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TO NYOPRETTEDE APOSTOLISI(E
PREFEl(TURER I NORDEN.
I.
Det var den 8. april 1931 den
Hellige Stol delte Norges Aposto
liske Vikariat i tre misjonsområ
dei·, idet seks fylker blev utskilt
av Vikariatet. Tre av disse fylker,
Nord-Trpndelag, S9)r-Tr9)ndelag· og
1Vl9)re blev overgitt til Picpus-patre
ne som selvstendig misjon under
navnet Norvegia Centmlis (Mellem
Norge), og de tre andre, Finnmark,
Troms og Nordland, betrodd fedre
ne av Den hellige Families kongre
gasjon, likeledes som selvstendig
misjon, under navnet Norvegia
Septentrionalis (Nord-Norge). Den
sydlige del av Norge fikk samtidig
navnet Oslo Apostoliske Vikariat.
Nu har et nytt skridt i utvik
lingen funnet sted, idet den Hellige
Stol den 4. april har oph9)iet Mel
lem-Norges og Nord-Norges kirke
distrikter til Apostoliske Prefektu
rer, og de respektive overhyrder,
hi�rerverdige pater Cypl'ian Witte

og hpirerverdige pater Johannes
Stal'ke, til Apostoliske Prefekter.
For os alle som kjenner forhol
dene og arbeidsvilkårene i disse
deler av vårt utstrakte land er det
te en stor og gledelig begivenhet og
et tegn på den h9)ieste kirkelige 9)V
righets anerkjennelse av det nid
kjrere, opofrende a11beide disse or
densgeistlige har utf9)rt i de år som
er gått siden utskillelsen av disse
nye, selvstendige misjonsområder.
Og da vi således står ved en ny
milepel i historien om Moderkir
kens gjenreisning i Norge, t9)r det
ha sin interesse å kaste
et tilbakeblikk
på det som har funnet sted siden
Kirken gjenoptok sin gjerning i
Hellig Olavs land - d. v. s. de etap- ·
per misjonsarbeidet har gjennem
gått.
Det var i 1843 den f9)rs, te katol
ske menighet efter reformasjonen
blev oprettet i Norge, idet den tysk-
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fpdte pastor G. Montz som fpr had
imidlertid oprettet den såkaldte
de virket i Stockholm, b,lev ansatt
Nordpolsmisjon. Den omfattet det
som prest i Oslo. Tillatelsen var
nordlige Norge og Sverige, russisk
Lappland, Island, Frerpyane, Grpn
blitt gitt ved kongelig resolusjon av
land og den nordlige del av Amerika
6. mars 1843, og palmes!,'lndag sam
me år holdt pastor Montz den fpr
fra Baffins Bay til pyen Melville. I
ste offentlige katolske gudstjeneste
1860 kom til disse landområder
i Norge efter refonnasjonen. Den· ennu Shetlands!,'lyane (Hjaltland),
lille menighet i Oslo stod under den
Orkenpyane og grevskapet Caith
Apostoliske Vikar for Sverige, mgr.
ness i Nordskotland. Over dette i
.Jacob Lol'enz Studach. To år se
sannhet veldige Apostoliske Pre
nere, den .16, juli 1845, fikk vårt
fektur blev den russiske konveditt
land den såkalte »disgrev Stefan Djunko,u
senterlov» som gav
sky utnevnt til over
fri 'religions!,'lvelse til
hyTde. Mgr. Djunkov
katolikker og andre
sky som vaT fpdt i
som ikke tilhprte den
St. Petersburg i 1821,
var i 1845 i Roma
norsk-lutherske stats
kirke. I året 1845
blitt optatt i _den ka
tolske KiTke. I april
kom der psterrikske
redemptorister til det
1856 Teiste han med
5 franske og tyske
davrerende Kristiania.
De la i 1853 grunn
prester samt et par
stenen til St. Olavs
legmenn til Finnmark
kirke som blev h!,'li
og slog sig ned i Alta
som blev gjort til re
tidelig vigslet av bi
sidens for den Apo
skop Studach i 1856.
I 1858 oprettedes mi
stoliske PTefekt. Så
sjonsstasjonen i Ber
begynte en travel virk
gen, hvis :fprste prest
somhet med grunn
Haus H pimrvcrdighet
blev konvertitten
leggelse av en rekke
ChJ·istopher Holfeldt- MGR. JOHANNES STARKE, misjon'sstasjoner
Apostolisk Prefekt for Nord-Norge.
et virkelig gigantisk
Houen som var fpdt
i Arendal og konvertert i Paris
arbeide, når man tar datidens dår
lige kommunikasjoner og de vel
hos den berpmte dominikaner
pater Lacordaire. Kort efter kom
dige avstander i hetraktning.
I 1856 blev stasjonen i Tromsp,
en annen norsk konvertitt, iber:o
Nord-Norges stprste by, grunnlagt
genseren pater .Johan Daniel Stub
ved pastor Georg BollCI', i 1857
som var konveTtert i ltalia til
sendtes pastor Be1·nard Bemard til
bake til Norge som prest, og han
Island og pastor .Johan Bauer til
har reren av å ha bygget den store,
Frerpyane. Hertil kom i 1860 en
prektige St. Paulskirken i Bergen,
som uten tvil er den stprste og
stasjon i 1Vick i Skotland, som blev
grunnlagt av pastor Bernard. Han
mest monumentale katolske kirke
efterlot pastor Baudoin som sin
bygning vi har i NoTge. Da pater
efterfplger i Reykjavik på Island.
Stub tilhpTte Barna1bitenes kongre
gasjon, overtok de italienske Barna
Da mgr. Djunkovski i 1862 nedla
sitt embede, utnevnte den Hellige
biter i 1864 stasjonen i Bergen og
virket både der og i Kristiania en
Stol mgr. Bernard til Apostolisk
Prefekt, men denne henla i 1865
· rekke av år. Således hadde man i
Norge 2 misjonsstasjoner, Kristia
sin residens til Wick.
nia og Bergen, som hegge stod un
Omsider fant man i Roma at en
der den Apostoliske Vikar i Stock
nyordning av misjonen i de nor
holm.
diske land var påk.revet. Ved et
pavelig breve av 7. august 1868 blev
I 1855 hadde den Hellige Stol
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stoliske ånd, sin nidkj::erhet og sin
misjonen i Syd-Norge skilt fra Sve
vennesele optreden. Dessverre blev
riges Apostoliske Vikariat, og den
deres virksomhet i Norge ikke av
17. august 1869 blev også Nol'dpol
misjonen ophevet og hele Norge
lang varighet, idet presteseminariet
i Trondheim belv ophevet i 1888
ophpiet til et eget Apostolisk Pre
og de h!,1itfortjente ordensprester i
fektur. I samme breve blev misjo
nen i Danmark ophpiet til Aposto
1890, meget mot ,sin vilje, kalt bort
fra det land de .hadde lcert å elske
lisk Prefektm·, og prestene Baudoin
med så varm og offervillig kjrer
i Reykjavik og Blancke i Torshavn
fikk meddelelse om at F::e:1·pyane,
lighet.
I,sland og Grpnland for fremtiden i
Nedbrutt av aubeide og bekym
kirkeli.g henseende slmlde stå unringer spkte mgr. Bernard atter og
1der den Apostoliske
atter om å få nedleg. ge sitt embede, og den
Prefekt i Kj!,1benhavn.
6. .februar 1887 blev
Eskimoeyane, New
hans b!,1nn opfylt 03
Cumberland og Polar
han trak sig tilbake
Amerika blev tildelt
Canada, o.g grevska
til et av sin ordens
klostre i Frankrike.
pet Caithness, Orken
Han d!,1de den 28. ok
!,1yane og Hjaltland
tober 1895 i Noire
blev oph!,1iet til et
table i departementet
eget prefektur. Til
Loire. Till Apostolisk
Apostolisk Prefekt for
Prefekt i Norge ut
Norge blev pastor Be1·
_nevnte den Hellige
nard Bernard utnevnt.
Stol luxemburgeren
Pastor Bernard had
dr. Johannes Baptista
de som Apostolisk
Prefekt u.ten tvil det
Fallize som ankom til
byrdefulleste overKristiania 17. mai
1888. Efter sin for
hyrdeembede av alle
Ha11s H/!)irerverdighet
Nordens misjonso:ver
gjenger overtok han
MGR.
CYPRIAN WI1'TE,
hoder. I Syd-Norge
8
misjonsstasjoiler
hadde han de tre sta Apostolisk Prefekt for Mellem-Norge.
nied 6 kirker, 3 kasjoner Kristiania, Fredrikshald ( HaL
peller, 8 elementarskoler og 21
den) og Bergen, i Nord-Norge Alta,
prester. Stasjonene var å .finne
Troms!,1 og Hammerfest. Henimot
i .fplgende byer: Kristiania, Fred
slutten av 70-årene virkeliggjorde
['ikstad, Fredrikshald (Halden),
Bergen, Trondheim, Troms!,1, Alta
han derfor en plan som han lenge
o.g Hammerfest.
hadde drpmt om, nemlig oprettel
Det veldige, utstrakte land med
sen av ert eget pl'este,seminar for
sitt utstrakte prefektur. Han valg
sine små katolske menigheter
te hertil Trondheim, Norges gamle
spredt langs den endelpse kyst
erkebispestad, og innkalte med
strekning ifra det davcerende Freda
Propagandakongregajsonens sam
rikshald til Hammerfest krevet en
tykke ordenssamfundet Yår Fnze
mann med kjempekonstitusjon til
av La Salette' s prester til Norge for
de lange sjpreiser - scerlig i det
ugjestmilde nordlige farvann. Bare
å lede presteseminaTiet. Det blev
åpnet i 1880, og i 1885 trådte pre
for å komme til Bergen, som den
fekt Bernanl selv inn i Salettiner
gang var uten jernbaneforbindelse
med 0stlandet, trengtes 3 fulle
nes Kongregasjon. Dette ordens
sam.funds prester var forpvrig og-
dpgn. Og på hele den Ian.ge strek
så virksomme i sjelesorgen og mi
ning passerte man by efter by hvor
sjonsgjerningen og de har - iscer
det ennu ikke fantes en eneste ka
tolsk misjonsstasjon. Det samme
i Nord-Norge - efterlatt -sig et vel
signet og kjcert minne ved sin apovar tilfellet · med strekningen Ber-
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gen-Trondheim og Trondheim
Forutell' å utvide disse kongrega
Tromsp. Og mgr. Fallize viste sig
sjoners virksomhet stiftet han selv
å vrere den providentielle a<l
en ny kongregasjon for ordens
ministrator av dette veldige, i hpi
ss,>stre. Den fikk navnet »St. Fran
ciskus Xaverius-spstrene» og mo..
grnd decentraliserte misjonsområ
de. Selv om der visselig er mange
derhuset blev henlagt til Bergen.
sider ·ved hans vii'ke (jvfr. Salet
Der og i Stavanger hadde reguh'ere
tinerfedrenes 1bortsending o. lign.)
S!i)stre av St. Franciskus's 3. orden
som kan utfordre kritikken, må
fra Luxembmg oprettet hospitaler
man medgi at det skaptes en be
som nu blev overtatt av den nye
undringsverdig orden i misjons
�rnngregasjon, idet franciskanerin
forholdene og at forholdet til de
nene blev kalt til:bake ti1 sitt hjem
civile myndigheter ved mg,r. Fal-
land. Kongregasjonen som blev
lize's kloke og taktfulle optreden
· grunnlagt i 1901 har vist sig å eie
blev det alle1<beste. Også i Rom
en usedvanlig levedyktighet og eks·
forstod man fullt ut å vurdere
pansj onsevne, så den nu teller ad
dette. Pave Leo XIII påskjpnnet
skillig over humlre spstre og har
således den nye, my11dige overhyr
hospitaler og skoler i en hel rekke
des virke ved den 11. mars 1892
byer.
å oprette
l\fangelen på ordensgeistlige var
Norges Apostoliske Vikariat.
imidlertid utvilsomt til ikke ringe
Samtidig utnevntes mgr. Fallize til
avbrekk for sjelesorg og apostolat
biskop og kaltes til Rom for å mot-
under biskop Falli.ze's ledelse av
ta bispevigselen som han fikk den
Vikariatet. Foruten Salettinerfed
19. mars samme år i Collegio Ger
rene forsvant nemlig også Barna
rnanico, hvor han den 8. april 1871
bitene fra Norge med pater Johan
også hadde rnottatt prestevigselen.
D. Stubs dpd i 1891. Fprst ,få år fpr
Nu begynte en imponerende ' biskop Fallize nedla sin stilling som
grunnleggelse av nye misjonssta
Apostolisk Vikar holdt to nye
sjoner. Det er nemlig biskop Fal
mannlige ordenssamfund sitt inn�
lize som har grunnlagt menighetene
tog i Norge. Det var i 1920, da
franske Dominikanere og tyske
i fplgende byer: Drammen, Pors
grunn, Arendal, Kristiansand, Sta
Picpus-pail'es begynte sin virksorn
vanger og Harstad. Desuten opret
het - de fprste i Oslo, de siste i
tet han nye menigheter (ved siden
Halden. Da de religipse ordener jo
av de bestående) i Oslo og Trond
uomtvistelig hprer med til det kir
heim. Biskop Fallize hadde i sitt
kelige livs integritet, må det sies
hjeinland vrert både sogneprest,
at fprst nu eiet den norske misjon
deputert og redaktpr. Han forstorl
de npdvendige betingelser for sann
vokster og fremgang.
derfor fullt ut be.tydningen av å
skape en norsk litteratul' og et
Efter 30 års virke som Aposto
norsk katolsk tidsskrift. Således
lisk Vikar og biskop fikk rngr. Fal
grunnla han det leatolske ukeblad
lize i 1922 tillatelse av den Hellige
»St. Olav» som begynte å utkomme
.Stol til å nedlegge sitt embede.
Kort i forveien badde han fått av
i 1889. Han skaffet også bladet et
eget trykkeri og muliggjorde der
Kon.gen kommandprkorset av St.
Olavsordenen - en anerkjennelse
ved en efter forholdene rik katolsk
som n10tivertes med en henvisning
forlagsvirksomhet.
til at :biskopen hadde åpnet 11
Da biskop Fallize kom til Norge,
hospitaler i landet og ved sine tal
forefant han katolske hospitaler i
rike skrifter og reseskildringer i
Kristiania, Fredrikstad, Fredriks
utenlandske tidsskrifter hadde vakt
ihald og Rammerf. est. Av 1cvinne
interesse for Norge og trukket
lige ordenssamfund var bare 2 re
mange turister til landet. Efter
presentertj nemlig St. Josephs
sin tilbaketreden tok biskop Fallize
spstrene og St. Elisabets grå spstre.
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f prst ophold hos St. Franciskus
Xaverius-spstrene i Bergen og vend
te siden tilbake til sitt hjemland
Luxemburg, hvor han avgikk ved
dpden den 23. oktober 1933.
Dert utbygning av det kirkelige
liY som har funnet sted i Norge
efter biskop Fallize's bortgang tpr
vmre, så velkjent for Credo's lesere
at det er unpdvendig å gå i detaljer.
Hans ·efterfplger blev, som man vet,
hollenderen biskop dr. Johannes
Smit som overtok sitt embede den
8. oktober 1 922 og ledet det Apo
stoliske Vikariat til hpsten 1928, da
han av den Hellige Stol kaltes til
andre gjpremål i den evige stad.
Biskop Smit oprettet nye misjons
stasjoner i Molde, Haugesund, Ha
mar og Stabekk. Av mannlige or
denssamfund innkalte han holland
ske Franciskanere, tyske Jesu
Hjerte-prester og Maristpatres av
kongregasj onens franske provins.
Efter få års virke har imidlertid
.Jesu-Hjerte-prestene ritter forlatt
Norge for å overta virksomhet an
netsted,s. Av kvinnelige ordenssam
fund som fant vei til Norge i denne
tid var det ikke mindre enn ,1 : St.
Karl Borromeus-spstre fra Maa
stricht, St. Antonius-spstre fra As
ten (Holland), Vår Frue-spstre rfra
Amersford og franske Dominika
nerinner av den regulrere tredje
orden. Av disse har Vår Frue
spstrene senere opgitt sin virksom
het i Norge.
Efter biskop Smits fratreden blev
det Apostoliske Vikariats ledelse
overdraget til nordmannen mgr.
Olav OffeJ'dalzl som var Admini
strator inntil våren 1 930, da han
utnevntes til Apostolisk Vikar og i
Roma mottok den hellige bispevig
sel. I denne tid blev en ny misjcins
stasjon i Tpnsberg åpnet, og det
blev biskop Offerdahl som ledet
hpitidelighetene i Trondheim og p å
Stiklestad ved 900-årsfesten til
minne om helgenkongens martyr
clpd. Imidlertid avgikk biskop Of
ferdahl ved dpden allerede i okto
ber 1 930 under et hespk i Holland ,

