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GOTLANDSJUL. 
Nu Tinga Gotlands hundra klocko1· 

Hel'l'ens Ängel, 
och minnets glömda (ustgål'd öpp

nm· sig därvid: 
än doftal' ros, än lyfte1• liljans veka 

stängel 
sin vita flamma upp· mot himlen� 

blåa f1·id. 
I helgmålsstunden endast vigda 

malmen sprida 
sin kallelse till högtidsro och jule

bön: 
än sjunga änglarna om löftets sab- . 

batstider, 
än står Guds Kyrkas vingård evigt 

frisk och grön! 

Nu svepa kvällens dagrar in från 
havet, 

och Gotlandsjulen g1·yr i evighetens 
famn; 

allt krig med storm och blodig kläd
nad. är begravet, 

och fromma hjärtan viska blott ett 
älskat namn: 

0, Gud, som· tronar över himla
hovets dyrkan, 

Du fötts till kmbbans fattigdom och · mänskans nöd! 
Än ä1· Du hos ditt folk som förr i 

· helga Kyrkan, 
i joTdens lindakläda - livets altar

bl'öd ! 

Nu bedja alla Gotlands starka 
skydds patroner 

om frid åt alla, själarna till gott 
behag, 

att larm och rop kring falska gudars 
svaga troner 

må tystna för den nya dagens har
poslag! 

I helgonskarans bön är målet här
ligt hunnet: 

Smarngdön, sagoön på nytt f Kristi 
vård! 

Se, månget gudsvigt· li.v ·som altar
ljus förb1·unrtet, 

se, mången stilla själ i Herre11.s 
rosengård! 
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Den slam julen nalkas! Jubelrop�If 
skalla 

kring vigda tempelmm·m·, levande 
på nytt, 

och fromma b1·öders skaror fylla : 
,,·-�= · • -:.:;·-:;.ä"te}aUa ·. 

de -stilfrt� gårJtlr;; s,iIJ»�;cw ,}iJålg: de".; 
.. ·. : · fiJJ:do_w f 1yup _ . :; 

H&1e 01�gol'i brhsa! . ·Rökverk:j (ilåa . 
. >� , s)ryc11· 

för.kli.11na ldv ,'åt Jesus, när Hem 
.- · stiger tfed 

ocy_,,d6ld.a hjärteliv;t renm: och för-
nyar · · · 

till barnets kärlek och 'dgss ll'yqtJa, 
starka fl'ed ! 

O; GQtlcmdsjul ... katolska klockors 
·.· ''c // vigda munnar 

· c1/tonstillhet malmstar/d ringa 
Jesusbarnets fest. 

c [)in:;for[!fid är din fmmtid. Vis-
. heten -förkimnm·: ·· 

f .S67n'gt1{d,. i de[ielrrfeJaS if�frCn/i,SÖ
l \ .· · ' .... ·· ;, · 

nei·. allra bäst! · � 

:: En.·k'v'ato skymning_- sedanJuldag§:c 
morgon gl{inmar ! 

I
, I natten löfteslågan brinne1; ·· stillr1, 
·· . . · j,. . purpurklart. 

Hav frost, duJappm själ! Än några 
. ' korta timmar! · 

, .  
I . .. 

Red i11ed · Giids Moder! D a g e n  · brä c k e r  s n a l't/ 

KÄRE SKREDSVIK. 

'.\! 

FRANSI( JUL. 

GAMLE 

Advent (av lat.. adventus, an
komst) et · innledhingen ti1 det li
turgiske år og .omfatter de fire sön
dager som går fmut for julen. För 
i tiden påbäd den katolske 'Kirke 
faste i advent. Man skulde ved bots
övelser forberecle sig· til den store 
höitiden, minnet om födselen i 
Betlehem. Dette kirkebud har ikke 
lenger kraft i vår tid, når undtas 
klostrene, h'vor faste, forbud mot 
visitter o. I. er opretholdt. Guds
tjenesten under advent har dog be
Yart symboTet, n·enilig i den fiolette 
farve, som er hotens og angerens. 
Orgelet tier, og der synges intet 
Gloria in excelsis. 

Tide11 för jul er en stille tid, ut2n 
fester. iDet forhindrer dog ikke at 
den teller visse merkeciager. Den 
25. nov. til dömen (den hellige 
Katrine), er Iwterinettenes dag. Da 
er de pik er som i innevrerende å :
har fylt fem · og tyve år og ennu 
ugifte, gjenstand for all slags »er
ting>> og· drilleri. De ·får da i föd
selsdagsgave nattluer, varmeflasker, 
papegöier, katter o. · L alt sammen 
kjrere attrihutter tH jomfrustanden. 

SKIKKER. 

De franske katerinetter er ,;åre pep
permöer, som på tred,ve-åi'sdagen er· 
gjensta:nd for samme opmer:rnom
het. 

Sankt Andreas (30. nov.) var för 
en större festdag enn nu. Denne . 
apostel var i Norden lenge holdt for 
en av de gjeveste helgener. Så sent 
som i 1830 tilbad böndene i Valdres 
(Norge) en statue av den hellige 
Andreas, opstillet på en jordhaug. 
På Andreasdagen må hveten vrere 
sådd, sier böndene i Frank.rik. På 
enkelte steder skjenkes hamp til . 
sognets kirke. Den hrilkes til å 
flette klokketaug med. Den 4. dec. 
Barbromesse ber landsfolk den hel
lige Barbara om heskyttelse mot 
torclenvEer. Man »signer sig med en 
sou» ( skilling) og gir den til den 
förste fattig en möter. Skillingen 
i dette tilfelle forener et dohbelt 
begrep: alm is sen som en god gjer
ning, og .metallet som heskyttende 
m.akt mot lynet. Den G dec. S:l 
Nicolas, Nilsmesse er bai'Iias dag.· 
En ser da av og til i franske lands
hyer flokker av smågutter som ren- · 
ner langs veiene under skrål og 



skrik, med. epler spiddet på tre� 
kjepper. I Bretagne var det' skik 
til det sisste å dukke småbarn, som 
ikke vilde lrere å · gå, ned i kildei· 
viet til S :t Nicolas. 

På Tomasdagen (21 dec.) gjel
der ordtaket: 

Bak bröd och vask kker. 
slagt en gris om du har nogen. 
Om tre dager er det jul. 

Alle kulinrere förberedelser til jul 
slnilde vrere avsluttet Tomasd;igen. 
I Skandinavia heter det og at jule
ölet må vrere ferdig den dagen. Der
for kaldes den i kalenderen Tomas 
Brygger. Når man venter på noget 
kjrerkommet faller tiden lang. Der
for sier den franske bonden at fra 
Tomasdagen til jul går dag ene i 
gåseskritt. 

Bonden i Frankrike som i andre 
land, tar varsel av vrer og vind. 
Hvis det blåser i advent blir det 
godt epleår, . og hvis julenatten er 
mörk blir det så meget nötter at 
grenene ikke kan brere dem. Reg
ner det Stefansdagen (26 dec.) blir 
det ikke kirsebrer. Visse >)mystiske>) 
hendelser blir og tydet som varsler. 
I adventen er hanen »forrykt». 
Galer den om natten er det döds
tegn. Dör en kat i advent fölger en 
r1lykke efter. På Sylvesterdagen 
(31 dec.) klippes håret mellem 
hornene på kuene. Det beskytter 
dem mot fluer til sommeren. 

Advent går ut den 24 dec. Julen 
er inne. 

Skandinaver som tilbringer julen 
i Frankrike savner det intime, fami
lirere preg over höitiden som de. er 
vant til i Norden. De religiöst prak
tiserende familjer, katolikkene, ser 
i festen bare det kir kelige: Den vir
ker derfor ofte stiv, og for höitide
lig. De religiöst indifferente feirer 
som. regel höitiden med uteliv, d. 
v. s. på restauranter: '.: 

I gammel tid ,,ar julen ogsa i 
Frankrike en mere utpreget hjem
mets fest. En hel del skikker og 
tradisjoner vidner om det, men 
mange av dem lever nu bare i min-

, 11et og i gamle böker. De J11e..st a1 .. 
mind_elige juleskikker, de som går 
igjen i alle land, er dog ennui bruk 
Således er bruken av juletre opret� 
holdt, skjönt i langt mindre utt 
strekning enn i Norden. · Deh .er 
innfört i Frankrik fra Tyskland 
gjennem elsaserne. Le Bonhomme 
Noel (julemannen) besöker selv
fölgelig også de franske hjem, der 
hvor der er barn. Bare man husker 
å sefe treskoene foran peisen jule
kv.eld en så kan en vrere, trygg for 
å finne noget i dem om morgenen: 
Le Bonhomme Noel har gjestet bar� 
nevrerelset. Han er kommet ned 
gjennem skorstenen om natten. I 
katolske familjer er det Jesusbur� 
net som kommer på gjesting. · Le 
Bonhomme Noel er tjeneren hans, 
som ba�rer alle pakkene. 

I enkelte trakter i Frankrike san1-: 
ler fattigfolks barn sig i flokker 
og går juleaften fra hus fil hus med 
og tiggerpose. De banker på dören; 
og på spörsmålet hvem 'det e'r, sva� 
rer en: 

- Det er Hoguihannau ( ord uten 
mening). Så får de et fleskestykke. 
som de spidder på stokkene og går. 
igjen. Dette flesket utgjör julle)-;: 
må:Itidet og kalles bourriho. · · På 
andre steder av landet går gruppf:)r 
av ,ungdom gård-imellem og synger 
populrere julesanger foran dörene, 
eller. de klyver op på haJmsåtene, 
(kornet opbevares ute om vinter.en 
i veldige såter dekket med halm)' 
og synger av full hals. Ofte svares 
fra nabolandsbyen. I Bretagne er 
det skik at tre unggutter klrer sig 
ut som kongene fra Östen og gjes� 
ter hjemmene julekvelden .. Barna, 
spör dem da om de får lov å gå til 
midnatsmessen, og dertil svarer de 
vise: · 

- Ja, ja, dere skal gå til messe. 
i det >)hvite kapell>). 

- Folketroen sier at der det er me
get hasseltrrer kommer jomfru Ma
ria, Josef og Jesusbarnet og ber for 
sjelene i skjrersilden, som frigjöres., 
i stor. mengde den natten; · · 

Hen imot midnat kaller kfokl(ene 
i landsbyfairke� til messe. l grup'" 



per sfrömmei· f o1k til Guds hus, 
ofte under sang og - bönner: En 
m,ann med lykt går foran, for ·nat
ten er mörk. Kirken er oplyst av 
hundrede kjerter, og pyntet som 
aldri för. Srerlig fin må staldeh 
,1::ere, med _ krybben, Jesusbarnet, 
oksen og eselet. På enkelte steder 
i Sydfrankrike föres virkelige ok.ser 
og eseler inn i Kirken, og plaseres 
ved en krybbe i et hjörne i forgrun
den, Man · kan let forestille sig det 
komisk.e å höre okseraut og esel
bröl blaride sig med salmesang og 
latinske bönner. Men ideen, i all 
sin naivitet, er rörende, og karak
teristisk for provensaleren, eksen
trisk son1 han er, men varm kristen, 
nesten barnslig i troen. 

Midnatsseremonien er lang, for 
·presten leser tre fromesser på rad. 
Den avsluttes med altergang. 

För messen har mannfolkene i 
huset lagt »la buche de Noel» (jule
kubben) tilrette på peisen. Den er 
ofte så tung at flere mann mil til 
for å löfte den. Den må nemlig 
brenne i syv dögn, til nyttår. Jule
kubben skal helst vrere av en eke
stamme hvis grener aldri har vrert 
avkappet. Treet bör vrere feldt 
klokken tolv om natten. Efter hj em
komsten fra kirken henter husmo
ren frem en vievannskrukke, dup
per en kvast buksbom nedi og sten
ker over julekubben. Så settes fyr 
på, og man synger: 

No, no, no 
car la fete est carillo*). 

Så lenge julekubben brenner må 
den ikke röres. Den som gjör det 
får utslett på hendene. Asken av 
den bevares hele året under hus
bondens seng. Når det er tordenvrer 
slenges en klype op i murpipen. 
Det besk.ytter huset mot lynet. No
gen kaster en del i brönnen, forat 
dtikkevannet ikke skal forpestes. 

Når julekubben er tendt går hus
lyden tilbords. Dette natmåltidet 
kalles reveillon ( opvåknen). Det _ 
skal vrere kopiöst og lekkert. Det 

*) Jul, jul, jul, helgen er ringt inn. 
(Strofe av en vise i Rabel-ais Pantagruel.) 

besste a,; julesfaldet _er· pa bordet: 
svinestek, fleskepölse, »bouillon 
gras», samt det fineste fra vinkjel0 

deren. Reveillon skal vrere et gle
desmåltid. I gamle dager .var det 
en av årets störste begivenheter. 
Alphouse Daudet har ypperlig skil� 
dret dette i Les tl'ois· messes basses 
(Lettres de mon Moulin). Le re
veillon i hj emmet går mer og ·mer 
av mote, når undtas blandt _bönder 
i Bretagne og 1VIidi. Den inntas på 
mange steder på resturanter og har 
mistet sin oprinnelige k.arakter; 
nemlig som avslutning på julemes
sen. De som »turer» reveillon på 
resturantene julenatten kommer 
sjelden fra kirken. 

Bonden gir også reveillon i stald 
og fjös. Den består av havre, mel
drikke og klöver. I folketroen heter 
det at husdyrene taler sammen 
julenatten. Det hender da at de 
som lytter får vite ting de heller 
,,ilde ha uvisst. Srerlig ok.ser og esler 
er pratsomme. Det var disse to 
som så Jesubarnet blev födt. Man 
påstår endog å ha sett dyrene ,>kne
le» ved midnatt. Le »Maufait» (dje
velen) er serlig vond julenatten -0g 
söker å gj öre styggedom på dyrene. 
For å verge sig mot ham settes 
kors på fjös og stalddör·*). Der 
hvor del' er et esel er dyrene mindre 
utsatt. Ikke engang »le Fallet» (li
tet innbildt vesen) som ellers plei
er med så stor omhu hestene, tör 
gå inn i stalden da, for han lik.er 
ikke det svarte korset på esel-
ryggen-X·). 

