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OGILTIGHETEN AV ENGELSKA OCH
SVENSI(A STATSI(YRl(OVIGNINGAR.
En notis i dagspressen meddelar
såsom något unikt, att den luther
ske biskopen i Strängnäs, d:r
Aulen, av en protestantisk biskop i
den anglikanska kyrkan i U. S. A.
anmodats att prästviga en diakon
inom den sistnämnda kyrkan.
Av intresse kan vara att påpeka,
huru varken den engelska eller den
svenska kyrkan äga något före
träde framför t. ex. de danska, nor
ska och finska, lutherska kyrkor
na, enär duas ofta påstådda »suc
cessio apostolica» endast är en tom
inbillning. Genom reformationen
har såväl i England som i Sverige
den legitima biskopsföljden av
brutits - om än icke omedelbart i
schismens stund - så dock strax
därefter; I England upphörde de
giltiga vigningarna i den stund
Parker genom en protestantisk
ceremoni insattes i sitt ämbete ef
efter. Edward V I :s protestantiska
ritual. I Sverige upphörde de gil-

tiga vigningarna, i den stund Lau
rentius Petri av den katolske bisko
pen av Västerås, Petrus Magni, ge
nom Konungens tvång, år 1531 i
Gråmunkeklostrets kyrka i Stock
holm inställdes i sitt ämbete, av
en »konsekrator», som kort dess
förinnan högtidligen förklarat sig
komma att fullgöra ifrågavarande
ceremoni utan giltighet eller inten
tion att viga Petri till biskop. Då
många katoliker och t. o. m. katol
ska präster icke .rätt veta att ge
besked om val'fö1· de svenska vig
ningarna måste vara ogiltiga, kan
det ha sitt intresse .för oss, -svenska
katoliker, att se efter, huru saken
verkligen ligger till. Liksom Cran
mer verkligen vigde giltigt, vigde
nämligen också Petrus Magni av
Västerås år 1528 giltigt de tre
första biskoparna efter schismen,
Magnus Haraldsson av Skara, Mag
nus Sommar av .Strängnäs samt
Mårten Skytte av Åbo. Endast den

122
sistnämnde avföll följande år från
sin katolska fro till lutherdomen.
De två andra, som förblevo stånd
aktiga, avsattes praktiskt taget av
konungen ifrån sina biskopsstolar.
Den siste katolske Skara-1biskopen,
Magnus Haraldson, nödgades re
dan året efter sin konsekration att
fly. Magnus Sommar av Strängnäs
avsattes år 1536 och .fick år 1538
en fristad i Krok.eks kloster, där
han torde ha slutat sina dagar.
Petrus Magni eller Peder Månsson
av Västerås, vilken giltigt vigt dessa
tre biskopar, dog redan år 1534 i
hög ålder. Dessförinnan hade ha_n
- som vi längre ned genom källor
na skola bestyrka - träffat ga
rantier för, att något salailegiskt
biskopsvigande icke skulle få före
komma genom konungens tvång i
den nya, lutherska statsky1·kan.
Då Mårten Skytte av Åbo till sin
läroåskådning blev lutheran och
efter sitt avböjande av kungens er
bjudande om ärkestolen i Uppsal:::t
år 1530 icke har något intresse så
som eventuell konsekrator, enär
bevisligen Petrus av Västerås år
1531 tvingades till den nämnda
ceremonien i Gråmunkakyrkan,
saknar den avfälliga Åbo�biskopen
för oss allt intresse, då det gäller
betraktandet av den giltiga biskops
räckans utdöende i Sverige. Vår
siste katolske biskop var sålunda
Magnus Sommar av Strängnäs.
Med Petrus av Västerås uppsatte
han en hemlig protest mot de bi
skopsvigningsceremonier, som even
tuellt skulle kunna komma att i
framtiden påtvingas dem. Har han
- vilket icke är- troligt - från sin
avsättning till sin död med våld
påtingats några vigningar, borgar
sålunda hans egna, högtidligt av
vittnen bestyrkta ord, vilka ännu
finnas i riksarkivet bevarade, .för,
att_ han efter år 1531 aldrig haft
någon e1iforderlig intention att
sakrilegiskt viga lutherska bisko
par! Det är väl kännedomen om
detta dokument, som förhindrat
mera officiella undersökningar om
successio apostolica inom svenska

statskyrkan, enär sådana under
sökningar äro fullständigt onödiga,
sedan alla papper lagts fram på
bordet. Att våra protestantiska
bröder - både liturgisterna och
historieskrivarna - icke behandla
detta dokument, beror väl på, att
man icke känner till intentionens
nödvändighet för den berörda ak
tens fullbordande. Man har nöjt
sig med att konstatera :förekomsten
a:v en yttre ceremoni: handpålägg
ningen. Han har icke beaktat,
huru den katolske Västeråsbisko
pen och den katolske Strängnäs
biskopen just genom ett högtidligt,
hemligt dokument, bestyrkt a:v vitt
nen, »då det», som de med rätta
säga, »icke finnes någon jurisdik
tion i landet», just velat för efte1·
. v ärlden betyga, att tvångsceremo
nier för dem skulle vara av noll och
intet värde samt i avsaknad av gil
tig intention! Att denna officiella
förklaring ifrån de återstående ka
tolska biskoparnas sida, att de
hädanefter icke tänkte giltigt full
göra några :vigningar, skedde just
strax före Laurentius Petri instal
lation såsom stiftschef för Uppsala
år 1531 är en omständighet, som
katoliker icke alltid beaktat, och
som protestanter ofta förbisett.
Man har tänkt på den giltiga bi
skopsvigningen år 1528. Därigenom
har man trott saken vara klar. Ka
toliken har givetvis då måst ut
sätta denna vigning för kritisk
granskning. Men då denna vigning
både dogmatiskt, rituellt och histo
riskt är oanfäktbar, har protestan
ten trott sig därigenom kunna kon
statera den apostoliska arv.följdens
överförande till statskyrkan. I verk
ligheten upphör sålunda den sven
ska kyrkan att ha giltiga biskopar,
då de tre, år 1528 vigda, försvinna
från den jordiska skådeplatsen.
Den nya religionens högste stifts
chef installeras 1531 genom en akt,
som bevisligen icke är en valid
biskopsvigning. Därined är den le
gitima a'rvföljden bruten.
Intressant ä1· jämförelsen med
engelska förhållanden. Vissa paral-
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leller förekomma i det historiska
skeendet.
1. Bfter reformationen har man
inom bådadera kyrkorna icke ens
tänkt sig bibehållandet av ett gil
tigt pI'ästämbete eller ett· giltigt
biskopsämbete.
2. Inom båda kyrkorna ha se
dermera såväl i ritual och skrud
som i kyrklig sed ett nstau1'e1·ings
arbe te fram mot ett åteI"Vinnande
av det katolska ämbetsgreppet varit
å färde. Denna utveckling kan ju
dock på intet sätt göra om intet
det brott i legitimiteten som före
finnes inom båda samfunden vid
reformationen. Vi gå att närmare
skärskåda de faktiska förhållan
dena.
Vad nu de engelska vigningarna
beträffar, har den helige Fadern
Leo XIII redan 1896 i sin berömda
bulla Apostolicae Curae förklarat:
»Vigningar, överförda enligt den
anglikanska ritualen, hava varit
och äro absolut ingenting och full
ständigt ogiltiga». (Jfr. C. G. Mor
timer: Anglican Orders, sid. 1.)
Hade den högsta kyrkliga myndig
heten kunnat förklara dem giltiga,
skulle säkerligen i. denna dag en
stor del av England åter ha varit
katolskt! Bakom påvens förlda
ring låg en noggtann och detalje
rad undersökning av det faktiska
förhållandet. Mortimer skildrar i
sin utmärkta lilla skrift den nya,
protestantiska »hierarkiens» upp
komst på ett historiskt motsägelse
löst sätt. Under drottning Elisa
beth förhandlade man i rådet,
huruvida det nya kyrkosamfundet
överhuvudtaget skulle vara episco
palt eller icke. Sedan frågan lösts
till biskopstitlarnas favör, anmo
dades först Tunstall att.konsekrera
Parker till ärkebiskop av Canter
bury. Den gamle biskopen vägrade
utan vidare! Till sist måste drott
ningen överlämna saken åt Barlow,
Hodgkins, Scory och Coverdale.
Ingen av dessa ägde för tillfället
biskoplig stol eller jurisdiktion.
Om deras föregående kyrkliga kar
riär eller teologiska totalsyn vet

man mycket litet. I varje fall till
mötesgingo de Elisabeths önsk
ningar och vigde Parker enligt Ed
ward VI:s ritual. Härigenom var
den nya »biskops»-räckan begynt.
Kyrkans gamla ritual var sålunda
åsidosatt, och den nya, protestan
tiska ceremonien kom till utföran
de. Om Barlow själv mottagit gil
tig biskopsvigning är synnerligen
ovisst. Vad Hodgkins däremot be
träffar, var han verkligen ibiskop i
katolsk mening, men han deltog
blott i ceremonien och val' icke Pal'
kers lw1zsekrato1'. Svårligen skulle
man kunna uppvisa ett mera flag
rant avbrott i kontinuiteten! Men
förutsatt, att Barlow möjligen
skulle , kunna ha varit biskop,
måste ändå hans fullgörande
av den protestantiska ceremonien
ha , val'it ogiltig såsom biskops
vigning betraktad. Ritualens egna
konsekrationsord, som begagnades
vid Parkers installation, ära helt
enkelt ofÖl'mögna att överföra den
biskopliga karaktären på grund
av deras ytterliga otydlighet och
mångtydighet De lydde mellan
åren 1559-1661, »Take the Holy
Ghost and remember that thou stir
up the grace of God which is in
thee by imposition of hands; .for
God has not given us the spirit of
fear, hut of power and love and
soberness». Detta är otillräckligt
för ett giltigt fullbordande av vig
ningen. En romersk kanonist be
gagnar på tal om detta ritual en
träffande liknelse. Tänk på ett
bröllop! Alla förberedelser ha bli
vit gjorda. Brud och brudgum lrn
hunnit fram till altarets fot. Nyss
ha de på tusen sätt försäkrat var
andra om sin tillgivenhet - men
just i det stora ögonblicket uteblfr
deras avgörande »Ja» till varandra!
Blott tystnad!
Lika otillräcklig är i engelska
kyrkan under nämnda period for
men för prästadömets överlämnan
de. Den lyder så, »Receive the
Holy Ghost. ,vhose sins thou for
give, they are forgiven, and whose
sins thou dost retain, they are
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retained. And be thou a faithful
dispenser of the W ord of God and
of His holy Sacraments. In the
Name of the Father, and of the
Son, and of the Holy Ghost. Amen».
För att en prästvigningsform skall
vara giltig, behöver den icke inne
hålla både ordet »prästämbete» och
det ord, som .erinrar oss om sam
ma ämbetes förnämsta makt, »kon
sekration» - d. v. s. den heliga
mässoffershandlingen. Men ett av
de båda hör med till det essentiella
i en valid ritus ! Hundra år senare,
nämligen 1662, blevo dessa otill
räckliga former .förändrade och er
höllo den lydelse, de nu ha i den
anglikanska »Prayer Book»: »Re
ceive the Holy Ghost .for the officc
and work of a priest in the Church
of God, etc.» och »Receive the Holy
Ghost for the office and work of a
bishop in the Church of God». Lika
litet som katolicerande ritualänd
ringar i svenska statskyrkan, lika
litet som biskopsskrudar på 1700talet och högkyrkliga rörelser på
1800- och 1900-talen kunna göra
biskopar inom svenska kyrkan, näl'
legitim konsekmto1· icke föl'efinnes
längl'e, lika litet kunna dessa änd
ringar i den engelska handboken ef
ter hundra år göra någon nytta. Vad
nu intentionen vid de engelska vig
ningarna beträffar, är det tillräck
ligt att peka på den Helige Faderns
ord i berörda bulla, »om däremot
en ritual förändras i den uppen
bara avsikten att införa en annan
ritual, som icke är godkänd av
Kyrkan, och att förkasta vad Kyr
kan gör och vad som enligt Kristi
instiftelse hör med till Sakramen
tet, så är det klart att icke blott
den nödvändiga intentionen saknas
vid Sakramentet, utan även att in
tentionen går emot och förstör
Sakramentet».
Vad den svenska reformationen
beträffar, är det alldeles tydligt, att
l'ent av biskopsämbetet i den ny
bildade statskyl'kan till en böl"jan
av kungen genom den öve1·ste su
pel'intendenten, tysken Norman, av
skaffades. Efter 1540 funnos i sven-

