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MARIA-SALME I PASKEN. 

0 Maria, tör din tår�, 
dödens dystre makt er brutt. 
Gråt du nyss ved Jesu båre 
nu e1' all din vånde slutt. 

Eµdt er hjerteve og jammer. 
Gled ens store· budskap löd 
at i påskesolens f lamm er 
Jesus steg av gravens skjöd. 

Stor som havet var din smate, 
martyrdJ"Onning, men forvisst 
jubler nu ditt moderhjerte: 
Livet seirer dog tilsist I 

Og som st1·ålande fanfarer 
b1·use1· engleskarens sang, 
mens fra jord med jubel svarer 
tusen kiI"keklokkers klang. 

Ja, mec! dig, Maria, synger 
l{frken, Kristi brnd på jord: 
Hil dig, Frelser, dödsbet,vingeI', 
livets fy1·ste, {Ju er stor/' . 

·,· ·1·,,.,. :_.• ._·,) 

I(.,IUELSTRUP. 



DANS1( 

P. V. Rubow: Geol'g Bran� 
des BrilleJ" 1932 (Levin og 
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Munksgaard). 

Af Hr. Rubows Studier over 
Brandes' aandshistoriske Oriente
ringer uddrog H1·. Kehler de'n Op
fattelse, at her havde videnskabe
lige Underspgelser 'vist, at GeOl'g 
Brandes, som stod som fransk 
Aands Repri.esentant, ikke kendte 
synderligt hverken til ' Hovedbe
givenh ederne i den franske Littera
turs Historie, . nemlig Klassiken, 
eller til Hovedpersonen i, hvad han 
egentlig regnede med af fransk Lit
teratur, Voltafr!-); - at Brandes, 
der endvidere vilde hrevde »grresk 
Aand», kun stod i Forhold til An, 
tiken gennem Lag paa Lag åf tyske 
»Grreskheds»-Traditioner af srerde
les. doktrinrer Art, - at han -i sin 
Forherligelse af Renressancen gen
nem na,tnlig sin Shakespeare-Bog 
var endnu strerkere behersket af 
fransk efterromantisk, Taines og 
Renans Opfartelse og af tysk, tyk 
overtroisk_ Instruktion; - ·at han 
endelig havde taget sit Standpunkt 
overfor Krist.endommen i,gennern 
fprst Beundring siden Afsky for 
Kierkegaards Foi·kyndelse; og at 
Underspgelserne af Brandes' Maade 
at komme til sine Standpunkter 
paa, naar Regrn,kahet til syveµde 
og sidst blev gjort op, viste vilkaar
lig Vaklen, uklar Eklekticisme. 
splittet Front, - som Hr. ·Rubow 
siger, »uden Lyst eller Kraft til 
at gennemfpre en Livsopfattelse og 
krempe for den». 

Henning· Kehler: Poeter 
og Pedanter 1932 ('Vill1elm 
Hansen). 

Selvom. det er nresten et halvt 
Aar siden, at ovenanfs,,rte Broger ud
kom, er vi dog ikke paa sts,,rre Af
stand af dem ehd den, der (i en 
anrlen l\fening) strrekkcr sig .mel
lem dette Tidsskrifts Horisont og 
det litterrere Aandsliv i Danmark. 
Og dog er heller ikke den: Afstand 
sts,,rre end, at disse Exponenter for 
dansk aktuel og historisk Litteratur
kritik frembyder mere Interesse for 
»Credo's» Lresere end den aller
meste, navnlig sks,,nlitterrere Litte
ratur, soni produceres i Danmark. 
Man kan ikke varmt nok anbefale 
Lreserne at stifte Bekendtskab merl 
disse Vrerker og deres Foufattere. 

Den bedste Skribent af dem og 
� forsaavidt som en Kritiker vre
sentlig maa· gs,,re sin i .Fortrreffelig
hed greldende i J{raft af sin Skrive
kunst -:- den ypperste Kritiker er 
Hr. Kehler. Han fprer sin Pen. med 
direkte, oplivende, klar Virkekraft 
og Trrefsikkerhed. Hr. RuJ.>ow med
deler sig, som om han regnede et 
Slags Underforstaaelses- eller Bag
tanlC:e-Forhold til sin Lreser for at 
vrere noget, der skaber en srerlig 
kritisk Stil; han ynder den Slags 
ufuldbaarne Overlegenhed, at ko
kettere spydigt med den sre1)igt, irt
telligente .Lreser paa Bekostning af 
baade de Personer, han skriver om, . 
og de Lresere, der eventuelt ikke 
er helt med paa Noderne. 

Denne Forskel mellem de to 
. Skribenters Skrivemaade har af

stedkommet en Debat imellem dem 
om Georg Brandes, foranlediget af 
Hr. Rubows Bog; Hr. Kehlers Re
cension af denne og hans lndlreg 
i Debatten findes i »Poeter og Pe
danter». 

Denne Opfattelse fremsatte Hr. 
Rubow med stor dpmmende Myn
dighed der, hvor den angik Bran
des' Forhold til Kierkegaard, og 
med n;iegen Variation i Tonen, fra 
smilende Overbrerenhed til beun
drende Nydelse af Brandes' vitalP 
Intelligens. Men denne Idoge Varia
tion, som baade er vanskelig .for 
Lreser.ne at fplge, fordi Hr. Rubow 
faktisk ikke sl--river videre godt, 
men ogsaa srerdeles velgprende og 
meget passende just overfor Bran
des - den skyder Hr. Kehler til-



side og fremholder kraftigt den 
strerke Dom. 

Og det gs,Sr han vel i. Hvad han 
vil have. f rem og giver ypperlige 
Udtryk for i hele sin Kritik - ikke 
blot af Brandes, men endnu mere 
djilmmende af Johs. V. Jense1i, og 
meget frugtbart samp1enstem't med 
Beundring, af He1irik Pontoppidan 
og Knut Hamsun - hvad der -ind
stiller hans Vurderinger til strerk 
og hf'.l.i Flugt, er hans Sjilgen efter 
hvad han kalder » Visdom», »Tro» 
og »Moral». Ganske vist prresterer 
han ikke altid den hf'.lje Flugt; men 
man forstaar, at det tildels beror 
paa en vis Uklarhed hos barn, hvor
ved Kraften ofte forekommer hrem
met. Saa underligt det lyder an
gaaen�e en Kritil�e'r, der har virket 
12-l� Aar, ven'tet man hos ham 
endnu �n afklarende Modning, der 
skal give hans Grundsyn st0rre 
Fy}9e. 

Noget lignende grelder ogsaa Hr. 
Rubow. Hans Undersjilgelser af 
Brap_des tilsigter egentlig en Revi
sion af den litterrere Dannelse i 
Danmark, fjilrst og freinmest af 
den Basis for den, som Brandes' 
Vrerker har etableret. Men det 
er f�rst og fremmest den unge 
Brandes, han gransker. · Bortset 
fra at han derved arbejder med 
det smukkeste Stof, som Brandes' 
Personlighed og Intelligensliv frem
byder, har han og�aa Greb om Em
uer af almenmenneskelig og forbil
ledlig Betydning. Tager man bare 
Brandes' Forhold til Kierkegaard 
og Kristendommen, saa mjilder man 
i Hr. Rubows Unders�gelser, ikke 
bare i Citater af Brandes, men i 
Forskerens Arbejden med Stoffet; 
hans Problemstilling, hans Resul� 
tat-Formuleriug, gribende Momen
ter. Han prresterer derved frem
ragende Kritik - selvom den ikke 
springer saa· tydeligt i 0jnene som 
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det ypperlige i Hr. Kehlers mere 
direkte Ydelser. 

Tag til Sammenligning ff'.llgende: 
I sin Omtale af Henrik Pontoppidan 
ndtrykker Hr. Kehler dygtigt det 
ejendommelige i Pontoppidans Ka
rakterskildring, at man overfor 
Skikkelser som Per Siclenius (i 
>>Lyklce-Per») eller Emanuel Han
sted (i »Det forjrettede Land») 
svrever i en tankevrekkende Uvis
hed om, hvlY.vidt disse Personer 
ei· Fantaster eller Realister overfor 
dybere Virkeligheder end den al
mindelige Verdens - om de er yn
kelige eller Helte. Paa . lignende 
Maade skildrer Hr. Rubow Idogt 
Brandes' Forhold til Kierkegaard: 
hvorledes han smjilg Kierkegaards 
Paavirkning af sig, da :han vilde 
ifjilre ham en kristelig Tros-Rust
ning - men han klredte sig dog i 
elens Pauser og Plade, na;:tr han ret 
skulde mrette sit Akilles-I;Ijerte med 
Kamp - for saa at sen'de den til 
Skrammelbnnken, naar · Saarene 
skulde kvreges med Vin og Olje -
og siden atter tage den frem - og, 
atter kaste den . . . Er det ·en· Helt 
eller en Hokuspokus-Mager, der 
handler saadan? Er det b.eundrings
vrerdigt eller er det mistillidsvrek
kende indtil Afsky at se en saadan 
Smidighed og Taktik - saa · liv-' 

fuldt at finde det flydende undei' 
det faste, og atter Bund derunder 
baaret af noget flydende . .. 

Man maa se bort fra det religijilse 
i saadanne Karakterers Liv og for-, 
staa, at det er en saadan Beskaffen
hed, som til syvende og sidst er det 
interessante hos en Georg Brandes 
og hos digtede Personer; .der natµr-· 
ligvis afspejler deres Ophavsmand 

· i nögen Grad. Og · det er frugtbar 
Kritik at kunne se og fremstille 
sligt. 

E.F,. 
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JAG TACI(AR DIG! 

Jag tackar Dig, mill Gud, för vad 
Du skänkte, 

jag tackal' ,Dig föz, allt, Du gav och 
tog! -

Jag {Tidlös gick! Din vishets stål
egg blänkte, 

då Du till grus var fii.'f äng längtan 
slog. 

Jag tackar Dig för törnestigens 
pina; 

för .vämw1·s svek, för soi'gens tunga 
ve, 

för smärtans käl_lor, vilka aldrig 
sina 

ensamhetens land 
nwne! 

Getse-

Jag tackar Dig föl' [(orsets stol'a 
under; 

för o s s det rests - högt över tid 
och rumt 

Jag tackar Dig för stilla Tabol'
sti.mder, 

för - gudalidandets mysterium! 

Den helige Valentins dag, 14/2 
1933. 

SIGNE STENBÄCK. 

IKRING "DEN BURTI(OMNE FADEREN". 

Då dei i 1880-åri stridde som 
verst for den nye livseieksiren na
turalismen, ,,art det fprt eit ord
skifte i det norske »Dagbladet» som 
den gong var eit ålvorleg blad for 
moderne idear. Det galdt literatu-
1·�n, problemdiktningi. Det såg so 
svart ut i den verdi som naturalis
tane skildra, at ein innsendar spur
de: » Er naturalismen pessimis
tisk?» Då kom Georg Brandes med 
eit innlegg, der han går sterkt i 
rette med norsk bokmelding. >>Det 
er», segjer µan, »en Rest af Theolo
gi i dette som i det meste, der i 
Norden fremkommer til Bedpmmel
se af Poesi. Eiendommelig for Nor
den er den aldeles · enestaaende 
barrilige Overtro paa 'Digtere' og 
deres Betydning. Ikke i Romanti
kens vildeste Tider, da man saa 
dem gaa om med Guldharper og 
frelse Menneskeslregten, tiltroede 
man dem stprre Ting, end man nu
tildags tiltror dem i Norden. Dig
teren skid 'f pde de nye ldeer til 
Verden'. Aldrig har nogen Digter 
gjort det. Digteren 'skal pege paa 
et Maal, der er Livets lndsats vrer-

digt'. Det forlangte man hidtil af 
Religionen, det forlanger man med 
Fpj e af Moralen, men af Digteren? 
Ja og Nej. Jeg ser ikke rettere end, 
at denne Fordring lpber ud paa et 
Krav til Poesien .om direkte at af
lpse Religionen. - - - Man maa 

have en Prrest, og dersom man ven
der sig fra hain i Ornatet, spger 
man sig hurtigst muligt en med 
hvidt Halsebind og en Stjerne paa 
Panden!» 

