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RERUM CREATOR OMNIUM.
AFTENHYMNE AV DEN HELL/GE AMBROSIUS,
BISKOP AV MILAJVO, f 397.
Du som med evig skapennakt
har khedd uå1· jord i livets prakt,
du skjenker dagen solens glans
og natten himlens stjernelaans.

La nattens timer hylle inn
i mulm og mörke dagens skinn min tro hai· intet nattlig slör;
den stråler klar og lys som för.

Du uil at söunens lwile blid·
skal styrke oss til dagens strid,
den trette ånd få kmft påny,
til morgenstjernen stå1· i sky.

Og når jeg til mitt leie går,
ditt innsegl på mitt hjerte står,
min Gud, at ingen nattens synd
må plette sjelen med sitt dynd. _

Nu går den traule dag til ro,
det skumrer oue1· mark og mo.
Som bölgeb1·us går ouer jord
au bönn og sang et mektig kor.

Al heluedshxrens dystre makt
er dig, o Herre, underlagt.
Den intet kan, huor du er n&r
og skjenner med, din englehxr.

Ta del, min sjel, med kraft og klang
i all naturens aftensang,
der stiger sterkt og sueuer tyst
mot evighetens gylne kyst.

Gud Fader, Sönn og Helligånd,
uelsign mig da med kjxrlig hånd I
I dagens dåd og nattens blund
f orblir jeg din til siste stund.
(Oversatt av K. Kje/strnp.)
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UR 1930 ÅRS SVENSKA KYRKOKRÖNIKA.
Visst har det skett ett och annat
under det gångna året, om också
icke just så stora och vittgående
händelser. Men de små äga också
betydelse. Ja, vad som ter sig litet
för oss kan vara stort för Vår Herre.
»Vi förstå endels och profetera en
dels», säger den helige Paulus.
På den korta tid, som är mig an
slagen, vill jag söka återkalla i min
net något av vad sig under året till
dragit i det apostoliska vikariatet i
Sverige.
Strålglansen från 1929 års stora,
heliga jubileum - Ansgarsjubileet
- hade icke fördunklats när år
1930 gjorde sitt inträde. Minnet
levde fastmer kvar ogrumlat och
oförminskat, det lever ännu och
det skall leva. Men officiellt av. slöts jubileumsåret vid S :t Ansgars
fest i februari. I predikningarna i
våra kyrkor och talen vid särskilt
anordnade församlingsfester erin
rades vi då om vad jubileumsåret
,bragt oss, utåt såsom ett kungöran
de och bekräftande av den katol
ska trons och tankens enhet, inåt
såsom ett väckande och stärkande
av vårt andliga liv. Det blev en
värdig avslutning på ett rikt väl
signat jubileumsår.
Våra frånskiljda bröder här i
landet firade också Ansgarsminnet.
Och de hade förlagt firandet till
1930. Deras ·hm;udfest ägde rum
midsommardagen, . då det nyupp
förda minneskapellet på Björkö
ävenledes högtidligen invigdes. Vid
vår årliga vallfärd till S:t Ansgars
korset å Björkö, besökte vi även
detta kapell, som är beläget ett
gott stycke från vår vallfärdsplats
vid korset. Och vi beundrade dess
resning, dess stil och skönhet; ur
våra hjärtan steg bönen till den he
lige Ansgar, att han genom sin
mäktiga förbön måtte nedkalla nåd
och välsignelse över dess. tillskyn
dare, nåden att återvända till fä
dernas tro, till S :t Ansgars tro.

TiH ett annat av våra nordiska
helgons, till den helige konungen
Knuts åminnelse har invigts ett ka
pell - ett katolskt kapell - i Lund.
Det invigd�s söndagen den 16 mars
av kyrkoherde Meijerink från Mal
mö. Så finnes då åter i själva det
gamla Lund en katolsk helgedom,
där den heliga Mässan regelbundrt
firas. Gudstjänsterna besökas fli
tigt även av icke-katoliker, av stu
denter och andra.
Måtte vår andra universitetsstad
också snart få sin katolska helge
dom!
En annan kapellinvigning är ock
så att minnas, även den i Skåne.
Den 24 april invigde H. H. Biskopen
det stämningsfulla lilla kapellet i
Elisabethsystrarnas nya sjukhem i
Malmö.
På den tomt i staden, där Elisa-·
bethsystrarna förut · hade ett litet
tvåvånings trähus, har nu rests en
modern femvåningsbyggnad. Syst
rarna ha där låtit inreda ett sjuk
hem med ett tjugotal sjukrum, alla
utrustade med tidsenlig komfort,
och med det vackra kapellet som
medelpunkt.
I Skåne synes man för övrigt
uppleva en andlig vårtid. överallt
i de små diasporaförsamlinganrn
runt omkring Helsingborg firas nu
mera regelbundna gudstjänster och
elen besökande själasörjaren kan
glädja sig åt elen iver och fromhet,
som på de olika orterna ger sig
tillkänna. I Landskrona har man
ett litet »karmeHterkapell», som till
elen lilla församlingens stora glädje
i början av året fick mottaga en
värdefull gåva från Birgittinerklost
ret i Rom, en gyllene mässhake med
tillbehör.
I Bromölla, ett inclustrisam.hälle
tre mil öster om Kristianstad, som
hittills pastorerats från Malmö, gör
sig behovet av kyrka och präst
.starkt gällande. Där leva ett 90-tal
katoliker, därav ett. 30-tal barn, som
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behöva religionsundervisning. Det
är att hoppas att de ivriga bemö
dandena, att där få till stånd ord
nad själavård, snart skola krönas
med framgång.
Malmöförsamlingen har· länge
hyst planer på tillbyggnad och mo
dernisering av såväl kyrka som
prästgård och barnhem m. m. Pla
nerna ha dock ej kunnat förverk
ligas enär det ännu ej blivit klart
huruvida staden önskar förvärva
den nuvarande tomten och fastig
heterna. Ett avgörande i ena eller
andra riktningen synes emellertid
nu vara nära förestående.
Det största intresset för Göte
borgskatolikerna har under året
varit att samla medel för det nya
kyrkobygget. Den ekonomiska kri
sen gör att insamlingen går mycket
sakta. Tomten finnes ju, men för
bygget fordras pengar, pengar.
Av Norrköpings församling och
dess kyrkoherde togs initiativet till
den händelse, som väl torde kunna
betecknas såsoni en av årets stör
sta ____:__ vallfärden till Vadstena. Från
Norrköping, från S :ta Birgittas för
samling, utsändes inbjudan till Sve
riges katoliker att, med anledning
av 500-årsminnet för invigningen
av den heliga Birgittas kloster
kyrka, möta i Vadstena söndagen
den 10 augusti. Denna inbjudan
hörsammades av ett glädjande stort
antal katoliker. De kommo från
såväl Sveriges sydligaste som nord
ligaste församlingar. Unga , och
gamla, män och kvinnor möttes i
den heliga Birgittas stad för att
fira det märkliga jubileet och för
att få del av de välsignelser och
uppbyggelse en pilgrimsfärd bjuder.
Den heliga Mässan celebrerades
av H. H. Biskopen vid det tillfälliga,
vackra och rikt prydda altare, som
av Birgittasysh'ar från Norrköping
rests i. Samskolans aula på S :t Pers
kyrkans eller Rödkyrkans gamla
grund. I Birgittas egen helgedom,
Blåkyrkan, hölls andakt med bön
och sång, liksom också på kloster
kyrkogården vid de hänsovnas gra-

var. Dagen var strålande vacker,
en i alla hänseenden välsignad ,dag.
Och alla instämde i Biskopens vid
avslutningsgudstjänsten
utfalade
önskan att vallfärden måtte årligen
upprepas till gagn och välsignelse
för Sveriges katoliker.
En annan pilgrimsfärd, i vilken
ett icke ringa antal svenskar deltog,
var den till Nidaros och Stikla
stad, där våra trosfränder i Norge
med stora högtidligheter, prelat
mässor och processioner firade den
helige Olavs niohundraådga minne.
Samma jubileum firades äve�,
- om också på ett mycket anspråks
lösare sätt, vid den gamla medeltida
vallfärdskyrkan Sankt Olof i Albo
härad i Skåne. Den 29 juli vall
färdade dit en liten skara katoliker.
I kapellet på Kronovall i kyrkans
närhet lästes den heliga Mässan och
vid Sankt Olofsbilden i kyrkan hyl
lades helgonet med bön och sång.
Vallfärden till Björkö har om
nämnts i början av denna artikel.
Alla dessa pilgrimsfärder visa att.
vallfärdstanken slagit igenom, att
det gamla fromma bruket återupp.
livas även bland de svenska kato
likerna, att den nordiska traditio,'
nen sålunda återknytes och att våra
vallfärdsorter som i århundraden
legat glömda återuppsökas. Äve.n
på den allra kallaste och mörkaste
vinter följer en vår.
Av meddelandena från de olika
församlingarna i vikariatet, vilka
vi återfinna i vårt församlingsblad,
se vi att föreningslivet blomstrar.
De betydelsefullaste föreningarna
äro utan gensägelse Märiakongrega.
tionerna, vilka, i sy:nnerhet i Stock
holms tvänne församlingar äro, na
turligtvis i första hand för med.,.
lemmarna själva, till rik välsignelse,
i det att de väcka och underhålla
ett ,innerligt katolskt trosliv och un,
derlätta praktiserandet av den ka
tolska trons grundsatser i det dag.
liga livet. Det är därför med glädje
vi anteckna att under hösten en
ny Mariakongregation för kvinnor
- »Regina Apostolorum» - stif�
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tafs i Mafn1ö. Densainma, som re
dan räknar feinton medlemmar, har
åt sig som andra skyddspatron ut�
valt den, heliga Teresia av Lisieux.
En Ma1\i.akongregation för män är
även i samma församling under bil
dande.
Vår helige Fader, påven Pius XI,·
utsände; den sista dagen av året
1929 sin rundskrivelse om ungdo
mens kristliga fostran, läggande
alla troende på hjärtat dess utom
ordentliga betydelse. Uppfostrans
väsen består i att iltbilda männi
skan till vad hon bör vara och så
dan hon bör uppträda under sitt
jordiska liv för att uppnå det slut
liga målet, föi" vilket hon är skapad.
Ungdomen måste givas en fostran,
som också sätter den i stånd att
på bästa sätt medverka till sitt
lands och sitt folks sanna bästa.
Ett led i Kyrkans mission att
fostra, leda och taga· sig an ung
domen äro de kyrkliga ungdoms
föreningarna. Flera sådana finnas
i våra församlingar och utöva de en
fruktbringande verksamhet. Ung
domsföreningen S :t Ansgarius i
Stockholin är icke precis ny för
året, h1en har reorganiserats och
konstituerats och under Pastor
Rademachets ledning synes den gå
eh ljus framtid till mötes. I sep
tember månad började den utgiva
ett eget litet medlemsblad, som är
avsett att bliva organ för katolsk
ungdom i hela Sverige. H. H. Bis
kopen hade nämligen vid ett sam
manträde nied sina präster fram. hållit nödvändigheten av att sam
mansluta ungdomsföreningarna i
vikariatet. Här i Sverige är det så
nödvändigt att samarbeta och stöd
ja varandra.
Den officiella kyrkliga upptag-
ningen av medlemmarna i S :t Ans
gariusföi"eningen ägde rum i S :fa
Eugehia kyrka söndagen den 26
oktober, vid vilket tillfälle även in
vigdes föreningens vimpel.
EU annat mycket betydelsefullt
arbete för ungdoinen har påbörjats
i och med grundandet av Katolska

