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SANCT PATRICK.
»The church is open daily for
the faitful to visit Jesus in the
Blessed Sacrament.» Så står det
om Sanct Patricks katolska kyrka
i Bradfords Catholic Magazine. Och
det är mer, än som kan sägas om
de prot�stantiska kyrkorna i denna
engelska stad. I närheten av Sanct
,Patrick ligger en sådan, berömd
för sin skönhet. Jag gick därför
dit en dag för att få se den. Men
förgäves! Det var en vardag, och
staketet omkring den var stängt
med ett väldigt hänglås, så att en
inbrottstjuv skulle haft svårt , att
taga sig in. De katolska kyrkorna
däremot stå alltid öppna, så att
man närsomhelst kan besöka dem,
och jag kan av personlig erfarenhet
intyga, att de icke stå tomma. Jag
har varit i Sanct Patrick så gott
som dagligen under alla årstider
och alla tider på dagen, och där
fanns alltid folk - små barn, le
dande ännu mindre vid handen,
gossar och flickor, unga män och
kvinnor och gamla och trötta. Från
barnaåren till silverhåren vana att

betrakta kyrkan som sitt andliga
hem, tröttna de aldrig därpå. Och
som i livet så i död
' en! På aftonen
av den vita söndagen bars en dö
ende till kyrkan. Det var hans sista
önskan att än en gång få se den,
och med blickarna fästa på taber
naklet utbrast han: »Herre, nu lå..
ter du din tjänare fara i frid, ty
mina ögon hava sett din frälsning».
Vad är det då, som gör, att ka..
tolska kristna älska sin kyrka så
högt? Ja, det finns mycket vackert
i Sanct Patrick, denna kyrka,. som
är vigd åt minnet av Erins apostel
- de färgade fönstren, som lysa i
guld och grönt, i djupaste rött och
himmelsblått, lampan i koret, som
brinner med aldrig slocknande lågaj
rökelsens lätta, blå skyar, altarets
blommor och ljus, processionernaS'
kors och fanor och över alltsam
mans det väldiga triumfkorset med'
Johannes på ena sidan och Maria
på den andra. Där finns också en
bild av »de sju smärtornas moder»
med den från korset nedtagna frär...
saren; och rfö:ande: s_cener utspelas:
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vid denna pieta. Jag har sett harn
stiga upp på bänken invid för att
kunna nå den och smeka hans tör
nekrönta huvud, och starka män
under djup rörelse b�ja sig ned för
att kyssa hålen efter spikarna i
hans händer och fötter och såret i
hans sida. . Och där är en Guds
ihoders bild i blå mantel och med
guldkrona på huvudet och flera hel
gonbilder; och intet barn kan med
merajnfierligt förtroende vända sig
till sin moder än de fattiga irlän
darna i Sanct Patrick vända sig till
den heliga jungfrun med sitt: »He
liga Maria, Guds moder, bed för oss
syndare nu och i_ vår dödsstund:�.
lngen är mera intim med sin bäsfa
vän än . de med sina helgon. De
iuhgås med dem lika förtroligt, som
om de ännu levde och vandrade
härnere och vänta sig allt gott av
dem. De veta ju, att det andliga
livet har många trappsteg, och att
de, som vilja uppåt, måste få hjälp
av dem, som nått högre än de själ
va, och deras hjärta säger dem, att
de kunna få denna hjälp geriom
helgonen.
Se, allt detta diager och lockar
till Sanct Patrick. Och det är ändå
inte det skönaste av allt. Det skö
naste är tabernaklets hemlighet det, att »han, som var död, men
som lever i evigheternas evigheter»,
bor i denna kyrka, dold under brö
dets och vinets ringa gestalter, att
hans offer på korset förnyas i den
heliga mässan fastän på ett oblo
digt sätt, och att han i den heliga
.communionen ger sin lekamen och
sitt blod till en själens näring. Det
är detta mysteriernas mysterium
som .Sanct Patrick i det tjugonde
· århundradet har gemensamt med
katakombernas kyrka, med Domen
i Köln och Notre Dame i Paris, md.
San Marcos basilika i Venedig, strå
lande i mosaikernas guldglans, och
Jesu hjärtas lilla kapell uppe i Hel
singlands skogar och med alla kyr
kor och kapell i hela den katolska
kristenheten. Det är detta under
över alla under, som först och sist

drager så många till Sanct Patrick,
att den alltid är fylld vid söndagens
högmässa. De gå dit för 'att söka
Jesus i det välsignade sakramentet,
Jesus, utan vilken livet saknar allt
värde för dem, Jesus som kan för;.
vandla även det fattigaste liv till
en enda högstämd lovsång.
Men kristendom såsom person
ligt liv, den genori1 Kristus förverk
ligade· gemenskapen · med Gud,°' är
ej något, som kan förvärvas en
gång för alla, utan som måste till.
ägnas varje dag på nytt. Därför
har daglig communion blivit ett
liv,sbehov för de fromma i Sanct
Patrick. Därför söka de Gud också
i daglig bön. Och nu kan ju Gud
åkallas överallt - ej blott under en
kyrkas dunkla valv - utan även i
det stora templet; vars kupol är
den blå himlen. Men då de veta,
att Guds hjärta klappar mot dem
på ett alldeles särskilt sätt under
hostians vita dräkt, bedja de sina
böner helst inför kyrkans altare.
Är det sant, att det är något stort
att bedja, att ligga på knä inför
Gud, då ske stora ting i Sanct Pa
trick, ty nästan alltid finns det bed
jande därinne. Tyst och stilla kom
ma de. in genom den alltid öppna
porten, gå fram till vigva�tenskå
len, doppa sitt finger i det heliga
vattnet, göra korsteclmet över sig
och falla sedan på knä i bön; och
bönerna växla efter det brinnande
hjärtats behov. Än är det ett Avc
Maria eller Pater Noster, än ett
ångestfullt Miserere eller ett jub
lande Gloria. Än är det ett för
sjunkande i rosenkransens hemlig
heter, än en bön utan ord, blott ett
barnets blickande upp i sin faders
ansikte. Sällan ser man någon uppe
vid högaltaret, de flesta bedja vid
något av sidoaltarna eller någon av
stationerna av Kristi korsväg eller
i en bänk nära ingången. Där lig
ga de med ansiktet dolt i sina hän
der och obekymrade om de kom
mandes och gåendes steg, liksom
vore de ensamma i hela världen,
ensamma med Gud. Och deras

255
skyddsänglar stå bidande omkring
dem.
Och de bedja ej blott för sig själ
va utan också för sina kära, för
vänner och fiender, för dem, som
äro nära och dem, som äro fjärran,
ja, för alla, både levande och döda,
icke minst döda. Sedan tända de
ett litet ljus framför altaret, där
de knäböjt, och ljusets flamma
som stiger uppåt, är en symbol av
deras bön, som på gyllene vingar
lyfter sig mot himlen. Och allt
eftersom tiden går, fyllas de. gylle
ne skålarna däruppe med rökelsen,
som är »de heligas böner». Ibland
äro de stora järnringarna, som bil
da liksom en krona, alldeles full
satta av små, tindrande ljus. Och
säkert synes i himlen ett återsken
av dessa ljus, tända i jordelivets
natt. Så är jag glad, att ett litet
ljus stundom tändes också för mig
på Mariaaltaret i ett av Londons
katolska kapell. Det är mig en på
minnelse om, att jag är ihågkom
men inför Gud, och att som ljusets
vax förtäres av lågan, allt i mitt
liv, som är själviskt, måste förtä
ras av den eviga elden, Guds kär
leks och renhets brinnande och
brännande eld.
Det finns en · kvinnlig orden för
evig tillbedjan av Jesus i · altarets
sakrament. När man inträder i nå
gon av dess kyrkor, ser man mitt
för altaret en bred bönpall och på
denna nunnor i blå och vita dräk
ter; och det är till Jesu ära de
böja sina knän i ödmjuk tillbed
jan. Dag efter dag, natt efter natt
under årets alla växlande tider sti
ga til1bedjans ord från deras läp
par; och de avlösas av ai1dra syst
rar, så att det aldrig blir något
uppehåll i denna heliga altartjänst.
En sådan ständig, oavbruten till
bedjan av vår frälsare förekommer
icke i Sanct Patrick. Men en gång
om året hålles där en andakt till
hans ära, som kallas »de fyrtio tim
marnas tillbedjan»; och den är hel
gad blott åt hans dyrkan. Jag var
en gång med vid denna högtidliga

adoration. Kyrkan var då hela fi�,
den fylld av folk och både de, som
kommo och de, som gingo, kastade
sig så djupt ned för frälsarens föt
ter, att de nästan rörde vid golvet
med sin panna. Men där fatlns
dock intet av slavens underdånig
het inför sin herre. Det var den
fria undersåtens frivilliga hyllning
av konungen i hans upphöjda ma
jest�t, det var den älskades hän
givelse åt den älskade i övermåt
tet av en kärlek utan gräns. »Tom
ma ,fonner och ceremonier», utbrast
en luthersk präst, då jag berättade
härom. Och kanske ha de flesta
protestanter samma syn på denna
gudstjänst. Men över hjärtan, fyll
da av glödande andakt som strålar
med doftande rosor, står himmelen
öppen; och med trons bljckar skåda
de fromma i det eviga ljuset ho
nom, som sitter på tronen, omstrå
lad av den smaragdgröna regn
bågen, och höra suset av vingarna
övei »glashavet, blandat med eld»
och de tillbedjandes ord, upprepat
dag och natt utan uppehåll: »He
lig, helig, helig är Herren, den alls
mäktige, han so1n var, som är, och
som skall komma».
Längst ner i Sanct Patrick stå
biktstolarna. Och vad av synd oc. h
sorg, som viskas in i deras halv
skymning, vet ingen utom prästen.
Synd och sorg finnas överallt, fast
det inte biktas överallt. Varannan
länk är synd, varannan sorg i livets
kedja. Men i biktstolarna uttalas
de tre, mäktiga orden, som lösa
från både syndens och sorgens län
ker: »Ego te absolvo». Därför äro
de också omgivna av stora, väntan
de skaror på de för »confessions»
u1tsatta timmarna. Jag har en god
vän, en belgisk abbe, vikarie i en
landsförsamling. Han har 'berättat
för mig, att männen i denna för
samling bikta sig förf,ta söndagen
i varje månad; och fastän bikten
då börjar redan fem på morgonen,
infinna de sig troget. Bradford är
ju en stad med andra vanor än
landsbygden. Men i fråga om bik-
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ten står .Sanct Patrick icke efter
för någon kyrka. Och råder ett
blomstrande, andligt liv i denna
församling, är det frukten utom av
daglig bön och daglig communion
också av bikten, denna själavårdens
härliga nådegåva, som, efter vad
. en luthersk präst betygat, i den
katolska Kyrkan har utvecklats till
»allt större och större fullkomlig
het». Bikten styrker till ett liv in
för Guds ansikte, varje ögonblick
helgat åt honom.
Men Sanct Patrick är ej blott ett
Offertorium, där heliga offer fram
bäras till Gud, och ett Oratorium,
helgat åt bön och tillbedjan utan
också ett Auditorium, dit man går
för att höra Guds ord. Och det för
kunnas rent och klart. De katolska
prästerna kalla sig visserligen icke
»evangeliska». Men de visa ej där
för mindre trohet inot evangeliet
än deras protestantiska ämbetsbrö
der. Tvärtom! Ingen Kyrka håller
evangeliet ·mera högt i ära än den
katolska, som ju skänkt evangeliet
åt .folken och undan förföljelsens
stormar räddat denna kostbara Ide
nod åt världen. Där finns ingen
plats för den moderna hedendom,
som under namn av reformerad
kristendom nu gör sig så bred på
protestantiska predikstolar, och där
göres intet försök att bringa kristen
domens gamla lära i överensstäm
melse med tidernas skiftande tän
kesätt. Ty man vet, att sanningen
icke är något, som ändras med ti
den. · Vad som . var sanning i det
första århundradet, är sanning ock
så i det tjugonde. Och medan evan
geliet utlägges på tusen olika sätt
i den av tusen sekter och partier
söndrade och splittrade protestan
tismen, tolkas det lika i varje ka
tolsk kyrka över hela världen, och
katolsk predikan är alltjämt ett
klart och tydligt eko av den, som
hölls av apostlarna Petrus och Pau""
lus i Rom, och som ännu ljuder i
»den eviga staden».
De katolska prästerna. Det be
rättas om Psicari, den unga, fran-
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ska artilleriofficeren, som stupade
vid sin kanon i slaget vid Rossigni,
efter döden dekorerad med heclers
legionen, att då han under de stora
manövrarna genomreste Frankrike,
han överallt sökte få inkvartering
i prästgårdarna. Han fann sina
ideal förverkligade i de katolska
prästerna med deras lev.ande from
het och ädla självuppoffring. Lå
gande av hänförelse talade han om
deras liv och föresatte sig att skriva
en bok därom - en plan, som 0111intetgjordes av döden. Också jag
ville gärna skriva en bok om elen
katolska prästen, och den skulle bli
full av det mest hänförda lov, ty
även jag ser i honom - där han
är som bäst - det kristna idealet
förverkligat. En personifikation av
sublim ovärldslighet och äkta and
lighet! En heroism av det slag,
som skapar helgon och martyrer!
Men det går väl med min önskan
som med Psicaris.
Dock kan jag ej tala om Sanct
Patrick utan att nämna Canonicus
Earnshaw. Gammal och trött, re
dan då jag för sju, år sedan var
tillsammans med honom, var han
borta vid min återkomst i år, och
tomrummet efter honmn var stort.
I honom har elen katolska Kyrkan
förlorat en präst av Guds nåde,
Sanct Patricks församling en god
herde och jag en trofast vän. »He
is a Saint.» Det var det. allmänna
och enstämmiga omdömet om ho
nom både bland protestanter och
katoliker. Och det var ej utan, att
man tyckte sig se helgonglorian
kring hans silvervita huvud.
Med Sanct Patrick är ett nunne
kloster förbundet. Det är the Sis
ters of Charity of St. Paul, som ha
eU litet convent, sammanbyggt med
kyrkan. Man ser dem också dag
ligen därinne, ty .de sköta sakrist
anens sysslor. De ha vården om kal
ken och paten, om mässekläderna,
kors och fanor och andra paramen
ter, som förvaras i sakristian; och
deras är den sköna uppgiften att
smycka kyrkans altare med blom-
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mor och ljus och fylla cvighetslam
pan med olja, så att den alltid brin
ner klart. Till deras kall hör ock
så att hålla skola. De bästa goss
skolorna i världen ledas av Jesuiter
och de bästa flickskolorna av Or
denssystrar. Där få barnen lära,
vad de visaste hjärnor tänkt och
de renaste hjärtan känt. De för
äldrar göra därför klokt, som sända
sina barn till dem.
Det var också med en skara barn
omkring sig jag första gången såg
Sister Rose. Vi blevo genast goda
vänner, och denna vänskap räcker
ännu. Då vi togo farväl av var
andra i somras, gav hon mig till
minne sitt porträtt, taget under en
pilgrimsfärd till Lourdes, en rosen
krans med pärlor från Pyreneerna
och en liten medaljong med Fräl
sarens bild. Så lovade hon att ail
ticl bedja för mig, och även barnen
i hennes skola lovade att i sina
böner minnas främlingen från elen
fjärran Norden. Jag tycker mig
ännu höra det glada sorlet av deras
späda röster. Det lät som ett fågel
kvitter ifrån en gyllene himmel.
0 lilla Sister Rose, 0 ni systrar
of Charity oif St. Paul, Ni himme
lens döttrar, när skall också Sve
riges folk bli så lyckligt, att det
får tillbaka sina kloster, dessa strå
lande ljushärdar i det växande
värlclsmörkret? När skall välsigne!-

