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DANSI( MENIGHEDSSANG I DEN
I(A THOLSI(E MIDDELALDER.
I en Aarrrekke · har den moder
ne Musikvidenskab i Danmark he
skreftiget sig med den middelalder
lige Musik, for om rnuligt at finde
de fprste Spor til den· danske Mu
siks Opstaaen. Disse Underspgel
ser har givet Resultater, som har
Krav paa katholsk Interesse, dels
fordi de bringer en Del gammel,
dansk Kirkemusik frem og dels
fordi de afliver forskellige Paa
stande, fremsat fra protestantisk
Side, om de katholske Forhold paa
Reforrnationstiden.
Som to af de mest fremtrredende
Skikkelser paa denne Forsknings
Ornraade skal rnevnes: Thomas
Laub, Organist yed Holmens Kirke
i Kpbenhavn, dpd 1927, som er den,
der haft stprst Betydning i dette
Arbejde, og Dr. phil. El'ik Abm
hamsen, Professor i Musikviden
skab ved Kpbenhavns Universitet,
som bl. a. ved sine Underspgelser
af de gamle danske, katholske Gra
dualer har givet. et vrerdifuldt Bi-

drag til Belysningen af Folkevisens
nrere Forbindelse med den grego
rianske Koral.
Det er blevet paastaaet, at Me
nigheden i den katholske Tid i
Danmark ikke deltog i Liturgien,
og at det var Luther, der indfprte
Salmesangen paa Modersmaalet. Vi
skal her gaa nrermere ind paa den
ne Paastand og ved Hjrelp af det
Kildemateriale,.der hidindtil er fun
det, gendrive den, ligesom vi sam
tidig faar et Overblik over, hvad
der, findes af danske Melodier, som
er blevet sunget af Menigheden i
Middelalderen.
For bedre at forstaa UdviJdingen
af den danske Kirkesang i Middel
alderen og Udpvelsen heraf, maa
vi fprst underspge den Sang, der
den Gang var eneherskende som
kirkelig Sang, nemlig Cantus gre
gol'iamzs, den gregoriansl�e · Koral.
Den Foi"rn, som benyttedes .dengang,
er ikke den samme, som vi nu har.
Cantus · gregorianus har, som all�

Kunstarter, gennemgaaet en· Ud
vilding. Fra de fprste spredte For
spg er den blevet samlet under Pave
Gregor den Store (hvoraf Navnet).
:Qen uqyikles og na?r sit Kulmina
tionspunkt i det 12. Aarhundrede,
hvorefter den- begynder' at gaa i
Fo1�fald. Forfaldsperioden falder i
Siutningen af det 15. Aarhundre
de og skyldes for en stor Del den
f½er·stemmige Messes sejrrige Frem
trrenifn0· og til en ,1 is Grad ogsaa
9rglets voksende Rolle ved Guds
tjenesten.
Cantus gregorianus er oprindelig
romansk Musik (selv om den inde
holder fremmede �lementer), men
gennem sin Udbtedelse i det tysk
fal'ende Elii·opa og Norden faar den
et l germansk Islret, der bevirker
at de germanske Koralbpger efter
haanden paa mange Punkter bli
ver strerkt ,afvigende fra d e roman
ske. Til sidst opstaar ligefrem en
hel ny Koraltype, .den germanske
Type:·
Professor P. vVagner, Specialist paa
det gregoriarrske,Omraade, har g:jort
opmr;erksom paa, at den gregorian
slce Melodi- har Formen som en Bue.
De11 romånske Melodi har en ilav og
svagt. hvrelvet Bue. Fra en lav Be
gyndefone hrever Melodien sig gen11em 1nitiålet op til Recitanttonen,
daimer her oftest en Rrekke orna m_entale Slyngninger om dette spe
cielt ·accentuerede Punkt i Tom�
fs3ringen og fä.ldei" dernrest i ejen
dömmelige glidende Bevregelser til
nage '. til sit Udgangsptmkt. Den
germanske Melodi ha1' derinfod en
hpJere og mere sprendt-hvrelvet
Blte. Initialet strreber opad i mere
udprreg1:1t Grad (f. Eks. Initial
motivet Gaudeamus: Romansk C D
D A B A, germansk C D D A c A),
de or'nameritale Slyngninger gaar i
fu;ei'e ·aab-ne Liniel", Kadencen fol
der i ui'oligere Spil ned mod Slutte
tönen. Den glidende Bevregelse er
�flpst af Spring, der ot'te affpder
nye og tidligei·e ukendte Kurver i
de· gregoi'ianske Linier. Melodien
lirevei' sig pa:a mere abrupt_ Maade
0g ·ejer ikke lrengei·e den romanske

Traditions glidende, rolige .Atfslut
ning.
I sin Afhandling: Elements ro

mans et allemands dan's le chant
gregol'ien et la chanson populail'e
en Danemark, skriver Professor

Abrahamsen om Aarsagen til den
ne Forskel: »Al Musik udspringer
af en speciel Sjrelstilstand. l den
reldgamle romanske Gregoriana
Kunst har denne Sjrelstilstand fun
det Udtryk i den toniske Bue, der
er en musikalsk Manifestation - af
en psykisk Sprending og Afspren
ding - til en vis Grad analog (om
end aarsagsmressig strerkt differe
rende) med den psykiske Spren
ding og Afspronding i vo{ Konso
nans- og Dissonansfplelse. Fra To
ner med ringere Svingningstal, der
i svagere Grad beslaglregg�r �'1en
neskets psykiske og fysiske Kraft,
stiger Tonelinien til Toner med hp
j ere Svingningstal, som paa mere
indgaaende Maade ansprender de
sjrelelige og legemlige Funktioner.
Ved Buehpjdepunktet ifinder der en
Afsprending Sted, den psykiske og
fysiske Opstemthed og Ansprendel
se slappes, og Tonelinien falder til
bage i rolige, glidende Bevregelser
til sit Udgangspunkt. Den psykiske
Uro har fundet Udlpsning. De ger
manske Tonelinier synes at vrere
Udtryk for en endnu strerkere psy
kisk Sprending, en endnu uroligere
sjrelelig Tilstand, der har krrevet
strerkere Udlpsning, hpjere Tone
f pring. Bag ved de germanske Buer
skjuler der sig en mere lidenskabe
lig mrettet Fplelse, der finder sit
Udtryk i hpjere svungne Buer, hp
jere sprendte Initialer og uroligere,
nresten utilfredsstillende Kadencer.
Man kan i dette Spprgsmaal om den
strerke Sindets Sprending og dets
Udtryk i det hpjtsvungne Tone
profil ikke lade vrere med at tren
ke paa den Sjrelstilstand, der maa
have affpdt Gotikkens Linier. Den
ne Mangel paa Immanens, denne
Abstraktion fra romansk Fplemaa
de, denne Opstemthed, denne eksal
terede Stemning, der hviler over
den germanske gregorianske Tone-
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tradition, minder i mangt og meget
om den Sjrelstilstand og dens hpjt
strrebende Linieudtryk, som Gotik
ken reprresenterer. I de nordiske
og germanske Sangeres gregorian
ske Sang genfinder vi noget af Go
tikkens Aand, en spirende gotisk
Fplelse i Musikken.»
Men nu denne gregorianske Sang !
Hvem udfprte den? Det er,. som
sagt, blevet paastaet, at det udeluk
kende var Koret, der sang ved Guds
tj enesten og at det fprst var under
Luther, at Menigheden kom til at
synge med ved Liturgien. Vor Tids
Historikere er kommet til Erken
delse af, at et saa pludseligt Spring
kan Udviklingen ikke have gjort.
Desvrerre findes intet Kildemate
riale fra den Tid, som kan give os
Besked. Derimod giver de fprste
protestantiske Salmebpger en plau
sibel Lpsning af Spprgsmaalet. I en
Udgave af Hans Thomisspns Salme
bog, trykt 1586, findes bag i Bogen
f plgende Passus: »Her efter haffuer
jeg set (sat) nogle latinske Sang,
alle dennem til Villie oc Tieniste,
som end ocsaa gierne siunge med
udi Kirckerne (som endogsaa gerne
synge dem udi Kirkerne) ». Disse
latinske Sange er: »Ad te levavi Alleluja, ostende nobis - Puer na
tus est no'bis - Gloria in excelsis
Deo - Credo in unum Deum Sanctus - Tibi laus - Puer natus
in Betlehem - Resurrexit Christus
- Victimae paschali laudes - 'Rex
Christe omnes in te laetemur Christe pro nobis passus est Postquam resurrexit - Ascendit
Christus hodie - Christus nos
reuisit - Veni sancte Spiritus Kyrie fons bonitatis - Veni sancte
Spiritus et emitte - Quando Chris
tus ascenderat - Spiritus sancte
gratia - Benedicta semper sancta
sit Trinitas - Te Deum laudamus»,
som man ser, en hel Rrekke af de
mest kendte Messesange, Sekvenser
og Hymner, sikkert de Dele af det
ganske Messe-Repertoire, der var
Folkets krereste Eje. Desuden hav
de der naturligvis vreret en hel Del
latinske Maria�Hymner og Antifo-

ner, men disse kunde af gode Grun
de ikke medtages i den protestan.
tiske Salmebog.
Paa Grund af sin ametriske Byg
ning var Cantus gregorianus · saa
vanskelig at synge for en stprre
Menighed, at en saadan Praksis
maatte have sin Rod meget lrengere
tilbage i Tiden end Thomisspns
Salmebog 1586; naar Te.ksterne til
Cantus gregorianus trykkes her,, for
at Menigmand kan synge med, er
det uden Tvivl den Kodificering af
Skik og Brug, som altid fplger et
lille Aarhundrede bagefter denne
Skik og Brugs Begyndelse, der alt
saa i dette TiLfrelde skulde have
Rod i en senmiddelalderlig Praksi�;.
. Vi finder da ogsaa en Bekrreftek
se . paa, at dette Forhold. i Virke0
ligheden er langt reldre end Salme-
bogen 1586 ved at underspge den
f prste danske lutherske Messebog,
Malmpmessen 1528. Det hed�_er
nemlig her ved Sanctus, som tyde�
ligt staar opfprt som Prosaled med
den latinske Tekst oversat til Dansk
og opfprt i den Hensigt at skulle
synges til Cantus gregorianus: » En
Loffsarig som Chored oc christen
Forsamling siunger: som er Sanctus». ·
..
Yderligere kan tilfpjes, at- paa
den Tid var Kendskabet til Latin
langt mere udbredt end det er nu,
og. at Menigheden derfor ikke stod
saa fremmed. overfor den- latinske
Sang i Kirken. Dette forklarer og:
saa, hvorfor der ikke er fundet saa
mange danske Salmemelodier fra
den Tid. Ved Messen sang man
Latin og om Aftenen var det ,ikke
den Form for Gudstjeneste, som vi
nu bruger - Salmesang og Bpnnel'
paa Modersmaalet - men Vesp�r
og Komplet. Disse to Former be
nyttede sig og.saa af det latinske
Sprog. Det er dog blevet paavist,
at Menigheden har sunget danske
Salmer ved Hpjmessen. Navnlig
paa Festdage var det Skik og Brug,
og Salmen blev da i Reglen sunget ·
ved Gradualet. Desutlen al).vendtes
de danske Salmer ved 1Ylafia-Feste1:,
Processioner og Valfart(;lr, ;: < :: , .
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At Salmen paa Modersmaalet er
af langt reldre Dato end Luther
selv, fremgaar af de Underspgelser,
som Hoffmann, Bollens, Meister,
Bäumker og Rudelbach har före
taget. I Tyskland gaar Salmen helt
tilbage til det 11. Aarhundrede.
Hvor langt den gaar tilbage her i
Danmark, lader sig endnu ikke paa
vise, men at den fandtes fpr Refor
mationen fremgaar af Thornisspns
Salmebog, hvor der findes nogle
Afsnit med Overskrifterne: »Gam
le Sange, som have vreret brugt i
Pavedpmmet» og »Gamle papistiske
Sange, som ere corrigeret og ret
tede». Her finder vi: »Den signede
Dag, som vi nu see - Den signede
Dag er os beteed - Pris oc lEre oc
Dyd ganske meget Summa Jesu
Christo pro isto - Christ have Lov
- Christ stod op af Dpde - Det
hellige Kors Vor Herre selv bar Maria. hun er en Jomfru ren Jeg vil mig en Jomfru love>>.
De reldste danske Salmemelodier
er Folkevise-Melodier, idet den
verdslige Sang, som bekendt, er ud
gaaet fra den kirkelige. Og vecl
at underspge Folkevise-Meiodierne
kommer vi til det Resultat, at de i
hpj Grad er i Slregtskab med Can
tus gregorianus.
Om dette Slregtskab mellem Fol
kevise og Cantus gregorianus skri
ver Professor Abrahamsen i den
fj3rnrevnte Afhandling: »Gregori
ana-Kunsten har overalt trrengt sig
frem i Folkets Bevidsthed, denne
fremmede latinske og germanske
Komposition, er npje kendt og me
get skattet af Middelalderens Dan
ske. Intet Under, at naar vore For
fredre selv vil skabe, selv vil finde
Udtryk for de Tonetanker, der bry
der sig Vej ifrem i deres Indre, den
gregorianske Melodik da - bevidst
eller ubevidst - glider ind i deres
Kunst, eller rigtigere sagt, bliver
den Idekreds, der ligesom giver
dem Initiativet til at kombinere
nye Tonef!3lge1.', det Middel, der
saa . at sige udlj3ser den tonepsyki
ske Sprending i deres Sjreleliv, og
ved hvilket de former deres sublime

