gå på äventyr med, såsom mans
ätten älskat att gå på äventyr så
länge män levat på jorden . . .
Som jag förstod detta krympte
det årtusende som skiljde oss sam-·
man och han kom mig levande '
nära . . .

Då våren kom och frosten tinade
gick jag ditupp en dag och lade
hans ben tillbaka i jorden - den
jord som varit hans, som han äls
kat och värnat om, som fått korn
och mat att växa under hans hän
der . . .
Gösta af Geijerstam.

O R D E T O M JE O T E S K A B E T S
U O P L Ö S E L I O H E D.
Det har glredet mig at lrese Fru
Sigrid Undsets oplysende Redegö
relse for Kirkens Standpunkt over
for dette Ord, og jeg takker for den.
Man har gjort mig opmrerksoni paa,
at naar to katolske Prrester en Gang
paa mit Spörgsmaal har svaret, at
,Egteskab indgaaet under anden
Form end den kirkelige, ikke tages
for gyldigt af Kirken, har de· ment
mellem Katoliker. Thi mellem dis
se regne·s borgerligt ,Egteskab ikkc
for uoplöseligt - rettere ikke 'for
,Egteskab. (Derimod for Protestan
ter og andre.)
Den katolske Kirkes Standpunkt
er her langt mere »bibelsk» end den
protestantiskes ; thi det er rigtigt,
at det ikke redder Kirkens ,Ere, om,
en Sogneprrest nregter at vie fraskil
te, naar hans Kapellan gör det.
Men• har der ikke i den katolske
Kirke foruden ,Egteskabs-Annule
dngen af de meget rimelige Grunde,
. Fru Undset anförer, vreret anqre,
som maa synes inkonsekvente ? Er
ikke Napoleon d. l stes Vielse til
Marie Louise lidt i Slregt med »hors�
bevilgning». lkke paa Grund af
hans borgerlige Vielse til Josephine,
siden de var Katoliker, men paa
Grund af den kirkelige, som senere
fandt Sted. Jeg er endnu paa Lan
det og har ikke en Bog at . slaa op i,
men husker, der blev anfört en
manglende Formalitet - at Sogne-

prresten ikke var der, tror jeg . som Forklaring paa Skilsmissen.
Men det synes dog lidt subtilt, naar
Vielsen var forrettet af en Kardinal,
og Paven sanktionerede den ved at
overvrere Kroningen og indvie Kro
nerne. En »Maitresses» Kroning
var han dog nreppe gaaet med til.
Ligeledes Henrik d. 4des Vielse
til Maria af Medici. Selv om han
var Hugenot, da han blev viet til
Marguerite af Valois, var han jo se
nere blevet Katolik, fordi Paris dog
var »en Messe vrerd», og maatte da
vrere bundet af sit förste ,Egteskab.
Og et endnu. Selv om Frederik d.
4des »Vielse» til Anna Sofia er mer
end forargelig, synes Tolerancen
overfor de fast efablerede Maitresser
ikke heller fuidt fors-varlig. Er Lud
vig d. 14de og 15de - for blot at
nrevne to-excommunicerede af den
Grund ? Bossuet kan holde en gri�
bende Tale, da La Valliere bliver
»Soeur Louise de la Misericorde» Of/.
selve Dronningen lregger Slöret paa
hende -, men Kongen, som har
vreret trolös mod begge og allerede
er dybt indlevet med Mme de Mon
tespan, bliver nreppe nregtet Absolu
tion og Sakrament for det. Ingen
Skriftefader kan vel i aarevis tro, at
hans Skriftebarn stadig mener at
bryde et saadant »fast» Forhold. Og
da bliver det dog, som om han sank
tionerer det.
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Det glreder mig at have hört en
katolsk Prrest sige : »Hvordan de
Skriftefredre har stillet sig, ved jeg
ikke. Jeg ved blot, at j eg ikke gik
med til det» . Men det hj relp er jo
ikke, naar en anden . Gejstlig gör
det. - Naar Fru Undset siger, jeg vel
ikke tror, nogen kan naa til Udfol
delse af P ersonlighed og Livsmulig,.
heder ved at » forraade et Barn», saa
ligger det for mig udenfor Spörgs
maalet, og . det bur de j eg vistnok
have b etonet. T\hi en Mor kan ikke
gaa. Der er al Tvivl ophrevet. Men
jeg mener j o endda ikke, at en kri
sten Hustru eller Mand kan skilles
fra den urette Mage netop paa
Grund af Bibelordet. J eg har kun
sagt, det kan vrere overmenneskelig
s vrert at holde.
Fru Sigrid Undset har aldrig set,
at et Menneske, som var brudt
ud af .tEgteskabet, fordi det mente at
have mödt den r ette Medhjrelp , dcr
ved vandt Hjerteberigelse og Ud
dybning - og det er ikke underligt.
For de Tilfrelde er meget sjreldnere
end de, hvor · det förste Brud blot
efterfölges af andre, og hvor Kaos
indtrreder i, Fölelseslivet.
Men det andet har j eg set - saa
det aldrig glemmes. Fordi det kan
före et iMenneske ud i den vrerste
Anfregtelse. »Kan Kristus vrerc
delt ?» som Paulus skriver. » Han,

s om s elv har kaldt dette til Liv, .
sprerrer han virkelig for det?»
Jeg har set Bibelordet brydes og
harmonisk · Lykke, p ersonlig Beri
gelse fölge derefter. J eg har set det
holdes __:_ og Mennesker siden gaa
menneskeligt til Grunde. Ikke fordi
L ykken maatte ofres, men fordi, den
p ersonlige Vrekst hos visse Naturer
kan gaa istaa uden den Tilförsel,
s om den r ette Medhjrelp yder.
Alligevel mener jeg, Ordet man
holdes. Naar Fru Undset taler om
p ervers Fölelse, saa k an den �ikkert
före Mennesker ud i pinlig og ufor
staaelig Lidelse. Men den kan al
drig sammenlignes med den Lidel
se, som den stor e Krerlighed mellem
Mand og Kvinde kan före med sig.
F ordi der er det Fölelsen af det
guddommeligt berettigede, som ud
dyber Lidelsen. Og den Fölelse fin
des nreppe i p er verteret Erotik, selv
om der kan vrer e en Art forvn:enget
Idealisme i den.
Ja, jeg mener ogsaa, at ud fra
Troen paa, at Guds-Besiddelsen er
det eneste fuldkomne Gode, kan
F orsagelsen baade krreves og ydes.
Men vi maa ikke glemme, at om det
Menneske, hvis Gud.s forhold var af
en Haandgribelighed, som vi kun
har en svag Anelse om, og som var
i selve Paradis, s agde den Alvidende
dog, at han ikke havde det godt, för
han fik sin rette Mage hos sig.
Ingeborg llfw·ia Sick.
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B I S K O P MAG N US O LA l TAVA S T S
F Ö D E L S E O R T.
I min uppsats »Magnus Olai Ta�
vasts kyrkliga gärning», publicerad
i Credo år 1 927 (hft 10 och 1 1) , har
jag, i överensstämmelse med det
gamla antagandet och utfin att kon
trollera uppgifterna, anfört, att bi
skopen blivit född den 14 oktober
1357 å nämnda lägenhet. Vidare
har jag framhållit, att hans farfar
skulle varit en Nikolaus Tavast och
hans fader en viss Olof Niklasson
Tavast. På initiativ av fiskalen vid
Åbo hovrätt Hakon Gruner och med
hans bistånd har jag numera un�
derkastat denna fråga en kritisk
granskning, varvid jag funnit, att
de ovanstående uppgifterna lmap
past kunna vara riktiga.
Nikolaus Tavast kan knappast
vara biskopens farfar, ty hans fader
måste hava hetat Olof Jönisson, i
en del urkunder nämnd Olof Iwans
son. Och är biskopen verkligen född
den 14 oktober 1357, vilket väl är
riktigt, enär han samstämmigt sä
ges hava dött vid en mycket hög
ålder, kan han knappast heller hava
fötts å nämnda Ala-sjoki egendom,
som då ännu icke befanns i hans
faders ägo. Min bevisföring är föl
jande :
I Registrum ecclesiae · Aboensis,
eller, såsom den ock kallas, Åbo
domkyrkas svartbok finnes ett kö
pebrev, daterat »Wirmo anno Domi
ni mccclxxv, die .apostolorum Petri
et Paulij», således den 29 juni 1375.
Enligt detta köpebrev överlät en
viss Bengt Galne sitt »godz j Nidrae,
som liggher vid Methos i Wirmo
solm, med allom tiillaghum - - -
enom beskedeligom manne Olaff
Jpnisson honom ok hans aer.ffuin
giom tiil aewerdel<iga aegho, om
hans godz j Ppharantha, som kallas
Kumirona, j sama solm o ( k) cl
mark paeninga, huilka peningaj ak
kennis haffua upburit aff theena