Ungdomshemmet DonBosco i Stock�
halm. Det är meningen att detta
skall bliva ett lärlingshem efter
mönstret av de i utlandet av Don
Bosco och hans efterträdare stif
tade välsignelsebringande institu
tionerna. En fastighet har inköpts
på S :t Eriksgatan på Kungsholmen
och denna har under hösten inretts
för sitt ändamål. I en sätskild bygg
nad på tomten inredes kapell och
en större samlingssal. Rektor är
pastor Hermann Burzyk.
De för det andliga livets tillväxt
så utomordentligt värdefulla exer
citierna enligt den helige Ignatius'
metod hava hållits för damer dels
i Birgittahemmet i Djursholm den
3-5 maj, dels på Marielund under
pingsthelgen och vid midsomma.:
ten. Vid Trefaldighetsfesten voro
herrar samlade på Marielund till
samma andliga övningar. Det all
männa omdömet om dessa ära, att
de just för oss svenska katoliker i
vår isolerade ställning mitt i en
irteligiös förytligande omgivning
ära ovärderliga tillfällen till en in
tensiv förnyelse i troslivet och till
stärkandet av modet, hoppet och
tillförsikten i livets strid.
Föreläsningsverksamhet bedrives
inom de olika föreningarna, vilka
oftast vid sina sammankomster ha
på sina program föredrag över nå
got för Kyrkans sak gagneligt ämne.
I Stockholm anordnade S :t Ansgars
Föreläsningsnämnd under vårter
minep föreläsningai: av kyrkoherde
,vessel om Katolsk kyrkomusik och
av kyi'lrnherde Nordmark om Några
bilder ur· den svenska missionens
historia. Under hösttern'Iinen har
doktor Hugo Gerring på Katolska
Kvinnoförbundets initiativ hållit en
serie kyrkohistoriska föredrag, som
högt skattats.
Dess längre norrut man kommer,
dess kallare blir det, skulle man
tro. Det gäller icke vad beträffar
livet i våra katolska församlingar.
I vår nordligaste församling i Sör
forssa pulserar det tvärtom varnit.
I det lilla vackra skogskapellct där
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hälsas och tillbedes Frälsaren av
fromma själar, därute hålles ståt
liga Kristi Lekamens processioner,
föreningsliv blomstrar. Det är rö
rande att erfara att på Alla själars
dag den lilla församlingen tågat till
den en fjärdingsväg från Sörforssa
belägna protestantiska kyrkogården
för att där tända ljus på sina egna
käl'a avlidnas gravar samt hålla . I
procession och bön för alla de där
vilande hädangångna. Söndagen
efter jul var en stor dag för för:.
samlingen. Den hade· då besök av
Biskopen, som högtidligen invigde
det nya församlingshuset, vilket,
länge efterlängtat, skall bliva till
största värde för församlings- och 1
föreningslivet.
Församlingens åldrige herde, den
vördade och avhållne Pastor F.
Barka, har under året lämnat sin
plats för att efter ett nära halv
sekellångt arbete i den svenska
missionen njuta sitt otium i Bonn
i Tyskland. Pastor Barka älskar
varmt Sverige och endast avtagande
kroppskrafter förmådde honom att
lämna sitt kära arbete här. I sina
böner glömmer han oss säkert icke
och vi å vår sida innesluta honom
och hans nitiska välsignelserika ar-
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bete för Kyrkans sak i Sverige i
vår tacksamma hågkomst, -nedbed
jande över honom Guds väls�gnelse
och tillönskande honom efter den
långa arbetsdagen en välförtjänt,
rofylld levnadsafton.
Hans efterträdare i Forssa år
Pastor Thiel.
Ett sorgens budskap bragtes oss
då i mars månad underr�ttelsen
kom att en annan veteran i den
.
svenska mi�sionen, den 8lsårige
Pastor Julius Lohmeyer avgått med
döden i Valkenberg, Holland. Pas
tor Lohmeyer · har verkat i vårt
land mellan åren 1884-i917, diir�
av tjugonio år som kyrkoherde i
Göteborg. Om honom gälla skrif
tens ord: »Älskad var han av Gud·
och · människori hans minp_e för
bliver i välsignelse.» (Syr.· 45: 1.)
. Året 1930 är gånget, dess hän
delser glida nu i minnet som i ett
panorama förbi oss, Själva, åren
svinna alltid så hastigt ,bo1·t, .tiden
är kort. Men det finnes något som
blir kvar. Den nytta eller dep_ sk3,{ia
vi draga av de Qyende åren · �vser
evigheten. Måtte år 1930 hava
varit för var ·och en av oss ett
gott år!

P. Lznqblom:
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VED REFORMATIONENS GRY I
DANMARK.
ET HISTORISK OVERBLIK AV NIELS HANSEN
FORORD.
»Den heUige kong Olav bad om
miskundhed for ham (en syg)
hos den almregtige. Gud» - - skulde man ikke tro, at det var el
citat af en bog fra f. ex. sommeren
1930, hvori den katholske forfatter
- med skönsomt henblik på even
tuelle kritiske protestantiske lresere
- fortalte om, hvorledes en helgens
· vidundermagt korrekt må trenkes
å virke. Og den protestantiske !re
ser trenk�r: Ja, herimod er der jo
ikke meget å indvende, men hvor
ledes opfattede man det tidligere:
middelalderens mennesker betrag
tede jo helgenerne som halve guder,
dengang hadde man endnu fäke fået
reformationens heldbringende ind
flydelse. - - - .Men: det citat, vi
begyndte med, er ikke af nogen IDO··
derne bog, men findes ord til andet
i Snorre Sturlason's berömte bog
Heimskringla fra begyndelsen af
1200-tallet (i kapitel 21 af Magnus
Berfött's saga) , og Snorre udtaler
sig andetsteds på samme må:de, lige
så »korrekt», hvor han taler om en
kvinde, der blev helbredt ved St.
Olavs helligdom, .fordi »hun satte
sin lid til Guds miskundhed» (kap.
6 i Olav Kyrres saga).
Det er. altså ikke blot i vore dage,
at den katholske k,irke og dens
hörn ser sundt på helgenernes
hjrelp og magt. Det gjorde man
. allerede i middelalderen, i den ka�
tholske kirkes yderste periferi, på
det fjerne Island, hvor ellers man
gen katholsk praksis ikke var så
let å gennemföre. Og hvad der
gjaldt dette ene punkt, gjaldt også
mange andre, hvilket er let å bevi
se. Meget muligt, vil man måske
svare, men alt blev vrerre i de nreste
200-300 år, og da man stod ved

år c. 1500, var den katholske kirke,
dens lrere, dens praksis og dens
medlemmer i lige grad fordrervet.
Dette hörer man stadig forkyndt
i populrere historiske vrerker, den
dannede almenhed ser endnu på
samme måde på den katholske kir
ke ved reformationens frembrud, og
det store, jrevne folk, for så vMt
som det overvejer slige ting, har
stadig vrek fornemmelser af lignen
de art.
For å pröve, om det virkelig er
tilfreldet, om de mange forfrerdelige
vildfarelser, som reformationen sa
å ville råde bod på, virkelig fandtes
i den icatlwlske kirlce ved reforma
tionens frembrud; skal her forsö
ges en gennemgang af en del af den
opbyggelige litteratur og de kirke
lige aktstykker, der fremkom her i
Danmark i det sidste halvhundredår
för reformationen. Redegö'relsen vil
jo lmn komme til å grelde vort
.fredreland; men det vil ikke vrere
for dristigt herfra å slutte · til de
andre lande, hvor reformationen
trrengte igennem; det stod på ingen
måde ringere til der end hos os;
thi Danmark var i religiös henseen de på ingen måde noget foregangs
land.
Undersögelser som nrervrerendc
plejer ikke å finde mange lresere.
Grunden er formodentlig hoved
sagelig den, at de plejer å vrere for. å bruge et mildt udtryk - me
get langstrakte og lidet underhol
d_ende. Selvfölgelig skal her ikke
påstås, at efterfölgende artikel skal
bli morsommere end andre af sam
me art; men, den skal, så vidt mu
ligt, bli sat sådan op, at de ting,
som srerlig keder, f. ex. kildeangi
velser, der i denne sammenhreng er
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absolut nödvendige å ha med, frem
kommer således, at de udmrerket
kan springes over, uden at lresn.i n
gen af afhandlingen i sin helhed
kommer til å lide derunder.
For å undgå enhver misforståelse
må jeg til sidst göre opmrerksom
på formen af de mange citater. Af
praktiske gnmde er de alle givet i
nutidssprog og med samme ret
skrivning som afhandlingen i sin
helhed. Det vilde hemme og ikke
fremme lresningen, om den gam
meldags, ofte ganske vilkårlige og
vildledende stavemåde var bleven
bibeholdt. Derimod er intet blevet
forandret, hvad ord og indhold
angår.
Kap. 1.
EN VIS ANERKENDELSE.
Det sker .ikke så sjrelden, at man
ved siden af den strerke fordöm
melse af kirken för reformationen
kan finde en venlig arierkendelse
af enkelte personer eller visse ån
delige bevregelser. Men denne an
erkendelse er dog af en ejendom
melig art ; thi den kommer ikke på
den katholske kirkes credit-side,
men på reformationens. Heraf gir
den danske historiker, Dr. Moltesen,
en ganske fornöjelig bedömmelse1 ) :
»De ,protestantiske historikere har ·
gerne et afsnit med overskrift 'Re
formationens Forlöbere' eller 'Re
formationens Forberedelse', og der
under henförer de så alt det bed··
ste, som findes i middelalderens
anden halvdel ; de plnkker romer
kirken for nogle af elens skönnestc
fjer for å smykke reformationen
med dem. Således sretter de Tau
ler, Snso, Thomas a Kempis og lig
nende derhen, og dog er disses tro
romerkirkens og deres fromhed
klosterets ; de behandler derunder
det 15 : de århundredes kirkeforsam
linger, og dog er disse udelukkende
reformatoriske forsög på romerkir
kens grund og vresensforskellige
fra, hvad de gennanske reforma
torer vilde.» - Det er ikke let bed
re, end her er gjort, å påv.ise urig-

tigheden af för nrevnte påstand.
Forövrigt fornemmer jo enhver, der
har lrest noget af Thomas a Kempis
f. ex., at det er helt katholsk grund,
man der befinder sig på; hvorfor
vilde forresten ellers protestanterne
udsende srerlige udgaver af Thomas
a Kempis for protestantiske lresere,
hvis de netop ikke fölte ham som
katholsk skribent ?
Kap. 2.
l{:IRKENS OG DE HöJERE GEJST
LIGES SLETTE TILSTAND.
Herom kunde naturligvi<; skrives
- og er blevet skrevet - fäke et
lille kapitel, men en hel bog. Og
det vilde i flere henseender for den
katholske kirkes vedkommende in
tet lysteligt mindeskrift blive. Det
var virkelig, på få undtagelser nrer,
elendige bisper, der sad på de dan
ske bispestole omkring 1530. Det
var adelen, som var trrengt .ind og
hadde erobret alle indbringende
stillinger indenfor donikapitler og
bispeembeder. Ja, Kong Christiern
I forsögte under sit ophold i Rom
1474 å få Pave Sixtus IV til å gå
ind på, at alle höjcre kirkelige em
beder i Danmark slmlde vce1·e for
beholdt adelige, men forsöget glip
pede heldigvis.
Det ' er vistnok rigtigt, som litte
raturhistorikeren Carl S. Petersen 2 )
skriver, at på den tid savnede den
katholske kirkes höjeste officielle
repnesentanter i Danmark enhver
gnist af den livets idealitet og än
dens myndighed, som hadde vreret
fo1,nöden, 0111 masserne skulde ha
vreret holdt sammen om det bestå
ende. Men ikke nok med det, ved
hele deres verdslige frerd hindrede
de den gamle religions .indre kraft
i ret å udfolde sig og drev mang
foldige fromme lregmamd over i
modstandernes lejr.
Der var over hele tiden et uhyg
geligt drag af griskhed og begcerlig
h.ed efter jordisk gods. Det er hele
perioden för og lige så efter refor
mationen, der er prreget heraf. Det
fremkaldtes eller i hvert fald frem-

medes af de store opdagelsesrejser,
hvor der åbnedes uanede perspek
tiver for menneskene, men hvor
disse - i stedet for å frydes her
over - ofte blot spurgte om, hvor ·
mange rigdomme <ler kunde föres
hjem fra de nye !ande.
Det var også store og tunge af
gifter, de pavelige embeds1mend ind
knevede og også oppebar fra de ka
tholske !ande. I så henseende synes
Tyskland :isrer å vrere bleven hårdt
medtaget. Under forskellige nav
ne betaltes höje afgifter ved be
srettelsen af kirkelige embeder, for
udstedelse af buller og breve måtte
der også betales, ja mange tyske
bispedömmer blev halvvejs ruine
ret derved. Danmark blev i så hen
seende langt 'bedre behandlet, idet
afg.ifterne blev sat meget lavt, eller
der blev ofte slået en streg over
dem.
Vi må dog ikke glemme, Iiår vi
beklager disse ulykkelige forhold,
at den griskhed, der besjrelede så
mange af kirkens höje embeds
mrend, delte de, som allerede nrevnt,
med hele samtiden. Hvad var det
mon, der gav reformationen så
mregtig vind i sejlene ? Var det net
op ikke fyrstemes begrerliglzed og
grisklzed· efta kirkens ejendomme?
Var der bleven taget hårdt fat og
udsuget för reformationen, blev der
rövet og plyndret efter den. För
den var det f.ine mmnd, der vilde
leve godt og nyde livet, men efter
den var det som Hunner og Barba
rer, der stormede lös og ödela for
deres fornöjelses skyld. Frederik J,
den trolöse mand, som lod prredi
kantern� ha friest mulig slag og
samtidig hindrede kirkens mrend i
å få ram på dem, plyndrede de
danske kirker for kalke, monstran
ser og isrer for kirkeklokker. Der
var hos bössestöberen i Köbenhavn
en tidlang så mange af disse sidste,
at sognemenighederne undertiden
kunde få lov til å köbe deres egne
klokker tilbage. Og denne » refor
mation» !fortsattes under Christian
III og Christian IV ! Isrer �ik det ud