Musik. Intet Under, at Folkevisen,
formalt set, bliver Udlpber af den
gregorianske Sang, og at en tone
typisk Kausalitet, der har gjort sig
greldende mellem Moh1ent, Milieu
og Komposition, ber let lader sig
paavise.
De v�rdslige saavel som de gejst
Iige St:rnder i Middelalderen staar
overfor Afslutningen af en stor og
vidtnekkcnde Periode i Musikkens
Historie, hvis Rod og Oprindelse
vel er at sj3ge langt tilbage i Old
tidens Historie: Eenstemmighedens
Periode. Den gregorianske Sang
er ikke - som man ynder at frem
stille det fra protestantisk Side den »primitive» Begyndelse til den.
nyere Musik. Den gregorianske
Sang er den kostelige, gennem lang
varigt Arbejde fintformede Afslut
ning paa en rimeligvis tusindaarig
Epoke i Tonekunstens Historie.
Denne kunstfulde Musik er det,
der fylder deres Sind og influerer
deres Kompositioner. Deres Psyke
er grebet af Kristendommens To
ner, denne Kristendom, der for
dem var det aandelige Livs strer
keste Magt - og af Fuldendelsens
Toner, denne Fuldendelse, der for
dem omsluttede det toniske Sjrele
livs hpjeste Udtryk. For disse
Kristendommens og den fuldendte
Musiks Tonelinier aabner de deres
Tankekreds, disse Kirkens og For
fredrenes Kompositionslinier giver
de Plads i deres egne Sange.
Denne den formale Relation mel
lem Gregoriana-Kunst og Folke
vise-Kunst rpber sig Punkt for
Punkt, naar man paa systematisk
Maade sammenligner de to Milieu
ers Musik. Ogsaa Folkevisen har
sine Grupper af Neumae, som fpjer
sig sammen til · Distinctiones; der
former sig som Buer. ben grego
rianske »Buelov» er fra den rituelle
Musik gledet over i den: verslige
Monodis Konstruktionsprincipper.
Den specielle Sjrelstilstand, der lig
ger til Grund for Folkevisens Mu
sik, har fundet Udtryk i en tonisk
Bue, analog med den gregorianske
Sangs. I Folkevisen samme rytmi-
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ske psykiske Sprending og A,fspmn
ding som i de rituelle Melodier,
samme afrundede Stigen og Falden
som i den gregorianske Kunst, sam
me tret lrnyttede Rmkke af store
sjmlelige Oplevelser som i de gam
le romerske Sange. Hvad man i
senere Tiders Musik spger at give
Udtryk for ved Hjrelp af Konso
nans- og Dissonansbegrebet, fandt
disse vore Forfredre Udlpsning for
i Buebevregelsen.»
Ligheden mellem Folkevise og
Cantus· gl'egorianus findes ikke blot
i Konstruktionsprincipperne. Og-

saa med Hensyn til det romanske
og germanske Elements Optrreden
er der · den samme Lighed. Disse
to Elementer optr::eder baade en
keltvis og blandet, saaledes at man
kan sige, at den danske Tonelnmst
har sin Rod i to store Racers Mu
sikkultur, den romanske og den
germanske, og idet den evolverer
fra disse to Racers Tonestil, bliver
den sig selv bevidst som dansk.
Det er ved dette Punkt, at den dan
ske Musikhistorie begynder.
(Forts.)

T O N Y O PRETTE DE AP OS TOLISI(E
P REFEI( TURER I N ORDE N.
II.

Når den Hellige Stol har ,funnet
at tiden var inne til å ophpie de
to nordlige kirkedistrikter til Apo
stoli ske Prefekturer, skyldes det
naturligvis for en vesentlig del at
man nu har fått· erfaring for den
apostoliske ånd som preger de nye
overhyrders virksomhet. Og vi ka
tolske nordmenn som med levende
interesse og spent opmerksomhet
f plger den kirkelige og religipse ut
vilding her i landet ser med glede
den aktivitet som utfoldes i Mel
lem- og Nord-Norge siden den kir
kelige deling fant sted i 1931. Både
de nyutnevnte Prefekters personer
og deres gjerning har derfor krav
på en nrermere omtale. Vi begyn
der med
MELLEM-NORGES APOSTOLIS
KE - PREFEKTUR.
Hs. Hpirerverdighet pater Cypl'ian
Witte er .fpdt i Kpln ved Rhinen
27. august 1 890. Efter å ha bespkt
lrererseminariet i sin fpdeby tok
han fat på gymnasiet og blev stu
dens i 1 910. Hans hug stod imidler
tid til den geistlige stand, og han

trådte derfor samme hpst inn i
Picpus�fedrenes noviciat i Belgia,
Denne kongregasjons offisielle navn
er »Jesu og Maria hellige hjerters
kongregasjon» med tilfpielsen »med
evig lilbedelse av Alterets -hellige
Sakrament». Det populmre navn
»Picpus-fedre» har ordenssamfuns
det fått efter gaten Rue de Picpus
i Paris, hvor det hadde sitt moder
hus i henved 1 0 0 år.
Filosofi og teologi studerte pater
vVitte i Courtrai ved den franske
grense. Da krigen brs6t ut, måtte
han riktignok for en tid avbryte
sine studier, men fikk efter nogen
måneders forlpp hpve til å forts
sette dem i Holland, i den lille by
Simpelveld, hvor Picpus�patrenes
tyske ordensprovins har sitt hoved�
kloster. Den 18. juni 1915 mottok
han den hellige prestevigsel · av· bi
skopen av Roermond og virket der
efter i · 5 år som lektor ved kloster:.
gymnasiet i Simpelveld. Da denne
skole siden blev flyttet til Nieder
Lahnstein i Tyskland, · fulgte pater
W'itte med.
Imidlertid var Picpus-fedrene av
biskop F allize blitt kalt til Norge,
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hvor pater Cyriakus Toll om våren
1 921 var blitt sogneprest i Halden.
Hit kom pater Witte i 1 922 og be
gynte straks å sette sig inn i det
norske sprog, så han meget snart
kunde vikariere ved en rekke sta
sj oner, hvor sognepresten trengte
en stedfortreder. Det viste sig snart
at pater Witte passet ypperlig i
Norge. Ikke alene hadde han me
get hurtig tilegnet sig sproget til
fullkommenhet, men han vant til
like overalt menighetenes hengiven
het og tillit. Da biskop Smit i mai
1923 åpnet et noviciat for St. Fran
ciskus-Xaverius-spstrene i Sylling
ved Tyrifj orden, blev pater Witte
utnevnt til deres spiritual, en stil
ling han rpldet med enestående
dyktighet og iver i 8 ½ år - cl. v. s.
inntil Picpus-fedrene ved Propa
ganda-kongregasj onens dekret over
tok Mellem-Norges kirkedistrikt
som selvstendig forvaltningsområ
de. Da dette skjede, bestemte nem
lig pater Toll som var kongrega
sj onens ordensoverhode i Norge, at
pater ,vitte skulde overta sogne
preststillingen i Molde. Pater Witte
tok da avskj ed med St. Franciskus
spstrene og kom til Molde den 20.
november 1 931. Selv overtok pater
Toll sognep,reststillingen ved St.
Olavs kirke i Tnmdheim. Dette
skjede den 1. desember samme år.
Sammen med pater Toll vai; pater
Antonius Deutsch som senere blev
spiritual ved St. Elisabets Hospital
i 'l'rondheim.
Det var · den 30. j anuar 1932 at
pater '''itte av den Hellige Stol ut
nevntes til kirkelig forstander for
Mellem-Norges kirkedistrikt. Hans
residens skulde da egentlig vrere
Trondheim, men da han npdig vil
de utsette virksomheten i Molde
for ulempene ved et nytt preste
skifte, bestemte han sig for fore
lpbig å bli i Molde. Under stor hpi
tidelighet font pater Wittes instal
lasj on sted i distriktets hovedkirke,
St. Olavs kirke i Trondheim, spn
dag den 10. april samme år.
I Molde utfo1det pater vVitte en
rik og energisk virksomhet for å

frenune Moderkirkens interesser og
vokster i det distrikt som var blitt
betrodd til hans hyrdeomsorg. Den
pkonomiske krise i så mange euro
peiske land som ellers ofrer så me
get for Kristi rikes fremme, ikke
minst i pater "'ittes eget fedreland,
har selvfplgelig også voldt den nid
kjrere og virkelystne overhyrde sto
re bekymringer. Allikevel har han
maktet å åpne en ny stasjon i den
store, driftige by Kristiansund, hvor
han for et par år sideµ hadde den
glede å vigsle et kapell som brerer
trpnder-erkebispen Sankt Eysteins
navn. I samme by har St. Karl
Borromeusspstrene fra Maastricht,
som nu også har bygget et stort,
prektig hospital i Malde, åpnet en
liten klinikk under navnet » Stella
mari s » . Men i det store, deilige
Mpre er der ennu en betydelig by
som p ater Witte lenges efter å kun
ne skjenke en stasj on som centrum
for et vidstrakt område, og denne
by er Ålesund. Måtte han snart få
midler til det !
Når pater vVitte i sin stillings
medfpr om ikke lenge kommer til
å forlegge sin residens til det gam
le, tradisjonsrike Trondheim, gjpr
han det sikke1t med tungt hj erte,
ti han har i disse år lrert å elske
Mpre, isrer Sunnmpre, hvor han har
hatt sin bolig og sitt fornemste
virke. Ti få utenlandske geistlige
har som pater Witte slätt rot i
Norge og fått det kjrert. Med åpent
pie for naturens skj pnnhet forener
han et sjeldent kjenskap til Norges
historie, sprog og litteratur. Og
Sunnmore kjenner og 1beundrer han
med den dypeste vyrdnad. Her var
det sagatidens mektige etter, Giske
etten og Blindheimsetten hprte
hjemme, her var det Hans Strpm
virket og skrev sitt store bokverk,
her fpdtes Ivar Åsen. Også på
nreringslivets område har .Sunn
mpre ydet et veldig tilskudd til
norsk kulturvokster. Der bor ct
folk med livsvilje og arbeidsmot folk som ikke gir op, selv om det
mpter motgang og tidene er tunge.
Fra Kvitehavet i pst til Grpnlands-

isen i vest, fra Svalbard i nor9 til
bankene i syd henter folket havets
og jordens rikdommer hjem og
skaper pket velstand for sig og lan
det.
Men store opgaver venter på sin
lpsning ved den nye Apostoliske
Prefekts våkne initiativ og dype
forståelse av tidens behov. Og da
er det gamle, sagnombruste Nida
ros det naturlige bosted for ham
som, i egenskap av de gamle erke
hiskopers rettmessige arvtager, skal
gjenreise Norges gamle Kirke i
disse historiske trakter. Også mar
tyrkongens valplass, Stiklestad,
hvor det nu er reist et katolsk ka
pell og hvor katolske pilgrimmer
mptes hver Olsok, hprer med til
Prefekturets helligdommer. Men
ingen ting taler mektigere til sin
net om Kirkens · storhetstid i Nor
den enn den gamle herlige kate
dral, den skjpnneste og mest navn
gjetne helligdom fra Moderkirkens
dager i Norderlandene :
Spir imot sky med de skinnend'e flpie I
Fj ellfastc vegg,e; med lpvvcrkets krans,
ranke pillarer mot hvelvinger hpie,
igullkl::edd'e altre med kj ertenes glans.