Det er mykje sant i dette. Det 
har vore og er enno eit sterkt krav 
til diktningi um at ho skal gjeve 
det religionen ikkje gjev. Og dik
tarane har sjplve si store skuld her. 
fy[ang ein diktar fortel oss at han 
skriv av di han treng å skrifte. Det 
er byrder som veks seg so store at 
han ikkje kann bere dei åleine, og 
han ser herre to utvegar: sjplv
mord eller skrifte. Og er han .fyrst 
inne i den skriftestolen som poe
sion vert, so råcler han sjplv for 
alle rollone og tek prestep.s med det 
same. Amalie Skram kalla i den 
same diskusjonen- Bjf'Jrnson for ein 
botspredikant. Ogi dei vart forkyn-



nal'ar ög sektprestar, den eine etter 
den andre. 

I dei vanskelege år etter vonbro
tet, då det vart klårt at korkje vit
skap eller diktning klirlde lpyse 
noko livsproblem, fekk : vi enno 
sterkere teologisk im1sl�g i bok
heimen enn nokosinne' �yrr. Det 
sterkeste kom frå Garbo1·g. Det har 
vore so mykj e tala og skri ve um 
dei merkelege 80-åri av· fyrre hun
dradåret. Men 90-åri er merkele
gare. Med året 1892 kje eit heilt 
nytt straumdrag, og jamvel gamal
karane kom inn i nye l�up. 

Garborg gav ut »Fred» det året, 
forteljingi um Enok 1-Iove, som 
freistar finne seg ein religion som 
kann gjeve _ han fred, men endar 
med å gå på sjpen i von- og vitlpyse. 
Nokre år etter kom det meisterlege 
skodespelet >>L�raren» mn yngste 
son av Enok, Paulus Hove, son1 
har freista mangt sidan han miste 
far sin. Han har studert teologi, 
Yilde vel ha system i dette som 
cl.rap far hans. · Men han gjev upp 
studeringane og hev teke yver fars
garden, sidan eldste bror hans, 
Gunnar, reiste till Amerika. :Men 
han vert lekpreikar og, og frer stort 
fylgje av det vanlege slaget som går 
i kring med gudelege talemåtar um 
syndskjensle som ofte er halvkjpvd 
erotikk. Paulus er gift; kona hans 
er ikkje med på mpti hans, men 
finn seg i alle hans påfynster. Han 
tek ikkje stort umsyn til henne, går 
henne mest ikkje når han skifter 
sine standp1mkt. Han lever ikkje 
i strid med statskyrkja, men hev 
heller· ingen age for ho. Nokon 
aut9ritet kjenner han ikkje, so han 
må' stptt skifte standpunkt. Han 
hev byrja som botspreikar, og ly'
den hans går og sukkar og steller 
med syndene .sine, til Paulus sky
ner at dette ber galt av stad. Han 

· leitar etter »gjerningar» i staden 
for ord. Og no slår Jesi1 ord til den 
unge mannen ned i han, at han skal 
selje alt han hev og gjeve det til 
dei fatige. Her er då visst noko for 
han. Han riv ordi ut av sin saman-

101 

heng utan tanke på konå og det 
barnet ho ventar, set Hove til auk
sjons og gjev pe,ngane til fatigkom
misjonen. - No slår han seg til 
på Kvernhushe_i9-i og vil leve av ar
beidet sitt og hjelpe andre med ar-. 
beid. Som Tolstoi. Garborg fylgjer 
Paulus vidare i to andre bpker, der 
han ikkje nett er hovudpersonen, 
men han hjelper andre og er som 
den gode ånd i det yesle samfundet. 
Med all sin vilje til kristendom finn 
han ikkje att til samanheng med 
den kristne religion frå aposteltidi 
og denned den autoritet som kann 
rettleide han i bibelgranskingi. Han 
vert rotlaus i religionen som han 
hev gjort seg rotlaus i samfundet 
då han selde farsgarden. Han vil 
fylgje Jesus, det beste menneske, 
men neittar at Jesus er Gud. So 
står han der Arius stod med den: 
lrere som vart årsak til at kyrkja 
fekk sitt vidunderlege Credo in 
»Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deovero. Genitum, 
non factum, consubstantialem Pat
ri: per quem om nia facta sunt». 
Og for sitt samfundssyn finn han 
ein profet i amerikanaren Henry 
George. Smått um senn vert Georg
ismen til eit evangelium for han, 
som han forkynnar til folkefrelse. 
Han tregar Yel ikkj e beint fram på 
at han selde fedregarden, men han 
veit no at han skulde ikkje ha gjort 
det, og han vonar at bror hans skal 
kjppe han att, so han kann flytje 
heim, som tenar under bror sin. 
»,Jordbruk er Gusteneste.» 

Det er so sårt å sjå denne ut
viklingi hans Pål på Kvernhusheidi, 
av di ho er so rett og fylgjestreng 
for den som alltid går utanmn 
Kyrkja. Alt det ideelle som Pål hev 
i seg, all hans rerlege vilje ti1 å 
kome burt fra fariseisme og hyk
larskap, hadde kome på rett veg 
iun han hadde vilja sjå at det finst 
eit kyrkjeleg lrerarembete som ikkje 
er av stat eller verdsleg makt, men 
he�, makt og mynje frå Gud. Då 
_ hadde han fått vite at det var til 
ein ung ugift mann Jesus sa: >>Sel 



det du eig, og gjev det til dei fatige ! 
- - -- Kom so og fylg meg ! » Det 
var det bodet Frans av. Assisi fylg
de, og �et er det so mange andre 
unge menn og kvinnor fylgjer når 
dei ogso i våre dagar skil lag med 
verdi og gj ev lovnad um armod og 
reinlivnad. Og hadde han spurt den 
eldste kristne tradisjon, so hadde 
han fått svar på dei spursmål som 
fs,,rer han burt frå den heile og 
fulle kristendom. Men det er ein 
vanskeleg veg å finne for ein pro
testant som hev lrert so mange lyge
sogor mn katolisismen. 

Verre faren enn Pål er likevel bror 
hans. »Den burtkomne Faderen», 
som kon1 ut i 1899, er ei av dei 
ålvorlegaste bs,,ker som er skrivne 
på norsk mål, ei bok ein aldri vert 
ferclig med av di ho opnar· nye ut
syn for kvar gong ein les henne 
med eit stykke ny Iivsrs,,ynsle attum 
seg. Korkje religionen hans Enok 
eller hans Pål ls,,yste noko problem. 
Og Gunnar som rs,,mde frå alt og 
freista livet ute, kjem attende utan 
å ha lrert noko. 

»Eg hadde levt som den burt
komne Sonen og var som han ko-

men i· Naud ; men då eg som han 
ss,,kte heim att, var Faderen· burte. 

Eg gj ekk til Prestarne og sagde : 
»kjrere, finne meg att Faderen for 
eg hev sett til mi Kraft og mi Von 
og alt mitt Liv og må dyly; og han 
er den einaste som kann hjelpa 
meg». 

Og dei song sine Songar og mana 
med Bs,,ner og sterke Ord. Men Fa
deren såg eg ikkje. 

Eg gj ekk til dei vise og sagde: 
» kj rere, finne meg att Faderen ! for 
eg hev spillt mitt Liv og er i Naud, 
og er åleine og rredd, og sjuk ; . og 
han er den einaste so kann hjelpa 
meg». 

Og dei rs,,ynde sin Visdom og sine 
Sjåglas, og rekna seg gjenom Him
lar og Heimar og ransaka Stjerne
tåkur og Avgrunnar ; men dei sagde ; 
,>Faderen er hurte, og me finn han 
ikkje». 

Og ein av dei eldste sagde til 
meg : »Er du og ein av dei, som 
leitar etter Faderen ? Eg skal segje 
deg ein Ting. Den som leitar, finn, · 
men ikkje det han leitar etter.» 

(Fo1'ts.) Antonie Tiberg. 

V AL L F ÄRD T I L L  " VAL L I S  GRATIJE ". 

TALLINN'S  ROMERSK- K A T H O L SK A  MINNEN. 

Mellan Stockholm och Tallinn 
upprätthålles trafiken av en ångare 
med det poetiska namnet »Kalevi
poeg», som betyder Kalev's pojke. 
Denna esternas berömdaste sago
figur lär enligt modernaste forskar
tro*) varit en götisk viking, .såsom 
vars gravkulle utpekats själva Dom
berget i Tallinn. Somliga vetenska
pare mena, att Transbalticum be
botts av göter ända från Kristi tid. 
Inom Nuckö-Ormsö-området på
träffas de hedniska ortnamnen 

*) Cf. »Vikinghi Svedesi nella poesia 
finnica e russa», tryckt . i »Europa Orien
tale», Roma, 28/2 1925. 

Odinsholm, Torsgrund, Harga o. a., 
som tyda på svensk 11edentidsut
flyttning dit. Prof. B. ,J : son Ner
man har arkeologiskt påvisat en 
emigration från Gotland till Traps
balticum redan c :a 475 p. C., var
om ett litterärt minne skulle före
ligga i, Gutesagans berättelse qm en 
gotländsk utvandring i hedentid till 
Dagö och vidare uppför Dvina inåt 
Rossia. C :a  8,000 av Eesti's invå
nare äro ännu svensktalande. ' De 
flesta bebo landets västkust och 
utanför liggande småöar, samma 
trakt dit de'ras förfäder i förhisto
risk tid utvandrat. Skandinaviska 
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sagpr och l'unstenar förmäla om 
måhga vikingatåg till esternas land. 
Enligt en osttysk tradition skall 
Lindenäs ha grundats av östgötis
ka vikingar å den ort, där senare 
byn Reval uppkom. Sistnämnda 
na111n är f. ö. svenskt och härledes 
från revlarna utanför kusten. Som 
stadsgrundare räknar man officiellt 
danskarna, som på 1220-talet er
övrade norra Eesti, och därför he-

net och uppför Räätligränden, på
träffa vi först den Svenska Mi
chaeliskyrkan, som härstammar 
från 1500-talet och 1733 överläts 
åt de svensktalande borgarna. Vid 
samma gränd ligger den medeltida 
Nicolaikyrkan med flera epitafier, 
bl. a. ett över den k. svenske ståt
hållai:en och krämaren Rosen, som 
lånade Gustav Il Adolf en del av 
medlen för deltagandet i kriget mot 

Birgittaklostret >>VaUis Grati.e» utanför Tallinn. 

ter staden nu Tallinn, som betyder 
Dansk.borg. � 

Efter en nattlig resa med den 
gammaldags trevliga »Kalevipoeg» 
skådar man på morgonen redan 
från långt håll den gamla medel
tida S. Olofkyrkans 137 m. höga · 
torn i Tallinn. Sedan båten äntligen 
krånglat sig in i hamn,en, ha vi blott 
att säga »do svidania» till den ge
mytlige kapt. Lossmann och ta en 

' av de skrangliga hästdroskorna till 
Gasthaus zum goldnen Lfr,ven. -

Det medeltida Tallinn påminner 
något om Visby, vars borgare ock
så deltagit i stadens kolonisering. 
Om vi från Kuld Löwi gå runt hör-

Hahichtsburgarna, vilkas nederlag 
. den Hel. Fadern, i förbigående sagt, 
såg med stor tillfredsställelse, så 
mycket mer som den romersk
katolske kardinalen Plessis-Riche
lieu med franska subsidier deltog i 
finansieringen av den svenska kam
panj en. (Fakta, som protestantiska 
skribenter helst förbigå ! )  I Clodt
kapellet ligger hertigen av Croij , 

. son1 av de svenske besegrades vid 
Narva 1700. 