I B1·etagne sier man at enkelte_ 
menhil's (gamle bautastener) skif
ter plass julenatten. 

Nyttårskvelden · blir stuegulvet 
omhyggelig feiet i gårdene. Det 
gamle år går ut, og når solen kom
mer igjert i det nye, må dens strå
ler ikke finne et eneste stövgrann 
fra det gamle. Så blir - der hentet 
gui (misteltein). Den blir i kvastei' 
hengt i taket eller op under dörene. 
De som mötes under mistelteinen 

*) Det er. lett å se i disse trekk slekt
skapet med visse forestillinger i nordisk 
folklore. Le Follet er såled'es vår · nisse. 



· skal omfavne eller kysse hverandre. 
Denne skikken er ellers mer kj endt 
i England enn i Frankrike. Mistel
teinen har imidlertid spillet en stor 
rolle i folkelivet -:fra gammel tid, i 
nrersagt alle land. I den nordiske 
gudelrere vai· det en mistelteinkvist 
som blev gnden Balders bane. I 
den drnidiske mytologi var plan
ten hellig. Men- det gjaldt bare den 
som vokste på eken ( mistelteinen 
er par'.3-sitt), for den v_ar den sjeld
neste. Hvert uyttår slmlde druide
nes överste prest med en gullsigd 
skjrer e  ned en misteltein fra en ek. 
Handlingen var hellig og stod i for
bindelse med ofring av to hvite 
kuer. Det er sikkr et en levning av 
denne eldgamle seremonien som 
går igjen i nutidens skik med mis
teltein ,1ed nyttår. Det er forövrig 
i bruk at, likesom man i Skandi
navia hilser »godt år», sier man i 
Frankrike » au gi1i l'an neuf» (til 
mistelteinen på det nye året). I 
Bretagne skriker guttene » au 
guyane» ( en deformasjon av sam
me hilsen) foran r ike mepns hus 
for å få nyttårsgave,· uten å vite 
hvad ordet betyr. 

Nyttårsdagen må en mann först 
hilse husmoren med ordene: »Bon
ne annee et le Paradis a la fin de 
vos jours» ( godt år og �aradiset 
når D e  dör). Man må passe på at 
en kvinne ikke uttrykker dette ön
sket .för en mann, for da kunde det 
hende at husmoren dör samme 
året. 

HcUig T1·e l(ongers dag (Tretten
dagen) den 6. jan. markerer , i 
Frankrike som i Norden, julehöi
tidens slutt. Jeg ser bort -:fra den 
skikk de nordiske festlystn� bönder 
vedlikeholdt lenge ved å kjöre, eller 
drikke julen ut tyvendedagen (13 .  
j an.). Flere eiendommelige skik
ker er tillmyttet Hellig Tre Konger. 
Den mest kjente i Frankrike er la 
feve du 1·oi (kongens bönne). Den 
holdes vedlike eirnu. Efter mid
dagen serveres le gåtcau du roi 
(kongekaken). I den er innlagt en 
bönne; Kak.en opskjrer es slik at 
der blir et stykke mer e1in <ler er 
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gjester. Så dekkes den med en ser
viett, og familjens yngste kryper 
under bordet. Husfaren pek.er p å  
ett stykke og sier : 

- Phebe (av  lat. ephebe, »ung 
mann»). 

Domine (herre) svarer barnet. 
- For hvem er dette stykket? 
- Det er Vår Herres del . 
Dette stykket blir - lagt til side 

og gift til den förste fattige som 
melder sig. 

Husfaren utpeker så de övrige 
stykker og barnet· nevner efter tur 
gjestene. Den som finner bönnen 
i sin kak e  blir konge. Kon.gen vel
ger selv sin dronning, og så begyn
der skålene, Hvef· gang kongen el
ler dronningen löfter sitt glas ro
per alle i munnen på hverandre :  
» Kongen ( dronningen) drikker ! » 

För i tiden var »bönnemonarke
ne» gjenstand for stor offentlig 
hyldest. Alle de utvalgte sa1nledes 
og gikk i optog til landsbykirken, 
omgitt av ministre, ambassadörer, 
offiserer, ja endog l1.offnarr er ,  og 
fulgt av hele egnens befolkning. 
Ved kongens side gikk to mun
skjenker som stadig fylte begrene, 
först for de fyrstelige, og så for alle 
som böd sig frem. Hvergang mon
arken förte stöpet til munnen blev 
det hilst med storm ende - jubel: 
»Kongen drikker, kongen drikker». 
Og alle fulgte eksemplet. 

Skikken med »kongens bönne» 
har som alle andre mistet meget 
av -cien glans og entusiasme med 
hvilken den blev qpretholdt i våre 
fedres tid. Selv om man i våre da
ger sporer en viss begeistring for 
å holde liv i gamle seder og skik
ker så er ikke motivet det samme, 
for betydningen og meningen med 
dem er som oftest gått ut av min
net. Det er mer av trang til å hev
de gamle tr adisjoner, til å vende 
tilbake til »»de gode gamle dager» ;  
en slags venerasjon, for ikke å si 
kultus .for fortiden. Men hvad galt 
er det i det? Tvertom ! Det er de 
döde som holder en nasjon i live. 

Per Skansen, 
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L O TU S BL,O M S TE N. 

E T  J U L E MIN D E  F RA -MA L AKKA. 

. Det blreste en frisk Brise med 
lidt . hpj Sp, . da j eg ombord paa 
» Chumpon». - et af 0stasiatisk 
C::o'.'� Skihe - stod ud fra Rheden 
ye'd Colombo og satte Kursen . syd, 
ned langs Ceylons herlige; krydder
guftende Kyst for at gaa Nord om 
Sumatra: fil Malakka. 

Jeg havde hprt sige, at intetsteds 
b_lreste Vinden med saa srelsomme 
Toner, som netop her paa Grrensen
mellem det indiske Ocean ·og det 
bengalske Hav. 

Vist er det, Havet sang sin egen 
forunderlige Melodi, veirnlende fra 
den blideste Strengeleg i sarte ·Ryt-
111er, for pliidselig at; slaa om i vilde, 
.fi;aadende Stormskrig, som Kor af 
hyi_leJp,�e Aander, der for frem over 
Bplgekammene. De pde Klippeper 
foj ste sig som Sppgelser op af 
Havet, og ind'e fra Sumatra hrevede 
den mregtige, snedrekte Bj ergkrede, 
med de spidse Tinder _sig som Gi
ganter, der drog ud til Kamp. 

Det ene 0jeblik ligger Havet 
spejlblankt i sh:aalende Solglitter 
for pludselig i det nreste at rejse sig 
i fraadende Vrelde, mens Uvejrs
skyerne som et Ragnarok formpr
k,er Himmel og Hav, Tordnen buld
rer, Lynene lrnitrer og _ Skyernes 
V reide udlpses i rasende Sky brud, 
som i stride Strpmme forvandler 
vort lille Promenadedrek til en Sp. 

· Og ben over Bplgeryggene kom
mer de store, bredvingede Fugle, 
srettende op mod Vejret, hvilende 
paa Vingerne og stirrer med brren
den,de, graadige 0jne ned over 
Skibet. Og andre srelsomme Fugle 
kommer og sretter sig paa de fraa
dende Bplger, mens vort Skib paa 
det stormpiskede Hmi stryger dem 
forbi. 

Jeg stam' i Bestiklukaf'et og stir
rer i Rredsel ud over det fraadencle 
Hav- og fäke ved j eg, om det er 

Fugle, · Trolde eller Spuhyrer, der 
omsvrermer os. -

Som Uvejret raser vrerst, holder 
det pludselig op. :  Vindene fälder til 
Ro, kun Skummet fra det storm
piskede Hav minder en lille Tid om 
de srelsomme· Naturkrrefter, der har 
raset. 

I Skumhvirvlerne saa j eg _ nogle 
brune Ringe og en Del - forunder
lige, tykke Stokke vippe op og ned 
i flygtige Glimt, idet vi strpg forbi. 
Det saa ud som tynde Skibsplanker 
og solide Tpndebaand. N oget saa 
uskyldigt var det dog ikke, det var 
en Slange, Havets giftigste Kryb 
paa disse Kanter, hvis Bid bringe,r 
Dpden efter faa Sekunders Forlpb . 

' Intet Under, at de indfpdte Fiskere 
bliver vanvittige, naar 'de med deres 
Garµ faar saadan et Bestie op i 
Baaden. 

Omskiftende er de tropiske 
Vande, altid viser Havet et uud
grundeligt Aasyn. Snart indhyl
les det i splvvrevede Slpr, for kort 
efter at lyse i en skinnende Purpur
kaabe ! Og naar Natten kommer, 
klredt i det sorte Klredebon, 
vrever Stjernetreppet sit funklende 
Diamantglimmer under de hpje 
Hvrelvinger foroven, mens Morilden 
lyser langs Skibssiden og Sydkor
s'ets hellige Tegn glimter i Horison
ten. - Og frem glider vi, bestandig 
fremad, mod 0stens srelsomme 
JEventyr. 

Juleaftens Dag lagde vi til ved 
Pulo Pinang, en stor Stad paa en 
0 ved Malakkas Vestkyst. 

Byen ligger yndefuldt skrermet af 
hpje Bjerge. Pinang er en rig og 
livlig Handelsstad, smuk og tilta-

. !ende, med et tilpas Strpg af euro
preisk Liv · ovei' sig, - dög kun 
Iige paa Hovedstrpget, hvor de sto
re, engelske Regeringsbygninger ·og 



Ba.1)l(et . .  Hgge/,: ,llled de . pragtfu lde 
Faca_der u d ITI9d I{,aj erne. 

· Den. - fs,1rste ,Hi lsen blev ti lviftet 
mig. :  ,fra ·· det danslle Flag fra en 
Damper- paa . Rheden, og fra 0st
asiatisk .Kompagnis Bygning, - et 
hjemli gt. ,Pust, der bragte Taarer i 
0jet, Taarer man . ikke skammer 
sig. over paa de fjerne, · fremmede 
Strande. 

Paa det store Orienthotel, med de 
hvide Ss,1jlegange under viftende 
Palmer og · Tropernes s lyngede 
Blomsterpragt i lette ·· G1tirlander 
over mig, spiser jeg Frokost i en 
Kreds a f  Landsmrend fra 0. K.'s 
Ko_ntorer. Bs,1lgeskvulpets vemodige 
Melodier veksler med Abern�� .. 
Slq�ppen og . Papeg0jernes sking
rel),cle IIvin fra Trreerne. Stilfrerdig 
opv:a_rtes vi a f  Kinaboys, mens det 
fremmede og ejendommelige Liv 
udf 9lder : sig foran os. En indisk 
Fyrste med Hustruer, B0rn og en 
stqr Stab af farvet_ Tjenerskab .  har 
slaaet  · sig ned her för at IlJ'de Livet 
ved Havet. ({)jet b_lrendes af' K\1in-' ' 
difrnes guldvrevede. : og �piri.dellelte 
Dragter; Fyi·sten selv ei· 1 europreisk 
Tfoijedi'agt, info brerer Turban ·og 
ha( hare F0dder . i '  de hvide Slip-, 
pers. 

En kinesisk Rign�and ·med_Fami
lie _ , prom�n.erer,  i fornem T.aushed 
ifrem og tilbage langs · Ha"\;et_. Paa; 
en incihegnet Plads b oltrer Bade
gresterne sig under megen Larm_ i 
B0Ige:r;ne. Brogetmalede Fisker
baade· lregger · til og t01rimer Hav'ets 
mrorkelige Slrntte i store Kurve, det 
er ·srere Fremtoninger af Fisk, Kryb 
og Skaldyr. · Et · stor( Uhyre af · en 
Haj med opspilet Gab breres af fire 
Malajer i el niregtigt Net forbi' os . . 
I et afsprefret Bassin 'ved Havkan
te1i �  ,,relte'r ert Flok' Ki:e1'npe-Skilq
padder · rtuidt i Saridet. · ' · · . .  , 

• ' ' ' • - L • ' 

Mens vi spiser er ,Plane1 1 lagt _for .· 
vor f�rste . U dflugt Den skal. gaa . 
ud til Te_mpeHundene paa Bjergene .. 
Kompag11iets AutQmqbil hvreser og 
puster .foraµ,.Ho�ell�t- og afsted gaar 
det . ge,1wem det ,hroged.e . Folkeliv · i 
Byens' Gader, langs en stinkende 

Lagurie ,  hvor Hav:rie-Kulierne bor i 
Prelehuse og Copra-Dyngerne ligger
som smaa Bjergkreder i den stegen
de Sol og uclsencler elen moclbyde
ligste: LugL Gribhe. og.. Rovniaager 
kreclser . i ·  flegmatisk Ro over disse 
Losseplaclser, - her som alle Vegne 
i 0sten er de Byernes Renovations
vresen. 

Byen ligger bag os, vi ks,1rer paa 
en bred Chausse forbi nyclelige 
Villaer i snirklet • DragestiL Det er 
de - rige og - fornemme · Kineseres' 
Paladser, der her ligger omgivet af 
Palmer og broget Blomsterflor. 
Bpi'nene Ieger i Haverne opvartet 
af et U tal af Tjenere. M0drene i 
brogede Silkeki�onoer, · ligger hen
slrengt Hrengel (pjer i Pa lmernes 
Skygge; mens · ·  Tjenerne holder 
Ptinkah'en - elen·  store Vifte - i 
statlig Bevregelse, for at Ma dame i 
forholclsvis Ks,1lighed kan nippe ti1 
Theen. 