Foruten den Apostoliske Prefekt
virker nu 4 prester av Picpus-fed
renes ordenssamfund i Prefekturet.
Der er ingen sekularprester. Sogne
prest ved St. Olavs kirke i Trond
heim er pater Antonius Deutsch.
Ved St. ElisaJbets Hospital i Trond
heim er pater Servatius Hi.inen spi
ritual. Pater Guido Goer er sogne
prest ved St. Eysteins kapell i
Kristiansund, og pater Pantaleon
Stelzmann kapellan ved S ankta
Sunnivas Kapell i Molde, hvor Pre
fekten altså ennu en stund virker
som sogneprest. Den tidligere sog
neprest ved St. Olavs kirke, pater
Cyriakus Toll, blev hjemkalt av
sin kongregasjon for å overta en
professorstilling i februar sistleden.
Det tradisjonsrike og driftige Pre
.fektur med de store framtidsvoner
vil sikkert med Guds nådefulle hi
stand innfri de forhåpninger nor-

ske katolikker setter tH Picpus
fedrenes virke som breres oppe av
så edel ofifervilje og omstråles av
kirkebyggeren Sankt Eysteins virke.
Hpit kneiser enn hams rike verk,
han bygget det av tempelsten ti her er grunnen fast og sterk,
og her er himlen hpi og ren.
Han reiste det i storm og strid,
og det skal stå til evig tid !

NORD-NORGES APOSTOLISKE
PREFEKTUR.
Når engang den norske misjons
historie skal skrives, vil beretning
en om det offervillige, apostoliske
virke som Salettiner-kongregasjo
nens prester utfoldet innta en bred ·
plass i skildringen, selv om deres
virke dessverr� ikke blev av lang
varighet. Beskjedne, stilferdige og
selvfornektende gikk de helt op i
sin gjerning og elsket Norge med
en ryirende og offervillig kjrerlig,
het som knyttet dem med de ster
keste bånd til land og folk. Ved si
den av sin virksomhet som ledere
av presteseminariet i Trondheim
var det isrer misjonen i det hpie
Nord som var skueplassen for disse
ordenspresters apostolat, og navn
Jaquemet, Plasse, . Blache, . BuriUe
o .s. v. lever ennu i våre menig
heter deroppe.
Mon vi så ikke tpr si at det skyl
des en srerskilt Forsynets styrelse
at Nord-Norges kirkedistrikt av den
Hellige Stol !blev overgitt til ordens
prester av Den hellige Families
kongl'egasjon? Dette ordenssam
fund , blev nemlig . stiftet i 1895 av
pater Jean Berthier som selv til
hprte kongregasjonen »Vår Frue av
La Salette», og han preget den nye
kongregasjon helt . med sin aposto
liske ånd, sin brennende k jrerlighet
til de udpdelige sjeler og sin ildhug
for Kristi KiTkes store sak. Han
dpde de helliges dpd den 16. okto
ber 1908, og dem tid er sikkert ikke.
langt borte, da vi tpr regne barn
blandt Kirkens helgener og pakalle
hans forbpnn i våre kirker. Den
hellige Families ordenssamfund har
,,)
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i den korte tid det har vrert fil op
levet en utbredelse og vokster som
brerer rikt vitnemål om at Gud har
eslet det fil en stor gjerning i apo
stolatets tjeneste, ti det er srerlig
i misjonene disse ordensprester har
sitt virke. Ved delingen av Norges
Apostoliske Vikariat, da det gjaldt
å finne en kongregasjon som var
villig til å overta Nord-Norges kir
kedistrikt -- verdens nordligste
misjonsområde - henvendte den
hellige Stol sig fil Salettinerfedrene
med foresp0rsel om de kunde gjen
opta sitt minneverdige virke i det
h0ie Nord. Siden denne kongrega
sjon hadde overtatt store misjons
områder i Syd-Amerika, eiet den
1kke et tilstrekkelig personale til å
kunne ofre sig for denne nye kre
vende opgave og måtte derfor med
beklagelse avslå tilbudet. Da hen
vendte Kirkens rerverdige overhode
sig til ordensgeneralen for Den hel
lige Families kongregasjon, h0irerv.
pater Trampe i Grave i Holland, og
det var ikke forgjeves. Kongrega
sjonens tyske ordensprovins over
tok Nord-Norge, og den 30. novem
ber 193 1 kom ordensgeneralen selv
til Oslo medbringende 6 patr�s som
skulde opholde sig en tid f Syd
Norge for å lrere sproget og der
efter be·gynne sitt apostoliske virke
i midnattssolens land. Det var pa
trene J ohs. Starke (superior) , Th.
Rusche, Bernhard Stockmann, G0r
res, Biichelmeyer og Giinther.
Den siste blev imidlertid hjemkalt
på grunn av sykelighet. · Den f0l
gende sommer - 1 932 - overtok
de nye ordensprester sitt virkefelt,
og under stor h0itidelighet instaJ
lertes pater ,Starke i distriktets ho
vedkirke, Vår Frue kirke i Troms0.
Hs. H0irerverdighet pater Johan
nes Starke, som således nu er blitt
Apostolisk Prefekt, er f0dt den 14.
oktober 1893 i Stockum i West
.falen, det såkalte Sauerland, og
_pater Starke hadde den lykke å til
bringe sine barneår i en uforfalsket
katolsk atmosfrere. Hans fromme
mor lever ennu, og av hans 11 s0sken er ennu 9 ilive, blandt dem

en s0ster som har tatt sl0ret. Et
talende vitnemål om det katolske·
liv i sognet er t. d. at 25 nulevende
prester har sitt barndomshjem i
denne menighet' på ca. 2000 sjeler.
Da pater Starke i 1 9 1 2 hadde tatt
artium, trådte han inn i Den hel
lige Families ordenssamfund og
begynte sitt noviciat i kongrega
sjonens moderhus i Grave i Hol
land. Efter endt noviciat påbegyn
tes de filosofiske og teologiske stu
dier som imidlertid måtte avbrytes,
da pateren sammen med så mange
andre prester utkommandertes i
verdenskrigen. Endelig i januar
1919 kunde studiene fortsettes, og
i agust 1922 mottok han den hel
lige prestevigsel. Som prest virket
pater Starke f0rst en tid som lrerer
ved en av ordenens misjonsskoler
og var derefter i en årrekke_ rektor
for dens teologiske seminarium i
Rhinland. Så kom igjen en kort
tids lrerervirksomhet, inntil han
,den 15. november 1931 av sine or
densforesatte mottok kallelsen til
misjonen i Nord-Norge.
Pater Starkes misjonsdistrikt, det
utstrakte og stolte Nord-Norge, om
fattende rfylkene Nordland, Troms,
Finnmark og 0ygruppen Svalbard,
må sikkert ha gjort et betagende,
men samtidig beklemmende inn
trykk på ham, da han efter den
lange reise fra Oslo omsider be
fant sig deroppe i midnattssolens
land. Bare tre stasjoner .forefant
han i hele dette veldige distrikt,
nemlig i lbyene Troms0, Hammer
.fest og Harstad. Stasjonen i Alta,
hvor Nordpol-misjonens vugge stod,
blev nemlig i sin tid ophevet av bi
skop Fallize, da en stor del av me
nigheten var utvandret til Amerika
og den norske stat 0nsket å kj0pe
misjonens eiendom for å oprette
en ekserserplass. Men full av hel
lig iver og en urokkelig tillit til
Gud begynte den nye overhyrde sitt
virke, holdt visitas i menighetene
og innsatte de nye sogneprester. Så
gjaldt det å ops0ke de spredtboen
de katolikker og sette sig inn i for
holdene i de byer, hvor en kirke-
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Iig virksomhet synes påkrevet
som t. d. Bodp, Narvik og Svolvrer.
Med dyp bevegelse gjestet pater
Starke det gamle Alta, hvor det
ennu er så mange minner fra den
tid då klokkene kalte ti1 gudstje
neste i den gamle, herskapelige
Altengård som nu er officersmesse.
Ennu er det en katolsk kirkegård
der og misjonen har beholdt en li
ten jordeiendom med en fremtidig
virksomhet for pie.
Også for pater Starke har den
pkonomiske krise i de land som
ellers med offervillig kjrerlighet
understptter misjonsadieidet, vrert
en årsak til store bekymringer.
Likevel har han maktet å restaure
re kirkene i Tromsp og Hammer
fest som var i en ytterst miserabel
.forfatning. Og hvad kirkedistrik
tets residenskirke angår, Vår Frue
kirke i Tromsp, har han latt kunst
neren · Gpsta af Geijerstam gi den
en kunstnerisk utsmylming, så den
nu er en fryd for piet og en pryd
for byen. Med tanke på fremtiden
har pater Starke også innkjppt en
eiendom i byens centrum. På eien
dommen står det nu nogen gamle
trebygninger som kan skaffe in
tekter ved bortleie, inntil tiden er
inne for nedrivning og anvendelse
for andre formål. En annen nyer
hvervelse av stor interesse må også
nevnes. Det er kjppet av den gam
le nordlandske storgård »Storfjord»
ved Stamsund på Vestvågpy i Lo
foten. Der blir det nu innredet ka
pell, og om ikke lenge får Den hel
lige Families fedre der et nyt cen
trum for kirkelig virksomhet som
må hilses med stor og opriktig
glede.
Det er således liv og aktivitet
som preger de nye ordenspresters
virke i det hpie Nord. Mange var
me bpnner vil derfor fplge dem i
deres selvfornektende apostoliske
gjerning i de vrerhårde trakter med
den lange, lange vinter og de vel-

dige avstander mellem menighete
ne. F or tiden fordeler de sig på
ifplgende måte: I Tromsp, hvor den.
Apostoliske Prefekt har sin resi
dens, er pater Th. Rusche sogne
prest ved Vår Frue kirke med den
nylig ankomne pater Kunz som
kapellan. Pater Gprres er spiritual
ved · St. Elisabets Hospital i samme
by. Pater Biichelmeyer er sogne
prest ved St. Mikaels kirke i Ham
merfest, og pater ,Stockmann sogne
prest ved Sankta Sunnivas kapell
i Harstad.
La mig tilslutt nevne at Hs. Hpi
rerverdighet pater Starke - i lik
het med den Apostoliske Prefekt
.for Mellem-Norge - ved siden av
et fo1;bausende godt kjenskap til
det norske sprog, nynorsk.en ibereg
net, har ofret megen tid på å stu
dere vårt lands historie. Det er jo
en vesentlig betingelse for å kunne
forstå det norske folkelynne og i
forkynnelsen å finne den nasjona
le tone, slik som vi t. d. mpter den
i de prekener vi ennu har fra vårt
lands store katolske fortid. I en
pressefeide kort fpr sin dpd uUalte
den lutherske biskop Gleditsch om
vår katolske misjon at så lenge de
her i Norge virkende ka.tolske tros
bud i sin forkyndelse ikke fant den
rette nasjonale tone, var det ingen
fare f\H' stprre fremgang for Moder
kirken. Men når de i stprre ut
strelming finner den - sa han »da begynner det å bli farlig, ja
virkelig farlig», ti vår nasjonale
ungdomsbevegelse vil da se på
lutherdommen som noget impor
tert og påtvunget og se på reforma
sjonen som en ulykke. Dette er
ord som vi bpr minnes ! Vår store
ungdomshpvding Lars Eskeland har
anslått tonen med disse ord : »Ikkje
noko folk i nordlanda har fare so
ille med fedra-m·ven som vi. No lyt
vi atterreisa alt som det er råd å
reisa uppatt».
[(, Kjelstrup .