over klostrenes århundreder igen
nem med flid og omhu samlede
bibliotheker. Herom skriver histori
keren Ellen Jörgensen3 ) : »Den öde
lreggelse og splittelse, som biblio
thekerne hadde vreret udsat for un
der katholicismen (f. ex. ved litte
rrert interesserede Italieneres be
sög) , var dog for intet å regne mod
det hrervrerk, <ler blev övet ved re
formationen . . . uendelig meget gik
tabt ved fanatisme og uforstand.
Billedsmykkede höger blev klippet
itu. De store pergamentblade egne
de sig fortrinligt til omslag om regn
skaber, og på lensmrendenes kan
torer, hvor höger fra kirker og klo
stre ophobedes, sönderlemmede nrnn
de gamle codices, så lrenge der var
nogle tilbage ; först omkring. det 1 7.
århundredes midte synes materialet
å ha vreret opbrugt. Sörgelig be
kendt er den udvalgte Prins Chris
tians bryllup 1634, da middelalder
lige manuscripter ved fyrvrerker.iei
måtte tjene til festens forherligelse» .
Alligevel skulde man ikke, frod;.;
de store mangler hos den höjere
gejstlighed; ha troet; at den kathol
ske kirke så hurtigt og så let skulde
vrere ifejet bort i Danmark. Herom
skriver Historikeren Lindbrek4 ) , at
»Christiern I og Hans og endnu
·mere deres dronninger var grebne
af det nye religiöse liv. Med stor
energi stöttede de reformbevregel
serne inden.for klostrene, og det
skyldes for en del dem, at der i
Danmark, som andetsteds i Europa,
vokser en rrnkke nye kirkelige stif
telse!' frem. Der kom strnrk frem
gang indenfor den danske kirke, og
den slmlde synes ved år 1513 å stå
fast både i kongens og folkets gunst.
Intet kunde dengang tyde på, at det
kun slrnlde vrere et par årtier, för
man bortkastede alt fra den gamle
tid, både godt og dårligt . . . Den
katholske kirkes gamle bygning,
hvori mange tiders og !andes arki
tektur hadde prreget sig, og hvori
mange slregter hadde fundet ly, var
jrevnet med jorden, skönt en nren
som hånd vel kunde ha rådet bod
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på de mange skavanker, der fand
tes, og reddet alt det gode, alle de
rige spirer, der nu trampedes ned.
I stedet fik man en regulrer og uni
torm bygning efter bedste og nyeste
tyske stil. Den var måske noget
renligere end den .gamle, men den
gav kun lidt plads for fantasi og
fölelse».
Altså kan det ikke hjrelpe å nreg
te, at der var talrige bröst og ska
vanker i den höjere gejstlighed för
reformationen. Men, som sagt, det
var ikke s·rerlig dens fejl, det var
hele samtidens. Og reformationen
bragte ingen bedring, tvrertimod
trådte hegrerlighed og griskhed
langt grellere frem bagefter. Så
folkets forargelse over de store
gejstliges mangler og fejl har mås
ke ikke vreret synderlig stor. Her
om vidner også en 1neget bemrer
kelsesvmrdig omstrendighed, som
Pastor /(erff i Horsens engang
gjorde opmrerksom på. Da danske
bönder under Grevefejden 1533
hrergede vidt og bredt og hrevnede
sig for lang undertrykkelse og ud
sugning ved å bnende herregårdene,
gik det ikke ud over et eneste 'af de
r.ige klostre på landet. Hvor meget
man kan slutte heraf, er det jo van
skeligt å påstå noget om, men had
de harm.en mor. de höje gejstlige
vreret stor og almindelig, var vel
nok herreklostrene på landet også
blevct plyndret.
Kap. 3.
» FRELSEREN .rnsus CHRISTUS
VAR GANSKE GLEMT.»
Hvor ofte har nian ikke hört og
!rest om den katholske fromhed för
reformationen, at i den var der in
gen plads for Frelseren, han over
skyggedes ganske af .Jomfru- Maria
og en "bunke a ndre helgener. Og
dog er der nreppe nogen beskyld
ning, der er så lidt sandhed i som i
denne. Og nogen, som på en vis måde
er så let å gendrivc. Vi behöver
nemlig 1blot å slå op i de andagts
böger, som kirkens mrend udsendte
og udbredte den sidste tid för refor-

mationen for å bli ganske klar over,
at var der nogen, der var plads for
i fromhedslivet, så var det, som det
sig jo hör og bör, for »vor frelses
begynder og fuldender», Jesus
Christus.
De allerfleste, som har nogen in
teresse for religiös lresriing, vil ken
de Thomas a Kempis's berömte bog
om Christi Efterfölgelse og vil vide,
at det er ikke blot på titelbladet,
den handler om Frelseren, men at
den fra förste til sidste blad driver
på hans .efterfölgelse. Og denne
bog ble,v c. 1500 oversat på Dansk.
Det samme prreg af tillid og
krerlighed til Frelseren, der möde1'
os i nrevnte kristne hovedvrerk,
trreffer vi -i en rrekke opbyggelige
skrifter .fra omtrcnt den samme tid.
Her �kal gis forskellige citater fra
sådanne, der så tydelig som noget
viser uholdbarheden af den påstand,
der står som overskrift over dette
kapitel.
I en juleprrediken" ) fra c. 1450
hedder det f. ex. : »De, som får
denne glrede, skal aldrig miste den.
Som Jesu·s sa til sine apostle : Jeg
skal se eder, og eders hjerte skal
glredes, og ingen skal ta eders glre
de fra eder. Og han sa til dem :
Glred eder, at eders navne er skrev
ne i hinunerige. Om denne glrede
sa engang en hellig mand i St. Bir
gittas påhör : Sclvom jeg hadde tålt
en död for hver time, jeg hadd·e le 
vet på jorderige, og atter var bleven
levende, aldrig hadde jeg dog med
dem formået fuldkommen å takke
Gud for hans krerlighed, for hans
lov går aldrig af min mund, og
glreden går aldi'ig af min sjrel, rere
og hreder er aldrig fra mine · öjne,
og glffide er aldrig borte fra mine
ören. Thi som den hellige kirke
synger, bör det os å glredes, at
Chr.i stus, som er fredsstifteren og
midleren mellem Gud og menne-.
sker, er födt af den helligste jom
frn og har ophöjet vor natur i sin
guddommelige person.
Andagten til Jesu person sam
lede sig, som det altid har vreret
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tilfreldet· i kristenheden, mest om
hans hellige lidelse og död. Herom
vilde det vrere let · å anföre adskil
lige vidnesbyrd. Af sådanne skal
der i det fölge:qde gis flere pröver.
Det hedder således i en andagts
bog6) fra 1509 : »Den alsomsödeste
Jesus Christus .fulgte de for iPåla
tum med et blegt åsyn, med tåre 
fulde öjne, med nedluengende ho
vede, med falskhed og svig . . . Efter
hudstrygningen syntes vor Herre å
se til som et sönderrevet klrede, der
hrenger på en gård og törres ved
alle midler . . . Alle tornene mödtes
i hans velsignede hovede ; så ud
flöd hjerne og I:>Iod af hans velsig
nede hovede og nrese og mund, og
skregget var opfyldt med alsom
mest levret blod . . . Så bar han
korset til det sted, hvor han frelste
os alle. >> . . . Da Josef af Arimathrea
og Nikodemus kom ud til korset,
stod Johannes under korset og sa
således til Jomfru Maria : »Hvad
mon de mögle folk vil, som her
kommer gangendes? Da oprejste
.J om fru Maria sig under Iforset udi
alsomstörste besk.hed, anger og be
drövelse og sa : Johannes, nu skal
ingen kende ve å vrere på mig i al
min drövelse, men j eg vil frem
byde min gamle tjeneste, som er
ydmyghed, krerlighed og sand tål
mod . . . Så tog de ham ned af kor
set og la ham i Jom fru Marias sköd ;
hun undfik ham med stor krerlig
hed og stor ydmyghed, med sorg og
sa: 0 alsomhöjeste og viseste herre
og mester foruden ende, hvi est du
nu så tiende ? 0 alsomhöjeste og
klareste sol og evindelige lys, hvi
est du så jammerlig og slukt? 0
alsomhöjeste og rigeste mester, hvi
est du så mörker gjort i dit hellige
og benedidede åsyn og i så stor fat
tigdom, hvi est du så hårdelig pint ;
der ganger et svrerd gennem mit
sorgfulde hjerte ; hav nåde og mis
kundhed over alle dine kreaturer.»
Og den lille bog ender med, at Jom
fru Maria udbryder : »V elsignet og
benedidet vrere du kors over alle

trreer, som skabt ere på jorden.
Amen.»
Bekendt er Prresten Michael fra
Odense, den store salmedigter för
reformationen. Han skriver et sted
f. ex. således7 ) :
0 menneske gr.ed for Jesu död,
som dig har frelst af evig nöd
med tvang og bitter pine.

Og på et andet sted 8 )

:

Til himmelen nekker j eg nu min hånd,
o Herre Jesus, bevar min ånd,
!ad mig ej borte blive.
Dog j eg har meget ilde gjort,
siden j eg til mennesket skabet vord,
på jorden, mens j eg kunde '.eve.
Din pine, din plage, din hårde död
frelse mig i dag fra helvedes nöd,
tag mig til himmel rigs nåde.
Vilde du tilgi mig synd og bröde,
den stund j eg nu skal gå til döde,
det var det, hvorsom j eg bade.

I et håndskrift") fra c. 1 450, der
skriver sig fra Hundslund eller
Börglum kloster, heclder det også
så smukt : »O gode Jesus, og mil
deste Jesus, o södeste Jesus, og
Jesus, Jomfru Marias sön, fuld af
miskundhed og sandhed. 0 södeste
Jesus, miskund dig over mig efter
din store miskundhed. 0 mildeste
Jesus, jeg beder dig for dit vrerdige
blod, hvilket du vilde udgive for
syndige mennesker, at du vil afto
min urenlighed og alle mine synder
og se på mig uvrerdige og usle syn
der, som ydmygt beder og påkalder
dette vrerdige navn Jesus . . . 0 mil
deste Jesus, vedkend dig det, som
er dit, og afskrab det, som er ander
ledes. _,__,._ - - 0 velvilligste Jesus,
lad mig gange i dine udvalgte ven
ners tal, o Jesus, alle synders for
ladelse, o Jesus, Jomfru Marias
sön, ,indgycl i mig din nådes visdom,
forståelse, luerlighed, ydmyghed,
saghnodighed, kysk.hed. - - - Jeg
beder dig for al din pines beskhed,
som du tålte for os usleste menne-
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sker på korset, den tid din alsom
helligste sjrel udgik af dit helligc
legeme, at du vrerdiges å ofre til
den almregtige Gud Fader din pines
og dine sårs beskhed for denne din
tjeners sjrel, og frels ham i denne
hans udgangs time for al pine og
straf, som han rreddes å ha for
skyldt for sine synder.»
Og endelig hedder det i de så
kaldte anselmske spöl'gsmål, 1 0 ) som
man skal rette til de döende : »Tror
du, at Jesus Christus har gjort fyl
dest for alle verdens synder ved sin
allerhelligste pine og kan udslette
dine synder ved sin döds magt?
Tror du, han kan forlade dig alle
dine synder, om du har anger og
ruelse, som han gjorde ved röve
ren på korset? Tror du, at Guds
Son Jesus Christus döde for dig ?
Tror du, at du ingenlunde kan var
de salig oden ved vor Herres död ?»
Endnu flere vidnesbyrd kunde let
samles, men sikkert til inge_n nytte.
Thi det fremgår jo grant af alle
disse, ikke lösrevne citater, men
sammenhrengende uddrag, at :var

cler nogen, der ikke var glernt ber
i Danmark i tiden umiddelbart för
reformationen, så var det vor Herre
Jesus Christus selv.
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G L I M T A R U R M· I N L I L LA F RAN 
C I S K A N E RVÄ R L D.
J U L I K L O S T R E T S S K U G G A.
Eupen i januari.
»Tjugondedag Knut dansas julen
ut» heter det hemma i Sverige. Icke
så här i Eupen, franciskanerstaden,
som jag skulle vilja kalla den ! Här
stå ännu krubborna med den heliga
familjen, med änglar, herdar, vise
män och fårahjordar, orubbade så
väl i det stora sjukhuset som i
vattenkuranstalten, vilka ledas av
franciskanernunnor, och i det s. k.
»Lilla klostret», där ett femtiotal
av dem dels sköta gamla pensionä
rer, dels ägna sig åt ambulerande
sj ukvård.