Genom den medeltida Svenskpor
ten kommer man upp på Domber
get med det gamla slottet, varifrån 
de svenske 156r-17 10 regerade 
landet. Härifrån är en vacker ut-



sikt över Svenskbastionen, nu en 
idyllisk plantering. På slot�splatsen 
har ryske tsaren på sin tid låtit 
bygga en grekisk kyrka, som i hög 
grad avbryter mot stadens medel
tidsprägel. Den grekiske metropo
litcn har nu mycket svårt att hålla 
sina många tempel i stånd och har 
måst tillgripa utvägen att skaffa 
pengar genom försäljning av ett 
Andreaskors åt välvilliga donato
rer . . .  

Ett stycke från slottet ligger den 
forna romersk-katolska domkyr
kan, som man ej utan vemod be
träder. Knappt 1 % av stadsbefolk
ningen bekänner nu sina fäders tro. 
Bland de i kyrkan begravda mär
kas den äventyrlige franske avfäl
lingen Escouperie och hans hustru, 
en frillodotter av Hans Gustafsson 
( Vase) . 

Vi lämna nu Dombe1;get och kom
ma ned till Cisterciensernunnornas 
forna klosterkyrka,· soin 1631 blev 
k. sve�1sk garnisoilskyrka och 1776 
rysk · sådan. Det var i detta kloster 
de svenske 1630 grundade· landets 
första gymnasium. Förbi den medel
tida Olofskyrkan når man Skåne
bastionen, vackdt planterad av 
svenskarna 1697.  Därifrån har 
man den bästa utsikten över Fin
ska viken. 
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På åfervägen mot centrum besöka 
vi det gothiska hus, vari den 'på 
1300-talet stiftade S. Mauritii orden 
sedan 1495 håller till. över gatdör
ren ses den helige morens svarta · 
huvud i ordensskölden. Renässans
facaden tillkom 1597 under svensk.
tiden. Tack vare hälsningar från 
Lundaprofessor ,vrangel till hans 
frände baron ,,rrangel i Tallinn 
få vi skåda alla sevärdheterna i 
Schwarzhäupterhaus. Mest intres
serar ett från Vallis Gratiffi räddat 
altarskåp, visande S. Birgitta Bir- · 
gersdotter och B. Catharina Ulfs
dotter m. fl. Förutom ett galleri 
kungl. svenska porträtt, visas di
verse vapen, som svartbröderna 
brukat under de svenskes försvar 
mot ryssarna. 

Tallinn's medeltida rådstuga hal' 
ett 1629 byggt minaretlilmande 
torn. I vestibulen hänga kungliga 
svenska porträtt och i rådsalen ses 
en snidad fris från svensktiden. 

F1:ån rådstugan är det ej många 
steg till det gamla dominikaner
klostret, vars korsgång delvis kvar
står. I den därintill 1840 byggda 
romersk-katolska kyrkan får pil
grimen delta i .  den . varma bönen 
om att den röda lampan snart åter 
och för all framtid måtte lysa i de 
medeltida kyrkorna. -

N arvavägen österut passeras 
Katrinental med det 1719  at kej
sarinnan Ekaterina I ,  - en f. d. 
svensk soldathustru, byggda 
slottet, och_ efter en kort körtur är 
man framme vid vallfärdens mål, 
»Pirita»,  numer ett av de inest be
tyd�ncle .havsbaden i Tallinn's när
het. Under rubriken »Bland hel
vetesmaskiner och paradisfåglar» 
har en :östgöt ,1id fronten (N. 194-
200 ) behandlat svenskminnena i 
Eesti och .däribland även S. Birgitta 
Birgersdotter's kloster. 

Sedan några tysknamniga Reval-. 
borgare. med sin biskops tillstånd 
gått i författning om grundandet av 
eU Bi1�gittakloster på av Deutsch
ordensmästaren upplåten mark, dit
sändes 1 407 ett par Vadstenamun
kar för att främja saken. Det nya 
klostret konfirmerades under nam
net Vallis Gratiffi av elen Hel. Fa
dern 1411 .  Vi känna ock ett påv
ligt skyddsbrev av 1419.  Kloster
folket inflyttade 1431 ,  och Marie
dalsklostret lär i si.n helhet invigts 
1436 av Revalbispen. Klostrets hu
vudbyggnad var den treskeppiga 

· kyrkan, 24X 56 m. stor. Å ömse 
sidor om elen lågo systrarnas och 
brödernas hus. 
_ Klostret hemsöktes 1575 av ryska 
strövkårer, som ihjälslogo en del av 
klosterfolket och bortförde andra 
som fångar. Två år senare lades 
klostret i ruiner av ryssarna. Nu 
ses blott kyrkväggarna med sina 
höga götiska fönster mellan de 
starka strävpelarna. Kyrkans inre 



liknar e.n slu·äpplats och hedrar på 
intet vis de myndigheter som hand
ha den vackra ruinens skötsel. Med 
kännedom om Birgittakyrkornas 
Yanliga anordning gissa vi oss till, 
var Sa]vatorisaltaret haft sin plats 
och kunna där knäböjande bedja 
den bön Kristus genom Birgitta 
Birgersdotter förestavat oss*) : 

»Domine Deus, cui nihil est im
possibile, et qui omnia potes, da 

*) Cf. »La noblesse Chretienne et la 
chevalerie du diable, selon Birgitta Birgers
dotter», p. 69. 
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mihi fortitudinem faciendi bona 
opera et in bonis posse perseve
rare ! >> 

Birgitta är pilgrimernas skydds
helgon och förtjänar därför av alla 
resande att mer än något annat 
hedras. Därför vore det ej för myc
ket begärt, att klosterruinen i Val
li s Gratire . ställdes i ett värdigt 
skick. Med några planteringar 
skulle man . där vid Finska vikens 
strand få en underbar, av poesi och 
andakt omsvävad pilgrimsort. 

A. Fl'ederici. 

ROMS l(YRl(OR MED SVENSl(A MINNEN. 

För Romresande svenskar är väl 
S:a Birgittas dödsnzm och den h. 
l(atarinas kammare de käraste 
minnena. I Birgittas rum, som är 
omdanat till kapell, förvaras den 
bordsskiva, vid vilken Nordens 
märkligaste kvinna under sin vis
telse i Rom intagit sina måltider, 
skrivit sina uppenbarelser och på 
vilken hon sedan utandats sin sista 
suck. Den h. Katarinas kammare 
är också inrett som kapell. För
övrigt döljer huset, som genomgått 
många sldftande öden, inga dfrekta 
minnen från dessa stora svenska 
helgons tid, sedan de reliker av Bir
gitta, som de polska karmeliter
systrarna förvärvat, av dessa vid 
deras avflyttning från 'huset med
tagits till deras nya kloster. Men 
ett minne från birgittinermunkar
nas förvaltning av huset finnes 
ännu kvar. På golvet mitt i kyr
kan fästes vår uppmärksamhet vid 
en vacker gravsten med bilden av 
en munk, över vars huvud synes 
ormen slingrande sig kring kun
skapens träd och inskriften S t  i
p e n d i u m P e g g a t i M o r s.  
Vem den här begravne munken är, 
säger oss inskriften, som omtalar, 
att här vilar Laurentius Benedicti 
av den heliga Birgittas .orden från 

1 Vadstena kloster, svensk och en 
gång · Birgittahospitalets förestån
dare. Han dog den 8 j uli 1523. 

Ännu ett svenskt namn möter oss 
på en gravvård i St. Birgittas kyr
ka: Nils Bielke. På högra långväg
gen· räknat från ingången se vi hans 
vackra sarkofag av vit och svart 
marmor öv1:cr, vilk.en två änglar svä
va hållande Bielkes porträttmedal
jong. Den rätt långa inskriften be
rättar oss att här vilar greve Nils 
Bielke från Stockholm, som lämnat 
gods och äreställen i fäderneslan
det för att bliva katolik. Att han 
blivit senator i Rom och där · dött 
1765. Roms guvernör, Bielkes vän 
Antonie Casoli, reste vården, som är 
utförd av Tomas Ricchi. Utförliga
re berättar, C. Bildt i sina »Svenska 
minnen och märken i Rom» om 
Bielkes levnadsöden. De två bröder
na Johannes och Olaus 1\fagni, bäg
ge Sveriges ärkebiskopar, som i 
Birgittas hus levde i landsflykt ha 
funnit sina gravar på annat håll i 
Rom. Johannes begrovs i St. Peters
kyrkan vid Veronicas altare, där 
man trott att också brodern Olaus, 
som dött i Birgittas hus, funnit sin 
vilostad. I C. Bildts bok: »Svenska 
minnen och märken i Rom» finnes 
i den sista upplagan 1932 en nytill-



kommen uppsats, värd tilltro, som 
gör slut på traditionen om Olai be
gravning bredvid brodern i St. 
Peterskyrkan och tämligen klart 
visar, att vi ha att söka den siste 
svenske katolske ärkebiskopens 
grav i den tyska nationalkyrkan 
S. J.lforia dell'Animd, ehuru hans. 
gravvård ej mer finnes bevarad. 
Den skall hava befunnit sig bred
vid en i koret begraven biskop av 
Li.ibeck ·och intet skäl finnes att 
antaga, att ej Olaus Magni stoft 
där blivit jordat, då vi i ett sam.: 

mandrag ur kyrkans tidigare död
böcker läsa: 1. Aug. 1557 .  - R :mus 
D. Claus (i stället för Olaus) Mag
nus Episcopus V y s a 1 e n s  i s  · in  
Choro ad latus E p i  L u b i  c e n
s i s. Antagandet bestyrkes genom 
en handskrift, som Bildt uppmärk
samgör på: Missale Hospitalis S. 
Bil'gitte in U1·be, numer i Vatik. 
bibl., förut tillhörande Birgittas 
hus. Den innehåller en anteckning 
om Olaus Magnus' död och säger 
tydligt: Sepultus est · in Ecclesia 
Sanctae Mariae de Anima. _,_ I 
själva S :a Birgittas hus finnas ty
värr inga minnen mer efter dessa 
tvenne katolska, svenska ärke
biskopar eller deras verksamhet. 
En tryckpress från det av Olaus 
Magnus i huset anlagda tryckeriet 
från vilket han utgav broderns och 
sina verk och Birgittas uppenbarel
ser, Jär ha funnits vid tiden för 
karmelitersystrarnas övertagande 
av huset, men har sedan försvun
nit. 