s.en från dessa renhetens, fridens
och den himmelska kärlekens bo
ningar åter börja att strömma ut
över detta land ,som en livets och
förnyelsens flod? Ack, det kan
dröja länge. Med full rätt skriver
Monsignore Assarsson i Credo: »Det
verkar, som om den moderna opini
onen kan förlåta, ja, försvara alla
försyndelser, mordförsök, Iögnak
tighet, äktenskapsbrott och barna
mord. Blott ett tycks vara oförlåt
ligt � att försaka världen och leva
endast för Gud och sin odödliga
själ».
Men aldrig misströsta, aldrig för
tvivla! Efter natt kommer morgon,
och det våras också efter Nordens
långa vinter! Sanct Patrick hade
en gång en underlig dröm. Ha11
tyckte sig höra ett rop från Erin
liksom av tuse·n röster: »Kom hit_
över och hjälp oss!» Drömmen var
för honom en Guds kallelse. Han
blev Erins apostel, och »Erins gröna
ö», »Smaragclön», prisades snart i
hela kristenheten som »de heligas
ö». Som av tusen röster ljuder det
nu också från den höga Norden:
»Kom hit över och hjälp oss!» Och
hjälpen kan komma långt förr, än
någon anar. Än en · gång kan Sve
riges Kyrka bli katolsk som Sanct
Patricks. Och Sveriges folk kan
bli så benådat, att det prisas i hela
kristenheten.

Nils Beskow.
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D E N H E L L I O E AN O E LA M ER I C I.
E N K V I N D E S A K S K V I N D E.
(Forts. )
Et kompani - det er et milihert
telfnisk uttryk. Da St. Ignatius
grundet jesuiterordenen, hadde han
fra fprst av kaldt den Jesu kom
pani. Det later ikke ti1 at Angela
Merici nogen sinde har fundet paa
at undre sig, fordi hun 1blev kaldt
til at sprette et kompani og for- .
modentlig anfpre det, saa lrengc
hun levet - bli kaldt til en offi
cerspost i den stridende Kirke. I
virkeligheten saa vist middelalde
rens mennesker mere naturlig og
liketil paa et saant frenomen som
. en kvinde i en ledende stilling er
- det var ikke nogen programsak
for kvinder at skulle vise, de kan
vrere ledere. Folk forntsatte at det
er bedst, naar folk i ledende stil
linger er ualmindelige mennesker.
Det er sjeldnere at finde kvinder
som er skapt til at vrere ledere men siden det vitterlig har vist sig
at de förekommer, saa er det jo
bare godt, og mere er der ikke at si
om den ting.
Det begyndte at dremre for An
gela hvad som hadde vreret den
skjulte mening med hendes skjreb
ne. Hun var blitt fprt - stikk imot
det som Jrnn selv hadde trodd hun
helst vilde, og hun hadde gaatt den
vei hun var blit fprt, endda hun
fplte sig usikker og urolig ved det.
Nu tok hun til at ane meningen med ··
at hun var · blit den hun var - en
nonne uten klostermurens vern,
uten et hjem hvor hnn fik leve un
der en aandelig mor, i .samfund
med aandelige spstre. Tiden trreng
te nye former for det religipse or
densliv -.: hvordan de skulde bli
visste hun ikke endda, men siden
hun hadde hat sit syn der paa veien
ved Brudazzo var hun dypt og in
derlig rolig. Gud vilde lrere hende ,
hvad hun skulde gjpre, naar tiden
var inde til det.

Forelpbig iblev hun ved at leve
som fpr - men de kvinder som
trenlde og fplte som hun gjorde og
som sluttet sig sammen om Angela
blev flere og .flere. Det var dpttre
fra gaardene og smaabyerne i mer
heten - Angela hadde kjendt deres
familier siden sin barndom. Der
var ikke tale om nogen organisation
endda - Angela og hendes ven inder kom og gik og utrettet saant
kjrerlighetsarbeide som laa like .for
haanden. Det var nok at utrette,
Gud bedre. Pest, krig, bitre feider
mand og mand, slegt og slegt imel
lem - resultatet blev tilslut altid
det samme : syke slrepte sig efter
landeveiene til de blev liggende og
kunde ikke mere, mamd laa og dpde
av sine saar rundt om i hjernmcne,
enker og mpdre sprget og led savn,
og saa var der alle barna ,og de
gamle -.
Barna, og isrer smaapikerne, bad
de Angela hele tiden tatt sig av med
srerskilt pmhet. Vrere mor for sin
lille spster, da de blev forreldrelpse,
det hadde vreret den fprste og nrer
meste opgave som var blit git hende
i de overgangsaarene, da hendes
sind fik sin endelige formning; Nu
hadde lrnn nokk av forreldrelpse
smaa spstre som trrengte hende. Og
det hadde likesom faldt av sig selv,
at samtidig med· at hun pleiet og
klredte dem og gav dem mat, saa
herte hun dem - den hellige histo
rie, de daglige bpnner, katekisnien,
hvacl de latinske sretninger ibetyr
som de hprte i den hellige messe.
Hun JJad de barn som hadde far og
mor i live at skjpnne paa det og
vrere snille og lydige, hun lrerte op
sine smaapiker til at vaske og gjpre
rent, spinde og sy, koke og lage
mediciner, forbinde saar og stelle
en febersyk. Og var der nogen som
hadde morra av at blade i hendes
bpker, saa var Spster Angela straks

villig tiI at Irere dem bokstaverne
og stave ord ·-.
Angela kunde skrivc og lrcse ita
liensk og litt latin. Men hun har
sclv sagt til flcre av sine venner ·at
hun hadcle aldrig faat nogen skole
undervisning. Vi vet at hendes far
og mor kunde lcese og skriv_e, og at
faren pleiet at lcese hpit hjemme
om aftenerne, og det var det bedste
Angela visste. Saa det er noksaa
rimelig at Angela hadde lcert det
hun kunde fra fprst av halvveis som
i lek hjemme, og siden har hun fort
sat at lcere sig selv - det er ikke
andet end hvad saa mange opvakte
· og livlige barn har gjort. Religips
lcesning var den eneste rekreation
nu, og hendes yndlingsbpker var
kirkefcedrene - barndomsvenner
de og for Angela Merici. Nu fik
. det ny mening for hende, naar hun
lceste om at de hadde ivret fo'r snrna
pikers undervisning. Skridt for
skridt ncermet hun sig sit maal.
Hun var blit kjendt med en rik
familie fra Brescia, Patengolas, som
badde sit landgods ved Gardasjpen,
ikke langt fra Angelas hjem. Fru
en, Madonna Caterina, hjalp Angela
i hendes kj cerlighetstjeneste baade
med penger og ved personlig ar
beide, men hvert aar maatte Angela
komme og bo en ukes tid hos hende
på lystsl<,>ttet. Og den halvgamle
piken i mprk, simpel dragt - Fran
ciskanertertiarerne bar ingen or
densdragt den gangen, de skulde
bare klce sig som de fattige - med
haaret gjemt under et enkelt hvitt
slpr, frerdedes sikker og taktf11ld
og munter mellem de festglade re
nce'ssance1nennesker som samlet sig
paa Patengolaernes gods. Rideturer
langs vandet i de kjplige morgen
timmer - Arigela var en glirnrende
rytterske -, festlige maaltider i det
fri, musik og sang, sarntaler om
poesi og filosofi med mennesker
som var lcerde, slik rencessancens
rnennesker var lcerde ; fordi herdom
moret dem - Angela tok del i al
ting paa sin rolige, likefrenune og
tilbakeholdne maate, og det blev

hende som den ene efter den anden
av det livsglade selskap spkte til
ror at faa tale med hende paa to
mandshaand for at finde deltagelse
og faa gode raad.
Brescia, »La Lionessa», lpvinden,
hadde Dante kaldt den stolteste by
i Lombardiet. Milano og Venedig
badde kjrempet om hvem som skul
de vinde den over til sig i forbund,
indenfor bymurene raset partikam
pe mellem de stolte patricierslegter,
lnot murene brptes brer efter brer
av utenlandske tropper og de itali
enske by-staters luere. Det var et
clpdelig fiendskap . rnellem to av
byens aclelsslegter som fik den ene
av dem, Avogadro til at kalde ind
Venedig. Det andet parti, Gambaro,
vendte sig til franskmrendene som
netop haclde foretatt en invasion i
Norditalia. Brescia blev indtatt av
fransl\.rnamdene under Bayard og
Gaston de Foix og der fulgte en
syvdages plyndring saa grusom, saa
selv den tids mennesker var for
frcrclet - de var ellers vant til litt
av hvert saan - og massehenret
telser av Avogadros tilbrengere. Det
blev ruin for Frankrikes sak i Nord
italia, for leiesoldaterne hadde gjort
saa rikt bytte, saa de gad ikke
bli liggende i felten lcenger men
drog bjem. Efter plyndringen fulg
te pest, og saa fattigdom og npd
som hjalp til at spre farsotterne
utover hygdene, der tiggere fra byen
streifet omkring. Saa blusset kri
gen op igj en - og endelig, i mai
1 5 16 overga byen sig efter en lang
beleiring og sluttet fred med den
franske konge. Angela hprte om at
elendigheten av sin veninde, donna
Caterina. Om hpsten, efter at Pa
tengolas var vendt tilbake til Bres
cia, mistet de begge sine smaa spn
ner, og i sin fortvilelse sendte Cate
rina Patengola bud til Angela og
bad hende komme til sig. Angela
brpt op · med en gang, og under
saanne omstcendigheter var det at
lmn drog til Brescia c--- det sted bvor
hun i visionen badde iaat bud om
at begynde sit nye verk.
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Vinferen over blev hun boende i
Patengolas hus, og hensynsfuldt
lempet hun paa sine asketiske va
ner alt hun kunde for ikke at bry
si111e verter. Men en av de nye ven
nerne som hun fandt i Patengolas
omgangskreds, kjppmanden Anto
nio Romano, skjpnte hvordan hun
egentlig helst vilde leve. Han til
bpd hende et par smaa rum i et
hus som han eiet i et av byens stil
leste strpk, og fra vaaren 1 5 1 7 og
en ti-tolv aar fremover bodde hun
der, · alene eller sammen med en
anden enslig kvinde. »Fastet, vaa
ket og bad», sier hendes biografer.
Men dagen igjennem gik en strpm
av mennesker ut og ind i Angelas
fattige lille stue. Folk av alle sam
fundslag og i alle stillinger, gamle
og· unge, glac).e mennesker og sorg
fulde. Mpdre som spkte trpst for
sine bekymringer, unge remessance
skjpnheter som studerte og skrev
digte og hadde faat lyst til at tale
med Angela om sit sjrelsliv, skjp
ger som vilde faa hjelp til at om
vende sig eller hjelp for de syk
dommer som de led av. Rikmrend
kom med tunge pengeposer og bad
la madre, la sorella som hniil het
over hele byen nu, ta dem og gjpre
vel med dem for der var ingen som
kunde greie slikt saa kjrerlig og
omtrenksomt som hun. Unge stu
denter kom, mange ganger bare for
at ta en titt paa den meget om
snakkede gentildonna. En ,saan ung
kavaller kom spankende, straalen
de av silke og smykker og duftende
av parfume - han studerte teologi,
fortalte han, og han vilde gjerne
faa tale med madre Angela, om
hun mente at han hadde kald til
at bli prest. »Det har jeg vanske
lig for at tro,» svarte Aingela hlidt,
»for forfrengelighet passer ilde for
en prest. Men köm igjen en anden
dag, i en anden dragt, saa skal jeg
se nrermere paa jer, og saa kan vi
tale sammen om saken.» Kavalle
ren kom igjen, i en amden dragt og han blev virkelig prest og dpde
i ry for hellighet. En anden gang