I den gamla, f. d. kapucinerkyr
kan S :ta Maria står krubban också
kvar, likaså i församlingskyrkorna.
Och i Garnstock, det stora francis
kanerklostret för män strax utan
för staden, har högaltaret till juJen
flyttats ut nästan mitt i kyrkan.
Där bakom breder sig ett helt Betle
hem ut, · med gator, torg och hus
som på kvällen lysas upp med elek
triskt ljus, samtidigt som de konst
gjorda stjärnorna börja glimma på
den välvda himlen och bakom
de omgivande skogs- och klippar
tierna. I en utkant ser man det
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torftiga skjulet med den heliga fa
miljen och änglarna, medan her
darna komma springande från olika
håll med sina hjordar. Till Kyn
delsmässan skall allting förbli orub
bat, sedan är julen definitivt över.
.Jul i ett .kloster? Glädjens, bar
nens, de ljusa förhoppningarnas
fest - men även vemodets för dem
hos vilka minnena hunnit bli flere
än förhoppningarna ! .Just för så
dana kan en jul i klostrets skugga
bli till en oförglömlig högtid !
Här i Kneippanstalten började fi
randet i god tid ty man väntade en
mängd gäster till själva helgen, och
så beslöts, att de unga hushålls
eleverna som hjälpa systrarna i ar
betet, skulle få sina julklappar re
dan söndagen före jul. Vi blevo
inbjudna att bevista högtidligheten
och begåvo oss efter aftonsången
till dambadavde lningens hall, som
för tillfället avröjts och där de
stora julklappshögarna tornade upp
sig på ett väldigt långbord, prytt
med en stor julgran. Sannerligen,
det var. inga dåliga saker som
skänkts av de· goda systrarna," även
om våra eleganta svenska hem
biträden kanske skuJle rynkat på
näsan åt ett och annat. Var och en
av de tretton flickorna fick 2 präk
tiga nattlinnen, två ombyten dag
underkläder, två par mjuka ylle
strun1por, en vacker sypåse, dess
utom brevpapper, tvålar, tavlor, got
ter m. m . .Julgranen tändes ; »Stilla
natt» klingar genom salen. Sedan
vänder sig föreståndarinnan i var
ma, enkla ord till de unga. Åter en
julsång, så träder en av flickorna
fram och läser upp en juldikt, och
så taga alla i ring: flickor, inbjudna
och nunnor om varandra och gamla
välkända barndomssånger stämmas
upp till dansen. Själva föreståndar. innan måste med och ofrivilligt fö
res tanken till Fra Angelicos »Para
dis», där man ser änglar, lekmän,
präst-er, munkar och nunnor i en
ofantlig långdans ringla upp mot
Gud Faders tron. Sedan blir det

lekar för de unga, medan vi gäster
draga oss tillbaka.
Julafton kännetecknas av en viss
brådska och tidiga måltidstimmar.
I salens ena hörn reser sig en j ul
gran dignande under glitter, glas
prydnader och elektriska lampor.
(Ack, min barndoms julgransljus
och papperskarameller ! ) Efter sur
pen, som id'.lg blir kl. 6, skola alla
skiljas och kl. 8 måste det vara
tyst, ty man bör hinna vila sig till
.
midnattsmässan.
I våra rum ha vi, min syster och
jag, redan ordnat vårt privata j ul
firande. Vi ha var sin lilla jugran
med små gammaldags paraffinljus
och prydnader ; julklappar, brev
och julkort komma fram och det
är som om intet avstånd mer skilde
oss från våra kära och från min
nenas värld.
Men på slaget 8 släcka vi våra
ljus och draga oss tillibaka för att,
som sn.älla barn, vänta på väck
hingssignalen.
En lätt knackning på dörren kl.
halv 12, och tysta skynda vi till
kapellet.

*

Ännu är där skumt och tomt.
Endast en enslig låga tindrar över
den nyuppförda krubban, framför
altaret brinner, som vanligt, den
lilla röäa lampan och längst till
vänster flämtar ett . ljus inför
»IP.i eta'n», den stora gruppen av
den smärtorika Modern med Fräl
sarens livlösa kropp i famnen.
Borde den icke ha flyttats bort
under julen, eller dolts på något
sätt för att ej grumla glädjens fest?
Dock nej! Där den nu står i
jämnbredd m ed altaret och krub
ban, bildar den ju tillsammans med
dessa ett det mest vältaliga sam
mandrag av Människosonens jorde
liv. Från krubban till korset, från
Betlehem till Kalvarieberget, över
altaret: offrets, försoningens väg.
Vilket liv har väl varit så fattigt,
så blottat på all jordisk njutning
som· detta? I det torftiga stallet
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lägges Han ned på den hårda, kalla
halmen - fastän änglakören häl
sar honom jublande. Så följa 30
hårda, strävsamma år 1 De fest
prydda salarna, de svällande vilo
lägren, de yppiga gästabuden, de
voro ej för honom ! Och inär han
länge nog burit försakelsens börda,
så väntar honom döden på korset !
I sanning, en sorglig levnadsbana
enligt jordiska mått !
Och Hon, som ängeln kallade
» Välsignad bland kvinnor», och för
säkrade att »Herren var med hen
ne», hur har denna välsignelse yp
pat sig för henne i det yttre ? Hon
lider även när himmel och j01;d
jn,bla vid det hon lägger sin lille
son i krubban och söker skydda
hans späda lemmar mot kylan, hon
lider än mer när hon maktlös ser
honom fängslad, skymfad, slagen
och äntligen korsfäst. Hur lång var
ej denna lidandets tid, och hur kort
uppståndelsens glädje ! Och sedan,
de långa år som förflöto, innan hon
återförenades med Sonen . . .

*

Men under det dessa tankar ila
genom min hjärna, har kapellet
fyllts till sista plats, altaret badar
i ljus och »Adeste, fideles» tonar
från läktaren. Den första mässan
läses som högmässa, och hela för
samlingen deltar i kom.munionen.
Efter mässans slut samlas alla i
de festligt eklärerade salongerna
där choklad med wienerbröd ser
veras v.id den tända julgranen.
Meningen vore väl att man skulle
idka en smula sällskapsliv just nu,
men tröttheten tar överhanden.
Många ha dessutom för avsikt att
bevista även den andra mässan, som
läses i daggryningen, och den tred
je, kl. 6.
Juldagen går därför ej blott i den
goda förplägnadens utan också i
trötthetens tecken, isynnerhet som
även gudstjänsterna utom kuran
stalten varit flitigt ibesökta. En hel
del av gästerna ha bevistat morgon
mässan = julottan i S:t Nicolaus-

kyrkan, vars med rätta berömda
sångkör lär ha överträffat sig själv.
Fö'J: vår del ha vi övervarit högmäs
san i kapucinerkyrkan där garni
sonen och dess officerare sörjt för
musiken. Adam's Julsång med or
gel och fiolackompanjemang gör
god effekt, ävenså en del andra
musikstycken. Vi rycka dock till
i häpenheten, när orkestern vid
Elevationen blåser en dånande fält
signal »Au,x champs ! »
Annandagen bjuder på en del
överraskningar. En liten teaterscen
har i all hast rests upp i biljard
salen: det skall bli sång, deklama
tion och levande bilder efter kaffet.
Konsertavdelningen är verkligen
oväntat lyckad. Först julsånger,
både tyska och franska, utförda av
hushållseleverna, så flera klassiska
stycken - Hände!, Schubert, Men
delssohn - utförda av systrarna
själva, ackompanjerade av anstal
tens själasörjare - »rektor» som
han tituleras - en ung, genom
musikalisk präst, svårt angripen av
bentuberkn,los, som här inväntar
sitt lidandes slut och under tiden,
när hans krafter så medgiva, läser
mässan, höi' bikt och leder systrar
nas sångövningar, med häpnads
väckande gott resultat.
Så går ridån upp vid tonerna av
Gounod's »Ave Maria», föredragen
med klockren stämma av . . . sys
ter kokerskan, tror jag ! Och häpna
stirra vi på en levande grupp : »Be
bådelsen», som kunde gjort heder
åt vilken artist som helst. Dräkter,
.färgval, draperier, allt är ordnat
med så säker och konstnärlig smak,
att vi, trots att blott några meter
skilja oss från den lilla scenen,
fullkomligt ha intryck av att stå
framför en gammal florentinsk
mästares verk.
Bilderna avlösa varandra: »Her
darnas tillbedjan» fattas naturligt
vis ej och jag konstaterar .att den
okände regissören icke ,blott lyckats .
finna lämpliga typer bland den lilla
krets som stod honom eller henne
till buds, utan även i krubban lagt
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ett verkligt docklindebarn i stället
för det lillgamla Jesusbarn man ser
i vanliga krubbor. En av ljus flö
dande grupp, där man ser ett litet
barn i bön vid krubban, medan en
samling änglar placerade så, att
de ge intryck av en oöverskådlig
mängd som förlorar sig i skyarna,
avslutar föreställningen.
Och medan kören avsjunger en
bretagnisk j ulvisa och en liten herre
träder fram för att läsa upp en ko
misk monolog, smyga vi oss ut till
damsalongen, nu apterad till på
klädningsrum, där en nunna står
ivrigt sysselsatt med att plocka
ihop och lägga ned änglavingar,
kronor, mantlar m. m., ängeln Gab
riels guldstickade dalmatika icke
att förglömma.
Hon småler så vänligt när hon
blickar på oss med sina dj upa,
mörka ögon. »Får man hjälpa till ?»
- » så gärna ! » » Hur kommer det
sig att j ag ej träffat syster . . . sys
ter?» - »Florentina. » - »syster
Florentina förut?» »Ack, jag är upp
tagen i den äldre delen av huset,
sköter om kapellets linneförråd,
mässkj ortor, altardukar samt bro
derar och syr också nytt.»
Med tanke på de underbara bro
derier som pryda kapellets mäss
hakar och kåpor, utbrister j ag :
»Då undrar jag ej mer över vem
det är som ordnat dessa förtjusan
de tablåer ! Säkert äro de systers
verk! »
Hon småler åter, men slår ut med
handen: »Det var väl ingenting !
Nej , ni skulle ha sett före kriget,
i Louvain, vad man där kunde
åstadkomma ! Sista gången, när
domkyrkans dekanus fyllde 85 år,
ordnade jag en serie bilder föres
ställande de nio änglakörerna och
S: t Mikael. Då arbetade jag ut
modeller i ståltråd och lera och
sydde dräkterna sj älv. Det tog lång
tid, men jag bad syster kokerskan
sätta fram en kopp starkt kaffe på
· spiseln varj e kväll, och när de an
dra lagt sig sprang j ag ned, drack

ut kaffet och kunde sedan arbeta
hela natten. Men en gång överras
kades j ag av föreståndarinnan, som
blev mycket missbelåten. Det blev
förhör och förmaningstal och till
sist gav hon mig ett stort paket
choklad och befallde, att jag till
straff varj e dag skulle äta en kaka
samt gå och lägga mig kl. 8, tills
jag repat mig efter vakan.»
»Men var det inte svårt för sys
ter att ensam komponera så många
grupper samt arbeta ut dräkter och
sådant ?»
» Nej, alldeles icke) .Jag bara tän
ker tills jag ser bilden framför mig
och sedan behöver j ag blott göra
efter den så likt som möjligt.»
0, syster Florentina, syster Flo
rentina, vet du icke att så talar
blott en konstnär av Guds nåde ?
Men den lilla nunnans ögon få
ett fjärrskådande uttryck medan
hon fortsätter :
»I Louvain, där kunde man göra
allt så vackert som man drömde
det ! Där fanns det så vackra, dyr
bara stoffer . . . Tjugo år av mitt
liv som nunna tillbragte j ag där !
Så kom kriget och sedan bestämde
vår generalföreståndarinna, att för
husfridens skull, alla tyska systrar
skulle sändas tillbaka till klostren
i Tyskland eller gränstrakterna och
endast belgiskor stanna kvar ! Lou
vain, Louvain ! hur ofta drömmer
j ag ej om natten att j ag ligger med
pannan tryckt mot trappans stenar
och gråter ! Men aldrig mer går
porten upp för mig ! »
Det är som hörde man de gamla
profeternas klagan: » Jerusalem, Je
rusalem, om jag någonsin glömmer
dig ! . . '. »
Syster Florentina, syster Floren
tina, du har utan att ana det, lärt
mig att en sann konstnärs själ bör
kunna känna lidandets bitterhet
fullt och helt utan att låta överväl
diga sig därav.
J. A rmfelt.