ska kyrkan inga »biskopar>> mera.
När de återfingo sina titlar är icke
alltid klart. Johan III :s restaure
ringsförsök liksom kyrkoordningen
av år 1571 - den grundläggande
för det reformerade samfundet räknar med biskopstitlarna inom
statskyrkan. Linderholm, som läm
nat förträffliga, okonfessionella bi
drag till historien om reformatio
nens förlopp, säger om Normans
förfarande i Västergötland - och
säkerligen var uniformitet åsyftad
över hela linjen, »Norman sköt åt
sidan biskop och kapitel och in
satte i stället en lekman som kon
servator för att handhava den
kungliga jurisdiktionen· och under
denna två prästerliga s. k. seniol'el'
för den religiöst-kyrkliga stifts- och
församlingsvården till att visitera,
viga pl'äster (kurs. av förf.) och
med konseTvatorns bifall till- och
avsätta sådana». (Kyrkohistorisk
årsskrift. 1931. S. 202.) » Visitatio
Gustaviana», meddelade i samma
tidskrifts sid. 213, iff., giva också
klart besked om den svenska re
formationens verkliga innebörd på
1540-talet, »Therföre sedan wi sa
ken wäl med oss betraktat hafwa,
v:ilje wi tilsättia thenne förmente
lika visst som i theras stad någre
visse personer, them man efter
apostlarnas och kyrkones gamla
fäders exempel åldeJ"män kallas.
Therföre skola the af oss hafwa
fnllmacht öfwer alt wårt clerkerij
uti alt thetta wårt biskopstift N,
till att ordinera präster etc.».
När det svenska reformations
verket konsoliderats och dess prin
ciper blivit påtagliga i Laurentius
Petri ganska moderata kyrkoord
ning, möta vi dock ingalunda nå
gon föreställning om ett episkopat
i egent[ig mening. kven prästa
dömet har fått vika - dock icke i
själva prästvigningsceremonien för det sedermera så populära
»prediko-ämbetet». Ställa vi oss
den frågan, om 1571 års ritual är
tillräckligt för au viga präster och
biskopar, så blir svaret ganska
egendomligt. I och för sig synes

självn I'itualen icke utesluta mo.1 ligheten att överföra den pl'ästel'
liga makten. »Ordinarius» medde
lar där prästkandidaten ämbetet
med följande ord : »Och jagh aff
then fulmacht, som mig på Gudz
wegna vthi thetta ärendet af.f hans
församling betrodd är, antwardar
ider (tigh ) Prestaembete, I nampn
Faders och Sons och den helge An
des, Amen». ( 15 7 1 års Kyrkoord
ning. Kap. »,Itt sätt att ordinera
prester». ) Samma kyrkoordnings
ritual för biskopsvigning är dock i
och för sig själv fullkomligt otill
l'äcklig för överförande av den bi
skopliga makten. I vigningsritualen
förekommer väl följande fråga :
»,vmu i Gudh then helge Trefallig
heetz nampn taga vid thenne tien
sten och Biscopsembete ?» Vid
handpåläggningen och ingen annan
stans heller .finnes dock ett enda
ord av ordinator, varigenom den
Helige Ande, Kristi fullmakter och
biskopsämbetet meddelas. Härut
innan har svenska statskyrkan lik
som den engelska under tidernas
lopp ändrat sin ritual till fullare
validitet. Att efter år 1 5 7 1 en
någotsånär giltig prästvigningsform
finnes, när biskopsvigningsritualen
icke förmår överföra b_iskopliga
fullmakter, är ju i och för sig be
tydelselöst .
Betrakta vi även här - med de
möjligheter, som enligt den Helige
Faderns anvisningar kunna före
finnas - intentionen vid vigningar
efter 1 5 7 1 års kyrkoordning, finnas
inga möjligheter att förmoda en
intention att göra vad Kristus och
Kyrkan befallt. Biskopsämbetet an
ses icke vara till genom Herrens
instiftelse. Det konstrueras ned
ifrån, från församlingens 1i1akt,
ehuru enligt Herrens vilja. I kapit
let om biskopar heter det klart och
tydligt: ,»öpiscopus eller Supemt
tendens merker på Swensko Til·
synesman och warder hwar och en
Prestman för then skul ock så kal
lat j Scrifftenne, att honom bör
haffua tilsyn eller vpseende medh
them som vnder hans befalning

äro, at med them må rett och
Christeliga tilgå . . . Ty then å:t
skildnat som nu är emellan Bisco
par och sletta Prester, haffuer först
i Christenhetene icke warit, Vtan
Biscop och Prest war alt itt och
samma embete . . .»
Den nyare episkopalismen, lik
som liturgismen inom svenska
statskyrkan utgå med förkärlek
från 1 5 7 1 års kyrko-ord11ing, som
är lättillgänglig för envar. Man
besinnar dock icke, att dess vig
ningsritual var urståndsatt att för
medla biskoplig makt, även om så
dan hade fö1·efunnits. Men nu
fanns den icke kvar i statskyrkan
år 1 5 7 1 ! Det oåterkalleliga brot
tet med Moderkyrkan har redan
fyrtio år dessförinnan - alltså
1 5 3 1 - omintetgjol't biskops- och
JJI'ästämbetena i den kyrka, Gustav
Vasa i vårt land instiftade. De år
1 528 vigda, sista katolska biskopar
na kämpade rörande för sin Kyrka
mot en för tillfället segi'ande anti
kristisk världsmakt . Må vi be
tänka, att usurpatorns krona icke
var svenskarnas fria gåva till ho
nom såsom hade han varit en av
de folkkära, katolska Sturarna.
Den var erövrad med Liföeckska
krämarslantar. Likväl var det en
katolsk krigsman, som 1 523 blev
utvald konung. I allmänhet .f ram
ställes saken så, som skulle den
lutherska irrläran framkallat schis 
men med Moderkyrkan. I själva
verket var det tvärtom : Schismens
förverkligande gav mer och mer
vind i segel åt det för folket för
hatliga, nya kätteriet. I augusti
1 523 förbjuder Gustav Vasa sina
undersåtar vid förlust av liv och
egendom att gynna lutherska läran,
inköpa, i nföra, sälja eller bruka
Luthers skrifter. Årets brev till
den Helige Fadern bära utanskrif
ten: »Sanctitatis vestre Deditissimi
filii . .» (J.fr. Konung Gustav I:s
Registratur bd. I . ) När schismen
var ett faktum år 1527, måste den
på något sätt teoretiskt begrundas.
Då tillgripes begärligt de nyare lä
rorna, ehuru även de - ibland till

oigenkänniighet . - måste ändra
utseende fö'r att kunna passa en
våldshärskaren.
Är det underligt, om de sista ka
tolska biskoparna drevos till det
yttersta ? När Petrus av Västerås
utlagt recessen på ett sätt, som
överensstämde med katolsk tro och
praxis, skrev Gustav i stränga orda- i,
lag till honom, förbjöd honom att
utöva sitt ämbetes funktioner och
satte . domkapitel$ledamoten Nils
till herre över egen biskop. Skara
biskopen flydde 1529. Magnus
Sommar avsattes omsjder � såsmn
vi påpekat � år 1536. Må1-ten av
Abo tog sitt parti. Rhyzelius för
täljer om honom i sin berömda
» Biskopschrönika» sid. 343: » Men
som han vid sin vigning, hwilken
skett med Påwelige ceremonier
sworit Påwan lydno, Så återkal
lade han then eden och gaf honom
Konungen på mötet i Örebro, thet
följande året».
Då de nya, av konungen förord
nade lutherska biskoparna skulle
installeras, funnos sålunda två ka
tolska biskopar kvar i Svedge :
Petrus Magni av Västerås och Mag
nus Sommar av Strängnäs. I full
komligt förutvetande, om vad som
komma skulle, och sedan de själva
förgäves sökt bringa till stånd ett
bättre sakernas läge, avgåvo de ge
mensamt den 1 0 aizgizsti 1 .531, kort
före Lanrentiizs Pefri invigning,
sin a,vgömnde, hemliga förklaring,
att de hädanefter komme att fizll
göm varje dem påtvingad vigning
såsom blott en tom ceremoni iztan
intention. Såsom vittnen hade de