Finnas i Rom några Bil'gitta
relike.r?  Vi veta ju att klarissor
nunnorna i Panisperna fingo be
hålla en del av Birgittas kvarlevor, 
då hennes döda kropp överfördes 
till Sverige. Låt oss därför besöka 
kyrkan S. Lorenzo in Panisperna 
(i Via Panisperna, ej långt från 
S. Maria Maggiore). Till detta klos
ter fördes Birgittas döda kropp an
tagligen emedan hon under sin livs
tid varit god vän med nunnorna och 
som man antager varit tertiar av 
S. Franciskus' orden. Här skedde 

10G 

också efter hennes död en del un
derverk med hennes kvarlevor, t. ex. 
då klarissernunnan Francesca (Sa
velli) botades från långvarigt mag
lidande. I det sidokapell, det andra 
räknat från altarets evangeliesida, 
som ,volfgang av Sandizell (sep.are 
birgittinerbroder i Altomiinster i 
Bayern) 1485 lät inre�a till Birgittas 
ära och som alltjämt bär hennes 
namn och är smyckat med hennes 
bild, se vi ännu (numer delvis in
murad i högra sidoväggen) den 
marmorsarkofag, .i vilken Birgittas 
kista provisoriskt nedsattes före 
translationen till Sverige. I denna 
sarkofag (troligen ett gammalt hed
niskt arbete) nedlades därefter den 
ena armen av Birgitta samt de öv
riga relikdelar, som klarissernun
norna fingo behålla. Sammanlagt 
skola de ha utgjort 9 olika delar. 
Då det sandizellska kapellet invig
des den 21 juni 1485, öppnades 
sarkofagen och relikerna voro · för
handen. ·wolfgang medförde par
tiklar därav, samt en del av bords
skivan i Birgittas hus till Birgitta
klostret i Altomiinster, som ännu 
i dag äger även hennes pilgrims
stav och dryckesskål. Vid kapellets 
reparation 1574 öppnades åter sar
kofagen och man fann däri en liten 
trälåda med de 9 relikerna 1 , son:( åter 
nedsattes i sarkofagen jämte ett 
därvid upprättat dokument. Vid 
den visitation som år 1627 .före
togs i kyrkan funnos såsom fram
går av visitationsurkunden reliker
na i behåll. År 1818 framtogos åter 
Birgittas reliker. Armen insattes 
nu i ett dyrbart relikviarium av 
drivet och förgyllt silver i form av 
en beklädd underarm med öppnad 
hand. Detta uppställdes i sakri 
stians relikskåp och äktheten be
styrktes genom en autentica utfär
dad den 10 juni 1818 av Fr. Jos. 
Barth. Menochio, sacrarii apost'olici 
praefectus. De övriga relikel'na in
lades åter i trälådan och gömdes 
åter i marmorsarkofagen, som då 
ännu · befann sig på den ursprung
liga platsen under altaret i kapel-



let. År 1878 den 17 juni öppnades 
silverarmen och en del av S. Bir
gittas armben sändes till Birgitta
klostret i 1V eert i Holland och en 
ny autentica utfärdades över det, 
som fanns kvar av kardinal La Va
letta. Redan tvåhundra år förut 
hade lillfingret skänkts till Bene
diktinernunnorna vid kyrkan S. 
Maria in Campo Mw·cio. Då de 
polska karmeliternunnorna 1892 
flyttade in i Birgittas hus, önskade 
deras föreståndarinna Hedvig Wiel
horska gärna några reliker av den 
h. Birgitta och så öppnades den 17 
dec. 1892 åte1: sarkofagen i panis
pernakyrkan, från vilken klaris
sorna vid klostrets indragning 1877 
måst flytta. Den förseglade lådan 
öppnades nu i närvaro av bl. a. 
Mgr. Anselmi, föreståndare för det 
romerska Vikariatets reliksamling. 
Kardinalvikarien fördelar nu reli
kerna sålunda : Två ryggkotor fick 
Panisperna kyrkan tillika med arm
benet i silverrelikviariet behålla. 
De insattes i små glasbehållare och 
förvaras i sakristian. Bäckenbenet, 
som felaktigt kallas skulderblad, 
samt en ryggkota lämnas till S:a 
Biz:gittas hus och låter karmeliter
nunnan Hedvig \Vielhorska för 
dem för.färdiga dyrbara relikgöm
mor. Även bekostade hon ett re
likvarium för det revben, som de 
till S. Lucia in Selci (på Esquilinen) 
flyttade klarissorna fingo. Ett rev
.ben gavs åt ärkebiskopen av Bene
vent och ett tredje revben jämte en 
ryggkota behölls i det romerska 
vikariatets relik.samling, varav min
dre partiklar finnes i privat svensk 
ägo jämte därtill hörande auten
tica. - Sarkofagen, som nu ej 
längre · innehåller några Birgitta
relJker, då de i Parnisperna kvar
blivna förvaras i sakristian, befi.n
ner sig nu ej under altaret utan 
inmurad delvis i högra väggen i 
St. Birgittas kapell i parnisperna-

. kyrkan. ·, 

I kyrkan S:a lYlaria in Trasteven, 
vars kapitel sedan 1828 var ägare 
till S :a Birgittas hus ända till dess 
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1931 de nuvarande svenska Bir
gittanunnorna efter karmelitersyst
rarna flyttade in, finnes i en för
seglad påse av rött siden tillsam
mans med reliker av den h. Elisa
beth i ett litet relikvarium av för
gylld brons även några smärre par
tiklar av S :a Birgittas kvarlevor. 
Autentican är· från år 1878 och sä
ger endast »ex ossibus S :ae Bir
gittae». Man vet dock, att de jubel
året 1675 hade förevisats tillsam
mans med reliker av den h. Con
stanza. Virg. 

I Scala Santas stora samling av 
reliker och heliga ting har enligt 
uppgift i »Dizionario di erudizione 
eccl.» av Moroni nedlagts något av 
Birgittas reliker, men enligt C. 
Bildt ku11-de man icke vid hans be
sök där ernå någon visshet därom, 
då dessa lämningar alla' äro inlåsta 
dels över dels under altaret i det 
s. k. Sanctum Sanctorum. Nyck
larna lära ha förkommit och någon 
förteckning lär ej finnas. 

I kyrkan S :a Agata in Tmstevere 
förekommer å förteckningen över 
kyi·kans reliker vid Urban VIII: s 
visitation den 4 sept. 1628 även S :a 
Birgittas namn. Nu är reliken för
svunnen och minnet därav utplånat. 

Av andra Birgittaminnen befinna 
sig hos klarissorna (numera i S. 
Lucia på Esquilinen) en mantel av 
grovt ylletyg, ett plagg av grågult 
råsiden med lös kapuschong (be
gagnad troligen av Birgitta på re
sorna i det heliga landets varma 
trakter) samt ett Cingulum av fint 
rep. För äktheten av sidenplagget 
och kapuschongen finnes ingen an
nan visshet än klarisserklostrets 
ständiga tradition. · En., mantel av 
samma slags råsidentyg ( tunt för 
resan i de varma länderna) finnes 
förvarad i ett förseglat pappfodral 
med glasförsedd öppning i Pani
spernakyrkan. Bägge dessa plagg 
användas ännu ofta av de troende 
för botande av huvudvärk och fal
landesjuka, en sedvänja som säkert 
har samband med en händelse, då 
Birgitta i Rom genom sin bön ut-



verkat en sjuk norsk kvinnas bo
tande från nämnda sjukdom. För 
äktheten av ovannämnda ylleman
tel, som nu förvaras av klarissorna 
i S :a Lucia finnes ett edligt intyg 
av biktfadern hos dem, Fr. Pietro 
di Venaco, utfärdat den 28 sept. 
1686, då manteln inlades i nytt 
fodral, som föi'seglades med kyrkans 
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sigill, St. Laurentius på halstret. C. 
Bildt har sett innehållet den 6 maj 
1893, då fo'(l.ralet i hans närvaro 
uppsprättades och manteln fram
togs, varvid han mottog en .liten av
klippt hit, försedd med autentica 
av klostrets biktfader. 

S. Nordmark. 

TANKAR AV DEN HELIGE JOHANNES AV KORSET 

OM KÄRLEKEN TILL NÄSTAN. 

Var mycket noga att aldrig blan
da dig i andras angelägenheter. 
Skänk dem icke ens någon plats i 
ditt minne. Kanske skall du icke 
själv lyckas att fylla din egen upp
gift. 

Misstänk icke din broder för nå
got ont. Ty varje misstanke grum
lar hjärtats renhet. 

Lyssna ej på.  det minsta ord om 
nästans svagheter. Och om någon 
kommer till dig för au beklaga sig 
över sin nästa, så bed honom öd
mjukt att icke säga något om detta. 

'vägra aldrig att utföra ett ar
bete, till och med om du tycker, 
att det överstiger dina krafter. Må 
envar i dig finna . ett kärleksfullt 
och medlidsamt hjärta. 

Ingen förtjänar att bliva älskad 
ay någon annan anledning än för 
den dygds skull, som finnes i ho
nom, När man älskar på detta sätt, 
älskar man i sanning i enlighet 
med Guds vilja och med en stor 
hjärtats frihet. 

Då den kärlek som man hyser 
för en skapad varelse är en allt
igenom andlig känsla och gl'Undad 
på Gud allena, växer kärleken till 
Gud i själen i samma grad som 
denna kän!-!la utvecklar sig. Ju riier 
hjärtat sålunda minnes nästan, 
desto mera· minnes det också Gud 
och längtar efter honom, så att 
dessa båda känslor kunna sägas 
växa i kapp. 

»Det som är fött av kött är kött 
ocli. det som är fött av ande är ande>;, 
säger vår frälsare i sitt evangelium. 
Sålunda utmynnar också den kär
lek som födes av sinnlighet i sinn
lighet, medan den kärlek som födes 
av anden utmynnar i Guds Aridc 
och kominer honom att växa i o ss. 

Den som omfattar en skapad va
relse med oordnad kärlek, stiger 
genom denna. kädek ned lika lågt 
som till denna skapade varelse, ja, 
i ,,iss mening ännu lägre ned. Ty 
kärleken nöjer sig icke med att 
ställa den �lskande på samm.a plan 
som det älskade föremålet utan 
gör sig själv till den älskades tjä
nare. 



10\J 

L ARS BIRGER T H J U L E N. 

T I L L  1 0 0 - Å R S MI N N E T  A V  H A N S D Ö D. 

II. 
För Thjulen var Jesuitordens 

upphävande en lrn;tastrof. Ordens
husen upplöstes. · De olika rege
ringarna skyndade sig att konfiske
ra allt som fanns av egendom och 
sökte ivrigt efter det som ipte 
fanns: de fantastiska kapital, som 
orden ansågs besitta, men som vi
sade sig vara - en fantasi. Där
emot fanns det väldiga skatter av 
bibliotek och arkiv och oersättliga 
värden förstördes under denna raz
zia av regeringarnas okunniga hant
langare. Emellertid förbundo sig 
de olika staterna att betala en för 
övrigt alldeles otillräcklig pension 
åt de fördrivna fäderna. Men detta 
gällde ehdast de jesuiter, som voro 
prästei:-'. Ordens studerande ung
doni, noviser och skolastiker, läm
nades vind för våg. 

Där stod nu Thjulen i Bologna, 
utkastad på gatan, utan medel att 
försörja sig. Den egendom, som 
han kanske kvarlämnat i Sverige, 
var i alla händelser . oåtkomlig. Han 
kunde inte vända s;ig till ett svenskt 
konsulat för att lbli hemskickad, ty 
han var landsförvist. Det kom för 
honom en tid av yttersta nöd och 
elände. Och det är beundransvärt, 
att han ändå icke; förlorar modet, 
utan trots allt kämpar sig igenom. 
Det är då han börjar skriva. Han 
lyckas komma i förbindelse · med 
tidningen Gazetta di Bologna och 
göra sig nyttig med sina språkkun
skaper. Och redan samma år (1773) 
är han färdig med en skrift: Tutti 
han ragione (Alla ha rätt). 

