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DEN NYE S1(0NHED. 

EN LIGNELSE OM MODERNE KONST. 

. Der var engang en Dronning, som 
var ved at blive gammel. Huden 
lagde sig i Folder og Rynker. Ryg
gen blev krum, og hun maatte gaa 
med Stok. Hendes fpr saa smukke 
Haar blev tyndt og graat. Bendes 
Trender faldt ud. Hrenderne ryste
de. Hun kunde ikke lrese uden Bril
ler. Underlreben hang slapt ned og 
lange Skreghaar groede omkring 
de skreve Mundvige. Men skpnt 
Dronningen · saaledes hav de mistet 
al sin Skpnhed, vilde hun alligevel 
grelde for den smukkeste Kvinde i 
hele Landet. 

:Oer gik Bud til alle Rigets Pro
fessorer, Forfattere og Journalister. 
De skulde skrive lrerde Bpger og 
populrere Artikler om den rette 
Skpnhed. De skulde lovprise det 
nye Skpnhedsideal, den nye Skpn
hedstype, som var ganske anderledes 
end alt, hvad man hidtil havde ud
givet for Skpnhed. Og denne nye 
Skfbnhed - skulde de forkynde -
var legemliggjort i den gamle Dron� 
ning. 

Saa · bela:>rte da Skribenterne 
Folk om, at Rynker, Hrengelreber 
og Skreg var »linear» Skpnhed, 
sitrende Hrender var »frigjort Ryt
me», den gustne Farvc var netop 
Hudens fineste Lpd, Briller var 
» Saglighed». og det graa Haar 
»sakralt». Rpde Kind·er, blondt 
Haar, fyldige· Lreber var forreldet 
Romantik, Banalitet, Effektjageri 
og Smagsforvildclse, der · burde af
skaffes og udryddes. 

Det ganske Land hprte og adlpd 
dette nye Skpnhedsevangelium. Der 
skete noget lignende som dengang 
i det gamle Kina, da en Kej serinde, 
der havde Klumpfpdder, fik alle Ri
gets Damer til at snpre deres Fs,,d
der, ti1 de kom ti1 at ligne Kejser
indens. Nu gjorde de unge Piger 
sig gamle, de lod deres Haar farve 
graat, og anvendte grpn-gul Sminke. 

. Hudplastikerne fik Huden paa Da
mernes Pander, Kinder og Hrende;· 
til at lregge sig i Furer ogFolder. Der 
opfandtes Haarmidler, der frem
kaldte frodige Skregvrekster. De for-



synede sig med Stokke og med Bril
ler, som de satte .forrest paa Nresen 
som den Gamle paa Slottet. 

Da Dronningen forudsaa, at hun 
snart vilde gaa i Barndom, skulde 
de lydige Penne ogsaa skrive om, 
at svigtende Trenkekraft og barn
agtig Opfprsel var »enkel Primiti
vitet», Lallen var Poesiens egentlige 
Sprog og Savlesmrekken Menneskets 
Adelsmrerke. 

DeJi gamle Dronning havde en
garig vreret meget musikalsk og haft 
en vidunderlig Sangstemme. Nu var 
der kun tre Toner tilbage og de var 
sprulrne. Men Dronningen sang 
Dlligevel og vilde, at alle skulde be
undre hendes Stemme. Komponister
ne fik Befaling til at skrive Arier 
i en ny Toneart med hendes Stem
memidler for 0je. Hele Landet vil
de synge som den gamle Dronning. 
Sangerinderne lod deres Stemme 
lregge om, til den l!<')d som Dron
ningens. En ny Musik holdt sit Ind
tog; man kaldte den for atonal, 
asketisk og koralbeslregtet - i Mod
sretning til tidligere Tiders Blpd
s!i)denhed og Sentimentalitet. · 

Saaledes seji-ede den nye Sk!<')n
hed. Dronningen opnaaede sine 
0nskers Maal. Hun var den smuk
keste i Landet. En Folkeafstemning 
kaa1 ede hende til Sk!<')nhedsdi·on
ning, og naar hun optraadte og sang, 
var der ingen Ende paa Bifalds
klappen og Laurbrerkranse. -

Kun ganske faa fornuftige var til
bage, der ikke troede paa den nye 
Sk!<')nhed, men raabte »Kejserens 
nye Klreder». De blev sat paa Plads 
som Bagstrrevere, og enhver Kritik 
slaaet ned med dis se Ord: Saadan 
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er det altid gaaet, naar noget. nyt og 
vrerdifuldt var ved at bryde frem. 
Det blev miskendt og pebet ud af 
sin Samtid! 

Den model'ne l(unst ligner i me
get den gamle, grimme Dronning, 
der vilde vrere smuk. Den har vel 
frembragt en heldig Forenkling og 
Koncentration af Formerne, men 
udover det er den - f Ol' saa vidt 
den el" ny - Npgternhed, Kedsom
melighed, Dysmorfisme (Vanskabt
hed) og Kakofoni (Mislyd). ,' Alt 
dette skal vrere »den nye Slq1nhed»: 
Npgenheden tilslpres med Navne, 
der virker suggestivt og lyder sub
liint. Men jeg siger: »Kejserens nye 
Klreder». I hvert Fald tror jeg, at 
det vrerdifulde nye er godt gemt un
der Hmsligheden - lad os haabe, 
som den vol'den.cle Sommerfugl i 
Puppen. Muligvis er alt det slq6n
hedsforladte, der nu breder sig i 
Kunsten, kun et Puppestadium. 
Puppehylstret er grimt - mprkt af 
Farve, plumpt af Form. Det er en 
Beskyttelsesindretning; det skal 
ikke vrere smukt, ikke dr.age Op
mrerksomheden hen paa sig. Men 
Puppen er kun et Gennemgangs
stadium. Vent blot en Stund - saa 
brister det graa Drekke, og frem 
bryder den stprste Modsretning til 
den uformelige, dpde Puppe: en 
Sommerfugl, den dejligste Skab
ning, vi kan .forestHle os, en flyven
de Farvesymfoni. - Lad det v&re 
den modeme I(unsts Fl'emtid! Da 
vil Htesligheden ikke V&l"e et Aldel'
domssymptom, men kzin et Puppe
stadillm. 

A. llf enzingel' S. J. 
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DEN HELIGA LIDWINA AV SCHIEDAM . 

. F. 18 MARS 1380-D. 14 APRIL 1433. 

I den stora människofamiljen gi
ves det enkla, skenbart onyttiga 
själar, som oförmärkt kommit där
hän, att de i ett folks, ibland i hela 
mänsklighetens historia intaga en 
viktig plats. Till sådana hör ut.an 
tvivel den hl. Lidwina. Nästan hela 
hennes liv var ett oavbrutet lidan
dt.1, och en botgöring för synder hon 
ej själv begått, - efter döden blir 
hon allmänt ärad och älskad. 

Lidwina levde under en tid av 
stora nationella och kyrkliga oro
ligheter och förvecklingar. Det. var 
guelfernas och ghibellinernas, Ar
magnacs av Burgund; det hundra
åriga krigets tid, kort före Konstan
tinopels erövring av tui-lrnrna, -
den västerländska söndringens dyst-

. ra tidevarv. Och dock ådagalade 
Kyrkan under denna svåra period 
ännu bättre än under de blodiga 
förföljelsernas tid ett ovedersägligt 
l]evis för sitt gudomliga ursprung 
och instiftelse. Intet människoverk 
hade kunnat överleva denna tid, då 
en gång tre påvar - förmodligen i 
god tro - tvistade sinsemellan om 
rättigheten att styra Kristi kyrka. 
Det allmänna sorgliga tillståndet 
banade väg för det 16 :de århundra- . 
dets religiösa omvälvning, som dock 
av brist på auktoritet och lagligt 
uppdrag blev mera bedrövlig än det 
onda den ämnade utrota. 

Under dessa tider av oro och 
mångfaldiga olyckor, då svaga kvin
nor, såsom Catharina av Siena, Co
leta av Corbie, Jeanne d'Arc, ut
övade ett synligt, offentligt infly
tande och gjorde anspråk på för 
mänskligheten obegriplig gudomlig 
sändning, var Lidwinas uppgift den 
av en god, ren själ, vilken även i 
sina lidanden, såsom hennes sam
tida intyga, överskrider gräns, land 
och den tid vari hon lever. Hon var 
en utkorad själ, liksom mången an
nan i seklernas följd och under ti-

dernas lopp, vilken genom d'rivil
liga offer och hjältemodigt buret 
lidande bjöd en motvikt mot tidens 
synd och ondska och till Kalvarie
bergets offer fogade den personliga 
andel av kraft, som Gud i kärlek 
och godhet förlänat människan, så
som även aposteln Paulus intygar: 
»Jag gläder mig åt att få lida för 
dig och att fullborda i mitt kött 
det som återstår av Kristi lidande 
- till Kyrkans förmån». 

De yttre konturerna av Lidwinas. 
liv äro helt enkla. Hon föddes 1380 
i den lilla staden Schiedam i N-e
derländerna. Fadern, som säges ha 
härstammat från en adlig, men un
der tidernas lopp utarmad släkt, in
nehade sysslan som stadens natt
vakt. Familjen hade fem barn, 4 
söner och dottern Lidwina. Denna 
växte upp till en vacker ung flicka, 
som av flera män begärdes till äkta. 
Hon hade likväl beslutit sig för att 
helga sitt liv åt Gud och ville icke 
veta av någon jordisk kärlek. Vid 
femton års ålder angreps hon av en 
sjukdom, inför vilken läkarna sto
do rådvilla och som gjorde, att hela 
hennes skönhet försvann, något 
som hon innerligt önskat. En dag 
bådo hennes väninnor henne kom
ma .för att åka skridsko på den 
närbelägna kanalen. Lidwina rå
kade emellertid bliva kullstött på 
isen, med den påföljd att ett rev
ben bröts, och hon blev mycket 
illa sjuk. Hennes egna gjorde allt 
som stod i deras fMmåga för att få 
henne botad, men utan att lyckas. 
Det onda förvärrades och smärtor
na tilltogo i sådan grad, att hon 
icke hade ett ögonblicks ro, utan 
blott släpade sig omkring på gol
vet. Slutligen blev emellertid hen
nes tillstånd sådant, att hon icke 
längre kunde lämna sin bädd -
där hon sedan tillbragte 38 år av 
sitt Jiv, från sitt femtonde år och 



till döden. Under denna tid hem
söktes hon av alla tänkbara sjuk
domar, i sådan grad, att hon till 
slut knappt erbjöd an:blicken av en 
människa. Hon åtnjöt nästan ingen 
sömn - knappt två nätter på sju 
år. Men trots att hennes kropp 
var som ett enda sår, var skötseln 
dock icke förenad med obehag för 
hennes närmaste, ty från den ut
pinade, söndervärkta kroppen ut
gick en doft som av alla österlan
dets vällukter. Vid sin död åter
fick hon hela sin forna skönhet. 

Det kostade Lidwina mycken 
strid och mycket lidande, innan hon 
kunde böja sig för Guds vilja på 
detta smärtans läger. Under de 

· första fyra åren, särskilt då hon 
mottog besök av sina friska vän
innor, bad hon oupphörligt om att 
bliva botad. Småningom lärde hon 
sig likväl älska lidandet, och detta 
till slut i sådan grad att hon sade: 
»Om jag också geiiom en enda bön 
kunde befrias från allt lidande, 
skulle jag icke göra det». Hon kän
de sig oändligt lyckligare än de som 

· i världen hade allt vad de önskade 
sig. Hennes liv och död gick helt 
i den döende Frälsarens tecken och 
fotspår. 