kallat den gamla trons ivrige . iför
svarare Petrus Galle samt Torgarus
Gudlach från Sfrängnäs. Hand
skriften finnes, som sagt, i Riks
arkivet, men är även tryckt i Ko
nung Gustaf I :s Registratur. Bel.
VII. S. 1 531. Det mest gripande
stycket av detta dokument, vilke t
är undertecknat såväl av de två
katolska biskoparna själva som av
deras katolska vittnen, 1tl.eddela Vi
in extenso : » Ther till med tilstå,
säije och betyge 'wij alle med wåre
bref.f, som här till gifne äre, hel
ler här effter vthaf oss gifwes kun
ne, om Klerkernes Taxering, Arch
bispens och andre Bijspers wig
ningh, som niz inträngde äre, heller
här eftter inträngde warde, ware
aldelis krafftlöse och ogille, . ey
heller wille eller tänkte gifwa them
någon cmtlwritet och wigtigheet . . .
Hwarföre gifwe wij oss, och alt
vårt godz, rörligt och orörligit, vn
der then Helge Romerske Krken,
bekennendes henne, lijke som vår
Modher och menigheetz Regent
inne». ( Kurs. av förf. )
Kunna vi i upplösningens stund
tänka oss ett annat och bättre sätt
att handla ? Kunirn vi tänka oss en
härligare trohetsförklaring mot den
heliga modern, Kyrkan ? Kunna vi
begära ett kraftigare belägg för, att
dessa två sista giltiga biskopar av
den gamla, svenska hierarkien
gingo i graven med sin nådegåva,
som de själva undfått, utan att
sakrilegiskt meddela den åt det nya
samfundets ledare: irrlärare och
maktgunstlingar ?
Kåre Skredsuik.
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L A N G F R E D A G I D E T S I X T I N S I( E
l( A P E L .
Höjdepunktet gennem Aarhun
,dreder af P aasketidens Höjtidelig
heder i Rom. For de nysgerrige
ikke-Katolske Fremmede Hoved
attraktionen blandt de religiöse
Skuespil, Rom Aaret rundt frem
förer.
Den snrevre Plads, der er reser
veret for Tilskuerne i Kapellet,
gör, at Riften om Billetter er enorm
- og at man kun gennem srerdd
les gode Anbefalinger .kan komm'e
ind,
I
Det at kunne sige : .Jeg var i del
sixtinske l(apel Langfredag, er de1;
for som Pasviseringen til Snohbd
riets mest afgrrensede Territorium.
For dem, der önsker at tnede inµ
i det Territorium. Enhver finde\',
hvad han kommer med selv. - En
lmkkende og smilende »Camerier:e
di cappa e Spada» med sit forneni..
me Raceansigt indrninmet ::tf den
blrendende hvide Pibekrave - rle
vidste nok, hvad de gjorde i det
16 :de Aarhundrede ! - mod tager
med Haandkys Diplomatiets og

Aristokratiets sorttilslörede Damer
og förer dem paa Plads sammen
med deres ordensskrammererede
og guldgallonerede Gemaler. Saa
snm:t de kommer paa Plads, hilses
der til alle Sider og en livlig Kon
versation begynder fra Stol til Stol.
S a a m an ikke op eller omkring
kunde m an vente sig, at nu kom
Theen snart. Men der e1· jo den
lille Distraktion, som Michelan
gelo's Dommedag betyder.
Allerede langt ude fra saa man
den gennem Kapellets aabenstaaen
de Dör, der just indrammer Kristus
og de na�rmeste Figurer om Ham.
Det slaar, hvordan Fresken vinder
ved at ses uden for K apellet. Först
saalecles kommer den i den rette
Afstand. l(apellet e1· for kort :/il
den ganske simpelt.
Viil'verne er i den ticllige Morgen
langt - :mere lysende encl senere paa
Dagen. Uforglemmelig vil den staa
.- . for mig - Fresken - som jeg saa
elen hin Morgen.
Naar jeg nu skal opsummere
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mine Indtryk fra hin Langfredag
Morgen i det sixtinske Kapel, da
bliver de sherkeste Indtryk fölgen
de: Koret sang Palestrinas Impro
perier. Vi naar til »Agios A thanri
tos, eleison imas». I det öjeblik
faldt mit Blik paa Dommedags 
freskens store Kristus o. g de ud
valgite Skarer, der angst trykker
sig sammen om ham, som om de
ogsaa stod paa Nippet til at slynges
ned i Afgrunden (cum vix Jµstus
sit securus) . Da blandedes alt
sanunen for mig, og det var s om
om Stemmerne udgik fra hine store
Skikkelser omkring Kristus
» Agios A thanatos, eleison iman .

Uforglemmeligt var det, da den
hellige Fader fra Tronen steg ned
mod Gulvet. Ubevmgelige foran
Altret de tre Celebranter i gyldne
og sorte Paramenter stivnede som
i Bronce.
Hen foran denne Ubevregelighdd
glider nu ned - oppefra kommen
de - Pavekaaben, idet den Hellige
Fader stiger ned ad Tl'onens Trin.
Som en Fugl daler den ned fra
oven og Iregger sig til Rette med
udspilede Vinger paa Gulvet foran
Alteret.
Den pavelige Kaabe er ikke röd
og ikke gylden - det er son1 o m
iden röde Farve endnu var Fange
under Guldet og sögte at slippe fri
,og stige luende til Vejrs. Intet har
jeg set, med hvilket jeg kan sam
menligne den. Selve Lyset i Kapel
let skifter efter dens Bevregelser.

Alt hvad der foregaar ses jo gen°
nem et Gitter. Dette gM, at det er,
som en nhyre, en uoverstigelig Af
stand var befrestet mellem os, og
det der foregaar paa den anden
· side. Derovre er som en anden Til
vrerelse. För Livet - eller efter
Döden. Kardinalernes hvide Her
melin med Processionskerternes
Flammer imellem sig synes at be
vrege sig uden Baand af Tid og
Materie.
Midt ind blandt disse Former
tneder pludseligt en Capuciner
munk. Alle de andre bar sat sig
nu - kun han staar. Kontrasten
er af en uhört Voldsomhed. Og
pludseligt begynder en Menneske
stemme at tale. Det er over Kors
ordene: Pater me us, in manus tu11s
commendo spil'itmn meum. Disse
Ord runger i Kapellet hver Gang
den Talende ndslynger dem. Paven er i Skygge. Han sidder
paa Tronen - lyttende. I min Ind
bildning faar jeg ham til at sidde
som Paven paa Giotto's Freske i
Assisi - der hvor han hörer paa
den hellige Frans Prreken. Og ber
staar en, der i Skikkelse helt lig
ner Frans. Brun og ensorn staar
han med det hvide Reb om Livet
og det graa Skffig - mens for hans
Fod alle de hvide Former oplyses
voldsomt fra Vinduerne. Patel'
meus, in manus tuas commendo
spil'itwn meizm.
llfogens Kai Nöl'l'e g aard.
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D E N HELIGA BIR GITTA S HU S I ROM
NU O CH F ORD ·OM.
I.

De dy1,baraste svenska minnen
den eviga staden för oss svenskar
äger, äro väl de, som äro förknip
pade med den heliga Birgitta och
hennes klosterorden. I några förc
'gående artiklar ( Credo 1933 Maj
och Juni ) hava vi fått en överblick
av dessa och bl. a. sett, var vi i
Rom kunna söka några av den heli
ga Birgittas ännu förefintliga reli
ker och föremål, som kmpmit i
beröring med vårt lands stora hel
gon under hennes livstid. Det min
ne av vårt stora svenska, av kato
Jiker såväl som annorlunda troende
högt vördade helgon, som emeller
tid särskilt måste tilldraga sig
Romresande nordbors intresse, är
det hus i den eviga staden, som,
alltjämt bärande den heliga Bir
gittas namn, en gång hyst den nor
diska sierskan och hennes heliga
dotter Katharina inom sina murar
och där vi ännu, trots århundrade
nas förändringar av det ursprung
liga tillståndet av huset, dock allt
jämt kunna se och besöka de rum,
som de bebodde och där den h. Bir
gitta efter sin långa, mödosamma
pilgrimsfärd utandades sin sista
suck.
Att den heliga Birgittas död verk
ligen inträffat i detta hus, beläget
vid nuvarande Piazza Farnese, kan
väl knappast dragas i tvivelsmål,
ehuru vi hos några äldre skriftstäl
lare .finna uppgiften, att hon skulle
hava dött i klarissornas kloster i
San Lorenzo in Panisperna. Om ,i
hos Hammerich, Ludvig Clarus och
C. F. Lindström (Fornskr. Sällsk.
saml. 1845 ) finna dylika uttalan
den, så torde dessa grunda sig på
•den felaktiga uppgift, som en vid
kanonisationen 139 1 utfärdad påv
lig bulla jämte flera andra oriktig
heter innehåller. För det faktum,
att den heliga Birgitta avlidit i det

hus, som hon så länge bebott, men
efter sin död, enligt i livstiden ut
talad önskan, överförts till klaris
sornas kloster i Panisperna, tala en
hel del bevis, som här i korthet an
föras : Processus canonizationis b. ·
Birgitt�e säger redan tydligt, (rir
tic. XXV) att vårt helgon ,dött in
domo habitationis ipsius · domine
Brigide posita apud campum Flore
- - - i närvaro av sina bikt
fäder, sin dotter Katharina och so
nen Birger (Cod. Ottob. Nr. 90.
Bibl. Vatic. ) . En av dessa bikt
fäder var magister Petrus, den för
ste generalkonfessorn i Vadstena,
men vi finna icke j Vadstenaklost
rets handlingar något som mot
säger ovanstående, men väl kunna
vi ur dem läsa sådant, som påvisar
sanningen av processakternas på
stående. Att Birgitta dött i sitt hus
vid Campus florum (nuv. Piazza
Farnese ) framgår även ur mino
riterbrödernas krönika, ex libro
quinto Cap. Il Chronicarum ordinis
minorum a Mariano Florentino de
scripto, vari det heter: Roma apud
campum flonim die 23 Juli sancta
Birgitta obiit. Liket överfördes se
dan till Panisperna-klostret. Även
ur Vita S:ae Catharinae, författad
av Vadstenamunken Ulpho Birgeri,
framgår, att Birgittas döda kropp
överförts till klarissernunnornas
kloster enligt hennes egen anord
ning i livstiden : »�fortis igitur de
hito matris suae S. Birgittae Ro
mae soluto et corpore sepulturae
tradito, secundum ejusdem volun
tatis ordinationem in monasterio
panispernae». Här är icke tal oin
ett överflyttande till Parispernn
systrarna redan under livstiden.
Ytterligare bevis för att vi i den
heliga Birgittas hus vid Piazza Far
-nese icke blott befinna oss i den
heligas bostad utan även där hava
att söka den plats, där hon avlidit,
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utgöra de gamla i sten huggna in
skrifter, som där ännu påträffas.
Dessa befinna sig nume1; ej på sin
ursprungliga plats i huset utan ,i
den senare däri inbyggda kyrkan.
Troligen hava de kort efter hennes
död uppsatts i eller vid det rum,
där hennes död timade, men sedan
flyttats till den för allmänheten till
gängliga lilla helgedomen, där vi
alltjämt kunna läsa deras innehåll.

att hon skulle gå bort på den femte
(lagen. Den dagen korn och sedan
p.on på morgonen undfått sakra
menten, mottog den saliga vilan
henne som den utkorade.)
' Den andra inskriften lyder : HIC
DESIGNATUR LOCUS IN OVQ
CARNE SOL UT A MIGRAT ET IN
TUTA PIA BRIGIDA SEDE LOCA
TUR. M : C TER ET DECIES SEP
TEM TRES APOLLIN ARIS HANC

r. D1J,,r..u�,. Ci ,.- (;lo

c.

./)v m_tt.t ._! f .J((J " 1ta.,t1�� }' r.,/11.1111'!1'å ,,f, rn".I ;,

du.: 1,1 /'JJ. r-mnt-J',,,- .· ·

T-l.. l'•l,fi,µ11 JIJ, . "" .P.