I(Y'RI(A NS HEL IGHET.
EFTER GERTRUD VAN L E F O RT.
Du bär en mantel av purpur
trådar, som icke ha spunnits på
j orden.
Ditt änne är smyckat med en
slöj a, som våra änglar ha vävt av
tårar :
Ty du hyser kärlek till alla, som
äro dig gramse, du hyser stor kär
lek till alla, som hata dig.
Ditt viloläger är av törnen, ty du
tänker alltid på deras sj älar.
Du har tusen sår, ur vilka ditt
förbarmande strömmar ; du välsig
nar alla dina fiender.
Du välsignar dem, som icke mer
veta därom.
Världens barmhärtighet är din
förlupna dotter, och mänsklig rätt
har utgått från dig.
All mänsklig vishet har lärt av
dig.
Du är den förborgade skriften
bland alla deras tecken.
Du är den dolda strömmen
· · i dj up et av deras !botten.

Du är den hemliga kra.ften som
håller dem uppe.
De irrande gå icke under medan
du ännu visar vägen och syndarna
bliva skonade emedan du beder
för dem.
Din dom är den sista nåden över
de förstockade.
Om du en dag förstummades så
skulle de utsläckas, och om du en
n att skulle upphöra, så vore de
borta.
Ty för din skull låter himlen
j ordklotet icke falla : alla de, som
lasta dig, leva blott genom dig.

Erik Wimmerström.

Gertrud van le Fort f öddes den 11 okto
ber 1876 i M inden. Hon har skrivit dikt
samlingarne »Hymnen an die Kirche»
(1924) , >>Hymnen an Deutschland» ( 1 932),
romanerna »Das Schweitztuch der Vero
nica» ( 1928), »Der Papst aus dem Ghetto»
( 1930) , berättelsen »Die Letzte am Scha
fott>> ( 1931) och andra, verk av en utom
ordentlig gestaltningskraft och språkkon st,
som ställa henne i främsta raden av de mo
derna katolska diktarna.
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X,

FYRA B O R T GLÖMDA SVE N Sl(A HE LGON.
Bland de stora och i folkens liv
betydelsefulla traditioner, som re
,formationen avbröt, var också de
skandinaviska folkens gemenskap
med den triumferande Kyrkan, så
dan denna gemenskap gestaltat sig
efter sjuhundra år av delaktighet
i den stridande Kyrkan. Till våra
dagar ha väl de stora nationalhel
gonen, St. Olov, St. Knut, St. Erik,
St. Henrik, bevarat en stor del av
sin glans trots den förstörelse som
gått över våra medeltida litterära
skatter. Deras liv förtonar dock i
en legendarisk slöja, vi veta att de
förtjänat den himmelska kronan,
men huru de gjort det, är ofta icke
lätt att exakt säga. Det är mera
folkets fromhet som burit deras
storhet genom tiderna än den
egentliga kunskapen om deras egna
gärningar. Vad värre är, de heliga
persone>1·, som i tiden stå oss när
mare, om vilka flera vittnesbörd
borde vara bevarade, och vilka så
ledes borde kunna tala till oss på
ett mera personligt sätt, hava i
högre grad blivit glömda. Endast
de ha fått sina namn bevarade till
eftervärlden, vilkas sak förts ända
till Rom. Men i flera fall ha även
dessa efter reformationen blivii
glömda av den katolska kristen
heten. Detta gäller framför allt
fyra nordiska helgon, vilkas process
under 1400-talet fördes ända fram
till den påvliga stadfästelsen av de
ras kult, men vilkas namn icke
,desto mindre i dag saknas i varje
kalender, även i de nordiska, där
· de naturligen hava hört och nu
borde höra hemma. Dessa fyra hel
gon äro de saliga biskoparna Bryn
julv av Skara, Hemming av Åbo
och Nikolaus av Linköping samt
den saliga Ingrid av Skänninge, av
dominikanerorden. Det vore små
ningom tid att något skulle göras
åt saken, desto mera som intet tvi- ·
vel kan råda om att den på högsta
ort är avgjord.

Dessa fyra heliga äro märkliga
icke minst därigenom, att de före
träda något av det bästa, soni vår
medeltid .frambragte, i religiös lik
som i kulturell gärning. Den sal.
Brynjulv av Skara (t 1 317 ) , av
Algotssönernas berömda ätt, är en
av det 13 : de seklets mest markanta
kyrkliga personligheter i Skandina
vien, frejdad genom liv och seder,
genom sin lärdom och sin stifts
styrelse. Sina studier gjorde han i
Paris. De officier han författade
höra till den svenska medeltidslit
teraturens pärlor. Den sal. Hem
ming, Åbobiskopen (t 1366), står
icke mindre klar för oss som den
katolska trons förkämpe i ett ny
ligen kristnat land. Vi kunna taga
del av hans omsorger om sitt vid
sträckta stift, vi känna hans rela
tioner till den hel. Birgitta, för
vars räkning han ,gjorde en Rom
{ärd, och vi kunna i Å:bo domky11ka
beundra det praktfulla skrin, som
ännu innesluter en del av hans kvar
levor. Den sal. biskopen Nikolaus
Hermansson ( t 1391) åter är blott
alltför väl känd som den hel. Bir
gittas vän och författare till den
vackra hymnen »Rosa rorans boni
tatem». Också han hade genom
-Studier i Paris och Orleans trätt i
nära förbindelse med tidens pulse-·
rande kulturliv. Mest fragmenta
riskt ter sig för oss den sal. Ingrids
( t 1282) liv, så länge icke nytt ma
terial kunnat bringas i dagen. Hon
tillhörde Elovssönernas ätt och var
nära befryndad med den hel. Bir
gitta, som i henne tydligen haft en
förebild. Efter vallfärder till Rom
och Jerusalem grundade hon mecl
bistånd av konung Magnus Ladulås
dominikansystrakonventet i Skän-
ninge. Petrus av Dacia, den kände
predikar.brodern, »vår förste för
fattare», var hennes andliga fader.
Alla fyra företräda den nationella
religiösa traditionen. Den sal. Hem
ming är utom St. Henrik det enda
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helgon som Finland kan räkna
som sitt eget. Och den sal. Ingrid
är Nordens enda dominikanhelgon.
Om de nordiska folken åter skola
kunna: finna vägen till.baka till sin
stora medeltida tradition, så. måste
förbindelsen också återupptagas
m_ed dem, som då företrädde den
samma. Vi ha icke råd att förlora
en enda. Fyrahundra år av öde
läggelse ha gjort den skaran, som
representerar oss inför Guds tron,
blott alltför liten.
Det var under en förnedringstid
.för Sverige och Finland, som tan
ken först valmade att vädja till
Rom för att få Brynjulv, Nikolaus
och Ingrid erkända som helgon.
Våra källor äro alltför torftiga .för
att vi under 1300-talet skulle kun
na närmare följa utvecklingen av
deras kult. Men åtminstone den
28 februari 1402 anställdes i Lin
köpings domkyrka förhör angående
ett av biskop Nikolaus fem år ticli
gare verkat under, och i ett brev,
författat vintern 1409-1 0, anträf
fas den första upplysningen om
strävandena rörande den sal. Ing
rids kanonisering1 ) . Det förefaller
som om Linköpings doml\a,p itel
tvistat med dominikanernas provin
sial om vem som skulle få .föra
fram saken till Rom. Det är möj
ligt, att stora påveschismen spelat
in, det är också möjligt att man i
Sverige ogärna sett provinsialen,
som då råkade tillhöra ett danskt
konvent.
Först sedan konciliet i Konstanz
sammankallats, fick ,frågan emel
lertid lgu.alitet i sin fulla utsträck
ning. en 1 6 mars 1414 skrevo bi
sk "' Knut och domkapitlet i Lin
köping 'till påven - d. v. s. mot
påven Johannes XXIII - och kar
dinalskollegiet och begärde, att bi
skop Nikolaus och Ingrid skulle
kanoniseras2 ) . Den 20 mars rik
tade så ärkebiskop Johannes av
Uppsala samt biskoparna Andreas
av Strängnäs, Petrus av Västerås
och Eskil av Växjö en anhållan till
Johannes XXIII om kanonisering
av Brynjulv av Skara, Nikolaus av

Linköping och Ingrid av Skän
ninge3 ) . Följande dag skrevo ärke
biskoparna Petrus av Lund och
Eskil av Nidaros på egna, det sven
ska folkets och konung Eriks väg
nar till Johannes XXIII i samma
ärende" ) . Vardera skrivelsen är da
terad i Vadstena. De båda ärke
biskoparna försäkra i sitt brev, att
de nämnd:1 YÖrdnadsvärda per,so
nerna voro berömda icke blott i
Sverige, utan även i grannländerna.
Också konung Erik av Danmark,
Norge och Sverige förmåddes att
personligen ingripa i saken. Hans
brev till Johannes XXIII är dag
tecknat på Kalmar slott den 1 april
samma år5 ) . Konung Erik gj orde
även abboten Sten från Munkalivs
kloster till sin prokurator vid ku
rian i denna sak. Detta framgår av
ett notarialintyg, som den 28 april
avgavs på Kalmar slott i närvaro
av ärkebiskopen av Lund samt fle
ra andliga och världsliga råds
herrar, sekreteraren Johannes An
dree, d omprost i Odense, skattmäs-
taren Nafno Johannis, kanik i Ros
kilde, »magiste curie» herr Johan
nes Dunen och herr Bengt Pog
wisch6 ) .
Tillsammans med suppliken från
biskopen och domkapitlet i Lin
köping avsändes de handlingar,
man hopbragt rörande biskop Niko
laus' och den sal. Ingrids liv7 • Det
samma har naturligtvis skett ifråga
om biskop Brynjulv. Det framgår,
att samtliga biskopar inom Uppsala
kyrkoprovins ävensom ett flertal
domkapitel, konvent, kyrkor och
kloster, adliga herrar och köpstä
der förenat sig i supplikerna. Sa
ken har även vid konciliet i Kon
stanz avancerat i gynnsam riktning.
Konciliet överlämnade prövningen
av de insända handlingarna åt en
kommission, bestående av kardina
lerna Petrus av S. Crisogono (Pierre
cl' Ailly) och Oddo av .S. Giorgio in
Vela,hro (Oddo Colonna, senare på
ven Martin V) samt teologie pro
fessorerna .Tohannes Gerson, kan
sler för universitetet i Paris, Lam
· bertus de Gelria, Petrus de Pulcha
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från Wien, Wilhelmus Clintli och
Johannes Blotwelle. På grund av
denna kommissions utlåtande gav
konciliet den 27 april 1416 sitt bi
fall till processens öppnande, och
utsåg biskoparna Josef av Oslo ,
Magnus av Å·bo och Eskil av Växjö
att som kommissarier leda den
samma8 ).
Konciliets brev nådde de nämn
da prelaterna i Skara den 10 april
1417° ) . Blott några veckor tidigare,
den 1 mars 1417, hade Sveriges
samtliga biskopar gjort en förnyad
framställning till kurian10 ) . På ba
sen av de från konciliets sida fram
ställda articuli interrogatorii, in
leddes nu processus in partihus för
de tre till kanonisation föreslagna
personerna. Akterna från den sal.
Brynjulvs process äro i sin helhet
till våra dagar bevarade. Förhöret
försiggick i Skara den 10-12 april
och i Vadstena den 28 april 141711 ) .
I nyaste tid ha dessutom akterna
Ifrån den sal. Nikolm\� process
återfunnits i Florens12 ) :/�Av akter
na för den sal. Ingrids process
återstå .endast tvenne blad, vilka
hittats i Köpenhamn som 1 bokpär
mar1 3 ) . Tvenne personnotiser i det
av Schiick publicerade fragmentet
giva vid handen, att förhöret hål
lits någon gång mellan den 21 april
och den 29 juli 1417, östgötalag
mannen herr Ivar Nilsson (fyr
styckad sköld) , som i fragmentet
omtalas som avliden, begravdes den
förra dagen , och domprosten Lau
rentius Oddonis, som där uppträ
der som huvudvittne, avled den se
nare dagen14 ) . Det heter ytterliga
re i fragmentet, att Laurentius Od
donis förhördes »die sa1bbati i XXLT
pre dicti mensis» - och den 22 maj
var detta år en lördag. Processer
na göra samtliga intrycket av att
vara förda med all den juridiska
noggrannhet, som kännetecknade
tidens kanonister. Vittnenas ålder
är varje gång anförd och man sär
skiljer varje gång noga mellan vad
de hört andra berätta.
Emellertid ser det ut, som om sa
ken tills vidare runnit ut i sanden.