og Norge stod atter uten overhyrde.
Under den ledighet som således
fulgte og som varte til hpsten 1 932,
da den luxemburgiske maristpater
dr. Jacob Mangers blev utnevnt til
Apostolisk Vikar, lededes Vikaria
tets anliggender av den norske
prest mgr. Henrik Irgens i egenskap
av Apostolisk Administrator. Da
var det den Hellige Stol bestemte
sig til å realisere en plan som lenge
var blitt drpftet, nemlig å dele det
idtstrakte Vikariat i flere forvalt
ningsområder. Dette var det som
skjede ved det betydningsfulle de
kret av 8. april 1 931. I dette min
neve1,dige år overtok Den hellige
Famlies ordensprester Nor_d-Norge
med pater Johannes Stal'lce som
overhyrde med residens i Tromsp
og Picpus-fedrene Mellem-Norge
med pater Cypl'ian 1Vitte som over
hyrde og den rerverdige erkebispe
stad Trondheim som distriktets
centrum. Det sydlige Norge blev
»Oslo Apostoliske Vikariat» med
mgr. Mangers som overhyrde, og
denne mottok den hellige bispevig
sel i katedralen i Luxemburg den
24. august 1932, idet han antok
titelen »biskop av Selja».
Tre selvstendige forvaltnings
områder, hvert enkelt stående di
rekte under vår hellige Kirkes »mi
sjonsministeriuin»,
Propaganda
kongregasjonen � det var · altså
omsider hvad Roma anså forholde
ne modne til. Og de tre år som er
gått siden delingen fant sted har
vi,st at man -slog inn på den rik
tige vei. Når de to nye misjons
distrikter nu er blitt ophpiet til
Apostoliske Prefekturer, hilser ,,i.
katolske nordmenn denne begiven
het med jubel ikke bare som et
tegn på anerkjennelse av det virke
som har utfoldet sig under den nye
ledelse, men tillike som et steg
fremover mot det store, lysende mål :
Hierarlciets gjenopl'ettelse i Hellig
Olavs land. I et senere opsett vil
vi hpre mer om de nye Prefekter.
,1

!{. Kjelstrup.
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O S S H Ö V E S M O D.
Om vi försöka förverkliga för
oss de stäqen i Den heliga Skrift
där det fra:mhålles att vi här icke
hava någon varaktig stad, att vi ära
här som resenärer, pilgrimer, hj äl
per det oss att bättre fatta livets
meni11g. Vi göra alltid upp planer
för vad vi en dag skola företaga oss.
Som barn uppgj orde vi planer för
vad vi skulle göra när vi blivit full
vuxna ; i ungdomen planerade vi
för vår medelålder. Allteftersom
vi bli äldre är det alltid i fram
tiden som den stora händelsen, vil
ken den nu må vara, skall inträffa.
Till sist planera vi om att slå oss
till ro i vår ålderdom. Vi k unna
icke slå oss till ro - vi komma
aldrig att göra det - vi ära pil
grimer. Större delen av livet tyc
kes blott vara ett liv från hand till
mun. Vi tyckas göra saker och
ting som icke ära av någon egent
lig betydelse - men en dag skall
det väsentliga, vad det nu må vara,
konmw. Unqer sådana förhållan
den är den stora dygd, som kräves
av oss, mod. Om du begiver dig på
en lång pilgrimsfärd måste du an
passa dig efter andra. Livet är en
ändlös anpassning av oss sj älva
efter andra. Du säger till en bör
j an : »Detta är endast för en kort
tid, längre fram skall j ag kunna
ordna mitt liv såsom j ag vill ha
det». Detta skall säkert ske, men
icke här. Livet ter sig ej efter vårt
eget, fria val. Ingen här nere är
någonsin i til1fälle att få precis vad
han vill. Först på andra sidan om
graven får du ett verkligt hem. Vi
höra hemma i en mycket stor stad,
men den staden ligger långt borta
på andra sidan om floden. När du
är på resa och drabbas av alla slags
svårigheter, måste du trösta dig
med påminnelsen att det icke kom
mer att vara länge. Ditt liv är mer
eller mindre oklart. Till sist tror
du att du skall kunna slå dig till
ro. Även detta är riktigt, men det