,

c�,.,,�,, .11 ,r...-j.

_ _ J,6.... 6-,,;1,· o_,i,lfh _ J -,i,; , -�

S :a Birgittas h us i början av 1700-ta/et.

Vi finna dem strax innanför in
gången från gatan över de tvänne
sidodörrarna. Å den ena läsa vi :
HIC BRIGIDE GARE SESE CHRIS
TUS MANIFEST ANS PREDIXIT
CLARE VITE SP ACIUM BREVE
RESTANS QVAM BLANDA FACIE
CONSOLANS
FORTIFICAVIT.
HINC QVINT AQVE DIE OVOD
TRANSEAT INSINVAVIT ADVE
NIT I PSA DIES QVA SACRIS
MANEREFECTAM HANC VELUT
ELECTAM
COLLIGIT
ALMA
QVIES.
(Här uppenbarade sig
Kristus -för den kära Birgitta och
.förutsade det ryktbara livets korta
återstod. Med sin milda åsyn trös
tade han henne och tillkännagav,

INCEPTA DIES CELESTIBUS AD
VEHIT ARIS. (Här betecknas den
plats, där den fromma Birgitta fri
gjord från köttet vandrat och flyt
t.at till den trygga boningen. Mor
gonen av St. Apollinaris dag (23
j uli) 1 373 förde henne till de him
melska altarna) . � Klart och tyd
ligt vilja dessa inskrifter utpeka
den plats, där den h. Birgitta i
detta hus utandats sin sista suck
�fter att ännu hava mottagit uppen
I? arelsen om sin förestående död av
�in himmelske brudgum.
Beträffande dessa inskrifters ål
der säger C. Bildt: » Den gotiska
skrift.formen, versifieringen och
den egendomliga förkortningen av
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'Christus', som skrives på grekiskt
sätt XPG, visa, att inskrifterna ej
kunna vara yngre än från slutet
av 1 300-talet. Vi kunna t. o. m.
påstå, att de måste hava tillkom
niit före 1 39 1 , kanonisationsåret,
eftersom Birgitta ej kallas sancta».
Ännu en värdefull inskrift finna
vi i den nuvarande kyrkan t. v. om
altaret över ingången till sakristian :

inga källor för dessa sina uppgifter
men anför i en not, att Björnståhl
i sin Resa del I, S. 157 berättar, att
det rum, vari Birgitta avled, ännu
bibehölls, samt att där fanns föl
jande inskrift : Hic S. Birgitta
audita missa et sacramentis per
ceptis inter manus S. Catharinae
suae filiae et P . Petri sui confes
soris sanctissime ohiit anno 1373

S :a Birgittas hus, Ro/// 1934.

SANCT A BIRG ITTA HIC OBHT
1 373 DIE 23 MENSIS JULII ET
CANONIZABATUR PER BONIF A
CIUM IX ANNO 139 1 DIE 7. OCT.
(Här dog den h. Birgitta den 23 juli
1 373 och hon kanoniserades av
Bonifacius IX den 7 oktober 139 1.)
Bildt uppskattar denna inskrifts
ålder till 1400-talet av de arabiska
bokstavstyperna och titeln » Sancta»
att sluta, och han antager, att de11
förut suttit utanpå huset.
När utgivaren av Vadstena klos
terreglar i Sv. Fornskr. Sällskapets
samlingar (Stockholm 1845) upp
giver,- att Birgitta avlidit i klostret
S. Lorenzo in Panisperna (enligt
hans uppgift 1372) så angiver han

die 23 Julii. Av Lindströms not
framgår icke, var Björnståhl sett
denna inskrift. Det kan mycket
väl hava varit en numera avlägs
nad inskrift i Birgittas hus, som B.
omnämner. Mig veterligen finnes i
klostret vid S. Lorenzo in P. icke
någon inskrift, som talar om Bir
gittas död därstädes.
Den heliga Birgittas hus i Roin
har naturligtvis under århundrade
nas lopp , ·genomgått många öden
och haft många olika innehavare
och underkastats åtskilliga föränd
ringar och ombyggnader. Då den
heliga Birgitta av den romerska
änkan Francesca Papazuri efter att
hava bott under några åi· å annat
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håll inbjöds att slå sig ned med
sina svenska ledsagare i hennes
hus vid Campo Fiore och inflyt
t ade i hennes »palatium», hade
detta ett helt annat utseende än i
våra dagar. Huvudbyggnaden be
stod då av en tvåvåningsbyggnad
med pelarprydd huvudingång från
den nuvarande sidogatan Via Mon
serrato. Till egendomen hörde tre
med densamma sammanbyggda
mindre hus och en liten tornbygg
nad i en trädgård. Genom ombygg-·
nad och en enhetlig sammanbygg
nad utåt av dessa olika hus har det
nuvarande komplexet uppkommit .
Den största förändringen underkas
tades det ursprungliga utseendet då
den lilla kyrkan i sin första enkla
form genom Vadstenamunkens, P.
Petrus Magni ( Peder Månsson, se
nare biskop i Västerås) åtgörande
kom till uppförande år 1 5 13 i stäl
let för det förut å annan plats inom
huset förefintliga, med tiden för
fallna kapellet. Vi kunna ännu i
dag omedelbart ovanför kyrkans
ingångsdörr å yttersidan läsa den
inskrift, som omtalar Pater Petrus'
wrk : DOMUS SAN�TE BIRGIT-
TAE VASTENENSIS DE REGNO
SVECIE INSTAURATA ANNO DO
MINI 1513 IHS.
Om också kyrkans inre seder
mera undergått ytterligare ombygg
nad och förändring, så finna vi
dock i densamma ännu i dag ett
minne från Vadstenamunkarnas
förvaltningstid, nämligen den vack
ra gravstenen mitt i kyrkans golv
med Pater Laurentius' Benedicti
anletsdrag och ii_1skriften : STI
PENDIUM PECCATI MORS
M EMENTO ME - LAURENTIUS
BENEDICTI FRATER ORDINCS
SANCTE BRIGIDE DE MONASTE
RIO VASTENENSI QVONDAM
RECTOll HUIUS HOSPIT ALIS,
NATIONE SUECUS OBIIT ANNO
1523 die VIII JULI!.
Från 1515 till 1523 hade P. Lau
rentius varit husets förvaltare och
Vadstena klosters ombud i Rom
tillsammans med förut omnämnde
Peder Månsson och Petrus Inge-

mari och fann vid sin död sin grav
i S:a Birgittas då nya kyrka. Den
na kyrka var till utseendet ej att
jämföra med den i barock rikt
smyckade kyrka, som vi nu kunna
beundra. Den var enkel och fattig
med naket bjälklag under tegel
taket. Altaret var av murat tegel
med en stenskiva överst. Vid den
visitation, som 1 628 företogs i S : a
Birgittas helgedom, beskrives alta
ret vara prytt med en tavla före
ställande Kristus, den heliga Jung
frun, den heliga Birgitta och några
andra helgon. Från denna tavla
härrör den ofta återgivna bilden av
,den heliga Birgitta i matronadok,
en bild, som man antager hava
porträttlikhet, i vilken uppfattning
man styrkes vid jämförande av .
denna bild med den äldsta bild
framställningen av den h. Birgitta,
en trästaty för . Vadstena förfär
digad strax efter hennes död och
som Emilia Fogelklo angiver kun
na vara porträttlik ( en kopia finns
å Linköpingsdömens yttersida) . Ty�
värr har den i S :a Birgittas kyrka
förut befintliga ovan omnämnda
värdefulla tavlan gått förlorad för
huset och hamnat i Amerika, där
den ännu lär finnas i ägo av den
kongregation av det heliga Korset,
som en tid innehade Birgittas hus
och som vid sin avflyttning med2
förde tavlan. Sidoaltaren funnos då
( 1 628) som nu. Det ena pryddes
med den heliga jungfruns bild, det
andra med den heliga Birgittas bild
i olja. I kyrkan förvarades då ock
så å den ena sidoväggen, den bord
skiva från den heliga Birgittas tid,
som nu förvaras och visas i den h.
Birgittas rum.
Under kardinal Giovanni Fr. Al
banis protektorat är det, som den
så småningom i förfall råkadt'
kyrkan undergår en grundlig reno
vering och delvis ombyggnad och
.får det utseende, som den i huvud
sak har i våra dagar. Husets yttre
fick vid detta tillfälle (början av
1700-talet) det enhetliga utseende,
som det sedermera bibehållit. Hu
vudingången med sina kolonner av
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travertin försågs med de tvännc
mäktiga statyer av Birgitta och
Katharina, som ännu befinna sig
där. Högst uppe se vi ännu i dag
under korset kardinal Albanis ( se
dermera påven Clemens XI :s) va
pen, vilket vi även i kyrkans inre
återfinna, som minne av hans re
novation av densamma. Inskriften
i mäktiga bokstäver å fasaden : IN
HONOREM S. BIRGITT AE D.,
som alltjämt glädei· varje nordi sk
pilgrims hjärta, härrör också från
Albanis restaurering av hus och
kyrka. Ett gammalt kopparstick
från l 707 ritat av B. Luti och stuc
ket av B. FARIAT giver oss en god
föreställning av kyrkans och husets
yttre efter den genomgångna re
staureringen i början av 1700-talet.
Kyrkans inre utsmyckades i barock
och erhöll nu sitt yackra välvda tak,
som smyckades med den plafond
målning, som väl alltj ämt utgör
helgedomens vackraste prydnad,
framställande den h. Birgittas
apotheos. Den är utförd al fresco
av Biagio Puccini. De dukar i olja,
&0m smycka kyrkans viiggar, äro
av samma konstnär och framställa
bilder ur ,den h. Birgittas liv. Ehuru
de med tiden mörknat kan man
dock vid gpd belysning se, att den
på epistelsidan i koret föreställer
den h. Jungfrun i blå mantel med
den h. Birgitta i hänryckningens
tillstånd omgiven av änglar samt
hållande en krans i handen och bä
rande en slöja på huvudet. D.en
andra målningen å epistelsidan
( över ingången till husets vestibul)
framställer den h. Jungfrun sättan
de en krans på Birgittas huvud.
Den tredje tavlan å samma sida
,visar oss Birgitta skådande den
obefläckade avlelsen. På evangelie
sidan över gallret till systrarnas
chor är uppenbarelsen av Kristi
mandom framställd med Birgitta
kyssande Frälsarens fötter. över
ingångsdörren till sakristian se vi
Birgitta mottagande den heliga
Kommunionen av Frälsaren, i det
hon dricker av hans heliga blod,
som flyter ur hans heliga hjärta,