for : de Oloff Jjiinisson». Dessa gods
äro Alasjoki och Kummiruona, den
förstnämnda ligga:nde i dåvarande
Mietois by av Wirmo socken, de.q
senare åter i Pyhäranta by av sam
ma socken.
I ett erkännande givet »iuxta
ecclesfam Virmo anno Domini
mccclxxiij etc :a» finna vi, att ovan
nämnde Bengt Galne tidigare för
100 mark försålt till samme Olof
Jönisson bland annat hans ägan
de » Kwmirona» (= Kummiruona)
gods i Pyhäranta by av Wirmo soc
ken, vadan det. omnämnda köpet in
nebar, att Bengt Galne återbördade
sitt forna gods.
Men huru kunna vi av det ovan
sagda draga de vidare slutsatserna?
Vi , veta, att biskop Magnus Olai
Tavast ägde bland andra gods även
.{\.lasjoki såsom arv e.fter sin fader.
Sålunda heter · det i ett stadfästelse
brev, daterat »areno epter Gudz
hyrd med tretie · pa niondhe arit,
dagh naest epte.r sancti Ericx dagh»,
»oss witerligit wara ath wyrdeli
ghen fader Magnus j Abo ok hans
broder J�nis Olofsson, - - giorde syne mill an eeth jordha
skipte fore beggis thera laglighet
skull j swo mottho; at for : de wer
dogh fadher met Gud skulle haffua
ok beholda Alasiokj gaardh ok
godzet j Wirmo solm - - -. The
re fadher Oloff Tavast, kjiipte Alas
iokj for halff tredie hundrade mar
ker peningha, som kjiipensbreff
wthuisa - - -.» Ifall vi nu draga
oss till minnes, att Olof Jpnisson år
1375 köpte detta gods just för den
na summa penningar, finner man
att indicierna för vårt antagande
äro synnerligen starka. Men den
omständigheten, att godset var i bi
skopens hand arvejord, gör att det
blir alldeles säkert, att han icke kan
hava blivit född på .detta g<?�s. Det
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enda möjliga vore, ifall vi dock fast
hålla vid det gamla påståendet om
orten för biskopens födelse, att bi
skopens fader skulle tidigare ägt
lägenheten, men kort efter Magnus
· Olai Tavasts födelse försålt den
samma för att efter år 1375 åter
.förvärva godset. Något belägg för
detta hava vi dock icke i urkunder
na funnit.
.Tag tror mig således kunna våga
påståendet; att Olof .Tönisson och
Olof Tavast äro en och samma per
son samt därtill biskopens fader.
· Vidare vågar jag fastslå, att biskop
Magnus Olai Tavast icke föddes å
det uppgivna godset.
Härigenom uppstår för oss en ny
fråga: Var är han född ? .
Det gives den åsikt, att han alls
icke vore född i Egentliga Finland
utan i Tavastland. Detta antagande
stöder sig därpå, att biskopens fa
der ägde stora egendomar i detta
landskap samt att släkten, såsolll
namnet utvisar, skulle härstamma
därifrån. Ett ytterligare stöd för
denna åsikt tror man s•i g finn.a däri,
att efter faderns död skiftade biskop
Magnus och hans äldsta bror ,för
äldrarnas äldsta barn, faderns fasta
gods sålunda att den äldste sonen
Niklis (Nils) erhöll »all the gotz os
badhorn tilfiöldo i tauestaland oc
eet gotz j borghaby j swatzaa sokn
j Nylande» , medan Magnus åter
»sculum behalda all the gotz os
badhorn fiöldo til arfs j wirmo oc
pike soknom, oc eet gotz j paltila j
vittamala solm». Detta skifte ä1; da
terat »j abo Areno aepter gudz
byrdh yppa sancti Vincencii dagh»,
'således den 22 j anuari 1423. Då
Nils Tavast såsom den äldste sonen
kom att vandra den världsliga ba
nan, valde han, antager man vidare,
såsom sitt egentliga verksamhets
område ättens hemtrakter, vilket
styrkes därav, att han en tid var hä
radshövding i Hollola härad.
.Tag är dock mera benägen antaga,
att biskop Magnus Tavast verkligen
var född i Egentliga Finland, . när-

mast då i Wirmo socken, där hans
fader även ägde rätt många gods.
För riktigheten av denna min
åsikt talar först och främst tradi
tionen, om ock den oriktigt angivit
födelsegodset. Alasjoki gods, där
han oriktigt uppgivits hava blivit
född, heter ,i dag, som är, Tavastila.
Traditionen som sådan kan icke sak
na all grund, utan har födelsegodset
blott av traditionen fötväxlats. För
riktigheten av vårt antagande talar
även den omständighet, att biskopen
tillöste sig de arvegods, som voro
belägna i bl. a. "Tirmo socken. Är
det måhända för vågat, att i denna
omständighet se en yttring av bi
skopens kärlek j ust till den trakt,
där han fötts och måhända upp
vuxit. För min åsikt talar även den
omständighet, att han i universite
tets i Prag matrikel antecknats så
som Magnus de Birmo ( = Virmo) .
Ä r detta mitt antagande riktigt,
kunna vi måhända litet närmare
. bestämma det gods, å vilket vår sto
re biskop föddes.
Vi veta, att han bland annat stif
tat Helige Lekamens altare ,i Abo
domkyrka, vilket altare låg honom
synnerligt varmt om hjärtat. I en
donationsurkund, daterad »areno
apter Gudz hyrd mcdxxx pa thet ni
ende, in ·octaua beati Augustinij
episcopi et confessoris», eller såle
des den 4 september 1439, donerar
han till detta altare en hel mängd
gods bl. a. gods i »Karies>> , »Lena
kala» och » Haloss» byar av ,virmo
socken, vilka gods han av sina med
arvingar löst. Då han visste, att
dessa goi!s skulle efter hans död
möjligen återbördas till hans när
maste arvingar, ville han förhindra,
att åiminstone det gods han fötts
på· skulle undandragas kyrkan, som
h an froget tjänat och älskat, därför
donerade han detta gods till dom
kvrkan, närmast till underhåll av
d�t sltare han älskade måhända
mest. Beträffande denna donation
är isvnnerhet att märka, att dona
tio�sbrevet är synnerligen detalj
rikt. Han uppräknar synnerligen in-

254
gående av vilka han inlöst godsen
och vad han åt var och en sam
arvinge för godset erlagt, allt detta
för att o möjliggöra framtida klan
der av arvingarna.
. Häremot kunde visserligen invän
das, att han till samma altare även
donerat Alasjoki gods, varför den
.o vannämnda donationen alldeles
icke behöver vara ett indicium för
antagandet, att han fötts på något
av de i detta brev uppräknade god
sen. En viktig omständighet är här
vid dock att bea]da. Den 9 juli 1 439
överlät han till sin broder Lars
Olofsson Alasjoki lägenhet mot det
att denne skulle till altaret och dess
preb ende årligen utgiva en viss
skatt. Beträffande denna lägenhet
återtog han förty dess tidigare sked
da överlåtelse till nämnda altare.
Skulle han hava fötts å denna lä
genhet, kan man icke förstå, huru
han skulle ha återtagit donationen
av detta gods.