skall icke ske på j orden, utan i
himmelen. Ingenting ligger någon
sin utbrett framför dig precis så
som du skulle önska det. Vi säga
att livet är så oroligt nuförtiden.
Så har det varit ända från begyn
nelsen. Sök fram gamla brev från
forna dagar. Där står alltid det
samma om livet, att det är så svårt
att foga allting ihop. Så måste det
vara i varj e tidsålder. Var männi
skorna missförstå livet är när de
föreställa sig att detta är deras
hem. Det fördärvar hela vår upp
fattning om livet och även hela vår
uppfattning om den Gud som styr
vårt liv.
Varför föddes detta barn till
världen blint ? spörja vi, närapå
skandaliserade. Varför lä-g ges en
så förln;ossancle börda på en an
nan ? Varför f å de som älska var
andra aldrig en möjlighet att leYa
i varandras närhet ? Korn ihåg att
detta endast är en resa. B arnet
kommer icke att vara blint när li
vet börjar vid slutet av dess fänl.
Det är sorgligt att det är blint, men
i sj älva verket ingenting att be
kymra sig över. För hedningen, om
han tror att detta liv avslutar all
ting, är det förskräckligt. För oss
äro li.vets sorger berövade h älften
av sin udd. Vad som höves oss är
mod. Och modet är ett barn av
tron, icke av hoppet, icke heller av
förtvivlan, utan av tron. Vi b ehöva
städse rycka upp oss och säga till
oss sj älva att vårt liv här nere icke
skåll fortfara för evigt. Barn leka
gömlek - det liknar livet ; det är
ett sökande, ett finnande, en hem
komst. Det förskräckliga med dö
den är att vi få träda inför Guds
åsyn utan några följeslagare. Men
döden är slutet på våra sorger ;
j ämfört med vad den gör slut på,
är den i sig sj älv ingenting alls att
frukta, frånsett ovissheten om var
elen skall lämna oss. Så samla dig
skatter i himmelen, icke här. Du
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skall finna att vad du än har för
sorger i livet, trycka de dig bara
emedan du missuppfattar livet, an
tingen .för att du icke kan få vad
du vill, eller för att det du vill ha
tages ifrån dig.
Säg dl°!- till dig själv : ».Jag är en
pilgrim». Att ett och annat går oss
emot på en resa är ju naturligt. Det
vi beklaga oss över är ju verkligen
bara småsaker, som ingenting be
tyda. Det enda verkliga bekymret
är huru vi skola komma fram. Mod,
således, och påminnelsen om målet
dit vi färdas skall upprätthålla oss.
Du tycker att du icke kan fortsätta
längre ? Naturligtvis kan du fort
sätta i det är endast en resa. Natur
ligtvis kan du fortsätta. Det skall
ta ett slut. När du efter en lång
vandring om vintern ser ljuset från
din bestämmelseort lysa framför
dig i natten, hjälper det dig att
fortsätta till slutet.
»Måste jag alltid undertrycka
mina egna åsikter för att sålunda
vara en fridstiftare i hemmet ? Är
detta mitt liv ? Att alltid göra det
ena eller det andra? Nej, detta är
icke ditt verkliga liv. Ditt verkliga
liv är att få skåda Gud ansikte mot
ansikte. Det kan väl vara att du
får lov att göra allt detta under din
pilgrimsfärd, men det k ommer icke
att räcka evigt. Allt vad du här
trott dig i stånd till att utföra, kom
mer du dessutom till sist att få
göra där. Du kommer att intaga
den plats som Gud utsett åt dig
och som du är skickad för. Du är
odödlig. Du är för stor Iför att fin
na full til1fredsställelse i detta liv.
Du äi· skapad för större ting. Detta
liv är för smått.
Guds allrasaligaste 1110.der - ett
sådant liv hon hade ! Vilken en
formighet ! Till och med vår Herre
Kristus levde ett sådant liv. Alltid

levde Han det med lugn. Även
Han befann sig på resa. »Följ mig»,
sade Han. Han färdas gående. Vi
komma efter. Det är det som me
nas med att efterfölja Kristus. Hu
vudsaken är att icke låta sig för
tröttas, utan att komma ihåg att
ett hem väntar oss till sist. Du
måste samla dina krafter. Vad är
mod annat än styrkan, icke hos
dem som äro ivriga och fulla av
verksamhet, men hos dem som
tröttna, att ändå fortsätta. Det är
icke barnets oförtröttade energi.
Däruti ligger ingen uthållighet.
Barnet finner det icke s, årt att
vara i rörelse. Barnet finner det
svårt att vara stilla. Men att bliva
trött och ändå framhärda i våra
vedermödor, detta är uthållighet.
Varför skulle vi inte göra det ? De
skola taga en ände. De skola snart
taga slut.
Det är en resandes lott att se det
ena i dag, det andra i morgon, att
njuta av en sak så länge den varar,
att taga livet som det kommer och
icke bekymra sig om det förflutna
eller den närmaste framtiden. Den
lycklige resenären blir som ett litet
barn. Hans liv blir vackert soip_ ett
barns liv. Det är ett enkelt liv för
dagen. Det ,förflutna är endast nå
got att tala om på kvällen, när vilan
är ljuv efter ,fullbordat värv. Och
framtiden? Vi skola icke tala allt
för mycket om den närmaste fram
tiden, men taga var dag som den
kommer. Mod, således ! · Minns att
denna färd skall få ett slut. Tillåt
icke att du försvagas utav att trött· na. Förnya i stället, med tillhjälp
av Guds nåd, din energi i tanken
på Hans beständiga hjälp och när
varo. Blicka upp till Honom, tala
till Honom ! Härda ut !
Bede Jal'l'et 0. P .
1
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MA D O NNA .
Ljusfyllt, skimmnde stilla
Lyse1· andaktens rum
Gåvor au ljusens händer
Bäms i strålglans fmm.
Madonna, du, som sänder
Frid till den dig ber
Du, som godhet tänder
Där du i mildhet ler.
Allt .vad vi innerst önska
-Tag i ditt hjärtas famn,
Ge det din kärleks p1·ägel,
Ge det din godhets bild.

Bind med ditt ljusinsegel
De tunga tankarnas värld,
Men lossa lås och ngel
För vingade tankars fård.
Barnet i dina händer
Är ett brinnande ljus.
Ljusringens mnd kring lågan
Är den e n offerelds sken ?
Ger den oss svar på frågan ?
Bär den till jord och gms
En flammande, e vig sanning.
Barnet, världens ljus ?
H. P. 111.

B R E VIARIUM R O MAN UM.
EN KORT REDOGÖRELSE FÖR DESS TILLKOMST OCH INNEHÅLL.
. BREVIARIUM ROMANUM är en
liturgisk bok med de för präster
och andra Kyrkans tjänare obliga
toriska bönerna vid dagens böne
stunder, texter ur Bibel och kyrko
fäder, diverse legender, hymner
m. m. Dess ide är Apostelns ord
· »tbedjen oavlåfögen» (1 Tess. V : 17).
Man har till yttersta konsekvens
velat hävda och förverkliga den
maningen. En kristens liv skall
vara en enda oavbruten, evig bön,
inte bara i tanke och handling utan
också i ord. Under dagens alla
timmar och från jordens alla plat
ser skall Kyrkans bön uppstiga till
Gud. Kyrkan vill oavlåtligen bedja
med sina barn och för dem, emedan
.frestelser alltid och överallt möta
dem. Därtill vill den också vara en
tacksamhetens plikt.
Vad själva titeln på denna bok
angår, se vi, att den skiljer sig från
övriga liturgiska böcker. Vi ha
MISSALE, PONTIFICALE, RITU
ALE. Titeln på dessa anger inne
hållet under det att Breviarium
egentligen ingenting säger. Brevi
arium betyder i dess primära form

kort och gott »utdrag». I denna
betydelse finna vi den ofta hos ka
tolska författare sammanställd med
ett huvudord. Det' finns sålunda
böcker med titeln Breviarium fidei,
Breviarium in psalmos, Breviarium
canonum, Breviarium regularum.
På liturgiskt språk, som terminus
tccnicus, har den emellertid en spe
ciell mening, som den tillkämpat
sig så småningom. Den är titeln
på en bok, som anger reglerna för
celebrerande av Officiwn diuinum.
· Hur den blivit detta � från att ha
varit en liten hönbok till att ha
blivit en av den katolska Kyrkans
viktigaste kultböcker - är omöjligt
att förstå utan att tänka på tradi
tionens oerhör,da makt och tradi
tionens spirande liv. Innan vi söka
skissera upp detta, skall här emel
lertid först kastas en blick på käl
lorna till och grunden .för det.
Det faller sig helt naturligt, att
den ·fornkristna Kyrkan hade en
hel del ary med sig .från den judis
ka kyrkans gudstjänstliv. Ett av
de viktigaste var ett rikt böneliv.
Den fromme .i uden var van att för-
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rätta sin andakt på vissa bestämda
klockslag. Vi kunna ur G. T. leta
fram några exakta uppgifter om de
samma. Det står . t. ex. i Ps. 55: 18
»Afton och morgon och middag vill
jag utgjuta mitt bekymmer och
klaga och Han skall höra min röst».
Det är mycket sannolikt, att vi här
ha tre fasta punkter i bönelivet,
tiderna äro så naturligt valda. På
ett annat ställe (Ps. 119 : 164) står
det: »Jag lovar Dig sju gånger om
dagen för Din rättfärdighets rät
ter». Även här kunna vi nästan
med bestämdhet säga, att vi ha en
liturgisk kultuppgift. Det är alltså
detta, vi ha att taga fasta på. Pau
l us och Johannes förde säkerligen
dessa 1bruk med sig in i den forn
kristna Kyrkans ritual.
Till en början räckte Bibeln för
alla dessa behov. Där fanns psal
mer för recitation och texter att
föredraga. Efterhand utvecklades
emellertid gudstjänstlivet. Man sat
te in nya högtidsdagar. Så behöv
de man en särskild bön som för
beredelse till dessa nya dagar. På
så vis kommo nya böcker fram att
möta de nya behoven. Hymner dik
tades och sammanställdes, legen
der berättades och nedskrevos, un
de11bara sägner gick det om Mar
tyrerna och dem ville man bevara
åt eftervärlden. Allt detta - olika
i olika delar av kristenheten sam
lades och pockade på att bli upp
taget i Kyrkan som något bärande
och upplyftande. På så vis kan en
liturgisk författare i det 1 2. år
hundradet, John Beleth, nämna
följande liturgiska böcker utom
Psalterium, Collectarium och Mar
tyrologium, nämligen : Antiphona
rium, Gamla och Nya Testamentet,
Legendarium (legender om hel
gon), Passionarium (Martyrernas
gärningar), Homiliari mu (evange
lietexter) och Sermologus.
En förenkling blev med tiden
tämligen nödvändig. Det var inte
så lätt att hålla reda på, vilken le
gend, som skulle läsas inom elen
och den biskopens episkopat vid,
det eller det tillfället och inte var

det Yidare praktiskt heller att ha
ett helt bibliotek på altaret. År
1099 finna vi i Monte Cassino det
första verkliga breviariet, den s. a. s.
första preliminär-upplagan till det
nuvarande. Det innehåller Psalta
ren, canticlar, litanior, hymner,
kollektor, antifonier, responsorier
och läsning för vissa gudstjänster.
Detta är den första etappen. Den
andra är den, att vi under påven
Innocentius 111:s pontificat finna
ett breviarium för staden Rom och
den tredje kan väl sägas vara den,
att franciskanermunkarna togo sig
för att förkorta - »standarisera»
- och popularisera detta breviari
mn. De behövde ett med sig på
sina resor, vilket inte var för stort
och so1l'l kunde väntas bli mottaget
och förstått överallt. Detta brukar
kallas Gregorius IX:s Breviarium.
Det är detta, som sedan bearbetas,
revideras och omarbetas i det oänd
liga ända fram till 1568, då ett nytt
tillkommer på Tridentinermötets
tillskyndan. Detta Breviarium gäl
ler än i dag, om än i reviderad upp
laga.
Breviariet består av fyra delar :
Hiemalis, Verna, Aestiva och Autum
nalis.
Ur innehållssynpunkt kan det
uppdelas i tre avsnitt : Psaltaren,
Proprium de tempore, Proprium
de Sanctis.
Psaltaren är den äldsta och vik
tigaste beståndsdelen. Den består
av 150 psalmer, uppdelade efter ett
visst system. Psaltaren bildade
grundvalen för judarnas liturgi.
Redan så tidigt som en 1200 år
före KrLsti födelse hade den erhållit
denna dominerande ställning och
elen bibehöll den också. (En liten
reflektion en passant: bygger Bibeln
på Kyrkan eller Kyrkan på Bibeln.
Det första ser inte otroligt ut i det
ta sammanhang.) Jesus synes ald
rig velat rubba på Psaltaren - i
nyare tid har Psaltaren tvärtom
fått en om evangelierna påminnan
de ställning - utan Han och Apost
larna buro fastmer den över till
icke-judarna.
0