f. Pomian Hajdukiewicz.
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R E L I G I O N S H I STO R I E N S U TVE C K L I N G
O C H R E S U LTAT.
Il.
Ett förberedande stadium av re
ligionshistorien kunna vi iakttaga i
åtskilliga forskningsförsök under
adertonde och början av nittondt
århundradet. Vid denna tid erhöll
Västerlandet för första gången en
mera tillförlitlig kännedom om de
stora orientaliska religionernas he
liga skrifter. Angående. Kina ägde
man mycket vederhäftiga uppgifter
genom jesuitmissionärerna, vilka
hade tillägnat sig en grundlig insikt
i detta gamla kulturfolks språk och
seder, och av vilka några på grund
av sin lärdom intogo framstående
ställningar vid det kinesiska hovet
(Ricci, Schall, Verbiest) . 1 7 7 1 följde
den första översättningen av ,Zend
Avesta, den persiska religionens he
liga texter, till europeiskt språk.
Snart därefter konimer översätt
ningar ur Vedaböckerna och andra
brahmanska och även buddhistiska
texter. Den hänförelse för Orien
ten och allt orientaliskt, som vid
den tiden grep den lärda världen,
är oss .i dag rätt obegriplig. Från
Orienten, från dess, som man trod
de, m'gamla skrifter hoppades man
ett avslöjande av alla gåtor, de sista
svaren på mänsklighetens djupaste
frågor, lösningen av alla tvivel och
svårigheter. Allt vad som .för män
niskoanden ,1ar möjligt att uppnå,
en vishet, stammande från urgamla
tider, ännu fjärran från allt för
därv, detta allt skulle man finna
här oförfalskat. I dag kunna vi i
de nämnda skrifterna med deras
ofta dunkla innehåll, med deras
tröttande upprepningar, föga upp
täcka av en så överväldigande vis
dom. Förklaras kan denna hänfö
relse genom den dragningskraft,
som utövas av det nya och obekan
ta, så också genom en viss förtviv
lan över läget i Europa, därtill se-

nare genom det romantiska svär
meriet för främmande kulturer.
För rationalisterna, i synnerhet i
Frankrike och England, erbjöclo
dessa skrifter, vilka man endast yt
ligt kände, ett välkommet medel att
påvisa, att alla religioner i det vä
sentliga voro varandra lika, och att
människan därför icke behövde en
uppenbarelse av sådant, som hen
nes förnuft kunde uppnå med egen
kraft. Också framträdde redan
skygga försök att framställa all re
ligion som en illusion. Så ville Du
puis i sitt på elen tiden berömda verk
» Origine de tous les cultes», 1795
uppvisa, att all mytologi, vilken
han helt enkelt likställde med reli
gion, icke vore något annat än en
bildlig framställning av naturföre
teelser, särskilt astronomiska och
meteorologiska. Ch. de Brosses, »Du
culte des dieux fetiches ou paral
lele de l'ancienne religion de l'Egyp
te avec la religion actuelle de Nigri-
tie», 1 7 60, låter all religion framgå
ur en rå fetischism.
Även religionshistoriens första
vetenskapliga teo1·i uppstod ur syss
lande med nämnda orientaliska do
kument. Symbolikernas ( framför
allt Creuzer, 1810-12) romantiska
försök kunna 'dock icke räknas som
en sådan. Den förste, som upp
ställde en vetenskaplig metod, var
Ottf1·ied Jllliiller, »Prolegomena zu
einer wissenschaftlichen Mytholo
gie», 1825. Han står visserligen
ännu i beroende av romantiken ;
religionens begynnelse är enligt ho
nom den allmänna känslan av det
gudomliga. Men hans historiska in
ställning förde honom till försöket
att ·bestämma myternas ålder, plat
sen för deras uppkomst och deras
ömsesid.iga avhängighet av varan
dra. De grundsatser, som han där
vid utarbetade, äro till stor del ännu
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gällande för forskningen. Han kom
så fram till den åsikten, att myter
na berätta gamla histor.iska händel
ser, t. ex. vandringar, i stammarnas
öden: under tidernas lopp utsmyc
kades och förändrades dessa av
diktare och återberättare, samman
bundos med andra myter eller upp
delades ,i flera. Forskarens uppgift
är icke att söka allegorier, utan att
upptäcka den bakomliggande histo
riska händelsen. Därmed hade han
räddat forskningen från godtycket
och visat den en väg.
Hans lärjungar avveko emellertid
snart från hans åsikt. De tillhörde
alla den natunnytologisJw skolan,
som länge skulle vara ensam herre
på täppan. Denna skolas mest· be
tydande representant är Ma"x . Miil
ler. Född i Tyskland, kom han som
professor till England och tillbragte
där större delen av sitt liv, så att
han måste behandlas som engelsk
forskare. Han har förvärvat stora
förtjänster om kännedomen av den
vediska religionen. Han ledde också
utgivandet av samlingen : »Sacred
Books of the East», vars intill 1910
utkomna 50 band innehålla ett väl
digt material föt Orientens religi
onshistoria. Under intryck av Veda
böckerna kommo nu han och hans
skola till den åsikten, att alla my
ter berättade naturföreteelser. De
enskilda naturkrafterna hade blivit
personifierade ; denna personifika
tion hade sin grund .i de gamla
språkens överflödande rikedom,
som erbjöd flera ord för en och
samma sak, alltså i ett slags »språ
kets sjukdom». Sedermera skulle
man ha förlorat förståelsen för or
dens betydelse och av dessa gjort
gudar : nomina (= namn) - nu
mina (= gudamakter). Till denna
förklaring bidrog också mycket den
filologiska upptäckarglädjen: man
hade påvisat släktskapen mellan
de flesta europeiska språk och det
gamla Sanskrit och detta på ety
mologisk väg. För den förhastade
ensidighet, som så ofta och allt
jämt skulle anstifta så · mycken

olycka i religionshistorien, är det
betecknande, att medan somUga i
myterna funna idel solmyter, upp
täckte andra, att allt var meteoro
logiska myter, åter andra sågo eri- 'dast vegetationsmyter eller eldmy
ter. Ännu mera påfallande är, att
man för sina förklaringar minst an
vände sig av just den himmelsföre
teelse, som genom sin ständiga väx
ling mest var ägnad att väcka män
niskans undrande frågor och därför
också spelar en 'betydande roll i
mytologien, nämligen månen. Vid
begynnelsen av all religion stod en
ligt M. Möller henoteismen, d. V. s.
en svävande uppfattning av en gud,
vilkens enhet emellertid var så oklar
och o·b estämd, att den kunde bliva
ungefär vad som helst.
En svaghet hade denna skola
för, s t och främst i sitt material, vH
ket nästan uteslutande hänförde
sig till religionerna inom högkul
turer, vilka icke voro så ursprung
liga, som man trodde. Men detta
material är också ensidigt utnytt
jat. Vid första_- anblicken synas vis- serl.igen Vedernas hymner vara en
naiv naturdyrk.an. Men lika obe
slöjat framträdande finner man där
också trolldom. Och vid närmare
påseende försvinner intrycket av
naiv, barnslig poesi. Ett mänsklig
hetens urstadium beteckna dessa
skrifter ingalunda.
Omsvängningen till de primitiva,
vars orsaker vi omnämnde i före
gående artikel, kvarlämnade intet
tvivel om detta faktuil11. Och så
-började · snart den allmänna me
ningen övergiva den naturmytolo
giska skola,n. Underrättelser om de
skriftlösa folken uppvisade religi
ösa tillstånd, som icke läto förklara
sig med elen dittills härskande teo
rien. Den första nya hypotes, som
stödde sig på etnologiens eller folk
vetenskapens resultat, framställdes
av J. Lubbock i hans verk : »The
Origin of Civilisation and the Pri
mitive Condition of Man», 1870.
Dock 'var här förbindelsen med et
nologien ännu tämligen utvärtes
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och ytlig ; den nya vetenskapen
fick mera tjäna so m illustration och
belägg till förutfattade ideer, än
vara källa till 'ideerna. Sina ideer
hade Lubbocl'- tagit från en evolu�
tionistisk filosofi, som helt och hål
let stod under inflytande av den
franska positivisten Comte. Enligt
Lubbock rörde sig mänsklighetens
religiösa utveckling i det hela efter
följande schema : Vid början av
utvecklingen står ateismen. Där
efter kommer som religionens för
sta steg fetischismen; därefter scha
manismen, totemismen eller natur
dyrkan, gudadyrkan eller antropo
morfism, varur utvecklar sig er
kännandet av Gud som skapare.
Som bevis för sin hypotes fram
förde han exempel på helt och hål
let religionslösa folk, exempel, vilka
dock senare alla ha visat sig vara
oriktiga. Åtskilliga av dem ha dock
alla fakta till trots hårdnackat för
svarat sin plats .i böckerna in i vår
tid. Om eldsländarne har jag redan
talat. Hos ett annat mycket priimitivt
folk, som länge fick gälla som reli
gionslöst, Bergdama i Sydafrika, har
en protestantisk missionär, H. Ved
der, träffat ett sällsynt högt guds
begrepp.*) Så försvann det ena reli
gionslösa folket efter det andra till
sagornas land. 1 928 offentliggjorde
,v. Tessman en · bok »Menschen
ohne Gott». Han berättar där om
en religionslös folkstam, Ucayali.
Men om man blott uppmärksamt
genomläser boken, märker man
snart, att påståendet är oriktigt.
Lubbocks ' teori strandade också
därpå, att. varken fetischism eller
schamanism eller totemism äro ut
bredda över hela j orden såsom för
hållandet enligt han,s teori måste
vara. Deras förekomst är geogra
fiskt mycket begränsad. Utom den
allmänna utvecklingstanken har av
hela teorin knappast någonting bli
vit antaget. Endast dess upphovs
man höll fast vid den till sin död
1913.
*) J fr. »Anthropos» 23 (1928) s. 861 ff. ·
- Africa 3 (1930) s. 174-190.

En helt annan framgång vann
den åskådning, som för första gån
gen framställdes av E. B. Tylor i
hans verk »Primitive Culture», vil
ket utkom 1871, ett åi efter Lub
bocks bok. Tylor's lära om animis
men som urkälla till all religion har
ända till för kort tid sedan så gott
som oinskränkt behärskat forsknin
gen och har ännu en mängd anhän
gare. Lärans innehåll är i kort sam
manfattning följande : Ur det vak
na tillståndet samt sömnen och dö
den å ena sidan, å andra sidan ur
drömmar och visioner bildar sig den
primitiva människan föreställning
ar om en från kroppen skild själ
( = anima ; därav animism) . En så
dan tillskriver han snart även alla
andra varelser för att därigenom
förklara deras rörelse och verksam
het; därför känner hon sig också
med dem besläktad. Denna själs
föreställning är mycket svävande
och dimmig. Alla andra religions
former ha utvecklats ur denna ' pri
mitiva föreställning : kult av för
fäderna, fetischism ( när en sådan
ande tar sin boning i ett ting) , to
temism ( en föreställning om släkt
skap med allt, som är till, men sär
skilt djuren) , dyrkan av gudar och
andar samt gudaföreställningar. Ut
vecklingslinjen blir denna : animism,
dyrkan av förfäderna, naturandar,
mångguderi eller polyteism, mono
teism eller dyrkan av en enda gud.
Så äro enligt Tylor andarna endast
en personif.ikation av orsaker, vilka
den primitive icke känner. »Spirits
are ,simply personified causes».
Att denna nya uppfattning nådde
en så allmän framgång, berodde för
det första på den allmänna över
tygelsen om 1itvecklingslärans rik
tighet, vilken snart som en trossats
behärskade hela den icke-katolska
vetenskapen, en trossats, som nian
alldeles icke ansåg ,sig skyldig att
bevisa. Men för det andra innehöll
animismen också en betydande kär
na av sanning och stödde sig på en
hel rad .av etnologiska fakta. Den
animistiska teorien förklarar verk-
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ligen en hel del föreställningar och
bruk, som vi finna hos primitiva
folk, och det kan icke bestridas, att
de av Tylor anförda orsakerna hava
bidragit till att bilda och uppklara
själs- och andebegreppet. Likväl
har det alltmera visat sig, att icke
heller animismen är så allmänt ut
bredd och icke heller med tillräck
lig styrka för att den skulle ,;ara
möjlig som en religionens univer
sella förklaring. Icke heller kan
man antaga den som enda källan
för tron på andar. Även · den inre
erfarenheten kan på helt normal
väg föra människan till en sådan.
Vidare kan man icke helt enkelt
likställa själs- och andebegreppet.
A. 1V. Nieuwenhuis, »Der · primitive
Mensch und seine Umwelt»,*) fann
till och med, att de primitives grund
begrepp »ande» eller »dämon» står
i en viss motsats till deras själs
begrepp. Vidare tänkas icke alla ting
som besjälade. Också har , Tylor,
tvärtemot vissa anmärkningar, som
han själv gör i sin bok, åsidosatt
den normala kausalitetserfarenhe
ten hos de primitiva och förbisett,
att åtskillnaden mellan kropp och
själ icke är detsamma som anta
gandet, att de gudomliga väsendena
skulle vara personliga väsen och
icke heller är en nödvändig förut
sättning för detta antagande. Men
framför allt måste anmärkas, att
till grund för hela teorien ligga två
. falska :filosofiska förutsättningar :
1) att åtskillnaden mellan själen,
anden och kroppen skulle vara en
företrädesvis religiös angelägenhet,
liksom frågan om det gudomligas
personliga natur, under det att den
snarare är en metafysisk fråga;
2) därtill utvecklingslärans trassats,
att det råare, primitivare alltid
skulle befinna sig närmare begyn
nelsen, som om det utan vidare vore
klart, att kulturutveckling alltid
måste gå uppåt och aldrig nedåt.
Så förutsätter animismen helt en*) Zeitschrift fi.ir Yölkerpsychologie u.
Sociologie 1 (1925), s. 389-400·; 2 (1926)
s. 19-35.