var det to unge adelsmrend som
hadde holdt byen i aande med sine
gatekampe og forspk paa at myrde
hverandre - folk fik arrangert at
de skulde mptes hos Angela Merici,
saa fik hun forspke om hun kunde
faa dem forlikt. Mptet begyndte
med at de to dpdsfiender trak blank
og vilde kaste sig over hverandre
- Angela gik imdlem, aldeles ro
lig, og jevnt og tprt begyndte hun
at snakke, hens hun holdt de to
unge mrend med en haand om hvers
haandledd, og da hun omsider fik
dem til at hpre, blev hendes talc
indtrrengende, brrendende av kjrer-.
lighet til deres sjrele og iver for
Guds rere. De gik bort forlikte og historien valde en saan sensa
tion saa Francesco Sforza selv gjor
de avstikkeren om Brescia da han
allikev�l var paa de kanter, for at
underspke om det virkelig kunde
vrere sandt ?
Der var forsaavidt ikke · noget i
den maate som Angela badde valgt
at leve paa som kunde synes merke
lig for hendes samtidige -:-- at hun
hadde git bort alt hun eiet og levet
av det som folk gav hende, at hun
tjente alle som trrengte hende uten
lpn, at h u:.n Iange tider av gangen
levet fra spndag til spndag uten at
nyte anden fpde end sin Frelsers
legeme i den hellige kommunion,
vaaket og bad nretter igjennem og
bare sov etpar timer henimot mor
genen paa straasrekken i en krok i
det inderste rummet - alt det had
de folk set saa mange andre gjpre.
At netop hun som hele sit liv igjen
ne·m hadde levet saa rent og fromt
skulde gi sig hen til den strengeste
bod var der hellerikke nogen som
syntes var det mindste rart. Re
nressancens mrend og kvinder sloss
og elsket og intrigerte og npd alt
som livet kunde by dem av intellek
tuelle glreder og kunst og skjpnhet
og sanselig nytelse, men endda· var
i det store og hele den gamle ka
tolske bevissthet om menneske
hetens fundamentale solidaritet
uskadt - de forstod saa udmerket
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godt hvorfor den fromme madre
Angela gjorde bod i Brescia, og der
var nok mange som fandt trpst og
opbyggelse i tanken paa at saa fik
de kanske for hendes skyld leilig
het til at forlike sig med Gud fpr
de maatte dp. Hun selv fplte hvor
inderlig ett hun var med alle disse
m.ennesker, alt som slog ut hos dem
i vildskap og hovmod og trods og
lyst, det fandt hun i sin egen sjrel
som muligheter - og hun gjorde
bod, fordi hun var et menneske og
jo mere et menneske piner av Guds
fuldkommenhet, jo mere forstaar
det hvad menneskenes frafald vil
si -.
Angela reiste en hel del i disse
aarene. Ti-tolv timer i sadlen,
· halve natten paa lrnre paa et kirke
gulv - og nreste morgen til audi
ens hos hertugen av Ivlilano som
har budsendt hende, fordi han vil
at hun skal overta ledelsen av hele
fattigpleien i byen. En forcert rei
se, tilhest som altid, til Castiglione
for at be fyrsten om naade for en
fredlps mand. Over hals og hode
til Cremona, hvor der er brutt ut
pest og mangel paa sykepleiersker.
Og i 1 524 drog hun paa en pilgrims
frerd til Jerusalem, i fplge bl. a. med
sin fretter Bartolomeo Biancosi og
vennen Agostino Romano. De seil
te med et pilegrimsskib fra Vene
dig, og saa ha:mdte det, mens de laa
veirfast ved Kreta at Angela plud
selig blev slaatt med blindhet. Al
likevel fortsatte hun reisen. »Kan
dere ikke forstaa», sa hun til sit
fplge, » at denne blindheten min
kan vendes til det bedste for min
sjrel?» Og hun mente selv, · at det
at hun maatte vandre i blinde, leiet
av andre, ·over alle de steder i Je
rusalem, hvor hendes Herre og Frel
ser hadde lidt og dpdd, det hadde
hj ulpet til at opleve Kristi passion
paa en dypere og aandeligere maate
end om hun hadde kunnet se og
var blit distrahert av de nye steder
og de mange fremmede mennesker.
Paa hjemreisen kom det skib som
Angela var med ut for frygtelig

uveir, og det blev forfulgt av al
gie1 ske sjprpvere. Da de underveis
kom tilbake til Kreta, fik Angela
sit syn igjen, like pludselig som
hun hadde mistet det. Under sit
ophold i Venedig, hvor hun bodde
i hospitalet for uhelbredelige syke,
fik hun igjen tilbud fra byens hpie
raad om at bli der og overta ledel
sen av alle offentlige velgj prenhets
stiftelser. Men nu visste hun, hvad
det var hun skulde utrette i verden,
og hun sa nei til venetianernes for
slag.
Der "i Venedig har hun ogsaa set
Carpaccios fortryllende fresker med
motiver fra legenden om den hel
lige Ursula. Naturligvis har Angela
kjendt historien om Ursula og d.e
elleve tusen jomfruer fra fpr, men
det er mulig at det var her hun
fprst kom paa den tanke at stille
sit kompani under martyr-jom
fruens beskyttelse.
Under jubelaaret 1 525 drog Ah
gela til Rom, og under en audiens
hos paven, Clemens den syvende,
har hun vistnok betrodd ham sin
plan om at oprette et kompani av
jomfruer som skulde vie sig til op
dragelse av srnaa:Riker og til vetn
om det religipse liv i hjemmene.
Paven later til at ha hprt paa hende
med sympati men hat sine tvil om,
hvorvidt en slik plan var gjennem
fprlig. Imidlertid har han uttalt ti1
sin camerlengo om Angela; at det
var en kvirtde med nierkelige- aands
krrefter, og at det vilde ha vreret
en stor vinding for Rom, hvis han
badde kunnet faa overtalt hende til
at bosrette sig i byen og arbeide der
- men donna Angela badde med
tak avvist alle hans forslag i saa
henseende.
Og da Brescia et aars tid efter fik
ny biskop kunde Angela, som vend
te sig til barn og bad om hans god
kjendelse og velsignelse alleredc
nrevne for ham de tolv fprste med
arbeidersker som hadde sluttet sig
til hende. De omtales i kilderne
som pur unge pik.er alle sammen,
og de var ko_mmet fra alle · sam-

fondslag - Barbai�a Fontana var
Angelas fosterdatter, et fattig for
reldrelpst barn, Chiara Martinengo
hprte til en fyrsteslegt, de andre
var dpttre av smaa'b orgere, patri
ciere, haandverkere og adelsmrend .
Angela hadde grepet tilbake til
oldkristelige former, som hun kj end
te fra sin !resning av kirkefredrene,
da de j omfruer som hadde indviet
sig til Kristus blev boende hver i
sit hj em og virket som apostler der
- og saa langt som de kunde nek
ke derfra ; srerlig mellem barna og
de unge piker skulde de arbeide i
ord og gj erning for de samme ide
aler som hadde baai·et oppe kloster
livet gjennem aarhundreder. Men
alle de mange kvinder som ikkc
kunde bli gift eller helst ikke vilde
· gifte sig, men heller ikke haddc
kald eller helse eller mod til at gaa
i kloster - dem blev der snarere
flerc av for hvert aar som gik, efter
hvert som de evindelige krigc tyn
det ut mellem unge mrend og ut
armet familierne, og efterhvert som
den nye tids tanker grep om sig og
ogsaa kvinderne forlangte retten til
at raad.e over sin egen skj rebne. I
virkeligheten bragte renressancen i
mangt ' og meget en kvindernes
emancipation fra den gamle under
kastelse under familien og elens
tarv. Forutsretningen for den · nye
type av renressancekvinder, som
grep ind i politik, beskyttet kunst
og videnskap, selv dyrket kunst og
selv var lrerde damer var jo netop
den, at middelalderen allerede b ad
de erkj endt kvindernes frihet til · al
utfolde sine evner fritt, saasandt
de virkelig badde nogen evne til
intellektuel utfoldelse. Den gamle
tid badde bare anerkjendt samme
evner, naar de var rettet 1110t det
religipse liv, fordi religionen var
det bestemmende for hele middel
alderens aandsliv ; den nye tid an
er kj e.ndte et intellektuelt liv ogsaa
naar det var irreligipst eller anti
rcligipst. Men det var den katolske
Kirke som hadde forutsretningerne

for denne respekt for den aandc
lige personlighet som spkte sig ut
tryk og virkefelter, enten det var
mrend eller kvinder. Vi vet alle sam
men at der hvor Lutherdommen
eller Calvinismen kom til at prrege
landenes kultur blev kvinderne i
lppet av nogen generationer opdra
get til at finde sig i at de b are var
til for mrendenes skyld. Saa da
kvindeemancipationen kom der,
kom den for en stor del i fplge
med folkenes emancipation fra sine
religipse traditioner.
Angela haclde set elen fprste be
gyndelse til oplpsningen av det reld
gamle europreiske familiebegrep slegtssolidariteten som baade mrencl
og kvinder haclcle offret sig for og
underkastet sig, motvillig eller vil
lig. Og hun hadde set at kloster
livet mange steder var i fulcl op
lpsning - en av grundene var net
op den, al de unge piker ikke mere
lot sig klostergi, bare fordi det p as
set for forreldrene at srette dem i
kloster. Det hadde faldt noksaa na
tu,rlig for en far i middelalderen at
bestemme, den eller den av hans
dpttre fik bli nonne - fordi han
ikke kunde skaffe hende et passen
de gifterma.al, · eller fordi hun var
litet pen, eller foidi hans forfredre
badde git gods til et kloster og saa
var det blit tradition at klostret til
gjengreld tok imot og forsprget en
datter av familien - ofte var det
likefrem forutsretningen, · naar en
mancl testamenterte et kloster saa
meget jordgods saa en nonne kunde
leve av indtregten, at hans . efter
kommere altid skulcle ha fortrins
retten til at bli forsprget paa denne
maate. Folk i middelalderen saa
ikke noget urimelig i det - kunde
faren trolove sin ene datter alle
rede i barndommen med spn til en
ven, viss paa at det var til hendes
eget besste, saa maatte han da fple
sig endda ,iissere paa at den datter
som han trolovet med Kristus had
de faat den bedste brudgom av alle,
1nm behpvet bare selv at lregge god
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vilj e til - og for familiens evige
velfrerd var det svrert betryggende
at ha en spster som kunde be for
sin slegt - ofte trrengte den svrert
til fromme forbpnner, det visste
folk selv m eget godt. Men nu hp
rer en pludselig om nonner som
rpriuner fra sit kloster, fordi de er
blit git ind cler uspurt - bortlppne
nonner dukker op og forlanger arv
sanunen med sine spsken, forlanger
at b li lpst fra lpfter som de har
avlagt under tvang, forlanger at fa
milien skal skaffe dem ogsaa gifter
maal. Dernrest hprer en om mrend
som bryter ind i klostrene, bort
fprer nonner son1 vilde ha vreret
rike arvinger,' hvis de ikke hadde
vreret klostergivne, mangen gang
under en saan ulykkelig · nonnes
litenskapelige protest forspker de
at avtvinge hende en erklrering om
at hun ikke frit har valgt klostet
livet. Selv klostermurene bpd min
dre og mindre sikkerhet.
Forvildelsen hadde git sig andre,
uhyggelige utslag. I aarene 1 5 1 6 og
1524 var Brescia og alle bygderne
omkring .blit skrremt op av rygter
ne om heksesabbater som efter si
gende blev feiret like utenfor godt
folks dprer - ja i bra menneskers
huser om natten naar gode kristne
sov. Bare i Valcamonica skulde to
tusen kvinder vrere hekser. De
verdslige domsstoler grep incl og
opdaget snart at her ,stod de over
for en ppl av last og gudsbespottel
se og perversiteter, trafik med gift
og svartekunster og kj etteri og raa
overtro. Saa b lev inkvisitionen bud
sendt. Det forrige » oplyste aar
hundrede>> har lrert os til at blaase
av overtroen og vrere indignert over
hekseprocesserne - hek,sene har
naturligvis bare vreret gamle koner
som var litt mere oplyste og litt
klokere end sine uvitende naboer
og de endda mere uvitende munker.
Forskere i de sisste tyve-tredve
aar har begrepet litt mere av sa
kens alvor - selv de som av dog
mati ske grunde ikke tror paa en