Med allt detta för ögonen är jag
böjd för antagandet, att biskop Mag
nus Olai Tavast fötts på n ågot av de
gods i Wirmo socken, som han me
dels donationsbrevet av den 4 sep
tember 1439 don erade till Helige
Lekamens alt�re vid Åbo domkyrka.
Detta antagande lider av den svag
het, att man icke kan kon statera,
huruvida dessa gods kommit i bi
skopens faders Olof Jönissons ägo
före 1357, den 14 oktober.
Min undersökning har således
fört oss så långt, att vi med en
någorlunda s äkerhet hava påvisat ·
tvenne historiska oriktigheter. Kan
hända kunna vi hoppas, att denna
utredning skall kunna vara en hjälp
för utforskandet av Finlands stör
'lta biskops födels eort.
Åbo, Dagen för Korsets upphöjel
se fest 1 930.
Jarl L:son Renwall.

ST. A U O U S T I N 0 0 H AN S R E G E L.*)
I Lpbet af de sidste Aar er der
blevet holdt Mindefester for adskil
lige berpmte P ersoner af forskellig
Art. Ingen har fortjent denne Ud
mrerkelse mere end den s tore Bi··
skop og Kirkefader fra det 4. Aar
hundrede, St. Augustin af Hippa.
Hele Verden hylder i Aar denne
Mand, der dpde for 1500 Aar siden,
og den katholske Kirke har paa den
Eukaristiske Kongres i Karthago
bevist ham den s tprste JEre, som
Framhed og Krerlighed formaaede
at vise.
I. I NAADENS FODSPOR.
I »Bekendelserne» har A ugustin
skildret den sprgelige P eriode i sit
Liv, da han, som endnu ikke var
Kristen, unddrog sig sin Moders
*) Om Augustins Liv foreligger der paa
Dansk : Hubert Messerschmidt : SanktAugu
stinus, Biskop af Hippo. (Kpbenhavn 1921.
Katholsk Forlag) .

Indflydelse for at holde sig fjernt
fra Gud. Hvor formprket et Men
n eskes Sjrel end kan vrere af Aan
dens eller Hjertets Vildfarelser,
sker det dog af og til, at en Lys
straale fra det Hpje et 0jeblik spn
derrive1· det Slpr, som skjuler del
overnaturlige for ham, og vis er ham
Renhedens o g Krerlighedens Vidder,
som med eet blrender og forvirrer
hani. Dette Naadens Lys s kinnede
pludselig ind i Augustins forhlinde
de Sjrel, fpr han endnu var naaet
saa vidt, at han kuil,de bryde. sine
Lrenker. »Bort med alle disse for
frengelige og tomme Ting», skrev
han - han var da 30 Aar - »jeg
vil kun hengive mig til Spgen efter
Sandheden.» Lidt senere lreser man ;
»De Tanker, som hrevede sig mod
dig, min Gud, lignede de Anstr en
gelser, som den Mand gpr sig, der
gerne vil rejs e sig, men overvreldes
af Dpsighed og slumrer ind paa ny
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--- Jeg kunde km:1 svare med
de Ord : Snart, snart ! Vent lidt end
nu ! » ( Conf. IV, 18 og VIII 12) .
Til Trods for hans Nplen forlod
Guds Naade ham ikke. Omsider
kunde han skrive: »Nu var min
Sjcel frigjort fra JErgerrighedens
fortcerende Bekymringer, rra de
urene 0 nskers Brod; og jeg jublede
som et Barn for dig, mit Lys og
min Rigdom og min Frel se, min
Herre og min Gud» ( Conf. IX 1 ) .
Vi kender saa godt den smukke og
gribende Scene i Haven i Milano :
Efter en heftig Kamp mellem Naa
dens og Fristelsens Rpster lyk,kedes
det et Ord af St. Paul at erobre
Augustin for Kristus . Det var en
Stund saa hpjtidelig i Kirkens Hi
storie, at denne Omvendelse hcedres
med en scerlig Fest, ligesom Saulus'
pludselige Omvendelse paa Vejen til
Damaskus ( Martyrologium Roma
num 24. April) .
Omv endelsen var fuldkommen.
Monikas Taarer havde vceret en alt
for kostbar U dsced til kun at frem
bringe en almindelig Hpst. Hun
kunde dp med Haabet om den her
ligste Fremtid for en Sjcel, der hav
de kastet hende saa meget. Augu
sti n besvarer Naadens Kaldelse med
hpjsindet Kcerlighed, han vil mo..
dig fplge Lyset til det alleryderste
Punkt.
Grundlceggeren af et Ordenssam
fund, som fplger St. Augustins Re
gel - Mere M. Eugenie de Jesus,
Grundlceggeren · af Assumptions
spstrenes Ord'enssamfund - har
sagt : »Naar man b etragter hans
Dyder, som har lyst over hele Kir
ken og fremkaldt Beunddng hos
alle dem, der er kommet ham ncer,
maa man slutte, at det er Guds Naa
des Lys og Trofastheden imod det,
der fremkaldte disse store Dyder og
satte ham i Stand til at udrette stort
for Herrens Hjord. Han, hvis mceg
tige Aand som ingen andens havde
gransket Teologiens Dyb der, han,
den r etlinede Natur med den sikre
Dpmmekraft, han, som var alle an-