Den nyvalde påven Martin V, vil
ken som kardinal redan deltagit
i granskningen av de insända berät
telserna, stadfäste ännu den 7 maj
1418, kort före konciliets avslutan
de, de av detta utnämnda kommis
sarierna i deras uppdrag15 ) . Men
processen har icke denna gång bli
vit fullföljd i Rom. Den antag
ligaste orsaken är brist på penning
ar. Utgifterna för en kanonisation
rörde sig om summor, som i den
fattiga Norden representerade för
mögenheter. Genom ett bevarat
kvitto veta vi även, att biskoparna
i Skara och Linköping ävensom
systrakonventet i Skänninge 1418
sänt penningar till den svenska
prokuratorn vid kurian10 ) . Men den
följande tiden betecknar i Sveriges
historia ett politiskt och ekono
miskt svaghetstillstånd, förorsakat
av omständigheter som samman
hängde med unionen med Dan�
mark. Penningbristen var stor,
myntet försämrades, och vad ,som
fanns strömmade i skatter till
Danmark. Det holsteinska kriget,
i vilket även Sverige indrogs bidrog
att göra allt detta mera kännbart.
Dessutom påtvang konungen landet
ovärdiga danska män som bisko
par. Ärkebiskop Johannes Gerechi
ni måiste 1421 avsättas av påven
och ärkebiskopsvalet 1432 artade·
till en tvist, som fortgick i flera
år. Genom hela 1400-talet fylldes
Sveriges historia sedan av unions
krig och inre oroligheter, tills riks
föreståndaren Sten Sture d. ä. ånyo
förmådde samla de nationella kraf
terna. ·
Intresset i Sverige för de nya
helgonen var dock hela tiden oför
minskat. Från 1400-talet äga vi en
mängd urkunder som vittna om
huru devotionen växte i hela Skan
dinavien. Intressant är ett dolrn
ment, daterat i Köpenhamn den
19 juli 1419, i vilket en viss Ulv
Stafifansson förbinder sig att sona
ett dråp med vallfärder till St. Olov
i Skåne, den hel. Enevald i Sölves
borg, den hel. Birgitta i Vadstena,
den hel. Ingrid och den hel. Niko-
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lans i Skänninge, ävensom till Vår
Fru i Aachen och det hel. Blodet i
Wilsnach17 ) . Vid samma tid bör
jar genom konungens inblandning
benämningen »sancta Ingrids clös
ter» slå igenom för dominikansyst
rarnas konvent i Skänni.nge - det
officiella namnet var ännu St. Mar
tins konvent18 ) .
Det var dock först mot seklets
slut, som man åter såg .sig i stånd
att uträtta något i Rom. Året innan
Sten Sture blev riksföreståndare,
eller 1469, hade en annan kraftfull
personlighet, magister Jakob Ulvs
son, bestigit ärkebiskopsstolen i
Uppsala. Också de andra svenska
biskoparna vid denna tid, Henrik
Tidemansson i Linköping (14651500), Brynjulv Gerlaksson (1478
--1505), Ifonrad Rogge i Strängnä'>
( 1479-1501) och Magnus Nilsson
i Åbo (1489-1500 ) voro betydande
män och goda stiftsherdar. I för sta rummet gick dock nu den sal.
Katarina, den hel. Birgittas dotter
(t 1381) . Hennes kult uppbars
framför allt inom birgittinorden,
som var en mäktig interskandina
visk faktor. De svenska biskoparna
vände sig 1474 till påven med peti
tion om hennes kanonisering. Den
14 juni 1488 gav Innocentius VIII
slutligen sitt tillstånd till transla
tionen av hennes reliker, sedan yt
terligare biskopar och råd i Dan
mark och Norge förenat sig om
begäran, och sedan Vadstena hirgiL
tinkloster i klagande ordalag åbe
ropande sig på sin fattigdom vänt
sig till den helige Fadern. Hennes
translation firades i Vadstena som
en nationell högtid den 1 augusti
1489 av ärkebiskop Jakob Ulvsson
i närvaro av biskoparna av Lin
köping, Skara, Växjö och Tiberias,
ett flertal lärda doktorer och pre
later, Sveriges riksföreståndare och
rikets råd och herrar19 ) . Till den
kanonisation, som påven i sin bulla
ställt i utsikt, skulle man dock ald
rig få medel. Men den sal. Kata
rinas namn inskrevs dock i de
svenska kalendarierna och har även
· bevarats i det nuvarande apostoli-

ska vikariatets kalender (dag: 22
mars) .
Därmed var den rad av transla
tioner inledd, som nu skulle fort
sätta ända till reformationen och
skänka Sverige så många egna be-
liga. En man, som i utverkandet
av tillståndet till den sal. Kata
rinas translation tagit en livlig del,
var Sveriges ombud vid romerska
kurian, magister Hemming Gadh ,
senare decretorum doctor, dom
prost och electus i Linköping, en
av Sturetidens mest inflytelserika
svenska p0Iitiker20 ) . Han åtog sig
nu även drivandet av de andra
svenska helgonens sak. Utom de
redan nämnda, Ingrid, Brynj ulv
och Nikolaus, hade under senare
delen av 1400-talet dessutom en
fjärde person blivit aktuell, den
vördnadsvärde biskop Hemming av
Åbo. Berättelsen om den sal. Kata
rinas translation, slutar med en
uppräkning av stundande kanoni
sationer - den hel. Sigfrids syster
söner, den sal. Brynjulv och den
sal. Nikolaus, mäster Peder i Vad
stena, priorn Peder i Alvastra, båda
den hel. Birgittas förljeslagare.
Hemming nämnes icke här ännu,
eller också har hans sak haft ett
mera lokalt finskt intresse. Men
ett brev frårt Åbobiskopen Magnus
till kyrkoherden i Stockholm den
18 juli 1495 visar att frågan då är
väckt - biskopen ber kyrkoherden
noga uppteckna alla mirakler, som
ske genom den sal. Hemming2\) .
Det heter i brevet, att alltsedan
1416 åtskilliga under inträffat för
dem som åkallat hans förbön. När
processen fördes, är dock omöjligt
att i avsaknad av skriftliga vittnes
börd avgöra.
Hemming Gadhs och det svenska
episkopatets gemensamma bemö
danden kröntes också slutligen
med framgång. Med Innocentius
VIII : s tillstånd kunde den sal.
Brynjulvs translation försiggå i
Skara redan den 16 augusti 149222 ) .
Fem år senare utverkade Hemming
Gadh av Alexander VI ett brev, gi
vet i Rom den 16 juli 1497, där
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p åven uppdrog åt ärkebiskop Jakob
Ulvsson samt biskoparna i Lin
köping, Skara och Åbo att verk
ställa en translation av de fyra sa
liga till en förnämligare plats i
respektive dom- och klosterkyrkor,
där de kunde äras i avvaktan på
kanonisationen23 ) . Vid den om
ständigheten, att den sal. Brynjulv
.redan skrinlagts synes intet avse
ende blivit fäst. Den 10 juli 1499
petitionerade ärkebiskop Jakob
Ulvsson, biskoparna av Strängnäs
och Linköping, Sten Sture samt
herrar Svante Nilsson och Nils
Klausson från Stockholm på nytt,
att den sal. Ingrid skulle inskrivas
i »sanctorun1 catologo»24 ) . Innan
denna skrivelse nådde Rom, hade
Hemming Gadh emellertid utverkat
en Jmlla, daterad den 16 mars 1499,
där påven förnyade innehållet i den
tidigare skrivelsen, i det han på
nytt gav tillstånd till translationen
.och påbjöd att de nya saliga må
äras i fromhet och vördnad, utan
samvetsängslan eller misstanke för
avgudadyrkan, med all högtidlighet,
till dess att det komme till kano
nisation »såsom vi för avsikt hava»
(donec ad canonizacionem ipsam,
-vt in animo nobis est, cum juris
solempnibus pervenietur25 ) .
Längre skulle man icke komma.
Medel funnos icke att driva saken
ända till kanonisation. Nya krig
med Danmark och inre förveck
lingar bidrogo härtill. Med mörla
lyckades man hopbringa de medel
som behövdes för att med tillbörlig
högtidlighet kunna verkställa trans
lationerna. Men man hade i alla
händelser nått ett resultat, fyra nya
infödda helgon kunde införas i de
lokala kalendarierna, deras minne
offentligen äras och deras förböner
åkallas.
Den sal. Brynjulvs translation
hade som nämnts redan försiggått.
Det dröjde åtta år, innan man hade
råd att föranstalta den sal. Ingrids
skrinläggning. Ärkebiskop Jakob
Ulvsson uppdrog i ett brev av den
20 maj 1507 detta åt biskoparna
av Skara, Strängnäs och Växjö2 6 ) ,