personlig dj revel har indset at hek
sene gj orde det ialfald, og de gjorde
sit bedste for at lmytte forµindelse
med » ondskapens hemmelige luer
under himmelen» , og det opnaadde
man sikkrest ved at begaa alt det
vrerste og mest forvendte som men
neskenes fantasi kund.e utppnske.
Som med spiriti,Smen i vore dager
saan var det ogsaa med middel
alderens heksevresen : utenom en
kj erne av overnaturlige frenomener
hobet dei' sig op foreteelser som
skyldtes hysteri, bedrageri, folks
lyst til at gj pre sig interessante og
til at faa rnagt over andre, selv
suggestion o g ren uvitenhet og over
tro. At botemidlet fprst og fremst
maatte vrere oplysning, fremfor alt
religips oplysning, det stod nok
klart for de fleste - men opgayen,
at bringe oplysning saa vidt utover
saa det kunde monne noget, den
syntes haablps for de fleste som
trenkte over saken, saa forvirrede
og ulykkelige som forholdene var.
Og saa tnengte de nye kj etterier
fra landene nord for Alperne ned i
Lombardiet. Glprne efter tidligerc
aarlrnndreders kj etterier, Albigen
sernes, ulmet endda rundt om i
landet, og nu kom alle disse nye
lrerer som en stormvind og fik det
til at blusse op i lys lue. Daapen,
det hellige messeoffer, skriftemaa
let, Kirkens . autoritet blev angrepet
- som altid - av reformatorer og
ateister samtidig. Egteskapets hel
lighet blev fornegtet fra begge hold,
kyskhet forhaanet som noget umu
lig og som en synd mot naturen.
Det er simpelthen vanskelig for
os, i vor tid, at forestille os, hvor
dristig Angel.as plan var. Kloster
livet trrengte fornjrelse - Angela
visste det og visste, det skulde Jmn
ikke gj pre. Det trrengtes en refor
mation inden Kirken-Angela fald t
ikke for frestelsen til at trrede op
her, endda hun saa klart nok at
presteskapet, det var baade - og.
» Vrer paa vagt» , skriver hun til sine
aandelige dpttre 1 » saa at ikke en
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skriftefar eller nogen munk svrek
ker eders rigtige fjillelse overfor
faste eller jomfruelighet eller andre
gode ting, for under paaskud av at
gi gode raad er der mange av dissc
s<;>m forvirrer stakkers unge pik.ers
sind og faar dem til at svigte sine
gode forsretter paa trods av eget
bedre vitende.» Og hun bestemmer
i 'sin regel, at ingen av hendes djiltt
r� maa ta en ny skriftefar uten med
samtykke av sine overordnede i
kompaniet. »I disse farlige tider
vtI dere ikke finde anden stjiltte end
i flugten hen til Jesu Kristi fjiltter;
I:{an vil styre og lrere dere.» Og et
a:pdet sted skriver hun til sit kom
pani: » Vit at dere har at beskytte
og forsvare eders smaa lam mot
ulver og mot tyver - to slags far
lige folk, - nemlig verdslige falske
ordensfolk med sine vildfarelser, og
kjettere.»
Sin egen opgave hadde Angela
Merici klart for sig: Hun skulde
arbeide for det religijilse livs för
nyelse i hjemmene, blandt barna,
fjilrst og fremst arbeide med smaa
pikerne som i sin tid skulde bygge
op nye hjem og bli mjildre tiI det
nreste slegtledd. Og fjilrst og fremst
slmlde hendes kompani spke at
komme i kontakt med den del av
folket som ellers ikke kunde eller
ikke brpd sig noget om at sprge for
sine barns og slet ·ikke sine smaa
dpttres skolegang.
Og til at ta op dette arbeide had··
de Angela da stiftet sit kompani av
jomfruer, under St. Ursulas merke
- elen tappre britiske kongsdatter
som efter hvad legenden . fortalte
hadde sarnlet en hrer paa elleve tu
sen jomfruer og drog ut paa pil
grimsfrerd i skiber som jomfruerne
selv styrte og rodde, og ved sit
martyrium utenfor Kpln frelste
hun og hencles flokk byen, for hun
nerne blev gaa forfredret over de
Jertegn som i,;kete over de myrdede
Jornfruers lik rna de brevet belei1,ingen og flygtet. For Angela visste
at hendes dpttres liv korn til at bli

en karnptilvct·n::l se for ramrne al- .
vor : de skulde bli boende i sine
hjern - og det tilrle sikkert ikke
altid bli saa lct, det kunde henkcs
at der var mange fredre og rnpdre
som aldeles ikke var henrykt over
at ha datteren gaaende hj emrne og
v:.-cre vidner til hencles forspk paa
d leve ct fuldkomment kristelig
liv, ha hende rendende til messe
tidlig hver evige morgen - og selv
om hun gjorde alt et menncske kan
gjpre for at vrere nytte og ikke til
hyrde i sit hjem, saa var der vel
nok de som lot hende faa hpre at
hun laa sin familie til hyrde, mens
hun clyrket sin passion for at stelle
med fattigbarn og holcle skole for
dem. - Smittefa1:lig kunde det og
saa v;:ere - man skal buske paa
at hospitalerne som alle sammen
var
barmhjertighetsinstitutioner
ofte var forbundet med barnehjem,
og vi vet at fra fprst av var det .
isrer barna i hospitalernc som Ur
sulinerne tok sig av og gav under
visning.
Det gik vistnok nogen aar, fra
Angela hadde sarnlet den fprste
lille skare unge piker om sig og til
hun gav St. Ursulas kompani fast
form og ordensregel. For hendes
skriftefar fort::eller, hvorclan hun
betrodde ham at hun hadde hat en
vision : en nat mens hun bad saa
hun en engel, som stod foran hende
med en svepe i haanclen, og med et
uttryk av vrede i ansigtet og hold
ningen slog han hende med svepen ·
og sa, Gud haclde sendt ham for at
tugte hende, saa sendrregtig og
frygtsom en tjenestekvinde som
hun var. Og da hun blev over
vreldet av sorg og begyndte at be
C,m forlatelse for sin svakhet, viste
Jesus Kristus sig selv for hende og
hebreidet hende hendes mangel paa
tro.
Vaaren 1 537 sammenkaldte da
Angela 1sit kompani til det fprste
kapitel, forat spstrene kunde vrel
ge J\foder General og fire moder
Assistenter efter den regel som
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Angela hadde utarbeidet og latt Ur
sulinderne srette sig ind i paa for. haand. Kompaniet talte paa den ·
tid to ogsytti medlemmer. Desuten
hadde fire enker av Brescias for
nemst� slegter sluttet sig til arbei
det. Mptet blev hodt i et oratorium
i huset til en av disse damer, Eli
sabetta Prato, og det blev forelpbig
der at spstrene samlet sig til en
hpitidelig messe og paafplgende or
denskapitel hver sisste spndag i
maaneden og til messe og frelles
kommunion hver fprste fredag i
maaneden. Ellers bpd regelen at
Ursulinerne hver dag tar del i
mindst en messe i sin egen sogne
kirke, om mulig i fplge med sin
egen familie. Nogen ordensdragt i
egentlig forstand foreskriver ikke
den oprindelige regel - bare at
spstrene klrer sig enkelt og rerbart
og at de brerer et hvitt ugjennem
sigtig slpr til tegn paa at de har
viet sig til Guds tjeneste.
Over hele kompaniet staar Moder
General, som vrelges paa livstid,
med et raad paa fire assistenter ved
siden av sig. 1 alle byer hvor der
blir oprettet ko111panier av St. Ur
sulas j omfruer der vrelges donne
governanti, en for hver sektion som
byen inddeles i - Brescia blev ind
delt i 8 sektioner med otte donne
governanti. Disse skal ha omsorgen
for alle medleminer i sine respek
tive sektioner. Under sig faar de
lrererinderne, som det paahviler at
lrere de unge piker hvad regelen
paalregger dem, men det er le donne
governanti som skal kjende piker
nes forhold, vrere rede til at hjelpe
dem son1 trrenger »mens deres om
sorg fprst og fremst skal gjreldc
sjrelen, er det ogsaa kjrerlighets
gjerning at hjelpe dem materielt,
isrer hvis noget medlem av kom
paniet falder i sykdom eller ar
mod. Hvis dpdsfald eller andre
ulykker gjpr at en spster mistet sit
hjem, skal la donna governanti
skaffe hende et passende opholds
stecl enten i en anden familie eller

sammen med en eller flere spstre
som er i samm� stilling. Blir en
spster saa syk at der er fare for
hendes liv, skal la governante sam
men med to spstre gaa til hende
og pleie hende og sprge for at hun
faar el den hjelp som Kirken byr
sine dpende, og dpr hun, er det
fremdeles sektionsforstanderinden
som det paaligger at gi spsteren
begravelse og melde dpdsfaldet til
Moder Generalen og kompaniets
geistlige Fader, saa der kan bli hest
messer for den dpde og hendes
spstre kan huske hende med sine
forbpnner. »Men fprst og fremst»,
sier reglen, »niaa hun elske de
spstre som staar under hendes be
skyttelse, med en saan dyp og sand
kjrerlighet som de skylder Jes1i
Kristi trolovede brude . og kjrere
barn, omfatte dem med moderlig
pmhet, ikke se paa dem som ringe,
ubetydlige kvinder men i deres per
son elske Gud, for hvis kjrerlighets
skyld de har tat paa sig dette
hverv.»
Lrererinderne skal lrere op spst
rene i regelen, dens ordlyd og aand.
Og under dem staar flokken av unge
piker som skal forspke at pve den
kristne fuldkommenhet, hver i sit
hjem. Det er : fprst og fremst at
holde Guds bud og Kirkens bud,
aapent vise Guds Majeshet den rere
frygt som er alle menneskers skyl
dighet, men som de srerskilt har
bundet sig til at fyldestgjpre. · Det
fjerde bud blir srerskilt indskj�rpet
spstrene, fprst og fremst er det
hjemme at de skal strreve for at
efterligne Vor Herre og Hans mor
ved at vise sig fulde av kj rerlighet,
taalmodighet, sagtmodighet og god
het. Men saa vidt de kan, saa er de
ogsaa pligtige til at utrette kjrer
lighetsarbeide utenfor hjemmene,
hver efter sin evne og efter sin skrif
tefars raad, og f prst og fremst skal
de undervise barn og srerlig ,smaa
piker fra fattige hjem som ikke har
raad til at gi sine d_9ittre slrnlegang
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og fra uvitende milj0, i den kristne
tros- og sedelmre.
»La dem staa fast i sin hellige
beslutning eller ved sit l0fte ( de
av s0strene som har avlagt et slikt
l0fte ) om at bevare sin jomfrue
lighet, ikke bare den legemlige som,
om den engang er tapt, aldrig kan
vindes tilbake, men ogsaa aandens,
idet de lmgger sig paa hjerte, at for
at opnaa dette maa de vogte paa
sil)e fem sanser.» »De er ikke under
synds ansvar forpligtet til at over
holde de faster som regelen raader
til men vi ber dem fors0ke paa at
praktisere disse raad, saa vidt de
har helse til det og efter sin skrif
tefars raad.» Hvis det er mulig for
dem at komme til rnessen hver mor
gen, skal de gaa, og ogsaa be en
stund efter messen og l mse en del
av officiet eller rosenkransen i kir
ken. Men de maa ikke bli i kirken
lmnger end det er n0dvendig for
andagtens skyld ( den tiden var
kirkerne endda de steder hv01: man
m0tte hele verden, hvor der uavla
telig var noget paa fmrde, brylluper,
barndaap, messer for korporationer
og borgerforeninger, og sarnlings
sted for folk som vilde h0re og kun-

de fortmlle bynyt) . Hvis de kom
mer for sent hjem, kan det volde
bryderi i hjemmet og ved arbeidet
i hjemmet erhverver de sig stor
ind1·e andakt og bygger op ved sit
tilbaketrukne liv..
Paa denne maaten hadde Angela
skapt et system, hvorved kompa
niet ed slt arbeide kunde naa ind
til kjernen av familierne - et nyt,
paa en gang kraftig og elastisk red
skap for en religi0s renmssance, og
det var ugifte kvinder og enker som
skulde vrere arbeiderne.
Under moder generalen, som har
en prest, valgt av s0sh ene, til raad
giver, staar »statsraadet» av assi
stenter, over hver lokalavdelilig
styrende og lmrende mpdre som er
kjendt med de lokale forhold, un
der dem SflStrene som saa at si er
garnisonert runt om i privathjem
mene, noviserne og de smaapiker
fra tolv til atten aar som blir op
tatt i kompaniet for at lmre dets liv
liv at kjende, men ikke faar binde
sig, fpr de er voksne, og om enhver
enkelt Ursuline grupperer sig de
barn som av sine formldre er blit
betrodd hende til ophering.
(Forts.)