dre overlegen, havde fra Himlen
faaet alle de Egenskaber, som krce
ves af den, der skal vcere F ader for
Sjcelen_e. Han, der var helliggjort
ved sin Anger og sin Kcerlighed,
kunde nu lede andre ind paa den
Hellighedens Vej, han selv vandrc
de saa sikkert ad.»
II. NAADENS REDSKAB.
De fortrolige SamtaJer i Cassia:
cum- Klostret i Thagaste-Bispe
stolen i Hippa - det er Stadierne
paa den Vandring, hvorunder Hel..
genens Indflydelse paa Sjrelene
fcestnedes og udvikledes saaledes,
at han endnu i Dag er Vejleder for
dem, der er kaldede til Bod og
lcenges mod Fuldkommenhed.
Lad os et 0jeblik dvrele i Tha
gaste for at kaste et Blik paa den
Regel, som senere er blevet fulgt af
en stor Mrengdc Ordenssamfun d.* )
»Fprst og fremmcst vrere Gud el 
sket, og derefter Nresten, thi disse
Bud er hlevet os givet som de vig
tigste.» Dette Motto staar ikke i
den Regel, som Augustin selv har
skrevet; men de 0.rd : » Gud vcere
elsket og <lerefter Ncesten» - er i
den Grad Indbegrebet af hans Lrere
og Udtryk for hans Hjerte og hans
A nnd, at de ved en frelles Overens 
komst mellem de forskellige Or
denssamfund er blevet antaget som
Regelens F orord.
:>Det er smukt » , siger den oven
nmvnt e Ordensspster, » at have en
Regel, der begynder med en hpjti
delig Erklrering om den altover
skyggende Krerlighed til Gud. Gud
el sket for sin Fuldkommenhed ! det er helt St. Augustin; og hvor
han brrendte af denne Kcerlighed ! »
*) A nm. Augustins 1viunkeregel, "Re
gula ad servos Dei", er v:.ese11tlig de For
skrifter, som han ,i Epist. 211 ga.v Kvinde
klostret i Hippo og omkring Aar 700 blev
om�krevet for Munkeklostre. Dens lndde. ling i Kapitler stammer fra Benedikt af
A niane (t 821). Regelens Udbredelse er s:.er
lig knyttet til det 11. Aarhundredes Re 
formbev:.egelse.
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Krerligheden til Gud er hyppigt Te
maet i hans Formaninger og Prre
dikener, og naar han i 10. Bog af
sine Bekendelser ydmygt a nklag.er
sig .for de Fejl, han mener at have
begaaet som Biskop, kan han uden
Anmasselse tilfplje : »Imidlertid eet er sikkert, at jeg elsker dig,
Herre».
»Og derefter Nresten.» »Munk.e
ne», siger Regelen, »skal leve i hel
lig Samdrregtighed i det samme Hm,
og kun vrere een Sjrel og eet Hjerte
i Gud.» I Fplge Fattigdomslpftet er
alt frelles; det er Forstanderen, som
uddeler alt, men ikke efter samme
Maal til enhver ; thi ikke alle er lige
strerke.» Han skal vaage omhyg
geligt over, at der drages Omsorg
for de syge - og den hellige Lov
giver har skrevet dette Kapitel med
den krerligste Mildhed.
· Han gaar ogsaa i Enkeltheder, da
han skriver om Nonnernes Dragt for at sikre Kristi Bru de en ydre
Fremtrreden, der paa een Gang er
prreget af Vrerdighed og Beskeden
hed. Alt, hvad der angaar Bpn og
Officium, Maaltider og Faste, Ved
ligeholdelse af Klreder og Bpger, m·
angivet omhyggeligt, men p aa e n
saa vidtsprendende Maade, at det
kan knyttes til de mest forskellige
Ordenssamfunds sreregne Ifonstitu
tioner. Lydigheden anfpres under
denne krerlige Form: »Man skal ad
lyde Forstanderinden som e·n Mo
der» - og paa den anden Side faar
Forstanderinden det Raad at mild
ne sin Myndighed, idet lrnn »mere
skal spge at gpre sig elsket e nd
frygtet».

Augustins Regel er paa een Gang
prreget af Mildhed, fordi den e,r byg
get paa Krerlighed, og af Styrke, for
di den k an lede Mennesker ti1 den
hpjeste Dyd ved ydmyg Afhrengig
hed og glad Selvhengivelse. Lykkelig
de Sjrele, som giver sig helt til Gud
under Ledelse af en saadan Mester.
Naar Augustin blev utallige Sjre
les Fprer til Hellighed, skyldtes det
te ikke blot hans 1 enestaaende Evner, men langt mere endnu hans
Bpn og Ydmyghed, der drog Guds
Velsignelse ned over hans Gerning.
En nidkrer Apostelsjrel lyser af f!,61gende Ord : »Almregtige og algode
Gud, du, den ene Gud i tre Perso
ner, som den katholske Kirke til
heder, jeg bpnfalder dig om, at du
ik.ke, efter at du i din Barmhjertig-·
hed har fprt mig hjem, vil tillade,
at de Sjrele, jeg elsker, forbliver a d
skilte fra mig i din Dyrkelse» ( De
duabus animabus 24) . Sit ydmyge
Sindelag aaberubarer han i en Prre
diken i H;ippo, hvor han siger : »Lad
os bekende vor Svaghed, og bpje os
dybt for at drage Kdsti rensende
Blik ned p aa os. De hovmodige H!,6j
der tforbliver tprre og u frugtbar e ;
Naadens Regn falder over Dalene og
gpr dem frugtbare.»
Gennem sine Skrifter og sin Regel
fortsretter Augustin sit Apostolat
gennem Tiderne. Ogsaa for os skal
han vrere Lrerer, ikke blot Sand
hedens, men ogsaa Hellighe dens, i
idet vi p nsker at efterligne ham i
hans redebonne Bodfrerdighed og
hans Troskab, hvormed han fu,l gte
det Lys, han havde modtaget.
Une Religieuse de l'Assomption.
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ET AUGUSTIN US- F ESTSP I L I B E U RON
. K LOSTERKIRKE.
Da Monte Casino i Fjor fejrede
sit 1400 Aars Jubilreum, hredrede
Munkene i Benediktiner-Abbediet,
Beuron, deres hellige Ordensfader
paa hans Sommerfestdag, l l te Juli,
med en liturgisk Fest i Klosterkir
ken. Ved denne Fest fortalte den
hellige Gregor den Sto1'e, St. Bene
dikts fprste Historieskriver, hvor
dan hin unge, romerske Patricier
drog bort fra Glredens og Verdens
livets Centrum, den straalende By
Rom, ud i Campagnens Ensomhed
og der rustede sig til at blive den
fremtidige store Ordensfader og
Grunder af hele Vestens Munke
ordener. En Skare Munke gik g en
nem Kirkens ene Sideskib med
Hymner og ·sånge, fplgende Fortrel
lingens Gang, til de standsede ved
Kirkens Indgangsd9>r. Men her kom
St. Benedikts Engel og b9>d dem gaa
videre til Maalet var naaet - det
Bj erg, hvor den hellige· Ordensfader
skrev sin Regel, hvor han tilsidst
»staaende opr ej st i G udshuset, st9>t
tende sine s vage Lemmer paa Dis
ciplene, gav sin Sjrel til Gud» .
Naar St. Benedikts S9>nner paa
dette Aars Sommer-Festdag var
blandt de fprste, der hredrede den
hellige A ugustin ved 1500 Aaret for
hans Dp d, saa skete det, som Pto�
grammet meldte, ikke alene til glor
vrerdig Ihukommelse om den store
Kirkelrerer, men ogsaa i talmemlig
Erindring om deres · Forgrengere,
A ugustiner Munkene i Beuron. Benediktinernes Historie i Beur-0 n
er nemlig ikke gammel, derimod
gaar l(lostrets Saga tilbage til det
1 1 te Aarhundrede, da Augustiner
Chorherrer anno 1075 grundede et
Kloster i den skp nne Dalsrenkning
ved Donaus Bred og 2 Aar efter,
paa Maria Himmelfart, i ndviede de
res Klosterkirke til Gudsmoders og
den hellige Martins lEre.- Renved