Diarium Wazstenense förtäljer om
den märkliga tilldragelsen : »Sam
ma år ( 1507) den helige konungen
och martyren Olovs dag förrättades
den sal. Ingrids translation i staden
Skänninge genom de vördiga fäder
na och herrarna, biskoparna av
Guds och den apostoliska stolens
nåde, herr Ingemar av Växjö och
Vincentius av Skara, i närvaro av
rikets föreståndare herr Svante,
med många andra herrar och fruar
samt en väldig folkmängd. Gud
vare lov» 27 ) . Också den s. k. Sture
krönikan ihågkommer händelsen
med en lång beskrivning av festlig
heterna28 ) . St. Olov var Skänninge
brödrakonvents skyddspatron, vars
dag alltid firades med en stor
marknad, så att tillströmningen av
.folk även av den orsaken var stor.
Det var den sista glansfulla tilldra
gelsen i de nordiska dominikaner
nas historia. Naturligtvis har också
ett officium komponerats till den
sal. Ingrids ära för användning i
predikarbrödernas kloster och i
stiftet Linköping. Men blott en
ringa rest har undgått förstörelsen
-- den sal. Ingrids sekvens. I Upp
sala universitets bibliotek förvaras
nämligen en latinsk papperscodex,
C 513, ett sekventionarium, skrivet
1517 i Strängnäs konvent av lek
torn Gudmundus Benedicti (pro
vinsialprior 1496�1505) för kon
ventet i Västerås20 ) . Bland andra
sekvenser ingår även en till den
sal. Ingrid. Här få vi också av
sekvensens plats i codex'en veta,
att den sal. Ingrid firades någon
dag mellan S:ta Helena av Skövde
(30 juli) och St. Dominilms (4
augusti) . Möjligen har Messenius
i sin uppgift om hennes dödsdag,
som han uppger till den 2 septem
ber, misstagit sig blott om måna
den.
Ännu längre dröjde det med de
andra translationerna. Biskop Mag
nus i Åbo hade visserligen samlat
en kassa för den sal. Hemming,
men denna användes av riksföre ståndaren Sten Sture för att för
svara landet i kriget mot ryssarna

1841496 3 0 ) . Sedan följde det danska
kriget, varunder Åbo 1509 plundra
des. Icke förrän 1514 kunde trans
lationen ske. Ceremonielet var upp
gjort av Hemming Gadh, som alltid
bevarade en stor vördnad för sin
helige namne31 ) . Translationen för
rättades av den gamle ärkebiskop
Jakob Ulvsson, biträdd av riksföre
ståndaren Sten Sture d. y. 32 ) . Den
. 1 2 juli voro de svenska biskoparna
tillbaka i Stockholm medförande
en relik av helgonet. Av den sal.
Hemmings officium finnes intet be. varat, vi veta blott att hans fest fi
rades den 21 maj. Den sal. bisko
pen Nikolaus Hermanssons reliker
skrinlades slutligen den 4 februari
1515 i Linköping33 ) . Den högtid
liga akten. förrättades även nu i
riksföreståndarens närvaro, tro
ligen av Linköpingsbiskopen Hans
. Brask. Samtliga svenska biskopar,
utom den gamle Jakob Ulvsson och
Åbobiskopen biträdde. Sturekröni
kan har en präktig l beskrivning av
denna den svenska medeltidens
kanske sista stora kyrkliga tilldra
gelse 34 ) . Den sal. Nikolaus' offi
cium finnes i sin helhet i det »Vita
S. Nicholai», som Hans Brask 1523
lät utgå av sitt tryckeri i Söder
köping. Hans fest firades i enlig
het med påvlige legaten Arlimbol
dis föreskrift den första söndagen
i majB5 ) .
Det var endast e n kort tid som
dåmera var beskärd det blomstran
de katolska livet i Sverige och Fin
land, och därmed även kulten av
de nya· heliga. Därav den glömska,
som fallit över den. Samma år som
»Vita S. Nicholai>/ utkom hyllades
Gustav Eriksson Vasa som Sveri
ges konung, den man, som skulle
svika sin konungaed, att vidmakt
hålla den kristna, katolska tron och
värja Kyrkans frihet. Ännu i den
på 1 520-talet skrivna inledningen
till de svenska rimkrönikorna och
den där ingående vackra hyllning
en till Sveriges rikes alla helgon
ihågkommas efter St. Erik och St.
Henrik »ther nest hellige biscopp
brynvlff aff schara, hemmingus

som och biscopp i aåbo tnonde
wara» ävensom »Nicolaus aff lyn
copungh biscopp hellig och säll »
samt »sancta ingrid aff skeninge
then hellige qvinne»3 6 ) . Sedan kom
förstörelsen. Undan denna har
räddats blott några spillror, utom
den sal. Hemmings skrin, som än
i dag står i Åbo domkyrka, ett ståt
ligt och samtidigt bedrövligt min
nesmärke av vad som engång varit.
Den sal. Ingrids liksom den hel.
Birgittas och den sal. Katarinas re
liker ha åter måhända förts till
Polen37 ) . Det beklagligaste var
dock, att även den katolska världen
glömde dessa heliga. De svenska
katolikerna under de sekler som
följde voro för få för att kunna
bära upp traditionen. Johannes
Vastovius, den landsflyktige sven
ske prelaten, och Johannes Messe
nius, den store hävdateclmaren,
voro de sista som sökte göra det.
Bland de s. k. »ofäicia Poloniae et
Sueciae» infördes de av okänd an
ledning icke - endast den sal.
Katarina av Vadsten a förekommer
där. Så har det kommit sig, att
deras namn icke heller i dag före
komma i kalendrarna för de apos·
toliska vikariaten Sverige och Fin
land. Lika litet har den sal. Ingrid
bevarats i hågkomst av sin egen
orden. Saken är dock i princip all
deles klar. De tre biskoparna och
Skänninge systrakonvents grund
läggarinna hava av Kyrkan tiller
känts samma äreställning som den
sal. Katarina. Det återstår endast
att verkställa vad som redan är lag
fäst. Och man må kunna hoppas,
att vad som gått förlorat i officie
texter, skall kunna restaureras av
män med pietet och lärdom. Att
traditionernas återknytande skall
hälsas med glädje av Sveriges och
Finlands katolska folk, liksom av
hela predikarbrödernas vördnads
värda orden skall väl ingen be
tvivla.
Jal'l Gallen.
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S A N N I N G E N O M M E X I I( O.
»Om man tillfrågar Mexikos re
presentanter i utlandet angående
förföljelserna mot katolikerna i de
ras hemland», skriver den bekanta
signaturen M. Vincent i La Croix1 ) ,
»så lyder deras svar kategoriskt
och enkelt :
'Vår regering respekterar medbor
garens samvetsfrihet och religions
utövning, men den är å sin sida
nödsakad att kräva respekt för
lagen.'
Detta innebär, att det icke fin
nes religionsförföljelse i Mexiko,
utan endast tillämpning av straff
mot lagöverträdare.
Man kan icke mer finurligt sling
ra sig ifrån att giva svar, som, om
det gåves sanningsenligt, skulle
väcka harm hos alla rättänkande
människor.
Vad är det då för en lag, som
den mexikanska regeringen anser
sig förpliktad att försvara med en
så hänsynslös energi, att överträ
delser därav bestraffas med lands
förvisning och död?
Våra läsare kunna sjä\va be
döma detta på grund av några fa!t
ta, som vi här skola framlägga.
Först och främst några exempel
på nu gällande postlagstiftning.
Den mexikanska regeringen har
genom ett dekret av presidenten
Cardenas av den 1 2 febntari för
ändrat lagen angående allmänna
befordringsbestämmelser (för Me 
xikos federativa postväsen).
Vi finna där följande »bestäm1nelser» :
»I betraktande av att den nuva
rande regeringens ideologiska strä
van går ut på att med alla till buds
stående medel bekämpa religiös
fanatism och f ördomar , med den
fasta föresatsen att åstadkomma
folkets frigörelse.
»I betraktande av att det för re'l
liserandet av denna uppgift är till
börligt vidtaga alla lagliga åtgärder,
vilka främja regeringens handlings_

frihet, så måste alla lagbestämmel
ser förändras, vilka icke motsvara
tidens krav och ideologiska strä
vanden.»
Efter dessa skenfagra motive
ringar följa nedanstående lagbe
stämmelser :
Artikel 541. Förbjudet att per
post befordra:
VI. Korrespondens som angri
per eller förklenar nationen eller
regeringen.
X. Korrespondens, som innehål
ler utbredande eller spridande av
någon l'eligionsläm av vad slag det
VaJ'Cl må.
Art. 543. Om i postförsändelser
påträffas något av vad, som omför
mäles i Art. 541, så skall förfaras
sålunda:
IV. Om det gäller något, som
avses i paragraferna VI och X, så
skall försändelsen, om den kom
mer från utlandet, returneras till
avsändningsorten; försändelser från
det inre av landet (ifrån Mexiko),
skola skickas till överstyrelsen för
posten och telegrafen för att under
gå vederbörlig behandling.
Så lyda bestämmelserna. De äro
klara och tydliga.
Här föreligger alltså en öppen
bekännelse, att i landet råder ett
tyranni, som icke ens respekterar
den mest elementära frihet - brev
hemligheten.
Att ett sådant slags censur före
kommer under krigstid, är natur
ligt. Men under fredstid och i ett
fl'itt land, kan detta icke stämplas
annat än såsom förföljelse.
Skollagstiftningen är ännu geme
nare, enär den avser att ur barnens
hjärtan röva bort deras dyrbaraste
klenod, ll'on.
I Mexiko är den offentliga un
dervisningen obligatol'isk och kom
mzznistisk.
Obligatol'isk, så fullständigt, att
katolska skolor äro förbjudna.
Till namnet socialistisk, men av
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det slag, som råder i Moskva, som
förkunnas av kommunisterna, och
som förklarar religionen krig, un
der föregivande, »att religionen är
opium för folket». Därför skall
också varje offentlig skola i Mexi
ko lära gudsförnekelse.
Här ett prov på, huru denna un
dervisning bedrives. Först och
främst finnes en ateistisk läs�bok,
författad av Garrido, som begick
självmord. Den och dess kommen
tar skall läsas en gång i veckan.
Vidare hava barnen där, liksom
i Moskva, framiför sig »konstverk»,
där hädelser och antireligiösa slag
ord äro blandade med utfall mot
kapitalismen. En sådan utställ
ning hölls från 25 november till 9
december 1934 i Peter-Paulskolle
giet, som rövats från jesuitfäderna.
De grundsatser, som inplantas
hos de unga, äro sammanfattade
av Germain Litz Arzubide till bruk
för kommunistiska lärare. De lyda:
»I det universella proletariatets
namn förklara vi: 1:o) Gud finnes
icke; begreppet Gud har uppkom
mit i hjärnan på vildar, som äro
oförmögna att uppfatta natu,ren
och människan ; 2: o) begreppet
Gud har tjänat till att utlämna ar
betarna till utplundring av kapita
listerna; de ansvarige för detta sa
kernas tillstånd äro prästerna, ka
pitalismens medbrottslingar.
Till följd härav döma vi Gud att
utplånas ur mänskligt medvetande,
där han åstadkommer fruktan och
okunnighet. Vi döma religionerna
till förföljelse, därför att de äro
kapitalismen behjälpliga i att för
trycka folken. Låtom oss därför
stänga alla katolska kyrkor, syna
gogor, protestantiska kyrkor, fri
murarloger och alla ställen, där
Gud gömmer sig, och förvandla
dem till skolor, museer, verkstäder
och arbetarklubhar. Lämnom gång
na tiders människor åt deras spök
rädsla och låtom oss rikta våra
blickar på barnen, på framtiden,
där den sociala rättvisans röda
morgonrodnad gryr».
Anställ nu jämförelse mellan