P H I L O S O P H I A AA R H U S I E N S I S.
I ANLEDNING AF PROF. DR. PH IL. KORT K. KORTS EN :
" SJJEL 00 LEOEM E " .
Professor Kort K. Kortsens »Sjcel
og Legeme» er den fprstc filosofiske
Publikation fra Aarlrns Universitet.
Selv om den nrna staa for Profes
sorens egen Regning, tpr den dog
maaske opfattes som en Strpmpil,
der fremkalder Glmde, naar· man
sammenligner den med de Bevmgel
ser og Tendei1s�r, vi kender fra Kp
benhavns Universitet. Dettes filo- ·
sofiske Holdning maa merrnest be
tegnes som krypto-materialistisk.
Det er selvfplgelig ikkc den krasse,
aandsforladte, gammeldags l\fate-

rialisme, som ingen mere vil ved
kende sig, men en negativ Aands
retning, <ler staar afvisende, ofte
forncegtende, overfor det aandelige.
Det er hverken Kroman eller Starcke
eller nu Professor Kuhr, der pneger
den kpbenhavnske Filosofi, men Fi
losofer, der har, hvad man kunde
kalde Skrmk for det hpje, Skrrek
for det rent aandelige, det overnatur
lige, Sjrelen, Viljesfriheden, Udpde
ligheden, Vidunde1•et og den per
sonlige Gud. Der urna i Tilvmrel
sen ikke findes Trin, der skiller
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det hs,;j e fra det lave. Livet urna
ikke were mere sublimt end, at det
muligvis er avlet af det livls,jse Stof.
Dyret frembyder ikke noget vresent
lig nyt i Sammenligning med Plan
terne. Den menneskelige Tanke
skal kunne fs,;res tilbage til Asso
ciationsvirksomheder. Sj relen de
gi:aderes til et Bundt af Fornem
melser og Fs,;lelser. I gunstigste Til
frelde har det psykiske Lov til at
eksistere som den indre Side af 'fil
vrerelsen, <ler ved meningslps Pa
rallelisme er lmyttet til den ydre
fysiske Side. Menneskets Afstam
ning trykkes ned til Dyrenes Ni
veau. D er kendes ingen personlig
Uds,;delighed ; vi nrna npj es med
Vrerdiernes Bestaaen. Livet her paa
Jorden er det eneste at arb ej de for
og beskreftige sig med ; de natur
lige Aarsagers Princip kan hver
ken forliges med Vilj esfrihed eller
Miraklet eller Gud . Alle Tanke
gange, der fprer opad og peger hen
paa et hpj este V resen, <ler ved sin
Almagt og Visdom styrer Verden,
er sprerret. 0rnen ser ikke mere
op mod det himmelske Lys ; elens
0j ne er vendt nedad mod en Ver
den, hvor blinde Krrefter raader og
alt Haab paa Menneskerere og
Aandshpj de er ude ; en Verden, der
trod s Videnskabens klare Lys, er
hyllet i det dybeste Mprke, hvad
Livets vresentligste Sps,;rgsmaal an
gaar, en Verden, der trods elens
» aabne Horisonter» har en Bly-
hinunel over sig, gennem hvilken
der hverken skimtes Sol eller
Stj erner.
I Sammenligning med »Philoso
phia Hafniensis» virker »Philoso
phia A arhusiensis» befriende og

oplpftende. Det ser nresten ud, som
om 0rnen har skiftet P lads og har
taget Srede paa Marselisborg Stu
dentergaard.
Professor Kortsens Arbcjde in
teresserer ibaade ved sin Kritik mod
den mekanistiske Filosofi og ved
de positive Anskuelser og Resu lta
ter, han er naaet til.

Afhandlingen begynder med en
Afvisning af den egentlige Materia
lisme. Denne Underss,;gelse tjener
dog nrermest kun som Indledning
og Forberedelse til en freldende
Kritik mod den psykofysiske Pa
rallelisme. Denne Teori, der er in
troduceret af Hs,;ffding, og som i
sin Tid stod hpjt i Kurs ved Kpben
havns Universitet, betragter Aand
og Materie som to Halvdele af Til
vrerelsen, der npjagtig svarer til
hinanden, uden at de dog staar i .
nogensomhelsf indbyrdes Aarsags
sammenhren g ; Aand og Materie si
ges nemlig at vrere absolute Mod
sretninger, der ikke kan veksel
virke med hinanden. Med des stprre
Kraft hrevder P arallelismen en u
brydelig Aarsagssammenhreng in
den for de fysiske P rocessers Om
raade. Derved viser elens aande
lige Slregtskab med Materialismen
sig. Sks,;nt den - overfladisk set
- virkede som Befrielse fra Mate
rialismen og syntes at ims,;dekom
me Menneskets aandelige Behov,
gav den dog, h-vad Menneskets reli
gis,;se og moralske Lrengsler an
gaar, ikke nogetsomhelst mere end
denne. Parallelismen foregiver at
vrere den eneste videnskabelige
Metade til Underspgelse af Sj rele
livet. Prof. Kortsen derimod me
ner : » Om Videnskaben er det vist
b edst ikke at tale, naar det drejer
sig om den p sykofysiske Paral
lelisme.»
Parallelisternes Paastand om Ver
dens fysiske Aarsagssammenlueng
- hver fysisk Virkning skyldes en
rent fysisk Aarsag - giver P rof.
Kortsen Anledning til en gylden
Bemrerkning, der fortjener at staa
som Motto over enhver filosofisk
Afhandling : » Ingen af os . . . er
blevet - taget med paa Raad, den
gang Tilvrerelsen grundlagdes ; vi
maa derfor med Taalmodighed fin
de os i, at den er, som den er . . . og
ikke prpve paa at dekretere, hvor
ledes den skal og bpr vrere, naar
den ikke er efter vort Hoved. Natur
videnskabsmanden ,for sin Del har
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ikke noget Krav paa, at Tilvrerel
sen srerlig skulde rette sig efter
hans 0nsker mere end efter andre
levende Vreseners, og slmlde det
vise sig, at han ikke faar sine 0n
sker opfyldt . . . saaledes, at han
ikke kan 'drive Videnskab': then
the worse for him ! Tilvrerelsen har
fortsat sin Vej sikke1t og uhindre t
gennem Millioner af Aar, fpr Viden
skaben blev opdaget.» Der er ikke
mange af den moderne Videnskabs
Hypoteser, der ikke rammes af
disse Ord, og man kan ikke lade
vrere at trenkc paa Hpffdings Ho
veddogme: de naturlige Aarsagers
Princip.
Hvad Filosofiens Opgave angaar,
tilegner Prof. Kortsen sig Ber,gsons
Ord : » Dersom Filosofien virkelig in
tet havde at svare paa disse Spprgs
maal, som har Livsinteresse . . . saa
vilde al Filosofi ikke vrere en Times
Ulejlighed vrerd» - unregteligt no
get andet end Hpffdings »aabne
Horisonter», hvorved han mente,
at den vise maa kunne taale Spprgs
maal - ogsaa om Livets vigtigste
Problemer - som der ikke kan gi
ves Svar paa.
A ssociationspsykologien, ,som den
vordende Filosof havde faaet som
Vuggegave, er Prof. Kortsen fuld
strendig vofoset fra. Denne Teori, der
spger at fpre alle Bevidsthedsfreno
mener, Trenkning ikke undtagen, til
bage til Fornemmelscr og Forestil
linger og deres indbyrdes Spil, er
»Udtryk for en mekanistisk Opfat
telse. End ikke de simpleste For
mer for Trenlming kan forklares
ved Associationslovene. Det er
langt fra, at vor Bevidsthed alene
bestaar af Sanseelementer og deraf
dånnede Forestillinger ; der gives
bl. a. ogsaa Trenlming uden Bil
leder.»
Lejlighedsvis vender Forfatteren
sig ogsaa mod den yndede me
kanistiske Forklaring af Instinldet,
der betragter Dyrene som Refleks
maskiner. Han paabcraaber sig den
nyere Entomologi - Insektforsk
ning - der er kommet til det Re-

sultat, at det er ganske utilladeligt
at oplpse disse tit uhyre sammen
satte og altid af Hensigt prregede
Handlinger i Refleksbevregelser.
Prof. Kortsen har ikke blot over
vundet Materialismen i elens for
skellige Former, han har ogsaa ar
bejdet sig frem til Resultater, der
gpr harm aandsbeslregtet n-ied den
skolastiske Trenkning. Ting, som
man ikke har Lov til at nrevne i
visse filosofiske Kredse, er for ham
alvorlige Problemer eller faste, sik
re Resultater.
Prof. Kortsen hrevder Sjrelens
Aandelighed i streng Forstand, Spi
ritualismen. Sjrelen er en »udelelig,
uoplpselig Enhed, hvortil der ikkc
svarer noget fysisk Analogon». I
Polemiken mod Parallelismen frem
fprer Prof. Kortsen EksemplCl' paa
Bevidsthedspl'ocesse1·, del' ikke blot
savner enlwe1· »fysisk DIBkning»
c: el' 11den tilsva.rende Sansegr11nd
lag ellel" Nervep1·ocesser, m en som
synes at foregaa ganske 11afhamgig
deraf. Bortset fra ganske almene
og abstrakte Betegnelser og Tanke
gange som f. Eks. »Etik», »det vre
rende», »Gensidighed» regner Prof.
Kortsen dertil ogsaa Tankens dyna
miske Momenter som »Mening» f. Eks. et Kolons eller en flertydig
geometrisk Figurs Mening - og
»Evidensbevidstheden». Paavisnin
gen af denne »anslrnelseslpse»
Trenkning, som . Prof. Kortsen re
fererer, er af stprste Betydning for
Spprgsmaalet om Sjrelens Aandelig
hed. Vi har her en spiritualistisk
Anslmelse, som den reldre Skolastik
ikke vovede at fremsrette endnu.
Den lrerte, netop ud fra Vekselvirk
ningsteorien, at Forstandens Virk
somhed i alle Tilfrelde var afhrengig
af Fantasiforestillingerne. Til For
skel fra Empirismen og Sensualis
men har Skolastiken dog altid hrev
det, at Forstanden erkender andet
og 1mere end Sanserne, nemlig det
vresentlige og almene : intelligibile
in s ensibilibus.
Ogsaa Viljesfriheden - det mest
immaterielle ved Sjrelen - omtales.
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Prof. Kortsen kalder Determinis
men for » Maskinteorien, den me
kanistiske Opfattelse » . Determinis
men er inkonsekvent, baade teore
tisk og praktisk, naar den mener,
at det er muligt at udpve en Ind
flydelse paa T;ilvrerelsens Forlp;b,
eller naar den taler om etiske Fre
nomener som Anger, Ansvar, Dyd.
»Forspget paa at forene Ansvar med
Mekanicisme er et haablpst Fore
tagende. » Prof. Kortsen maa altsaa
betragtes som Modstander af De
terminismen. Som bekendt tager
Deterministerne Udviklingsheren til
Indtregt. Prof. Klortsen frakender
dem Retten dertil. Udvikling og
Determinisme udelukker tvrertimod
hinanden. Dette hrevder Prof. Kort
sen ud fra sin Opfattelse af Udvik
lingen som » et skabende Princip » ,
»en Nydannelse» i Modsretning til
Deterministernes Antagelse af Iden
titet mellem Aarsag og Virkning,
der - ifplge Forrfatteren - ude
lukker alt nyt og dermed ogsaa
Udviklingen.
Til den atomistiske Psykologi, der
er »Sjrelelreren udcn Sjrel » , og som
hrevder, at Sj relen er en Mangfol
dighed af psykiske Elerrnenter uden
en opfattende Bevidsthed, stiller
Professor Ifortscn sig i Modsret
ning, idet han anerkendcr Sj relens
Substantialitet.
Forholdet mellem Sjrel og Legc
me er ikke Parallelismc, men den
hos nrestcn hele den nyere ikke
skolastiske Filosofi ildesete Veksel
virkning - unio substantialis. » Skpnt vi ikke forstaar elen, er den
dog en Kendsgerning». Halv delen af
Bogen handler derom. Aand og Le
geme er to Helheder - Skolastikens
sulntanticP, incompletcP, - der er
knyttet sammen. Skpnt Aanden del
vis er uafhrengig af Materien, er den
dog samtidig i Stand til at virke
incl paa den. Det er Sjrelen, der
bygger Legemet op og bevarer dets
Form under Stofskiftet. Sjrelen er
det »fo11mgivende Princip», altsaa
Aristoteles' og Skolastikens f arma
corporis.

Ogsaa Livet efta D�den tager
Prof. Kortsen Stilling til. Legemets
Oplpsning ved Dpden behpver ikke
at betyde Udslettelsen af Bevidst
h eclen, da denne jo »nresten er uaf
hrengig af Legemet » og >moget langt
mere omsprendende encl Materien».
Prof. Kortsen forstaar ved U dpde
lighed ikke blot en eller anden F01:t
srettelse af Sj relelivet - faktisk
Identitet - men forlanger Bevidst
hed om denne Identitet - formel
Identitet vilde vi sige.
»Hvis Udpdelighed skal have no··
gen Interesse for os, maa den i det
mindste forudsrette et Erindrings
baand, der sammenknytter tidligere
Oplevelser med de nuvrerende og
disse igen med de kommende. Hvad
Glrede vilde Fattig Per Eriksen have
af at vaagne op til nyt Liv som Kej
ser i Kina, hvis han ikke kunde
huske, at han havde vreret - og
paa en Maade endnu var - Fattig
Per Eriksen? Eller vilde Trusler
om de forfrerdeligste Pinsler efter
Dpden kunne skrremme en Mand,
hvis det samtidig garanteredes ham,
at han i den ny Ti1stand har glemt,
hvem han er? Trenkcr han sig om,
burde de i 'alt Fald ikke kunne det. »
>> I en fremtidig Tilvrerelse beva
rer jeg Erindringen fra min nuvre
rende Tilstand og ved, at det er
mine Erindringer, og at det er mig,
der har dem. Dette er Udpdelighed
i streng For-stand. » Om Fechners
U dpdelighedstro, hvorefter Menne
sket lever videre i den Indsats, han
har gjort her paa Jorden - Hpff
dings » Tro paa V:cerdiernes Bestaa
en » , som Prof. Kortsen dog ikke
nrevner - siges der : » Denne Form
for Udpdelighed er der nreppe no
gen, der bestrider ; men det er hel
ler ikke den, der spprges efter.» Prof.
Kortsen stiller sig ligeledes i Mod
sretning til ,Fechners og W. James'
Panpsykisme, der betragter hele
Tilvrerelsen som svpmmende i en
Art psykisk Vreren med den men
neskelige Hjerne som Gennemgangs
led. » Saadanne Opfattelser, srerlig
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den Fechnerske, forliges ilde med
en Verden, der er kendetegnet ved
at vrere befolket af Srervresener,
Individer» . Derfor antager Prof.
Kortsen en » Sj relekerne» , der om
ikke skaber Stoffet, saa dog former
det og holder sammen paa det, lige
som en Magnet fastholder .Jernfil
spaanerne. Dpden indtrreder, naar
denne Kraft, som Sjrelen udpver
paa Legemet, af en eller anden
Grund trrekker sig tilbage. » Me n
Aanden selv bevarer sin Uafhrengjg
hed, og -intet kan vrere i Vejen for
den Tanke, at den atter, under
mere heldige Forhold » - hvilke,
siges ikke - »former et nyt Le
gem� omkring sig. Som det let ses,
vil der paa Grundlag af den her
lpseligt udformede Tanke kunne
bygges Antagelser, der er af Betyd
ning for Liv og Dpd. »
Hvol'fl'a stammel' Sj&len ? Heller
ikke dette Spprgsmaal gaar Prof.
Kortsen af Vej en for. Han frem
hrever C. Lloyd Morgans Opfattelse,
hvorefter »Bevidstheclen er blevet
til enten ved Skab else eller Udvik
Iing fra Infra-Bevidsthed. Der er
ikke andre Vej e.» Det fprste Svar

en smrlig Skabelse - er efter
Morgans Mening logisk holdhart og
han har den stprste Sympati med
det. Han antager ikke selv dette
Svar, fordi h an .ikke finder, at det
er det hpj este eller d et niest sand-
synlige Syn paa Sagen. Men hvis
andre antager det af disse Grunde,
skal han intet sige dertil.
I Sammenligning med clisse po
sitive Tilnrermelser til skolastisk
Filosofi , er Uoverensstemmelserne
af underordnet Betydning. De for
ringer ikke Agtelsen for dette Ar
bej de, der er prreget af rerlig Sp
gen efter Sandhed. Afhandlingen
fortj ener saa meget desto stprre
Anerkendelse, som Forfatteren er
kommet til disse Resultater saa at
sige fra den. modsatte Side og ad
store, besvrerlige Omvej e. Eo Kath-
olik vil ved Lresningen af » Sj rel
og Legeme» fyldes med Tilfreds
stillelse over, at en moderne Forsker
anerkender Tankegange og Stand
punkter, som den skolastiske Filo
sofi altid har hrevdet og forsvaret,
selv da de var opgivet og forkastet
saa godt som af alle andre.
A. llfenzinger S . .J.