800 Aar rpgtede Augustiner Mun
kene i Beuron trofast deres hellige
H verv, til Stiftet ved Klosterstormen
1802 opluevedes og Klostret kom i
Fyrsterne af Hohenzollern-Sigma
ringens Ej e. . Der gik ved dette Aars Festspil
ingen Munkeskare gennem Beurons
Klosterkirke f9>lgende den hellige
Augustin paa den lange Rej s e h·a
Afrika hl Italien og tilbage til Fred
r elandet. Hele MysteriespilletsHand
ling koncentreredes foran Hpjaltret,
paa hvis Trin den hellige Ambrosius
med Diakoner tog Plads. .Paa Pres
hyteriets Evangelieside sad den hel
lige P ossidius - overfor ham St.
Augustin, hans Engel, seks Kanto
r er. og Chronisten, mens Munke
koret indtog sin sredvanlige Plads
i Korstolene.
Efter at Chronisten havde oplrest
P ave Urban den 2dens Bulle fra
1097, hvorved Klostret i Beuron
blev stadfrestet, og Praeco (Herol
den) fra sin festligt smykkede Lrese
pult h9>j tideligt havde forkyndt det
kommende Festspil, tog dette · sin
Begyndelse med en festlig Indgangs
hymne »Festa patris Augustini».
Denne Hymne skyldtes Beutons be
r9>mte Prior, Koralforskeren, Pater
Dominicus Johner, der med fin
K unst dels havde komponeret, dels
sammensat Spillets Musik. At Hym
ner og Recitativer blev sunget som
Gregoriansk Choral ( de sidste i
Lektie- og Evangelietone) er unpd
vendigt at tilf9>je. Anden Sang ken
des ikke i Beuron Kloster kirke, og
s unget blev den med den Fromhed,
den dybe musikalske Forstaaelse og
sikre Stil, hvormed Benediktineren,
fremfor nogen, foredrager Kirkens
reldste og redleste Sang. Over den
n e Sang tonede en ganske ej endom
m elig, genial Orgelledsagelse. Sagte
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og fj erntklingende forlenede den
hele Festspillet med en egen beta
gende Mystik.*)
Paa Fantasiens Vinger fprte� vi
nu Aarhundreder tilbage i Tiden og
stedtes for den hellige P ossidius,
Biskop af Camala, St. Augustins
fprste Historieskriver og Ven. Af
St. Augustinus » Vita» fortreller
Possidius, hvorledes A ugustin, der
fpdtes af gode Forreldre, oplreres i
al Videnskab, bliver Lrerer i Kartha
go, Rom og Milano, i hvilken By
han, ved at hpre Ambrosius' Prre�
kener, fpres bort fra Manichreernes
Vranglrere og Livets Vildfarelser,
til den Dag kommer, da han, vun
det for den katolske Tro, kort fpr
Paaske modtager den hellige Daab.
Da lyder fra Altret Christi Stem
m e »Ego .sum pas tor bonus» og j ub
lende syrrger Munkekoret, med fry
defuld Betoning af Ordet » gaudens» ,
om Hyrden, der lregger det genfund
ne Lam paa sine Skuldre.
lVI en Augustinus' Engel, hans tro
faste L edsager, vil ikke, vi skal
vrer e uvidende om Moderen, hvis
Taar er og Bpnner frelste Spnnen.
Derfor synger Englen de Ord, s om
den store Kirkelrerer og ydmyg Botl
frerdige selv har skr evet om den
hellige Monica i sine » Bekendelser » :
»Hun begrred mig som en Dpd, for
at Du maatte op vrekke mig.» Her havde Forfatteren af Myste
riespillet, Pater Hildebrand Jaisel',
haft den smukke Tanke at i ndsky
de det til den hellige Monicas Fest
dag hprende Evangelium om En
kens Spn i Naim. Og da St. Lucas
Stemme har sunget om Christi
Vandring ,i den Stad, hvis blotte
Navn blev mangen bedrpvet Moders
Trpst, l yder Frelserens Stemme med
de barmhjertige Ord : »Noli flere»
- grred ikke. - P aa hans Magt
bud : »Adolescens, tibi dico, surge>> ,
viser Choralens · 1angsomt baarne
*) Saavel Orgelledsagelsen som ogsaa
Pne- og Postludium var komponeret - og
blev spillet af den unge meget talentfulde
Pater Cyril Petre fra St. Emaus i Prag.

Toner os den Dpde, r ej sende sig fra
Baaren. - »Augustine, tolle, lege»,
kalder Englen. Selv synger nu St.
Augustin de Ord, der vistes ham i
Romerbrevets 13de Kapitel, gennem
hvilke hans Liv fprtes ad Naadens
Vej . De violette Bodsklreder ombyt
tes med Daabeils hvide Klredeb on,
og gribende lyder fra Munkekoret
Paaskelprdagens gamle Daabssalme
»Sicut cervus desiderat ad fontes
aquarum, ita desiderat a,nima 111.ea
ad te Deus» - .
I Mysteriespillets 2den Del blev
den hellige Augustin af Biskop P os
sidius rakt Casula, Mitra og Stav.
Kantorer og Kor istemmer den
1 45de Salme, over hvilken St.
Augustin holder en Tale C:Migne.
P. L. 46, 91 7 ) og med Introitus » In
medio» af Gradualets » » Commune
Doctorum» afsluttedes Beretningen
om hans prrestelige Gerning. For sidste Gang syn·ger P ossidius
om sin Ven, om hans Dpd og Be
gravelse. Englen nrermer sig, tager
Biskopstaven af St. A ugustins
Haand og gaar foran ham hj em til
Himlen, medens hans Billede trre
der lysende frem paa Altret, over
det Sted, hvor hans Trone s tod. A f det ej endommelige liturgiske
Fes tspil i Beurons Klosterkirke vil
navnlig P ossidius' Sang staa fast i
Erindringen. Det var s om om Kom
p onisten havde lagt hele sin Musi
kersjrel i disse skpnne Ohoral-Reci
tativer, der blev s unget med saare
fin, sj relfuld Nuanceringskunst af
en ualmindelig varmtklingende ,
smuk Barytonste:mrne. .
Selv om F es ten var viet St. Augu
stin, saa undlod Munkene i Beuron
ikke at hredre deres egen hellige
Ordoosfader paa hans Hpj tidsdag.
Derfor lreste Herolden ud af Klost
r ets Krpnikebog » hvorlui1de Klost
ret i Beuron, ved Guds Naa:des F or-
syn, Aaret 1863, i IPave Pius den
9des P ontificat, atter blev aabnet
ved Prioren Maurus ,volter, under
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den hellige Fader Benedikts Or
densregel». Med en Hymne, »Magnr
Pater Benedicte» hyldede nu Mun
kene St. Benedikt, og efter at Klost
rets Abbed havde bedt Slutnings
b�nnen - Orntio Casinensis -, for-

enedes alle Stemmer i Kirkens store
Takkesang, den Ambrosianske Lov
sang »Te Deum laudamus>> - »Sto
re Gud vi love Dig i> . Beuron i Juli 1930.
Augusta Eschricht.