Vi naar Palmeskoven og aander 
lettere under Trreernes k0lige 
Skygge. Slyngplanternes overdaa
clige Flora sencler fine balsamiske 
Blomsterclufte mod os. Fl0jelssorte 
Sommerfugle, store - som Svaler; 
flagrer om. og nipper tH Nektaren 
fra rle indbydencle Blomsterbregre, 
en Flok nresvise Aber fs,tlger os som 
u artige Gacleclrenge og skrrepper 
op, saa de lysers,1cle Hejrer, tager 
Flu gten og Sangfuglene forstum:. 

111er. 
Langsomt har vi k0rt gennem den 

vidunderlige Tropeskov og s tandser 
:riu ·ved Vejs Ende foran Bjerg, 
skraaningen ,og har elen 5:t9re Tem-
peUuncl foran os. : ·· 

De kinesiske Templer ''sttrekker 
sig amfiteatralsk op . ad BjergeL 
I DaJen ligger Malajernes Templer 
omgivet · :af Banan� · og · Mangrove
trreer, --.;-- og 0verst paa KUppetinden 
lmej ser elen kristne Kirke . med ·  sit 
gylclne Kor!!, . cler festligt lyser· os i 
M0d_e, dobbelt festligt -ved Tanken . 
om elen Ju lehelg, vi skal fejre under 
under Tropernes , ,glf<1.dencle , Sol. 

En F0rer tilbycler sig straks, : og· · 
med harn. i Spidsen klatrer vi ad 



sfyngede St:ier, Iangs en sladrende 
Brek, op mod de kinesiske Templer. 
Vi naar endelig, m(lij sommelig slre
bende os frem - i vel 40 Varme
grader - til Templernes Forgaard. 
Udenfor Portalen, der er smykket 
med frygtindgydende U hyrer med 
opspilede Gab, segner vi udmattede 
ned paa Trap.petrinene. Nogle Tem-
1peltj enere, der staar ved den ris
lende Brek og skrreller Annanas, 
kommer os venligt im(lide og rrekker 
os store saftfulde Stykker af Frug
terne. Styi;kede og lreskede af den 
herlige Frugt vandrer vi videre 
gennem Portalen, hvor vi m(lider et 
stort Optog af K vind er med deres 
smaa B(lirn paa Arm-ene; de kom
mer fra de h(lij ereliggende Templer, 
rimeligvis fra en rel igi(lis Fest, hvor 
B(lirnene har vreret fremstillet for 
Guddommen, Nogle Prrester mod
tager os h(lifligt og f(lirer os gennem 
en Rrekke S(lij legange, hvor for
gyldte Buddhaer i lange Rrekker 
staar opstillede med uudgrundelige 
Smil og skeler til os. 

Mellem Templerne er smaa 
Lunde og smukke Haveanlreg. Ad 
udhugne Trappetrin vandrer vi 
videre op ad Bj erget. Vi standser 
ved et Bassin, hvor det vrimler med 
Skildpadder i alle StS'lrrelser. D et 
er hellige Dyr, men lav.t i Rrekken, 
derfor .har de kun Plads i Forgaar
den. 

Noget h(lij ere oppe er et stS'lrre 
Vandbassin. F(lireren peger ned i 
Vandet. Med dyb 2Erefrygt b(lij er 
han sig og kaster et Par K(lidstyk
ker i Bassinet, som nu pludselig 
bliver levende, og store, hreslige 
Gab af de  hellige Krokodiller spiles 
op imod os. J eg skynder mig bort, 
gaar ind under de skyggefulde 
Akasietrreer, der bugner under hS'lj 
rS'lde Blomsterklaser, hvor rindende 
V ande i smaa Kaskader er ledet fra 
Bj ergskraaningerne ned i den hel
lige Lund, og naar en gylden Mur 
af de skS'lnneste Marschal-Niel Ro
ser, der omkranser det spej lblanke 
Vand, hvor Lotusblomsterne med 
srerlig Omhu er drev�t frem til sin 
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h�j este Kultus." ·· L redel Skf.Snhed 
hrever den hf.Sj e Strengel, der brerer 
den store, ros af ar.vede Blom.ster
kröne med de gyldne St(livdragere, 
sig op over Vandet. _ D e  store, gr(lin
ne Blade ligger i · en Krans om 
Strenglen, .uiens selve Blomsterkal
kene staar som j omfruelige, tause 
Vogtere foran H elligdömmen. For 
Enden af Bassinet staar et l{unst
vrerk, en lille, fin K vindeskikkelse 
hugget i Mannorets hvide Sten. 
Hun b(lij er yndefuld Hovedet ned 
mod den udstrakte Haand, der pe
ger paa Blomsterne, Foden ber(lirer 
Vandkanten, og om Lreben ligger 
et gaadefuldt Smil. 

En srelsom . Konstens Aabenba
ring her ved disse Templer, som 
kun indeholder barokke Gudeskik
kelser. - Jeg sp(litger for at  faa lS'lst 
Gaaden med Kvindeskikkelsen, men 
Tempeltjeneren ved min Side for
staar ikke mig - og j eg ikke ham. 

Endnu en Rrekke Trin stiger vi 
op gennem Tempellundens bro"gede 
og s(lidtduftende Blomstermylder, 
til vi naar et mregtigt Tempel baa
ret paa skS'lnne S(li"j ler. Herinde er 
Gudebilleder i alle Skikkelser lige 
fra den mildtd(limmende og tilgiven
de Guddom til den vrede, hrevnen
de l{rempe, der skelende vender det 
hvide ud af 0j nene, mens han un
der sin Fod }muser den s(lille Men
neskespire, der hal' udsat sig for 
hans Vrede. 

Vi ms,ider et Tog af .Prrester i 
lange sorte og gule Kitler. Blaa 
Rs,igelseskyer hrenger endnu under 
Hvrelvingerne. En· af Prresterne 
rrekker et Guldbreger imod mig og 
beder mig tage en Lykkepind. Jeg 
g(lir som han byder og stirrer paa 
de kinesiske Skrifttegn og forstaar 
intet. Paa Engelsk tyder han Teg
nene for mig. Smilende peger han 
rundt paa Gudeflokken og lader 
mig forstaa, at j eg er under de'l'�s 
Bevaagenhed. O rakeltegnene har 
vreret srerlig heldige: - Mit Af
kom skal velsignes · i  tusinde Led, 
Lykke og Rigdom vil f(lilge mig. -
Han peger paa en ·skaal foran et 



Alter, og jeg forstaar denne For
udsigelse skal honoreres i klingen
de M(bnt. Men hvad siger et Par 
M�nter, naar saa store Livsgoder 
falder i min Lod ! -

I en Uendelighed strakte Temp
lerne sig op ad Bj erget. Den gyldne 
Pragt under Hvrelvningerne, Blom� 
sternes bed�vende Duft, den tro
piske Varme, - alt dette gj orde, at 
0j et trrettedes og Sanserne slappe
des. Da j eg naaede til Vihora -
Klosteret -, der laa bag Templer
ne, var j eg segnefrerdig. Den ven
lige P rrest, som havde rakt .tnig 
Lykkepinden, saa det, han f�rte 
mig ind i et k�ligt Mödtagelses
vrerelse og b0d mig Hvile i en stor 
Kurvestol. Saa forsvandt han lyd
l(bst, j eg lukkede 0j nene og sank 
- sank gennem et underlig bl�dt, 
duftende Blomsterflor ind i et vel
g�rende, dulmende M�rke. Jeg 
vaagnede ved en blid Ber�ring af 
min Arm. Det var Prresten, der 
var kommet tilbage med en Thean
retning, udmrerket Bagvrerk og en 
Skaal Frugt. Mens j eg drak Theen 
og n�d de saftfulde Frugter, spurg
te j eg ham om, hvad Symbolik der 
laa i den sk�nne Kvindestatue, del" 
stod ved Bassinet med Lotusblom
sterne. 

Han smilede: » Ved du ikke; at 
Lotusblomsten er !{vindens hellige 
Symbol. - Guderne rerer den frem
for alle andre Blomster paa Jor
den. Fager er Lotusblomsten, fra 
den str�mmer Vellugt, Lys og 
Glrede. - Fra dens rene Kalk ud
gaar den befrugtende Aande, som 
omsrettes i P,oesi og Krerlighed i 
Menneskesj relen»,. 

Han rej ste sig og gik ud. Lidt 
efter kom han tilbage med et h�j t 
Glas, hvori stod en herlig, fin og 
sart Lotusblomst. 

»Se, du kristne Kvinde, og sig 
mig, om du nogensinde saa st�rre 
Renhed, Klarhed og Ynde udstraale 
fra en Blomsterkalk?» 

Jeg b�j ede mig over den skrere 
Blomst, sugede. ,dens vidunderlige 
Duft og rystede paa Hovedet. . .  

Han satte Glasset med · Lotus-
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blomsten paa Bordet ved Siden .. a( 
mig. Med korslagte Ben tog b:an 
Plads paa Gulvets Sivmaatte. Srel
som l(bd hans Stemme, mens han 
mere henaandede, end forfalte 
l'Eventyret om Lotusblomsten. 

* 

» En lys Maaneskinsnat hrendte 
det, at vor store Gud Vishnus van
drede langs Ganges' hellige Vande. 

Han gik i dybe Tanker og trenk
te paa al den Sorg, Menneskene 
voldte ham ved deres Utilfredshed 
med Livets Vilkaar. 

Han stirrede ud over Floden og 
,fulgte Maanens skrelvende Blink i 
de glidende B(blger. 

Da saa han i Straaleskreret en 
Lotusblomst staa ved Flodbredden. 
Han b(bj ede sig over dens endnu 
lukkede Kalk. Henrevet betragtede 
han den sks,Snne Blomst, der vug-

. gede paa Bf6lgerne og nu under 
Gudens undrende Blik aabnede sig. 

Saa talte Vishnus, den vise, skf6n
hedselskende Gud: 

»Jeg troede Menneskene var Jor
dens slq1nneste Skabninger, men 
j eg tog fej l. Du herlige Blomst, soin 
j eg ser svaj e hid og did i Natte
vinden, er sk(bnnere end alt, hvad 
hidtil mit 0j e har skuet. Uudgrun
delig er din dybe Kallt, . ubers,Srt og 
skrer dine fine Bregerb lade. 

Blandt Menneskene findes intet 
saa sk0nt», gentog han Gang paa 
Gang med et Suk og faldt i dybe  
Tanker. 

Lrenge stod Vishnus og stirrede 
paa Lotusblomsten: 

»Hvorfor skulde ikke jeg, som er 
en Gud og ej er den i,IwJiende Gud
domskraft, kunde danne et Menne
skevresen J ig Lotusblomsten blandt 
Planterne? - Jo - jeg vil, det 
skal ske !»  

Han udstrakte Haanden og aan 
dede over Lotusblomsten: 

»Jeg byder dig, du fagreste blandt 
Jordens og Vandenes Blomster, 
tned frem for mig som en ren, 
skrer og jomfruelig Kvinde.» 

B�lgerne krusede sig skrelvende 
om Lotusblomsten, sarte T oner lfid 



genn.en�. Natten, Luften blev lysere 
og . Maanens Straaler klarere paa 
Hiinlen, Nattergalen sang hpjere, 
- saa blev alt stille. 
·. Underet skete. Op af Vandet steg 

en ung, herlig J{vinde og stod foran 
Vishnus, - selv Guden bpjede sig 
betagen for denne Slq;Snheds-Aahen
haring. 

»Du var forhen 'Flodens skpn
neste Blomst», sagde Vishnus, -
>n1rer · nu min Sjrels Blomst og tal?» 

Og KviridQ,n_,. talte. Det lpd, som 
Vinden tog i ?Eölshm:pens Strenge, 
som Bplgens klukkende Tone, naar 
den kyssede Lotushlomstens bre
vende Blade..: 

»Herre, du har forvandlet mig til 
et leven.de Vresen, - hvad vil du 
med mig?» 

»Vrer Hvile for min Sjrel, en 
Fryd for mit 0je.» 

,»Herre, d a  jeg var Flodens 
Blomst, skrelvede m.ine Blade ved 
Nattevindens svageste Pust. - Her
re, j eg. frygtede Storm og Uvejr, jeg 
frygtede Lyn og Torden, - og jeg 
frygtede Solens brrendende Straa
ler ! - Du har befalet mig at stige 
frem for dig, som Menneske i 
Lotushlomstens Lignelse. Glem ikke 
Herre, at jeg har bevaret min Na
tur ! Nu frygter jeg Jorden og alt, 
hvad der lever paa den. - Herre, 
hvor vil du, jeg· skal bo?» 

Vishnus lpftede s it Blik mod 
Stjernerne. Saa talte han :  

» Du underfulde K vinde, skabt i 
' Lotusblomstens Lignelse, vrelg selv, 

hvor du vil ho. Vil du bo paa Bjer
genes Toppe, saa bygger jeg dit 
Tempel der?» 

»Herre, jeg er angst for Sneen og 
Kulden.» 

» Saa vil j eg bygge dig et Slot af 
klare Krystaller paa Flodens Bund. » 

»I Vandenes Dyb bugter s ig Slan
ger, Krokodiller og hresligt Kryb, 
for dem er j eg angst, Herre ! » 

» Vil du _bo paa de  uendelige 
Stepper; skjult mellem Siv og de 
vilde Blomster?» 

»Herre, Storm og Ts,Sl'lrn . hrerger . 
Steppeme, der vil jeg skrelve og 
khig�nde: sukke.». 

»Hvor skal jeg da,,gemme dig, .du 
legemliggjorte Lotusblomst? -::c- I .  
Elloras Grotter lever de  hellige 
Eremiter. Vil du bo der, langt bor
te fra Verden ?» 