P I LG R I M S FÄ R D E R I N UT I D E N S
D A N M A R K.
I.
De flesta vallfartsorter ligga ute
på landet långt borta från de stora
städernas j äkt och buller. Också i
denna vallfartsbeskrivning av en pil
grim, som uppsökt medelpunkterna
för vår tids katolska arbete i Dan
mark, förbigås huvudstaden med
tystnad. Dess blomstrande kyrkor
och institutioner äro ju för övrigt
allmänt kända av intresserade. Vi
starta likväl i Köpenhamns utkan
ter, på gränsområdet mellan sta
den och landet och bedj a om väl
signelse för vår resa i Sankt Anto
nii Kapell i Brpnshpj , som upp-

byggts av ungdomlig hänförelse,
men samtidigt klokt och måttfullt
med smakfull men sträng enkelhet.
Här har man icke långt till lands
bygden med dess åkrar och ängar
och vida utsikter. Vi fara så över
Sj älland med snälltåget, som h ar
genomgående vagnar ända till Es
bj erg. Här ligga östern och Västern
helt nära varandra. Snart äro vi i
Slagelse, dit vi närmast vilj a vall
färda för den nya kyrkans skull.
Hur många falska föreställningar
hysa vi icke i hj ärnan. Vi h ade all
tid tänkt oss Slagelse som den typis
ka småstaden med en eller två ga-
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for. Och vi finna en traditionsrik,
självmedveten, medelstor stad med
pulserande liv. Också det katolska
Slagelse överträffar i hög grad för- .
väntningarna. Den nya kyrkan lig
ger ganska dominerande och gör
med sin lätta kampanil ett syd
ländskt intryck. Här finna vi mitt
inne i Danmark ett stycke Italien
men ett stycke daniserat Italien.
Säkert en av landets vackraste ka
tolska kyrkor, modern men icke i
den onjutbara, högexcentriska sti-

Vi vilja sluta vår första vallfärds
dag i Roskilde, den gamla biskops
staden, det själländska Rom. Ock
så i vår tid skänker den pilgrimer
na det vänligaste mottagande. En
stad är liksom en männis1rn, som
lever i århundraden. Kyrkor och
kloster kunna nedrivas, präster och
ordensfolk dödas och utdrivas. De
gamla minnena finnas ändå kvar.
Den forna biskopsstaden bibehåller
sin förnäma prägel också i för
nedringens dagar. Den är till sin
�
;' i
I

. ,i

S. Elisabets Hospital i Holb;:ek.

len. Länge efteråt minns man fär
gerna i kyrkans fönster. Från tor
net med dess präktiga klockor har
man en praktfull utsikt över staden
och omnej den. I · ett närbeläget li
tet hus ha Hedvigssystrarna sitt
»Bi-lrnehjem». Det är beklagligt, att
tiden skall vara så knapp, men en
pilgrim har alltid bråttom. Yi ha
nätt och j ämt tillfälle att beundra
de parkanläggningar, över vilka
Slagelse med rätta är så stolt. I
närheten finnes ett monument över
Hans Tavsen, den danske Luther.
Tänk om han kunde se vår nya
kyrkobyggnad, som reser sig i när
heten av hans gamla kloster, där
han för omkring 400 år sedan bör
j acle sitt nedrivningsarbete.

majoritet katolsk, även om alla dess
in:vånare för tillfället skulle vara
protestanter. För övrigt kan man
också tala om ett nutida katolskt
Roskilde. Den som både varit med
vid grundstensläggningen till vår
nya Roskildekyrka och dess invig
ning känner sig nästan som barn i
huset där och vandrar i sommar
kvällens frid med en trygg hemma
känsla till den trevliga, gedigna
prästgården. Vägen går förbi det
stora Sankta · Maria Sjukhus, som
just håller på att tillbyggas. I kyr
koherdens arbetsrum sitta redan
trenne franska pilgrimer, som äro
stadda på Nordlandsfärd. Vilken
glädje att åter träda in i Laurentii
kyrkan och finna .fröken Holtens
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baldakinmålning i Fra Angelicos
stil. Det är också mycket annat,
som påminner om denna varmhjär
tade konstnärinna och trofasta ka
tolik. Hennes atelier är som ett
minneskapell över den avlidna, och
hennes gravsten med franciskaner-
märket beundras al1mänt. Man har
svårt att fatta, att hon nu är borta,
elen livliga gamla damen, som bru
kade sitta med en liten cigarett i
munnen och utslunga sina träffan
de anmärkningar.
Från Roskilde är det - lätt att vall
färda till Holbrek, där vi komma
mitt in i en griinderperiod. Efter
några svårigheter finna vi kyrkan,
som är inbyggd i en stor villa, där
också sognepresten har sin bostad.
Men han är naturligtvis icke hem1ma. Han tillbringar sin tid på det
stora sj ukhuset som j ust skall över
tagas av en katolsk kongregation,
Elisabetinnorna, som räkna sina
anor från 1 600-talets börj an. Sj äl
va deras generalföreståndarinna
vandrar omkring i korridorerna.
Hon är ungdomligt frisk och mun
ter. Vi ha kommit in i de goda för
hoppningarnas hus. Prästen kon
fererar med den blivande över
l äkaren. Vi d'å gå med och se på
allt. Tiden går fort. Tåget väntar
obönhörligt. Vi måste säga farväl
till det vackra, vänliga Holbrek.
Men morgondagen skänker oss
en angenäm överraskning. Det är
sankt Bernhards dag, och en god vän
som utövar bibelöversättarens lika
ovanliga som ansvarsfulla yrke får
plötsligen · den utmärkta iden, att vi
skola fara ut och gratulera cister
sienserna i Allerslev. Så äro vi med
ens ute i en typisk dansk landsbygd.
Det är svårt att förklara varför,
men det förefaller oss som om vi
aldrig sett . något mera typiskt
danskt. Det är l änsgreve Holstein
Ledreborg som grundlagt detta
kloster i närheten av sitt magnifika
slott. Bilen stannar framför några
låga hu s. På trappan vimlar det
av små barn. Är detta klostret ?
.Ja, en vänlig - nunna i svart dok

över sin vita kåpa kommer fram
och övertygar oss om att vi kommit
till rätt station.
över ett stort piano sträcker sig
en rockhängare, där man kan pla
cera ytterplaggen i broderlig ,för
ening med en gammaldags lamp
skärm . Vi föras omkring och bese
den nya stiftelsen, där det också
finnes barn och visst även vuxna
hyresgäster. Systern är särskilt iv
rig att vi skola besöka »Provsten» .
V i finna honcim i ett rum, som dig
nar av lärda böcker. Här m öter oss
en fläkt från det gamla Österrike.
Den unga ordensfamiljen är tj ec
kisk till sin upprinnelse. Med stolt
het pekar systern. på klostrets tven
ne kor, som gå på bete i närheten.
Allt detta är unikt, olikt allt annat,
som vi sett av det katolska Dan
mark. Ibland är golvet i kloster
kapellet täckt med vatten, så att
mässan ,måste läsas i ett angrän
sande rum. Men mitt i all denna
fattigdom växer ·glädj e och flit och
käck framåtanda. Man tänker lätt
på våra medeltida kloster. Så ha
säkert många av dem börjat sitt
epokgörande kulturarbete.
Men . ännu återstår den viktigas
te delen av pilgrimsfärden. Vi ha
just läst en artikel av pater Resch
i Ugeblaclet, som i hög grad har
väckt vår pilgrimsnyfikenhet, om
man får använda ett sådant ord.
Den handlade om Danmarks mest
katolska trakt : Lolland-Falster och
södra Sj ällancl, elen enda del av
hela Skandinavien, som har någon
nämnvärd procent katoliker. Hur
hög denna är kunde vi ej konsta
tera, men det meddela,s från offici
ellt håll, att under ett av de sista
åren 18 % av alla dop på Lollancl
Falster voro katolska. I dessa trak
ter kan man påträffa byskolor, där
tredjedelen, j a, någon gång ända till
hälften av lärjungarna äro katoli
ker. På dessa båda öar bo nästan
lika många katoliker som i hela
Sverige och Norge tillsammans.
Med känslor av undrande tacksam
het nalkas vi dessa bygder som ock-
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så höra till de fruktbaraste i Dan
mark. Först kommer Nrestvcd med
sina 1 ,400 katoliker, till största de
len bosatta på landet. Så följ a Ny
kpbing, Mai:ibo, Nakskov, ett stän
digt crescendo. Den sistnämnda
församlingen har över 2,000 med
lemmar.
I Nc:e stved ha vi förmånen att
träffa pater Resch sj älv. Han är
kyrkoherde där på orten. Vi få se
en karta över hans församling med

läsa i Johannes Jprgensens bok 0111
den helige Fransiskus av Assisi. Ja,
nu ha alltså den store ordensstifta
rens söner åter börjat ai'beta i våra
nordiska länder.
Nästa dag har pater Smitz den
stora vänligheten att föra pilgrimen
i bil över hela Lolland. Han sitter
glad och röker väldiga cigarrer,
anedan bilen föres framåt med mo
dererad fart, som möj liggör åtmin
stone ett flyktigt studium av om-

Klostret i Allerslev.

kulörta knappnålar insti.iclma över
allt, där det finnes någon katolik.
Ständigt resa de ivriga prästerna
omkring och besöka sitt folk. Na
turligtvis ha de också både barn
hem och skola i kyrkans närhet.
Och i stadens utkant ligger Elisa
betsystrarnas präktiga sjukhus.
Men redan samma afton måste vi
vara fra1111me i Nykpbing på Falster.
Här välkomnas vi av den energiske
pater Smitz, som lever i francis
kansk enkelhet. Hela Lolland-Fal
ster _är anförtrott åt de holländska
minoriterna. Som fransiskanska
öar verka de också, då man ser dem
som gröna fläckar i solnedgången
på färj an från Masnedsund. I sog
neprestens arbetsrum sitta vi och

givningen. Vi fara genom ett verk
ligt lyxlandskap, frodiga slätter,
högstammiga skogar, leende byar
och ståtliga herregårdar. Man tyc
ker det är underligt att finna ett
så rikt och ljust land så långt upp
i norr. Lyckligtvis har man tid och
tillfälle att filosofera vidare. Man
tänker på Harald Hpffding och. tän
kare av samma skola. Hur kunde
de bekä1,1na sig till natten och dö
den och hopplösheten i e tt land,
där naturen vittnar om Guds god
het och rikedmn och ljus med en
sådan intensitet? Hur kunde de
trivas i en värld, där det icke fanns
någon plats för Gud och evigheten ?
Vi stanna i Maribo ; som bekant
fanns här under den katolska tiden
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ett birgittinerkloster. Men Yi på
träffa också vackra stycken katolsk
tradition .från nutiden. Kyrka och
prästgård ha byggts av CI'edos ny
ligen avlidne, högt skattade med
arbetare fader Ortved, de nordiska
cistercienserklostrens
historiker.
Här lär man sig också beundra hans
goda smale Både till sitt yttre och
sitt inre är denna Birgittakyrka en
av de mest estetiskt fulländade i
Danmark. I prästgården finnes på
väggarna originella tänkespråk, ty
piska för sin kultiverade byggherre.
Matsalen prydes av en väldig tavla
med alla polska konungar i vackra
kulörer. Här härskar fransiskansk
munterhet. S�mtalet ackompagne
ras ständigt av kyrkoherdens glada
skrattsalvor. Men pilgrimen måste
ständigt vidare. Nu bär det av till
Nakskov, resans första slutmål.
Här intressera oss särskilt Bir
gitte \Vests målningar i den nya
kyrkan. Sognepresten på Lange
land som är med i bilen lämnar oss
ett vykort med hennes bilder i Rud
k!'\bings katolska kyrka. Hur myc
ket har icke hennes konst utveck
lat sig, sedan hon fullbordat detta
förstlingsverk. Här skulle man vil
ja stanna länge och studera de ur
katolsk .synpunkt så intressanta
öarna. Lolland och Falster.
Hur skall framtiden ,gestalta sig
för det katolska livet på dessa öar ?
Också under den hastigaste vi.sit
hinner man märka, att vi här icke
stå inför några fasta, säkrade re
sultat _:___ utan snarare mitt i en
händelsernas ström, som flyter
fram i osäkerhetens väderstreck.
Den plötsliga och oväntade katol
ska uppblomstringen i dessa trak
ter är till största delen en följd av
den starka polska invandringen i
Danmark och Skåne, som tog sin
början omkring sekelskiftet. Här
uppväxa en mängd katolska barn
spridda över hela landsbygden. Med