D E N F Ö R S TA I N T E R N AT I O N E L LA
KAT O L S KA P R E S S K O N O R E S S E N
H Å L L E N I B R Y S S E L.
»Mina företrädare», yttrade Pius
X vid ett tillfälle, »brukade välsigna
riddarnes svärd. Jag föredrager att
välsigna de katolska publicisternas
pennor.»
Liksom påvarne Leo XIII, Pius X
och Benedikt XV har Pius XI klar
blick för pressens utomordentliga
betydelse och nödvändigheten att
befrämja den katolska.
Då kardinal van Roey, primas av
Belgien och ärkebiskop av Malines
(Mecheln) för någon tid sedan be
sökte Vatikanen, sporde Påven ho
nom, om det icke funnes utsikt att
få till stånd en internationell ka
tolsk presskongress.
Kardinalen satte sig i förbindel<se
med inflytelserika katolska journa
lister i olika länder*) och den 30
*) Den in.ternationella kommitten · bestod
av följ ande herrar : Rene Delforge, ordfö
rande (Brnxelles) ; J oseph Ageorges, sek
reterare (Paris). Ledamöter : greve Delh
Torre, utgivare a f , L'Osservatore Romano ;
D :r Stocky af Kölnische Volkzeitung ;
Louis Gilles (Bruxelles) ; Jean van Menlen
(Antwerpen) ; Josef Capdevilla, utgivare
av " El Mati" (Barcelona) ; Leon Bertaux
a:v "La Croix" (Paris) , Francois Veuillot,
orförande i franska j ournalistföreningen,
Mgr Jean Origer, utgivare av "Luxembourg
vVort" ; Mgr Kaczinski. ledare av Polans
katolska pressagentur ; Jan l'viatyasik, utgi
vare arv "Glos N arodu (Krakau) ; Gonzague
de ReRynold, ordförande i !'Union catho
lique d'etudes internationales" (Schweiz) ;
Quartenont, utgivare av La Liberte (Fri
bonrg, Schweiz) ; Jaime Toldra Tarra
gona, Mgr Miiller, "Bayerischer Ku
rir" ; D :r Schoepfer ("Das neue Reich"
(Wien) ; Funder Reichspost (Wien) ;-Merk
len "La Croix", Paris).) Belg-i ska jonrna-

augusti 1 930 kunde Bryssel hälsa
2 1 0 katolska publicister, represente
rande 27 olika länder.
Den katolska pressens första in
ternationella möte fick sin invig
ning då dess medlemmar söndagen
den 3i augusti voro inbjudna att be
vista den högtidliga avslutningen av
den stora eukaristiska kongressen,
varmed det katolska Belgien i Mali
nes firade hundraårsminnet av åter
vunnen frihet och självständighet.
Etthundra extratåg, varav tjugo en
bart från Bryssel, förde vallfarare
från alla delar av Belgien till Mali
nes, där äreportar voro resta på ga
tor och torg, och husen, även i av
lägsna gränder, smyckade med flag
gor och blommor. Fastän trängseln
på gatorna var oerhörd, rådde mön
stergill ordning, såsom det hövdes
bland skaroi', vilka samlats för att
fira Kristus Konungen, och av vilka
många tusen i arlastund knäbö,it
vid kyrkornas altarrunder, där Bel
giens alla biskopar och otaliga präs
ter utdelade eukaristien. Kort före
elva började stadens ky1'.kl(lockor
ringa samman till högmässan; som
vid ett altare, rest på Grande Place,
celebrerades av kardinal van Roey i
närvaro av nuntien Mgr Micara, alla
Belgiens biskopar, talrika abboter,
med Malteser-riddare, den Heliga
listföreningens ordförande Henri Dorchy
och sekreterare Leon Maiillie. O rganisa
tionskommittens ordförande : Auguste Tho
mas, samt sekreterarne Paul de Laridsheerc
och Rober.t Moulinase.
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Gravens riddare, och det Heliga Blo
dets brödraskap såsom hedersvakt
vid altarets fot; med tribuner för
Belgiens senat och deputeradekam
mare, under det tusen och åter tu
sen andäktiga fyllde det väldiga tor
get och angränsande gator. Dom
kyrkan Saint Rombeauts . berömda
kör sjöng mässan, men icke ensam,
ty den mångtusenhövdade försam
lingen uppstämde responsorier och
Credo.
Om möjligt ännu mer gripande
än högmässan var den stora proces
sionen, som drog genom stadens ga
tor med 150,000 ( etthundra.femtio
tusen) deltagare under 2,000 kyrko
standar, ledsagande Belgiens mest
berömda reliker, bl. a. det Heliga
Blodet från Bruges, hyllande ko
nungarnas Konung, dold under Sak
ramentets slöja. Bland deltagarne
märktes stora bonde- och arbetar
föreningar, bl. a. arbetets hjältar,
gruvarbetarne, i sina dräkter och
med gruvlyktor i handen, till sist
bildande hedersvakt vid kardinalens
residens, och av honom hälsade
med hjärtliga ord.
Dagen i Malines är ett minne för
livet, och endast i Polen, vid Kristi
lekamensfester i ,vilno och ,var
szawa, har jag sett något så gri
pande.
Påföljande dag, den 1 september,
öppnades den katolska pressens in
ternationella utställning i Institut
S :t Louis i Bryssel. Nästan alla
Europas länder, ävensom Förenta
Staterna, Kina, Japan m. fl. utställ
de tidningar, revuer och andra
tryckalster. Band de skandinaviska
länderna hade Danmark och Fin
land likaledes utlagt både hela år
gångar av sina katolska tidskrifter
och dessutom talrika katolska böc
ker och flygskrifter.
Alldeles speciellt intresse tilldrog
sig utställningen angående Sovjet
Ryssland, med bilder från bolsjevi
kernas fängelser, fotografier av en
del av deras rysligt torterade och
dödade offer, deras religionsfientli
ga tidningar, . ateistiska flygskrifte�·,

hädiska · karrikatyrer, pressalster
tryckta på de flesta europeiska
språk för utbredande av deras guds
förnekande o<;h allt omstörtande
ideer.
Där förekommo även publikatio
ner till bolsjevismens bekämpande
såsom »La. vague rouge» (Paris)
och »Moscou sans voiles», av bel
giska konsuln J. J)ouillet, vilke1_1
under 9 år vistats i Ryssland, och
som under utställningen på älskvär
daste sätt stod till tjänst med upp
lysningar. H_ans ypperliga bok har
utkommit på 18 språk, också på
svenska : Bakom Moskvas kulisser,
och förtjäna vidsträcktaste sprid
ning.
Samma· dag som prcssutställning
en blev presskongressen, efter för
rättad bön, öppnad av ordföranden
i de katolska publicisternas interna
tionella byrå, M. Rene Delforge. I .
sitt högstämda anförande ställde
han kongre·ssen under Kristus Ko
nungens hägn, hembar Påven och
även kardinal van Roey, kongres
sens beskyddare,* ) sin hyllning, och
påpekade närmaste målet för den
internationella katolska pressby
råns strävanden, nämligen en inter
nationell sammanslutning av katol
ska journalister för att därigenom
virina gehör hos Nationernas för
bund, organiserande i hela världen
av krafter till bekämpande av bol
sjevikernas religionsförföljelse samt
upprättande av ett universellt infor
mationsorgan med speciellt katolsk
karaktär.
· Sedan telegram till den Helige Fa
dern blivit uppläst, tog belgiske
statsministern Segers till ordet.
Hans glänsande, av ädel hänförelse
burna tal · om katolikernas plikter
mot sin press hälsades med stor
mande bifall. Sällan har jag hört
*) Kongressen fick mottaga många bevis
på sympati : Primas av Polen Kardinal
Hlond, hade såsom sin representant sänt
Mgr Kloz från Poznan, och Kardinalärke
biskopen av \Vien telegraferade, att 300,000
österrikiska barn offrade böner och kom
munioner för kongressen. .
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ett s å medryckande tal, och träffan. de yttrade M. Frarn; ois Veuillot:
»Det är ej mer än rätt, att det land,
som först gav signalen till kors
tågen, också blir det vilket ger upp
hov åt det nya korståget i pressen».
Sektionernas arbete denna dag
inleddes med föredrag av L. Consi
dine ( U. S. A. ) , ledare av press
agenturen Fides, Rom, behandlande
pressen i allmänhet och den katol
ska i syn nerhet samt formerna för
en lämplig katolsk informations
byrå.
Jesuitpatern Bangha Bela, bekant
för sina genomgripande insatser i
Ungarns katolska liv, talade med
liv och kraft om samarbetet mellan
katolsk press och katolsk aktion,
med direktiv från den senare.
P åfölj ande dag höllos föredrag a v
r ektorn vid j ournalistskolan på uni
versitetet i Lille, Verschave, om ka
tolska j ournalisters utbildning, och
a v s ekreteraren vid franska j ourna
listföreningen Massiane, on1 förbätt
rande a v j ournalisternas ekonomi
ska ställning.
· Abbe Merklen, huvudredaktör för
La Croix, Paris, och D :r Stocky, ut
givare a v Kölnische Volkszeitung,
Köln, skördade livligt bifall för sina
anföranden om medlen att utveckla
den katolska pressens verksamhet.
Kongressens slutsammanträde, hål
let för att a vlägga enhällig protest
mot religionsförfölj elserna i Ryss
land; b evtstades · a v kardinal van
Roey och nuntien, vilka hälsades av
M. Delforge, varefter M. Goemarc
talade om det arbete, s om utföres av
den under hans ledning stående
pressorganisationen i Belgiens bi
skopsstift. Därpå hölls föredrag a v
j esuitpatern Fil. D :r Edmund
,,1 alsh, vice r ektor vid universitetet
i Georgetown, en grundlig �tännare
av Ryssland, där han a v Påven 1922
utnämndes till ordförande i den
påvliga kommission, som genom
olika centraler i olika delar a v
Ryssland dagligen bespisade 1 60,000
hungrande, ända till dess bolsj evi
kerna två år senare förbj ödo den