»Der er mprkt, Herre, jeg er 
angst.» 

Vishnus satte sig paa en Sten og  
stpttede Hovedet i Ha.anden. Foran 
ham stod den unge Kvinde skrel
vende i Angst. 

Himlen begyndte at flamme . i 
Morgenrpden, det gyldne Skrer far
vede Flodens Vande . og et d irrende 
Sus strpg over Palmer og Bambus
rpr. De lyserpde Hejrer, de blaa 
Traner og de hvide · Svaner paa 
Floden vaagnede. •· Paafuglene . og 
Papegpjerne begyndte at pudse de
res Fjer og a.t stemme i med- et 
skratten.:1e Kor fra Skoven. - -
Langt borte lpd Toner fra. en 
Strengeleg blandet med en Menne� 
skestemme. 

Vishnus vaagnede op af sine 
dybe Tanker, da den unge . Skjald 
Valmiki hilste Solguden med s in 
Sang. 

Nu aabnede Slyngplanternes 
Blomsterbregere s ig, og den vilde 
Calla ved Bredden af Floden krren-. 
gede sit Krremmerhus helt ud og 
viste den gyldne Skat i den sne
hvide Kalk, mens Skjalden i s in 
muslingformede Baad gled ned ad 
Flodens Vande. 

Vishnus vinkede ·og Baaden lag
de til ved Flodbredden. Guden pe
gede paa den unge K v inde i Lotus
hlomstens Lignelse. Valmiki stand
sede sit Spil og Sangen forstum
mede paa hans aahne Lreber. Som 
en Stenstptte stod Valmiki og stir
rede paa den unge, sks,Snne Kvinde. 

Guden Vishnus glredede s ig end� 
nu mere over sit Vrerk, da han saa', 
hvor  betaget Skjalden blev ved Sy
net af den forvandlede Lotusbloms t; 

» Vaagn op, Valmiki og tal?» 
Valmiki sagde: »J eg elsker ! » 

Det eneste Ord, han kunde faa over 
sine Lreber. 

Vishnus' Aasyn lyste: 
»0, du underfulde Skabning, nu 

har jeg endelig fundet det Sted i 



.Verden, "som er dig vrerdig tilBolig !  
- Du skal bo og b ygge i Skj aldens 
Sjrel.» 

Valmiki kunde kun gentage: »Jeg 
elsker - j eg el sker ! >> , og strakte 
Armene mod hende. Hans Sj rel 
blev 'klar som Krystat. 

Skpn som Morgenrfi,lden gik den 
unge Kvinde mod det Tempel, som 
var hende beredt, - Men da h un 
saa' ind i Skj aldens Sj rei, b legnede 
hun, og Angsten gennemisnede h en
de som et koldt Vindpust. 

Vishnus stod undrende. 
» Du menneskevordne Lotus

blomst, er du ogsaa angst for 
Skj aldens Sj rel?» 

·»Herre, - du som er god_ og ret
frerdig, du kan ikke b efale mig at 
bo der !»  

>>Hvad ser du i Skjaldens Sjrel ?» 
>>Jeg sei· Bj ergenes snedrekte Tin-

der, Vandenes Dyb fuldt af slimet 
l{ryb, de af Storm og Ts,;rke luer
gede Stepper, og Elloras ms,irke 
Grotter ! :__ Herre, j eg er angst ! » 

Nu sniilte den goae, vise Vishnus:  
»Forsfaar du ikke, du herlige 

Blomst, genskaht • i  Menneskets Bil
lede; at selv om der ligger Sne og 
Is om Valmikis Hj erte, saa er du 
Vaarens varme Vindpust, som smel
ter Sneen og Isen. - Har Flodens 
ms,irke Dyb srenket sig i hans Sj rel, 
er · du Per len i dette Dyb. Farer 
kolde Vinde over de !,'Ide Stepper i 
mismodige 0j eblikke i Skj aldens 
Sind, skal du skinne som Lykkens 
sfraalende Blomst og � age Taager
ne paa Flugt, - og uaar Elloras 
mprke Skygger tager Bolig i hans 
Sj rel, · er du Solstraalen i dette 
Mprke.» 

Valmiki b redte Armene ucl; h re
vede sit Blik og tog det skabte 
Mestei'vre'rk i sitr ,Favn. 

»O, vrer velsignef'> , sagde han. 

·X· 

Varligt fog den b uddhistiske 
Prrest om Lotusblonisten og rakte 
mig deh. · 

»Ikke· s andt, au· giver mig R et?  
El" ikke enhver ]dog, god og slq;m 

Kvindes Kald som Lotusblomstens ? 
- Gives der noget renere og f ag
rere paa denne Jord?» 

Styrket efter Hvilen, og srelsomt 
grebet a,f det sks,inne A<:ventyr rej 
ste j eg mig for at tage Afsked. 
Prresten fulgte mig ned gennem 
Tempelhaverne til Bassinet med 
Lotusblomsterne, hvor den unge 
Kvinde stod hugget i Marmor og 
bpjede sig o,ier Vandel. 

Som en Elsker b etageJ stirrer paa 
den Elskede, saa' Prresten paa det 
herlige Billede. 

»Ikke sandt, du kristne Kvinde, 
Legemliggs,irelsen er fremstillet 
fuldkomment'.? Noget sks,inne1:e kan 
du nreppe vise mig?» 

I det samme faldt Klokkerne fra 
Klippetinden ind med sine rungen
de Malmtoner, - de kaldte til 
Angelus. -

»Jo, j eg kan vise di,g noget end
nu sks,innere; mildere ·og renere»� 
svarede j eg og tog ham ved Haan
den og fprte h'am op ädcKlippestien 
til Kirken. 

Han fulgte. Smilende overbreren� 
de saa h an paa mig. 

Over Indgangsportalen stod en 
vi dunderlig _.smuk Mariaskikkelse. 
Ren, ydmyg . og straalen.de ndbred
fe hun Armene mod os, som vilde 
hun sige: 

» Trred ind, her i vor Herres og 
Frelsers Hus findes Fred og Hvile». 

»Den hellige, forklarede Glans , 
der er over min Herre og Frelsers 
Moder, finder j eg i kke hos din men'.'.· 
neskevordne Lotusblomsb> , sagde 
jeg. 

»Alt; h vad der har taget Merine
skeform, kan der strides om», sva-· 
rede han, - »kun det guddomine
lige staar ti1 evige Tide·r.» 

Han bpjede sig dybt og vandrede 
langsomf og vrerdigt ned til Temp
lerne, m ens j eg gik ind i Kirken 
og dvrelede der · en Stui1d under åe 
hs,ij e, ks,;lige H,,relvinger. 

O g  paa det Sprog, som lyder i 
Bs,;11nen til Guds Moder hele Ver
den over - fra rig som fra fattig, 
fra farvet · til hvid - lpd det nu 
ogsaa her : 



Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum 
benedicta tu in . mulieribus et benedictus 
fructus ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostr.e. 
Amen ! 

Sakristanen og Kordrengene, bru
ne Malajer og gule l{ineserb9irn 
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kom med Favnen fuld af Blomster. 
De ' smykkede Altrene og pyntede 
Krybben til Midnatsmessen. 

For ogsaa her i det fjerne 0sten, 
under den hede Tropesol l9id Julens 
glade Budskab : 

»Os er i Dag en Frelser f9Sdt ! » 
Rose Bruhn. 

E N  VAL L F  ÅRD T I L L  FIN S T  A 19 3 3 . 

Det är den 6 oktober, dagen före 
den heliga Birgittas fest, som skall 
firas med en vallfärd till hennes 
,födelseort. Tidigt på morgonen 
måste pilgrimerna begiva sig i väg 
för att kunna hinna fram till må� 
let. Just · då klockan i Sankt Eriks 
kyrka slår sex, vandra de ut genom 
den vackra gallergrind, som leder 
in till Stockholms katolska biskops
gård. Gatorna äro ännu relativt 
lugna. Vid ankomsten till Ström
gatan går solen upp och lovar en 
klar och vacker dag ; mycket rik
tigt, det blev verkligen en av årets 
få alltigenom vackra dagar. Vilken 
seger- och säkerhetskänsla att gå 

· genom Drottninggatan utan att 
ständigt behöva spana åt alla håll 
för att förbliva oskadd av trafiken. 
Ännu uppe i Roslagsgatan är det 
lugnt och morgontyst. . Vandringen 
går med rask fart. I vallfärdsstäm
ningen påminner Stockholm om 
staden Fördärv i Kristens Resa, 
varifrån vandringsmännen skynda 
ut av alla krafte.r. 

Nu går färden till Danderyds 
kyrka, ty på en riktig vallfärd böra 
ju kyrkorna vara vilostationer. Den 
ligger där så stilla och vacker strax 
invid vägen med många minnen 
från den katolska tiden. Där finns 
bland annat deh kända Mariabil
den, som i en högstämd och gripan
de katolsk dikt från nutiden har 
kallats Vdr Fru cw Danderyd. Ja, 
det är tröstande och uppmuntran
de för pilgrimerna att tänka på 

detta. Det är icke blott från den 
gamla katolska tiden - de heliga 
sjup.undra åren ____.:.. som vi ha kära 
minnen och traditioner. Också i 
nutiden har en katolsk tradition 
börjat spira fram i landet på olika 
platser, en tradition som förenar 
sig med den gamla på det mest 
harmoniska sätt. Är det inte Stock
sunp. som vi nu gå förbi? Härute 
voro vi ofta under de år, då .grun
den lades till Credo, de minnesrika 
åren, fyllda av ungdomsfrisk stäm
ning. Nu ha mer än tio år gått se
dan dess. Men ha väl förväntning
arna uppfyllts, ha förhoppningarna 
blivit verklighet? Motsatsen är ju 
det vanliga. Ungdomen är fylld av 
framtidshopp, men så komma be
svikelserna, den ena efter den an
dra. Vi kunna tacka Gud, från vil
ken allt· gott kommer, att vi icke 
må�t vandra denna väg. Visserligen 
ha de sista tio åren medfört en has
tig utveckling, religiost och kultu
rellt i riktningen vänster. Men sam- · 
tidigt har också en verkligt religiös 
och kulturell höger börjat fram
träda ( det behöver inte särskilt 
framhållas, att den religiöst-kultu
rella högern och vänstern ingalun
da sammanfaller med de politiska 
höger- och vänsterpartierna) ,  en 
riktning, som förut var så gott som 
obefintlig i våra nordiska lärider 
under hundratals år. I Sverige har 
det ls.atolska arbetet gjort märkbara 
framsteg, om också dessa icke äro 
av det slag, söm noteras av de · sen-



sationslystna. Men också en frak
tion foorn svenska statskyrkan har 
på sista tiden dragits åt höger. 
Stilla och omärkligt har denna rö
relse' arbetat sig fram. Man kunde 
nästan känna sig frestad att på 
denna tysta förändring tillämpa 
kyrkofaderns bekanta ord med någ
ra modifikationer och säga : »Sven
ska statskyrkan valmade och fann 
till sin häpnad, att den var litur
gistisk» . Då statskyrkan omkring 
år 1900 gjordes till detsamma, som 
den · var under perioden 1527 till 
1593, nämligen konfessionslös, ana
de väl knappast de  radikala teolo
ger, som framkallade denna för
ändring, att den nya konfessions
lösheten (liksom den gamla på 
1500-talet) skulle framkalla sina 
mest svårlösta problem i statskyr
kans högertrakter. Detta kommer 
troligen .att bliva alltm era märk
.bart. Det är med hoppfulla tankar 
som vi i den klara höstmorgonen 
passera förbi Stocl(_sund och se om 
vi kunna uppfånga en sky1ht av vil
lan med det symboliska namnet, 
där vi så ofta samlades under 
grundläggandets år. 

Ja, den gamla sådden som trod
des för alltid utrotad börj ar å ter 
spira runt omkring i landet. Nu 
äro vi framme vid Danderyds kyr
ka. Allt är välvårdat och elegant. 
Kyrkogården verkar nästan modern 
villaträdgård. Närheten av det för
näma Djursholm gör sig $ällande. 
Här ha vi j u  till och meq den he
liga Birgittas egna andlig� döttrar, 
ett bönens och arbetets h us, som 
i år - fifar sitt tioårsj ubileum. För 
deras arbete både här ocl1 på an
dra platser måste vi läsa flera 
rosenkransar, med,an vi vandra vä
gen framåt. Ännu befinna vi oss 
inom det väldiga förortsbälte, som 
omger den svenska huvudstaden. 
Ännu är det en dryg bit att gå, tills 
vi lämnat Grillbylund bakom oss 
och sålunda kommit ut på den rena 
landsbygden, där man ej längre 
tynges av »den moderna kulturen». 