Vi nämnde i det föregående den 
hl.. Catharina av Siena. Något av 
det som övergick Kyrkan under 
denna tid kan man läsa i· hennes 
dialoger. Hon var en bland de 
fromma själar Kristus väckte på 
denna sorgliga tid för att vara ett 
offer till bot för- synden, till upp
rättelse gentemot Gud och till rädd
ning för många själar, vilka hota
des av förtappelse. 

D.å Catharina fick utbyta det 
timliga mot det eviga - efter att 
ett helt liv ha arbetat för det påv
liga hovets ära och anseende, blev 
det Lidwina som skulle fortsätta 
hennes uppdrag och som fick sig 
ålagt bot, upprättelse, själsräda
ning. Utan att någonsin ha län1nat 
sin födelsestad, verkande nästan en
dast genom ett gränslöst lidande, 
genom bön och självuppoffring, ge
nom beredvillighet och förekom-
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mande godhet mot alla som voro 
i kroppslig eller själslig nöd, stän
digt fjättrad vid sjukbädden och 
innestängd i den fattiga bostaden, 
fick Lidwina dock ett namn och ett 
rvkte, varom man redan under hen
n'es livstid kunde säga: ö,;er hela 
världen är det känt, men vilket 
efter hennes död fick en sådan ut
bredning, att man verkligen kan 
säga: ända ,,id jordens yttersta 
gränser talas om hennes ord, gär
ning, föredöme, hjälp och förhär
ligande. 

Det finnes ju mycket mera, som 
måste göra oss uppmärksamma på 
den hl. Lidwinas lidande och upp
gift. Ännu äro Påven Pius XI :s ord 
av den 8 maj 1928 helt aktuella. 
Påven talar i en rundskrivelse: 
»Miserentissimus Redemptor» om 
bot och upprättelse och så lyser den 
hl. Lidwinas gestalt i den tredubbla 
glansen; av helighet, som den le
vande bilden av Jesus den Kors
fäste, varom en jubileumsbroschyr 
vittnar; av härlighet, som Gud för
länade henne uti hennes apostla
gärning och nu fulländat för ,evig
heten; av ett underbart förverk
ligande i sin kropp av allt varom 
den påvliga Rundskrivelsen talar 
och detta med desto större kraft, 
enär det är stridande mot all män
niskoförmodan. Hennes liv och 
namn i allt vad hon lidit rför Kris
tus och själarna bär även känne
märket av -de ord han riktade till 
Maria Magdalena: »Sannerligen sä
ger jag eder: överallt där detta 
Evangelium predikas, skall ock be
rättas till hennes ära vad hoh gjort» 
(Mark. 14: 9). 

Därför borde även den förhär
ligade bilden av denna kärlekens 
och lidandets apostel bliva mera 
känd i ,1ärlden, enligt profetissan 
Deboras ord i gamla tider: » De som 
älska dig skola lysa som solen vid 
dess uppgång», likväl som en sol, 
vilken ej Sprider sin egen glans, 
men vari · 1yser den korsfästes bild 
».Jesus Crucifixus», hans genom
borrade Hjärta, vars öppna sår all
tid frågar efter bot, upprättelse, 



tröstande kärleksyttring. Sådan är 
den hl. Lidwinas bild, till den grad 
,delaktig av Jesu lidande som 
knappt någon människa varit det, 
efter Smärtornas Moder, - varför 
Påven Benediktus XIV ej tvekade 
att göra till sitt eget det omdöme 
som trehundra år tidigare Cornelius 
a Lapide till all framtida upplys
ning uttalade i sin förklaring över 
Luk. 16 kap. beträffande den hl. 
Liclwina: »Gud själv har velat 
framställa för alla sjuka och lidan
de såsom en spegel och ett exem
pel av tålamod Lazarus, Job, To
bias, Lidwina». (De Serv. Dei heat. 
Lib. 3 cap. 30. n. 1), 

Här ställes Lidwinas namn i 
j ämbredd med lidandets stora ldas
siska namn och ett exempel från 
.den gamla och nya tiden, vid sidan 
av dem, som den hl. Ande själv an� 
givit såsom en förebild för alla 
kristna,, 1f'ör alla som söka att vara 
lika den korsfäste Kristus. Vem 
önskar icke detta? Och är det icke 
liksom framställde dessa bilder den 
Korsfäste såsom mera uppnåelig 
för oss, enligt aposteln Pauli ord: 
» V aren mina efterföljare, så skolen 
I självklart vara efterföljare av den 
Korsfäste; såsom jag är Kristi efter
följare» (1 Kor. 11: 1). Paulus ville 
ju ej veta av någon annan än Kris
tus den Korsfäste. En sådan bild, 
en . bland de förträffligaste, talande 
till alla ett tydligt språk, är den öd
mjuka jungfrun Lidwina. 

Och nu vid 500-årsjubileet, då 
Kyrkans överhuvuds ord om lidan
de och bön till upprättelse för den 
sårade Guds ära, till vedergällning 
för. den korsfäste Kristi föraktade 
kärlek, äro i sin fulla kraft och 
verkan, kommer Lidwinas lidande, 
bön och offerliv att bestyrka och 
stadfästa .Påvens ord. I hennes bild 
står med gyllene bokstäver präntad 
Rundskrivelsens hela lära och dess 
praktiska tillämpning återfinna vi 
i det trettioåttaåriga oavbrutna li
dandet. 

Förborgad och okänd var hon, 
och dock kom mången från Bel
gien, Frankrike, Tyskland, England 
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och andra länder till den fattiga 
tostaden, den lidande jungfrun. 
Därom vittna ihagiograferna i olika 
länder. Bollandisterna, som föra en 
noggrann förteckning över kyrkliga 
händelser och helgonens levnad, 
egna hennes minne (April IL 1675) 
ej mindre än 101 sidor stor in folio, 
ehuru då för tiden endast folkets 
mun talade om hennes helighet och 
denna ej ännu blivit officiellt er
känd och bekräftad genom Kyrkan. 
Vi minnas en gång · till Cornelius 
Lapide och Benedikt XIV samt den 
hl. Alfons av Liguori, som ej hel
ler tvekade att upprepade gånger 
kalla henne helig. Detta sena1;e 
vittnesbörd är desto mera märkvär
digt, som på den tiden Syd-Italien 
höll sig mera reserverat mot det 
övriga Europa, och dock lade man 
synnerligen stor vikt vid denna 
kyrkolärares intyg, då frågan om 
helgonförklaring upptogs. 

Så skrev även vid ett senare da
tum Dr-. Franz Kauler i den ldas
siskt erkända upplagan av Kirchen
lexikon v. Vletzer u. ,velte (Herder 
1891, Bel. 7, S. 1974): »Lidwina, 
die Heilige, ist in der Kirche des 
Neuen Testamentes ein ebenso ldas
sisches · Beispiel heldenmi.itiger Ge
duld und Ergebung geworden wie 
Job im Alten Testamente». - Detta 
vittnesbörd vinner i värde och be
tydelse, då man kommer ihåg huru 
i andra böcker i den hl. Skrift den 
fromma lidandets man framställes 
såsom en förebild och rförespråkare 
samt en framstående, dominerande 
gestalt i .  l:åda Testamenten (Jfr. 
Tob. 2: 12, 15; Hesek. 14: 14; Jak. 
5: 1 1). 

Genom en lång rad av vittnes
börd, anförda i M iinsters Krönika 
av Fick.er, under många århundra
de11i, står Lid,vina framför oss så
som ett mönster av tålamod och 
uppoffrande kärlek till Gud och 
nästan och detta i alltjämt stigande 
grad, allt eftersom detaljerna fram
stå mera klart, isynnerhet efter den 
sista bekräftelsen från högsta kyrk
liga ort genom Påven Leo XIII 14 

1 mars 1890. - Av »De sjukas Apo-



stolat» blev hon vald till ett särskilt 
skyddshelgon och härigenom lär 
världen bättre känna lidandets sto
ra betydelse. Denna betydelse, som 
har sin grund i de »heligas sam
fund», den andliga mystiska enhet 
vi alla bilda med Kristus, förklarar 
även huru den enas lidande gottgöl' 
:för en annans synder, huru den 
ene återgiver Gud den ära en an
nan berövat honom. Det är en teo
logisk åskådning, som genomgår 
hela återlösningsverkets historia 
och en förklaring på huru eller 
varför i mänsklighetens historia i 
tider av svår andlig eller kroppslig 
nöd särskilt utmärkta själar upp
trätt i Guds Kyrka. Även häri fin
na vi besannade i vidsträcktaste be
märkelse den hl. Andes ord, uttalat 
genom Ap. Paulus: » Vi äro Guds 
medarbetare» ( 1 K01;. 3: 9). I sam
ma mening böra även elen hl. Lid
winas ord till Jesus tolkas: »Herre, 
tag hämnd på mig för alla för
olämpningar som tillfogas dig, och 
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sänd mig nya smärtor». Så var Lid
wina på sin tid en lidande själ för 
sina samtida, för mänskligheten, så 
är hon en lärdom för eftervärlden, 
en förespråkerska för de betungade 
och betryckta. 

Är det icke liksom en fingervis
ning för vår tid. Hennes dödscla:g 
och 500-årsjubileum sammanfaller 
med lidandets stora exempels och 
föregångares dödsdag - långfre
dagen. Vi beundra ju alla Konners
reuth och henne som där genomgår 
ett upprepande av Frälsarens lidan
de. - Vi · höra så ofta att världen 
är ur sina gängor, världshistorien 
är ett frågetecken. Det är ej första 
gången i historien. Finnes det ej 
en lösnfög i sådana exempel och 
en lärdom för eftervärlden? I Kris
tus finnes frälsning, i hans lidande 
och fotspår! Må den hl. Lidwinas 
exempel och förbön förvärva oss 
denna kunskap och dess praktiska 
nytta. 

Joh. van Gijsel. 

LARS BIRGER THJULEN. 

TILL 100-ÅRS MINNET AV HANS DÖD. 

När elen lärde orientalisten Johan 
Jakob Björnståhl på 1700-talet res
te omkring i Europa, uppsökte han 
gärna utlandssvenskar, vilka av en 
eller annan anledning intresserade 
honom. År 1772 kom han till Bo
logna och fann där bland andra en 
ung man, om. vilken han gör föl
jande anteckning: »Här är ock en 
annan Svensk, som gifvit sig så 
(ijupt in i Theologien, at han gjort 
s1g til J

°
esuit; han heter Birger 

Laur. Thjulen, ifrån Götheborg, en 
ung och vacker Karl, har vid pass 
30 år1) ; tyckes vara ganska beske
delig2) ; och brister icke på insigter; 

1) Thjulen var då 26 år. 
2) Detta ord hade icke då för tiden den 

nedsättande betydcse, som det sedermera 
fått; det betecknade en· person, som det 
var besked med,· d. v. s. en duktig. och rätt
fram man. -

11ti Chresma eller Smörjelsen1) har 
han ock antagit Ignatii namn, så 
att han nu kallar sig Lorenzo Igna
zio Thjulen. Han reste år 1767 til 
Caclix, at blifva Svenske Cons\1lns 
Secretaire; sedan under det han 
väntade på Consulns ankomst, res
te han på et Svenskt Skepp, som 
förde någre hundrade Americanske 
Jesuiter ifrån Spanien til Corsica, 
för at hese denna öen: under resan 
hava desse så väl disputerat med 
honom, at han fan sig öfvertygad, 
lämnade således hemligen Svenske 
Capitainen och fölgde med Jesuiter
ne; han säger sig vara mycket nögd 
meq. sit nya Stånd, och studerar 
nu mycket flitigt»2). 