kelt, liksom alla andra religions
teorier, vilka bygga på evolutionis
men, det som skulle bevisas: Däri
har nu visserligen Tylor icke gått
så långt som många av hans efter
följare. Enligt nyare forskningar
ser det ut, som om anhnismen skul
le vara särskilt starkt utvecklad i
den matriarkalisk-agrariska kultur
kretsen (åkerbrukande med moder
rätt), vilken icke hör till den äldsta,
utan redan visar en senare utveck
ling. Man skulle kunna förmoda,
att den starkare förbindelse med
växtlivet, som i sådana kulturer
kommer av sig själv, har lett tan
ken hos dessa folk på förgängelsen
och döden, som behärskar hela na
turen och människolivet. Åkerbru
ket, som framför allt bedrevs av
kvinnan, vilket bland annat med
förde en arvsrätt räknad efter mö
dernet, är beroende av väderleken
och därav följde, att den ständigt
växande och avtagande månen, vil
ken man då liksom .i hög grad ännu
i ,/åra dagar satte i förbindelse med
väderleken, mer och mer gjorde sig
gällande som livets och dödens sym
bol, något som naturligtvis beford
rade sådana föreställningar, som
gingo i animistisk riktning. För
jägaren är den ständiga växJ.ingen
av dag och natt av ojämförligt stör
re betydelse; därför intager i jägar
folkens mytologi solen, som alltid
förblir sig lik, den dominerande
platsen ; där komma animistiska
tankar knappt till synes. Om de
någon gång framträda starkare, kan
man vanligen påvisa främmande
inflytande_.
Kort efte1' utgivandet av Tylor's
bok framkom ett nytt system, som
sökte härleda all religion från en
ursprunglig kult av förfäderna eller
manerna och därför kallade 1na
nism. Dess grundare var den engel
ske filosofen Herbert Spencer- Spen
cer var redan före Darwin en repre
sentant för utvecklingstanken. Nu
tillämpade han den i första bandet
av sitt stora arbete »Principles of
Sciciology», 1876, på religionen. Han
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ansåg sig kunna etnologiskt påvisa,
att alla folk på ett eller annat sätt
trodde på ett återupplevande av den
avlidna människans jag. Häri såg
han fröet till all religion. Ty ur
denna tro utvecklade sig enligt hans
åsikt fruktan för de döda och så
försök att genom dyrkan ocli gå
vor tillfredsställa dem och vinna
deras välvilja. Människor, som i
livstiden utmärkt sig genom makt
eller kunskap, intogo naturligtvis
även bland de döda en särskilt be
tydande ställning. Ur denna före
ställning framkonuno under tider
nas lopp gudarna, bakom vilka man
vid närmare påstående alltid kan
upptäcka gestalten av en förfader.
Och så avslutade han sina funde
ringar med dessa ,ord : »Från den
ne regel finns intet undantag. Vi
kunna taga uttrycket »dyrkan av
förfäderna» i sin allra vidaste be
märkelse, så att den allmänna dyr
kan av de döda, de må nu vara av
samma blod eller icke, inbegripes
därunder, och våga ·sluta med på
ståendet, att dyrkan av förfäderna
är roten till all religion» . (1Ptincip
les of Sociology, I, 503. )
Denna Spencers teori fick två
omständigheter emot sig : den kom
just som Tylor hade offentliggjort
sin teori, med vUken den ju hade
en viss likhet ; och den hade icke
en så säker etnologisk grund som
animismen. Båda dessa omständig
heter hade till följd, att SpenceTS
teori icke vann så stark anklang
hos de etnologiska fackmännen.
Utanför fackmännens krets fick elen
däremot stor utbredning. Även
denna _teori hade emellertid det fe
let att på ett otillåtligt sätt genera
lisera en i och för sig riktig iakt
tagelse och därur draga slutsatser,
vartill de föreliggande fakta på in
tet sätt berättigade. Dyrkan av för
fädernas andar är i själva verket en
,,itt utbredd företeelse och intager
i många folks liv en betydande plats.
Men den är icke överallt utvecklad
med samma styrka. I Amerika t. ex.

förefaller den aldri, g ha uppnått nå
gon betydelse ; i de mest primitiva
kulturerna spelar den så gott som
ingen roll.*) Enligt Spencer borde
det vara tvärtom. Vidare bevisar
etnologien, att icke alla gudar låta
sig förklaras som en vidare utbild
ning av stamfäder. Visserligen är
det återigen rfä:tigt, att det högsta
väsendet, såsom vi renast finna det
hos de mest primitiva stammar, un
der tidernas lopp hos många folk
har flutit tillsamman med urstams
fadern. Men detta är tydligen icke
det äldsta stadiet. Intressant är det,
att, som P. Schmidt anser, bildfram
ställningarna av religiösa väsenden
väl kunna gå tillbaka på bilden av
förfäder, vilka man uppställde på
deras gravar ; enligt Vl alk har grav
vården utvecklats ur gravskyddet.
Det bör icke heller glömma'>, fttt
förfäderna, även där de dyrkas, för
det mesta intaga en lägre plats än
gudarna, vilket antydel', att de vil
da folken tydligt förnimma en ski.ll
nad mellan dessa båda klasser. I
grunden fordrar Spencers teori en
omtydning av religionen, dess väsen
och yttringar, som alldeles icke kan
tänkas mera omfattande. Det är
emellertid en underlig förklaring
av ett faktum, om man först måste
vända om det till något helt annat ;
i varje fall kan en sådan förklaring
icke antagas, förrän den blivit be
kräftad genom grundlig bevisföring.
Detta är nu ingalunda fallet med
Spencers teori; tvärtom, elen gör
icke rättvisa åt de föreliggande fak
ta i deras helhet och är därför
ohållbar.
A.

Bl'lllll!Cl'.

*) Zeitschrif t hir Missionswissenschaft
20 ( 1930) s. 213- 232, L. Walk »Bestattungs
gebräuche <ler ältesten Völker und ihre re
ligiöse Bedeutung» : Pygmeerna känna in
gen religiös dyrkan av förfäderna, ingen
fruktan för de dödas andar, därför icke hel
ler någon brådska med begravningen, inget
brytande av benen, inget· fängslande eller
stympande av liket. Döden sändes omedel
bart eller medelbart av det högsta väsendet.
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HVOR FAN DTES DER KLOSTRE I DANMARK (LU N DS
K I R KE PROVI N S ) f0 R K I R KEOMVJE LTN I N O E N 1 5 3 6 ?
SAMMENSTILLET AF J. , METZLER S . J.
Aalws ( Skaane) : Dominikanermnnke, Hel
ligaandsbrpdre.
Aalborg : Angustinere, Fanciskanerc, Hel
ligaandsbrs<Jdre, Vor Fruekloster.
Aarl111s : Dominikanermnnke, Franciska \1e·
re, Helligaandsbrpdre, Karmelittermunke,
Karteuse1'.munke, N onnekloster ?
A a s : Cisterciensermunke.
Aggersborg: Ubestemt.

JJalby : Be1iediktinermunke, senere Augustinere:
Daln111 : Augustinernonner.
!Juehol111 : Johannitter.
Esro111 : Cisterciensermunke.
Esse11bn•k : Benediktinermunke.
Faaborg : Helligaandsbrpdre.
F le11sborg : Dominikanermunke, Francis
kanere, Helligaandsbrpdrc.

Kirchenprovinz Lund

vom 12.Jahrhundert bis ZW' Klrchenspaltung
Kiöster:
I\
+
,0
A
A
a

llntoniter
Augustin.er
llugusf.i'rzerim1en
Benediktiner
Benffiildinerinnen
Birgiltiner

F
v
J
.&.
K
P'
tr (/JrissM
P
:a f)ominiXd.n.er
,i;
D Pominilr.anerinnen Il
W

fran.ztlk,iner
Hei/iggeistbri.ider
Johanniter
Karmeliter
Kar/iJUser
Prå'rnonstralenser
Prcl'rrtonslrJ.lenseri.nnen
lisfer,ienser
Zi'slerii'enserinnen
un�sfimmbilr

p

�

A //i11g : Benediktinenmrnkc.
/l 11 tvors/wv: Johannitter.
As111 ild : Augustinernonner.
Assc11s: Helligaandsbrpdre, Karmelittermunke.
Asscrbo : Karteuscrmunke.
Bcrge11 ( Riigen) : Cisterciensernonner. ·
Bosf)c (Bosj p) : Benediktinernonner.
Byrth i11gc (Byr. inge) : Benediktimrnonner.
Bäcknskog (Bekkeskog) : Praemonstratensermunke.
BrJrglum : Praemonstratensermunke.

Diml {r,bistum lund

80rglum

BEII�
IZZl

lii'stum
Bistum
Bf:,lum
Bistum

fZ2l

Bis!zun llosk11de

hhorg

llarhus

llibe
Bl"stam Odense

Bislum Schleswig

Ga1111f) : Dominikanernonner.
Gladsa/,se : Dominikanernonner.
Gle11dst rup : Benediktinermunke.
Gri11dcrslev: Augustinere.
Gud11111 : Benediktinernonner.
Guld halm : Cisterciense11mt111ke.
Haderslcv: Dominikanermunke, N onnekloster ?
Hal111s.ta d : Dominikanermunke, Franciska
nere, 2 Nonneklostre, St. Anna og St.
Catharina.
Ifolsted (Laaland) : Benediktinermunke.
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Helsingborg : Dominikanermunke.
Helsi11gpr : Dominikanermunke, Franciska
nere, Karmelittermunke, St. Anna Klo
ster.
H errevad (Herisvad) : Cisterciensermunke.
l-1 jprri11g : Ubesternt.
H olba!k : D9minikanermunke.
Holme : Cisteu-ciensermunke.H orsens : Dominikanennunke, Franciskanere, Helligaandsbtj7Jdre, J ohannitter.
H1111dslund:' Benediktinernonner.
Husum : Dominikanermunke, Francis:kanerc.
Ka/1111dborg : Franciskanere, Helligaandsbrj7Jdre.
K11ardrup : Cisterciensermunke.
K oldi11g : Franciskanere.
Kpbe11hav11 : Antonitter, Clarisser, Fran
ciskanere, Helligaandsbrpdre. Karmelit
termunke.
K pge : Franciskancre, Karmelittermunke.
La11dskro11a : Helligaandsbq6drc, Karmelit
termunke.
Lun d : Benediktinermunke (Allehelgcn og
St. Lauren,tius ) , Benediktinernonner ( St.
:Maria og St. Peter) , Dominikancrmunke,
Franciskanere, Hell igaandsbq-ldre, Johan
nitter, Praemonstratensennunke.
Lpyu111 : Cister,c iensermunke.
111aarka!r (i\fohrkirchen) : Antonitter.
M a/111p : Dominikanermunke, Franciskanere,
Helligaands brpdre.
111a-r iager: Birgittinere.
Maribo : Birgittinere.
Nakslwv : Helligaandsbrpdre.
Nybor9 : Karmelittermunke.
N;\'kpbi11g F: Franciskanerc.
Nysted : Franciskanere.
N a!S/ved: Benediktinermunke, Dominika
nermunke, Francis'kanere, Helligaands
brpdre.
Ode11se : Benediktinermunke, Clarisser, Do
minikanermunkc, Franciskanerc, Hellig
aandsbrpdre, J ohannitter.
P ra!stp : Antonitter.
Ra11ders: Benediktinernonner, Dominika
nermunke, Franciskanere, Helligaands
bq,idre.
Ribe : Benediktinernonner, Dominikaner
munke, Franciskanere, Helligaandsbrpdre,
J opannitter.