154
I denna del av Breviariet äro
psalmerna veckovis ordnade för de
olika bönestunderna.
Proprium de tempore innehåller
de olika lektionerna för kyrkoårets
alla sön-, helg- och vardagar. Dess
utom antifonier och responsorier i
överensstämmelse med de olika
tidernas karaktär under kyrkoåret.
Kyrkoårets olika delar iiro : Ad
vent, .Jul, Septuagesima, Fastetiden
eller Passionstiden, Påsktiden och
Trinitatis. Denna differentiering
har gått sakta. Ursprungligen hade
man ingen sådan. SÖNDAGEN var
Kristi korsfästelse-, döds- och uppståndelsedag.
Proprium sanctorum benämnes
en samling lektioner, antifonier
och andra liturgiska moment i
gudstjänsterna på Maria och hel
gondagarna. Beträffande dessa är
inte mycket annat att säga än att
dessa en tid togo en så stor plats,
att det inte fanns mycket kvar för
ett of1ficium DIVINUM. Därför
kommo också krafter i rörelse, som
fingo till stånd en reformation på
detta gebit.
Commune kallas heter den del,
som bl. a. avser särskilda bruk vid
särskilda till:fällen. Ett speciellt av
snitt bildar det utomordentligt skö
na begravningsofficiet.
Slutligen kan man som en sär
del räkna Offices speciales, det är
gudstjänster etc. till den Heliga
.Jungfruns ära.
Breviariet är - som nämnts avsett att brukas vid de kanoniska
tiderna, de s. k. horae canonicae,
Dessa gudstjänster ha ett särskilt
namn : Officium divinum. De firas
i klostren och domkyrkorna som
verkliga gudstjänster. Men de präs
ter ( och vissa andra), som inte äro
i tillfälle att fira dem där måste
dagligen läi;a vederbörliga partier.
Ursprungligen firades varje Jwm
för sig, men nu sammanför man
oftast flera till en. Dygnets indel
ning såg ut så här Prim, ters, sext,
non, vesper, vigilia. Härtill har se-

dan kommit Matutin och Laudes.
Men matutinet är delat i tre Noc
turnes (kl. 21, 24 och 3).
Varje hora består av: Psalmer
och kantiklar, antifonier responso
rier, hymner, lektioner, versiklar
och Capitulum samt kollekter.
Antifonerna tjäna att inleda en
psalm eller kantikel. De bestå av
en kort vers ur en psalm eller ett
evangelie-ord. Man delade kor
sångarna i två partier, vilka togo
plats på var sin sida om koret.
Prästen ger med en nickning tec
ken åt den ena »sidan>> att börja
-,- de ANTIFONERA - så fortsät
ter den andra »sidan» med andra
versen etc.
Vad responsorierna angår, så till
gå de på så vis, att prästen kanti
lerar och KÖREN svarar så, att den
antingen fullföljer prästens fras,
prästen kantilerar eller upprepar
sista satsen i densamma.
En lektion är · läsning ur den
Heliga Skrift eller Kyrkofäderna.
Capitulum är en kort lektion, av
sedd speciellt för sådana dagar och
tillfällen, som inte har någon spe
ciell text. Av de kanoniska tider
na är det laudes, prim, ters, sext,
11011, vesper.
Versiklar tillhöra psalmodin. De
äro glädjebetonade, vanligtvis tag
na ur en psalm. De användas efter
lektioner och capitulum.
Collectans plats växlar, men
den kommer alltid mot slutrt av
gudstjänsten. Det är regel, att den
föregås av ett »Dominus vobiscum».
Ursprunget till den var den bön ,
som församlingsföreståndaren (bi
skopen) i den fornkristna försam
lingen bad, innan han talade till
församlingen. Den var en fri bön
till GUD, fullkomligt improviserad.
Som avslutning kan nämnas, att
det är en så invecklad procedur,
att »slå» i ett Breviarium Roma
num, att det finns en särskild
1handib ok för det ändamålet, Direk
torium.
0.

s.
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M ORES OG FISHERS l(ANONISATION
DEN 1 9 . M A J .
Jeg runder hele Kurven af Peters
kirkens Apsis. Dybt nede i Uclgrav
ningen om Funclamenterne fincles
den Dpr, jeg skal ind ad - en snre
ver Inclgang, cler fprst under den
nuvrerende Pave er blevtt brudt
gennem paa dette Sted, for at lette
· Aclgangen til Kirken under de sto
re Hpjtidelighecler.
Gennem en lang, srn:ever, strerkt
stigende, hvidkalket Gang fpres
man indefter. Paa een Gang ses for
Enclen af Gangen de enorme hvicle
Marmorhovecler af Lpverne paa
Canova's Pavemonmnent, og under
clette trreder man saa ind i Peters
kirken.
Inde fpler man paa een Gang
Rummets Hpjde og Menneskenes
Travlhed. Men fprst, naar man har
fundet sin Plads, kan man lade
Indtrykkene tale.
Det er strax Detaillerne, som
fanger.
Jeg har hundrede Gange fpr set
Schweizergarclisterne, men kan
alligevel ikke blive trret af at be
tragte en, der staar i skinnende
Brystharnisk og med mprkerpcl
Hjrelmbusk mod en hvicl Marmor
vreg.
Oppe hpjt til Vejrs nikker jeg
genkenclencle til to Krempedamer,
cler synes at skulcle tiI at spille
Ring, halvt liggende paa hver sin
Side af en Bue. Den ene af Da
merne holder en enorm, gylclen
Kugle - elen anden en Ring, og de
synes at have nogen Vanskelighecl
ved at blive enige om Kastet. Da
men med Guldkuglen sigter af
gjort galt, og den anden med Rin-·
gen forklarer hende det liclt heftigt.
Der er ingen T,1 ivl om, at hun
vil tabe sin Gulclkugle kvask ned
paa Gulvet. En Beroligelse er det
jo, at de i noget nrer 300 Aar aldrig
er kommet videre.
Under Cateclra - som er helt fri

- er Pavetronen rejst. Fra Tro
nens Baldakin falcler Lyset ned
over den rpde Guldmorsbaggrund.
Grpnt er Treppet, hvormed Kor
ets Gulv er drekket - en herlig
mrettet, spgrpn Farve. Ligefor, hvor
jeg sidder, er en mindre Trone »a
cormi epistolre», hvor Paven sidder
under Afsyngelsen af Terts, og
mens han bliver iklredt til Messen.
Efter at man har set sig rung,t og
orienteret sig, er der nu Ro til An
dagt. Tiden gaar, uden man mrer
ker det.
Da bliver der pludseligt Bevre
gelse hen ad Brenkeraderne. Midt
ude paa Gulvet - hen ad det grpn
ne Treppe - kommer en Gruppe
Mennesker gaaende op imod Korets
Baggrund. Jeg genkender strax
den, der gaar forrest - det er
Kong Alfonso. Han er forblpf.fen
de ung og sprendstig, men ser sig
nervpst omkring. Bag ham gaar
en af Spnnerne - den nuvrerende
Tronarving, Infanten Don Juan, og
den ugifte Datter, Infantinden Ma
rie Cristine.
Jeg betragter med Bevregelse de
sidste Bourbon'er, der har regeret
og hvis Forjagelse har betydet et
Brud paa den stprste katolske Tra
dition i · Europa. Kong AHonso fp
res helt hen til Pavetronen og tager
Plads nrermest denne. Til venstre
for ham ser jeg Malteserordenens
Stormester Fyrst Chi,gi-Albani della
Rovere. Hans Ansigt er ikke min
dre karakteristisk end Kongens, og
ligesom dennes genkalder Velasquez
Portrretter af hans Forfredre, saa
ledes minder Chigi's karakteristi
ske Profil om Bernini's Alexandet
d. VII.de ( Chigi) her i Kirken.
Malteserordenens Stormester buk
ker kun Hovedet for Kong Alfonso
- som Lige hilser Lige.
Som bekendt er Malteserorde
nen suverren - har sin Ambassa-
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dpr hos Paven (Prins Ruffo della
Scaletta), og dens Stormester har
Rang med suverrene Fyrster.
Lige bag mig sidder Japans Am
bassadpr - en stor, tyk, melan
kolsk udseende Mand med en Stjer
ne paa Brystet - og til venstre for
barn hele hans talrige Familie. De
1fplger saa and1egtigt med i Guds
tjenesten, at jeg fristes til at tro,
at de tilslprede, gule Damer nrna
vtere Katolikker.
I en Afdeling lidt lrengere borte
sidder Direktpren for Vatikanets
Samlinger : Bartolomeo Nogara. Un
,der Te Deum synger han hpjt og
lydeligt med, og jeg kan ikke lade
vrere at glrede mig over denne
Museumsdirektpr og srette Leo
Svrnne ved Siden af i Tanken.
Te Deum lnudamus. --