de arbetsresurser vi nu äga är det
omöjligt att giva dem elen hjälp de
behöva. Den hotande fienden är
ingalunda protestantismen. Den är
i södra .Skandinavien i regel tole
rant ofta med en stänk av välvilja.
Så mycket mera hotar indifferentis
men, världsligheten, synden, som
våra uppvaxande katolska barn fin
na på alla sidor. Här .gäller det att
rädda vad räddas kan, ty tiden går
fort, och de som i dag äro barn äro
i 111orgon vuxna. Inom elen när
maste framtiden är det nog uteslu
tet, att vi får mottaga ,ett katolskt
befollmingstillskott utifrån. Här är
ett verk som det gäller att tillse.
Hur oroande verkar icke exempelvis
Nakskov med en enda präst för mer
än 2,000 katoliker? Naturligtvis har
vår kyrkliga ledning redan länge
ögonen öppna för dessa svårigheter.
Men det gäller att den får stöd av
alla ivriga katoliker i våra nordiska
länder, som sålunda oförtrutet sam
arbeta för att rädda vår framtid.
Också i katolska kretsar kan man
ibland märka en farlig tendens att
förväxla huvudstaden och hela lan
det. En vaken strategi koncentre
rar försvaret på de mest utsatta
ptmkterna. Meningen med pater
Reschs ovannämnda artikel har
varit att framhålla detta, och den
som studerat våra fransiskanska
öar på närmare håll kan endast
ytterligare underskriva hans ord.
Det bär nu hemåt på vår första
pilgrimsfärd till nutidens katolska
Danmark. I järnvägskupen sitter
en herre i skjortärmarna och läser
dagens tidning. Vi resa liksom i
en annan vagn, i en annan värld.
I en syntes skulle vi vilja samman
fatta reseintrycken. Vi finna den i
vår bibelöversättares fönster, där
man ser Roskilde lätta, eleganta
domkyrka inramad i en rikedom av
frodig trädgårdsgrönska.
R. D. A ssm·sson.
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C R E D O S B Ö C K ER.
P. Dominicus Johner : Gl'e
,goriansk Koral. Oversat af
Johs. Bruun. ,J. H. Schultz
Forlag 1 93 1 ( 1 79 Sider) .
Blandt de faa Bs,,ger, der hidtil
her i Norden er udkommet om Ko
ralen - de danske er opfs,,rt i m:er
vrerende Bogs Litteraturfortegnel�e
( S. 1 7 1 ) ; desuden maa nrevnes Knut
Peters : Den gregorianska Sången
( 1930) anmeldt til Credo Marts
1 930 - er der ingen, der giver en
fyldestgs,,rende Vejledning til Kora
lens Forstaaelse. Derfor betyder
det en virkelig Berigelse af vor Mu
siklitteratur, at Pastor Joh. Brunn,
Vigsnres, har udgivet P. Dominicus
.Johner : »Gregoriansk Koral» i auto
riseret dansk Oversrettelse.
Bogen bs,,r fs,,rst og fremmest vrere
i deres H�nder, hvis Opgave det er
at lede Koralsangen. Men den har
ogsaa Bud til dem, der udfs,,rer den
ne Sang. Dertil hprer ikke blot Kor
sangerne, men efterhaanden stprre
og ,stsbrre Kredse af Kirkegrengere,
selv om deres Repertoire indskrren
ker sig til nogle Dele af Kyriale
Roman �un. Selv de, der ns,,jes med
at hs,,re Koralen, vil faa mere ud af
·den, naar de har lrest denne Bog.
Srerlig anbefales 'den til dem, der
ikke kan lide Kora.len. Uviljen mod
den gregorianske Sang skyldes mep
pe denne selv. Thi de Stykker af
Koralen, som plejer at lyde i vore
Kirker, hprer ikke til de vanskeligt
tilgrengelige, der m:e11mest forud
sretter orientalsk 0re. Det er heller
ikke altid Udfs,,relsen af Koralen,
der brerer Skylden. Man hs,,rer tit
Folk sige : Jeg kan godt lide Ko
ralen, n1en kun, naar den bliver
sunget smukt - underforstaaet :
ikke som den synges her. Dette
turde i de fleste Tilfrelde vrere en
Uretfrerdighed mod vore Sangkor
og koraLsyngende Menigheder. Gan
ske vist synger vi ikke som Beuro-

ner Munkene. Men selv i en mind-re
fuldkommen Udfs,,relse bevaret Ko"
ralen endnu meget af sin Egenart
og Sks,,nhed; vi skal ikke vrere rtiere
fordringsfulde end Kirken, der vecl
at gs,,re Koralen til alle Kirkers,
ikke blot Kathedralernes, Sang i
samme Grad giver Afkald paa
kunstnerisk Fuldendthed. -Men · del'
krreves visse Forudsretninger for at
f?rstaa Koralen, hvor' den ikke gs,,t
sig greldende som fprste Klasses
Kunst eller ved Massevirlming og
i stemningsfulde liturgiske Omgi
velser. Den . gregorianske Sang · er
nu engang en Musikverden for sig,
dens Tonesystem, Rytme og Melodi�
dannelse ligger vor Mnsikopfattelse
fjernt, saa en Vejledning bliver npd
vendig, hvor det ikke just drejer
sig om Missa de A ngelis.
Denne Vejledning yder Johner�
'Brunn paa en ypperlig Maade. Ved
,at fordybe sig f. Eks. i Kap. VIII :
..»Koralen som U dtryksmiddel» vil
selv en Koralhader komnie paa
bedre Tanker. Det vilde lpnne sig,
om der ved en eller anden af vore:
'Kirkekoncerter gaves Lejlighed til
at hpre de der meddelte Perler af
gregoriansk Sang. Et af de me�t
karakteristiske Stykker er Offer�
torium : Illumina ( S. 1 1 9 ) . Det
staar i 4. Kirketoneart, om hvilken
( S. 63) siges: »Forstaaelsen af den
ne . . . indadvendte, i mystisk Ms,,rke
liggende . . . Toneart er en Grad
maaler for Forstaaelsen af Koralen
i det hele. Den, for hvem denne
'I1oneart lukker sig op, han kan
glrede sig ved at have vundet et
dybt Indblik i de gamles Ku1nst.>;
Johner-Bruun .gpr op med
den udbredte Opfattelse, at Koral
er »Fastemad», asketisk Musik
uden Farve og Fplelse. »Ingen Fp
lelse, der overhovedet er forenelig
med Religionen, er Koralen frem
med. Fremfor alt er det Glreden,
den lader klinge i alle elens Afskyg-
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ninger, som jo Glreden er et Grund
trrek i Liturgien, og Allelujasangen
fra 1fldgammel Tid har hjemme i
Kirk�n» ( S. 122 ) . Ifald Koralen
var stemningsforladt Musik vilde
den tndtage »en Srerstilling i Guds
tjenesten». »Klokkerne kalder med
festlig Klang til Helligdomn1en, fra
Vreggene hilser os hellige Skikkel
ser i lysende Farver, et Hav af To
ner str�mmer ud fra Orglet, paa
Prredikestolen er det Prresten til
ladt at anvende alle de Udtryksmid
ler, som hans Veltalenhed og hans
Hjertes Bevregelser indgiver ham,
Alterkalken kan vrere ,smykket med
Perler og redle Stene, Polyfonien
har Lov til med V relde at udfolde
hele sit rige Liv - og midt i al
den Pragt, alt dette frisk pulseren
de ½iv skulde Koralen staa som en
udtreret Skikkelse, 'bodf::erdig, kold,
farvel�s, livl9is» ( S. 1 5 0 ) .
Der e r ikke meget a t kritisere
ved denne Bog. Side 26 kaldes
!tala for »Hieronymus latinske Bi
bel». Denne Betegnelse h�rer ·vist
til en Linie lrengere nede, hvor der
er Tale om Vul,gata. Side 20 siges
der, at der blandt Graduales 620
Stykker kun findes »et eneste, der
har et Omfang af 13 Toner». Dette
passer ikke. F�lgende Stykker har
det nrevnte Omfang: Kyrie VI ad
libitum, Gloria I ad libitum, Sekven
sen Lauda Sion, Graduale Exiit
(Joannis Apost.) samt de beslreg
tede Gradualemelodier : Christus
factus est ( Sk::ertorsdag) , In Deo
spemvit (Dom. XI p. Pent. ) , Bomim
est ( Dom. XV) , og Ecce sacerdos
(Comm. Conf. Pant. I. loco), Gra
duale Probasti Domine ( 1 0. Aug. )
og Pa_allelmelodierne: Gradualerne
D icite filire Sion af Jesu Hjerte
Messen Egredimini (pro aliq. locis)
og Gloria et honore (Comm. unius
Martyris Pant.) .
A. Menzinger S. J.

!farin Sparre : Svenska
helgon. Kr. 1 : 75. Katolsk
Bok- & Konsthandel, Stock
holm.
All ny katolsk litteratur, som rör
sig på de områden, där det katolska
och det svenska mötas, · hälsas i
särskild grad välkommen. Intres
set för sådan litteratur är alltid
levande. Den är för oss av stor be
tydelse, då man på många håll icke
synes tröttna på att framhäva ka
tolicismen såsom något främmande
för vårt kynne. Då Karin Sparre
nu debuterar som katolsk förfat
tarinna med »Svenska helgon», har
hon slagit in på en väg, på vilken
hon av flera skäl har anledning att
fortsätta. Svensk katolsk historia
väntar på sina katolska bearbetare
och bjuder på en mångfald upp
gifter.
»Svenska helgon» omfattar lev
nadsbeskrivningar om S :t Ansgar,
den helige Sigfrid, den helige David,
S: t Eskil, S :t Botvid, S :t Erik, S :t
Henrik, S:ta Elin av Skövde, S :ta
Birgitta och S:ta Katarina av Vad
stena, delvis hämtade från av sven
ska vetenskapsmän utgivna »Le
gender från Sveriges Medeltid» och
skrivna i ledig berättarton. Boken
innehåller vad varje svensk katolik
bör veta om svenska helgon.
»Svenska helgon» är en mycket
dekorativ liten bok. Edward Berg
grens vignettkonst har här nått sin
hittillsvarande höjdpunkt - boken
prydes med ett tjugotal vignetter
av hans hand. De föra tanken när
mast till gamla träsnitt utan att
dock vara imiterande. Hans stil är
fullt självständig. Han har lyckats
få fram kärnan i de motiv, det
gällt att gestalta, och har väl till
yaratagit textens dekorativa och
ornamentala möjligheter.
Edvin Sandqvist.
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Vetenskaplig aktivitet � ett kl'Clu
på de spanska katolikerna.
Zacarias Garcia Villada, författa
re till »Spaniens kyrkohistoria»,
som är avsedd att utgivas i ett fler
tal band, riktar i Madridtidningen
»El Debate» följande tänkvärda ord
till . Spa11iens katoliker: »Nu mer
än någonsin måste de spanska ka
tolikerna göra ett slut på den för
lamande overksamhet, vari de varit
fångna, och n1-ed verklig iver ägna
sig åt vården av det intellektuella
livet i alla dess skiftningar. Den
helige Pa:ulus sade, att det är gott
att villfarelser komma, men han
ville därmed icke säga, att villfarel
ser i och för sig vore önskvärda,
utan fastmer att de böra driva och
sporra till ett fördjupande i san
ningen. Nyligen uttalade en ut
ländsk vetenskapsman, som känner
och äL,kar Spanien, att han icke
kunde förklara, varför cien spanska
filosofien och teologien, som under
1 6 :de och 1 7 :de århundradet haft
det största inflytande i hela världen
nu voro alldeles obekanta och obe
aktade utanför Spanien. Kanske
måste man söka anledningen till
detta faktum i den fullständiga
frånvaro av allt motstånd mot kato
licismen i Spanien. Åtminstone är
det, om också icke huvudorsaken,
så dock en av de huvudsakliga or
sakerna till den av ovannämnde
vetenskapsman påpekade betydelse
lösheten. I de länder, där katolicis
men angripes, verkar det naturliga
försvarsbehovet, att vetenskapens
målsm än gå i elden för sin överty
gelse. Detta har givit upphov till de