Vid. den. tid, då Björnståhl träf-

1) _ Av�er, Bekräftelsens s;kr�ment. 
2) Björnstf1hl, Resa, bel. I, sid. 429 f.' 



fade '!'hjulen, var han en ung kon
vertit och skolastiker, som skötte 
sina filosofiska studier. Han stod 
vid början av ert bana, som också 
i fortsättningen blev rätt ovanlig 
och bragte honom i ·beröring med 
tidens stora händelser. Den för
nämsta källan för kännedom om 
Tjulens liv är hans egen självbio
grafi och hans stora korrespondens, 
vilka tillsammans fylla sju folio
volymer och · sannolikt bevaras i 
Bologna. Dessa äro icke ännu ut
givna, men ha använts av P. Jo
hannes Metzler S. J. för hans bok: 
Die Apostolischen Vilwriate des 
Nordens, som ägnar några sidor åt 
elen svenske konvertiten. 

I. 
Angående Thjulens barndom och 

ungdom meddelar Metzler endast 
följande : »Lorenz Bfr,ger Thjiilen 
föddes den 22 okt. 1746 gamla sti-. 
len, 2 nov. nya stilen, i Göteborg i 
Sverige av lutherska föräldrar. Föl
jande sin böjelse, valde han köp
mannabanan. Efter sin moders död 
hösten 1767 begav han sig för vi
dare utbildning till Lissabon och 
Cadix». Det synes, som om man av 
dessa 1wtiser kunde dra vissa slut
satser: 1) att familjen tillhörde 
Göteborgs köpmannakretsar, 2) att 
fadern år 1767 redan var död, då 
sonen vid moderns död förefaller 
oberoende, samt 3) att familjen 
hade någon förmögenhet, eftersom 
den unge mannen kunde bege sig 
ut på en så pass dyrbar resa för 
sfo vidare utbildning. Sannolikt 
finns härom klara uppgifter i själv
bi�grafien. Björnståhls notis, att 
han fått plats som sekreterare hos 
svenske konsuln i Cadix, antyder, 
att han haft goda förbindelser. Och 
det visar sig senare; att han hade 
släktingar i Stockholm, som intres
serade sig för hans öde och i syn
nerhet voro intresserade av, att han 
efter sin konversion icke försökte 
återvända till fäderneslandet. 

När den unge svensken kom till 
Cadix, fann han, att hans konsul 
icke var hemma och först om nå-
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gon tid väntades tillbaka. Han be
slöt då att använda ledigheten till 
att se sig om i Italien och anmälde 
sig som passagerare på ett svenskt 
skepp, som just skulle avsegla. Han 
blev visserligen något betänksam, 
då han fick veta, vad skeppet skulle 
ha för last: det var några hundra 
spanska jesuiter, som skulle frak
tas till Corsica. De lutherske and
lige i Göteborg hade allvarligt var
nat den unge mannen för dessa far� 
liga varelser, men han beslöt att 
våga försöket. Där möttes han 
emellertid sitt öde. 

Under 1760-talet pågick som bäst 
den hetskampanj, som med ut
gångspunkt från de bourbonska ho
ven i Madrid, Neapel, Parma och 
Paris, med god hjälp av premier
ministern i Lissabon, Markisen av 
Pombal, fördes mot Jesu Sällskap. 
Med lögn och förtal förgiftades den 
allmänna opinionen, med våld och 
hotelser sökte man skrämma den 
Helige Fadern för att nå det efter
längtade målet : Jesuitordens upp
hävande. Och vilken var anled
ningen? Det fanns flera. Först och 
främst voro de ledande statsmän
nen, Arancla i Spanien, Tanucci i 
Neapel, Ohoiseul i Frankrike, fri
tänkare av Voltaires skola, men 
därtill kom deras praktiskt politis- · 
ka strävan att utvidga statens her
ravälde över Kyrkan. Dessa anti
kristliga statsmän tolererade, ja, 
beskyddade gärna Kyrkan, om den 
blott ville göra sig till statens tjä
narinna, vilket i dessa fall betydde 
detsamma som konungamaktens. 
»Allt detta skall jag giva dig, om 
du faller ned och tillbeder mig», 
sade frestaren till Kristus i öknen, 
och här stod Kristi Kyrka inför 
samma frestelse. I Jesu Sällskap 
såg man nu ett svårt hinder för 
dessa planer. · Jesu Sällskap måste 
bort. Det måste förintas, men där
till fordrades att tvinga påven. För 
att ge eftertryck åt sina fordringar 
utfärdade Aranda i januari 1767 ett 
landsförvisningsdekret mot jesu
itel'na i Spanien och dess koloni
länder och började att överföra des-



sa tusentals ordensmän till Kyrko, 
staten. · Så småningom kom den ena 
laddningen j esuiter efter den andra 
från Spanien och Amerika och det 
blev omöjligt för Kyrkostaten att 
upptaga dem alla. Det beslöts att 
ti llsvidare inhysa en del på Corsica. 

Det var en sådan sändning jesu
iter från Mexiko, då ännu en spansk 
besittning, som Thjulen råkade till
samman med. Till att börja med 
höll han sig misstroget för sig själv, 
men han kunde icke undgå att se 
och reflektera över vad han såg. 
Han såg dessa män, hoppackade 
som slavar, hortforslade som för
brytare. Men han såg också, hur 
desse män buro sin olycka med 
styrka, ofta med glädje. Och han 
såg, att denna styrka och glädje 
under de största vidrigheter bott
nade i deras tro. Han hade väntat 
att få se ljusskygga intriganter, av
slöjade brottslingar. Men vad h.an 
såg, det var martyrer. Och då han 
var en ung man med gott huvud och 
klart omdöme och därtill ärlig och 
rättänkande, så önskade han när
ma sig dessa olyckliga, göra .deras 
bekantskap, höra vad de hade att 
säga. Särskilt blev han · nära be
kant med en P. Manuel Iturriaga. 
Med honom samtalade han om 
världens tillstånd, oni religionen, 
om Kyrkan och Jesii Sällskap. Och 
Thjulen kände sig alltmera impo
nerad. När de anlände till Ajaccio, 
hade han insett, att detta var det 
för honom enda viktiga. Han läm
nade hela sitt föregående, sina 
framtidsutsikter och sitt konsulat. 
Han ville lära känna denna tro och 
landsteg på ön för att dela dessa 
mäns svåra liv och mottaga under
visning. 

I detta Thjulens beslut ligger ett 
drag av heroism. Vad han följer 
och ansluter sig till, är icke en 
mäktig och rik Kyrka med glänsan
de gudstjänster och massor av tro
ende. Det är en liten förföljd ska
ra, som landsättes på en fattig ö 
för att draga sig fram under de 
största umbäranden, knappast i 
stånd att mottaga en sådan inva-
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sion, men nu kom därtill, att Ön 
var uppfylld av krig och revolutio
ner. Tre partier kämpade om her
raväldet : Genua, som var Corsicas 
så att säga legitime behärskare, 
hade en besättning i Ajaccio ooh 
sökte därifrån upprätthålla sitt väl
de; ett revolutionärt parti, lett av 
Pasqu1J.le Paoli, kämpade för öns 
självständighet; det tredje var det 
franska partiet, som ville öns ·.an
slutning till Frankrike och leddes 
av familjen· Buonaparte. Det var 
detta tredje, som ·segrade. Mitb i 
detta virrvarr avlastas den ena 
sändningen landsflyktiga jesuiter 
efter den andra. Det fanns inga 
bostäder, de måste bo i lador och 
skjul; de hade icke mera kläder, 
än de buro på sin kropp; den fattiga 
befolkningen hade själv knappt nog 
mat1 ) .  Hur skulle den kunna nära 
dessa tusentals främlingar? Fäder
na hade ingen sysselsättning, inga 
böcker. De kunde icke fira den he
liga mässan. Det fanns varken al
taren, mässkläder eller vin tilli·äck
ligt. Thjulen underkastar sig vil
ligt allt detta och offrar he!a sin 
sociala ställning för att i fattigdom 
och elände sitta hos P. Iturriaga 
och höra honom förklara den krist
na tron. Det är omöjligt att ut
tyda ·hans handlingssätt som en 
böjelse för fantastiska äventyr. 
Hela hans karaktär strider mot en 
sådan tydning. Under hela sitt liv 
visade han sig tvärtom som en klok 
ooh försiktig man. Det var den gu
domliga Nådens kallelse och han 
följde den, vad det än månde kosta. 

· Så småningom överflyttades j e
suiterna till Italien _och den grupp, 
som Thjulen slutit sig till, fick an
visning att slå sig ner i Ferrara. 
Han följde med dit, fortsatte att 
mottaga P. Iturriagas undervisning 
och den 9 jaii. 1769 upptogs han i 
Kyrkan. Därmed hade han avsku
rit alla möjligheter att återvända 
till fäderneslandet. Sveriges lagar 

. 

1) Angående Jesuiternas vistelse på Cor
sica se : Pastor, Geschichte det Päpste, 
Ed. XVI, Avd. I, sid. 817 f f. 



dömde honom till landsflykt och 
förlust av arv och egendom. Soci
alt var han en död man. Han var 
då i sitt 23 :dje år. 

Thjule'n bestämde sig för att 
stanna i Ferrara. Det är tydligt, 
att P. Iturriaga fäst sig vid den 
unge svensken, gärna tillät honom 
att leva i nära förbindelse med den 
spanska jesuitkolonien och ledde 
hans · vidare studier. När patern 
följande år reste till Bologna för 
att besöka de spanska noviserna, 
fick Thjulen följa med honom. 
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Bologna var sedan gammalt ett 
av lärdomens högsäten i Italien. 
Redan under Medeltiden var dess 
universitet ett av Europas förnäm
sta och det hade väl bevarat sina 
stora traditioner. Staden hade ett 
överflöd av lärda institutioner och 
utomordentligt rika bibliotek. Björn
ståhi skildrar med förtjusning, vad 
han ser i Bologna av lärdom och 
gammal fin kultur och särskilt för
vånar . det honom, som kom från 
det mera barbariska Sverige, att se 
huru kvinnorna deltogo i det hög
re andliga kulturlivet. Han skriver:. »Lärdomen går så långt här, att 
ock Könet därigenom vunnit en 
Proffession: den ryktbara Madame 
Laura Bas si är Professor ( eller hur 
jag skall säga, ty saken har ej 
fordrat Foeminium förr än uti hen
ne för föl'sta gången) uti Physi
quen ; jag kommer nu ihog, att jag 
kan säga Doctrix et Lectrix Jnstitu
frixque; hon talar ganska väl Latin, 
och är det roligt at höra henne myc
ket djupsinnigt raisonnera på detta 
Språket uti Physiquen och Electri- . 
citeten, samt se henne med stor 
färdighet göra· curieuse experimen
ter. Hennes Man, Hr Verati, är Pro
fessor uti Juridiquen, och Hennes 
Son är Professor uti Theologien: 
man kan säga, at det . är en Trias 
Polyhistor tillsammans»1 ) .  Till det
ta lärda Bologna kom Thjulen 1770 
för att besöka Jesuiternas noviciat. 
Han fann här sitt hem iför livet. 

Vad Thjulen såg i noviciatet ga�, 

1) Björnståhl, Resa, bd, I, sid. 426 f. 

honom ett mäktigt intryck1 ) .  Dessa 
ynglingar, några knappt mer än 
gossar, som visade en sådan för
synthet, fromhet och oskyldig gläd
je under landsflyktens svårigheter 
och lidanden, behagadf så mycket 
den svenske konvertiten, att han 
önskade vara en av dem. .Så mog
nade hans hslut. Han hade med 
egna ögon sett, vad den var, denna 
orden, mot vilken hela världen reste 
sig. Han förstod nu sammanhanget. 
Det var världen, som kämpade mot 
Guds rike. Han förstod den hl. Ig
natius' oförskräckta ord: »Den som 
fruktar världen, kommer aldrig att 
uträtta något stort för Gud, ty det 
kan aldrig ske något, son1 är Gud 
värdigt, utan att världen råkar i 
raseri». Han valde sin plats under 
Kristi fana och begärde att bli upp
tagen i orden. Det beviljades och 
den 7 jan. 1771 började han sitt 
noviciat. 