Hur det nu gick till, så lyckades 
han fästa uppmärksamheten vid 
sig. Högtställda personer lade mär-

" ke till honom och han fann beskyd
dare och hjälp i sitt betryck. Sär
skilt nämnas Kardinalärkebiskopen 
av Bologna, Vancentius Malvezzi, 

och en Prelat Rusconi. Dessa och 
andra satte honom i stånd att fort
sätta och fullborda sina studier, vil
ket gick med en sådan fart, att han 
redan den 2 april 1774 var färdig 
att mottaga prästvigningen av Kar
dinalärkebiskopen. Hans gynnare 
skaffade honom också några an
ställningar, som icke hindrade hans 
litterära arbete. Ärkebiskopen ut
nämnde honom till biktfader vid 
Schweizergardet och på Rusconis 
rekommendation erhöll han plats 
som professor i humaniora vid en 
av stadens läroanstalter, som bar 
namnet Scuole de Pie. Under fe1n 

år beklädde han denna post. 
Men det som mest sysselsatte ho

nom under denna tid, var tydligen 
j ournalistiken. Han lade i dagen 
en snabb och klar uppfattning av 
samtiden, som var så full av nya 
ideer och revolutionära rörelser. 
Han hade också ett stridbart tem
perament, so:qi lät honom med gläd
je kämpa för 'de ideal han omfatta
de. Hans språkkunskaper voro be
tydande. Att han kunde svenska 
var väl icke ännu av så stort värde, 
'men :han behärskade tyskan, vilket 
icke var så vanligt i Italien på den 
tiden, och kunde därigenom göra 
tidningen stora tjänster. Italienskan 
lärde han så fullkomligt, att han 
icke blott skrev en förträfflig p·rosa, 
utan även med lätthet behandlade 
versen. Han skrev bl. a. en stor 
satirisk allegori på vers: Ribellone 
degli cmimali contro gli uomini 
(Djurens uppror mot människor
na). Den utkom 1793 och sedan i 
flera upplagor. Så var han en i liög 
grad mångsidig och användbar man 
under en tid, då Kyrkan så väl be
hövde modiga försvarare och de 
konservativa ideerna höllo på att 
dränkas i revolutioner. På tidnings- . 
mannabanan vann han en sådan 
ifiamgång, att han på 1780-talet 



står som den främste medarbetaren 
i Gazetta di Bologna. 

Don Lorenzo Ignazio Thjulen el
ler Abbate1 ) Thjulen, som han nu 
kallades, hade tr9ts allt icke glömt 
bort' sitt fädernesland. Redan kort 
efter sin prästvigning skrev han en 
inlaga till Propagandakongregatio
nen, där han ställde sig till förfo
gande, ifall man kunde använda 
honom för det svenska missions
området. Kongregationens prefekt, 
Kardinal Antonelli, svarade emel
lertid avböjande. Han fruktade, att 
Thjulen i sin egenskap av exjesuit 
skulle bli illa sedd. Att han därtill 
var svensk konvertit, gjorde icke 
saken bättre. 

Bland Sveriges katoliker såg det 
bedrövligt ut. Det fanns i Sverige 
mellan två och tre tusen katoliker, 
praktiskt taget alla utlänningar. 
Största delen bodde ·i Stockholm, 
men några hundra voro kringsprid
da utöver det vidsträckta landet. 
Dessa blevo naturligtvis i allmän
het religiöst förvildade, ty en kato
lik utan präst, utan mässa, utan 
sakrament · är icke lätt tänkbar. I 
Stockholm hade Österrikes, Frank
rikes och Spaniens beskickningar 
sina legationspräster ; dessa samla
de sina landsmän till mässa i lega
tionernas ihus, men offentlig guds
tjänst var icke tillåten. (För svens-. 
kar kvarstodo de gamla drakoniska 
lagarna, som med stränga straff ho
tade var och en, som vågade be
vista en katolsk mässa.) För ut
länningarna saknades alltså varje 
sammanhållande band, det fanns 
ingen katolsk organisation, inget 
gemensamt andligt överhuvud. 

Gustaf 111 kände detta som ett 
missförhållande. Konungen delade 
icke sina undersåtars avsky och 
förskräckelse för Kyrkan. Han var 
väl själv i religiösa ting tämligen 
likgiltig och han hade nog samma 
åsikt som sin morbroder Fredrik 
Il av Preussen, att man borde låta 
»var och en bli salig på sin fagon»

'. 

1) Abbate är en allmän titel för särskilt 
yngre världspräster och kleriker. 
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Detta ka)lade han tolerans, el;luru 
det i själva verket var indifferen
tism. Men den fantasimänniska, som 
han var, hade säkert föga sympati 
för landets lutherska prästeqkap, 
och han såg i den katolska kyrkan 
något, som var så att säga mera 
kontinentalt och mera dekor�th t . 
Därtill kom hans gamla vänskap 
för den intelligente och spirituelle 
Kardinal Bernis, som han lärt kän
na i Paris och sedan återsåg i Rom 
(1783) -- Gustaf 111 kallade Bernis 
»sin biskop och biktfader». Koµun
gen svärmade också för att franistå 
för Europa som en vidsynt, upplyst 
och tolerant furste. Han växlade 
artiga brev med Pius VI, särskilt i 
anledning av broderns, Hertigen av 
Östergötland, besök i Rom 1 7 76, 
Och så följde 1779 och 1781 l;lans 
två proklamationer angående kul
tens frirhet och samma år anhöll 
han, att påven måtte tillsätta en 
Apostolisk Vikarie för Sverige. · På..: 
ven utnämnde också 1782 Dr. :J_.,ud
wig Nikolaus Oster till denna .post 
och ,följande år kom Dr. Oster till 
Stockholm för att samla sin sprid
da hjord. 

Detta lät nu mycket bra, men, i 
verkligheten var föga vunnet. Den
na berömda tolerans gällde nåmli
gen endast utlänningar, som redan 
voro katoliker. För svenskar kvar
�todo de gamla str�fflagarna i hela 
sin stränghet. Detta gjorde, att 
varje konversion följdes av saipma 
spektakel och trakasserier som för
ut ; och därigenom bidrogo �essa 
toleransplakat att ytterligare fast
slå skillnaden mellan s:venskar och 
utlänningar i religiöst avseend� och 
befäste den föreställningen, att ka
tolicismen var något. utländskt och 
främmande, som icke angick heder
ligt folk. Ty varje nation betraktar 
sig själv som det hederliga fon(et. 

Det kom också andra olyckliga 
följder. När Sverige hade fått sin 
Apostoliske Vikarie, ansågo de ut
ländska beskickningarna, att den
ne, skulle sörja för religionen och 
gudstjänsten. De indrogo därför så 
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småningom sina legaticinspräster 
och även sina anslag till deras un
d,erhåll. Men dessa voro · de enda 
präster som funnos, och Dr. Oster 
saknade medel att anställa andra. 
Han blev därför en general utan 
arme. Katolikernas antal sjönk till 
ungefär ett tusen, varav 800 i 
Stockholm. 1780-talet betecknar en 
allmän nedgång och upplösning för 
katolicismen i Sverige. 

Thjulen följde dessa händelser i 
hemlandet med ständig uppmärk
samhet. Han var genom sin vid
sträckta korrespondens väl under- · 
rättad och mot slutet av årtiondet 
kom han i mera direkt förhållande 
till Sverige. Gustaf III själv bör
jade fatta intresse för honom. Den 
»förmedlande länken» var Fran
cesco Piranesi. 

Denne man, som spelade e1i viss 
roll g�nom sina förbindelser med 
svenska hovet, var liksom sin be
römde fader Giambattista Piranesi 
till yrket kopparstickare och en 
mycket framstående sådan. Metzler 
kallar honom helt enkelt »det sven
ska sändebudet i Rom», men under 
Gustaf III :s tid nådde han aldrig 
denna höga värdighet. Konun�en 
anställde honom under sin italien
ska resa (1783-84) som agent för 
inköp av antika konstverk, men an
vände honom också för andra upp
drag, som lågo närmare politiken 
än konsten. Piranesi förefaller ha 
varit en tämligen intrigant streber
natur, . som på alla sätt sökte göra 
sig nyttig. Ett sådant tillfälle fann 
han under det svensk-ryska kriget 
1788--90. 

De ryska agenterna fyllde under 
detta krig den europeiska: pressen 
med berättelser om storartade ryska 
framgångar och det var naturligt
vis mycket svårt att kontrollera 
ilessa segerbulletiner. Det fanns 
knappast mer än en tidning, som 
hade mera svensksinnade framställ
ningar av krigets gång, och det val' 
Gazetta di Bologna. Piranesi skic
kade därför regelbundet denna tid
ning till svenska hovet. Gustaf III, 

som icke var otacksam, för.frågade 
sig, hur denna märkvärdiga redak
tion var beskaffad, och fick till 
svar, att dess ,förnämste medarbe
tare var en svensk konvertit och 
präst vid namn Lorenzo Ignazio 
Thjulen. Denne hade till sitt för
fogande svenska tidnirtgar, som 
ingen annan kunde läsa, och var 
därför i stånd att ge mera objek
tiva skildringar. Konungen fattade 
intresse för denne konvertit, ville 
gärna på något sätt belöna honom · 
och helst knyta honom närmare till 
sin person. 

Under tiden hade Dr. Oster måst 
draga sig tillbaka från sin ställnin,g 
som Apostolisk Vikarie. Han er
sattes 1791 med en karmelit P. 
Raphael d'Ossery. Pater Raphael 
insåg genast, att han · icke kunde 
reda sig ensam i detta svåra Vi
kariat, som fordrade ständiga långa 
resor, ooh begärde enträget med
hjälpare i arbetet. Samma år sän- . 
des · till hans undsättning en ung 
präst från Bologna, Paulo Moretti, 
som var en personlig vän till Thju
len. När Moretti sett sig om på sitt 
nya verksarnhetsfält, var det honom 
snart tydligt; ,att man sKulle ha den 
största nytta i den svenska missio
nen av en man, som kände landets 
språk, seder och traditioner, och 
han satte i gång en aktion för att 
d:'å Thjulen tillbaka till hemlandet. 
De båda vännerna utarbetade en 

· böneskrift till konungen, som inne
höll en anhållan, om tillåtelse för 
Thjulen att återvända ,till Sverige. 
Detta motsvarade fullständigt Gus
taf 111 :s egna önskningar. Konung
en framlade saken i konseljen, men 
stötte där på det häftigaste mot
stånd. Och ehuru han var i det när
maste enväldig, vågade han icke en
sam avgöra saken. 

Så kom riksdagen i Gävle (Jan.
febr. 1792 ) . Den viktiga frågan om 
ordnandet av rikets finanser domi
nerade helt den korta riksdagen, 
men Gustaf fann dock tillfälle att 
avpressa de motvilliga ständerna 
den önskade tillåtelsen för Thjulen. 
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Nu syntes allt komma på rätt köl, 
och man kunde hoppas på en bättre 
tid för det Apostoliska Vikariatet. 
Den'5 mars undertecknade konung
en ett dokument, som återkallade 
Thjulen till Sverige. Men den 1 6  i 
samma månad blev Gustaf III mör
dad av några vettvillingar, som ta
git Jean Jacques Rousseau's ideer 
på allvar. 

Därmed var hela ställningen för
ändrad. Visserligen gällde den av 

· Riksdagen medgivna tillåtelsen en
dast Thjulens rätt att vistas i lan
det, men under konungens person
liga beskydd hade han sannolikt 
också kunnat utöva en apostolisk 
verksamhet och samla de kring
spridda katolikerna. Av den nya 
förmyndarregeringen hade han där
emot ingenting gott att vänta. Her
tiigen av Södermanland och hans 
allsmäktige minister baron Reuter
holm hyste ingen ärelystnad att 

. .framstå som upplysta och toleranta 
regenter. De hade ingen böjelse för 
katolicismen, men älskade spiritis
tiska seancer. Thjulen insåg, att 
under den nya regimen tillåtelsen 
att återvända ingenting var värd. 
Man skqlle nog se till, · att han höll 
sig inom tillåtelsens ram: »att vis
tas». Den som vann på regements
förändrjngen var däremot Piranesi. 
Han fick äntligen 1794 av Reuter
holm den efterlängtade titeln av 
svenskt sändebud i Rom som be
löning for sitt spioneri på Gustaf 
Maurits, Armfelt. Men han erkändes 
aldrig i denna egenskap av den He
liga Stolen. 