·stora bibelstudierna och därmed be
släktade vetenskapliga arbeten, till
de betydelsefulla upslagsverk och
encyklopedier som de franska och
· tyska, de engelska och nordameri
kanska katolikerna äga, till käll
skriftsamlingar och arkiv, till be
tydande institut ( Institut CathoH
que i Paris, oniversitetet i Löwen,
det tyska Görressällskapet) , till de
historie- och arkeol.ogskolor, som av
nästan alla länders katoliker under
hållas i Rom. Det är nödvändigt,
att också de spanska katolikerna
intressera sig för samt andligen och
materiellt understödja sådana före
tag.»
!{yrka och partipolitik i England.
Kardinal Bourne uttalade sig vid
»Society for the Maintenance of the
Apostolic Sea: s» nyligen avhållna
årsmöte om det principiella förhål
landet mellan kyrka och ,stat, vil
ket genom händelserna i Spanien
och Italien åter fått aktualitet. En
ligt »The Universie» kom han där
vid även in på läget i England och
förklarade, att förföljelser sådana
som de spanska, satta i scen av en
antiklerikal minoritet, icke voro
möjliga i England. Katolikernas
inflytande är där, ehuru blott var
18 :de engelsman är katolik, alltför
betydande. Man har i uitlandet, t. o.
m. i Frankrike och Tyskland, där
det katolska organiserandet glän
sande genomförts, förundrat sig
över huru det kunde vara möjligt,
att de engelska katolikerna utan en
hetlig yttre sammanslutning kunde
bilda en så mäktig enhet. Kardinal
Verdier har med anledning av den
i fjor avslutade fredspakten mellan
de franska och engelska lq1tolikerna
uttalat, att han ansåg denna enhet
bero därpå, att den katolska aktivi
teten i England alltid hållit sig fri
från partipolitik. Kardinal Bourne
bekräftade denna åsikts riktighet.
»Olyckligtsvis är friheten från poli
tiska band icke alltid r ättsnöret för
våra trosfränders i utlandet mång.
sidiga verksamhet», anmärkte han,
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»�ågof, son1 ofta utövar ett häm
mande inflytande på deras aktion».
Kardinal Faulhaber och Kardinal
Scbplte lära också en gång hava ut
talat sin förvåning över att Eng
lands tre millioner katoliker bilda
en så beaktansvärd enhet. »En av
o:,;sakerna härtill är, att Englands
katoliker städse aktat sig för varj e
slags 'katolskt parti'. De förbliva på
detta sätt fria från partipolitik och
kunna därför göra anspråk på att
höras endast och allenast som kato
liker» .. Om katoliker tillhöra varje
engelskt parti, förblir deras poli
tiska inflytande bevarat, på sam
ma gång som intet intrång på det
kyrkliga området genom en even
t1.1ellt förfelad partipolitik behöver
befaras.
. l(atolikerna och det internationella
fndsarbetet.
» Osservatore Romano» har nyli
gen i en ledande artikel behandlat
»den starka rörelse, som har till
sitt mål att närma folken till var
andra och verka för fred mellan
nationerna». Det vore ofattbart, om
katolikerna nekade sin medverkan
i . den privata eller officiella »freds
rustningens» strävanden. I gångna
tider har man mycket klagat över
att katolikerna i nästan alla länder
låtit .sig fångas av överdrivet natio
nalistiska strömningar och därige
nom bidragit till att motarbetandet
av kriget förhalats. I våra dagar är
en sådan förebråelse icke på sin
plats. Nästan överallt äro katoli
kerna med i fredssträvandena. De
äga ju en verklig enhet i läran och
diciplinen och äro därför mera än
andra i stånd att uppbära en stark
och aktiv internationell rörelse, som
i sig innesluter allt, som är nödvän
digt för att förverkliga Kristi frids
lä11a. Katolikerna äro kallade att
bliva fredsideens banerförare, ty
icke förgäves har Kristus börjat och
slutat sitt jordiska liv med en
maning till frid, icke förgäves har
han skattat friden som människor-

nas största skatt och i sina predik�
ningar om och om igen inflätat
läran 0111 den frid, han lämnat efter
sig som ett dyrbart testamente åt
människorna. Att arbeta med i
fredsträvandena är icke blott en re
ligiös plikt, utan även en foster
ländsk, ty i våra dagar tj änar ingen
sitt fosterland bättre än den, som
gör det till ett fredens bålverk.
En katolsk uitterhetsalwdemi i
U. S. A.
har i j uni i år grundats. Det av
Evan Morgan och Maurice Leahy
planerade katolska diktarförbundet
i Storbritannien har tjänat som
förebild. Det är främst tack vare
de katolska tidskrifterna »America»,
»The Commonweal» och »The Cat
holic vVorld», som akademien kom
mit till. Akademiens »senat» skall
bestå av 33 diktare, som ifråga om
litterära prestationer. alltj ämt -åt
nj uta ryktbarhet. Medlem kan var
j e katolsk diktare bliva. Huvud
strävandet går ut på att fördjupa
förbindelserna mellan de litterärt
verksamma katolikerna och så in
verka befruktande på deras arbe�
ten. Man planerar att utgiva en
månadsskrift, som uteslutande skall
ägnas åt offentliggörandet av dikt
alster, åt kritiska översikter av de
nutida litteratursträvandena och
recensionerna av nya diktverk. Ge
nom denna tidskrift hoppas man
kunna väcka större intresse för lit
teraturen hos katolikerna, vilket
just i Förenta. Staterna lämnar
mycket övrigt att önska. Osserva
tore Romano, som hj ärtligt lyck
önskar till akademiens grundande,
anser, att man av akademiens verk
samhet, fastän den f. n. blir in
skränkt till den rena diktningens
område, kan vänta gynnsamma
verkningar även på andra områden
för katolskt kulturskapande. Sär
skilt är det att hoppas, att alrnde
mien genom att storslaget gynna
de katolska skriftställarna i För
enta Staterna och genom att under
stödja diktande »neophyter» skall.
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kunna bereda vägen för en blomst
ringstid för den katolska litteratu
ren i allmänhet.
Ett monumentalve1·k övel' andlig
musik
har Påvliga institutet för sakral
musik tagit initiativet till. Det rör
sig om det 1 5 : e, 1 6 : e och 1 7 :e år
hundradets musikaliska skatter,
som trots de ivrigaste bemödanden
från framstående fackmäns sida i
alla lander hittills icke kunnat full
ständigt samlas. Med tanke på den
nyare musikens tendens att åter
uppväcka de gamla mästarnas ldas
s1slrn polyfona musik blir det pla
nerade verket i hög grad värdefullt
och tidsenligt. »Monumenta Poly
phoniae Italicae», vars första band
redan överlämnats till den helige
Fadern, skola draga fram i ljuset
de italienska polyfonisternas mest
framstående verk och göra dem
fruktbärande för nutida sakralmu
sik. Det första bandet av »Monumen
ta» upptager den 1 2-stämmiga mij.s
san »Cantantibus organis», som blev
bearbetad av Palestrinas närmaste
lärjungar. Av förordet till det för
sta bandet framgår, att planen till
detta monumentalverk uppgjorVs
redan för flera år sedan, men till
följd av de stora omkostnaderna
har man först nu kunnat skrida till
ideens fötverkligande - tack vare
Fru B. Wards (Newyork) mecenat
skap, som på ett storslaget sätt
skänkt avsevärda snmmor föl' att
säkerställa verkets utgivande.

den helige Fadern en särskild till�
fredsställelse att veta, att årets so
ciala vecka komme att i stor ut
sträckning syssla med encyklikan
»Quadragesimo anno». De träng
ande sociala problem, vilkas lös
ning påvilar katolikerna, ära väsent
ligen problemen om den ena män
niskans förhållande till den andra
och måste därför ses i den kristna
moralens ljus.
»Journal» i Paris har offentlig
gjort ett samtal med kardinal Lie
nart angående påvens kamp för
samvetsfriheten. Påven har genom
sin nya encyklika om den katolska
aktionen givit bevis på oförlilme
lig kraft i sin vård om själarna.
»Utvecklingen av händelserna i Ita
lien är», förklarade kyrkofursten,
»av utomordentlig · betydelse fö1·
Kyrkans framtid, som av alla ka
toliker i alla länder fordrar obe
tingat erkännande av den av Kristi
ståthållare förkunnade läran. På
vens hållning, som allmänt väckt
människors beundran, påminner
om Gregorius VII under hans kamp
mot kejsaren. Kyrkan, som aldrig
bekän,1par någon regering såsom så
dan, utan blott det; som råkar i
strid med ·det katolska samvetet,
måste nödvändigt taga ställning
mot den fascistiska regimens stats
förgudning och föl' naturrätten och
de mänskliga rättigheterna, som
hon försvarar genom att protestera
mot bildandet av italienska ung
domsföreningar med ändamål, som
icke tjäna friden.»

Frankrike.
Tyskland.
Vid de franska katolikernas 23 :e
sociala · vecka, vilken nyligen ägt
Rar dinal-furstärkebiskop Bertram
rum i Miihlhausen (Elsass ) , erhöll
av Breslau har Ui11der allmänt del
dess president en påvlig skrivelse,
tagande från alla kretsar och un
vari den helige Fadern gav uttryck
der stora hedersbevisningar firat
åt sin glädje över det grundtema,
sitt 50-års prästjubileum och sitt
somt valts för veckan ( den krist
25-åriga bisköpsjtibileum. Kardinal
liga moralen och affärslivet), och
Bertram är eh själasörjarepersoni mycket erkännande ordalag talade . lighet av stora mått. De svåra upp
om den stora betydelse de franska
gifter, som förvaltningen först a,'
sociala veckorna haft för Frank- · Hildesheim-, sedan av Bteslau-stif-
rikes katolicism. Det . hade betett
tet med deras storstäder, deras in�
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dustriområden och deras nationellt
blandade befolkning ställt på ho
nom, har han framgångsrikt löst
med skarp verklighetsblick. Under
hans biskopstid byggdes i Hildes
heim och Breslau en hel rad kyr-
kor och framför allt grundades
många katolskt-karitativa företag.
Kardinal Bertram är en outtröttlig
förkämpa för den kristliga kärleks
verksamheten, vars sak han genon1
sitt exempel alltid befordrat. Också
som skriftställare har denne kyrko
furste varit verksam. Frånsett ett
flertal värdefuJla skrifter med
konsthistoriskt och historiskt inne
håll h ava framför allt hans båda
böcker om »Katolsk aktion» och
om »Den prästerliga andans nåde
gåvor» övat stort inflytande. Den
helige Fadern lyckönskade Kardi
nal Bertram i en utomordentligt
hjärtligt hållen skrivelse.
Kaos inom islam.
Under denna rubrik har »Osser
vatore Romano» offentliggj 01 t ett
brev från en fransk missionspräst,
vari denne fastslår, att den s. k.
panislamska rörelsen, varom så
mycket skrivits i europeiska tid
ningar, efter allt att döma, blott är
en skenrörelse, som saknar verklig
ryggrad. Man kan med tämligen
stor säkerhet förutsäga, au denna
rörelse från början är dömd att
misslyckas, ty islam saknar en en
hetlig ledning. Det finnes nu icke
någon högsta auktoritet för moham
medanetna. Försöken att sirnpa en
sådan auktoritet hava slagit fel.
Mohammedanska författares upp
maningar att stärka den islamska
»missionsverksamheten» förklinga
mestadels ohörda. Också de talrika

mohammedanska »broderskapen»,
av vilka många väntade, att de
skulle verka för en återförening av
de olika mohammedanska grupper
na, hava blivit en besvikelse. Det
existerar mellan dem en sådan ri
valitet och meni11gsskiljaldighet; att
de snarare måste betraktas som
söndrande än enande faktorer. Den
enda möjligheten, som återstår för
mohammedanismen i Nordafrika,
är att taga sin tillflykt till genernl
guvernören över Algier. Man pla
nerar ett slags »konkordat» med
den franska mandatsregeringen,
varigenom den statliga auktoriteten
skall få befogenhet att till- och av
sätta muftis och imans. På detta
sätt skulle åtminstone den ständiga
kampen om kultämbetena skaffas ur
världen. Den franska missionspräs
ten, s01i1 givit denna situationsbild
anser att det nu är det gynnsam
maste tillfälle för de katolska miss
sionerna i Nordafrika att göra stora
andliga erövringar bland landets
mohammedaner.
Nya ky1·koförföljelse1· i Mexiko.
Från Mexiko hava underrättelser
om nya kyrkoförföljelser · ingått.
Förbundsstaten Vera Cruz har an
tagit en lag, enligt vilken det blott
får förekomma en präst på 1 00,000
invånare, så att statens 1 , 1 00 , 1 00
invånare måste nöja sig med 1 1
präster. 2,200 kyrkor skola stängas.
Då den nya bestämmelsen skulle
genomföras, kom det till häftiga
strider. Den påvliga representan
ten, ärkebiskop Ruizy Flores har
med instämmande från hela präs
terskapet offentligen förklarat, att
den nya lagen står i strid med för
fattningen.
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· hohn:. DocentF� J. Linders, Uppsala. · ;Fater A, Lutz O; P;, · Oalo . . ·•
J{yrkoliEltde s. Nordmark:; Stockbolni; · Baron. 0. ..von dei' Osten
. . · Sacken, .·· l\lH,irby. •tre,l!e ' P?JI. . _Pei'ch, .'ristrtj,p; Jy}lancl, Härads
hövding . Jarl , L:son ReQ.wall, .'Abo. ·• ·· Baropesse E. R.,.senprn- .
E. Sandqvist, Stoc�holin. Herr Per
. Lehn, R:oskilde;. K::mdjdat,
d
Skangen, Ste Radegon .e, lndre et LQire, Frankrike." Fröken K. • _
.. SpJlrre, .Sankt Olof. Pater • :p; Steidl, Qd,ense; Fru: S. · Stjernewärd,
· ' Widtsköfle. Sognepriest Doktor TlJ.eoL Apie Olav Sund,' Molde.·
. F:r1,1. Sigrid. Undset, Li}lehimimer. Kyrkoherde G. Wäechle,
.ö:rebro.
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