Det tvååriga noviciatet tillbragte 
Thjulen i den stillhet, som reglerna 
föreskriva. Det var de vanliga öv
ningarna och proven och han fick 
för sina överordnades räkning, lik
som alla noviser av Jesu Sällskap, 
skriva sitt Ciirricuhzm Vitae, vilket 
är bevarat i kopia bland 'hans efter
lämnade papper. Han fick i sinom 
tid avlägga de första löftena och 
började sitt filosofiska studium. Det 
var under denna tid han mottog be
sök av Björnståhl. -

Då kom det stora slaget. Bruten 
under trycket av världsmakternas 
hotelser och intriger, undertecluia
de påven den 16 aug. 1773 dekretet 
om Jesuitordens upphävande. Här 
är icke platsen att närmare skildra 
verkningarna av detta dekret. Men 
.det kan vara av ett visst intresse 
att anföra Björnståhls mening om 
saken. Denne svenske lärde var 
just icke religiöst intresserad, men 
från vetenskapens och den allmänna 
kulturens synpunkt beklagar han 
djupt · det som skedde. Han slutar 

1) Angående de· spanska noviserna se 
Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. XVI, 
Avd. I, sid. 829 · 



med följande melankoliska reflexio
ner: »Det måtte jag säga, att den
ne Corpsen var den lärdaste, av alle 
jag funnit, uti alt scibile, den höf
ligaste och tjenstaktigaste af alle 
m. m. detta hafve vi funnit öfver 
alt, och detta håller jag för en god 
Moral, som består uti utöfningen. 
Det är väl, at vi nu i Herrens Namn 
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' slutat vår Italienska Resa, innan 
den var förstörd: ty jag ser hvad 
mistning vi skulle haft i månge 
mål, och huru månge Bibliotequer 
skulle varit tilslutne»1) .  

Niklas Bergills. 

1) Björnståhl, Resa, bd. I, sid. 507 f. 

N O RVE GIA C AT H O L I C A  I 1 9 3 2. 

Aret . 1932 var et giederikt og op
muntrende år for oss norske kato
likker -- et år med gylne, forjet
telsesrike solstreirf over vårt virke 
til Moderkirkens gjenreisning i Hel
lig Olavs land. Så forholdsvis få i 
antall vi katolikker enn er her i 

. Norge · merker vi dog tydelig hvor
dan vår Kirke omfattes med en sta
dig voksende interesse. Protestan
tismens inkonsekvenser, uklarhet og 
bristende evne til å hjelpe de hung
rende sjeler som ikke lenger tar til 
takke med bare fagre ord og appell 
til fölelseslivet � det er altsammen 
ting som mer og mer trer frem i 
dagen. Dagspressens stadige dröfs 

telser av religiöse spörsmål viser det 
best med de mange innlegg fra be
kymrede, sök.ende sjeler. Den vok
sende tilströmning til våre katolske 
kirker, isrer her i hovedstaden, er 
et annet betydningsfullt vidnesbyrd. 
Og gledeligst av alt er det jo at 
fjoråret har vrert usedvanlig rikt 
på konversjonCl'. 

- .Som den store kinesiske mur för 
omgay det gamle kinesiske keiser
rike som et beskyttende bolverk 
mot fremmed innflydelse, således 
har vår nordiske lutherdom sökt å 
forskanse sig mot den oprinnelige 
Kirke ved en 400 år gammel mur av 
,fordommer. Det er denne mur som 
omsider begynner å smuldre. - til 
held og velsignelse for så mange 
fromme, opriktige protestantiske 
kristne som begynner å opdage at 
deres kristendomsformer er defek-· 

te og ofte sörgelig forkröplet i sam
menligning med de_n store, majeste
tiske Kirke som alene står i histo
risk og organisk forbindelse med 
aposteltiden. Kanskje et av de be
tenkeligste tegn på den hjemlige 
lutherdoms uklarhet og avmakt er 
»den vik.ende front» som den ' inn
tar i moralske spörsmål. Tenker 
vi f. eks. på hvordan selv statskir
kens biskoper nu stiller ·sig til 
spörsmål som ekteskapsskilsmisse 
og fraskiltes gj engifte, ser vi tyde
lig hvordan der fires. Vi hadde ny
lig et eiendommelig eksempel her
på, da biskop Lunde av Oslo - en 
mann av den konservative skole -
nektet >>kollats» til en nyutnevnt 
sogneprest, fordi denne badde skilt 
sig fra sin hustru og giftet sig på
nytt. Mange rfant naturligvis denne 
nektelse »reaksjonrer». Andre kon
staterte at. den bare betegnet en 
liten stans i en snart fullf ört retrett. 
Man gjorde opmerksom på at bare 
for et snes år siden var de luther
ske geistliges · opfatning av skils- . 
missespörsmålet en helt annen. For 
öieblikket anskues stillingen slik: 
1) Til privatpersoners gjengifte har 
de fleste lutherske geistlige intet å 
bemerke. 2) Prester som er i stil
ling kan beholde den tross skils
misse og gj engifte. 3) Prester som 
söker nytt embede er ved gjengifte 
diskvalifisert. Har man så ikke rett 

· til å spörre : Hvor er logikken? 
Hvordan kan det vrere synd for den 
ene å gifte sig igjen, men ikke for 



den annen? Intet under at alvor
lige kristne f01,ferdes over slik hold
ningslöshet og uldarhet oguvilkårlig 
vendei,. blikket mot den Kirke som 
i århundrenes lange löp aldri har 
firet overfor dögnet og skriket, men 
uforferdet og · konsekvent hevdet 
evangeliets morallov uten persons 
anseelse ! 

På bakgrunn av slike og lignende 
fenomener er det vi må anskue den 
voksende interesse for vår gamle 
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anstrengende hverdagsvirke. Det er 
i förste rekke at Oslo Vikariat en
delig har .fått en: biskop i den tid
ligere sogneprest i Stavanger, ma
ristpateren dr. Jacob llfangers. Cre
do's lesere har allerede för lrert Hs. 
Höia.)rverdighets personalia å kjen
ne og hört om alt vedrörende hans 
bispevigsel i sitt hjemland Luxem
burgs domkirke i nrervrer bl. a. av 
vår tidligere overhyrde, erkebiskop 
dr. Fallize, Islands Apostoliske Vi-

Det i1ye katolske kapell i Kristiansund. 

hellige Moderkirke. Der er åpen
bart adskillig utilfredsstillet religiös 
trang tilstede. Bare de sökende sje
ler nu ikke nöier sig med de mo
derne surrogater for kristendom ; 
teosofi, antroposofi, sufi-sludder o. I. 
men vender sig til den fullstendige 
kristendom, slik som de alene fin
ner den i våre fedres hellige Kirke, 
hvor alle sj elens dype lengsler til� 
fredsstilles ! 

Kaster vi nu vårt blikk på be
givenhetene innen vår katolske mis
j on her i Norge, er der straks et 
par ting å notere som berettiger 
nedskriveren av disse linjer til å 
tale om »opmuntrende solstreif» i 
det jevne, ofte meget ensformige og 

kar biskop Meulenberg o. s. v. Her 
skal bare nevnes at hans utnevnel
se blev hilset med · stor glede fra 
Lindesnes til Dovre. I löpet av vin
termånedene har han avlagt besök 
i alle vikariatets menigheter, over
alt hilset velkommen på det fest
ligste. Denne spontane, varme vel
komstglede må ha vrert en stor op
muntring f01' vår biskop. 

En annen begivenhet som for all
tid vil gjöre 1932 til et minneverdig 
år for den katolske Kirke i Norge 
er det tidligere norske vikariats 
opdeling i 3 selvstendige oginnbyr
des uavhengige forvaltningsområ
der. Foruten »Oslo Apostoliske Vi
kariat», omfattende ·ctet sönden-



.fjellske Norge, med en biskop som 
overhyrde, har vi alts:\ nu: »Mel
lem-Norges kirkedistrikt», omfat
tende Tröndelag og Möre fylker, be
trodd til P.icpus-patrenes preste
kongregasjon med Trondheim som 
overhyrdens residensby, og »Nord
Norges kirkedistrikt», overtatt av 
Den hellige Families kongregasjon, 
hvis overhyrde residerer i Tromsö 
og som . omfatter Nordlands, Troms 
og Finnmarks fylker samt Björn
öya og Svalbard. Denne opdeling 
trådte i kraft sommeren 1932, og 
de respektive overhyrder, pater Cyp
rictn 1Vitte SS. CC. og pater Johan
nes Starke M. S. F.,' overtok da sin 
jurisdiksjon. Norges 3 overhyrder 
tilhörer således hver et ordenssam
fund. 

Vi har altså passert en betyd
ningsfull milepel i vår fremmarsj 
mot det store mål: den katolske 
Kirkes gjenreisning i Norge. En 
oversikt over det bestående antall 
misjonsstasjoner og 1Jworledes de 
fordeler sig på de tre kirkelige for
valtningsområder tör derfor her 
vrere på sin plass. 

I Oslo Apostoliske Vikariat er 
der for tiden offentlige kirker og 
kapeller på fölgende steder: Oslo 
(3 kirker), Arendal, Bergen, Dram
men, Fredrikstad, Hamar, Halden, 
Haugesund, Kristiansand, Pors
grunn, Stabekk, Stavanger, Sylling 
og Tönsberg. - Mellem-Norges kir
kedistrikt har kirker og kapeller i 
Trondheim (2), Kristiansund, Mol
de og på Stiklestad. Kapellet i Kri
stiansund er blitt åpnet efter Pic
pus-patrenes overtagelse av kirke
distriktet. Der er allerede nu regel
messige gudstjenester hver sön- cig 
helligdag, og til sommeren vil en 
av patrene i Molde opslå sin bopel 
i Kristiansund. - For Nord-Norges 
vedkommende er der kirker i de tre 
byer: Tromsö, Hammerfest og Har
stad. Med levende interesse og varm 
forbönn fölger vi katolikker i Syd
Norge også arbeidet i de to andre 
kirkerlistrikter som i sine dyktige 
ordensprest�r har .fått sjelden nid
kjrere og offervillige trosbud, ver-

84 

dige arvtagere av La Salette-patre
nes kongregasjon, hvis minne ennu 
er levende i byene nordpå. 

AV kirkelige byggeforetagender i 
det år som svant skal det nevnes at 
3 nye, prektige hospitalsbygninger 
har .fått sin höitid.elige innvielse, 
nemlig St. Josefssöstrenes hospital 
i Porsgrunn, St. Franciskus-Xave
riussöstrenes i Arendal og St. Karl
Borromeus-söstrenes i Hamar. Sist
nevnte kongregasjon opförer for ti
den også et stort, tidsmessig hospi
tal i Molde. I Trondheim har Vår
Fruesöstrene fått sig et nytt, heldig 
beliggende hus med eget kapell ikke 
langt fra St. Olavs kirke. I Ha:uge
sund, hvor pastor H. van dei· Vlugt 
er blitt sogneprest, efterat Marist
patrene har overtatt Stabekk, skal 
man med det förste påbegynne op
förelsen av en kirkebygning av sten. 
Hs. Höirerverdighet biskop dr. Man
gers har i en årrekke virket i Hauge
sund, hvis stasjon han har grµnn
lagt. Det skyldes hans initiativ og 
utrettelige arbeide, at menigheten i 
denne raskt opblomstrende kystby 
nu får en virkelig kirkebygning som 
avlöser av det lille provisoriske ka
pell i presteboligens annen etasje . .  
Også andre menigheter sukker efter 
å tfå en kirke - f. eks. Stabekk, 
hvor · Maristpatrene Bzdyl og de 
Pape nu har overtatt virksomheten 
og vunnet alles hjerter, - men ti
denes pinaktighet gjör det nu van
skeligere enn nogensinne å få op
.fyllt slike önsker. La oss allikevel 
be og håpe at også Stabekk menig
het snart får et verdig gudslni.s ! 