Men denna lyckliga region är 
verkl igen hunnen, då vi vila ut vid 
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Angä.rns fridfulla - kyrka. l5ock 
kunna vi omöjligen stani1a länge 
här ,  ty dagens längsta vilostund 
skall tagas på en plats som endast 
ligger en timmes väg härifrån, vid 
össeby-Garns kyrka, tilldragande 
både genom sitt upphöjda läge och 
sitt alltigenom katolska utseende. 
Därifrån har man också en vid
sträckt utsikt över frakten, en 
sträng och allvarlig natur. Här har 
säkert den heliga Birgitta färdats, 
här har hon prisat o ch lovat Gud. 
Kanske har hon också varit inne i 
denna kyrka och tillbett ·d en e�ka
ristiske frälsaren. Ja, visst ha vi 
förlorat. alla dessa kyrk01< '.,;isst l:e
tyder detta på sätt och vis en kat:i.
strofal förlust. Men alltjä 1pt ha vi 
dock andel . i · d.essa sköna tempel, 
som byggdes med möda och svett 
av katolska händei· . för att bliva 
boningsrum för Kristus. I dessa 
Guds hus måste vi trots allt känna 
oss mera hemma än deras nuvaran
de innehavare kunna göra det. Vi 
äro och förblhra arvingar 9ch icke 
inkräktare. Då. vi forisäfta van9-� 
ringen, tycka ,ii, att en ny sång 
lj uder i öronen; en s:fog som går i 
takt med v_andrarnas steg, en h;i 
översättning av några vei:-sar i de11_ 
danska Ansgarssången: 

Han som är de trogilas styrka 
Öppnar oss sin milda famn, 
Åter_ res�s Sveriges kyrka, 
Invigd i sankt Ansgars namn, 

Ja, nu behöva vi verkligen upp
friskande tankar och sånger, ty nu 
följ er den drygaste biten av pH
grimsvägen, de  20 kilometerna mel
lan össeby-Garn och Rö. Här . av
b:rytes enformigheten endast då och 
då av en stuga eller en bondgård ; 
nu börjar solen dala, och skym
ningen kommer allt närmre. Den
na väg ha vi gått förut en gång, då 
vi icke riktigt visste, hur långt det 
är till Finsta, men vi måste avbryta 
vandringen och skyndsamt begiva 
oss till Kårsta station för att kunna 
�tervända · till Stockholm med 
kvällståget. Med vilken triunif 



kunna vi icke nu gå förbi denna si
doväg, som förra gången avbröt vår 
Finstavandring ! D et b örj ar alltme
ra mörkna, inen dagen är välsignad 
från börj an till slut. D et är mån
,sken åtminstone en stund, och när 
vi gå förbi Rö kyrka, se yi att den 
är upplyst. D et verkar oväntat . och 
hemlighetsfullt. 

Också vägen blir nu alltmer hem
lighetsfull. Med möda ,söka vi i 
mörkret 'tyda namnet på de präk
tiga vägvisare, som. stå vid alla 
korsvägar. Det känns ändå under
ligt, då ,1i av en kungörelse vid 
vägkanten rförstå, att vi nu b efinna 
oss inom Finsta församling.. Här 
är det i cke 'heller långt t ill vårt 
slutmål, ett vänligt hem i närheten 
av Finsta station, -. där · v i- . skola till
bringa natten. Vår ,värdinna är i cke 
katolik men varmt intresserad av 
den heliga . Birgittas minne. Hon 
berättar oss, att· hon ofta går till 
Finsta. gård och besöker den plats 
som · kallas den heliga Birgittas 
grotta. Vilken glädje att kunna 
läsa mässan på denna , minnenas 
plats. Säkert har icke det heliga 
offret här framburits m ånga gånger 
efter reformationen. Vi märka tyd
ligt, att ,vi mottagits i ett kristligt 
hem. Hur valgörande verkar icke 
också detta efter storstadens kalla 
religionslöshet ! Men ingen kan ju 
tänka, au dessa gästvänl iga och goda 
människor skola förstå, vilken nåd 
det är, att Kristus själv i brödets 
gestalt drager in i deras hus. 

Det är endast en kort tid på för
middagen som ,1i ha tillfälle att se 
oss omkring i Finsta. Vad .där 
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finns kvar av Birgittaminnen är 
minimalt. Men själva platsen tyc
kes ännu vara p1;äglad av hennes 
ande. Husen -skuggas av höga träd, 
som nu lysa i höstens brokiga fär
ger. Vi vandra till :Finsta gård, den 
plats där Sveriges största dotter eh 
.gång föddes. Allt är nytt och om
byggt. Men nere vid stationen är 
en minnestavla rest - ·med den heli
gas bild. Säkert ser hon i dag från 
sin ):iimmel ner till - sin .. födelseort, 
där Golgata · mysterium åter: upp
repas - kanske efteT seklers ; av
brott. Vi komma att tänka på· ; de 
vackra orden i fader Kilmans så1ng: 

Kyrka av Rom, o ly,s . för vår själ-! 
Bed o Birgitta för Sveriges yäl ! 

Men tåget från Noi.itälje står, ·re
dan på stationen och väntai< . Pil� 
gdmeri öppnar br�viaretför att åt� 
minstone få läsa en qel av qen ]:le� 
liga Birgittas officium . , på denn!l 
heliga plats. Därtill blir rikligt t_iU
fälle,: · ty tåget -- som v_isst fram 
till' Rimbo är godståg - . stannar 
lä,nge i Finsta, _sdm om ocks_å de_t 
ville vara med och . fira , minnenas 
ej.ag. Först v id· lektionerna i den 
första nokturnen börjar det visa· 
livstecken. AJlvarligt och lål}gsamt 
glider det bort från vallfärdsorten 
just vid läsningen av de vackra, 
för tillfället så  väl lämpade orden: 
�urrexerunt filii ejus et b eatissi
qrnm praedicaverunt. (Hennes sö.-
11er stiga upp och prisa henne . sa
lig,) Och så sjunker denna vall
färd ne'r i minnenas värld. 

B, D. · Assarsson. 
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. PA T E R  AMAND U S  B R E I T U N G  s.- J. -

IN M E M O RIA M. · 

. Den 15 .  0kt. d!'lde paa Skt. Josefs
hospital i KS'lbenhavn P. A mandus 
Breitung S; J. , en af det lui.tholske 
Danmarks ·betydeligste Mrend. Han 
var f!'ldt i Fulda i Tyskland og ind
traadte 1870 i Jesu· Selskab . . 1878 
kom· han, , endnu ikke prresteviet, 
f!'lrste Gang til Danmark og virkede 
som Lrerer i de klassiske Sprog og 
Naturhistorie paa Skt.: Andreas Kol
-Iegium indtil 1882. Efter at .vrere 
blevet · p rresteviet · i England kom 
han 1890- definitivt tilbage ti1 Skt. 
Andreas .Kollegium og erobrede sig 
snart en Virkekreds, der gik langt 

· ·ud over Skolens og den almindelige 
. Sj relesorgs Rammer. 

Med sin grundige skolastiske 
Dannclse og sit indgaaende Kend� 
skab til moderne Naforvidenskah 
var P. Breitung som skabt ti1 at 
gribe ind-· i Halvfemsernes store 
aandelige Kampe. Dengang stod 
Brandesianismen og Darwinismen 
paa · sit h!'ljcste. P. Bi�eitung krem
pede modi g mod e1� Overmagt. 
Paa den anden .Side stod· Brandes, 
HS'lffding, Vilhelm Rasmussen og 
andre fremragende Begavelser. P. 
Breitung krempede med Pennen og 
,med Ordet. I fire BS'lger; ma:ngfol
dige Avis- og Tidskriftsartikler og 
utallige Foredrag og Diskussioner 
forsvarede han de kristne Stand
punkter overfor den moderne Van
tro, navnlig Darwinismen. P. Brei
tung var ikke Videnskabsmand i 
den Forstand, at han hai 1ede nye 
Vej e for Naturforslmingen, men 
han beherskede sit Felt: Udvik
lingslreren anvendt paa Mennesket. 
Der var · han nrermest alvidende, 
frygtet for sin frenomenale Hukom
melse og sin ub!'lnh!'lrlige Logik. 
Hans Virkekreds var langtfra be
grrenset tilAcademicum Catlwlicum, 
som han havde vreret med til at 
grundlregge; h an kom nok saa .me
get i ikke-:katholsk:e Foreninger, 

srerlig det radikale Studenter�S*iJi
fund. Om hans Optrreden · der 'ud� 
talte Toldinspekt�r Ivar Berendsen, 
i sin Tid Studentersamfundets For
mand, ved Mindefesten 04, , Nov.) 
ove.r P. Breitung bl. a. f !')lg(!nde: 

»Jeg saa P. Breitung f!'lrSte Gap.g 
i 'L!'lvens Hule' - Studentersam
fundets tretpakkede, lavfoftede, i·�g
fyldte S al, hvor den. romerske Kir
kes Reprresentant fra · · Talerstolerr 
med Sikkerhed, Slqi.rphed og usvige
lig ' HS'lflighed im!'ldegik Reprreseii
tanterne for p arwinismen, der den; · 
gang sad i HS'ljsredet. Og ber fik 
man Respekt for den strenge Vi-' 
denskabelighed, som vi ik:ke havde 

. ventet, at finde paa katholsk Side; 
·. noget, �om �iden da dansk Katho� 
. licisme har nydt godt af. Som 

Stridsmand var han i Besiddelse af 
en h vas ironi , men han respektere
de altid Personen bag Meningen, 
ligesom han forlangte den respek
teret for sit eget Vedkomniende., 
Da en Deltager i en Diskussion -
efter at j eg var gaaet af som For� 

. mand - betvivlede enten Patei·ens 
Intelligens eller Hrederlighed, fora 
lod han denne Valplads og vendte 
f!'lrst tilbage, da j eg blev Formand 
igen. · :; Der findes nogle faa Men
neske1' ,- om h vem det kan siges : 
naar de  synes om mig, giver det 
mig mere V rerd i :p1ine egne· 
0j ne. Saaledes havde jrg det m ed 
P. Breitung, den uplettede og rid
derlige Stridsmand.» 

Som det fremgaar af disse Lini
er, bar P. Breitung det katholske 
Navn frem i Kredse, hvor ellers 
ingen Katholik kom, , hvor,, 'Navnet 
»Katholik» var noget frernrned, 
umuligt, s tridende med dansk A::md 
og Kultur. Det lykkedes P.  Brei
tung at aftvinge sine Tilh!'lrere Ag
telse for dette Na,•n, lige mcget om 
de var i ndremissionske eller radi
kale. Hvor han kom, var hel!ei< 



ikke Ordet »Jesuit» noget Skrelds
ord lrenger. 

P. Breitungs Arbejde har efter
ladt sig tydelige Spor i dansk 
,\andsliv. Naar Darwinismen i sin 
Haeckelianske Form er forsvundet 
fra Universitetets Lrerestole, er han 
ikke riden Skyld deri .  Han var de 
danske Naturv,idenskabmrends onde 
Samvittighed. Under hans venska
belige lndflydelse vendte den be
r�mte Botaniker Prof. Eugen R' ar
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Brandes Ret i at beskylde de fran
ske Abbeer for at vrere Udvildings
lrerens svorne Fjender. P. Brei
tung forsvarede nu de franske 
Gejstlige, idet han henviste ti l, at 
netop i 0jeblikket stod katholske 
Abbeer i Spidsen for den antropo
logiske Forskning i Frankrig. D ette 
!reste Thor Lange og sendte A. Bre.is 
tung, e t  Kort, hvori han takkede 
»Magisteren» for »den videnskabe
lige Gendrivelse af G. Brandes' 

uvidenskabelige 
Paastand». D agen 
efter dette Kort 
modtog P. Breitung 
et andet med den 
h�jtidelige Tiltale : 

ming sig bort  fra 
D arwinismen og 
blev troende Kris
ten. Ved et Sam
mantrref af mrer
kelige Omstamdig
heder blev P. Brei
tung Skyld i Dig
teren Tlwr Langes 
Overgang til den 
katholske Kirke. 
Lrenge havde Thor 
Larige kredset om 
Katholicismen, re
staureret Vejkors 
og andre Minder 
fra Middelalderen 
og oversat gamle 
katholske Digter
vrerker. I Foraaret 
1914, da han op
holdt sig paa Krim, 
lrestehan i en dansk 

Pater Amandus Breitung. 

Ven erandissime 
Pater, hvori Thor 
Lange, der af an
dre danske Blade 
havde faaet at vide, 
at denne Breitung 
var en katholsk 
Pater, undskyldte 
sig for den fejlag
tige Titulatur i det 
f�rste Kort. Thor 
Lange betragtede 
det · som et Guds 
Forsyn paa· denne 
mrerkelige Maade 
- gennem Georg 
Brandes - at vrere 

Avis et »Aabent Brev» af A. Brei
tung til Georg Brandes og Mus:r
umsdirektr)r August B1·inck.mann i 
Bergen. Bre vet var foranlediget af 
Georg Brandes, der ved en Festmid
dag i det norske Studenter-Sam
fund i en Bordta le havde paastaaet, 
at franske katholske Gej stlige 
havde ladet et prrehistorisk Skelet 
forsvinde; som havde kunnet tjenc 
soin Bevis for ·Menneskets dyrisk� 
Afstamning, og' senere paaberaaLt 
sig Musreumsdirekt�r Brinckmanri 
for Rigtigheden af denne Paasfonrl . 
Brinckmann havde ganske vist des
avoueret Brandes - det var Borg
mesteren i Aurignac, · de1; havde 
ladet · Skelettet nedgrave med e1i 
Del andre fundne· Knogler paa Kir
kegaarden - men gav al!igevel 

kommet i Forbindelse med en 
Katholsk Prrest og fortsatte Kor
respondencen. Den f�rte endnu i 
1914 til, at Thor Lange afgav 
den Erklrering, at han i e t  og alt 
sluttede sig til den katholske . Lrere 
og bad om Optagelse i Kirken. 
Paa Grund af Verdenskrigens Ud
brud viste det sig umuligt at sende 
en Prrest derned. Som Erstatning 
for de h; Saln;amenter fik Thor 
Lange af P. Breitung tilse·ndt en 
lille Bog om· ·den fuldkomne Anger, 
hvormed han skulde forberede sig 
ti l D�den ·___: Digteren laa d�dssyg 

1 
paa sit Slot Napadowka paa· Krim. 
Den 21 . Februar 1915 ,  lige et Aa1' 
efter Georg Brandes' Tale, d�de 
Thor Lange med OM ene Pie Jesu 
Domine paa sine Lreber, 



De 83 Aar og Kollegiets Fald 
mrerkede P. Breitung : men den h�je 
Alder - i Forbindelse med denmar
kante Skikkelse - lagde et forklar
ende Skrer over barn, der gjorde 
ham til en Saga, et Navn - et Navn 
hvortil der var knyttet en mandig 
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Gerning, et sjreldent lEdelsin_d, en 
dyb Fromhed og en oprigtig, tro
fast Krerlighed til sine mange gamle 
og unge V enner. lEre vrere hans 
Minde ! 