dessa dokument och det lakoniska
svaret från Mexikos representanter :
» Man förföljer icke i Mexiko, man
kräver endas t aktning för lagen».
I sanning ett konstigt sätt att
göra lagen aktad.
Religionslagstiftningen i egentlig
mening är icke mindre ovärdig ett
civiliserat folk.
Enligt Mexikos lagar har Kyr
kan ingen som helst laglig rätt,
utan allt vad hon äger, är beroende
av godtycket hos den revolutionära
minoritet, som för närvarande sit
ter vid makten. Alla utländska
präster äro utvisade, och präster
hemmahörande i Mexiko, behand
las av polisen som brottslingar. Så
lunda stadgar staten Oaxaca genom
ett dekret av den 28 januari 1935,
att icke mer än en enda präst får
finnas för hela befolkningen, som
består av 1, 082, 131 själar. Om en
katolik har lyckan att leva i när
heten av en kyrka, där mässa ännu
är tillåten, så löper han risk att bli
ihjälslagen, för att han bevistat en
sådan. Så skedde nyligen i en för
stad till Mexiko. Rödskjortorna
under ledning av sekreteraren i
jordbn1ksdepartementet, slogo ihjäl
20 katoliker, män och kvinnor.
Sådan är tillämpningen av dessa
lagar, som den mexikanska rege
ringen berömmer sig av att bringa
i verkställighet. För dessa lagars
skull hava h1.mdratals präster och
lekmän dödats, tusentals hava kas
tats i fängelse, blivit landsförvisade,
bötfällda, fått sin egendom kon
fiskerad och sett sig själva beljug�
na på det skamlösaste sätt.
Och likväl förföljer Mexiko ingen.
Vilken ironi !
- Jag vet vad man kunde säga:
»Lagen är ett uttryck för folkets
,vilja: Man måste lyda landets la
gar».
· .Tag skall icke här vederlägga
detta dumma påstående, som icke
är mer sant i Mexiko än annor
städes. Alla mina läsare veta, att
orättfärdiga lagar äro utan gällan
de kraft, även om de genomdrivits
av en kompakt majoritet, ja, till
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och med enhälligt. Ty här gäller
den gamla sanningen: »l\�an bör
lyda . Gud mer än människor».
(Apostlag. 5 : 29) .
Men vad jag vill framhålla, är
det faktum, att de mexikanska la
garna icke äro ett uttryck för en
/constitutionell majoritet, utan ge 
nomtrumfade av militära ursur
patorer, som regera landet med
skräckmedel.
De maktägande i olika stater tiga
inför föi,följelserna i Mexiko, men
hederligt folk börjar här och där
röra på sig1 ) .
I Polen hava sålunda katolska
arbetarorganisationer uppmanat re
geringen att, såsom representant
för en katolsk makt med mer än
30 miljoner medborgare, protestera
mot religionsförföljelsen i Mexiko.
I England höjdes i Parlamentet
en röst för att begära förklaringar,
angående vissa kränkningar av , in
ternationell rätt, och en undersök
ning beslöts. Och i Förenta Stater
nas parlament hölls den 25 april
1935, ett anförande mot det kom
munistiska tyranniet i Mexiko av
representanten för Pennsylvania,
C. G. Fenerty.
Han anställde därvid en jämfö
relse mellan den kulturella nivå,
varpå Mexiko befann sig under ka
tolsk regime och nu undei· röd
terror.
För 100 år sedan, u·nder katolska
Kyrkans egid, hade Mexiko . propor
tionsvis /lel'e högl'e och lägl'e s/colol'
samt fä1'l'e analfabetel' än Storbrit
tanien vid samma tidpunkt. Det
kommunistiska våldsväldet där
emot, mm upprätthåller sin makt
e ndast med tillhjälp av maskin
gevär och bajonetter, stänger alla
katolska läroverk och skolor, kon
fiskerar deras egendom och för
sänker folket i okunnighet: den
undervisning, som meddelas i stats
skolorna avser endast att ödelägga
kristen tro och moral föl' att upp
väcka brutala instinkter och lös
släppa köttets lustar.
Fenerty uppläste i översättning
den ed, som avfordras varj e lärare

i mexikanska skolor, och vari den
ne bl. a. förklarar sig vara ateist
och oförsonlig fiende till den ro
mersk-katolska religionen samt för
pliktar sig att icke tåla religions
utövning av vad slag det vara må,
varken för egen del ell er för sitt
husfolk.
Fenerty framhöll vidare, huru
vissa nord-amerikanska oljemag
nater för snöd vinnings skull hade
gynnat de revolutionära rörelser,
som nu kulminerat i Mexikos sov
jetisering.
»Caranza, Obregon, Calles, alla
dess parasitiska banditer ('all of
these parnsitical bandits' ) hade�.
sade Fenerty, »tillförsäkrat sig sin
ställning med stöd av nord-ameri
kanska penningmatadorer. Vapen
och ammunition hade skickats till
Carranza vid hans angrepp mot
mexikanska republikens lagliga re
gering».
Först sedan Mexiko blivit en
hantlangare åt Moskva, och För
enta Staterna invid sin egen gräns
fått en kommuniststat, där endast
under åren 1926-1929 bl. ·a. över
200 präster mördats, hade äntligen
ögonen öppnats på många. Tusen
och åter tusen medborgare i För
enta Staterna, av olika religion och
i olika ställning i livet, katoliker,
protestanter, judar, hava kraftigt
protesterat mot religionsförfölj el
serna, och fem nord-amerikanska
stater, Arizona, Illinois, New York,
Massachusetts och Maryland hava
,fattat resolutioner, vari påyrkas
undersökning av förhållandena i
Mexiko».
»Vem är då denne Calles, leda
ren av det revolutionära partiet?»,
sporde Fenerty i sitt anförande.
Mexikos röde tsar är av halvblod,
son till en syrisk gårdfarihandlare.
Sedan han genom allehanda
stämplingar vunnit inflytande över
väpnade styrkor, röjde han ur vä
gen några motståndare och upp
ställde sig som kandidat vid pre
sidentvalet, varvid hans medtävlare
Flores visserligen el'höll rösterna
men Calles 1·äknade dem och eröv-
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rade dymedelst presidentskärpet
och Chapultepec-palatset.
Efter att rförr såsom bykassör
hava försnillat municipalfonder,
tager Calles nu hand om statens
skattkammare och ur den har han
utbetalt miljoner pesos för att
finansiera revolution i Nicaragua
och kommunistisk propaganda i
Mexiko och Centralamerika.
Efter att i sin ungdom hava
misslyckats såsom skollärare i
Gua�'mas, försöker han numera att
reformera hela undervisningsväsen�
det i Mexiko och skryter med att
hava stängt ett antal gymnasier.
Efter att hava misslyckats såsom
lantbrukare i Santa Rosa, där går
den under hans ledning blev bank
rutt, inför han ett agrarsystem, som
fördärvar mexikanskt åkerbruk.
Efter att hava misslyckats såsom
industriidkare på en · mjölkvarn i
Fronteras, utfärdar han nu förord
ningar, ruinerande iför många in
dustriella företag i Mexiko.
Utan att hava studerat national
ekonomi, ställer han till en ekono
misk revolution, som förorsakar
otroligt hårda tider för Mexikos
folk.
Han poserar som vän till india
nerna och angriper dem. Han låt
sar sig vara arbetarvän och begag
nar detta såsom trappsteg till mak
ten. Han tvekar icke att låta döda
arbetare vid strejken i Sonora, och
de överlevande tvingar han sedan
att återgå till arbetet mot en dags
penning av 6 cents.
Efter en ostadig ungdom utan
alla tillgångar har han nu blivit
mångmiljonär genom att lägga be
slag på haciendor och lantgårdar,
statsjord i Vera Cruz, petroleum
källor, gruvor m. m. och genom alt
tvinga alla tjänstemän att ingå i
en förening, där de måste betal11
1 0 % av sina löner, och vars fon
der förvaltas av honom2 ) .
. . Katolske ärkebiskopen av Balti
more, Mgr. Michael J. Curley, har
tillställt Mexikos ambassadör i
ViTashington, Ca:stillo Naviga, etf
öppet brev, innehållande en rad
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indiskreta frågor, ,,ilka ambassa�
dören hittills icke kunnat eller ve
lat besvara. Dessa frågor lyda:
1) Är det sant att Calles år 192.6
i sitt tal till kongressen �kröt med,
att han stängt 139 Jrntolska kalle.;
gier (läroverk) ?
2 ) Vill N i upplysa om, huru
många sjukhus det fanns i Mexiko
i början av 1900-talet, och av vem
de underhöllos?
3) Vill Ni även meddela, huru
många sådana finnas kvar, och hur
många ännu underhållas, sedan
byggnaderna exproprierats av Cal
les' regering?
4 ) Är det icke sant, att under
spanska väldet de religiösa ordnar
na ha grundat ett stort antal läro
verk?
5 ) Är det icke sant, att efter oav
hängighetsförklaringen, de alla utan
undantag blivit stängda på grund
av att de radikala regeringarna ex 
proprierat byggnaderna?
6) Är det icke sant, att Giusto
Sera, en av de mest liberala för
fattarna, statsssekreterare för un
dervisningsväsendet under presi
dent Diaz' regering, förklarade, att
Mexiko har Kyrkan att tacka för
oräkneliga välgärningar, samt att
de katolska kollegiernas förstöran
de måste anses som en stor förlust
för landet?
7) Är det icke sant, att under
Porfirio Diaz' regering vissa fram
stående katoliker under den kyrk
liga hierarkiens ledning, börjat
införa sociala reformer, vilka re
geringen sedan antog genom ett
ministerial-beslut?
8) År det icke sant, att vissa
mexikanska konsuler hava försökt
hindra katolska kyrkofester i ut
landet, bl. a. i Förenta Staterna.
Har icke en viss Alexander V. Mar
tinez, mexikansk konsul i Los An
geles, i december 1934 försökt hin
,dra ett möte, som organiserats för
att fira Vår Fru av Guadelupe? 3 )
Har icke Hermeles E. Torres, mexi
kansk konsul i San Bernardino i
Kalifornien hänvänt sig till stadens
myndigheter för att de skulle för-
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bjuda katolikerna atf samla sig till
firande av denna kyrkofest? -- - 9) Skulle ·Ni vilja förklara för
d'e t amerikanska folket följande
omständigheter :
-. Den mexikansl�a regeringen har
ofta anbefallt regeringspressen att
t1nderstryka · fakta, vilka sklille ibe
'visa; att Kyl'lrnn kränker konstitu
Ho1ien. Men regeringen själv krän
ker däremot ofta konstitutionen,
iiå sna1't den därvid har tillfälle att
förfölj a K'.yrkari, såsom t. ex. ge
n<:mi - arre,steringen den 7 mars a,·
staden Mexikos äi·kebiskop Diaz.
_ 10) Är det icke sant, att myndig
lietern:;i. på en hel mängd orter lå
tit ur kyrkor, skolor och förenings
lokaler taga bort krucifix, tavlor
och andra kultföremål för att brän
iu1. deni . Qffentligt?
11 ) Är det icke sant, att en ar
betslös målare vid namn Cesario
Mujico i staden Mexiko icke erhål
ler. understöd. från arbetslöshets
kassan, - emedan han nekat van
helga en bild av Jungfru Maria ?
12) Är det icke sant, att i Gua
dalajara den 3 mars - i år polisen
sköt med kulsprutor på katoliker,
Vilka gingo i offentlig procession?
Kan _Ni _neka ,till, att 7 personer
ble,,o dödade och flera hundra så
rade därvid?
13) Är det icke sant, att alla
universitetets fakulteter i kulturens
och mänsklighetens namn prote
sterade emot de blodiga tilldragel
serna i' Guadalajara?
14) Är det icke .sant, att broder
Julius Alvarcz arkebuserades i
mars 1927 i San Giuliano i staten
Jalisco? Är det icke sant att broder Francisco Lopez arkebuserades
i Sah Martina under den heliga
veckan 1927 ävensom broder Chri
stobal Magolbanez i Colottan i sta
ten J alisco4 ) ?
I sitt· öppna brev framhöll ärke
biskopen av Baltimore Mgr. Curley,
att u.qiversitetsprofessorer, tillhö
rande alla .faktulteter, i kulturens
och mänsklighetens namn· proteste
rat mot de blodiga dåden mot ka0