under det änglar ministrera. Den
sjätte tavlan, numer avlägsnad från
sin plats, föreställde Kristus uppen
barande hemligheter för den ned
skrivande Birgitta. D enna beskriv
ning av bilderna har jag i birgit
tinerklostret i Altomi'm ster ( Bay
ern ) hämtat ur de anteckningar,
som där ännu finnas i original ef
ter Altomiinstermunkarnas vistelse
i Birgittas hus ( 1692-1797) . I
samma gamla papper finna vi också en beskrivning på högaltarets
utseende efter Albanis genomgri
pande omdaning av kyrkan : »Hög
altaret är av trä , vitt och förgyllt.
Högst upp tronar den evige Fadern
målad. Därunder befinner sig den
heliga Jungfruns marmorbild med •
barnet på vänster arm. Bilden var
före restaureringen anbragt över
kyrkoportalen».
Enligt C. Bildt skulle denna ma
donnabild vara identisk med den
relief, som i våra qagar befinnet
sig i husets andra uppgång (från
, Via Monserrato ). Den utomordent
ligt vackra bilden skulle efter hans,
på kännare13 , omdöme grundade tJt
sago ha framgått ur Mino da Fieso
les hand eller åtminstone ha utgått
från hans atelje. Senare undersök
ningar hava emellertid dragit des
sa förmodanden i tvivelsmål och
111 an förmodar, att själva originalet
vid husets ombyggnad bortbytts och
ersatts med en kopia. I varje fall
en utomordentligt väl utförd sådan.
»över själva altaret är», fortsät
ter patern beskrivningen, »den he
liga Birgittas bild just då hon
skriver orden ur Kristi och den h.
Jungfruns löfte: 'Jag är skaparen
o. s. v.' ( Birg. Uppenb. ) . Vid den
heliga B :s sida står den h. Katha
rina med hinden och liljan». Den
na stora tavla befinner sig nu i den
stora samlingssalen högst upp i
huset. Bildt omnämner, att den
antages vara målad norr om Al 
perna under senare hälften av
1500-talet. » Under denna bild ( över
altaret ) är ännu en annan tavla
målad på trä, den heliga Jungfrun
med fyra kvinnor vid sin sida».
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Troligen var detta den förut 0111··
nämnda, till Amerika sedermera
bortförda dyrbara målningen.
Altomiinstermunken skildrar vi
dare i sina anteckningar sidoaltare
nas utseende vid tiden för hans vis
telse i huset : »På det höga altaret
är en berömd bild av den heliga
Jungfrun med barnet och Sankt
Johannes ( Döparen) och den helige
.Josef av en framstående målare
( facta et depincta a famoso pictore
Correggio) . På get vänstra altaret
är en del av Birgittas bordskiva
och p� sj älva altarmensan är ett
gammalt krucifix av trä» . Skulle den
tavla månne, som nu hänger i övre
hallen utanför den stora Birgitta
salen högst upp vara den av Alto
miinsterpatern omtalade och av ho
nom som ett Correggioverk ansedda
tavlan. C. Bildt omnämner också
denna tavla, som på hans tid häng
de i vestibulen j ust vid ingången
till Birgittas kammare och han ut
talar som sin personliga åsikt, att
den vore ett origirial av Annibale
Carracci, som levde 1560-1609 Correggio eller Carracci ?. Namnen
skulle · ju mycket väl tänkas kun
na ha · förväxlats. Nu finnes emel
lertid i beskrivningen och histori
ken av Altomiinsterfäderna över
Birgittas hus ytterligare en uppgift,
som torde kunna giva en förklaring.
Birgittinermunken omtalar Peder
Månssons hemkallande till Västerås
biskopsstol , år 1 524 och utsändan
det av två andra patres från Vad
stena · till Rom, den ene den: av
Bildt omnämnde Holm sten J onson
och den andre av Altomii.nster-

patern benämnd Josephus. Till den
nes namn knyter nu författaren till
dessa anteckningar, gj orda u nder
de b ayerska munkarnas vistelse i
Birgittas hus, följ ande meddelan
de : »Därför övertog 1 5 24 R. P.
Josephus från Vadstena rektorns
ämbete. Till honom skänkte den
högst berömde ( celleberrimus pic
tor) målaren, Correggio kallad, den
bild av den h. Jungfrun, som vör
das å kyrkans högra altal'e och som
av alla ända intill närvarande dag
på det högsta uppskattas och som
är målad i Panna enligt originalet,
som befinner sig i Benediktiner
fädernas kyrka St. Johannes nära
St. Blasius».
Altomiinsternu111karna hava, som
.det framgår av de kvarvarande an
teckningarna, bedrivit grundliga
efterforskningar i hu sets historia
och får man sålunda sätta tilltro
till denna deras uppgift, att denna
tavla redan överlämnats till Vad
stenamunkarna i den första hälf
ten av 1500-talet så skulle Annibale
Carracci, som levde 1560-1609 ej
kunna komma i fråga mer, men väl
Correggio, som levde 1 494- 1534.
I Panna finna vi också flera av
hans verk i katedralen, i S. P aulo
och i den av Altomiinsterpatern
omnämnda kyrkan S. Giovanni
vari sj älva originalet till den. av de
sista Birgittinerna från Vadstena
skänkta kopian skulle befinna sig.
Frågan blir sedan, är det verkligen
denna, som alltjämt befinner sig i
S :a Birgittas hus. Kanske kunde
en verklig konstkännare undersöka
och bedöma saken en gång.
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MISSI O N I HELVED E S D A L EN.
( VA L L E D ' I N F E R N 0. )
For nogle Aar siden skrev jeg til

Credo en lille Biografi af min Sö

ster Edle, der döde 192 1 i Rom som
Enke ef�er Nordmanden, pavelig
Kammerherre Baron V.rilhelm \Ve
del-Jarlsberg. I Tilknytning dertil
sender jeg i Dag Uddrag af et Brev,
hun skrev til mig i November 19 1 6.
Med den Humor, der var saa for
friskende hos hende, og med hvil
ken hun sögte at drekke over sin
Person i alt det gode, hun som Pr::e
sident for de kvindelige Vincents
konferenser i Rom udrettede, for
treller hun ber lidt om den Virk
somhed, hun sled sig op i .
Jeg maa.formodentlig i det Bre v,
hendes er Svar paa, have omtalt en
eller anden Overanstrengelse, for
hun begynder saaledes :
»Myrd dig nu ikke igen ! Jeg
pneker af Erfaring, for jeg har nu
atter maattet tilbringe nogle Dage
i Sengen ; men det var ogsaa Uma
gen vrerd, og jeg skulde gerne göre
D umheden om igen. Jeg havde or
ganiseret en Mission ude i Valle
d'lnferno, hvor der aldrig har we
ret hest Messe, hvor Folk aldrig kan
naa at komme i Kirke, hvor mange
Börn ikke er döbt og deres For
reldre ikke er gift - og det alt
sammen lige under Vatikanet og
Pavens Mure. Du kender vel nrep
pe V alle d'Inferno ; det er den 3 ½
km. lange smalle Vej, der gaar til
venstre, naar man staar ved Enden
af Prati ; man har paa den ene
Side et Bjerg, paa den anden Barak
ker, Huse, Murstensovne (fo1·nace ) ,
som der vrimler af. Dette siger dig,
at Jordbunden er Ler, ufremkom
melig om Efteraaret og Vinteren,
naar Hjulsporene er dybe efter de
utallige tunge Karrer, der bringer
Murstenene til Rom.
Altsaa her havde Metodisterne
gjort Forsög paa at faa en Skole
aabnet med de scedvanlige Löfter

om Medikamenter og GaYer. Saa
maatte man jo hitte paa noget til
Modvregt, og saa fik jeg denne
Mission i Stand ved Hjrelp af ert
Slags katolske Frelserpiger ( camou
flerede Nonner ! ) , som skriver sig
fra Spanien, og som nu ogsaa er
her i Rom og gör meget godt i Porta
Metronia og Tr�stevere. De har
hele �ren for Missionen, de har
vreret magelöse og utrrettelige ; .i eg
havde blot det Hverv at vrere Mel
lemmand, lette dem den materielle
Side af Sagen og beskytte dem mod
indbildte Farer, som Kardinalen
frygtede for dem.
Vi holdt Forsamlingerne i et
gammelt Os ieria. Först var der slet
ingenting ; saa fik man en Madonna
di Pompei hrengt op ; hendes B ag
grund var et lilla Gardin, der var
helt overdrekket med forsölvede
Blomster og Stjerner, der engang
havde siddet paa en Balkjole. De
förste Aftner holdt vi Lys i Haan
den, men siden fik vi hrengt Petro
leumslamper paa Vreggen (jeg stjal
min Kokkepiges Kökllenlampe ! ) .
Mine Hallelujapiger holder svrert
paa Sangens Indflydelse, og de op
p.aar at faa alle disse store Arbej
dere ( temmelig Rövere ) til at sidde
og synge 'Mim tuo popolo', 'Pieta
Signore' og alle de andre Sange, du
kender fra de dejlige Tider, du b o
ede hernede i Italien.
I Söndags havde vi saa F,elles
kommunion ( ca. 80) og om Efter
middagen stor Fest i ösende Regn
vejr. Der var baade T:;tbleauer og
Lejlighedssange · og andre Folkc
gheder (oh, hvor rredsomt de sang ).
Selv jeg blev hredret med et Vers,
hvori det hed: La buona Baronessa
-- l'A ngelo del Quartier - Co11
q11esta bella festa - ci ha fatta
gran piace1· I Det var höj Poesi, og
alle vendte sig om, for at se, hvil
ket Indtryk disse bevingede Ord
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gjorde paa mig ; jeg smilte idiotisk ,
jeg stod i en Klynge af Krellinger,
hver med en skrigende Unge paa
Armen og tog mig ikke ud til at
tage imod Hyldest, men alle raabte:
'Det har hun fortjent ! ' saa jeg
maatte takke og smile. Siden steg
en nidkrer Skomager op paa en
Stol og brölte: Viua Benedetto XV!
Viva la Baronessa! og - til min
Forbavselse : Viuci il Sacl'O Cuol'e !
Samme Morgen havde Paven ved
en Audiens .forreret mig 100 store
Sölvmedailler til mine Venner i
Valle d'Inferno, saa det var jo en
vellykket Afslutning paa Festen, da
j eg uddelte de pavelige Medailler
med nogle velvalgte Ord af en

Hallelujapige, der var kröbet op
paa en Stol, fra hvilken hun domi
nerede hele Forsamlingen.
Saa skiltes vi ; jeg gik med Döds
iforagt gennem en Muddersö ud til
min Droske ; ·en halvfuld ·Arbejder
hrengte min Pelskaabe om mig med
Vrangen ud, saa alle lo, hvorpaa
jeg körte hjem og gik i Seng ined
Halspine og har siden ligget for at
slippe for Bronkitis og lignende
Vinterfornöjelser, som jeg er saa
flink til at faa.»
Inden hun döde, havde min Sö
ster den Glrede at se en lille Kirke
og et Kloster til sine »Halleluja
piger» 1;ejst i Valle d'Inferno.
Erikke Rosenörn-Lehn.