Paven har fra Catedra defineret
More og Fisher som Helgener.
Glorien er fuld:byrdet: Gloi·ien er
her omkring os, som et Genskrer af
Paradisets. Hvis noget i Verden
kan lignes ved denne, maa det
v:_ere Peterskirken i Fest. - Thi
kun der skabes Illusionen af, at
man er i det evige Lys og i den evi
ge Fryd. - Der er ingen Tid. De
sex Timer og de syv Timer, man
er ber, taber al Mening. Har jeg
nogensinde vreret ai1Clet Sted, sppr
ger jeg tilsidst mig selv. .Teg har
Fplelsen af, at jeg bor ber.
Gheden er staatdig ny -, .Jublen
den samme - grrenselpse.
De mange forskellige Henrykkel
ser lregger sig til hinanden og ska
ber en stadig stprre - stadigt ful
dere, der vinder sig opefter som
Baldakinens Spjler i Bpnnens spi
ralagtige Bevregelse.
De begynder forneden som en
Torden - Spjlerne - Guds Tor
den omkring Pavealteret - og de
stiger, idet Blomster springer frem
og Engle leger paa dem, mens det
dybe Perspektiv af Hovedskibets
H vrelving indfatter dem.
De krempestore Figurer i Kup
pelpillernes Nischer bliver under
ordnede Led i Dekorationen set
hertil, og Menneskenes Vrimmel

paa Loggia'erne forfrerder ved sin
magteslpse Lidenhed.
Balda
kinen er som Skystptten foran
Israels Folk.
0verst oppe genspejler den gyld
ne Kugle under Korset den sorte
Bronce og Lysenes spillende og
skiftende Reflexer.
Paven staar paa Tronen lige
foran mig »a c ol'nll epistofre» om
giYet af.. Kardinalerne. Alt er en
Harmoni af rpde Drapperier og
rpde Guldmorskapper, afbrudt en
kelte Steder af rfolderigt, blpdtfal
dende hvidt. Tronen og elens Trin
er klart zinnoberrpde, og en mprke
rpd Brremme i Baggrundsdi·appe
riet danner A.fslutning paa Bille
det. -- Naar Paven tager si 11 gyld
ne lVIitra paa, nresten kvreles Gul
det af alt det Rpde omkring.
I Kirken er alt Dagslyset lnkket
ude. Derfor denne Fornenunelse af
Tidens Oph0r - ingen Solstraalers
Skiften faar Lov at trnmge ind.
Kuplen, som er oplyst med indirek
te Lys, ligger i en 1merkelig gq6nlig
gylden Atmosfrere, der synes for
tyndet - helt anderledes gennem
tramgelig for Lys og Lyd end Jor
dens. - Og idet Splvtrompeterne's
Sang kommer ned deroppefra, er
det, som om det var hin glasklare
Atmosfrere selv, der gav sig til at
v ibrere og tone.
Soldaterne er faldet paa Kme.
Man glemmer dem altid under Ce
remonierne, og det giver derfor et
Sret i en, naar man pludseligt hprer
Kommandoraabet og ser Rrekker
ne af la guardia nobile - det er
den, der staar omkring Hpjalteret
ikke Schweizerne - falde ned paa
Knre alle som en Mand, idet Sabler
ne klirrer hen ad Marmorfli,serne.
For .fprste Gang er jeg saa mer,
·at jeg kan se Kalken, som hreves.
Den er ru af Brillanter. - Ved
Haandvasken har jeg set Paven be 
nytte et meget stort Guldfad og en
stor, skpntformet Guldkande
Ga,·er fra Dronning Victoria til
Leo den XIIIde, og som derfor be
nyttes til denne engelske Kanonisa-
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tion. Paä H0j alteret staar sex Kan
delabre af Mandsh0j de ciseleret af
Benvenuto Cellini og paa hver Side
af Korset - i hvis Arme klartgen
nemsigtige Stene lyser - to gyld
ne Broncestatuetter af Petrus og
Paulus af en anden Renaissance
mester : P ollaiuolo.
Da Paven atter sidder paa Sedia
Ges tatoria og skal breres ml, ser j eg
tydeligt Tiara'en og under Korset
en Smaragd, der
fryder med sin
gr0nne Farves
Sk0nhed
over
den hvide Pave
krone, 111ens hen
langs Panderin
gen, Diarnanter
ne skyder blaa
Glimt.
.Teg ved, at
det lille
selv
Klrede, hvorrned
holder
Paven
om Proces sions
lyset, idet han
hreres ind i Basi
lika'en, er guld
indvirket og for
synet med tunge
Guldfrynser ; thi
j eg har selv haft
et saadant Klre
de i Haanden,
det kaldes panno di mona, og Draa
berne fra Lyset plettede det endnu.
Fra det St0rste til det Mindste
samme Tanke gennem det, Hele, at
Intet kan vrere for pragtfuldt til
Gud s }Ere - qzwntum potes tantzzm

aude . . .

Den, der ikke forstaar dette, skal
ikke forstaa det ; - det er Proven
paa redelt og uredelt Metal i et Men
neske. Som bekendt er den mest karak
teristiske Side ved Kanoniserings
Ceremonierne : Offerterne.
P aven modtager af Helgenkaa
ringens P ostulanter : Lys, Br0d ( e t
forgyldt og et fors0lvet ) , Vin (i en
forgyldt og i en forsplvet lille Vin
t0nde) , Vand ( det lykkes mig ikke
at se, i hvad Slags Beholder ) og

enrlelig - tre Bure med Fugle i .
Fuglene er i h0.i Grad spillevende.
Symboliseringen er jo ikke svrer al
faa fat paa : Flugten mod det Hpj e
i Smaaifuglene, Frede n i Turtel
duen, Trofastheden i Dueparret. -
Burene breres helt op til P aven det ser nresten ud, som om de stil
ledes paa hans Knre. Paven ser smi
lende ind til Smaafuglene, som hop
per, og g0r Korstegnet foran dem .
Ceremonien er
vidunderlig, og
ved den Maade,
hvorpaa den gp
res, konuner den
helt til sin Ret.
Den hellige
Frans er nrer.
Dog - det er
godt, vi er ved
A,f slutningen.
Paven har kom
municeret
fra
Tronen. :Med en
Guldkanyle ab
sorberer han det
hellige Blod, at
intet skal spil
des. Hans 'rrret
hed er nu 0j en
synlig.
Haaret
klreber
fugligt
til hans Pande,
og med stprste Besvrer gaar han Tindebestigeren - stpttet til begge
Sider ned ad Tronens Trin.
Den Anstrengelse, der paalmgges
ham, er overvreldende. Blot det at
brere de tunge Paramenter - at
f0le Vregten af den tunge Pave
kaabe Tirne efter Time : » il peso

del gran mcmto».

Allerede tidligere har jeg rnaattel
tamke paa D ante her i Kirken. Det
var, idet Processionen kom lang
somt glidende op ad Midtskibet, og
forrest syv trendte Kandelabre lige
som banede Vej.
Syv trendte Kandelabre banede
V ej for den, ligesorn for den mysfi..
ske Procession, D ante saa paa Top
pen af Skrersildsbj rerget, og ligesom
der drog Voxlysenes syv Flammer
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sig hen i Luften »som Penselspid
ser, der drages hen over Papiret».
Helligaandens syv Gaver - lnd
ledningen til den himmelske Hand
ling i »Commedien» - Indlednin
gen til den hellige Handling i
!Orken !
Dante ! Kun Dantes Folk kan
realisere, hvad vi her har set kun det kender Hemmeligheden :
den hpjeste Enhed af det Guddom
melige og det Menneskelige. - Der
for ejer det Rom.
Og om Aftenen er det igen Dante,
cler har vist Vej, og hans Kraft og
hans Vision, man staar over for ude
paa Pladsen foran den illuminerede
Peterskirke.
Je g e r cler lige fpr Solned
gang. Kuplen bevarer endnu sin
hvidgraa Dag.farve, men paa elens
Sider ses - :forblpffende - to
eller tre klart brrendende Luer,
der ganske langsomt bevreger sig
nedefter. Ved at undersöge i Kik
kert opdager man, at det er M::end
med Fakler, som er nedhejste i
Tove fra Balkonen omkring Lanter
nen. Deroppe staar ful,dt af Folk,
der dirigerer deres Bev::egelser. Al
ler pverst oppe rprer der sig om
Korsets Silhouet blpde, sorte For
mer. To M::end kn::eler deroppe
samtidigt, een paa hver Side af ·
Korsets Fod :for at t::ende Lampio
nerne, og ses et 0jeblik symmetri
ske i skarp Silhouet mod Himlen,
som dekorative Figurer.
Endnu er det Dag, og skpnt Fak
lerne alt har ant::endt de utallige
hvide Pergamentslygter rundt om
paa Kuplen, lyser de ikke endnu.
Kun nede paa Fa<;aden, hvor
Myirket samler sig, begynder de at
komme frem. Fra Gesimsen er ned
hejst i Tove Mrend, som ved at
stpde fra mod Muren med Fpdder
ne og samtidigt dirigere de andre,
der staar oppe og holcler i Tovene,
bevreger sig opefter eller nedefter,
frem eller tilbage i stadige Sving
for at naa hen, hvor Lanternerne
skal anbringes. Svrerest er An
bringelsen paa Kapitrelerne - thi
under disse er der jo intet Fod1
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f::este - Svingene ser faretruende
ud - Mrendene drejer rundt om
sig selv uden Mulighed for Stptte
paa de glatte Spjletrornler - men
med Akrobaters Beh::endighed lyk
kes det dem i Flugten at faa Lan
ternerne anbragt paa Kapit::eler
nes Volutter. Med Hjcertet i Hal
sen fplger man disse Operationer.
Den sidste af Akrobaterne er blevet
hejst op og er klatret over Gesim
sen op til Kammeraterne. - Der-
oppe under Frontonen begyncler
Travertinens dyibe ravgule Farve nu
at glpde langsomt under Illumina
tionen. Natten falder paa. - Og da
Blikket atter h::ever sig op til Kup
len, staar hele dens Stel uvist . sit
rende - svagt lysende mod den
myirke Himmel. Samtidigt er alle
Kolonnadernes Gesimser trukket op
med lysende Lygter, over hvilke
Statuernes forvitrede, bplgende
Drapperier stiger tilvejrs som gyl
dengraa, fantastisk Rpg. Pladsen og de omliggende Gader
er nu et Menneskehav. - Vidun
, deret staar levende foran os : det
er Peterskirken og ikke Peters
kirken.
Bygningernes Konsistens er for
svundet - suget op af Mprket tilbage er kun deres Aand, lpsgjort
fra Stenen. Sikkert maa Illumina
tionens Anordning gaa tillJage til
iden store Tid ; thi det, der er ac
centueret gennem Illuminationen,
og det, der er ladet ude, viser den
Sans for det Vresentlige og den
dybe Medleven med Kirkens Arki
tektur, som kun den Skabende
kan have.
Denne Sikkerhed viser sig paa
alle Punkter. I noget saa vanske
ligt f. Ex. som Optrrekningen af
Kuplens Linjer og den rigtige Ac
centuering af alle Gluggerne i dens
Sider - de maa vrere der, men
ikke trcenge sig paa ; i noget saa
fo1;dringsfuldt som Illuminationen
af den pverste Spidse med sine op
stigende Ribber, der rn aa have en
npdvendig Basis - mange kunde
vrelges blandt de mange Gesimser,
men kun een som optrukket i Lys
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vilde give den rette Ligevregt i Hel
heden ; og end,elig i noget saa af
gprende som Udeladelsen af to af
Fa9adens Krempespjler af Illumina
tionen, for at denne ikke skal blive
sammentrrengt og flyde i eet.
Men det store clou er ikke endda.
Det er fprst Kl. 9. I et P ar Timer
staar man fasttryllet til Stedet
uden at kunne forlade Pladsen midt blandt il popolino. Samtaler
udspinder sig, disse improviserede
italienske Konversationer, hvor de
fineste Artigheder udvexles mellem
Vildtfremmede: Beundringen for
Fa<:,adens Lysarkitektur formuleres
fuldendt af en Toskaners klang
fulde Stemme, og en 4aars Dreng
maa give sin Begej string Luft ved
hele Tiden at synge »Dolcissimo