I årets löp er en av våre eldre 
prester, velrerv. pastor 111 arcellus 
Swietlik, avgått ved döden. Pastor 
Swietlik var av födsel polakk og 
hadde virket i Norge helt siden 
1899. Hans efterfölger som sogne
prest i Drammen blev velrerv. 
A ugust Rottier som hadde virket 
et par år i Fredrikstad. Denne me
nighet blev ved hans forflytning 
overtatt av vår tidligere Apostoliske 
administrator, monsignor Hem·ik 
frgens. Omtrent samtidig fikk Sta
vanger en ny sogneprest i velrer.v. 



pastor Johannes Borsboom som för 
hadde sitt virke på Barstad. Ved 
St. Olavs kirke i Oslo ansattes som 
kapellan velrerv. pastor Håkan Kiel
land Bergwitz istedenfor pastor 
Eugen Laudy som for fremtiden 
skal ofre sig for ungdomssaken. 
Pastor Bergwitz, soµ1 er nordmann 
av födsel, blev prestevigd i Rom ju
len 1930 og kom tilbake til Norge 
ifjor sommer. Han avla som ung 
konvertitt trosbekj ennelsen i St. 
Olavs kirke i Oslo hösten 1924. 
Siden talen ei· . , om forflytninger, 
skal ennu ·nevnes at velrerv. pastor 
H. 'van der Velden som var sogne
prest i Halden, er blitt spiritual ved 
St. Franciskus-Xaverius-söstrenes 
postulanthjem i Bussum i Holland, 
hvor han samtidig varetar den nor
ske misjons interesser. 

Dette er i korte trekk hvad der 
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har tildraget sig i det år som svant 
og som tör forsvare sin plass i en 
kirkelig årsoversikt som denne. Vi 
norske katolikker ser med tillit og 
håp på fremtiden. Gud har jo i 
1932 gitt oss så meget som kan op
munfre og styrke vår iver og 1if.
holdenhet i arheidet for Kristi Kir
kes store sak. Derfoi· vender vi oss 
tillitsfullt til vårt lands forbede1;e 
ved Guds trone og anbefaler vårt 
virke til deres forbönn: 

La fedres dyd og dåd ei glemmes, 
hvor nordmenn eier hus og bo, 
og be at Kirkens gj erning fremmes 

· . til vekst for våre fedres tro -
med lys og helg for livets gleder, 
med tröst for sj elens sorg og savn, 
vår Frelsers navn til evig heder, 
vårt norske folk til evig g�vn. 

K. Kjelstmp. 

AANDELIG SA NG. 

Min Herl'e og Gud! 
Langt bort fra dit Vac:sen jeg voved · mig ud. 
Jeg dyrked mig selv, og med hen

synsl�st Mod 
Jeg slEr-ngte til Side, hvad kom for 

min Fod. 
I{un lydig mod Selvet, dets Love og 

Bud, . 
Min Hene og Gud! 

Forbcmnende Gud! 
En Dag stod jeg fattig, mit Vresen 

t�mt ud. 
Mit Livsmaal fl�d bort i det tom-. 

meste G1·aa, 
Og knust unde1· Selvet fort.uivlet jeg 

laa. 
I dybeste Vaande mit Hj,nte skreg 

ud : 
Forbarmende Gud ! 

Du. frelsende /{rist! 
Du brpd ej den saftl�se, visnemie 

Kvist. 
.Du planted den Jnd paa dig selv, 

Livsens Trre; 

M e I. : Far Verden, far ve! . . .  

Du hegnede om den, gav Lys og 
gav Lre. 

I alt og i alle du sejrer til sidst, 
Du f relsende /{rist! 

Guds l{rerligheds Aand ! 
Saa tryg og saa stille jeg er i din 

Haand. 
Hver Smerte, hver Lyst · vzl jeg vie 

til dig. 
Til Livet i Gud vil du indvie mig. 
Saa tryg og saa stille jeg er i din 

Haand; · · 
Guds l{rerligheds Acmd ! 

Min Ven, Broder D�d ! 
Velkommen at bryde mit Fä!ngsel 

af l{�d!  
Velkommen at f�l'e til Frihed mig 

ud, 
i Til Aandemes Hjem, til mih Ven, 

til min Gud! 
0 t�v ej for lrenge, du ender al 

N�d, 
Min Ven, Broder D�d! 

HELENE BERG. 
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l(YRI(O l(R Ö N l l(A F Ö R  ÅR 1 9 3 2. 

»Det finns ej något skäl att göra 
staten till en försyn ; ty människan 
ä1' äldre än staten», skrev Leo XIII 
i sin encyklika om arbetarfrågan1 ) .  

Denna sanning, som den store 
Påven inskärpte 1891, förtjänar att 
beaktas icke minst i våra dagar, då 
hednisk statsförgudning hotar Kyr
kans och mänsklighetens frihet. 

Under år 1932 har Italien dess 
bättre förskonats från upprepande 
av de rättskränkningar, vilka 1931 
utövades av extrema anhängare av 
statsomnipotensen då (grova vålds
dåd att förtiga) katolska föreningar 
upplöstes, katolska föreningslokaler 
stängdes, katolska tidningar indro
gos, så att Osservatore Romano, 
Vatikanens officiella organ, nästan 
var den enda, som förmådde hävda 
det fria ordets rätt. 

Genom . Pius XI :s visa fasthet 
och Mussolinis statsmannaklokhet 
bilades striden, och försoningen fick 
ett lysande uttryck, när diktatorn 
den 12 februari 1932 under furstliga 
hedersbetygelser mottogs i audiens 
hos den Helige Fadern och därefter 
förrättade bön i Peterskyrkan fram
för sakramentsaltaret, och vid S :t 
Petri grav. Men fastän fred rådet 
mellan italienska staten och den 
Heliga Stolen, är inan alltjämt vak
sam i Vatikanen, och dess språk
rör, Osservatore Romano, innehöll 
en skarp kritik över en artikel i 
fascisternas ungdomsorgan Balila, 
som hade påstått, att den unge ita
lienaren, Italiens äkta son, skulle 
älska sin nästa såsom sig själv, en
dast när nästan var italiensk med
borgare. Annars vore det nog att 
hysa högaktning, så länge sådan vi
sades mot den unge italienaren. 

Osservatore Romano framhöll, att 
begreppet »nästa» icke kan inskrän
kas endast til l landsmän, därför att 
alla människor äro vår nästa (Luk. 
10 : 29-37) och erinrade om, att 
Kristus lärt oss att betrakta alla 
människor, ja, till och med våra 

fiender såsom vår nästa (Matt. 5 :  
44-46). Fascisttidningens villfa
relse vore av det slag, au man finge 
hoppas, att den aldrig vidare upp
repades. 

En av Roms mest bekanta kurie
kardinaler, \Vilhelm van Rossum, 
den energiske, varmhjärtade leda
ren av Propagandakongregationen, 
avled under 1932, liksom även en 
annan av den katolska världens 
mer kända personligheter, en man, 
vilken Vatikanen gärna hade sett 
bland purpurati, men som för att 
mer oberoende kunna arbeta på den 
inre och yttre politikens fält avböjde 
kardinalshatten: D :r Ignaz Seipel, 
Österrikes förbundskansler, lika 
stor som statsman, människa och 
präst. 

Trogen påvamas traditioner gyn
nar Pius XI vetenskapens olika gre
nar och har låtit uppföra ett nytt 
observatorium i Castel Gandolfo i 
stället för det gamla i Vatikanen, 
och jesuitpater Stein fortsätter det 
arbete, som med sådan framgång 
utfördes av hans världsberömde or
densbroder, astronom.en pater Ha
gen. 
· Själv ända från ungdomen idkare 
av lärda idrotter, blev Påven vid en 
audiens i Vatikanen hyllad av 900 
vetenskapsmän av olika religion, 
från olika delar av världen, även 
från Norden, vilka deltagit i den 
intemationella fysiologkongressen i 
Rom. Deras talan fördes · av pro
fessor Filippo Bottuzzi. Påvens svar 
framfört med hjärtats värme och 
tankens överlägsna klarhet, har ka
rakteriserats såsom »den klassiska 
formuleringen av det innerliga sam
bandet mellan tro och vetenskap». 

I februari firade den Helige Fa
dern sitt pontifikats tioårsdag och 
i maj sin 75�årsdag, varvid hela den 
katolska kristenheten bragte honom 
sin hyllning. 

Påvedömets intemationella betv
delse visar sig ej minst däri, att 



36 suveräna stater låta: sig repre
senteras vid Vatikanen, och att 
denna å sin sida har lika många 
representanter med diplomatisk ka
raktär, och dessutom 22 apostoliska 
delegationer, utan diplomatisk så� 
dan. 

Pius XI, vars apostoliska nit vill, 
att allt skall bliva till Guds ära och 
själamas bästa, har låtit inrätta 
radioanordningar i S :t Peterskyr
kan, och därigenom kan man. nu i 
olika delar av världen höra guds
tjänsten i kristenhetens största 
tempel, vid helgonkröningar och 
andra högtidligheter. 

Vår Helige Fader, som blivit kal
lad missionernas Pave, kan med be
rättigad glädje se, huru under hans 
pontifikat nya missionsstationer i 
mängd grundats och huru Kyrkans 
ordnar, både äldre och yngre; i ädel 
tävlan sända evangelii förkunnel
se till olika d.elar av jorden. Sär
skilt har Salesianer-kongregat_ionen 
under den i december 1931 avlidne 
generalföreståndaren Don Filippo 
Rinaldis ledning utvecklat ett stor
artat arbete på missionsfälten. Kon
gregationen, som är grundad av Don 
Bosco (t 1888) ,  har nu 45 »ordens
provinser» med 670 kloster och 
9,561 m.edlemmar. Till efterträdare 
åt Don Rinaldi valdes vid general
kapitlet i Turin vid Don Boscos 
grav Don Pietro Ricaldone, vilken 
sedan 1921 varit generalprefekt för 
kongregationen och därjämte är ex
pert i lantbruksfrågor samt förfat
tare till värdefulla skrifter angåen
de jordbruk. I gamla och nya värl
dens länder arbeta Salesianerna i 
sin heliga stiftares ande, och Don 
Boscos liv och verksamhet utgör 
en illustration till apostelns ord: 
Caritas numquam excidit (Kär
leken upphör aldrig) 1 Kor. 13 : 8. 

Till ett kä,�·lekens korståg i hela 
världen manar den Helige Fadern 
i sin encyklika »Carita:te compulsi» 
(drivna av kärlek) ,  där han besvär 
jordens alla folk att taga avstånd 
från fördärvlig egoism och sam
mansluta alla goda krafter till för
svar .för religionen och den sociala 
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freden, genomträngda av offervillig 
kärlek. 

Pius XI :s ädla fadershjärta klap
par varmt för alla och ,allramest 
för dem, vilka lida förföljelse för 
trons skull. 

I 1:undskrivelsen »Acerba animi» 
riktar han d_ärför kristenhetens 
blickar på Mexiko, där den relic 
gionsfientliga regeringen gynnar 
ateistiska och undertrycker katol
ska skolor, berövar katolikerna sjä
lavård genom att inskränka präs
ternas antal till en för 50,000 a 
60,000 själar, förbjuder främmande 
präster att öva själavård i landet, 
fängslar och bortför två av Kyr
kans ärkebiskopar Ruiz y Flores av 
Mexiko och Orozco y Ijmenez av 
Guadalajara, beundransvärda över
herdar för Mexikos katoliker, vilka 
i trohet och mod tävla med den 
första kristna tidens, och vilkas för-
1::öner bidragit att till Kyrkan åter 
föra den avfällige prästen Joaquim 
Perez, som av Calles, Mexikos Nero, 
blev gjord till »patriark», men på 
dödsbädden under djup ånger bad 
att få återupptagas i Kyrkans sköte, 
förklarande: »Jag önskar att dö i 
den heliga, katolska, apostoliska, 
romerska Kyrkan, i förtröstan på 
Guds gränslösa barmhärtighet och 
på min goda moder, den heliga 
Jungfrun av Guadelupe. .Jag tror 
allt, vad den heliga Kyrkan lär, och 
manar alla att icke vända sig bort 
från henne, ty hon är den enda 
räddningsarken». 