HELENA PETROVNA B LAVATSI(Y OCH
TEOSOFISI(A SAMFUNDETS STIFTANDE.
»Unhappy Helena Petrovna ! I
see her before me as though she
were alive ; hut her picture is not
only a · double m;ie, it is treble.
There were in he1; three perfectly
different persons. There was in
deed a fourth person in her, hut
that is one which I never knew
personally, and only the last extre
mity will force me to touch on it
in what follow s. There are still
alive many who ,knew her in her
youth 'and her mature years ; and
wonder,f ul tales they tel1 about the
ad, entpres of her stormy and wan
dering '1ife.» (XV : 5 .)
.Jag kom att tänka på dessa ord
av ryssen V. S. Solovyoff, då jag
läste ett annat uttalande om Ma
dame Blavatsky, ett av Sekretera
ren i Universella Broderskapet och
Teosofiska Samfundet, .Joseph Pus
sel : »Madame Blavatsky vacklade
aldrig, upphörde aldrig att avfyra
sina sanningssalvor - med sina
kulor och granater hämtade från
den urgamla visdomens arsenal»
( VII : 8 ) .
1

Dessa båda omdömen motsäga
varandra något. Det första avslöjar
bedragerskan, det andra vittnar om
sanningsälskaren. Sådana där mot
sägelser stöter man esomoftast på,
när man söker få klarhet i hur
M :me Blavatskys liv verkligen ge
staltade sig inte endast så, att teoc..
sofer och icke-teosofer inte alltid
ärö fullt överens om under vilket
år den eller den händelsen timade
utan också så, att »någonting»
sagts eller skrivits av en teosof,
som en annan inte gillade och följ
aktligen förklarar vara misstag,
skriv- eller korrekturfel. Och detta
»någonting» kan vara ganska skif
tande: från ett enkelt datum till en
ytterst hemlig lära (X) .
Full klarhet i denna tilltrasslade
härva av mer eller mindre >>mystis
ka» händelser, som M :me Blavat
skys liv utgör, skulle väl endast
den kunna vinna, som följt henne
troget från plats till plats. Men
n ågon sådan finns inte, ty M:me
Blavatsky var alltid mån om att
sopa igen spåren efter sig och
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älskade att efter ett äventyr upp
träda som en ny människa.
Hennes födelsedatum är dock
viss. Helena Petrovna föddes i
Ekaterinoslo,v i södra Rys3land den
31 juli 183 1. Hennes fader var en
överste von Hahn och hennes mo
ders flicknamn var Helene Fadeef;
hon var dotterdotter till ett hem
ligt råd och en furstinna H. Dol
gorouky. Familjen von Halm till
hörde en ytterst förnämlig släkt, på
fädernet härstammande från Meck
lenburg, på mödernet i rätt ned
stigande led från Furst R urik, den
förste styrande regenten i Ryss
land.
Helenas mor dog, när Helena var
bara barnet och så blev det hennes
· 1ott att följa fadern från den ena
garnisonsstaden till den andra.
Från hennes barndom berättas de
mest sällsamma historier. Hon
älskade tumla omkring på stepper
na på osadlade kosack.hästar lika
mycket som att helt försjunka i
drömmerier, under vilka hon såg
den ena synen hemskare än den
andra. Studier voro hennes för
tjusning - dock ej regelbundna !
Lektionerna skolkade hon regel
bundet . från ! Men så kunde hon i
gengäld sitta timtals i morföräld
rarnas oerhörda ·bibliotek eller strö
va omkring i deras naturaliekabi
nett. »Fröken Hahns fantasi sys
selsatte sig» då »mycket med de
uppstoppade djuren, och hon lär
ha varit outtröttlig i att för sina
jämnåriga berätta förunderliga sa
ker om dem, vilkas historia hon
uppgav sig vara förtrogen med.
· Hon kunde även ute i naturen dikta
på fri hand, hur denna natur förr
sett ut» (VIII: 7). l)e egenskaper,
vi finna i fröken Hahns bild före
giftermålet skulle lämpligen kunna
karaktäriseras som »genialitet, fan
tasirilcedom, starkt minne, stor
receptivitet, ett häftigt, obändigt
lynne, stark egenvilja och nervös
belastning» (VIII: 8). Litet till
åren kommen skl'iver hon själv om
sin ungdom: »Jag trodde icke på
Gud och icke på odödligheten. - Sed-

lighet och goda gärningar betrak
tade jag som social förklädnad för
anständighetens skull, en social
mask, som man satte för sitt an
sikte för att ej · såra sin nästas
estetiska sinne, liksom man lägger
engelskt plåster över ett ,fult sår.
Jag hatade samhället och den fina
världen och hyckleriet i alla for
mer. Följaktligen stötte jag huvu
det mot samhället och vad det kal
lar det passande» (XIV : 148).
Helena Petrovna von Halm gifte
sig den 7 juli 1 848 med en general
BLA VATSKY. Hon var då 1 7 år
- han en man på 50-60. Hon
gifte sig mot familjens önskan och
bestämmelser i ett utslag av själv
hävdelse. Hon ville visa, att hon
kunde gifta sig med vem det henne
behagade. . Giftermålet blev emeller_
tid synnerligen kortvarigt. Efter
tre månader övergav hon sin man
och flydde förklädd till skepps
gosse.
Så började hennes kringirrande
liv. Från Konstantinopel reste hon
över Egypten och Grekland till
Paris. Här träffade hon på en gam
mal gubbe, som upptäckte hennes
psykiska gåvor och ville ha henne
kvar som medhun. Men hon gjorde
sig fri från honom och for via Lon
don till Canada (juli 185 1 ) efter
att först i en icke namngiven grev
innas sällskap ha rest en del i
Europa. Avsikten med · Canada
resan uppgives ha varit att studera
de indianska medicinmännens hem
ligheter. Hur hon lyckades häri,
är icke gott att säga, men hon tycks
ha föredragit att fara omkring på
den amerikanska kontinenten ett
års tid. (Pengar fick hon härtill
genom ett arv. Beträffande finan
sieringen av M:me Blavatskys öv
riga resor, uppgiver hennes syster,
att pengar sändes regelbundet hem
ifrån.) I slutet av år 1852 begav
hon sig i sällskap med en »chela»
och en engelsman till Indien. M:rne
Blavatsky ville nu på egen hand
bege sig in i Tibet, men hennes. före
sök misslyckades totalt ( XIII: 52),
varför hon redan följande år åter-
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vände till Amerika. Hågen stod
emellertid till Indien och · det bar
snart dit igen. Det berättas, att
hon i sällskap med en tartarisk
schaman fick be'\littna en del psy
kologiska fenomen i ett buddhis
tiskt kloster under denna resa, men
den berättelse M :me Blavatsky i
»Isis Unveiled» anför som »bevis»
är skriven av en Mr. K. och över
lämnad åt M :me Blavatsky. I
detta sammanhang torde det vara
lämpligt anföra, vad M :me Blavat
skys trogne lärjunge A. P . Sinnett
skriver i »Den dolda verlden» ( sid.
4 1 ) härom : »Hur det nu än var
- efter en sju-årig vistelse i en
undangömd del av Himalaya, som
salte kronaf1 på en trettiofem till
fyrtiårig hängivenhet åt ockulta
studier, visade sig M :nm Blavatsky ·
åter i verlden». Att ha levat i 27
år ( 183 1-58) och ändock ha hun
nit · m.ed att studera i 35 måste
absolut vara ett ockult fenomen,
som ingen · vanlig dödlig kan fatta !
Efter tio års frånvaro dyker
M :me Blavatsky plötsligt upp i
Ryssland - hon väljer svägerskans
hröllop som lämpligt tillfälle. Som
harn hade hon förstått draga upp
märlrnamheten till sig; men ännu
mer gjorde hon det nu. Han blev
medelpunkten i därvarande säll
skaps- och societetskretsar, vilka
hon bragte i förvåning genom alla
handa yttringar av sin begåvning
som mediuni; Ett par exempel roar
Juinske att höra : Vid ett tillfälle
satt man församlad i salongen och
san1talade - som vanligt - om
spiritism. En av sällskapet ville då
sätta M :me Blavatsky på prov. Hon
går med på det, fixerar ett schack
hord och ber vem, som vill, flytta
d et. Ingen kan det förrän M :me
Blavatsky »släpper kontakten» då blir d et lätt som en fjäder. »Vid
ett annat tillfälle - - - hördes
starka ackord anslås på pianot,
vilket stod i rummet bredvid, igen
slaget och låsat. Vidare kom på
M :me Blavatskys första kommando
och blick susande till henne genom
luften hennes näsduk och allt, som

hon begärde» ( XIII : 85 ) . Det märk
värdiga med allt det här är, att de
äro nnt spiritistiska saker och det
är för teosofer den värsta veder
styggelse.
1863 lämnar M :me Blavatsky
Ryssland för andra gången och be
ger sig till Italien. Här uppger hon
sig ha deltagit i Mentana-slaget un
der Garibaldis ledning. Men alla
deltagare förneka bestämt hennes
närvaro. Men den gode Colonel
Olcott löser ledigt denna motsägel
se. »Han är nämligen av den me
ningen, att mellan Blavatsky och
hennes 'mästare' har på slagfältet
ett utbyte av sjäiarna ägt rum,
emedan hon var utmattad av de
sår, som hon fått» ( IX: 30 ) .
Efter slaget vid Montana .uppges
hon ha begivit sig till Indien igen.
Men vart i Indien, vet ingen. Först
1870 uppenbarar hon sig igen. Nu
stiftade hon ett sällskap 'Societe
spirite, ett snyggt samfund av ama
törmedier, kvinnliga franska spiri
tister, tiggerskor och äventyrerskor.
Det hann emellertid aldrig existera
mer än 14 dagar förrän M :me Bla
vatsky blev beskylld för bedrägeri
och falsk[). manipulationer och fann
:för gott att skudda stoftet av fot
terna och försvinna till New York.
Till New York kom hon den 7
juli 1 873 och hängav sig med liv
och lust från ,första stund åt spiri
tismen . . Spiritismen stod just då i
sitt flor och det var väl inte så
märkvärdigt, om M:me Blavatsky
fann en uppgift här - »offrade sig
själv åt spiritismen» som hon själv
skriver - i all synnerhet, om man
tänker på hennes kringirrande liv.
Förmodligen trodde hon sig här
finna en uppgift och en möjlighet
att börja på nytt i gen. Amerika
narna voro vid d et laget inte för
mycket vanda vid spiritistiska sean
ser, så hon behövde inte låta av
skräcka sig av den orsaken. Så
uppsökte hon de båda bl'öderna
Eddy, ett par mycket kända spiri
tistiska medier. Att resultaten av
seanserna blevo många gånger bätt
re så snart M :me Blavatsky fick
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taga mera verksam del i dem, be
höver väl näppeligen framhållas.
Olcott berättar härom i Old Diary
Leaves : »Intill den tidpunkt, då
H. P. B. uppträdde på scenen voro
de figurer, som visade sig an
tingen Röda Indianer samt Europe
'er eller A_merikanare besläktade
med de bes·ökande. Men redan för
sta aftonen efter hennes ankomst
framträdde för oss andar av andra
nationaliteter. Där var en Georgisk
betjäntpojke från Raukasus, en
muselmansk köpman från Ti.flis,
en rysk bondflicka, och andra. En
annan afton uppträdde en kurdisk
ryttare med kroksabel, pistoler och
lans ; en hiskligt ful neger-trollkarl
:från Afrika med ett djävulskt ut
seende, vilken bar en krona sam
mansatt av fyra horn av onyx med
klockor i topparna och fäst vid en
broderad, livligt färgad huvudbin
del, som var virad runt om hans
huvud, och en E uropeisk gentle
man, som bar St. Anna-ordens
kors och kedja, och vilken M:me
Blavatsky igenkände som sin on
kel» ( VIII : 30). Oss förefaller det
ofattbart att något sådant kunde
äga rum ; jag tror knappast vår för
våning minskas, även om man er
inrar 0111 att seanserna voro av
sedda för amerikanare.
Spiritisternas framgång var emel
lertid ej långvarig. Madame Bla
vatsky beskriver själv, hur dålig
spiritismens ställning började bliva.
»Bland de svårare och för fram
tiden mest ödesdigra tilldragelser
na var avslöjandet av Ratie Rings
ande. En mycket känd spiritist,
Robert Dale Owen, hade en älsk
lingsand� Ratie King, som städse
visade sig hos medierna HOLMES.
Under flera månaders tid visade
sig denne ande dagligen för honom ;
han kallade henne »min dotter,>
och hon honom för »min fader»,
och lyckan syntes vara fullständig.
Nu är att märka, att Owen var 73
är gammal, något, som möjligen
kan förklara, att ban skänkte Ratie
King smycken, armband m. m. En
ligt den spiritistiska teorin skulle