III. 
Franska revolutionen, den domi

nerande faktorn i 1790-talets Euro
pa, var icke blott en politisk och 
social omstörtning, den var lika 
mycket en omvälvning på världs
och livsåskådningens område. Rous
seaus' dilettantiska och virriga 
känsloreligion gick hand i hand 
med hans, demokratiska svärmeri 
för majoriteten i »Contrat social»; 

. båda togo mandom i Robespierre's 

person och yttrade sig i en blodig 
förföljelse mot den katolsk� Kyr
kan. Dessa ideer spriddes över 
världen och anammades som ett 
nytt evangelium. Så nytt ,iar det 
just icke. Åtminstone i Italien hade 
man gari1la revolutionära traditio
ner. Revolutionsrörelser, som ville 
återuppliva romerska repuj:Jliken, 
ena Italien och kväsa Kyrkah voro 
gamla bekanta, som man �tersett 
då och då ända sedan Med�ltiden. 
Den franska revolutionens ideer 
funno i Italien en väl förpei'edd 
madc Detta uppkallade naturligt
vis den gamla trons och saiphälls
ordningens anhängare till försvar 
och bland dessa finna vi också 
Thjulen. Som tidningsmaµ och 
skriftställare, klerikal och monar-

. kist, deltog han ivrigt i denna strid 
och han blev känd som· en av de 
dugligaste förkämparna fö,r den 
gamla ordningen. Ett led i denna 
aktion var den kalender, som han 
utgav åren 1794-95 och kallade 
»Almanaco Istorico, Politico, Mili
tare». Den väckte uppmärk�amhet 
och behagade så mycket den He
lige Fadern Pius VI, att han sände 
författaren en skrivelse, vari han 
berömmer Thjulens nitiska 9ch iv
riga arbete samt hans troget kyrk
liga tänkesätt. Man kan också iakt- . 
taga, att prefekten för Propagan
dan, som nu var Kardinal Hyacinthe. 
Gerdil, börjar starkt intressera sig 
för honom. 

Emellertid fortskred upplqsning
en bland katolikerna i det svenska 
vikariatet. Den Apostoliske Vika
rien P. Raphael d'Ossery var icke 
vuxen den svåra situationen och 
hade för övrigt alldeles för ringa 
hjälpmedel till sitt förfogande. År 
1 795 återkalla_des han av propa
gandan >>på grund av sin fram
skridna ålder och andra kroppsliga 
bräckligheter»; och på M<;>retti's 
förslag erbjöd Kardinal Gerqil 'Dhju
len att övertaga ledningen av kato
likerna i Sverige som Apostoltsk Vi
karie. och den Heliga Stolens sände
bud vid svenska hovet. Man kunde 
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väl anta, att han i egenskap av 
sändebud, förutom det att 1ian hade 
tillträd_e till de ledande kretsarna, 
skulle vara bättre skyddad mot 
trakasserier. Mot en diplomat mås
te man ju vara hövlig. :Moretti an
sågs vJra för ung, men erhöll tills
vidare . ledningen med titeln Pro
vikarie, 

Thjuilen hade stora betänkligheter 
mot att antaga denna hedrande post 
och han uttalade ,dem i en omständ
lig skrivelse till Kardinalen. Han 
tvivlar på, att han kan uträtta nå
got av ·värde i Sverige. Visserligen 
hade han genom Gustaf III : s  
reskript fått tillåtelse att vistas i 
landet, men tillåtelsen gällde icke 
något slags apostolisk verksamhet. 
Den nuvarande regerip_gen var be
kant för sin intolerans och skulle 
säkert lägga alla möjliga hinder i 
vägen för hans försök att arbeta. 
Hans släktingar i Stockholm hade 
skrivit och varnat honom för att 
återvända ; de trodde, att de luther
ska predikanterna skulle »chika
nera honom, var de kunde» .  (Man 
kan misstänka, att släktingarna 
helst ville vara av med en så illa 
ansedd person. ) Vida1;e anför han 
sin · ålder och sin svaga hälsa, han 
led av gikt och denna skulle icke 
förbättras i det svenska klimatet. 
I Sverige måste han företaga stän
diga långa resor, som överstege 
hans krafter. Och slutligen anför 
han de plikter och arbeten, vilka 
kvarhöllo honom i Italien. Han ber 
därför Kardinalen söka någon 
lämpligare man. 

Detta var dock lättare sagt än 
gjort. Ingen ville åtaga sig denna 
svåra mission. Efter åtskilliga få
fänga försök utfärdade Kardinal 
Gerdil i början av år 1 796 Thjulens 
utnämning till Apostolisk Vikarie 
och den 30 mars undertecknade 
Francesco Piranesi som svenskt 
sändebud hans pass. Men Thjulen 
var tydligen besluten att icke under' 
dåvarande förhållanden resa till 
Sverige. Han begav sig i stället till 
Rom och inlämnade till Propagan-

dan en vidlyftig promemoria, som 
innehåller åtskilligt av intresse. 

I första avdelningen upprepar 
han vad han sagt i sin förra skri
velse om sin egen olämplighet. Det 
är det ansträngande arbetet för en 
man med hans svaga hälsa och hans 
ålder (han var dock icke mer än 
femtio år gammal) ,  hans egenskap . 
av konvertit, släktingarnas var
ningar. Angående regeringen yttrar 
han, att om han avhölle sig från 
allt proselytmakeri och noga und
veke att störa den religiösa freden, 
skulle man kanske lämna honom 
i ro. Men regeringen begärde, att 
han skulle ändra namn och utge 

· sig för tysk, ett tillvägagångssätt, 
som vore honom osympatiskt. Han 
kunde göra mycket mer . nytta i 
Bologna än i sitt fädernesland. 

I promemorians andra del går 
han in på frågan, hur den katolska 
verksamheten i Sverige enligt hans 
mening skulle kunna gå framåt. 
Han betonar från början,· att ma·n 
icke kunde väll'ta några stör.i;e fram
gångar, därtill vore den ·lutherska 
irrläran alltför inrotad och Sverige 
,stode till följd av sitt geografiskt 
avskilda läge i · alltför ringa förbin
delse nied katolska länder. Men 
förhållandena kunde så småningom 
bättra sig, om man hade lämpliga 
personer att sända dit. Dessa bor
de enligt hans mening vara »ope
rarii zelanti, esemplari, di dolci ed 
affabili maniere, non odiosi per 
alcun titolo» ( nitiska och mönster
gilla arbetare med ett mjukt och 
vinnande sätt att vara, icke miss
hagliga i något hänseende ) ,  ty det 
svenska folket är läraktigt och tro
ende. Av största vikt vore det att 
ha en värdig kyrkobyggnad, där de 
heliga hemligheterna kiinde firas 
med en viss glans. Den , materiellt 
anlagde svensken dömer nämligen 
alltför lätt religionen efter dess ytt
re uppträdande. På grund av tider,. 
nas ogunst måste man dock avvak
ta bättre dagar, då Tyskland och 
Nederländernas katoliker kunde bi
_draga med sin skärv. Ett värre hin-



der ser Thjulen i tegeringens in
tolerans. Det är endast utlänning
ar, som <tolereras och det är förbju
det för de katolska prästerna att 
predika p;'t svenska. Han ger en 
hel del andra goda råd och anmär
ker särskilt, att man borde ta vara 
på unga svenskar, som kände kal-

. lelse till prästståndet och låta dem 
studera i Collegium Germanicum. 
Till slut framhåller han, att det är 
nödvändigt att öka omkostnaderna 
för det svenska Vikariatet, om den 
Apostoliske Vikarien skall kunna 
uppträda ståndsmässigt och icke 
göra skulder. 

Kardinal Gerdil tackade för skri
velsen och de goda rådslagen; men 
då han oaktat nya försök ej kunde 
finna någon, söm var villig att resa 
till Sverige, förblev det som det var : 
Thjulen satt i Bologna som Aposto
lisk Vikarie och Moretti i Stockholm 
med titeln Provikarie; Detta räckte 
till Morettis död 1804 ; år 1805 fingo 
de svenska katolikerna en ny herde 
i den franske prästen Jean Baptiste 
Gridaine. 

Det är påtagligt, att Thjulen kom
mit till den övertygelsen, att hans 
uppträdande i Sverige skulle vara 
alldeles ofruktbart, då han hörde 
till dem som voro »odiosi», och att 
han därför i det längsta sökte un
dandraga sig uppdraget. Men det 
är också påtagligt, att han mycket 
sysselsatte sig med de. svenska för
hållandena och klart bedömde si
tuationen. Ett studium av hans 
korrespondens med Moretti skulle 
säkerligen också visa, att han tro
get bistod denne i hans svåra ,ställ
ning och var honom till stor hjälp 
genom sina kunskaper och sin er
farenhet. Dessutom är det tydligt 
att Thjulen älskade Bologna och 
ogärna lämnade en plats, där han 
hade ett rikt arbetsfält. 
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Det blev honom dock icke för
unnat att sitta stilla i den stad, där 
han trivdes så väl. Den franska 
revolutionen gick fram på sitt se
gertåg. Dess ideer följdes av dess 
armeer, Robespierre av Bonaparte . .  

Efter segrarna vid Arcole, lUvoli 
och Mantua sände Napoleon en ex
pedition mot Kyrkostaten. Freden 
följde redan 19 febr. 1797 i Tolen
tino, där påven blev grundligt ut
plundrad, men för övrigt lämnades 
i sin ställning. Fransmännen an
nekterade s. k. Legationerna, var
till hörde också Bologna. Thjulen 
dolde icke sina meningar om tidens 
händelser och så blev han hösten 
1797 som misshaglig person för
visad från franskt territorium. Han 
tog ,sin tillflykt till Rom, där han 
tjänstgjorde som kateket vid ett 
Hospitz för personer, som förbe
reddes till konversionen. Meri icke 
heller där fick han någon lugn till
varo. I juni följande år gjorde 
fransmännen sig till herrar i hela 
Kyrkostaten. I Rom utropades re
publiken ; den åldrige påven Pius 
VI avsattes som världslig regent 
och bortfördes i fångenskap först 
till Siena, därefter till Valence i 
Frankrike, där han avled den 29 
aug. 1799. Det var många männi
skor den t1den, .som trodde, att det
ta betydde slutet för Kristi Kyrka. 

Aterigen måste Thjulen fly. Han 
begav sig denna gång till Venedig, 
där en av hans vänner, greve Marco 
Fantuzzi, erbjudit honom gästfri
het. I den 2 :dra koalitionens krig 
mot Frankrike hade Österrike till 
en början stora framgångar i Ita
lien ; norra delen av landet åter
erövrades, Kyrkostaten återställdes 
och den i Venedig valde påven Pius 
VII höll sitt intåg i Rom den 14 
mars 1800. Thjulen återvände till 
sitt älskade Bolqgna, men glädjen 
blev kort. Napoleons seger vid Ma
rengo den 14 juni bragte åter Bo
logna under franskt herravälde och 
Thjulen hade ingenting annat att 
g6ra än att åter uppsöka sin vän 
greve Fantuzzi i Venedig. Här stan
nade han i halvtannat år, sysselsatt 
med sitt politiska författarskap. 
Bl. a. utgav han därifrån: Rifles
sioni su i mali prodotti in ltalia 
dalla democrazia e su i mezzi pe1· 
istabilil'ei l'ordine so_ciale (Reflexio-



ner över de olyckor, som åstadkom
mits1 i Italien av demokratien, och 
medlen att .där införa den samhäl
leliga ordningen). 