Gesu non uoglio peccar piu ! »

l\faatte dette vrere Omkvre,det for
os alle denne Aften.
Kl. 9 nrermer sig - det store
0jeblik.
.Tcernpanderne med Parafin, hvi s
samtidige Anhendelse skal forvand
le hele Illuminationen fra statisk
rolig til flammende Blussen, gpres
rede - - hej ses ned mellem Kolon
nadens Spj ler - helt ned til Bro
stenene, hvor man kan se, hvad der
er i dem, og hvordan de er til
beredt.
Og overalt rundt om i Mprkret
ved man, at nu staar Mrend i lum
drevis parate til ved fprste Slag paa
»il campanone» - den store Klok
ke - at styrte frem i vildt Lpb ad
Gesimser og Frontoner for i sving
lende Tove og paa Stiger over bund
lpst Mprke prikket af Flammepjne,
at frende den store Illumination. -

Men ikke et eneste levende V resen
0j nes deroppe .
J{lokken e r 9 . Kommer det ? Sker
det ? - luden Spprgsmaalet er for
muleret lyder og genlyder drpnen
de den store Klokkes Slag - og
nu f plger et Syn, man ikke tror paa,
mens man ser det. Mylclrende blus
ser Blussene til Vej i.;s klare og
straalende fra Kuplens Top, fra
Korsets pverste Spidse ( henk paa
Mrendene deroppe - de har mod
taget Pavens Velsignelse inclen den
livsfarlige Frerd i Nattemprket ) ,
nedover d e tunge Sid er ( ta.mk p aa
Mrendene i Tovene - deres Raab
til hinanden og til Hj relperne oppe
paa Balkonen overdpves af Mreng
,dens Raaben fra Pladsen ) . I-len ad
Fa9adens Gesimser, ned ad Spjler
ne iler de, Blussene, hen langs Ko
lonnadearmene, tamdende paa Pa
vevaabnenes Tiara · og Npgler , gyn
gencle og svingende fra .J rernpan
derne mellem Kolonnadens Spjler.
Man har ikke 0j ne til at se ikke Sans til at fplge med. Lyn
snarheden, hvormed alt dette fore
gaar, har Karakter af et Mfrakkel,
og som foran et Mirakkel staar man
utilstrrekkeligt udrustet til at op
lfatte.
Samtidigt gennemrystes Luften af
stadigt mere j ublende, stadigt mere
bydende og rungende Klokkeslag.
Man vilde lmrele - vilde synge men er stum og lam.
Det er Rom, der kroner de trium
ferende Sejrherrer. Da Fisher d a More lagde Hovedet paa Blok
ken, trendtes disse Lys.

Magens l{ai Nprregaard.
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DEN HEL IG A BIR GITTAS H US I R O M
N -U O C H FORD O M.
(Forts.)
Den utsmyckning altare och väg
gar förövrigt förete nu vid ett be
sök i våra dagar erhöll kyrkan vid
elen renovering, som de polska kar
meliternunnorna företogo vid sin
inflyttning i huset i början av
1890-talet. Altarets nuvarande sto
ra crucifix har tillkommit vid Bir
gittasystrarnas övertagande av hu
set 1 930. Om de polska nunnorna
påminner ännu alltjämt elen vackra
kopia av den berömda polska ma
donnan i Czestochowa, som av dem
anbragtes på det högra sidoaltaret ,
liksom även utsmyckningen av det
vänstra altaret med den h. Birgitta
och den heliga Theresia (den se
nare nu ersatt med den h. Katha
rinas bild). I det lilla sidokapellet
till höger om huvudingången med
den utomordentligt vackra, under
glasskivor skyddade väggbekläd
naden av mångfärgad marmor fin
na vi ett glasfönster med det pol
ska helgonets, den heliga Hedvigs
bild. Kapellet bär numera birgit
tinermartyrens, den salige Richard
Reynolds namn. Den vackra vig
vattensskålen vid ingången till
detta kapell bör icke förbises. Den
farnesiska liljan å densamma sä
ger, att den härstammar från den
tid, då kardinal Odoardo Farnese
var kyrkans protektor ( t 1624).
En marmortavla å motsatta väggen
(nu dold av biktstolen) omtalar
kyrkans renovering av de polska
karmeliternunnorna. - Den stora
gravvården t. h. i kyrkan över den
svenske konvertiten och Roms se
nator greve Nils Bielke restes efter
hans död 1765 av hans vän mon
signor Antonio Casali över hans
stoft. - Tyvärr har graven seder
mera vid renoveringsarbeten i kyr
kan blivit plundrad.
Helhetsintrycket, som besökaren
i våra dagar får av kyrkan, om han

lyckas få se den i riktig belysning,
som tyvärr är mycket sparsam, då
den endast äger en ljuskälla, rund1fönstret över huvudingången, är ett
utomordentligt gynnsamt och få av
Roms kyrkor bjuda en sådan an
dakt och frid och möjlighet till inre
samling som S :a Birgittas kyrka.
Härtill bidrager helt visst den mi
nutiösa ordning och renlighet, som
här råder, den smakfullhet, som
birgittasystrarna ådagalägga vid
smyckanclet av altare och kyrka och
vid förfärdigandet av paramenter
na samt icke minst den välvårdade
sången, må det vara vid officiets
sjungande, vid framförandet av de
små motetterna vid den h. mässan
eller vid välsignelseandakterna eller
vid utförandet av de svenska sån
gerna vid juletid. Gudstjänsterna
äro också därför mycket väl :be
sökta av de kringboende men även
av mången nordisk Rompilgrim och
kyrkan förtjänar att bliva lika be
kant, som de berömda »blå nunnor
nas» kyrka, med vilkas sång hir
gittasystrarnas mycket väl kan
mäta sig.
Har den nordiska pilgrimen be
sökt Birgittas helgedom, så önskar
han också besöka det hus, som
ännu döljer så dyrbara minnen
från den heligas vistelse i Rom.
Med största vänlighet mottages han
av en svensktalande syster och fö
res upp till helgedomarna i huset,
den heliga Birgittas och den h.
Katharinas kammare, :bägge vårda
de av systrarna med samma pietet
och kärlek som kyrkan och dess
mi,nnen. Vi föras genom huvud
ingången förbi mottagningsrummet
på n. h. med E. Lönnblads fram
ställning av Guds moder och den
h. Birgitta och Katharina omgivna
av birgittiner och passera förbi
gästernas matsal, karmeliternas
förra parlatorium, och komma ge-
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nom en åt husets inre gård utbyggd
loggia med brokiga glasfönster till
de för oss så heliga rummen. I
loggian lägga vi märke till den å
ena väggen präntade Birgittahym
nen av Nicolaus Hermanni » Rosa
rorans bonitatem » . Om det vore
oss förun11at att öppna fönstren i
glasgången, skulle vi få en bild av
den inre klostergården, mot vilken
systrarnas celler och refektorium
vät ta. Där råder dock sträng klau
sur och denna avdelning av huset
är stängd för utomståendes besök
och blickar. över ingången från
loggian till de historiska rummen
;beundra ,vi en vacker 1narmor
relief, ett huvud mellan två äng
lar. C. Bildt kallar det ett madon
nahuvud. Andra uppgiva det som
ett Birgittahuvud, vilket på grunrl
av dess utseende och dess place
ring vid ingången till dessa rum
,förefaller antagligare.
Under tidernas lopp ha dessa hi
storiska rum blivit omdanade tilJ
små kapell. De skilj as åt av det
rum, som troligen varit de bägge
heligas kök och matrum och där
man ännu tror sig kunna utpeka
skorstenspipan till deras spis.
llj älklaget i taket skall ännu vara,
åtminstone till största delen, det
ursprungliga gamla från den h.
Birgittas tid, om också dess ut
smyckning härrör från en senare
tid. I protokollet vid visitationen
1628 omnämnas dessa rum såsom
till kapell omändrade. De förut
omnämnda, viktiga inskrifterna,
som nu befinna sig nere i kyrkan,
antagas först ha suttit här uppe
på platsen för hennes död, troligen
ditsatta snart därefter.
Från förrummet inträda vi med
djup vördnad i det inre rum, som
en gång varit den heliga Birgittas
1b ostad, detta rum, där sierskan
från Norden dvalts så många år
under sin mission i kristenhetens
huvudstad, där den största delen
av hennes revelationes troligen
kommit till och där hon till slut
avsomnade. Livligt står skildring
en av hennes sista dagar och död

inför vår sj äls ögon. Några dagal'
före hennes hädanfärd uppenbara
de sig Kristus framför det lilla al
tare, som Birgitta hade i sin kam
mare och där sker nu hennes mys
tiska klädande till ordenssyster av
S : mi Salvatoris orden och moder i
Vadstena kloster, hennes livsverk,
som hon sj älv i livet aldrig fick
skåda. Kristus :förutsäger hennes
nära förestående död, som vi finna
framställd på en å rummets bakre
vägg hängande tavla i olj a. Bir
gitta, upplyiftad från golvet, som
elj est var hennes läger, ligger bäd
dad å den bordsskiva, som utgj or t
hennes och hennes iföljeslagares
matbord och på vilken hon ned
skrivit sina uppenbarelser. Om
given av sina närmaste, giver hon
sin själ tillbaka i sin skapares hän
der, under det att vid det lilla al
taret det heliga mässoffret fram
bäres och prästen vid :förvandling
en höjer hostian till tillbedj an. Är
det icke, som om vi förnumme det
döende helgonets sista ord i våra
öron : »Fader, i dina händer an
befaller j ag min ande».
De röda sidenförhängena, som
dölj a rummets dyrbaraste minne,
dragas åt sidan och vi kunna med
vördnad under den skyddande glas
skivan betrakta den murknade och
illa maskstungna träskiYa, om vil
ken inskriften säger : S. BIRGITTA
HUIC TABULA INNIXA LIBRU:M
REVELATIONUM SCRIPSIT, CI
BUM CUM SODALIBUS SUMPSIT,
SPIRITUM DEO REDDIDIT, vil
ken inskrift, då bordsskivan flyt
tades upp från kyrkan fått ersätta
den äldre förefintliga ungefär lika
lydande. Sj älva rummet har ingen
ting kvar av sin ursprungliga ka
raktär utan är förvandlat till ett
litet kapell försett med altare och
tvänne med glasmålningar för
sedda fönster. Det gör ett utom
ordentligt andaktsstämmande in
tryck; prytt som det är av frans
mannen Brandons tilltalande fres
ker, tillkomna 1 857-58, under den
tid den franska kongregationen aY
det heliga Korset bebodde huset och
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ålades att sörja för rummens vär
diga utsmyckning. Freskerna fram
ställa scener ur den heliga Birgit
tas liv och uppenbarelser. Särskilt
fästa vi oss vid den lätt förbigång
na bilden av Birgitta själv just till
höger vid dörren samt vid den
vackra lilla fresken alldeles ovan ·
för dörren, Birgittas död. Plafond
målningen gör, om man på riktigt
sätt lyckas få in den i blicken, ett
utomordentligt intryck med sin
framställning av den heligas fö
rande till himlen av änglarna.
Bland helgonen å väggfälten finna
vi den h. Katharina av Sverige, den
h. Botvid, S. Anna, S. Agnes, Fran
ciskus och Klara, Vid högtidliga
tillfällen prydes altartrappsteget av
en handbroderad matta med motiv
från Birgittas relik.skrin, en gåva
av Sveriges sista drottning (dåva
rande kronprinsessan) Viktoria.
Ett bevistande av det heliga
mässoffrets frambärande i detta
minnesrika rum hör till de mest
andaktsmättade stunder man i den
heliga staden kan få uppleva. �
Den heliga Katarinas kammare
äger också ett litet altare, vars
vackraste prydnad utgöres av en
alldeles ovanligt tilltalande bild i