dessa armband dematerialiseras i
och med andens dematerialisation,
och någon andlig rest åtfölja hen
ne i andarnas värld. Men en dag
uppträder en kvinnsperson och för
klarar sig vara Katie Ring, visar
smyckena, som voro allt annat än
dematerialiserade, och, för att ,helt
övertyga Owen, visar hon i detalj,
hur en spiritistisk seanse, där Katie
King uppträdde, gick till. Mr. Owen
skrev ett offentligt erkännande, att
han blivit lurad, men M :me Bla
vatsky uppträdde som trons för
svarare» ( VIII: 33 ) .
Det var i samband med dessa
historier M:me Blavatsky skrev de
mest underliga brev till sin lands
man Aksakoff, redaktör för »Psy
chische Studien» i avsikt att över
tala denne om spiritismens berät
tigande ( dock inte utan en liten
biavsikt: att framhäva sig själv ) .
Och det var på e n sådan där spiri
tistisk tillställning, M :me Blavat
sky träffade överste OLCOTT.
Denne var skickad dit som korres
pondent för en amerikansk tidning
för att undersöka »de spiritistiska
fenomenen». De började så smått
med att smickrå·� varandra och re
klamera för vara11dra. Så Jingo de
gemensamma intressen och slutli
gen stiftade de Teosofiska Sam
fundet.
Ytterligare ett par saker borde
kanske emellertid dessförinnan ·an
för as för att ge en klarare bild av
M:me Blavatsky i Amerika. Den
ena är hennes andra giftermäJ. Det
var en ryss ( enligt Freimar1C:· en ar
menier) , som blev förälskad i hen
ne, uppvaktade henne, fick »ja»
och gifte sig med lj.enne. Men efter
ett par månader ' blev 'skön Helena'
trött på honom och försvann �.
D,en andra är M:me Blavatskys
misslyckade försök att slå sig på
jordbruk. Det experimentet kosta
de litet pengar !
Så försämras hennes ställning
för var dag, som går. Ett försök
att stifta en »miracle club» slår
mindre väl ut. Men Olcott var inte
en man, som tappade huvudet vid
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första motgången. År 1875 skriver
H. P. B. : » Olcott håller nu på att i
New York organisera det Teosofis
ka Samfundet. Dess medlemmar
skola utgöras av lärda ockultister
och kabbalister. - - Vi önska en
j ämförelse mellan spiritism och de
gamles magi » . - - -» Madame
Blavatsky hade således inte upp
givit spiritismen, då Teosofiska
Samfundet s tiftades på h östen 1 87,5
och hon har ännu inte stiftat be 
k antskap med sina »mästare» , fast
än hon senare betygar, att de följt
henne från vaggan, ja, att de ut·
korat henne till att uppenbara san
ningen och att förmedla stiftande
av ett jordiskt broderskap.
Teosofiska Samfundet gick till
en börj an bra. Det var egentligen
endast spiritisterna, som inte voro
med på noterna.
1875-77 var M :me Blavatsky
sysselsatt med att skriva sitt för
sta större arbete ISIS UNVEILED,
ett fräckt försök att slå en undran
de värld med häpnad över hennes
kolossala lärdom och höga insik
ter. Enligt undersökningar, gj orda
av Enunette Coleman, har det vi
sat sig att omkring 2,000 ställen
äro avskrivna från andra böcker
utan att källan är uppgiven. För
att få dessa många citat har endast
1 00 böcker använts ! Ett enkelt
sätt att bli betraktad som »lärd» !
De sista åren under M :me Bla
vatskys vistelse i Amerika gick ·

T. S. alltmera tillbaka: Än en gång
fann hon för gott att rymma fältet
och än en gång vände hon sig till
Indien. När hon 1879 reste dit, be
stod T. S. av endast 100 medlem
mar. Men i Indien tänkte hon bör
j a på nytt. Då börj ar också en ny
» epok» i hennes liv och den skall
vi inte sysselsätta oss med nu.
M :me Blavatsky vill j u gälla som
en religionsstiftare och är det ju
också i mångas ögon. Förgäves sö
ker man emellertid efter den röda
tråd , som då b orde gå igenom hen
nes liv. Det finns inte mycket hel
het hos henne. Allt är så sönder
splittrat, så upplöst, så menings
löst. Allt hennes handlande synes
mig endast gå ut på, att rädda sig
sj älv, att uppträda för att slå värl
den med häpnad, att »bluffa» .
Förklaringen tiU allt detta, är
både enkel och svår. Enkel om man
helt enkelt . bedömer henne efter
» normala » människor. Svår om
man vill söka sätta sig in i de om
ständigheter - inre, psykologiska
- under vilka hon levat. Man
skulle då med stor sannolikhet
kunna konstatera ärftlig degenera
tion, manio-depressiv psykos, kan
ske erotomani eller reformatorisk
p aranoia. Men detta är endast en
lekmans funderingar och endast
vackrare ord för »mer eller mindre
lyckade bedrägeriförsök » .
0.

s.
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C R E D O S B Ö C K E R.
Dr. Conrad Gröber, Ärke
biskop av Freiburg i. Br.:
Nationalkfrche ? Ett för
klarande ord för bevaran
I
det av den konfessionella
freden. (12:o. ) 82 sidor.
Pris : inb. 80 pfennig.
På ett överskådligt, grundligt,
sakligt och klart sätt klargör den
höge författaren den tyska natio
nalkyrkans väsen och syfte. Först
förklarar han själva nationalkyr-·
kans begrepp och övergår sedan till
den historiska tanke, som finnes i
nationalkyrkan. I huvuddelen blir
med katolska kyrkans hela aukto
ritet och lugna säkerhet den frågan
besvarad: Vad är religionen ? Finns
det en »rasäkta» religion ? Vart gå
vägarna, och vilka äro syftena för
en äkta transcendent och innerlig
religion ? Läsaren blir angenämt
och sympatiskt berörd av den för
näma, lugna och sakliga behand
lingen av ämnet. Författaren söker
också rätt värdesätta den mera
· moderata nationalsocialismens for
dringar, sådana de framställas i
Hitlers egen bok »Min Kamp» och
i Kanslerns egna muntliga uttalan
den, och söker bevisa att »de1·
Fiihrer» icke vill antasta den kon
tessionella frosåskådningen i de
båda stora kyrkorna i Tyskland.

Det utmärkta arbetet behöver
icke någon vidare rekommenda
tion, då författaren är allmänt
känd och uppskattad. Alla som ha
intresse av dagens frågor borde
läsa denna utredande bok, som
både upplyser och förklarar de
olika partiernas åsikter. Den an
befalles också till läsning i vida
kretsar i Norden.
Anton Koch S. J. : Der
neue Mythus und der alle
Glaube. Eine Kritik .7.U
Rosenbergs Mythus des 20.
Jahrhunderts. 12:o. (42 S. )
Freiburg i. Br. 1935, Her
der.
Kort, klar, överskådlig och strängt
· saklig är denna skrift från katolsk
ståndpunkt, en välmotiverad kritik
mot Rosenbergs mycket omstridda
»Mythus». I 10 kapitel behandlas
orsaken, varför Kyrkan och med
henne varje övertygad kristen på
tyskt område måste taga bestämt
avstånd från boken. Den innehål
ler ett rent religiöst försvar mot
Rosenbergs angrepp och .för den
äkta, historiskt sanna kristen
domen ; A. Koch citerar mycket
från » Mythus» och vederlägger för
fattaren med hans egna ord, med
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hans förfelade andliga grund, med
hans arbetsmetoder, hans källor
O . S , V.

Häftet är tydligen skrivet mecl
tanke på masspridning och bör fin
nas hos var och en som har in ..
tresse av en granskning av Rosen
bergs så aktuella »Mythus»-funde
ringar.

Pir- Crmrad Gröber, Erz
bischof von Freiburg : Die
Jugend zu Chl'istus. Ein'
zeitgemässes Biichlein fiir
Jung und Alt. 12 :o. (48 S. )
Freiburg i. Br. 1935, Her
der.
Det är härliga och nyttiga ord
till den i dag så ofta blottställda

Portugal och katolska kyrkan.
Portugals nya sändebud vid den
heliga Stolen D :r Albert B. Oliveira
höll vid överlämnandet av sin
ackreditivskrivelse ett tal till den
helige Fadern, vilket :blev till en
Portugals hyllning till Kyrkan och
påvedömet. Sändebudet hänvisade
till den portugisiska nationens sto
ra katolska historia, som genom
kärlekens och vänskapens band all
tid varit förbunden med Petri stol.
Portugal kunde icke tänkas utan
den katolska tron. Det portugisis
ka folkets förnämsta hederstitel är
att i historien hava varit den för
sta missionsnationen ; genom de

p ortugisiska sj öfararnas heroism

och omstridda ungdomen och till
deras föräldrar, lärare och förmän
som den för all katolsk ungdom så
ömhjärtade författaren riktar till
medlemmarna inom den sydtyska
stora l�yrkoprovinsen.
Den är
emellertid också värd en större
spridning och anbefalles till gam
mal och ung på det varmaste.
F. Lusse1·.