A.  Menzingel' S. J. -

DIG T  TIL P. A .  BREIT UNGS MINDE. 

RECITERET VED MINDEFESTEN DEN 14. NOVEMBER. 

AF DIGTEREN TILEGNET CREDO. 

AlvlANDUS BRE/TUNG, en af Jesu 
Fplge 

og dpbt med Henrik Susos blide 
Navn: 

»den elskelige». Navnet vm· et Val'
sel, 

n o m e n  blev o m  e n  - som det 
sjaddent sker, 

et Gel'undiv, del '  angav Mandens 
Art. 

Ja, v;rrd at elskc vai· Amandus Bl'ei
tung 

ag .vre1·d at rere - han, som aldrig 
veg, 

men kremped, en mod ti og en mod 
hundred 

in�d Videns blanke Staal, med . Vid
dets Pil 

(men aldrig var de1· Gift paa Pilens 
Odt) · 

Thi var end Mundens Linje fast og 
strreng, 

og tegned sig P1·ofilen skarp og 
krigersk, 

saa lyste under Pandens redle Hvafo 
to milde (J)jne, gode Fader(/Jjne -
de (J)jne kendte den fortabte S(/Jn. 

Amandus Breiflmg, Jlfond af .I e s 11 

Fplge, 
A mandus Breitung, Pr&st og L&rd 

og Sfridsmand, 
Apostel for et Folk, som ej var 

dit -
vi, der har kendt Dig, elske vil Dit 

Minde, 
og Efterslregter &re skal Dit Navn. 

Assisi, 6. Novbr. 1933. 

JOHANNES J(J)RGENSEN. 
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I DEN HELIGE JOHANNES AV KORSETS  

FOTSPÅR GENOM NATTEN OCH ÖKNEN. 
AY .MONSEJGNE UR LANDRIEUX, BISKOP A V  DIJON. 

(Forts. ) 
" Det händer emellertid att be
traktelsen genom övning förenklas, 
förståndets arbete blir mindre, men 
viljeakterna mera raska och säkra. 
I)että �r den viljeb.etonade bönen. 
Och då detta förenklingsarbete rik
tar sig på viljan, har man nått fram 
till trons bön, den osammansatta 
bönen eller bönen i .en enda blick, 
som också kallas »den aktiva eller 
ingjutna bönen : en enkel anblick 
av sanningen» som den helige Tho
mas skriver, »som smälter bort i 
kärlek» (S.  Thom. I. II. q. 180 ad) .  

Vissa författare reservera ter-
men »kontemplation» för den av 
Gud ingivna bönen eller den rent 
mottagande kontemplationen och 
vilja icke veta av något särskiljan
de av aktiv J>ch passiv kontempla
tion. Dett:ci. kan i varje fall rättfär
digas.. I den förra är det själens 
ansträngningar som dominera. Den 
överstiger ej våra egna arbetsmöj
ligheter, understödda av nåden. Den 
kan uppnås med tillhjälp av den 
ordinarie nåd, som Gud ger för 
bönen. I den senare är det Gud 
soiµ verkar, den är alltigenom 
övernaturlig, ingjuten från Guds 
sida,.och mQttagen (rån själens. Gud 
skänker och själen mottager. Den 
helige Ande rör hjärtat, och den 
benådade själen samtycker. 

Båda dessa slag av kontempla
tion kunna definieras : »en av kär
lek uppfylld väntan på Gud» d. v. s .  
en kärlek som kommer oss att 
vänta, som fångar själen. Men de 
särskiljas både genom sina orsaker 
och sina verkningar. De omfatta 
skilqa grader eller trappsteg, vilka 
just motsvara de aktiva och pas
siva reningarna, som beskrivas i 
Bestigandet av Berget Karmel och 
Själens Mörka Natt. 

Den helige Thomas talar om 
tvenne slag av kontemplation, deir 
ena påbörjas under j ordelivet, den 
andra som är fullkomlig blir vår 
lott i himlen. 
· Då gränslinjen icke är så klar 
mellan dessa olika slag av bön och
de först småningom utvecklas ur 
varandra, kunde man ännu tillägga, 
::itt det finns ett slags kontemplation 
som blott är ofullständigt passiv 
och ett annat slag soin är absolut 
passiv. 
. För att göra dessa distinktionet 

mera åskådliga har den heliga 
Theresa funnit ut en sinm.:ik j äm
förelse. Det finns fyra olika sätt 
att vattna en trädgård, säger hon : 
att hälla vatten ur kannor med 
handen, använda ett paternoster
verk för att underlätta mödan, att 
föra vatten till platsen förmedelst 
små kanaler och slutligen att det 
regnar från himlen. (Den heliga 
Theresas Liv, kap. XI ) .  Den första, 
med ansträngning förhundna meto
den är Qetraktelsen, den andra och 
tredje syfta på de förenklade slag 
av bönen, som äro ofullständigt 
passiva, den fjärde är den ingjutna 
kontemplationen; då Gud gör aH.t. 

Sedan vi en gång gjort dessa 
distinktioner, skola vi följa vår 
ledare med användande av de ter
mer, som han själv brukar. 

Detta övergångsstadium som sker 
m.ed smärta och som karakteriseras 
av bortfallande av allt ljus och all 
värme, detta torrhetens · och för
blindandets stadium är utomor
dentligt prövande. Men det är just 
där, som den helige Johannes av 
Korset ingriper. 

De flesta författare som tala till 
de troende om hithörande frågor 
liksom de böcker som de få i hän
derna använda· de båda orden 



bell'aktelse ' och: '  bön om ' :varandra; 
· som om de vore synonymer. De 
inskränka sig till förberedelserna, 
de elementära grunderna : betrak
telsens nödvändighet och förträff� 
lighet, de mer eller mindre inveck
lade betraktelsemetoderna, starten, 
punkterna, följ dsatserna etc. De 
gå aldrig till grunden, låta aldrig 
det övernaturliga livets väsentliga 
perspektiv framskymta, ·. säga ald
rig att om betraktelsen finner sitt 
omedelbara föremål i kampen mot 
synden och helgandet av dagens 
·arbete, så syftar b önen, trons bön 
med samlade tankar högre, då den 
redan här nere  söker uppnå det 
stora slutmålet, föreningen med 
Gud. 

Man är alltför benägen att tro, 
att denna själens förvandling sker 
med tillhjälp av himmelsk upplys
ning och tröst och att föreningen 
med Gud kan förverkligas i den 
måri förståndet genom betraktelsen 
uppfylles av goda tankar och hjär
tat av goda önskningar. När så 
mörkret och torrheten börj a, blir 
man följ aktligen förvirrad och 
modfälld - som om allt vore förlorat 
eller äventyrat. 

Att det finnes vissa slag av mör
ker och torrhet som ha sin rot i 
andlig. ljumhet eller sj uklighet är 
säkert, men det finnes också andra 
slag ,av dessa prövande tillstånd, 
som motsvara en övernaturlig 
verksamhet. 

Då torrheten härflyter av en 
vårdslöshet eller en annan naturlig 
orsak, måste man motverka sin ned
slagenhet förmedelst tålamod och 
ödmj ukhet. Men helt  annorlunda 
skall man gå tillväga, då den kom
mer från Gud, ty då betecknar den 
snarare ett steg framåt än ett steg 
till):>aka, ett avslutat stycke väg och 
en uppmuntran att gå vidare framåt. 

Det är alltså nödvändigt att räkna 
med allt . detta, att rätta sig efter 
Guds arbete och medverka med det
samma. Men ·hur?. Det .är i deff 
helige Johannes· av Korsets skrifter , 
men framförallt. i hans b åda första 
verk.: Bestigandet av Berget !{ar-
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mel och Själens Möi·ka Natt, som 
vi måste leta efter svaret på denria 
fråga-¼:·). 

III. Innan vi börj a denna studie , 
synas oss någl'a reflektioner över 
bönen och fullkomligheten icke 
vara överflödiga. I allmänhet m iss
tager man sig i kristna, j a  t. o. m. 
fromma kretsar angående bönens 
roll. Man beder för att bedj a Gud 
ställa sig ti ll vårt förfogande: » Att 
han ville befria oss från det eller 
det» , »Att han ville giva oss ett 
eller annat», »Att han ville ordn a  
våra angelägenheter ! Att han viHe 
överhopa oss med timlig välsig
nelse ! »  

Att bönen verkligen kan . sänka 
sig ned så dj upt är otvivelaktigt. 
Men dess väsentliga mål är ett helt 
annat. Den är en yttring av det 
övernaturl iga l ivet mycket mer än 
en hjälpkälla i ,,årt timliga l iv. Den 
åsyftar tvärtom och framförallt att 
låta oss se allt  med Guds . ögon. 
Den bör röra sig framåt i riktning
en: »Sök.en först efter Guds rike>> 
(Matt. 6 :  33), j a, Guds rike, vår 
återlösning och helgelse. 

För att det övernaturliga, det 
gudomliga livet skall kunna uppe
hållas, göra framsteg och bära frukt 
inom oss, hava vi behov av den ak
tuella nåden. Ty i detta det and
liga livets ömtåliga arbete kräver 
den hel ige  Ande vår medv�rkan. 
Den nåd som är oss nöd-Jändig 
måste vi först önska och bedj a om, 
och det är intensiteten av denna 
önskan· s,om giver bönen dess vär-

*) Bestigandet av Berget Karmel, av� 
handling om det aktiva avdöendet, om den 
försakelse sbm undflyr allt skapat för att 
fritt kunna ·koncentrera själens krafter på  
Gud. 

Sjii/e11s Mörka. Natt, läran om det pas
siva avdöendet, vari själens aktivitet lånar 
sig till och underkastar sig Guds arbete. 

Den Levande Kärlel�sflam.man, avhand-
ling om föreningen med Gud. 

Den Andl-iga Sången, läran om exped
mentell mystik, synes ej kunna insättas som 
ett led i den helige Johannes av Korsets · 
allmänna arbete. Den har en · plats för· sig 
som .en återupprepning, en syntes vari för
fattaren efter reningsarbetet framställer de 
olika ·tillstånden i föreningen med Gud. 



me. Harav följer bönens vikt vid 
själva grunden för den övernatur
liga aktiviteten men också Guds 
frikostighet att förunna alla dem 
som hava en god vilja denna första 
impuls av bönens nåd. Ty det är 
en allmän katolsk lärosats, att den 
icke vägras någon. Det är den för
sta inviten. Det behöves blott att 
man besvarar den, att man gör den
na första ansträngning för att fräls
ningsverket skall kunna börja. 

Det är i denna högre plan, i den
na atmosfär, som bönen får sin 
viktiga roll att rätta vår vilja efter 
Guds vilja, som söker och kräver 
vår helgelse ( »Detta är Guds vilja 
eder helgelse» ,  1 Tess. 4 :  3) till den 
grad, att de banala och indiskreta 
böner, som förvil�a sig ned bland 
denna världens förgänglighet, be
svära honom och påverka honom i 
ogynnsam riktning, liksom vi kän
na oss besvärade och ovilliga av 
små barns infall och nycker, då vi 
anstränga oss att rikta all deras 
uppmärksamhet och iver på ett för 
dem väsentligt önskemål vars vikt 
de icke inse. Vi lida av att se att 
de bedraga sig, att de sakna om
döme, att de misskänna och stöta 
från sig sitt sanna väl, att de upp
tändas av iver för en småsak, och 
mindre än någonsin känna vi oss 
villiga att tillfredsställa deras barns
liga önskningar. 

Det är ett annat vanligt misstag 
att tro och säga, att utanför präst
ämbetet och ordenslivet de själar 
äro få, som Gud kallar till fullkom
ligheten. Kallelsen till fullkomlig
het innesluter visst icke nödvän
digtvis kallelse till präst eller 
kloster. 

Med fullkomligheten förhåller 
det sig på samma sätt soni med 
själens frälsning. Alla människor 
bliva ej verkligen frälsta, fastän 
alla utan undantag äro inneslutna 
i Guds frälsningsvilja. Samma
lunda är varje döpt en aspirant 
på fullkomligheten, ty det normala 
niålet för det övernaturliga livet är 
föreningen med Gud, i vilken full
komligheten består. Men man kan 
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icke för ofta upprepa följande : ont 
huvudmassan av de döpta begränsa 
sina önskningar och ansträngning
ar i det andliga livet till ett mini
mum, om de söka sitt goda i denna 
världen med mera iver att undkom
ma helvetet än att behaga Gud, 
om de anse sig lyckliga och nöjda, 
om de, som de uttrycka sig, · blott 
. en gång få sista platsen i paradiset, 
så är detta de�·as eget verk och de
ras eget fel. Av vårdslöshet eller 
ond vilja försvåra och förlama de 
försynens arbete. 

Att det, när allt kommer om
kring, blott finnes få utvalda i de 
fullkomligas rike, bevisar ingalun
da, att endast få ha blivit kallade. 
Det visar blott, att de flesta icke 

,rhry sig om kallelsen eller bliva stå
ende på halva vägen. 

Vad är det då som fattas ?  Klar 
blick eller fast vilj a ?  Blott alltför 
ofta båda delarna. 

De inse ej , att man för att be
gynnelsenåden skall bliva lukrativ 
måste göra sig besvär, göra sig ren 
från fördärvets gamla surdeg, fri
göra sig från sinnenas tyranni ge
nom ett allvarligt botens liv, en 
sträng självdisciplin, genom den 
självförnekelse som evangeliet 
framhåller som ett oeftergivligt 
villkor (Matt. 1 6 :  24) .  Ty det är 
först då detta tomrum har bildats 
och i den mån det blir bildat, som 
Gud skänker sig själv. 