Ringsted: Benediktinermunke.
Roskilde: Cisterciensermonner, Clarisser,
Dominikanmmunke, Dominikanernonner,
Franciskanere, Helligaandsbrpdre.
R3•e : Cisterciensernonner.
Slesvig : Augustinere, Benediktinernonner,
D ominikanermunke, Franciskanere, Hel
ligaandsbrpdre.
SC/'111 : Benediktinermunke.
Sibberkloster: N onnekloster ?
Skelsllpr: Dominikanermunke, Karmelittermunke.
Slayelse : Helligaandsbrpdre.
Siangcrup : Cisterciensernonner.
Sorp : Benediktinermnnke, senere Cisterciensermunke.
Stobber : N onneklostcr ?
Storehcdi11ye : Fra.n ciskanere.
S-v e11dborg : Franciskanere.
Sa!by (Mariested) : Karmelittermunke.
S11lvcsborg : Karmelittermunke.
1'0111arp (Tomerup, T ummatorp ) : Praemonstratensermunke.
Torkf,i : Franciskanere.
Tra!llcborg : Franciskanere.
T1;i/u111 : Augustinerc.
Tvis : Cisterciensermunke.
T pnder: Dominikanerrnunke, Franciskanen·,
Helligaandsbrpdre.
Varl1crg : Karmelittermunke.
V cjlc : Dominikanermunke.
T' e11g e : Benediktinennunke, scncrc Cistcr
ciensermunke.
T' esteri•ig : Augustincrc.
T' ibor.<J : Augustinere, Augustincrnonner,
Dominikanernnmke, Franciskanere, Hcl
ligaandsbrpdre, J ohannitter.
V issi11g: Benedfätinernonner.
Vits!?pl : Cisterciensermunke.
Voer: Benediktinermunke.
Vordi11gborg : Dominikanermunke, Helligaandsbrpdre.
Vrej/ev : Praemonstratensernonner.
Vä : Praemonstratensermunke.
Ysta d : Franciskanere.
,1]] belholt : Augustinere .
fl) e-Kloster: Benediktinernonner.
fl)f,ved (0vits) : Praemonstratensernmnke.
fZ) 111 : ,Cisterciensermunke.
fl) rs/ev: Benediktinernonner ?
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C R E D O S B Ö C K E R.
Knut Peters : Den grego
rianska Sången. ( Svenska
Kyrkans · Diakonistyrelses
Bokförlag, Stockholm 1930.
199 Sider. )
Den protestantiske Koralbegejst
ring minder om den Interesse, Pro
testantismen viser for Frans af As
sisi. Den gregorianske Sang og den
hellige Frans er Sider af den ka
tholske IUrke, som Protestanterne
forstaar, som de beundrer, som de
helst vil tilegne sig, saa vidt dette
kan ske uden Prisgivelse af prote
stantiske Standpunkter - ja selv
paa Bekostning af dem, som f. Eks.
de nyeste Forspg paa at efterligne
det franciskanske Munkeideal ved
\V. Monods og F. Heilers »evange
liske Franciskanere» med frivillig
Fattigdom, Kyskhedslpfte, Lydig
hed mod Minister gcneralis, Skrifte
maal, Breviarbpn, Faste o. s. v. Saa
ledes npjes Protestanterne heller
i,;;.ke med at bezrndre den gregori.
:,nske Sang ; de vil selv lwve den ;
Je indfjbrer gregoriansk Liturgi, der
trner med at sprrenge de oprinde
lige Gud stj enesterammer.
Der er dog en Forskel mellem
den gregorianske og den franciskan
ske Bevregelse. Den sidste er efter
sit U dspring protestantisk. Stpdet
til den gav den protestantiske Fran
ciskus-Forsker Pau l Sabatier, der

viste d�n protestantiske Verden
Frans i Subjektivitetens Projeldpr
belysning. Man kan tilfpje, at ka
tholske Kredses forpgede Francis
kusinteresse, hvor fo'r skellig den end
var fra den protestantiske, for en
D"el skyldtes Paavirlming udefra.
I Koralsagen ligger For,holdene
lige omvendt. Her er det den ka
tholske Kirke, hvorfra In'l pulserne
kommer : Solemnes, Maredsous,
Beuron, PIUS X. l\'I en den kathol
ske Koralbevregelse breder sig hur
tigt ogsaa til /Protcstanterne. Og
nu synger de Koral ved Kirkekon
certer og ved Gudstjenester, skriver
Bpger om Koralproblemer, og ingen
kan tages alvorlig som Kirkemusi
ker, endsige som Komponist, d er
ikke har lyttet til Koralen ved dens
Kilder i de store katholske Klostre.
Oni denne protestantiske Koral
begejstring vidner paa en smuk
Maade Knut ,Peters : Den gregoi·i
rianska Sången. I Sverige, hvortil
Koralbevregelsen naaede over Tysk
land, fandt den ikke den daarligste
Jordbund. Ligesom i Danmark hav
de Reformationen ogsaa i Sverige
bevaret ikke saa lidt af de gregori
anske Toner, omplantede til Mo
der.smaalet. Men i l\fodsretning til
Danmark, hvor Salmesangen gan ..
ske fortrrengte de reformatoriske
Koralmelodier, har Sverige reddet
denne reformatoriske eller, om man
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vil, katholske Arv helt ind j det 1 8.
Aarhundrede. Men fra dettes Be
gyndelse gik det . tilbage for Kora
len. Man begyndte at fple de gre
gorianske Melodier - til Trods for
deres svenske Tekst - som Byrder.
Man reducerede Koralmesserne fra
fire til en, det nikrenske Credo »Troen» - forsvinder : i> Om hon
sj unges, brukas den i psalmboken
införda rimmade Tron» hedder. det
i Koralboken af 1 8 19. Sekvenserne,
de nytestamentlige Cantica stryges.
Hvad der bliver tilbage, lregges i
den firestemmige Sats' og Takt
inddelingens Sp:endetrpje og mister
derved fuldstrendigt det gregorian
ske Prreg. »Upplysningstidens vit
kalkade kyrkor återspegla guds
tjänstlivets torftighet och den då
tida liturgiska musikens fattigdonn.
Genoplivelsen af den gregorianske
Kultur i Sverige er lmyttet til Nav
nene Oscar Byström, Richard Noren
og John Moren' og har fprt til saa
haandgribelige Resultater, at Knut
Peters kan give Bogens tredje Del
den stolte Overskrift : Nutida svensk
koralpraxis. »1897 års Mässmusik»
.er blevet popul:er; »1914 års Ves
peralei> med sin gregor.ianske Psal
modi ligeledes.
Alligevel skitserer Knut Peters et
gregoriansk Arbejdsprogram for
Fremtiden. Det gaar hovedsagelig
ud paa at fpre Melodierne tilbage
til ,deres oprindelige uforfalskede
Form og forpge Repertoiret med
Introitus, flere Credomelodier, Se
kvenser, Offertorier og udvide Ves
perale til et helt Antifonarium, in
deholdende de fuldstrendige Dags
tider. Som sidste Punkt paa Pro
grammet nrevnes Prreste- og Orga
nistuddannelsen. » Om icke de, på
vilka ansvaret för kyrkomusiken
ute i ,församlingarne vilar, veta, hur
den gregorianska sången skall ut
föras, hjälpa inga gregorianska
sångböcker, vore de än i sig själva
aldrig så goda.» Forfatteren fore-
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slaar som ufravigeligt Krav ved Or
ganisteksamen en Prpve i elemen
lrert Kendskab til Koralens Teori og
Praksis og trenker endog paa et eller
flere kirkemusikalske Instituter,
hvortil denne Uddannelse ogs�a f or
de vordende IPrresters Vedkommen
de skal henlregges. Ganske vist hen
giver end ikke Forfatteren sig til
Forhaabninger angaacnde dette
Programs fuldstrendige Gennem
fprelse, men det viser dog saa meget,
at Koralbevregelsen er i god Frem
gang i Sverige.
Lresningen af Knut Peters' Bog
giver ikke blot et godt Indblik i
Koralens Teori, men oplyser fprst
og fremmest ogsaa om dens Udvik
Iing i Sver.ige. Denne forlpbe:r, og
saa hvad Nutiden angaar, efter helt
andre Linier end i Danmark. Knut
Peters mener ikke, at Koralen er
saa strerkt knyttet tiI Latinen, at
den ikke kan taale at blive omplan
tet paa det svenske Maal med dets
fuldtonende Stavelser. Hvor meget
lettere · dette Eksperiment kan . ud�
fpres paa Svensk end paa Dansk,
viser i pvrigt en Sammenligning med
lignende Forspg, som Sogneprrest
Johannes Bl·uu,n har offentliggjort i
Tidsskriftet »Kirken» 1930 4. Hefte:
» Gregorianske Toner, danske Tex
ten. Maaske er den Vej at f ore
trrekke, som Laub har betraadt : at
skabe nye Melodier efter gregori
ansk Mpnster i Kirketonearterne og
i fri Rytme. Men baade den :»sven
ske» Koral og Laubs gregorianskc
Melodier tyder paa et Savn i de�1
protestantiske Gudstj eneste.
At
tage Koralen, som den er, gaar ikke
an. Dertil er den vokset altfor me
get sammen med Latinen og den
katholske Liturgi. Saa hjrelper man
sig saa godt, man kan. Vi Ka
tholiker er glade over ikke at maat
te npjes med Surrogater, men al eje
Koralen i dens oprindelige Kraft og
Skpnhed.
A. 1YIenzinger S. . J.
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En opsigtsv&kkende konversion.
Den kendte protestantiske Teo
log Professor Dr. Erik ,Peterson,
der indtil 1 930 var Ordinar.ius i
Kirkehistorie og nytestamentlig
Exegese ved Universitetet i Bonn, er
i Rom gaaet over fil den katholske
l{irke. Prof. Peterson er Forfatter
til mange vrerdifulde Studier paa
det arkreologiske og patr.i stiske Om
raade. Hans Hovedvrerk er udkom
met . hos Vandenhoek og · Reprecht,
Göttingen, og brerer Titlen : » Heis
Theos» ( En Gud) . I den standende
teologiske Kamp i Tyskland har
han grebet ind ved en Rrekke Ar
tilder, men ff'lrst og fremmest gen
nem sine Taler : »Hvad er Teolo
gien?» (Bonn, Forlaget Cohen) og
» Kil'ken» (Forlag Beck, Miinchen ) .
· H. R.

grav där. Kransnedläggn.ing vid
graven samt vid arbetarmonumen
tet å Laterangården. Avtäckande
av en minnestavla. Kl. 4 em: min�
nesfest. Den 15 maj : kl. 8 fm. he
lig mässa av påven Pius XI i S : t
Peterskyrkan. Senare på dagen stor
påvlig audiens. Den 16 maj har
intet officiellt program. Den 1 7
maj : k l . 6 em. högtidligt Te Deum
och avslutande av pilgrimsfärden i
kyrkan S. Maria Maggioi'e.
Påven har i skrivelser till kar
dinal Sincero, sekreterare i kon ·
gregationen för den orientaliska
kyrkan, och kardinal Pompilj , ge
neralvikarie för Rom, framhållit
1 500-årsminnet av konciliet i Efe
sus som en grundton i det nya året.
Det är av stor betydelse, betonar
påven, att alla katoliker närmare
lära känna det stora konciliet i
Efesus ( som höll s 431 under påven
Celestin I ) , dess historia och högst
betydande innebörd, och -högtidligt
fira minnesdagen. Minnesfesten
skall framför allt ägnas orientaler
na, för vilkas kyrkohistoria den
nestorianska striden hade så vitt
gående .följder och bland vilka på
senare tiden strävanden göras att
återförena nestorianernas sista ut
löpare med Moderkyrkan.

Vatikanstaden.
Vatikanstadens ·befolkning ut
.göres av 639 pei'soner, · därav 495
italienare, 118 schweizare ( gardes
officerare och soldater) , 8 frans
män; 8 tyskar, 3 spanjorer, 2 hol�
ländare, 1 abessinier, 1 norrman
och· en öster11ikare.
Av kardinalkollegiets 70 platser
äro f. n. blott 59 besatta. Dessa
innehavas av 5 kardinalbiskopar,
50 kardinalpräster och 4 kardinal
diakoner. 47 äro världspräster och
f2 ordensmedlemmar.
Programmet för pilgrimsfärden
med anledning av »Rerum nova
rums» 40-årsdag kommer att få
följande utseende. Den 14 maj : kl.
9 fm. helig mässa i Lateranbasili
kan, Besök vid påven Leo XIII :s