Även i Spanien är Kyrkan föremål 
för svåra rättskränkningar och ofta 
för grovt övervåld. Jesuiterna hava 
förvisats och övriga ordnar förbju
dits hålla skolor, och det fastän på 
många orter flertalet barn under
visats i otdensskolor, t. ex. i M.ad
rid, där 44,000 barn besölcte dylil�a 
skolor, men endast 34,000 de offent
liga. När nu staten slopar ordens
skolorna, skall den i hela landet få 
en utgift av 120 millioner pesetas 
för folk- och 25 millioner för mel
lanskolor, rätt kännbart för en stat, 
vars finanser uppvisa .ett under
skott av 510 millioner, Bland or-



densskolorna intogo jesuiternas 
främsta rummet: 6 .  universitet, 22 
kollegie1; och talrika vetenskapliga 
institutioner. Men jesuiterna ägna
de sig icke endast åt den högre un� 
dervisningen, utan hade även folk
skolor, hantverks- och lantbruks
skolor samt dessutom söndags- och 
aftonskolor med ungefär 30,000 
barn. Tack vare jesuiternas skolor 
finnas nästan inga analfabeter i 
Baskiska provinserna2 ) . 

Utvisningsdekretet mot jesuiterna 
uppväckte en storm av protester ej 
endast bland de djupa led�n utan 
även bland intelligensen: deputera
de, universitetsprofessorer, 1/1. a. den 
bekante professor Unamuno, 85 av 
Spaniens förnämste rättslärde m. fl. 
uppträdde till jesuiternas försvar: 
EU glädjande tidens tecken är, att 
den katolska ungdomen, icke minst 
studenterna, energiskt protestera 
mot regeringens kyrkofientliga poli
tik. När ungdomen allt talrikare 
samlats kring de katolska fanorna, 
'när den utmärkta katolska tidningen 
»El Debate» _får allt flere kolleger 
i pressen för att återerövra Cid 
Campeadors land från religionens 
fiender; liksom korsriddarna åter
erövrade det från muhammedaner
na, då kommer att besannas vad en 
diplomat yttrade . om den katolska 
ungdomen: Här äro de män, som 
en gång skola styra Spanien. 
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Katolicismen i Spanien kommer 
;nog att segerrikt genomgå den lutt
ringens eld, vari den nu är stadd, 
om nämligen många män finnas så
dana. som den bekante kompositö
ren Manuel de Falla, vilken då man 
ville ställa till en stor hyllningsfest 
för honom på rådhuset i SeviUa, 
svarade, . att han, en ringa död
lig, . icke ville hylla'S, då man i 
Spanien vägrade Gud och Hans 
Kyrka den hyllning, som tillkom
mer vår Herre. 

Ett land, som alltjämt är ett of
fär för religionsförföljelse av för
färligaste slag, är Ryssland, där alla 
upptänkUga medel, blodigt våld och 

intensiv ateistpropaganda användas 
till 1 eligionens utrotande. För ateis
men utbredande i alla samhälls
lager arbetar framför allt »De gud
löses förbund», som räknar 3,5 mill. 
medlemmar. Dess femårsplan för 
religionens undertryck.ande upphöj
des i slutet av maj 1932 till lag. 

Under femårsplanens första år 
skola alla konfessionella skolor, 
kyrkliga akademier, prästsemi
narier och teologiska kurser, stän
gas. Alla personer, vilka räknas så
som den religiösa kultens tjänare, 
hänföras till den kategori av per
soner, vilka staten ej tillerkänner 
rätt till livsmedel. Alla dessa per
soner skola före den 1 maj 1935 
hava lämnat Sovjetunionens områ
de, vid äventyr av utvisning. 

I Sovjetrepublikernas huvudstä
der skola alla kyrkor, av vad be
kännelse det ,,ara må, stängas från 
och 1p.ed 16 maj 1934. Från och 
med den 1 maj 1937 får icke bön
hus eller kyrka öppnas å Sovjet
unionens område. 

Av de 300 katolska präster, vilka 
ännu torde finnas kvar i Sovjet
riket, försmäkta 200 i bolsjeviker
nas fängelser. Endast ungefär 100 
kunna utöva själavård, lltsatta för 
s'tändiga trakasserier och allehanda 
faror. Så t. ex. satte bolsjevikerna 
eld på en på ryskt område, nära 
polska gränsen belägen lada, där 
en polsk präst läste mässa för någ
ra katoliker, varvid prästen och de 
troende blevo innebrända. 

Från sitt huvudsäte i Ryssland 
tränger gudlöshetsrörelsen in i and
ra länder, ej minst i Tyskland, där 
den räknar fanatiska partigängare 
både inom och utom kommunister
nas led. 

»Många, som nu med fötskräckel
se se gudlösheten gripa omkring 
sig», skrev biskopen av Regensburg, 
D :r M. Buchberger, »få icke glöm
ma, att denna ej stigit nedifrån och 
upp, utan .tvärtom ofta sjunkit från 
befolkningens övre lager till de läg
re, Herr Geheimerådet fö:eckel har 



i det avseendet varit en broderlig 
vän till Stalin och Lenin». 

Den kraftigaste motvikten mot 
gudlöshetsrörelsen är katolska Kyr
kan, icke minst hennes ordnar och 
kongregationer, vilka taga sig an 
all mänsklig nöd, både andlig och 
lekamlig. I Tyskland ägna sig mer 
än 73,000 munkar och nunnor åt 
karatitativt arbete, 27,000 sjuka vår
das av dem, en million nödställda 
hava fått mat vid klosterköken. 

En av det medeltida ordens
livets stoi·män; en av Tysklands yp
persta söner, dominikanermunken 
Albertus Magnus, greve af Bollstädt 
( t 1280), vilken löste sin tids stora 
problem att åt antikens vetenskap 
förvärva hemodsrätt i kristenheten, 
har blivit helgonkrönt och upphöjd 
till Doctor Ecclesire - han den 
store läraren åt en ännu större lär

junge, S : t  Thomas af Aqnino3 ) .  

Gammal och dock evigt ung, ut
övar den katolska sanningen sin 
djupa dragningskraft på sannings
sökande själar, och en betydande 
protestantisk teolog, D :r Peterson, 
har efter allvarliga studier av ka
tolsk teologi övergått, till katolicis
men. 

· Livskraftig, med vaken blick för 
dagens frågor, var katolikdagen, 
samlad i Essen 31/8-5/9, och un
der rubriken »Kri'stus i storstaden», 
behandlades ämnen angående ka
ritas, skolor, arbete i diaspora och 
mission i hednaländer, arbetare
och jordbruksfrågor, pressen, den 
katolska litteraturen m; m. Ponti
fikalmässan, som celebrerades av 
nuntien Mgr. Cesare Orsenigo, be
vistades av 250,000 personer, bl. a. 
40,000 vuxna ungdomar. 

Tysklands katoliker behöva verk
ligen vara ·på sin vakt. Ty stor 
fara hotar. »Neue Gefahren fiir die 
Kirche», heter en uppsats i den yp
perliga tidskriJften »Der Sendbote 
des göttlichen Herzens Jesu» (N :o 
8, 1932), och däri påvisas dels na
tionalsocialismens ytterst fientliga 
inställning till katolicismen, dels 
det tyska och det österrikiska epi-
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skopatets enhälli,ga förkastelse av 
detta partis fördärvliga ideer och 
hänsynslösa kampmetoder4 ) .  . , 

»Nationalsocialismen», skriver bi
sknpen af Linz, »lägger i dagen en 
fyrfaldig undermålighet i morali�kt 
avseende : genom sin orimliga, full
ständigt materialistiska ras-teod ; 
genom sin antikristliga nationa
lism; genom att söka göra Kyrk�n 
till statens slavinna ; genom att 
låta kristendomen vara endast en 
skylt»5 ) ,  

Det hänsynslösa våld, som pre
dikas . och praktiseras av national� · 
socialisterna, överträffar nästan de 
metoder, Bismarck använde under 
kulturkampen. 

Åt järnkanslern skulle före världs
kriget resas en staty på ett torg i 
Pozna'n ( Posen) huvudstad i den 
provins med samma namn, vilken · 
Preussen 1772 och 1793 ryckte till 
sig från det gamla polska riket, men 
som efter världskriget återställts 
till det återuppståndna Polen. 

I stället för Bismarcksstatyn har 
nu uppförts en äl'estod åt Frälsa
ren, åt Jesu heliga Hjärta, den gu
domliga kärlekens sinnebild, till en 
tacksamhetsgärcl från Polens folk 
för återvunnen frihet. Denna äre
stod blev den 30 oktober efter av
sjungande av en hymn, till Jungfru 
Maria, högtidligen invigd av Kar- . 
dinal Hlond, primas av Polen, och 
ärkebiskop av Gnezno-Poznan, i 
närvaro av flera biskopar och 50,000 
troende. I ett högstämt anförande 
tolkade kardinalen det polska fol
kets innerliga tacksamhet mot den 
gudomlige Frälsaren och riktade en 
gripande maning till . ana att en
dräktigt arbeta i Kristi sinne och 
anda. 

Då i flera länder statsomnipotens 
och etatism hotar, och ansatser till 
dylikt icke saknats i - Polen, har 
Kardinal-primas (Hlond) utfärdat 
ett herdebrev, vilket kan anses ut
göra en sammanfattning av Kyr
kans lära om staten, dess ursprung, 
dess förhållande till . individerna 
samt en värdefull . ,;ägvisare för 



medborgarna rörande deras ställ
ning till staten, deras samarbete i 
politiska och ekonomiska ifrågor 
både inom det egna landet och i 
förhållande till främmande länder. 

Under hela året 1932 har landet 
runt hållits väldiga protestmöten 
mot det förslag till äktenskapslag
stiftning, v�lket regeringen utan 
hänsyn till konkordatet och den 
kanoniska lagen, framlagt. Protest
rörelsen växer dagligen i polska 
nationen. 

Det polska riket räknar, som be
. kant, över 32 millioner invånare. 
Av dessa äro mer än 22 millioner 
polacker med polskan såsom mo
dersmål, nämligen i övre Schlesien 
92,3 % ; Poznan 90,5 % ; Pomera
nien (»Korridoren») 89,9 % ; Kra
kau 91,4. % etc., etc. ; med fullstän
diga medborgerliga rättigheter för 
de icke-polska minoriteterna, utan 
hänsyi1 till konfession6 ) .  

I hamnstaden Gdynia har under 
stora högtidligheter · grundstenen 
lagts till en präktig basilika, hel
gad åt Jungfru Maria, »Havets 
Stjärna». 

Även i missionsverksamheten tar 
Polen livlig del genom utsändai1de 
av präster och systrar såväl till Af
rika som till Fjärran östern. Bl. a. 
har pater vVieczorek, tillhö1:ande 
Missionsk.:ongregåtfonen, nyligen i 
Hongkong grundat ett seminarium 
för utbildande a:v kinesiska präster, 
V�lket 'reda!! måst ytterligare ut
vidgas. 