olja av Vadstena första abbedissa,
den h. Katharina. Freskerna i det
ta rum äro av yngre datum än de
Brandonska och ha tillkommit .först
1895 under Karmeliternunnornas
tid och äro utförda av en viss
Palumbi. Den till vänster om al
taret framställer processionen, då
Birgittas lik föres från klostret i
Panisperna för att föras till Sve
rige. Den högra fresken visar oss
. undret, då den översvämmade Ti
bern på Katharinas bön drager si g
tillbaka.
Högst upp i huset finna vi i den
stora samlingssalen, som en gång
varit karmeliternunnornas rekrea
tionssal, f örutom de förut omnämn
da värdefulla tavlorna, en äldre
målning framställande den heliga
Birgittas kanonisation. Något när
mare om densammas tillkomst,
värde eller historia är mig icke be
kant. I den mig tillgängliga litte
ratureI} finner jag den icke alls
omnämnd. Den tycks, att döma av
en interiör av Birgittas dödsrum,
en tid åtminstone ha varit placerad
i detsamma å högra sidoväggen,
där nu ett fönster med glasmål
ning finnes.

S. N.
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C R E D O S B Ö C I( E R.
Peter Andreasen : Sand
hed og Sagn i det gamle
Testamente. III. Syndefalcl
og Syndflod. (36 sider.
Kyibenhavn 1935. Paulus
kredsens skrifter, serie III,
luefte 4.)
V a,sentlig ved sammenligning
med andre folkeslags gamle beret
ninger om de samme emner på
viser forfatteren pålideligheden af
de bibliske beretninger om synde
faldet og syndfloden. Det er na
turligvis lrnn få af de mangfoldige
vanskelige spprgsmål, der hrenger
sammen med de to begivenhedet·,
forfatteren kan blot berpre på de
ca. 30 sider, der udgylr den egent
lige tekst i det lille hrefte. En del
lresere vil sikkert fple sig tilfreds
stillet med den belrering, de her får
af den unge dygtige teolog, men an
dre vil vistnok ifple trang til langt
mere indgående redegprelse for de
vanskelige problemer. Men det er
jo også på en måde godt, at denne
trang vrekkes, den vil da med tiden
få sin tilfredsstillelse. - - - Mon
det ikke var bedre å bruge udtryk
ket Eeldgammel i stedet for det fra
vore sydlige naboer lånte urgam
mel? Og mon egentlig titelen på
hele serien om gamle testamente er
heldig ? Jeg vilde foretrrekke : Sand
hed, ikke Sagn i det gamle Testa-

mente. For » Sagn>> betyder efter
grengs populrer opfattelse nrermesl
det samme som »Lpgn». I Vardens
årgang 1903 har pater Breitung
skrevet en meget lang avhandling
om den bibelske skahelsesberetning.
Niels Hansen,
ca n d. mag.

Gösta Kellerman : Jakoh
Vlusson och den s . uenslrn
kyrkan under äldl'C stul'C
tiden 14 70-1497. Svenska
Kyrkans Diakonistyrelses
Bokförlag. Stockholm 1 935.
Också sådana som icke alls upp
skatta professor Linderholms nya
kyrkoreformation kunna knappast
undgå att erkänna hans - insatser för
den svenska kyrkohistoriska forsk
ningen. Sålunda har även föreiig
gande arbete tillkommit på hans
inspiration, varigenom ett viktigt
skede i vårt lands kyrkohistoria
som förut varit ganska okänt har
blivit kartlagt av sakkunnig hand.
För historiskt intresserade kato
liker i Skandinavien innehåller den
särskilt mycket av intresse. Det är
som naturligt är huvudsakligen ur
denna synpunkt, som vi här vilja
skärskåda den. Man måste dock
ihågkomma, att detta a11bete är en
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akademisk avhandling med veten
skaplig apparat och icke en popu
lär skrift. Men den' av de i boken
,berörda, alltjämt så aktuella kyrk
liga och statliga problemen intres
serade låter sig icke avskräcka av
,de stundom kännbara studiemödor
na utan arbetar friskt vidare och
ifår även den verkliga lönen för sina
mödor.
Man märker tydligt att författa
ren hela tiden i·edligen bemödar sig
att vara objektiv och rättvis. Av
hans framställning får man inga
lunda det intrycket, att den katol
ska Kyrkan i Sverige mot slutet
av 1400-talet var ett samfund i för
fall. Den bekräftar snarare profes
sor Schiicks mening, att dess re
presentanter i genomsnitt voro
mera högtstående ur moralisk än
ur intellektuell synpunkt. Sverige
var ju ett avlägset hörn av Europa,
dit tidströmningarna - också de
dåliga - först långsamt nådde,
vilket ju under det femtonde sek
lets senare hälft var fördelaktigt.
Biskoparna synas genomgående ha
varit värdiga män (de porträtteras
på ett stundom ganska roande
sätt), vilket icke minst gäller bo
kens hjälte, ärkebiskop Jakob Ulvs
son, som mot slutet av sitt långa
liv tycks ha 1betraktats nära nog
som en legendarisk gestalt. Han
var ju också ärkebiskop av Uppsala
i 45 år ( 1469-1514), varav lätt
den av Kellerman avvisade folk
meningen kan ha uppkommit, att
han vid sin död var bortåt 100 år.
Också klosterlivet i Sverige under
denna tid tycks ha varit tämligen
normalt. De stridigheter, rivningar,
intriger och processer inom Kyr
kan som författaren omtalar äro
sådana, som härleda sig ur vår
mänskliga naturs svaghet och
skröplighet, som därför förekom
mit i alla tider och alla länder och
ingalunda anses som symptom på
allmänt religiöst och moraliskt för
f:ill. Detsamma gäller, också den i
alla tider och kyrkosamfund före
fintliga »mekanisering av andakts
livet», som Kellennan med rätta

klandrar. De spridda glimtar av
folk.fromheten under denna tid
som v� kunna uppfånga i denna
bok visar också dåtidens Sverige
som ett sällsynt harmoniskt ka
tolskt land. Särskilt gäller detta
beskrivningen av den allmänna
korstågshänförelsen, då Sankt Eriks
baner överlämnades av ärkebisko
pen till riksföreståndaren före
krigståget mot Ryssland 1495
(s. 221).
Det är ytterst sällan som Keller
man brister i exakthet och objek
tivitet också vid framställning av
sådana katolska företeelser, som
förefalla även rättvisa och vidsynta
protestanter mest svåubegripliga.
Sålunda förefaller hans utförliga
framställning av periodens avlats
rörelse i Sverige (s. 309-321) allt
igenom riktig och vederhäftig. Så
mycket mera förvånad blir man, då
man mitt i all denna efte11följans
värda vetenskaplighet plötsligen
finner påståendet, att Sixtus IV
»gav tillåtelse för befolkningen i de
tre nordiska rikena att tillbedja
Katarina Ulvsdotter». Visserligen
förklaras detta omedelbart i en
parentes innebära att »uppsända
böner till henne» (s. 393), men
detta hindrar ej, att själva ordet
»tillbedja» i detta sammanhang är
i hög grad inexakt och förolämpan
de. . Detta så mycket mer som vi
redan på sidan 395 höra om sam
ma helgons »tillhedjare». Om den
verkliga innebörden i helgonens
dyrkan får man bättre besked ge
nom att taga del av den i all sin
enkelhet gripande skildring av den
h. Katarinas skrinläggning i Vad
stena den 1 augusti 1489, som sam
tidigt meddelas av Kellerman sj älv.
Där berättas om allmogen, »som
stod utanför grinden alla upplyf
tande sina !händer med rinnande
tåra,r . . . lovande Gud och hördes
granneligen att de sade : 0 du allra
värdigaste fru, Sancta Catharina,
bed för oss ! Ära vare Gud allsmäk
tig och andra liknande ord» (citerat
i moderniserad form). Enligt nu
rådande språkbruk kan ordet >) till-
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bedja» i katolsk praxis användas
endast med Gud som objekt.
Vad som också frapperar, vid läs
ningen av denna avhandling är för1fattarens flitiga sökande efter det
inre skeendet bakom de yttre hän
delsernas brokiga följd. Gång efter
gång frågar han efter de handlan
de personernas grunduppfattning
och idevärld. Vad de världsliga
makthavande under denna tid in
nerst inne åsyftade och önskade
går han icke så mycket in på. Dock
skymtar man i framställningen av
Sten Sture d. ä. åtskilliga drag, som
vi sedan återfinna i utvecklad form
hos Gustaf Vasa, så t. ex. hans
starkt framträdande ekonomiska
sinne och hans statskyrkliga ten
denser. Däremot torde det vara
tydligt, att de kyrkliga leda,rna med
.Jakob Ulvsson i spetsen . vid sitt
ställningstagande följde ett idepro
gram, som på ett överraskande sätt
i flera stycken påminner om den
opinion, som nu råder i de skan
dinaviska länderna. Först och
främst kämpade de för Kyrkans
frihet i Sverige, samma strid som
sedan fortsattes av Gustaf Trolle
för att år 1527 sluta med ett för
krossande nederlag, vars följde,r
ännu efter 400 år äro kännbara.
Vad föi"fattaren framhåller an
gående de kyrkliga intressenas tid
visa saminanfallande med de skan
dinaviska unionsintressena torde
vara allmänt bekant. Mera nytt för
de flesta är hans framhållande av
det kyrkliga unionspartiets karak
tär av f1·cdsparti, en fredsvänlighet
som stödde sig på en stark tradi
tion inoln Kyrkan med den helige
Augustinus som framträdande re
presentant. Genom flera intressan
ta citat påvisar Kellerman ; de då
tida kyrkliga ledarnas starka av
sky för kriget, som de m�d alla
medel sökt förhindra. I Svedges
förening med Danmark. och Norge
sågo de den bästa garantin för upp
rätthållande av freden i Norden,
»pax scandinavica» (s. 96) . Å an-
dra sidan bevisar denna neutrala
framställning punkt för punkt, hur