Det är icke underligt, om Thju
len efter dessa skakningar önskade 
att kunna slå sig till ro. Han av
böjdr också åtskilliga erbjudanden 
att åtaga sig mera framskjutna 
poster t. ex. rektoratet vid det för
utnämnda hospitzet i Rom. Så snart 
det var möjligt, uppsökte han åter 
Bologna och stannade dar till sin 
död.· 

Ett annat företag, där man be
gärde hans medverkan, kan ha nå
got intresse för oss svenskar. Jesu 
Sällskap hade efter upphävandet 
med påvligt samtycke fortbestått i 
Ryssland, där Kejsarinnan Katari
aa Il satte högt värde på fädernas 
undervisningsverksamhet; · och på 
anhållan av kejsar Paul återställde 
Pius VII f801 formligen Jesu Säll
skap i Ryssland under en ledare, 
som kallades »General för Ryss
land» . De:ti svenske konungen Gus
taf IV Adolf, som · 1796 själv över
tagit regeringen, hade i Ryssland 
personligen övertygat sig om de 
goda resuit'aten av ,fädernas under
visning och önskade livligt, att 
jesuiterna skulle upprätta ett kol
legium i Stockholm. Han fann i 
den Apostoliske Provikarien Mo
retti ett kraftigt stöd för denna plan 
och båda trädde i förbindelse med 
P. Gabriel Gruber, som var General 
för Ilyssland sedan 1802. P. Gruber 
intresserade sig för saken och öns
kade som medhjälpare förvärva sin 
förre ordensmedlem Laurentius 
Thj1Uen; och Thjulen vände sig i 
sin tur till påven. Sakens vidare 
behandling är icke bekant, men i 
alla händelser blev planen icke för
verkligad. 

År 1814 återställdes Jesu Säll
skap' i hela sin forna utsträckning, 
och för Thjulen uppstod då frågan 
om återinträde i orden. Själv öns
kade han i likhet med många av 
ordens gamla medlemmar, som lev
de kvar sedan 1773, att ansluta sig 
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till den. Men han var 68 år gam
mal, därtill led han av sin gikt, och 
hans läkare avrådde honom be
stämt från att vid den åldern börja 
ett strängt reglerat ordensliv. Han 
skulle inom orden l;>li mera till be
svär än gagn. Han avstod därför 
och framlevde ännu 19 år i sitt kära 
Bologna, sysselsatt ined studier och 
författarskap. 

Ty hans arbetsförmåga var in i 
det sista obruten. »Det är förvånan
de, vilken rastlös ,,erksamhet den 
ålderstigne Thjulen utvecklade i de 
följande två årtiondena», säger P.  
Metzler. Bland hans skrifter under 
denna tid kunna nämnas den .frans
ka revolutionens historia : Fasti 
della ri,uoluzione francese, i 3 band. 
Från 1804 arbetade han på en ita
liensk översättning av en världs
historia av Jacques Hardion. Denne 
var en på sin tid ansedd vetenskaps
man, medlem av Franska Akademi
en och lärare i historia för Ludvig 
XV :s  döttrar. Hans stora arbete: 
Histofre universelle saCl'ee et pro
fane, som han vid sin d-0d ( 1766) 
lämnat ofullbordat, blev ä,, Thju
len översatt och kompletterat i lO 
band. 

Därtill bör nämnas ett femtiotal 
mindre skrifter, vilka T'.hjulen från 
år 1815 utgav under den gemen
samma titeln: Dialoglzi nel regna 
de' morti (Samtal i de dödas rike). 
Det är sannolikt, att det kan finnas 
rätt mycket i dessa dialoger, som 
vore av stort intresse. 

Här borde egentligen följa en 
analys och värdering av Thjulens 
.författarskap, men då jag icke va
rit i tillfälle att ta kännedom om 
hans skrifter, måste detta lämnas 
åsido. Det vore en vacker uppgift 
för en svensk katolik att göra någ
ra av dessa arbeten tillgängliga för 
Thjulens landsmän och trosförvan
ter. En översättning i ui'val av hans 
självbiografi och korrespondens 
samt ur hans »Dialoghi» skulle sä
kert vara ett välkommet tillskott 
till vår fattiga katolska litteratur. 
Det vore också bästa sättet att fira 



hundraårsminnet av hans död, som 
inträffade i Bologna den 5 december 
1833. 

Lorentzo Ignazio Thjulen skild
ras som en god präst, en framstå
ende lärd och e11- begåvad skriftstäl
lare. Han var därtill en älskvärd 
människa, en man av »dolci ed 
affabili maniere», som ägde en stor 
vänkrets, en klok rådgivare, som 
skatta(.les högt av Kyrkans furstar. 
Man kan beklaga, att han aldrig 
kom att personligen leda det sven
ska Vikariatet, ty han var både till 
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Lourdes under 75 år. 
Då den lilla 14-åriga Bernadette 

Soubirous, dotter till en fattig mjöl
nare, den 14 februari 1858 tillsam
mans med sina syskon sökte efter 
bränsle i Gavedalen vid Lourdes, 
syntes för henne plötsligt en över
j ordisk uppenbarelse: hon hörde en 
susning som av en kraftig vind, och 
då hon förvånad såg sig omkring, 
ty popplarna · vid Gave förblevo 
orörliga, fick hon i en grotta se en 
kvinnogestalt av obeskrivlig skön
het i ett starkt ljussken. 17 gån
ger, sista gången den 16 juli 1858, 
återkom synen, som uppenbarade 
sig med orden : »Jag är den obe
fläckade avlelsen» (den 8 december 
1854 hade Pius IX högtidligt for
mulerat trossatsen om den obefläc
kade avlelsen som dogm) och ma., 
nade att göra bot, att bedja för 
syndarna, att bygga en kyrka vid 
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1 karaktär och kunskaper den rätte 
mannen. Men å andra sidan måste 
man säkerligen medge, att han rik
tigt bedömde läget, då han drog sig 
undan. Den s,1enska intoleransen 
och de svenska katolikernas fattig
dom skulle för honom ha varit svå
rare hinder än för en utlänning. I 
Sverige ville man upprätthålla före
ställningen, att den katolska kris
tendomen är något utländskt, och 
därför måste den svenske katoliken 
dö i landsflykt. 

Niklas Bel'gius. 

uppenbarelsestället ·och att draga 
dit i processioner. Den 25 februal'i 
1858 framsprang plötsligt i ovan
nämnda grotta en källa, som till 
en början flöt sparsamt, men som 
nu dagligen lämnar 122,000 liter 
vatten. Snart inträffade påfallande 
bönhörelser och utomordentliga fall 
av tillfrisknande, Den 28 juli 1858 
tillsatte biskop Laurence av Tarbes 
en kommission av teologer, läkare 
och naturforskare för att omsorgs
fi.1llt pröva uppenbarelserna och bo
tandet av sjuk�omar. Kommissio
nen arbetade i icke mindre än tre 
i\r, och dess undersökningar gåvo 
vid handen, att Bernadettes berät
telser voro trovärdiga, och bestyrk
te den u·nderbara karaktären hos 
den plötsligt framspringande källan 
och ett stort antal fall av tillfrisk
nande, liksom det faktum, att käl
lan lämnar vanligt dricksvatten. 
Därigenom såg sig biskopen i stånd 
att i ett herdabrev av elen 18 ja
nuari 1862 uttala sig för uppen
barelsernas övernaturlighet samt 
tillåta vördanclet av Vår Fru av 
Lourdes och hygganclet av en kyrka. 
Uppenbarelserna och undren vid 
Lourdes äro icke någon kyrklig 
trossats, men alla påvar från Pius 
IX hava på något sätt tydligt givit 
till känna, att de vörda Guds Mo
der av Lourdes, och statsfördraget 
mellan Vatikanen och Italien an-



, gående återställandet av påvedö. 
mets världsliga suveränitet under
tecknades på årsdagen av den för
sta uppenbarelsen vid Lourdes. 

Den lilla bondflickans berättelse, 
av prästen och borgmästai·en i den 
fattiga bergsstaden Lourdes betrak

. tad som utslag av en överspänd 

. fantasi, gick som ett glädjebudskap 
i genom hela den katolsl�a världen 

__:_ inom, få år blev Lourdes den 
-största av alla tiders Maria-vall
färdsorter. Redan år 1877 räknade 
man 250,000 pilgrimer, och på se
nare tid · har det funnits år med 
1�2 millioner besökare. Till 1924 
voro 'icke mindre än 3,353 fall av 
tillfrisknande fastställda, vilka icke 
lillnde förklaras på naturligt satt. 
Fi·ån början lades i . Lourdes stör
sta vikt vid noggrann vetenskaplig 
undersökning av påstådda fall av 
helbrägdagörelse. I<::n »Bureau de 
constationS)) ,  vars medlemmar äro 
läkare och · som grundad�s 1884, 
undersöker de sjuka vid d�ras an-

. komst till Lourdes och efter deras 
hotande. Läkare och naturveten
skapsmän hava, oberoend� av sin 
lh•såskåqning, tillträde till denria i 
sitt slag .enastående underspknings
klinik och frihet att deltaga i dess 
arbeten. �yråhs verksamJiet står 
således i . ,viss mån under ständig 
kontroll ,av skeptiker - dijri ligger 
j u  även för den mest otro('lµde den 

. bästa garantien mot vai'je tättvind
lighet och varje försök tn ))fromt 

1 bedrägeri». Med vilken kripsk för
siktighet byrån arbetar, visar det 
ringa antal av helbrägdagörelser, 
som icke förklarats för n�turliga. 
1928 anmälde 276 personer, att de 
på övernati.uligt sätt blivit · hotade, 
men blott 16 helbrägdagönhser för
klarades för övernaturliga (mot
svarande antal voro 1922 92 och 
1 2, 1 932 1 60 och 1 2 ) .  Intresset från 
läkarvärldens sida för - byråns ar
bete är utomordentligt stort, vilket 

· innebär ett erkännande av den ve
tenskaplig11 noggrannheten i denna 
forslmingsplats metoder. Under 
åren 1904-1910  besökte 3,041 · lä-
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kare byrån, 1 911  534, 1927 1 , 115, 
1 928 l,083. Bland besökarna hava 
funnits många världsberömda spe
cialister, professorer vid Europas 
mest framstående lllliversitet, chefs
läkare vid ledande stora sjukhus . .  
. Undren i Lourdes .inföllo i en tid, 

skriver D :r . .  Anton Böhm i ,vien, 
då högmodet över det mänskliga 
vetandet nått ett övermått som väl 
aldrig tillförne : under andra hälf
ten av 1 9  :e århundradet nådde den 
vanföreställningen sin höjdpunkt, 
att »väl'ldsgåtorna)) skulle lösas av 
vetenskapen allena,' religimien vore 
en kvarleva från en barbarisk tid 
och måste under framåtskl'idandets 
epok slutgiltigt utrotas. Den »förs 
utsättningslösa vetenskapens)) oer
hörda skenresultat drevo männi
skorna till babylonisk förhävelse. 
Meddelandena .om undren i Lour
des, trosvissheten hos de hundra
tusenden, som med Marias namn 
på läpparna droga Ull Lourdes, 
måste komma detta högmods bygg
nad att skaka, liksom en gång levi
ternas basuner kommo Jerikos mu
rar att vackla. Det 19 :e  århundra
dets H1pplysningsmän>) förstodo 
Lourdes' betydelse kanske tidigare 
än den .katolska världen. De in
sågo, att tourdes var en Guds 
oemotsägliga protest mot det selrn
lariserade förnuftets förhävelse, att 
det · var ett : väldigt vittnesbörd om 
det övernaturligas verklighet, som 
man med allehanda konster sökt 
bortförklara. Redan i början (år 
1858) ,  då de första processionerna 
av troende drogo till uppenbarelse
grottan, sökte de världsliga myn
digheterna med kraftmedel imder
trycka verkan av Bernadettes be
rättelser, och det var först genom 
Napoleon 111 :s  personliga ingri
pande, som tralrnsserienia upphör
de. När Lourdes nått världsbety
delse, började emellertid motstån
det resa sig , riktigt på allvar. Då 
sökte vetensJrnpsmän och journa
lister med och utan övertygelse be
visa, att Ber�adette vore vansinnig ; 
ke1nil!ter lämnade analyser, söin 
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voro fuHständigt ohåUba}'.a 1nen 
sk,uhe ådagalägga källvattnets mi
neraliska . . läkekraft ; helbrägdagö
relserna av.färdades som »hysteri» 
eller _ »bedrägeri»; Zola samlade i 
sin bekanta roman sanivetsgrant 
och hätskt ihop allt, som hans tids 
vetenskap förmådde · framhriiiga 
IUot Lourdes. Ernst Haeckel, då på 
höjden av sin korta ryktharllet som 
,:ärldsgåtelqsare, talade i_ ett brev 
Olll Lourdes ( offentliggjort 1907)  
om »vidskepelse», »na1.v ·lättrogen
het», »bestickande massuggestion» 
etc. Hela den icke-troende veteq� 
skapsvärlden uppbjöd alla sina 
krafter för att förringa de-9- e11kla · 
bondflickans budskap ooh dess be
styrkande genom en lång rad av 
under. Det var emellertid fullstä1�
digt förgäves. Lourdes' gla�s str4-
lar i dag mäktigare över världen än 
någonsin förut. Vetenskapen . har 

på si&tone blivit mindre agressiv:  
en stor förändring i sättet att tänka 
har ägt rum sedan 1858. »Religi
onens utrotande genom vetenska-