Den 26 mars 1932 avled en av 
de polska episkopatets yppersta 
medlemmar, . biskopen av Finsk, 
Mgr. Sigismund Lozinski, en man, 
som med djup lärdom förenade 
brinnande iver för själarna, en· av 
de _ ädlaste persoill1gheter, jag haft 
lyckan lära känna, en herde, som 
för sin tros skull ·kastades i fän
gelse av tsarregeringen och senare 
av bolsjevikerna, och som återkom
men till Polen · var rastlöst verksam 
på en av de svåraste_ �ch mest krä-
vande posterna7 ) .  

· · 

Bland iänder., ·,,ars söner i mängd 

gå ut som missionärer till hedna
världen, står Frankrike, men ovan
ligare är, att missionsfrågor venti
leras vid »La Sorbonne». Så skedde 
em(!llertid då kanonikus Paul Four
nier där ingav en avhandling. »De 
katolska missionärernas andel i ve
tenskapens framsteg under 19-�de 
och 20 : de seklen», och på denna 
avhandling förvärvade doktorsgrad. 
Kanonikus Fournier omnämnde i 
sin disputation bl. a. de otaliga 
franska missionärer, som kunna 
uppvisa glänsande upptäckter på 
naturvetenskapernas område, t. ex . 
pater Du Tertre, vars etnografiska 
arbeten om Antillerna ännu i dag 
ej funnit sin like, pater Lafitan, 
vilken i det 18: de seklet skapade 
grundvalarna för den jämförande 
etnologien, och de franska jesuiter
na, vilka överförde från Kina till 
Europa kännedom om dittills här 
obekanta växter och trädslag. 

Examenskommittcn å sin sida 
fastslog, att . nästan 80 % av alla 
nyttiga exotiska växtslag blivit in
förda till Europa av missionärer. 

Under år 1932 har en av Frank
rikes mest kända katolska förfat
tare, Rene Bazin, avlidit. Född 1853 
i Angers, ägnade han sig först åt 
juridiken, men. övergick sedan till 
litteraturen, dår han snart gjorde 
sig ett namn. Utom de stora ro
manerna » La terre qui meurt», » Les 
Oberle» etc. och ett antal smärre 
berättelser, varav en, »Mon oncle et 
mon cure», varit ganska använd vid 
undervisningen i våra skolor, har 
han utgivit »Davidee Birot», vilken 
väckte ett oerhört uppseende och 
gav upphov åt en katolsk organisa
tion »Les Davidees» bland folk
skolelärarinnorna i Fr·ankrike.(folk
skolorna där äro, som bekant, reli
gionslösa), och nn. senast den stor
slagua »Magnificat·», vari den präs
terliga kallelsen behandlas. 

Den religionsfientliga rörelsen i 
Frankrike förefaller att vara för
svagad. Sålunda uppträdde den då
varande ministerpresidenten Her
riot mycket ener.giskt · till fö1;svai· 



for nuntien lVIgr. Maglione; när 
denne angreps av »Action fran
caise». Och i en intervju med re
daktören för cle vänstersinnade ka
tolikernas organ »L' Aube» förlda
rade han, att Frankrike i sin strä
Yan till fredens betryggande endast 

. kan lyckönska sig till sina förbin
delser med Vatikanen. 

Ett bevis för denna nya oriente
ring återfinnes även däri, att i kyr
korna numera nästan allmänt upp
tagits bruket att efter högmässan 
avsjunga motetten »Domine salvam 
fac Rempublicam». 

För att ytt.erligare sprida och be
fästa de katolska synpunkterna 
bland allmänheten har nyligen 
»L' Action catholique de la Jeunesse 
frarn;aise» infört korrespondensun
dervisning i katolsk sociologi. Skä
let därtill är att katolikerna brista 
i kunskap, om man jämför dem 
ined socialisterna och kommunis
terna. Två kurser ha organiserats. 
EleYerna få sig sex gånger årligen 
förelagda ämnen, vilka de skola be
handla med ledning av sådana böc
ker som Ferdinand Cavallery's 
»Precis de la doctrine sociale catho
lique» och Bellone's Entretiens fa
miliers sur la morale sociale», jäm
te de påvliga encyklikorna. Upp
satserna återsändas rä.ttade och med 
undervisning om, hur det förelagda 
ämnet bör behandlas. 

Dylika kurser äro för övrigt ingen 
nyhet utan användas också vid Ka
tolska institutet för högre studier i 
London. 

Icke minst i England har man 
tliok för den betydande roll, läka
ren spelar i det nutida samhälls
livet, och då »British Medical Asso
ciation» firade sin hundraårsfest, 
och Londons samtliga katolska lä
kare med anledning därav bevis
tade en kyrkofest i vVestminster
katedralen, höll kardinal Bourne ett 
tal, vari han bJ. a.yttrade : »Betrak
tat från den högsta synpunkten, be
står en läkares arbete i att upptätt
hålla den underbara likheten mel
hin Gud och människan, omedel-
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bart, när det gäller kroppen, medel
bart när det gäller själen. På grund 
härav skall läkaren betrakta även 
den eländigaste människa såsom ett 
gudomligt mål för sitt arbete». 

Länge hava Englands katoliker 
visat förståelse för den katolska 
pressens betyd els�. ett stoi't · antal 
periodiska publikationer finnas så
som The Month, The Black Friar, 
The Tablet, The Universe m. fl., och 
författare med världsrykte såsom 
en G. K. Chesterton, en Hilaire Bel
loc föra den katolska sakens talan. 

Sedan ungefär 6 år tillbaka fin
nes ett slags pressbyrå, The Cat
holic Action Society», som håller 
ögat på icke-katolska tidningar och, 
däi· så behövs, till dem insänder 
beriktiganden. Byrån utger dess
utom flygskrHter beträffande ak
tuella frågor, såsoni Kristi gudom, 
bikten, äktenskapet, religionen och 
vetenskapen etc. EU femtiotal så
dana flygskrifter hava utgivits, och 
endast under år 1930 såldes 200,000 
exemplar i olika delar av världen. 

Ett sekel har förflutit sedan Ox
fordrörelsen .började, och med an
ledning därav hava ett par hundra 
anglikanska andliga utfärdat ett 
manifest vari de mana till återför
ening med den Apostoliska Stolen, 
erkänna Påvens primat och bekän� 
n_a sig till d� flesta av den katolska 
Kyrkans trosläror. Det är att hop
pas, att många av dessa mani
festanter själva följa det föredöme 
som gavs av Oxfordrörelsens yp
persta män, ,John Henry Newman, 
Edward Manning m. fl. Under de 
senaste 20 åren hava 281 anglikan
ska präster blivit katoliker. Också 
andlige av riktningar, som stå fjär
ran från katolicismen, ·hava sökt 
sig hem till Moderkyrkail, bl. a. D :r 
,villiam Edwin Orchard, vars kon
version i Rom under sommaren 
1932 väckte utomordentligt uppse
en'de i England, enär han ansågs 
vara en av Lbndon:s främsta pi·o
testantiska predikanter och ,;ar 
mycket anlitad såsom själasörjare. 

En annan märklig konversion 



ägde rum .i Einsiedeln (Schweiz) ,  
där den kände protestantiske reli
gionshistorikern och filosofen Os
kar Bauhofer annandag påsk upp
togs i Kyrkans sköte. 

Ända till helt nyligen vai· Bau
hofer föredragande för teologiska 
frågor uti det av det s. k. elmme
niska mötet i Stockholm grundade 
Internationella Socialvetenskapliga 
Institutet i Geneve. 

I kalvinismens forna högborg, 
Geneve, ökas katolikernas antal år 
från år. Även i ett annat protestan
tiskt land, Holland, blomstrar, efter 
måpghundraårig förföljelse, ka
tolskt liv allt skönare. Katoliker
nas antal är där f. n. omkring 
2,700,000 på c:a 7,900,000 invånare. 
I parlap1entet äger det katolska 
partiet 30 platser på 100, och i re
geringen sitta 4 katolska ministrar 
på ett samfällt antal av 9. 

Det katolska politiska partiets so
ciala aktivitet grundar sig på Leo 
XIII :s encyklika »Rerum novarum» 
(Rundskrivelse om arbetarfrågan). 

Sedan 9 år tillbaka äger Holland 
ett katolskt universitet i Niim
wegen. De.ssutom finnes en katolsk 
hanclelshögskola, 11 folkhögskolor, 
16  lantbruksskolor och ett stort an
tal goss- och flickskolor. Även en 
mängd karitativa anstalter under
hållas av katoliker, och katolska 
sammanslutningar finnas bland så
väl bönder som arbetare och arbets
givare. Den katolska pressen ut
övar ett stort inflytande och räknar 
34 dagliga tidningar samt 91 tid
skrifter. 

Den katolska filmcentralen och 
raclioförbunclet kämpa framgångs
rikt om rätten att göra samhället 
bekant med elen katolska kulttuens 
insatser. BL a. har i oktober må
nad i Utrecht förevisats den första 
katolska filmen om elen · kristliga 
arbet .arrörelsen. Den bär titeln 
» Kentering» ,  har inspelats Såväl i 
olika holländska städer som i Brys
sel, Paris, Rom etc. och föreställer 
dels arbetsförhållandena före en
cyklikan Rerum novarum, dels den 
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kl'istliga arbetarrörelsens uppkomst, 
de kristliga arbetarorganisationer
nas gradvisa utveckling m. m. Fil
men, som inspelats på initiativ av 
elen holländska katolska arbetar
f öreningen, utgör en blandning av 
s. k. »dokumenteringsfilm» samt 
» förströelsefilm».  De agerande äro 
övervägande katolska arbetare. 

Sltitligen bör nämnas de holländ
ska katolikernas storslagna arbete 
för missionen: på var 645 :te kato
lik i Holland beräknas komma en 
missionär. 

Om katolskt liv blomstrar så 
kraftigt i Holland, så härrör detta 
icke minst därav att Eukaristien 
intar en så dominerande plats i de 
holländska katolikernas liv: både i 
helg och söcken mottaga äldre och 
yngre talrikt och flitigt elen heliga 
k0111111 unionen. 

En Eukaristiens triumf var den 
eukaristiska kongressen i Dublin, 
där hela Irlands folk, från fri
statens högste ledare till elen rin
gaste medborgare under hänförelse 
hyllade Kristus konungen, vår gu
cl.omlige, under Sakramentets slöja 
dolde Frälsare, och med ändlöst 
jubel hälsade Pctri efterföljares 
legatus a latere, kardinal Lauri, 
representant f,ör Rom, vars påve 
Celestinus 432 till Irland sände elen 
helige Patrik, Erins apostel, vilkens 
1500-årsjubileum nu högtidlighölls. 

Den internationella eukaristiska 
kongressen, som livfullt skildrats i 
Credos augustinummer 1932, be
möttes i Dublin sympatiskt, även 
från icke-katolsk sida, men då någ
ra kongressister gjorde en utflykt 
till en småstad med övervägande 
orangistiskt-protestantisk befolk
ning, blevo de mottagna med sten
kastning, efter vad »Dagens Ny
heter» (Stockholm) berättade. 

Till elen eukaristiska kongressen 
hade stora pilgrimsskaror kommit 
från nästan alla länder i gamla och 
nya världen, icke minst från För
enta Staterna, där katolskaKyrkan 
räknar mer än 20 millioner mecl
lenimar. Kom1ersioneri1as antal är 



även mycket stort därstädes och 
uppgick under år 1932 till icke 
mindre än 40,296. 

Hierarkien består där av 4 kar
dinaler, 17 ärkebiskopar inclusive 
kardinalerna, samt 105 biskopar. 

Där. fimies 172 , prästseminarier, 
7,5 14 katolska skolor med 2,27 1,191  

• elever samt 645 katolska sjukhus 
med i genomsniU 110,000 patien
ter dagligen. Det är också från 
Förenta Staterna som till Påven an
länt årets märkligaste gåva. (Inom 
parentes kan nämnas, att den He
lige Fadern från olika håll brukar 
få originella skänker: som t. ex. 
den lilla vit- och svartbrokiga lek
sakshunden, vilken en ännu ej ett
årig pys helt spontant vid en audi
ens räckte honom, och som .nu pry
der hans skrivbord, eller som de 3 
stora tavlorna av japanska gudom
ligheter, vilka, försedda med dit
hörande japanska böner, sändes 
Påven av den buddistiske målaren 
Takabashi Shoko.) 