amerikanske patern att vistas i Sov
j etriket.
Med citat ur bolsj evik-koryfeers
skrifter och andra klara och tydliga
fakta p åvisade pater vValsh, att på
ryskt område existerar oförsonlig,
organiserad och s tridbar ateism, un
derstödd och garanterad a v Staten ,
och avsedd att med våld p åtvingas
den civiliserade världen;
att om kollektivismen är kommu
nismens kropp, s å är ateismen dess
själ och internationalismen målet
för dess yttre verksamhet.* ) ;
att bolsj evikerna bekämpa all re
ligion: kristen, j udisk och muhame
dansk;
att de sträva att utrota moralen
liksom r eligionen;
att kamp en föres genom . skolor,
högskolor, pressen, biografer, teat
rar samt icke minst med grymt, blo
digt våld.
P å\,en Pius XI har genom sin
skrivelse av den 2 februari 1930 in
för all världen blottat religionsför
följ elsen i Ryssland. 320 milj oner
katoliker med den katolska pr essen
i spetsen, böra alltj ämt rikta upp
märksamheten på sovj ets tyranni
för att om möj ligt komma förfölj ar
n a att blygas och de olyckliga, för
följda offren att fatta mod, då de
känna sympatiens stärkande kraft.
Efter paterns gripande föredrag
framsade kardinalen en bön för
Ryssland, varvid hela församlingen
under dj up rörelse knäföll. Däref
ter upplästes och antogs a v kon
gressen en enhällig protest mot sov
j ets religionsförföljelse. Efter slu
tade förhandlingar begav man sig
till det utomordentligt vackra Stads
huset ( Hötel de Ville) ; vars många
* ) Vid invigningen av det stora och mäk
tiga., av staten rikligen understödda A teist
förbundet, yttrad'e (år 1925 ) dåvarande un
dervisningsministern Lunascharsky : "Av
hela min själ önskar j ag gudsförnekarna
framgång i deras strid mot det vidriga spö
ket Gud, som förorsakat mänskligheten så
mycken dj ävulsk skada hela historien ige
nom" (D :r E . Wa1lsh S. J. "The Catholic
Church and religio11s persecution in Sovjet
Russia." - '480 Lexington Avenue, New
York sid. 4. )
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sevärdheter besågos u nder älskvärd
ledning av en av stadsstyrelsens
ledamöter.
Kongressen är slut, m en kvar står
minnet, både av vad den givit oss,
och av den storartade gästfrihet,
Belgien visat vid festliga samkväm
i Bryssel och �falines, vid utställ
ningarna i A ntwerpen och Liege,
vid besök i de u nderbara grottorna
i Han och andra platser, somliga
utmädda genom naturens skönhet
andra genom skatter av ädel konst.

Biskop Offerdahl död.

I pressläggningsögonblicket har
till Credos r edaktion ingått följ ande
telegrafiska underrättelse:
»Biskop Offerdahl döde igaar
Holland.
Kj elstrup.»
Gemensamt herdabrev från
belgiska biskoparna.

de

I ett gemensamt herdabrev m ed
anledning av. 100-årsminnet av Bel
giens existens som sj älvständig stat
hava de belgiska ,b iskoparna u pp
manat landets troende att icke för
gäta, att det är i sista hand den gu
domliga försynen, Belgien har att
tacka för sitt u ppsving u nder de
hundra senaste åren. KatoLikerna
anmodas att visa sin tacksamhet ge
nom att giva störst m öj liga finan
siella u nderstöd till den planerade
belgiska nationalhelgedomen till

»Belgierna» , skrev Köln. Volks
zeitung, » hava överhopat sina ut
ländska gäster med så många prov
på vänskap och godhet, att m an
icke finner ord för att tacka dem.
Bryssel har ånyo visat sig vara kon
gressernas stad. De belgiska katoli
kerna förstå att samla och göra les
honneurs mot utländska katoliker.
Dessa skola aldrig glömm a det gäst
fria, älskvärda Belgien.»
Bruxelles den 16 sept. 1930.
Gustaf Annfelt.

Jesu heliga Hj ärtas ära. Till den
inre-politiska striden m ellan flam
ländare och valloner tar herdabrevet
så till vida ställning, att det upp
fordrar båda parterna att erkänna
Belgien som det gemensamma ,fä
derneslandet. Bi skoparna b eklaga,
alt det i Belgien icke heller nu sak
n as tecken till att katolikerna efter
de många politiska striderna m ot
k atolska Kyrkan ej kunna få glädj a
sig åt en slutgiltig fred utan blott
at ett osäkert vapenstillestånd. Bel
gien får emellertid icke glömma, att
det har Kyrkan att tacka för sin ci
·vilisation. » Människorna l eva i cke
blott av hygien och ordnade yttre
förhållanden, av vetenskap och lit�
1.eratur. Om de vilj a säkerställa sin
existens och hava verklig framgång,
behöva de bliva delaktiggj orda av
element av en högre världsord
ning: r ättfärdighet, m änniskokär
lek, m åttfullhet i njutandet av det
j or diska goda, kyskhet, försakelse
och offeranda.»
Med anledning av detta herdabrev
har Kardinal van Roey, ärkebiskop
av Mecheln, fått mottaga en lyck
önslmingsskrivelse från deri helige
F adern, som på detta sätt velat giva
uttryck åt sin stora tillfredsställelse
och sitt fulla gillande av det gemen
samma herdabrevet. Den helige Fa
dern är av den uppfattningen, att
de belgiska biskoparna genom den
na trosfriska handling i hög grad
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befrämj at religionens sak i Belgiien,
vartill han lyckönskåde den belgiske
kardinalen och de övriga belgiska
biskoparna.
Den första nationella eu karistiska
kongressen i Belgien

har ägt rum i Mecheln och blev ett
levande bevis på den belgiska katol
ska aktionens livskraft. Hela landet
levde i en atmosfär av trosvärme
och trosglädj e i eukaristiens över
naturliga glans. 50,000 barn j ämte
väldiga massor läroverks- och i.mi
versitetsungdom, arbetsgivare och
arbetare, 11 eligiösa föreningar etc.
drogo med fladdrande fanor genom
staden till de olika kyrkorna. över
åttio extratåg befordrade deltagar
na till Mecheln.
2:dra marianska . nationalkongressen i Frankrike

har ägt rum i L ourdes, vari Kardi
nal Verdier deltog som påvlig legat.
Alla predikningar och föredrag an
knöto sig till dogmen om den obe
fläckade avlelsen. För ungdomen
höllos särskilda föredrag öm r en
hetens dygd, om botsakramentet
och bönen. Vid kongressens slut
drog en högtidlig, eukaristisk pro
cession, vari omkring 50,000 per
soner deltogo, genom stadens gator.
Till den helige Fadern överlämna
des tre böneskrifter : om världens
invigning åt Marias obefläckade
hj ärta, om utvidgning av Marias,
förmedlarinnan av all nåd, fest till
hela världen och om heligförklaring
av den saliga Bernadette Soubirous.
Tyskt bibelarkiv.