oriktigt det är att betrakta dåtidens
svenska unionsvänner soin ett slags
halva landsförrädare och matpar
tiet som det enda »nationella» par
tiet. Deras ställning påminner sna
rast om den norska högenis under
1800-talet, i det de önskade häv
dandet av alla fostedandets berät
tigade nationella intressen i före
ning med ;förhundsbrodern. För
den augustinska skolan var inbör
deskrigen en särskild vederstygg
lighet. Men just för sådana erbjödo
tidsförhållandena stor risk. Icke
blott i den meningen, att str'ider
mellan de närbesläktade skandina ·
viska folken tillhöra en krigstyp,
som i.1tgör närmaste graden till in
bördeski·ig. Nej, meningarna inoin
själva Sverige voro ju ävenledes
delade, så att man också måste
räkna med möjligheten av inbör
deskrig i ordets egentliga mening.
Således påpekar Kellerman som be
lysande exempel, att en del av
Upplands allmoge deltog på den
danske konungens sida i det be
kanta slaget i Brunkeberg.
I denna bok finner man intet av
den nästan fanatiska avoghet mot
de svenska unionsvännerna på
1400-talet, som understundom fram
lyser hos uppsaliensiska historiker.
Den omtalar med en viss tillfreds
ställelse exempel på skandinavisk
andlig gemenskap såsom de fem i
Kalmar år 147 4 församlade svenska
biskoparnas avlatsbrev tiJ} förmån
för en dansk kyrka liksom också
nv alla de elva nordiska biskopar
na samma år utfärdade avlatsbre
vet för Veders9} kyrka i Ribe stift
(s. 1 26) . Ävenledes framhåller han
de förträffliga egenskaperna i det
också av professor Arup beundrade
förslag till unionsförfattning, som
fått namnet »Halmstads re.cess»
(s. 1 46) . Att icke den nordiska
Kyrkans ledare också på valmötet
i Kalmar demonstrerade sin enhet
berodde som bekant på beklagliga
och meningslösa rangstridigheter
(s. 1 43) .
Det är märkligt att återfinna
1400-talets svenska unionsvänners
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fredsprogram · i nästan oförändrad
form i nutidens opinion i de skan
dinaviska länderna. Samma avsky
för kriget, · samma genomgående
fredsvänlighet, samma tendens till
systematisk samverkan med de
nordiska frände.folken med bibehål
lande av nationell egenart och
självständighet. Också de kyrkliga
problem som sysselsatte ärkebiskop
Jakob Ulvssons samtid böTja små
ningom få verklig aktualitet i våra
dagars Sverige. Man skulle blott
önska en andra del av föreliggan
de förbluffande aktuella avhand- .
ling om längesedan gångna tider,
en bok som skildrade den stora
kyrkopolitiska kampens tillspets
ning under den senare sturetiden
ända fram till de första vasaårens
kris. Och helst skulle den vara
skriven av samme författare.
B. D. Assarsson.
Unc vic d'ctudiant en
medecine au uingtieme
siecle. Lettres et souvenirs
publies par le Professeur
P. W e i t e r.
Denna lilla . bok är egentligen
ingen levnadsbeskrivning. Snarare
utgöres den av en samling brev och
tidningsartiklar, som alla handla
om bokens hjälte, den lothringske
medicinaren .Joseph Hergenhari:!
som plötsligen bortrycktes vid 22
års ålder efterlämnande ett säll
synt lj ust och vackert minne. En
stor förtjänst är, att han icke .fram
ställes som ett helgon, som eljest
lätt sker, då ovanligt fromma och
goda människor, som drabbats av
en s. k. förtidig död, skola skildras

av vänner och beundrare. Vi be
trakta här ett jämt och lyckligt liv
utan mera framträdande prövning
ar, ett friskt och muntert humör,
en levande fromhet och en genom·
gående godhet. och hjälpsamhet,
som verkar vederkvickande. Vi få
�n antydan om, vilken lycka den
unge Hergenhan gjorde, då han
som skolpojke uppträdde i Le
Bourgeois Gentilhomme, vi få höra
små brottstycken av hans upp
sluppna samtal med studentkamra
ter, men vi .följa honom också på
hans besök bland Vincentsförening
ens skyddslingar i Strassburg och
till stilla kapell, där han förrättar
sin andakt.
Författaren är tydligen litterärt
betonad. Han citerar väl valda ver
ser av Virgilius och Longfellow,
Lamartine och Schiller. Han av
håller sig från alla politiska ut
talanden, som annars kunde ligga
frestande nära i en biografi från
Lothringen 1902-1924. I boken
förekomma franska och tyska par
tier i broderlig blandning. I stäl
let får man vackra glimtar av det
rika fromhets- och andaktsli.v, som
alltjämt blomstrar i dessa gamla
kulturbygder, där man också .finner
ett levande intresse för Kyrkans ar
bete i de nordiska länderna. De
traditionstrogna lothringarna kun
na aldrig glömma, att den .förste
apostoliske vikarien för Sverige
kom från deras trakter. S äkert
bevara också vi denna minnesgoda
vänskap och glädja oss som goda,
tacksamma vänner över alla nya
bevis på den rika nåd, som deras
vackra, välsignade bygd har fått av
Gud.
B. D. A.
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beviset på framgången i deras väl
signelserika verksamhet».
Under de senaste fem åren hava
mer än trettio katolska missionärer
mördats i Kina av kommunistband ;
ett flertal katolska missionsstatio
ner hava ,förstörts. En av »Times»
korrespondenter, som företagit en
resa genom Kina och Mandschuriet,
hedrar de katolska missionärerna
för deras hjältemod med .följande
ord : »De äro varje ögonblick ho
tade. Oförmodat kan ett band
överfalla byn, och ,de veta, att mis
sion och missionärer är deras för
sta skottavla. Jag träffade många,
som trofast stannade på sin post
och som upprepade gånger måste
se, hur kyrka och station plund
rades. Andra delade sitt torftiga
hem med banditernas offer och
hade alltid ett tröstens och upp
muntrans ord iför dem. Jag erinrar
mig dessa män med beundran, ja,
nästan med en viss avundsjuka . . .
Varav kommer det sig, att de mitt
bland prövningar alltid hava en
själens jämvikt ? Man behöver icke
länge vara i deras sällskap för att
k änna, hurusom en högre kraft
driver och uppehåller dem. Modigt
och glatt taga de på sig allt för de
själar, för vilkas räddning de off�
rat allt».

1

Protestantiska röster om de
katolska missionärernas
hjältemod
har Pragtidningen »Deutsche Pres
se» nyligen offentliggjort. Den tys
ke flygaren Hans Bertram, som
med sin kamrat Klausmann måste
företaga en nödlandning i Austra
lien, som efter 38 dagars kring
irrande påträffades i öknen av in
födda och av dem fördes till Drys
dale-River-missionen, skriver i sin
bok »Flykten till helvetet» om sam
manträffandet med sina räddare
bl. a.: »Nu har jag hört missionä
rernas liv och arbete beskrivas och
är glad över att i min bok kunna
sjunga en lovsång över dessa män
niskors offerglada verksamhet, vil
ka hava vigt sitt liv åt kristlig
kärlekstjänst. Under tio år eller
längre förbliva patres på stationen,
avskunia från världen, blott i för
bindelse med de infödda. Två gån
ger om året se de för en stund ett
livstecken från yttervärlden, när
postbåten ankrar i bukten. När
fartyget försvinner vid horisonten,
,finnes det blott buskar, infödda,
ensamhet, flugor och arbete . . . Jag
tar avsked, lämnar den ensamma
stationen, lämnar de vita och svar
ta människor, vilka jag har att
tacka för mitt liv. Jag har gj ort till
min uppgift att för framtiden om
och om igen och vid varje tillfälle
berätta om missionärernas osjäl
viska, offerglada arbete. Och det
som deras svarta söner berättat för
Klausmann och mig, är det bästa

Religiös vida;i;eutbildning för
katolska lekmän - fram
gångsrika . försök i . U. S. A .
I våra dagar, d å Katolsk afr.tion
forynuner en så betydelsefull plat<;
åt lekmännen, då det gäller sam··
hällets religiösa och sociala för
nyelse, har frågan om lekmännens
- i synnerhet i ledande ställning
- vidareutbildning blivit en av
Kyrkans mest trängande uppgifter.
Flera amerikanska biskopsstift
hava därför enligt katolsk:f -vecko
tidskriften »America>> på · ett en
hetligt sätt organiserat de katolska
lekmännens utbildning ifråga om
religiös livsåskådning. I varje för
samling bildas studiecirklar, ofta
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ända till 30 eller 40. Ingen krets
räknar mer än högst 12 deltagare,
som sammankomma en gång i vec
kan. För att undvika ytligt små
pratande hållas sammanhängande
k urser, som vara i flera månader.
Ledarna för de enskilda studie
cirklai'na äro i regel lekmän, dels
därför att det är omöjligt för präs
terna att personligen överallt vara
närvarande, då ju kretsarnas antal
är wycket stort, dels därför att er
farenheten visat, ptt, 0111 en präst
ständigt är närvarande, detta lätt
leder till att lekmännen känna sig
förhindrade att fritt utbyta me
ningar och prästen därigenom kan
frestas att själv alltid föra ordet.
Längre föredrag äro . principiellt
uteslutna i studiecirklarna. Men
väl samlas då och då flera kretsar
till gemensam afton; varvid en
präst eller en lekman håller ett in
gående föredrag över ett uppsatt
ämne. »Orsaken till att vi i all
mänhet undvika längre föredrag är,
at t blott få katoliker hava förmåga

att på ett effektivt sätt inför ai1dra framställa sin religions san
ningar. Mestadels beror detta icke
på bristande insikt. Våra lekmän,
som från barndomen till ålder
domen intet annat göra än åhöra
predikp.ingar och föredrag, uppfost
ras icke till att giva uttryck åt sina
religiösa kunskaper i en fri och för
tillfället passande form. Studie
cirklarnas uppgift är därför att
förhjälpa dem till att kunna tala
om te1igiös och annan livsåskåll
ning nied samma lätthet och natur
lighet som om politiska och ekono
miska. problem. Ett stiftsråd med-·
delar riktlinjer och litteraturhän
visningar för kurserna. Erfaren
heten har visat, att i nästan varje
församling finnas ledare med till
räckliga förkunskaper, om m.an
blott först på ett planmässigt sätt
griper sig an med arbetet. Som
underlag för meningsutbytena tjä
na i regel liturgiska texter, delar aY
den heliga Skrift samt den senaste
tidens påvliga rundskrivelser.

Peterskyrka11 il/11111i11erad.
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Nyför värv:
Bartma1111 : Die Erlösung Siinde und
Siihne m. fl.
Federer: Unter siidlichen Sonnen und
Menschen.
Emilia Fogelklou : Birgitta.
Sven Stolpe: Den Kristna Falangen.
Jacques d'Arnoux: En gengångares
ord.

R E O J S T E R.
To nyoprettede Apostoliske Prefekturer i Norden ( 2 ill. ) , av K. J{jel
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utkommer omkr. den 8 i varje
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redaktionen tillhanda senast den
25 föregående månad.
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