I{ulturkampen i Litauen.
Kulturkampen i Litauen, varnm
dagspressen innehåUit kortfattade
meddelanden, synes icke i något av
seende stå efter den mexikanska
lndturkampen vad metoderna be
träffar. Vi rekapitulera här de vik
tigaste händelserna och erinra om
att regeringsmakten är grundad på
nationalistisk diktatur. D en 1 1 ja-_
nuari blev förre finansministern
och nuvarande ledaren för »Ka
tol�k aktion» , D :r P. Karvelis häk
tad och på grund av föregivet stö
rande av ordningen på 3 månader
sänd till det illa beryktade kon
centrationslägret i Varnai. Likaså
blev generalsekreteraren för Litau
ens katolska studentförbund J.
Staupas och ordföranden för d6P
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katolska studentföreningen vid
Kannas' universitet J. Meskanskas
av liknande skäl skickad till kon
centrationslägret på 6 månader.
Samtidigt blevo fyra präster och
nio katolska studenter åtalade, där
för att de protesterat mot kultur
kampdiktaturens sorgliga förvillel
ser. Genom hemlig order från post
verket konfiskerades å alla poststa
tioner biskoparnas gemensamma
herdabrev, i vilket de protestera
mot regeringens konkordatbrott.
Postverket befallde vidare genom
hemligt tjänstetelegram alla post�
stationer att öppna alla skrivelser
från »Katolsk aktion» och det ka
tolska ungdomsförbundet :och att
konfiskera alla »statsfientliga» skri
velser. Som »statsfientliga dolm
menb skulle bl. a. alla skrivelser
från bfakoparna till prästerna be
träktas ävensom en upplysnings
skrift om den av regeringen genom
bi'ott mot konkordatet åstadkomna
upplösningen av det katolska skol
förbundet. För att avvärja ,rege
ringens angrepp på Kyrkan hava
katolikerna grundat ett »aktions
utskott», som i sitt första upprop
manar till motstånd mot alla rege
ringshandlingar, som strida mot
statsförfattningen och konkordatet.
Däremot skola alla lagliga påbud
från regeringen lojalt följas. Sam
tidigt uppmanas katolikerna att
bojkotta regeringspressen , som un
der »neutralitetens» skylt går de
makthavandes ärenden. » Katolsk
aktions» tidning har på kort tid
fått sitt abonnentantal fördubblat
tack vare förföljelsen.
Senare hava inemot 50 präster
anklagats för högförräderi och
komma att ställas inför krigsrätt,
sammansatt blott av officerare.
Domen kan komma att lyda på 10
års fängelsestraff och mot densam
ma får icke appelleras. Prästerna
anklagas för uppror mot statsför
valtningen, emedan de i fullt sam
förstånd med sfoa biskopar från
predikstolen högtidligen protesterat
mot den, · nationalistiska regering-

ens fortsatta författnings- och kon..
kordatbrott. Predikningarnas inne
håll noterades av i kyrkan när
varande poliser. Efter gudstjän
sten gjordes försök att anställa för
hör med prästerna, vilket emeller
tid icke lyckades, då dessa förkla
rade, att de blott inför sina bisko
par voro ansvariga för innehållet i
predikn�ngarna. Likväl uppsattes
protokoll med tillhjälp av partiagi
tatorer och frivilliga krafter, som
varit närvarande i kyrkan (mest
socialister och kummunister), och
på grundvalen av detta protokoll
kommer processen att öppnas.
För att muntligen informera den
heliga stolen om det svåra läget har
den apostoliske nuntien Mgr Barto
loni avrest till Rom.
Några icke-katolska pressröster om
äktenskapsencyklikan.
Chicagotidningen »Tribune» skri
ver, att äktenskapsencyklikan är
det sensationellaste påvliga dolm
mentet · efter Leo XIII : s Rerum No
varum, och anser densamma vara
det viktigaste på moralens område
sedan Gregorius VII : s århundrade.
- Enligt »Morning Post» ·b ekämpar
encyklikan Lambethkonferensens
resultat. - »Times» är av den åsik
ten, att det kommer att talas om
denna påvliga encyklika under år
hundraden framåt på grund av dess
doktrinära allvar.
» Världens mest välgörande man. »
Detta hedersnamn har framlidne
benediktinerpatern Lukas Etlin er
hållit av påven Pius XI. Sin stora
hjälpverksamhet började IPater Lu
kas S :t Josefsdagen 1920, och den
gällde huvudsakligen tyska och ös
terrikiska präster och kloster, som
genom världskriget råkat i svårt
trångmål. Hur många religiösa in
stitutioner; prästsemiriarier och
kloster har icke den ädle prästen
och ordensmannen räddat från un
dergång ! Huru många prästkandi
dater har han icke bisprungit, så
att de kunnat nå fram lilI examen J

Hur många amerikanska familjer
satte han icke genom sin mycket
spridda tidning »Tabernakel och
skärseld» i förbindelse med sina
skyddslingar ocli skaffade dessa så
nödiga medel till studier! Tusen
tals dollars sändes under kriget till
Tyskland och Österrike tack vare
Pater Lukas och lindrade överallt
tryckande nöd. Det torde finnas få
kloster i Tyskland och Österrike,
som icke bevara den store välgöra
ren i tacksamt minne. I december
· 1927 rycktes han plötsligt bort ur
livet, men hans minne lever kvar i
tusendens tacksamma hjärtan. Är
keabboten D :r Norbert ,,reber 0. S.
· B. har nyligen författat en minnes
skrift om honom, vari han skildrar
denne sällsynte mans verksamma
och rikt benådade liv.
President Hoouer och Luther.
Englands kände katolske social
skriftställare G. K Chesterton be
finner sig f. n. på föredragsresa i
Förenta Staterna. Han har ibegag
nat en mycket uppmärksammad
kontrover,s mellan president Hoover
och några ledande personligheter
inom den amerikanska katolicismen
för att belysa ett par huvudsvag
heter hos det moderna tänkandet.
Här nedan meddelas ett utdrag ur
hans i engelska och amerikanska
tidningar offentliggjorda inlägg.
I Förenta Staterna inträffade ny
ligen en händelse, som förtjänar det
största beaktande. Händelsens hu
vudperson är den amerikanske pre
sidenten Hoover, och den rör sig
om den av alla amerikaner högt i
ära hållna principen om boskillnad
mellan stat och kyrka, vilken inne
bär, som man tror, statsregeringens
absoluta neutralitet gentemot varje
religion. President Hoover hade
sänt en lyckönslmingsskrivelse till
ett lutherskt förbund med anledning
av en årsfest, som gällde Luther
och lutherdomen. I varma ordalag
lovprisade han i brevet den tyske
munkens verk och förklarade, att
Luther gjort världen. en utomor-

dentligt stor tj änst genom uppstäl
landet av grundsatsen, att stat och
kyrka borde vara skilda. Pater
Burke,en katolsk präst i \Vashing
ton, protesterade mot detta uttalan
de och förklarade, att presidenten
icke upprätthållit sin opartiskhet.
De,ssutom vore presidentens histo
rieuppfattning fullkomligt ohållbar.
Händelsen är mycket intressant.
Den ger anledning till att närmare
belysa några av det moderna tän
kandets huvudbeståndsdelar. Fram
för allt ger den belysning åt det
faktum, att de moderna pi-otestan
terna många gånger äro begeistrade
för den protestantiska traditionen
blott då de helt förgätit dess inne
håll. Att Luther gått in för kyrkans
skiljande från staten är ungefär
motsatsen till den historiska san
ningen. För sin seger har ju Lut
her egentligen att tacka den på
hans tid präglade formeln och dess
praktiska genomförande:
Cujus
regio, ejus et religo - regenten be
stämmer bekännelsen. Icke stat
och kyrka, men verksamheten i
världen och religiö'st tänkande har
Luther skiljt.
För befrämjande au barnens tidiga
kommunion
har kardinalärkebiskop Bertram av
Breslau utsänt en rundskrivelse,
vari det heter bl. a.: »Erfarenheter
na under alla tider och i synnerhet
under de två senaste årtiondena ha
visat vilket djuptgående inflytande
barnens vänjande vid ett tidigt och
ofta upprepat mottagande av den
heliga kommunionen har såväl på
deras inre liv som ifråga om beva
randet för förförande lockelser från
omgivningens sida. Icke minst be
tydelsefullt är det inflytande, den
na praxis har på familjelivet i de
smås hem. Också är det av värde,
att i tider av nöd och glädjelöshet
högre glädjekällor öppnas för bar
nen för att motverka sinnets förrå
ande. Det har vadt många hinder
att övervinna och många fördomar
stå ännu hindrande i vägen. Att
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undanröja dessa i kampen mot in
differentismen är en av själavår
dens viktigaste uppgifter. Föräld
rar och lärare kunna härvidlag
lämna prästerskapet ett verksamt
och många gånger oumbärligt
stöd.»
Professor Joseph Mausbach t,

D:r Joseph Mausbach, professor
vid universi.tetet i Miinster, har av
lidit nära 70 år gammal. I Sveriges
katolska kretsar var han högt upp
skattad på grund av de offentliga
föredrag i katolsk moralteologi han
på Biskop Mullers initiativ höll i
Stockholm, Göteborg och Malmö
hösten 1924. Hans verksamhetsom
råde var mycket stort : han var lika
mycket politiker som själasörjare
och vetenskapsman. Hans insatser
för det nya, republikanska Tysk
land, hans apologetiska föredrag
och skrifter, som krävde avgörelse
från åhörarens och läsarens sida,
hans forskningar inom etikens ve
tenskap: allt detta bildar ett livs
verk, resultatrikt och representa
tivt för. den tyska katolicismen och
dess kulturella rang. Me,st betydan
de är hans bok om den helige
Augustini etik, ett förblivande min
nesmärke över hans vetenskapliga
verksamhet.
Bi·öllopsfesten

i Sofias

katedral.

I det i » Credo» förut omnämnda
påvliga julaftonstalet till kardina
le:rina vände sig påven med ,skärpa
mot de falska rykten, som äro i
omlopp beträffande den ortodoxe
bulgariske konungen Boris.' bröllop
med den katolska italienska prins
essan. Avsikten med de falska ryk
tena var ·att misstänkliggöra katol
ska Kyrkan för inkonsekvens vid
behandlingen av blandade äkten
skap framför allt på så sätt, att
man ville låta påskina, att Kyrkan,
när det gällde en kungaförmälning,
frånginge sin eljes obönhörliga
principfasthet. I verkligheten var
det så, att i katedralen i Sofia en
del högtidliga handlingar, som äro

föreskrivna för vigsel, medvetet för
bigingos, för att det icke en gång
skulle förekomma ett sken av ett
andra bröllop. Framför allt for
drade metropoliten i katedralen
icke på rnågot sätt ett förnyat ja
ord, vilket det kungliga ,brudparet
redan vid den katolska vigseln i
· Assisi givit, och varigenom äkten
skapet fullkomligt och definitivt
ingicks.
Den katolska missionsarmen

räknade 1925-1928 121,752 per
soner, däribland 12,712 missions
präster, 4,456 tjänande bröder,
30,756 missionssystrar och 73,828
( kateketer,
missionsmedhjälpare
missionsläkare etc. ) . Det inhemska
prästerskapet utgör ungefär en
tredjedel av de katolska missionä
rernas kärntrupp. 1925 fanns det
4,516 infödda präster, men nu äro
de betydligt flera. Likaså växer
ständigt antalet av infödda systrar ;
1925 fanns det 17,812 ,sådana jämte
12,944 utländska systrar.
Protestantiskt beröm åt katolskt
missionsarb ete.

I »Japanmissionens årsbok 1930»,
e_tt årligen utkommande protestan
tiskt verk, finnes en anmärknings
värd uppsats om den katolska Kyr
kans verksamhet i Japan. Efter
ett omnämnande av de svårigheter,
som möter densamma, heter det
ibl. a. : »Det finnes element av stor
styrka i den katolska organisatio
nen. Det ena är karaktären hos den
alltme·ra kosmopolitiska missions
personalen, som helt ägnar sig åt
sitt arbete. Det andra är smidig
heten i dess metoder. Uppfostrings
anstalterna arbeta förstklassigt utan
att tvinga religionen på dem, som
icke önska den. Dessa anstalter
underhållas av många av de bästa
familjerna. Evangeliseringsarbetet
går mera ut på att vinna hela fa
miljer än enskilda familje_medlem
mar.»

84
Det holländska prästkollegiet
i Rom.
Påven · har genom en särskild
bulla j uridiskt stadfäst det hol
ländska prästkollegiet i Rom och
givit detsamma statuter. Kollegiets
byggnad är nu färdig och kommer
att officiiellt invigas i maj samtidigt
med »Rerum novarum»-jl.llbileet för
att göra det möjligt för de holländ�
ska arbetarpilgrimerna att vara när
varande. Det katolska holländska
arbetarförbundet har nämligen för
lagt sin Romvallfärd till denna tid
punkt. Även de holländska bisko
parna väntas komma.
Den helige A ntonius' 700-årsminne.
, Under innevarande år konnner
den helige Antonius' 700-årsminne
att festligt firas i Panda. öppnan-
det av jubelåret skall äga rum i
inaj i närvaro av en särskild påvlig
legat. I Panda komma flera restau
rerade helgedoniar att invigas och
en !internationell kontutställning att

öppnas. I juni slår pilgrimshuset,
avsett för 1,200 personer, upp sina
portar. Under j uni komma också
internationella kongresser, föredrag,
oratorie- och symfonikonserter att
äga rum. I september tager den
stora sociala veckan för Italiens ka
toliker sin början. De kapell i An
toniusbasilikan, som nu restaureras,
komma att öppnas i, mars 1932 och
för maj samma år planeras ett stort
historiskt pilgrimståg.
Kardinal Gasparis katekes införd i
AmCl'ika.
Ärkebiskoparna och biskoparna i
Förenta Staterna hava _vid en ny
ligen hållen konferens beslutat att
antaga den av förre statssekrete
raren kardinal. Gaspari författade
lilla katekesen. Den skall hädan
efter användas vid seminarier, kol
legier, akademier, församlings- och
söndagsskolor. Vid prästseminari
erna kommer den latinska editio
nei.1 att begagnas.

Hälsingborg 1931. Aktiebolaget Boktrrck.