Man planerar upprättandet av ett"
t yskt bibelarkiv i Hamburg, vilket
till att börj a med får till sin upp
gift att efterforska tyska bibelöver
sättningar före L uther. De oerhört
· många fullständiga och ofullständi
ga översättningar, lektionarer, versi
fierade bibelbearbetningar, citat ur
uppbyggelseböcker, r eligiösa skåde�
spel, psalmer och sånger etc. , som

ännu finnas i behåll från medel
tiden, skola uppsökas och invente
r as, liksom också konstnärliga
framställningar med bibliska motiv.
Upprättandet av ett sådant arkiv
bLir av största betydelse för den ka
tolska vetenskapen och kommer för
visso att i hög grad bidraga till att
skingra de gamla fördomarna mot
medeltiden. Bland dem, som från
katolsk sida främj a planen, märkes
Biskop Berning i Osnabriick.
1 : sta internationella utställningen
för kristlig nutidskonst.

Mussolini har genom ett särskilt
dekret biträtt planen att i Rom an
ordna en utställning för nutida
kristlig konst, vilken skall öppnas
r edan i november i år. Hederskom
mitten utgöres av ett stort antal
kardinaler, kyrkof�ptar, prälater
och framstående italienska statsäm
betsmän.
Den litu rgiska rörelsen i Italien.

Det finnes knappast, skriver
»Schönere .Zukunft», en bättre mä
tare av det r eligiösa känslolivets
äkthet än den liturgiska rörelsens
livaktighet i ett land. På den nyli
gen avslutade internationella litur
giska k ongressen i Antwerpen gåvo
de italienska r epresentanterna en
överblick över den liturgiska an
dans uppblomstrande i Italien. Tack
vare Pius X :s och de följ ande på
varnas strävanden är liturgik nume
ra ett obligatoriskt ämne vid de ita
lienska prästseminarierna. De. präs
ter, som redan äro verksamma i för
samlingarna, utbildas under sär
skilda liturgiska veckor. Stora för
tj änster på den liturgiska musiken s
område ha nedlagts av elen italien
ska Ceciliaföreningen, men franiför
allt av skolan för kyrkomusik i
Rom, som kan glädj a sig åt påvens
särskilda bevågenhet. Denna skola
är förebilden för de i de flesta stif
ten inrättade skolorna för gregori
ansk kyrkosång. I läroverk och vid
universite� göres ungdomen förtro-
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gen med de liturgiska tankarna. Sju
liturgiska tidskrifter, talrika litur
giska uppsatser i dagspressen och i
ungdomstidningar bidraga till ut
bredandet av den liturgiska r ör elsen
bland folket.
En salesianerkyrka Jerusalem.
T,ill minne av påven Pius XI :s
50-års prästjubileum hava Don Bos
cos söner uppfört' en ny kyrka i J e
rusalem, kallad »Martyrium» , vid
platsen för den förste helige Stefa
nus' grav och nyligen högtidligt i n
vigt densamma i närvaro av den la
tinske patriarken och många or
densmedlemmar.
Äkta katolskt liv - det verk
sammaste omvändelsemedlet.
I södra delen av Förenta Staterna
ära fördomarna mot vår Kyrka
många och stora. Den protestan
tiska traditionen i sydstaterna är
obruten och mycket stark, och ka
tolikerna betraktas mer eller mind
re som utbördingar. De mest fan
tastiska sagor om katolikerna spri
das där och bliva trodda, även i
högt bildade kretsar. P å den ameri
kanska katolska pressföreningens
årsmöte i Asheville berörde Biskop
Hafey från Northkarolina denna
protestantiska ofördragsamhet, som
på intet sätt dikteras av ond vil ja.
Den verkliga katolska Kyrkan kän
na våra motståndare icRe, eftersom
de ald'rig haft tillfälle att lär a känna
henne. De omedvetet 'bevar ade in
trycken från barndomstiden, då det
inpräntades hos dem, att katolska
Kyrkan är en blandning av irreli
giositet och brott, hava de svårt att
frigöra sig från. Den misstänksam
ma hållningen mot vår Kyrka änd
rar sig emellertid, så fort protestan
terna få möjlighet att med egna
ögon se K yrkans verksamhet.
Många präster och många religiö
sa sammanslutningar, i synnerhet
kvinnliga, som arbeta i sydstaterna,
hava gjort denna erfarenhet. Var
ken predikan eller det tr):ckta ordet

inverka så starkt på protestanterna,
som det katolska exemplet på över
tygande kristligt liv. En människa,
som verkligen lever ett katolskt liv,
kan göra oändligt mycket mera för
Kristi sak än tusen andra, som blott
tala om religion och sedlighet, för
klarade Biskop Hafey.
Nyligen avlidne geheimerådet
·d:r v. Harnack,
främste l edaren för den moder na
protestantiska teologien, har i sina
skrifter gjort många uttalanden till
förmån för de1i katolska K yrkan.
Vid 400-års jubileet av »reformatio
nen» beklagade han, att Luther rivit
ned alltför mycket : biskopsämbetet,
kyrkans självständighet, mässan,
offertanken, munkväsendet. I sin
bok »Kristendomens väsen» beteck
nar han »reformationen» son1 revo
lution, sori1 ett våldsamt brytande
med det historiskt förflutna. »Den
romerska K yrkan, en den mest
komplicerade och enhetliga skapel
se, har kraftigt fostrat de romansk
germanska folken. Hon besitter en
förmåga att anpassa sig efter ting
ens historiska förlopp som ingen
annan, hon förblir alltid den gamla
och dock alltid den nya. I alla tider
har hon fostrat heliga människor,
ifall människor kunna benämnas
så, och kallar alltjämt fram nya. »
Jugoslavien.
I Agram avhölls den 14�17 augu
sti den andra eukaristiska kongres
sen, vari nuntien Mgr P ellegrinetti
och samtliga jugoslaviska biskopar
deltaga. V,i d ett festmöte, som b e
söktes av 6,000 personer, däribland
r epresentanter från Tjeckoslovakiet,
· Frankrike, Österrike, Polen och
Amerika, talade bl. a. Rektor D :r
Bosanac om » Religionsundervis
ningen i skolorna» , Rektorn vid
Agramsuniversitetet D :r Belobek
om »Religion och vetenskap» . och
Professor D : r Karosec om » Eukari
sti och världsfred» . En stor euka
ristisk procession med 70,000 delta
gare avslutade kongressen.

Hiil.singborg 1930. Aktiebolaget Boktryck.
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