De varken våga eller förstå att 
göra de övningar, som äro nödvän
diga för att bereda vägen. Härav 
följer att också de bästa, jag me
nar de som hade kunnat lyckas, 

· fastna i en beklaglig medelmåttig
het. Denna är icke helt och hållet 
ofruktbar. Den frambringar blom
mor, men de äro mörka och lukt
lösa. Den bär frukter, men de äro 
tarvliga och sakna arom. 

Ack, hur många själar finnes ej, 
som äro väl utrustade, utvalda, för
utbestämda, då fullkomligheten på 
detta sätt erbjudes dem, och som 
endast behövde sträcka ut handen 
för att gripa tag i den utan att där
för behöva gå i ,  kloster eller över-



gi'.va vadden och som gå förbi utan 
att se den ! Också til l  dem har det 
ord blivit riktat, som frälste den 
samaritiska kvinnan v id Jakobs 
brunn. Om du visste Guds gåva 
(Joh. 4 :  10)  ! Men de göra alltför 
mycket buller, de äro alltför tank
spridda, alltför upptagna av denna I, 

jordens ting. De hava  ingenting ·· 

C R E D O S  

Peter Lippert S. J. : »Brie
fe in ein Kloster».  Kösel & 
Pustet, Miinchen 1933. 231 
Sider. 

I sin »Briefe in ein Kloster» gi
ver den kendte og anerkendte Psy
kolog Peter Lippert - paa Bag
grund af en Menneskeskrebne - et 
omfattende Billede a.f Ordenslivet 
og v iser, at Munkelivet ' i  vore Dage 
krrever ikke mindre Heroisme end 
for Aarhundreder tilbage. For den 
vaagne, unge Ordensmand rejser 
der sig, saa snart han sretter Foden 
indenfor Klosterporten, mange in
dre Problemer, isrer Sprendingen 
mellem Lydighed og uafhrendelig, 
aandelig Selvstrendighed, melleni 
Tidsfornj1.ldenhed og Traditionsbun
dethed. Til Trods for at disse 
Breve -- der er rettet til en · ung 

trott. Eller också 'har anblicken a'V 
de skymtande försakelserna skrämt 
dem, och de hava vänt dövörat till. 

O m  de endast haft .förstånd att 
följa den helige Johannes av Kor
sets lärdomar, så skulle de snart 
blivit övertygade och tagit det av� 
göranck steget. 

(Forts. )  

B Ö C I(E R. 

Mand under hans Kaldsvalg og se
nere saa korte Ordensliv og Dj1.ld -
er hj1.1jst individuelle i deres ydre 
Form, har Lippert dog med vanlig 
Styrke ved hvert enkelt Spj1.lrgsmaal 
formaaet netop at fremhreve det al
ment greldende, saa at disse Breve 
har noget til ethvert alvorligt tren
kende Menneske og ikke blot til 
dem, der vil gaa Klostervejen. Sam
tidig indeholder Lipperts Bog, som 
sikkerf foaa regnes blandt vor Tids 
-;irpperligste religij1.lse Vrerker, en 
Del Undersj1.lgelser angaaende O r
denslivets religij1.lse, historiske og 
organisatoriske Problemer i vore 
Dage. Hvad der dog isrer gj1.lr disse 
Breve saa vrerdifulde, er den sjrel
dent menneskelige og sjrelelige Fin
fj1.llelse og religij1.lse Dybde i Forbi.n
delse med en rerlig Nj1.lgternhed · og 
et velgj1.lrende friskt og aabent Blik 



for Verd�h; Dehne Forbiridelse ei· 
rig paa Spamdin:g, paa ihdre og ydre 
Kampe, paa religipse ög menneskc
H-ge . Vterdier. Lippert viser sig i 
disse Breve, der er blottet för sen
timental Klösterstemning, som den 
unge Ordensmands aldrig svigtende 
Ven, der i et af Livets store 0jeblik
ke, hvor Spprgsmaal om mangt og 
meget dukke1· frem, paa den ham 
egne, indtrrengende Maade og med 
en Sjreleleders hele, skpnne Omhu 
og Krerlighed formaar at stille den 
Storm, der nylig havde rejst s ig;  
med klart Blik ser han Klosterlivets 
Storhed og Skpnhed, men indrpm- . 
mel' tillige ogsaa dets rent menne
skelige Begrrensning; han viser end
videre, at der kan vrere saare svrert 
og skpnt, paa en og samme Tid 
baade at vrere Munk og Menneske ! 

J�rgen Berg, 
stud. mag. 

Robert Hugh Benson : Bag 
Taagesl�r. J. Frimodts For
lag. Kpbenhavn 1933. 

Ater gör Frimodts Forlag en av 
Bensons böcker tillgänglig för en 
nordisk läsekrets. D enna gång är 
det ett arbete söm intager en sär
ställning i den mångsidige förfat
tatens pröd1iktiön. Här · fortsättes 
tr·aditionen från Edgai.· Allen Poes 
Sällsamma Berättelser. Men Ben
son · griper och förskräcker läsaren 
mycket mera än Poe, ty han är 

· övertygaä om den utom- och över
naturliga världens existens och dess 
ingripande i den - också den � 
hemlighetsfulla ,;äJ:ld som omgiver 
oss. Härtill kommer också, att Ben
son �iar en säregen· skicklighet att 
skildra det· fasansfulla och · för
skräckande. · Detta har särskilt på
pekats av hans svenska beundrar-' 

inna; dokto1; Lydia Wahlström. Man 
kunde kanske uttrycka saken så på 
populärt språk, att få författare 
kunna· berätta s å · hemska spök
historier söm Robert Hugb. Benson: 

Bag Taagesl�r i:nnehållel" flera 

olika b erättelser om hemlighetsfulla.· 
fenomen. D et är ett litet sällskap 
p räster som sitter i en sal i Rom 
och terätt:;tr ovanliga .upplevelser. 
Icke minst är det fenomen av dia
boliskt ursprung, som här 'skild
ras. Mycket gripande är, Mgr Max
wells berättelse om en: · .from nian, 
som offrar s in tros · lycka för att 
rädda sin broder. Fader Meuron 
beskriver med stor åskådlighet en 
djävulsbesvärjelse på en hednisk ö. 
Om och om igen kan man läsa fa
der Girdlestones berättelse om en 
ensam prästs strid med själafien
den; den är kanske den. mest brll
j anta skildringen i hela boken med 
sin lugna, vetenskapliga framställ
ning av den mest fasansfulla verk
lighet. I hemskhet tävlar emeller
tid med denna fader Martins berät
telse 0� den hemlighetsfulle man, 
som sökte hind1·a en p:räst att giya 
en sjuk kvinna de sista i sakramen
ten. Vackrast av alla · dessa skild
ringar från det hemlighetsfullas 
värld är  emellertid fader Steins 
dröm, också den berättad med su
verän skicklighet. 

Utan minsta tvivel · .är detta-. en 
t ok, som icke kan u ndgå att fängs
la alla människor med intresse för 
de stora andliga realiteterna också 
utanför katolska kyrkan. Men inga 
ha så stor anledning till tacksam
het mot Frimodts förlag rför detta 
systematiska utgivande av Benso:iis 
böcker på danska som Nordens 
katoliker. 

Eva v. Bahr-Bergius : ,M.in 
väg tillbaka . till . ·  kristen
domen. Almqvist . & Wik
sells Boktryckeri A.-B. Upp
sala och Stockholm 1933. 

Föreliggande arbete är en sj ä ly
biografi, en konversionsskildring · av, 
fil. doktor Eva v. Bahr-Bergius, s o.m 
redan förut fra�hätt med en ,upp
lysande skrift om den katolska re- . · 
ligionen. D et är trist att tänka på 
bokens titel. Så långt har prote- . ,  
stantisnien i våra dagar gått på  3iv-



kristningens väg, att en koriver·s ion 
till  katolska kyrkan i flera fall bli:.; 
detsamma som en omvändelse till 
kristendomen. Författarinnan bör
jar med sina religiösa barndoms
minnen; · hennes intryck av grundt
vigianismen vid Askovs berömda 
folkhögskola skildras sedan, var
efter följer en ytterst intressant 
framställning av hennes möte med 
den liberala teologin vid Uppsala 
universitet. Hon: försöker göra s ig 
förtrogen med religionen i dessa 
former, men hon har alltför logisk 
läggning för att detta skall kunna 
lyckas. Med intresse följer hon den 
svenska moderniststriden, som in
leddes av Bengt Lidforss' angrepp 
på kristendomen. Med en hos en 
lwinna sällsynt iver fördjupar hon 
sig i filosofiska studier och ger sig 
t. o. m. i lag med Kants Kritik der 
reinen Vernunft. Under denna pe
rio_d tänker hon icke ens på möj
ligheten av den katolska åskåd-
ningens sanning. 

Hennes tidsskildringar äro i hög 
grad träffande. Hon framhåller 
det stora omslagets år 1914, då 
1800-talets radikala, på naturveten
skaperna byggande optimism .får 
sin snopna begravning. Också i det 
fredliga Sverige visar s ig det hem
ska människodjuret bakom alla 
fraserna och all självförgudningen. 
Författarinnan måste konstatera, 
»hur föga herravälde förnuftet har 
också hos människor, som under 
normala förhållanden förefalla 
nyktra och. klartänkta, när de po
litiska lidelserna komma i svall
ning». Hon lämnar Uppsala »med 
dess av part_ilidelserna för1Jestade 
luft» och börjar i stället att utöva 
lärareverksamhet vid Brunnsviks 
folkhögskola. Här möter hon ock
så den man, som s_enare skulle bli 
hennes make, folkhögskolelärare 
N iklas Bergius . Genom denne, som 
år 1918  återgår till den katolska 
tro, som han redan som ung om� 
fattat men sedan för en tid läm
nat, blir hon alltmera förtrogen 
med den katolska läran. Detta 
sker långsam t men säkert, i flera 
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olika . stadier. Hon genom.skådar 
alltmer det tomma och tröstlösa i 
varje å.skådning, som icke vill 
lämna någon plats åt Gud. -Hon 
upptäcker, hur vilseledande åttio
talisternas ständiga tal om den 
allena saliggörande utvecklingen är. 
Hon börjar känna sig fräpimande 
i det med all sin välmening föga 
djupsinniga Brunnsvik, där de unga 
äro >> så  uppfyllda av sin tro på 
sina socialdemokratiska teoriei· e ller 
sitt kommunistiska himmelrike», 
att de knappast kunna tänka s ig 
möjligheten av andra levnadspro
gram hos en nutidsmänniska. 

Men samtidigt börjar hon märka, 
att den katolska uppfattningen icke 
är så oantagbar som hon förut me
nat. Skildringen av detta gra,dvis 
skeende klargörande är rik på tänk
värda uttalanden. Sålunqa heter 
det på ett ställe : »Skall kl'isten
domen kunna bevaras, får den där
för icke stå främmande eller i 
strid med förnuftet. Den måste ha 
ett bestämt innehåll, och detta 
måste kunna framställas så, att 
även den högst bildade kan tro där
på cl. v. s. hålla dess dogmer för 
sanna. Är det icke möjligt stå · vi 
snart utan religionsform, ty någon 
annan för oss användbar tror jag 
icke finnes». 

Man kan knappast nog under
stryka följ ande aktuella uttalande : 
»Förnuftets inriktande helt på den
na världen leder till materialism 
och denna till de egois tiska och 
primitiva drifternas herravälde och 
kulturens undergång. 

Om religiös litteratur i ,,årt land 
·bedömdes efter dess objektiva vär
de, skulle denna lilla skrift räknas 
b land detta års mest betydinde ar
beten i Sverige. Vi finna här en 
högt bildad personlighet med. skarp 
och klar tanke, som sett sig ganska 
mycket och noga omkring i den: in
tellektuella och religiösa samtiden. 
Men tyvärr är det flera andra fakto
rer än det inneboende värdet, so1n 
avgöra ett arbetes öde på bokmark
naden. Författarinnan försvarai· en 
här i landet impopulär religion och 



gåt till strids mot mäktiga .intres
sen. Så mycket större måste hen
nes trosförvanters tacksamhet vara  
för hennes kvalitativt högtstående 

Religiöst uppvaknande inom 
franska studentkretsar. 

Med rätta kan man i Frankrike 
tala · om en 1·ek.atoliceringsprocess, 
som utgått från akademiska kret
sar och så småningom kommit att 
omfatta allt vidare befolknings
lager. Att utomstående föga eller 
intet veta därom, beror på att ,det 
här är fråga om rent inre religiösa 
företeel_ser. Och dock förefaller det, 
som om dessa små »celler» och 
grupper av religiöst livaktiga män
niskor, vilka arbeta på att helga 
sig själva och vinna andra för tron 
och religiös livspraxis med en hän
givenhet och iver, som för tanken 
till urkristendomens tider, vore vik
tigare för den franska katolicis
mens framtid än aldrig så impone
rande deinonstrationer och festtill
ställningar. I synnerhet är det av 
den studerande ungdomen man 
väntar sig mycket i Frankrike. 

I »Schweizerische Rundschau» 
har nyligen Jean Beuvelst berättat 
om de former, vari den religiösa 
förnyelserörelsen bland Frankrikes 
studenter tager sig uttryck. Han 
fastslår, att den gamla spänningen 
mellan de officiella högre skolorna, 
som gällt för att vara ärke-anti-
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produktion, som icke blott "har vär
de för ögonblicket utan också för 
framtiden. 