. pen>� är nu en övergiven .stånd
punkt, Kanske har Lourdes _ i högre 
grad än som låter sig dokumenta
riskt bevisa bidragit til_l att veten
skapen nu åter erkän'11er sin be
gränsning och att ingei1 själ,vstän
<ligt tänkande människa · längre 
från vetensJq1pen väntar sig svaret 
på tillvarops djupaste frågor, på 
>>världsgåtan». 

Romanpristävlan angående 

I 
bolsjevismen. 

I/ Ac�demie d' Education et cl' 
Entr', aide �ociales, vars p�·esident 
är Mgr. -�audrillart, medlem av 
Franska Alfademien och rektor för 
l'U11iversite Catholique de Paris, 
har utlyst en romanpi:istävlan, vari 
alla nationer äga rätt att deltaga. 

Romanen, som får skrivas på vil- _ 
ket språk som helst, skall · belysa 
b<>lsjevismens psykologi. och dess 
förödande verkningar i familje
livet och det offentliga liyet i be
lysning av de sekelgamhi. traditio-

ner, som s�apats, .  genom den. J<,rist
na läran och moralen. Händelser
na l�11nna förläggas - a.ntingin till 
Ryssland eller till kommunistiska 
miljöer därutanför. l\fanuslO"ipten, 
skola vara generalsekreteriatet ( 31 ,  
Rue de  Bellechasse, Paris 7) till
handa senast den 1 juli 1934 i fyra 
maskinskrivna exemplar,. De ar
beten, som författats på ann,it språk 

· än tyska, engelska, spanska, fran
ska eller italienska, skola åtfölj as 
av en uttömmande resu,nie angå
ende händelseförloppet och verkets 
allmänna karaktär, skriven på nå-. 
got av de  uppräknade , språken ( i  
4 exemplar). 

Juryn består av J-Ienry Bor�eaux, 
medlem av Franska Akademien 
(Frankrike), C. 'K: Chesterton (Eng-

' l:.1nd), Filippo Meda_ (Italien) ,� Ba
ron. Handel Mazetti (Österrike), 
Manuel Galvez ( Sydamerik,,a ) och 
P. Walsh (Förenta Staterna). Re
sultatet av pristävlingen fram_lägges 
i j anuari 1935. Första priset ut
göres av 50,000, andr:;l av 20,000 
och tredje av 10,000 fr. francs. 

Det påvliga "Collegium Ange-
licum "s utveckling. 

har nyligen avhandlats i en upp� 
sats i »Osservatore Romano». ·  Tret
ton år efter det . att påven Pius y 
hade förklarat den helige Thomas 
av Aquino rför hela Kyrkan� lärar�, 
uppr�ttades i Rom ett kollegium, 
som fick sitt namn efter den helige 
Thomas. Det var år 1580. Tanl}'en 
på detta vetenskapliga institut, �om 
skulle hava till ändamål att i det 
16 :e århundradets andliga stöder 
vårda den katolska läran i th91nis� 
mens anda, uppkom först hos span
joren Johannes Solano, en fram
ståe1ide dominikan, som sena-,·e blev 
biskop i Peru. En av de _n1-est be
tydande befrämjarna _yar J�ardinal 
Michele Bonelli, likaledes domini
kan. Underde första årtiQndena av 
sin tillvaro lep.des in�tit�1tet av rn 

femmanna-direktion, lärarekrafter
na voro dominikaner· oeh utgjordes 
' . ' . ' . ' . .  - - ' 



i e;11ighet med de dåtida statuternas 
fordrhigar av 16 spanjorer och 10. 
romare. Teologi var enda under
,;i snii1gs�mnet. De1i roll, institutet 
spelade i kampen mot irrlärorna, 
kaii icke högt ·· nog värderas. Först 
undei· . Bel).edikt XIII tillkom en 
filosofisk fakultet. Tillstrfönningen 
av utlänniµgar tilltog nu i.tllt mera ; 
institutet hade blivit den förnämsta 
läroaiistalten i teologi och thomis
tisk filosofi. 1896 inrättades en 
fak�1lt�t för kanonisk rätt. 10 år 
se1iare förlänade påven Pius X in
stitute.t titeln »påvligt». Läroanstal
tens t1niversella karaktär trädde nu 
allt mera starkt fram; man strä
vade eft.er att framför allt också 
få världspräster som adepter. Före 
kriget räknade institutet över 200 
åhörare, nu har antalet stigit till 
550. Professorskollegiet består av 
31 . vetenskapsmän, och bland åhö
rarna äro 30 ordnar och kongrega
tioner representerade. Också · av 
väl:ldspräster· finnes en stor kon
.tingent och ·det fin11es även lek-
mannastuderande. 

Kronprins Leopol<l av Belgien 
liknar sin fader därutinnan, att han 
högt uppskattar niissionä�·erna i 
Kongo. Konung Albert älskar Af
rika och finner en glädje i de rön; 
som även bäraren av en krona· kan 
göra i hjärtat av den mörka kon
tinenten. Han sätter också värde 
på missionärerna. I de långskäg
giga veteranerna i . de vita .präst
dräkterna, som han träffar på i 
Kongo, ser han en samling tappra 
män, som tjäna sin Gud på det 
mest upphöjda sätt, känna, älska 
och tjäna de svarta och därigenom 
göra Belgien och Kongo oed1ört 
mycket gott. Ofta hava dessa · mis

. sionärer varit tjugo, trettio, fyrti9 
·år i Afrika, och vid sin ankomst 
till en �tad eller by i Kongo önskar 
konung Albert besöka den katolska 
missionen, innan· han mottages av 
de civila myndigheterna. Hela Bel
gief1 och hela Kongo vet, att ko� 
nungen beundrar missionärerna. 
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Kronprinsei1 liknar kpnungen. 
Han har nyligen varit på en resa i 
Kongo för att studera jordbruksnä
ringen och stimulera de'ss vidare 
utveckling. I Mayumba (vid Kon
gos mynning) började han med att 
studera Sclrn'utfädernas plantager. 
I Ki.sahtu blev han så betagen i 
bro.der Gillets S. J. underbara bota
niska trädgårdar, att han ändrade 
sitt resprogram och stannade kvar 
längre än avsett var. I Leopold
ville och å varje plats därefter upp
sökte lian missionärerna, underhöll 
sig timtals·med dem och syntes fin
na nöje av vad de hade att be
rätta honom. 

Knappast någon annan· stat i 
världe1i med kolonier ägnar så 
mycken uppmärksamhet åt missio
nen som Belgien. Myndigheterna se 
i prästen, bt"odern och systern bä
raren av det- högsta · goda, männi
skor, soiu koinma . fö1' att stanna, 
bliva en del av landet och uppbygga 
landet genom att uppbygga folket, 
andligen och ,på annat sätt. · Där
för understöder regeringen kraftigt 
missionen, dess präster, lärare, lä
kare och barmhärtighetssystrar. 

Belgiska Kon,go räknar 753 präs
ter, 891 systrar och 443 bröder. Den 
katolska befolkningen uppgår till 
en · million, och förra året döptes 
109,000 konvertiter. 

Sex nya kardinaler· 
ha blivit utnämnda. Dessa äro 
ärkebiskop Costa av Florens (född 
1872), som åtnjuter högt anseende 
icke . blott , som själasörjare utan 
även som kyflrnpolitiker och veten
skapsmah; ärkebiskop Fossati av 
Turin (född 1876), medlem av S. 
Gau,dentius och Carolus oblatorden 
och en ivrig talesman . för. den ka
tolska pressen; Mgr. Pietro Fuma
soni-Biondi (född 1871), tidigare 
apostolisk delegat i Japan, titulär
ärkebiskop av Dioklea och senare 
apostolisk delegat i ,vashington, nu 
av påven kallad till kardinal van 
R?ssums efterträdare som prefekt 
för Pro�aganda fidei ; Mgr. Angel@ 



Maria Dolci (född 1867.), titulär
åil<.ebisfoop . av -Ilierapolis . oc1{· ·apo.
stolisk , nuntie i Buka�·est, bekant 
för sitt ingdpande i kyrkogodsfrå
gan i Siebenbiirgen: och sina fram
gång�rika aristrängningar beträf
fande det i·umänska· konkordatet ; 
1"igr. Rodrigo Vilieneuve (född 1883), 
ärkebisk�p av Quebec och medlem 
av den Obefläckade avlelsens oblat
orden; ärkebiskop Theodor Innitzer 
av Wien (född 1875 ·) , den nyligen 
.bortgångne kardinalärkebiskopen 
F. G. Piffls efterträdare och på sin 
tid förbundsminister· för sociala 
förvaitningen. 

Tjeckoslovakiet. 
I år firas framför allt i den gam

la slovakiska biskopsstaden Neutra 
det stpra 1100-årsjubileet av kris
tendomens införande i Slovakiet. 
Det tjeclc.oslovakiska ministerrådet 
)iar beslutat, att högtidligheterna 
skola äga ·rum under- • regeringens 
protektorat. Den första-kristna kyr� 
kan i Slovakiet byggdes före · den 

,,� 
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heL Cyrillus.' och Methodius' an
komst, nämligen år 833 i trakten 
av Neutl'a av stamhövdingen Pri
vina. Derine hade dragit till Re
gensburg för au utverka åt sig 
kopung Ludvig den tyskes hjälp 
mof de inäriSka gra1infurstarn'a, 
lärde · därvid känna kristendomen 
och lät döpa sig av ärkebiskopen 
i Salzburg Adalran1, som också in

vigde kyrkan i Ne11tra till den hel. 
Emniai"atns ära. Senare erhöll Pl'i-
vina av · konung Ludvig Pannonien 
som förJäning. Också där införde 
han kristendomen och lät, innan 
han dog, uppföra ytterligare 19 
kyrkor. 

RÄTTELSE. 

I föregående nummer, s. 80, spalt 1 ,  

de sista raderna, h a  några ord bortfallit. 

Meningen rekonstrueras på :  fötfande sätt : 

>> • • •  de största umbäranden. Corsica var un

der normala förhållanden knappast i stånd 

att mottaga en sådan invasion». 

Hälsingbocir 1933, Aktiebolaget Boktryck. ····-· 