Gåvan från U. S. A. utgöres av 
ett i artistiskt skinnband bundet 
e-x:emplar av »Congi'essional Re
cord», 'd: v. s. amerikanska parla
mentets officiella protokoll, som en 
särskild kurir, utsänd av de stora 
katolska organisationerna i Fören-
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ta Staterna, i oktober framlämnade 
till Påven. Under årets lopp hade 
nämligen kongressen, på förslag av 
en demokratisk och ·en republi
kansk representant, enhälligt beslu
tat att i &itt protokoll inrycka hela 
den påvliga encyklikan »Quadra 
gesimo anno» i engelsk översätt
ning, på de't alla kong1·essledamöter 
skulle lära känna detta märkliga 
dokument. . 

Kulla pr 'Odensviholm, heliga 
Katarinas av \.Vadstena dag, 22/3 
1933, 

Gustaf Annf elt. 

1) I,eo XIII, Rundskr/vel�e om a1•betar
frågan utgiven av Birgittaföreningen, 2 :dra 
uppi., sid. 10. 

2) »The Catholic Mind» (New-York), 22 
jan. 1933, sid 26 ff. 

3) P. Mandonnet 0. P., Saint Albert le 
Grand (Revue Catholique des idees et des 
faits, Bryssel, 25 nov. 1932). 

4) Gustaf Armfelt, »En fara för kristen
heten och världsfreden», Credo, sept. 1932, 
sid. 240. 

5) La Croix du Dimanche (Paris) 26 
febr. 1933. Jfr. även P. Joseph Schröteler 
S. J., »Nationalpolitische Erziehung» (Stim
men der Zeit, nov. 1932, sid. 115). 

6) Polska Katolicka Agencja Prasowa 
(Warszawa), juni 1932. 

7) Gustaf A'rmfelt, »I en katolsk biskops
stad vid bolsj evikgränsen», Credo, april 
1925, sid, 90. 
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CREDO S 'B Ö Cl(ER. 

Vilhelm Madsen : Det nye 
Rusland. Hasselbalch, Kp
benhavn, 1932. 

Bogen er et »aktuelt lndlreg i 
den mregtige Debat, der nu mere 
end nogensinde fpr har bredt sig 
over hele den civiliserede Verden, 
Debatten om de faktiske· Forhold i 
Sovjet Unionen» (Forord) .  

Fprst og fremmest giver da Bo
gen ogsaa et godt Billede af de rus-
siske Forhold. Vel hprer Forfatteren 
ikke til de ret faa Vesteuropreere, 
der har Fprstehaandskendskab til 
det nye Rusland. Men han spger sine 
Oplysninger hos dem, der sidder 
inde med denne vrerdifulde Kvali
fikation. De.r er udkommet en :hel 
Del oplysende Vrerker, hvis For
fattere har levet i det nye Ruslancl 
eller har gjort sig elen Ulejlighecl at 
gennemplpje elen sovjetrussiske 
Presse og Litteratur og derfor kan 
tale med Inclsigt og Myndighed. Der 
fincles i denne Bog et helt og goclt 
Kapitel om »de litterrere Kilder» ,  
hvoraf man ser, hvor flittigt og  
samvittighedsfulclt Forfatteren har 
stucleret elen foreliggencle Litteratur 
om Ruslancl. Kun et af Hoved
vrerkerne savner man : ,v alcle
mar Gurian, Der Bolschewismus 
'1 931,  udkommet paa Tysk og En
gelsk. Denne Fremstilling af Bol
schevismens Historie og Aand er-

statter Snese af mere letkpbte j our
nalistiske Frembringelser, som kun 
har Dpgnpressens flygtige Interes
se. Gurian er Katolik og hans 
Trenlming er katolsk. Vilhelm 
Madsen vilde have fundet en mreg
tig Forbundsfrelle i Gurian ; thi og
saa Madsen holder Dom over Bol
schevismen ud fra et udprreget 
kristent Stade. Medens Gurian un
derspger Bolschevismens Princip
per og clerfra kommer til de fak
tiske Forhold, gaar Madsen snarere 
den modsatte Vej ; men begge mp
des i det samme Resultat : »Bol
schevismen er Verdenskulturens 
Dpdsfj ende» (S. 164) . 

Det er ,1rerd at lregge Mrerke til, 
at der blandt Bolschevikkernes litte
rrere Modstandere ikke blot findes 
katolske eller udtalt kristne eller 
blot saakaldte »Burgpj ser»forfatte
re, men ogsaa Socialister, ja enclog 
Kommunister,. altsaa Marxister af 
Overbevisning. De brrendemrerker 
den russiske Bolschevisme som den 
» sande» Kommunismes Vrrenge
billede. Man har nok Lov at sppr
ge : Hvad er da .»sand» l{:ommunis
me? Hvem skal afgpre, hvilken 
Form af Marxismen der er den » ene
berettigede» ? - Den socialistiske? 
-- kommunistiske ? - Bolschevis
men?  Leninismen? Stalinismen?  
Trotzkismen? 

Vi Katolikker burcle lrese og an-



hefale denne gode Bog om Bolsche
vismen. Kun et eneste Sted viser 
Forfatteren sig at vrere paa Vild
spor. S. 144 citerer han - uden 
at nrevne ham - Fiilöp-Millers op
rindelige, senere dog reviderede An
skuelse, at Bolschevismen var en 
»harJJarisk Jesuitesme». Heller ikke 
denne, ellers godt belreste Forfatter 
vidste, at Jesuitterne ikke hyl
der og aldrig har hyldet Grundsret
ningen: Hensigten helliger Midlet. 
Atter har vi her et slaaende Eks
empel paa, hvorledes en ellers 
�,amvittighedsfuld Skribent paa et 
enkelt Punkt viser sig ensidig un
derrettet, ensidig og utilstrrekkeligt 

Tysk katolsk samling 1933. 
Ärkebiskopen av Wien Theodor 

Innitzer har . utfärdat ett högtidligt 
upprop om »ett tyskarnas heliga 
år», ,som skall nå sin höjdpunkt i 
den allmänna tyska katolik.dagen i 
\Vien 1933. »Tre stora minnen hava 
framkallat tanken på en stor fest 
för hela den tyska katolicismen: 
1433, 1683, 1853. Fullbordandet av 
vViens vårdtecken, Sfephansdomen, 
år 1433 manar fram minnet av en 
tid, då för det tyska folket det 01·
det i full utsträckning var sanning: 
En Gud, ett folk. Så må återför
eningen i tron bliva föremål för 
böh och arbete under tyskarnas he
U ga år. Segern över turkarna fram
för Wien, Wiens räddning vid an
dra tmkiska belägringen 1683 för 
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oplyst, naar det drejer sig om ka
tolske Ting. 

Forpvrigt kan vi ifuldtud tiltrrede 
Forfatterens Syn (S. 171): » Ingen 
kan nu med nogensomhelst Ret 
sige, at man ikke ved, hvad der 
foregaar i Rusland, eller at der ikke 
findes litterrere Hjrelpemidler til at 
lrere Forholdene derover at kende. 
Man kan vel sriarere med god 
Grnnd luevde, at der i Lpbet af de 
_sidste ti Aar er skrevet mere inte
ressante Bpger om det moderne 
Rusland end om noget andet Stor
emne i Verden» .  

J. Wolfisberg S . .J. 

oss till de tider, då den univ.ersella 
katolska tanken, vars bärare påve
döme och kejsardöme hava :varit, 
segrade över Islam, som spände sin 
energi till det yttersta, och över där
med förbundna egennyttiga europe
iska faktorer. Detta minne upp
kallar oss att med S : t  Michael, 
Tysklands skyddspatron, oför
skräckt kämpa för tro och folk. Den 
tyska katolik.dagen i \Vien 1853 
väcker till liv minnet av de dagar, 
då den tyska katolicismen samman
slöt sig till en målmedveten rörelse 
och bland de österrikiska· tyskarna 
och andra framgångsrikt arbetade 
vidare på den av den helige Kle
mens Maria Hofhauer inledda ka
tolska restaurationen.» Den all
tyska katolik.dagen i ·wien skall 
dock på intet sätt blott bliva en till
bakablickandets fest, ett berusande 
jubileum. »De tyska katolikerna 
av alla stammar och stater inbju
das till en kongress, som ur det 
storslagna förflutna vill och måste 
hämta lärdomar för den närvaran
de tiden, som det är vår uppgift att 
bemästra, till en kongress, som vill 
främja besinning, förinnerligande 
och fördjupning;» Katolik.dagen i 
Wien »skall på detta sätt klart och 
målmedvetet utarbeta riktlinjerna 



för den tyska katolicismens uppgif
ter mot sitt folk och det kristna. 
Mellaneuropa och glatt och mål
medvetet taga på sig ansvaret där
för». »Sällan har väl ett samarbete 
mellan alla tyska katoliker varit 
mera av behovet påkallat än i våra 
dagar. Vilken underbar symfoni 
samverkandet av den mer än 1700-
åriga obrutna katolicismen vid Do
nau och Rhen, den medvetna nord
och östtyska diasporakatolicismen . 
och de tyska katolikerna i försking
ringen kan bliva, det skall denna 
kong�·ess uppenbara. Fruktbringan
de förnyelse skall det religiösa livet 
och det tyska katolska folkets strä
vanden vinna genom denna allmän
na tyska katolikdag. Bön, arbete 
och ett spännande av alla krafter 
och fran\för allt Guds välsignelse 
må föra till det, som vi alla önska 
och . hoppas : ett entusiastiskt sam- · 
fällt betygande av den katolska tron 
och en kraftig väckelse till katolskt 
liv.» 

(Efter Germania.) 

Polen. 

Den senaste polska biskopskonfe
rensen i · \Varschau måste framför 
allt sysselsätta sig med de försök 
till en lagstiftning i icke-kristlig 
anda, som nyligen gjorts i Polen. 
Hittills har civiläktenskap i Polen 
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varit tillåtet uteslutande för kon
fessionslösa ; alla övriga medl:or
gare kunde ingå äktenskap blott 
enligt sina bekännelsers föreskrif
ter. Enligt det nya lagutskottet 
kommer blott civil1=i,ktenskapet att 
hava statsrättsligt bindande karak
tär. De äktenskap, som endast av
slutas i kyrkan, skola betraktas 
som rättsligt ogiltiga. Under det 
att hittills i Polen blott ifråga
varande konfessioners · kyrkliga 
domstolar ägde att avdöma skils
mässomål, skola för framtiden en
dast och allenast de statliga dom
stolarna hava denna befogenhet. 
En ömsesidig önskan om skils
mässa utai;i. angivande av skäl skall 
vara tillräcklig för att få sådan, 
likaså en hel rad högst betydelse
lösa grunder. Katolikerna hava på 
biskoparnas uppmaning upptagit 
kampen mot denria nästan bolsje
vikiska äktenskapslagstiftning. 

En mycket ,framgångsrik press
aktion från de polska franciskaner
nas sida har i dessa dagar kunnat 
fira sitt . 10-års jubileum : för tio 
åT sedan grundade franciskanpatern 
Maximilian Kolbe i Krakau en reli
giös tidskrift med namnet: Rycerz 
Niepokalanej ( den Obefläckades 
riddare), som först utkom i 5,000 
exemplar. Nu har upplagan stigit 
till 600,000 exemplar och tidskriften 
är det mest spridda tryckalstret i 
Polen. 

Häls
_
ingborg- 1933, Aktiebolaget Boktryck. 