B. D. Assarsson. 

klerikala, och de högre katolska 
skoloma alltmera jir i avtagande -
till den grad, att till och med en 
fritänkare m åst tillstå: » De h9g1:e 
skolornas ungdom är klerikal» . Det 
mest påfallande symptomet på•,deq.
na » klerikalism» är den årliga påsk
kommunionen, vartill tusentals lär
jungar vid Paris' högre skolor sam
las. Det var fyra polytelmiker, som 
år 1913 för första gången samman
kallade 128 av sina kolleger till 
gemensam - påskkommunion. 1919 
deltogo 300 och 1931 3,000 stude
rande och f. d. studerande vid Poly
technicum i påskkommunionen. 
Samtidigt anordnades i de provins
städer, där f. d_. polytelmiker i stör
re antal bodde, gemensamma påsk
kommunioner. 1932 ägqe i icke 
mindre än 70  franska städer påsk
kommunionmässor rum för f. d. 
parisiska polytelmifoer. Polytekni
kernas exempel följ des 1920 av 
eleverna vid centralskolan för konst 
och konsthantverk. 1 932 deltogo · i 
de gemensamma påskkommunion
mässorna likaledes 3,000 av denna 
skolas elever och f. d, elever. Ä ven 
25 av Frankrikes s. k. ingeniörs
skolor anordna årligen gemensam
m a  kyrkliga påskfester. överallt 
hava resultaten överträffat initia
tivtagarnas . förväntningar. 1931 
räknades 13,000 deltagare i de hög
re tekniska skolornas påskkommu
nionmässor. 

Ett anriat utmärkande drag för 
den religiösa förnyelsen är den natt� 
liga tillbedjan av altarets allra he
ligaste sakrament i .Jesu-Hjärta
basilikan på Montmartre i P aris. 
Början gjordes 19 12  av några poly
tekniker, nu deltaga många hundra
tal regel.bundet i denna tillbedj an, 



Äfiliu viktigare ar, att slutna exer
citier omfattats med mycket s tort 
intresse. De fyra polytekniker, var
om det här ovan talats, togo initia
tiv till exercitierörelsen bland de 
studerande, och varje år hållas nu 
slutna exercitier före feriernas bör-
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. j an. Upphovet till den religiösa 
förnyelsen bland . Frankrikes s tu
derande ungdom är i främsta rum- · 
met att söka i dessa de ignatianska 
exercitiernas dj upa inflytande. 

. I cke. att förglömma äro till slut 
de religiösa meningsutbyten, som 
tvångsfritt pläga äga rum vid de 
högre läroanstalterna. Alla problem 
och svårigheter komma här under 
behandling i den trängre kamrat
kretsen. Det har därvid visat s ig, 
att de abstrakta frågorna starkt 
träda i bakgrunden för strävandena 
efter att komma till rätta med de 
konkreta livsproblemen. 

Det skulle j u  förvåna, om de 
många unga människor, vilkas re
ligiösa  l iv under de senaste åren så 
starkt förinnerligats, icke känt drag
ning till lekmannaapostolisk  verk
samhet utanför kamratkretsen. 
Bland de studerande finnes en lek
mannaapostolisk iver, varom många 
församlingspräster tala med den 
största glädje och tillfredsställelse. 
I Paris arbeta i genomsni tt 90 s tu
denter som medhjälpare i själa
vården. De ställa sin söndag helt 
eller delvis till prästens förfogande. 
Antalet frivilliga kateketer, som 
komma från de högre s kolorna, 

· uppgå till omkring 600. Många av 
dessa apostlar hava efter flera års 
studier vid Polytechnicum etc. av 
kärlek till själarna beslutat sig för 
att som präster  helt ägna sig åt 
Guds tjänst. Sedan 1920 hava 52  
f. d. studerande vid högre tekniska 
skolor bl ivit prästvigda. 

Den franska katolicismen är i 
sanning icke död - den sover 
blott på sina håll. För den alrn
demiska ungdomen synes det hava 
blivit en mission att giva en ny 
mening och ett nytt innehåll åt 
Frankrikes traditionella hederstitel 
»Kyrkans äldsta dotter». 

Katolsk ordensman - världs

berömd · astronom. 

I sitt oratoriums avskilda s till
het i Savona har nyligen, berättar 
Osservatore Romano, pater Giovan
ni Boccardi firat sitt 50-års präst
j ubileum. I cke en gång hans när
maste vänner och anhöriga visste 
något därom. Den anspråkslöse 
prästen, som hör till nutidens mest 
betydande astronomer, ville begå 
sin högtidsdag helt allena i gemen
skap med Gud. Hans fader h ade 
bestämt, att han skulle bliva jurist, 
men han kom att ägna sig närmast 
åt studier inom ingeniörsvetenska
pen och fullbordade sina matema
tiska s tudier i Neapel. Kort där
efter beslöt han att inträda i laza
ristorden. Men detta avsked från 
världen kom icke att betyda ett av
sked  från hans med livligt intresse 
omfattade vetenskapliga arbete. 
Fyra år efter sin prästvigning be
gav sig pater Boccardi till Orienten, 
närmare bestämt Smyrna och Salo
niki , där han i s in ordens kollegier 
ägnade sig åt astronomiska studier. 
Vid vatikanska observatoriet och 
observatorierna; i Catania, Paris och 
Berlin vann han sina första stora 
framgångar på detta vetenskapsom
råde. År 1900 intog han efter tävlan 
professorsstolen · i astronomi vid 
universitetet i Turin, där han ä ven 
ledde arbetet vid observatoriet Pa
lazzo Madanna. Hans tid här blev 
den mest fruktbara perioden i hans 
verksamhet som vetenskaplig skrift� 
ställare : icke mindre än 400 av
handlingar över de mest skilda 
astronomiska problem publicerade 
han här .. Det beräknas, att han vid 
observatoriet i Turin gj ort över 
40,000 s tjärniakttagelser. Natur
ligt är; att en astronom soni 
Boccardi nått världsberömdhet på 
sitt område. Fortfarande sändas 
till den åldrige vetenskapsmannen 
från hela världen astronomiska 
studier och beräkningar för att be
dömas av honom. Trots s in höga 
ålder ägnar s ig Boccardi alltjämt 
åt ·s ina vetenskapliga arbeten och 



sina uppgifter -som själasörjare, 
vilka senare han aldrig låtit· träda 
i bakgrunden, icke ens då hans 
vetenskapliga produktivitet stod på 
sin höj dpunkt. 

Den första internationella ka
tolska _rättsvetenskaps

kongressen. 
Enligt »La Croix» komma de 

båda fakulteterna vid det påvliga 
institutet utriusque juris att med 
anledning av '100 årsminnet av 
offentliggörandet av Gregorius IX:s 
dekretaler och 1400-årsminnet av 
offentliggörandet av den justinian
ska kodex i dess andra och slut
giltiga upplaga anordna en stor in
ternationell kongress, · vilken är pla
nerad att äga rum i Rom h östen 
193_4. Sekelj ubileet med anledning 
av första upplagan av den j ustini
anska kodex har redan firats i 
Italien på initiativ av j ur idiska 
fakulteterna i Rom och Bologna. 
Den ovannämnda internationella 
katolska kongressen för rättslärda 
kommer så till vida att gå utöver 
den andliga ramen för minneshög
tidligheterna 1933, att de påvliga 
f akulteterna vid denna . kongress 
framför allt vilj a framhålla värdet  
av elen kanoniska rätten, som un
der tidernas lopp hos många krist
na folk blivit .allmän lag och som 
på ett ,avgörande sätt influerat på 
utarbetandet av nästan alla moder
na lagböcker. Kongressen skall 
upptaga_ till behandling den kano
niska rättens verkan och inflytan
de på Incidern laggivning, dess 
universella karaktär och dess hi-. 
storiska utvecklingsförlopp. Den 
blir på samma gång den första in
ternationella katolska j uristkon
gressen och, kommer därigenom att 
måhända giva anledning till ett in� 
timare samarbete mellan katolska 
rättslärda i alla länder. Den helige 
Fadern har givit sitt bifall till att 
kongressen avhålles i Rom och sam
ti�igt uttryckt sin glädje över de 

uppgj orda pl:.i.ne1·na. Oef officiella 
språket på kongressen blir latin; 
men föredrag komma också att 
hållas på italienska, ,frai1ska, eng
e lska, tyska och spanska språken. 

Hieronymitorden upplöst. 
För kort tid sedan upplöste på

ven hieronymitorden, som ägt be
stånd i nära 600 år. Anledn in gen 
till upplösandet är ,  att orden nu
mera _icke har tillräckligt stort an
tal medlemmar för att motive1·a en 
fortsatt existens. De  sj u kloster, 
som ännu finnas i Italien, räkna 
icke mera än 15 präster och 6 lek.
bröder. »Bayerische Kurier» har 
ägnat den upplösta orden en min
nesruna, varav följ ande anföres: 
Hieronymitorden var en samman� 
fattning av fyra eretnitkongregatio
ner, som uppstått under fj oi-tonde 
århundradet och som närmast följ
de den helige Franciskus' regel, 
men senare på uppmaning av Gre
gorius XI antogo augustineri:egeln 
med tillägg ur elen helige Hrerony
mus' skrifter. Ordens äldsta' del är 
elen spanska, som h ar �tt tacka 
portugisen Basco och spanj oren 
Pietro Fernandez Pecha av Guada
laj ara för sin tillkomst. Pietro Fer
nandez Pecha, som hedras som stor
ordens stiftare, erhöll kort före sin 
död 1 374 påvligt godkännailde av 
sin stiftelse. Ehuru närmast tänkt 
som kontemplativ orden, övertoga 
de spanska h ieronymiterna mycket 
snart också själavårdsarbete och 
ä_gnade sig åt vetenskapliga· syssel
sättningar, så att i 15 : de århundra
det ledningen av det spansk,a or
denslivet tillkom dem. De försh\ 
missionärer, som följ de Kolumbus 
på h ans andra upptäcktsresa, voro 
h ieronymitmunkar. Ryktbara ära 
hieronymitklostren » Vår Fru av · 
Guadelope>> i Estramadura, »San, 
Gerinomo _de Yuste» vid Plasencia, 
där kej sar Karl V tillbragte sin 
levnadsafton, och det av konung 
Filip II i Escorial uppförda klost
ret. 1375 uppkom på de;n fromma 
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Maria · Gal'cias initiativ en kvinn
lig ordensgre1i , söm aldtig utb1·edde 
sig över Spaniens gränser . och . ut
slocknade 1835 . Den andra man
liga grenen av orden grundades 
1424 av Lopa de Ohnedo med strän
gare observans (likaledes som ere-
mitorden). Den fick kraftig sprid� 
ning, men upphörde i napoleonska 
tiden 1797-98. Den tredj e gr�nen 
gj ordes av »Den 

·· 
helige Hierony- · 
1n us' eremiter», 
kongregationen. 

av F iesole med 
greve Carl v. 

Montegranelli 
som stiftare -
den upphävdes 
1668 på grund 
av bristande an
slutning och in
re tvistigheter. 
Den fjärde gre
nen »Den helige 
Hieronymus' fat
tiga eremiter» 
går tillbaka till 
den salige Petrus 
av Pisa, . som 
grundade den 
1377.  De sj u nu 
genom påvligt 
dekret upphävda 

stigande:  under . senaste läsåret 
uppgick det till: 530. I sitt min
nestal fra1nhöll den avgående rek
torn pater Brandsma, att detta 
stora antal vore så mycket mera 
förvånansvärt, som fordringarna 
för inträde vol'o väsentligt strän
gare vid · Nij megens universitet än 
annorstädes. Detta var nödvändigt, 

emedan det ka
tolska universi
tetet kunde till
kämpa sig an
seende blott ge
nom särskilt go
da prestationer, 
vilket också lyc
kats. Rektorn 
bemötte vidare 
elen nu så van
liga invändning
en,. att det re
dan funnes så 
många katolska 
studerande, att 
man borde för
h indra vidare 
tillströmning, då  
de ju  icke kun
na få någon a n
ställning. Den 
som på detta 
sätt vill h indra eremitklostren 

tillhörde denna Ett siu�rsminne. begåvade katol-
gren. Ärkebiskop Bitters grav i Melle i J;Iannover. ska ungdomar 

Nijmegens katolska universi
tets 10-årsjubileum. 

Vid det nya läsårets början i 
höst vid det holländska katolska 
universitetet i Nij megen ägde en 
minnesfest rum. Universitetet har 
nämligen nu existerat i tio år och 
det  kan sägas, att denna medel
punkt för katolsk vetenskap och 
uppfostran bevisat sitt existens
berättigande och sin nödvändig
het. De svårigheter, varmed den 
nya högskolan hade att kämpa i 
början, äro nu lyckligt övervunna ; 
antalet studerande är i ständigt 

i från akademiska 
shid iel' , '. stoppar de källor, var
ifrån den katolska intellektuella 
tillväxten kommer. Det tilltagan
de antalet katolska studerande 
vore. eft tecken på den kato.lska 
befolkningens livskraft och ener
gi. Vore det bättre, att dessa 
studerande ökade de arbetslösa 
hantverkarnas ooh andra prak
tiska yrkesutövares skara'? Vad 
hade man väl vunnit därmed , 
om man av ängslan för den före
givna utsiktslösheten inom alrn
demiska yrken trängde i sina 
studier energiska unga människor 
in i andra yrken, där utsikterna 



icke äro gynnsammare? Pater 
B randsma uppehöll sig även vid 
d en av påven uttalade önskan, 
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att · Nijmegens universitet borde 
utvidgas genom upprättandet av 
en medicinsk fakultet. 

C RE D O S  F O N D. 

Transport Kr. 9 ,346: 81 
Ränta för, första halyåret 1933 . .. . .  . .  . .  . 180 : -
Statskyrkoprä!,t, med anledning av 

Lutherjubileet . .  . .  . . . . . .  . .  . . .  . .  . .  .. . . . .  . . .  .. 10: -
Summa Kronor 9,536: 81 

lLilsingborg 1933. Aktiebolaget Boktryck, 