R E T T E L S E.
I P. Groteclaes' Anmeldelse i sidste
Credo-hrefte manglede Overskriften med
Forlaget. Skal vrere : P. W. Roches S. J. :
Barnets Bpn til Jesus. Aarhus 1935. Jesu
Hjertes Budbringers Forlag. 60 Sider.
Illustreret, indburrdet 1 Kr.
Klicheen i Teksten S. 1 1 7 er taget af
Roches Bog.

har evangeliet förts ut i vida värl
den, innan ännu något annat folk
övertagit trosutbredningens uppgift
i nyare tid. Ett folks historia är
dess religiösa samvete ; gångna ti
ders stora kristliga minnen äro en
källa, varur man alltjämt kan häm
ta ny kraft för nuets och fram
tidens plikter. Så förlänar den
kristna tron också för Portugal icke
blott storhet åt gångria tider, utan
är i nutiden den jordmån, varur
varje religiös och borgerlig dygd
spirar upp, drivkraften till varje
stort initiativ och företag. Portugal
har liksom andra länder måst ge
nomleva svåra stunder, men det
har aldrig förtvivlat om sin n atio
nella livskraft. För närvarande
strävar den portugisiska regeringen
mot det stora målet att förnya na
tionen i alla dess skikt. I detta
arbete spelar den katolska religio- ·
nen en högst viktig roll. Den por
tugisiska regeringen vill därför ska
pa icke blott hjärtliga och förtroen
defulla förbindelser med den ka
tolska Kyrkans översta ledning
utan ock göra dem allt mera frukt
bärande, intima och verkningsfulla.

I en av sina artiklar framhäver den
portugisiska författningen i an
knytning till Portugals historiska
patronat över kristendomen i Ori
enten sina stora förpliktelser i nu
tiden. Sändebudet förklarade, att
han på sin nya post skulle göra
allt för att knyta nya samarbetets
och förtroendets band mellan Por
tugal och den heliga Stolen.

Kardinal-statssekreterare
Pacelli och Lourdes.
Som avslutning på det allmänna
jubileumsåret ägde i Lourdes ett
högtidligt triduum rum från den
25 till den 28 april. Mellan 2- och
300,000 pilgrimer från hela värl
den deltogo däri, anförda av om
kring 70 kardinaler och ärkebisko
par samt 3,000 präster. Den he
lige Fadern representerades av kar
dinal-statssekreteraren Pacelli som
legat. För att mottaga kardinallega
ten hade statsminister Marin som
representant för den franska rege
ringen begivit sig till Ventimiglia
vid den fransk-italienska gränsen.
Det högtidliga mottagandet av kar
dinallegaten ägde rum den 25 april
på eftermiddagen, varvid borgmäs
taren i Lourdes höll festtalet. Ome
delbart därefter tog triduum sin
början i Rosenkransbasilikan. Ända
till den 28 april på eftermiddagen
firades det heliga mässoffret oav
brutet. Första dagen ägde en präs
terlig tillbecljanshögticl rum i elen
obefläckade avlelsens basilika, på
andra dagen var barnens general
kommunion, på tredje dagen kvin
nornas och sista dagen männens
generalkommunion. Också ett fler
tal eukaristiska processioner ägde
rum. En av kardinal-statssekrete
Taren celebrerad pontifikalmässa
bildade avslutningen och genoin
radion meddelades elen helige Fa
derns välsignelse.
En höjdpunkt i högtidligheterna
utgjorde kardinallegat Pacellis pro
gramuttalande. Han påminde om
de stormar och uppskakande hän
,delsei·, för vilka världen varit ut-

satt, · och betecknade · I{risti kors
som det enda ankare, som förmåd
de skänka säkerhet mitt i tidens
upprörda vågor. Tanken på det
dagliga brödet har till elen grad lagt
1b eslag på människors sinnen, att
de knappt äga förmåga att längre
lyfta upp sina ögon mot korset,
utan bliva allt för ofta döva för
korsets röst, som för oss förkunnar
det eviga livets löften. Särskilt tra
giskt är det faktum, att motviljan
mot korset drives till sin spets av
sådana, som förneka läran om syn
den och förkasta återlösningens ide
som oförenlig med människans vär
dighet. Gentemot sådana irrläror
känner Kyrkan icke till någon
kompromiss ; hon är förr beredd att
med Frälsaren bestiga KalvaI'ie
berget än att visa det minsta tec
ken på straffvärd svaghet i punk
ter, där elen gudomliga lagen icke
tillåter något vacklande. Martyrer
nas och bekännarnas Kyrka tillhör
icke blott det förflutna utan är en
levande verklighet. Kardinal-stats
sekreteraren talade därefter om
kärleken till nästan, som grundade
sig på vissheten om att Gud skapat
alla folk och nationer ur en enda
stamfader. » Vi äro alla söner av en
enda återlösning och en enda him
melsk moders smärta. Vi äro brö
der och utkorade till Guds barns
frihet, :för vars skull Kristus åter
löst oss.» Den påvlige legaten slu
tade sitt tal med bönen: »Må de
irrande och vilseförda åter finna
rätta vägen och genom dig, o,
Maria, åter finna den frid, som
övervunnit varje villfarelse ! Måtte
genom Dig, Guds moder, Kyrkan
fritt få arbeta vidare på sin upp
gift att meddela frälsningens fruk
ter över hela världen ! Beskydda
denna nation, som står -Ditt hjärta
så nära, och alla kristna, som från .
hela världen samlats här vid Dina
rfötter eller som genom sin bön äro
här förenade med oss ! Må genom
dig, o obefläckade Jungfru, Frälsa
rens Moder, Du vårt hopp, endräk
tens och fridens olivgren åter
grönska på vår Jord ! Må genom
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Dig renheten, beständigheten i dygd
och i uppoffring för . det goda åter
gro i våra hjärtan ! Må genom vår
Frälsares förtjänst och blod him
lens portar öppnas oc}:l den outsäg
bara glädjen komma oss till del att
få skåda Dig, o Maria, och den he
liga trefaldigheten mitt bland äng
larnas glans ! Amen». På den tred
je dagens kväll ägde en fackel
procession rum, varvid hela sta
den strålade i festlig ljusprakt.
Man är i Frankrike av den upp
fattningen, att påvens utnämning
av kardinal-statssekreterare Pacelli
till legat vid detta til1fälle har
kyrkohistorisk betydelse och har
samband med Lavals besök i Vati
kanen i januari månad. Kardinal
Pacellis resa till Lourdes kan be
tyda början till en ny kyrko
historisk rera i Frankrike, så myc
ket mera som kyrkofientlighetens
stormar nu äro över. En medlem
av den påvlika Lourdesdelegatio
nen, Mgr. Rene Fontenelle har an
gående dessa förhållanden yttrat
följande till en tidningskorrespon
dent : Den franska katolicismen
har varken i dogmatiskt och litur
giskt hänseende eller ifråga om
äkta innerlighet lidit väsentlig ska
da genom franska revolutionen
1789. Lourdes' tillkomst och mot
tagandet av denna Guds Moders
nådeskänk genom det franska fol
ket bevisar detta. Så mycket mera
smärtsamt har man i Rom alltid
känt det, att Frankrikes politiska
ledare, statsmän och pedagoger, ad
vokater och deputerade icke kom
mit över Rousseaus, frimureriets
och förnuftsdyrkans tid. Man må
blott tänka på Ferry och Combes,
som ända till början av 20:e år
lrnndradet liksom fallet var hundra
år tidigare vågade sätta likhets
tecken mellan frimureri och ateism
och fransk nationaluppfattning. Det
.franska folket har som sagt icke
eller blott med tvekan följt dessa
kulturpolitiska föregångare till den
nutida irreligiösa nyhedendomen.
Lourdes blev ett maningsrop till

världens alla fritänkare, ett ma
ningsrop som gick rakt till hjärtat
till och med på de eljes så skep
tiska parisarna. Med Clemenceau
försvann den siste kyrkohataren i
Frankrikes ledning, och i våra da
gar har franska folket funnit vägen
tillbaka till Kyrkan också g enom
sina ledare. Män som Flandin och
Laval äro betecknande för den
franska nationens inträde i en ny
livsform och tillika för återgången
till dess traditions ädlaste källor,
för vilka bondflickan från S :t Remy,
den heliga Johanna och bondflickan
från Lourdes, den heliga Bernadetle
tala, såsom blott folkets röst som
Guds röst kan tala. Den helige Fa
dern har som erkänsla för denna
begynnande omsvängning i Frank
rike mottagit den franske utrikes
ministern Laval i Vatikanen, hed
rat honom med ordensförläningar
och ännu mer genom att skänka
Frankrike och hans . regering sin
välsignelse, en för några årtionden
sedan för det »fritänkande» fran
slrn kälkborgardömet otänkbar fö�·
soning mellan Kyrkan och elen
franska staten. Till d enna kurs
ändring och alla utåt icke vidare
påfallande men på djupet verkande
förändringar i Frankrikes inre poli
tik sedan Lavals minnesvärda be
sök i Rom har Lourdes bildat en
så att säga nära till hans liggande
och helt naturlig anknytnings
punkt ; de underbara källorna från
grottan i Massabielle hava också
haft betydelse för Frankrikes and
liga liv och gynnsamt influerat på
vår tids både i andligt och mora
liskt avseende osunda förhållan
den. Genom att Pius XI förlade av
slutningen av det heliga året till
Lourdes och därigenom hedrade
fransmännen, har Kyrkan velat be
visa sin tacksamhet mot elen heliga
Bernadette, som var fransyska. Det
påvliga dekretet vill offentligt un
derstryka Frankrikes begynnande
självprövning och omvändelse, som
kommer att föra den franska na
tionen tillbaka till Rom.

Hälsingborg 1935. Aktiebolaget Boktryck.
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skilda länder.
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NY O RGEL,

förstklassig - med fint yttre god musik, är till salu för 135
kr. Den passar för skola eller
bättre hem. Tacksam för order .

J O H N W I D EL L
BRÄLANDA

N :a Smedjegat. 281 , Stockholm,
öppet måndagal' kl. 3-5 em. och
kl. 7-8 em.
Nyförvärv:
Bartmann: Die Erlösung Siinde und
Siihne m. fl.
Federer: Unter siidlichen Sonnen und
Men sch en.
Emilia Fogelklott: Birgitta.
Sven Stolpe : Den Kristna Falangen.
Jacqttes d'Arnou.r: En gengångares
ord.
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d'Inferno.), av Erikke Rosenörn-Lehn, s. 135. - Helena P etrovna
Blavatsky och Teosofiska Samfundets stiftande, av 0. S., s. 136. Credos böcker, av F. Lusser, s. 141. - Från Credos torn, av E. Sand
qvist, s. 143.
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u tkommer omkr. den 8 i varje
månad. - Manuskript skola vara
redaktionen tillhanda senast den
25 föregående månad.
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