toliker i Guadal-ajara. N -u hava även
studenterna -vid - universitetet i hu
vudstaden Mexiko; - akade1rtiska
medborgare av vitt skilda religiösa
och politiska åskådningar, haft
mod att kraftigt uttala sig mot det
förtrampande av friheten, isynner
het av samvetsfriheten, vartill den
nuvarande regeringen gör sig skyl
dig·5).
· En gripande !bild av förhållan
dena i mexikanska stater tecknas
av en · korrespondent _ till »Reichs
posb> (Vi'ien) .
Jag var», skriver han, .>>i Chi
lwahua, en av de 14, nu 15 stater,
i vilka varken präster eller guds
tj änst äro tillåtna. Och likväLfonn
jag i Chihuahua, där sorgflor hänger
på dörrarna, där män, kvinnor och
barn-, med sorgflor om armen, sörja,
att det heliga sakramentet är borta
- j ag såg kyrkor hela dagen fyllda
av hundratals bedjande. I S: t Fran
ciskuskyrkan, den äldsta i Chihua
hua, knäböjde några, hundra män,
kvinnor oc� barn, på stengolve.l
med ögonen fästade på det nakna
altaret, under det kommunistiska
arbetare höllo på att riva kyrkan
och murbruk föll såsom snö p å · de
lmäböj aride.
Även i Guadalajam fann jag
kyrkorna· överfyllda, också här var
man sorgklädd. Jag bevistade en
mässa; celebrerad av en j esuit
p ater, på vars huvud var satt pris;
likt -så många av sina medbröder
vågade han icke tillbringa mer än
en natt under samma tak. Och det
är ett vittnesbörd om de· mexikan
ska katolikernas hängivenhet, tro
het och mod, att de präster, med
vilka jag hade ressällskap, ständigt
blevo omringade av män och kvin
nor, som närmade sig dem och
bönfallande sade : »Padre, - stanna
över natten i vårt hus, Läs mässa
hos oss i morgon bittida».- Vid �n
av dessa mässor, vid vilka jag var
närvarande, knäböjde familjen. och
dess grannar på golvet i ett rum.
· Hostian togs fram ur lådan i ett
bord, paramenten ur ett skåp un0
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der golvet, gardinerna voro tätt för
dragna:, och unga män stodo. p å
val(t framför dörrar och fönster.
Någonstädes i Jalisco, fick j ag
träffa den helgonlika ärkebiskop
Orozsco av Guadalajara, som trots
förvisningen återvänt. På hans hu
vud är satt ett högt pris, men han
kom förklädd för att ! besöka sina
präster. Förklädd blandade han
sig bland_ folket, ja, stundom , bland
soldaterna.
Jag träffade honom - av påtag
liga skäl talar jag endast i allmän
na ordalag om platsen - i ett
skjul, till hälften under marken,
ett trångt kyffe, där man knappast
hade kunnat sätta in kreatur. Det
innehöll ett bord, två stolar, ett
tvätt.fat och en handduk, de tre
fönstren och två dörrarna stodo
ständigt öppna för att man skulle
kunna fly. Här lever ärkebiskopen,
en sj uttiårs mau;Jör att vara i 11är
heten av sin hjord. · Ki'ing ärke
biskopens av Guadalajara gömställe
hålla indianer vakt - dessa indi
aner, vilka av mexikanska ny
hetsbyrån uppgåvos hava avfallit
från Kyrkan. De skulle när som
helst våga livet för sin ärkebiskop.
De allena veta, var han>är. De äro
flera hundra. Och ingen skulle
förråda honom, icke för något pris
i världen.
Jag trädde i n i skjulet och vän- ,
tade under spänning. · En äldre
man kom in, klädd som en. iattig
peon, med sin sombrero i hllnden.
Han tog en ring ur fickan och sat:
te den på fingret: det· var' :ärke� .
biskopens fiskarring. Jag knäböjde__
och kysste ringen, men ärkebisko
pen log och sade vänligt: »Min son,
Du väntade nog icke att finna en
ärkebiskop under sådana förhål
landen. När Du kommer tillbaka
till Amerika, så säg Ditt folk, huru
en ärkebiskop lever nu för tiden i
Mexiko. Detta är mitt hem och
min katedral. Jag är i Guds hand.
Så många präster äro döda, att det
icke betyder något, om även en
ärkebiskop följer dem. »

J ag tillbragte tre timmar . hos
ärkebiskop Orozsco. Vi åto av de
enkla anrättning ar och frukter,
som indianerna medfört. Och där
på, vid avskedet gav han mig sin
välsignelse. Han anfö1:trodde mig
hälsningar till sina vänner i För
enta Staterna och även sitt herda
brev, s'om av lekmän blivit tryckt i
hemlighet under livsfara för dem.
Han bad mig · att lämna det till
ärkebiskop Diaz i huvudstaden, till
apostoliske delegaten i San Antonio
och till den amerikanska pi'essen.
- Ett par dagar därefter erhöll
jag i . huvudstaden Mexiko medde
lande, att ärkebiskop Orozsco tidigt
en morgon gått ut på fälten och
där prästvigt tjugu unga mij.n. Så:
som fordom martyrerna i Ron:is
katakomber, så leva nu Mexikos
katoliker.
Jag' såg aven nere tusen indianer
och · peöner, vilka tillryggalagt
hundratals mil, knäböja i katedra
len i huvudstaden - män, kvinnor
och barn, vilka alla väntade på
ärkebiskop Diaz för att kon:firme 
ras av honom. över berg och ge
nom sandöknar hade de kommit,
dFivna;, av fruktan för att vilket
ögonblic]i:. · som helst berövas möj
lighet �tt 1nottaga det�a sakrament.
De k6mmo ödmjukt, men utan
fruktan för soldaterna, som stodo
med påskruvade bajonetter bredvid
sina kanoner, framför förbunds
palatset, på andra sidan stora
_ torget.
Jag såg- även samma indianer
efter mil s.långa marscher komma
till -Vifr heliga Fru av Guadalupes
helgedom på hennes högtidsdag.
Borta i bergen och sandölmarna
hade truppavdelningar sökt spärra
deras väg, men ,f örgäves. De hade
likväl trängt sig fram och vandra
de vidare till basilikan. Många
sjönko vid sin ankomst ned på
stenläggningen vid kyrkans in
gång och insomnade, utmattade, så
att man på aftonen före kyrko
festen måste försiktigt gå över dem
för att komma in i basilikan.
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Femtusen katolikel' hava sedan
1929 dödats av de röda i Mexiko,
sedan regeringen brutit sitt Kyr
kan givna ord. Och ännu dö män
niskor alltjämt iför tron. Arke
buseringar ske numera icke offent
ligt. Rättsförhandlingar förekom
ma icke längre. Allt sker i hem
lighet liksom föregående häktning
ar, och ingen katolik i Mexiko vet,
när hans stund är kommen»" ) . S å
korrespondenten till »Reichspost»7 ) .
Mexikos katoliker leva nu under
förhållanden, som erinra om de
förfärliga katolik-föDföljelserna i
England och Irland på 15- och 16hundratalen8 ) , och om vad romer
ska katoliker, särskilt av polsk na
tionalitet, utstått dels i ryska riket
både under och efter tsartiden" ) ,
dels icke minst under den s. k.
kulturkampen i Preussen, som täv
lade med Moskva i våldsåtgärder
och stundom överträffade detta i
systematiskt förtryck10 ) .

Kulla pr Odensviholm, Kalmar
län, Sveriges skyddshelgons dag,
9/7 1935.
G us taf AI'mfelt.

1 ) La Croix d't1 Dimanche (Paris) , 24
mars 1935.
2 ) The Catholic Mind (New York) 8
j uni 1935.
•9 ) Vår Fru av Guadelupe är M exikos
förnämsta skyddshelgon.
4 ) » Kurj er Warszawski» (Warszawa), 17
maj 1935.
5 ) »L'Apötre du Foyer» (Saint-Etie1Jne)
N :o 7, 1935.
6 ) En svensk dam, född i M exiko , åter
kom dit på besök och återsåg sin dotters
reLigionslärare, elli katolsk präst, s�som
krymplin g : de röda terroristerna hade sli
tit av honom fotsulorna och tvungit hopom
att springa i sanden och därför kunde µan,
en man i sina bästa år, numera endast med
�törsta möda siäpa sig fram.
7 ) »Der Sendbote des göttlichen H erzens
Jesu» (In:trsbruck) N :o 7, 1935.
8 ) »Kyrkans his,toria», utgiven av Bir
gittaföreningen (Stockholm ) , sid. 270--275.
9 ) 0p. cit. sid. 357 f. f.
10 ) D :r Kazimiera Jezowa, »Die Bevöl
kerungs- und Wirtschaftsverhältnisse im
westlichen Polen» (Danzig 1933) , sid. 1 10 f. f.
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P re n u m e r e ra
på CREDO!
Verka fö r
tidskriftens
s p r i d n i n g!
Credo kostar för helår kr. 10: -,
för halvår kr. 5 : - och för kvar
tal kr. 2: 50. Lösnummerpris
kr. 1 : -.
Prenumeration kan ske å alla
postanstalter i riket samt hos
Expeditionen.
TRÄDGARDSGATAN
HÄLSINGBORG.

V a k tm ä s t a r e n
N. Smedjegatan 24 -

S tockho l m

LEO XIII:

Rundskrivelse om arbe
tarfrågan.
- Pris 50 öre. l(ARL ADAM:

-------

Tro och kärlek.
- Pris 1 kr. NILS BESI(OW:

Livstecken eller döds
tecken.
- Pris 50 öre GUSTAF ARMFELT:

Min väg till kyrkan.
- Pris 1 kr. -

Expeditionens adress :

NORRA

Att tillgå hos

19,

Postgirokonto n :r 77876.

GUSTAF ARMFELT:

Biskop Nils Herman sson.
- Pris 5 0 öre -

O rbis Catholicus
Intressant planschverk med ut
märkta fotografier från
skilda länder.
Säljes hos

I L L U M , K0benhavn
för det billiga priset av
Kr. 6 : 50.
______, ___
,______ I

N :a Smedjegat. 28I, Stockholm,
öppet måndagar kl. 3-5 em. och
kl. 7-8 em.

Anmälda nya böcker

M e n n esket og Samfundet
Politisk-Etiske Betraktninger
av
A . J. L U T Z
Prest i Dominikanerorden.

Nyförvärv:
Die Erlösung Siinde und
Siihne m. fl.
Federer : Unter siidlichen Sonnen und
Menschen.
Emilia Fogelklou: Birgitta.
Sven Stolpe: Den Kristna Falangen.
Jacqites d'Arnoux : En gengångares
ord.

Bartmann:

R E O I S T E R.
Dansk Menighedssang i den katholske Middelalder, av B. Husson,
s. 169. - To nyoprettede Apostoliske Prefekturer i Norden, av K. Kjel
strup, s. 173. - Kyrkans helighet, av Erik Wimmerström, s. 178. Fyra bortglömda svenska helgon, av Jarl Gallen, s. 1 79. - Sanningen
om Mexiko, av Gustaf A rrrif:.elt, s. 186.

�f ·

;,.·

C R ED O

(Katolsk tidskrift för Skandinavien)

utkommer omkr. den 8 i varje
.månad. - Manuskript skola vara
redaktionen tillhanda senast den
25 föregående månad.

& r e d e,
Katolsk tidskrift.

Huvudredaktör och an,v,.rig utgivare : Monsignore B. D. ASSARSSON,
Götgatan 58 A, Sto� 1cholm.
Redaktör för Danmark : Pater A. M e n z i n g e r S. J., Stenosgade 4,
K�benhavn.
Redaktör för Finland : Fil. Mag. J a r I G a 1 1 e n, Lönnrotsgatan 8,
Hel11ingfors.
Redaktör för Island : Pater J. G u n n a r s s o n, Reykjavik.
Redaktör för Norge : Monsignore doktor K. K j e I s t r u p, Kristiansand.
För Sverige : Fil. Mag. B. B o d s t r ö m, Lästmakaregatan 25, Stockholm,
FASTA MEDARBETARE : Baron G. Armfelt, Kulla Odensviholm; Pater
Jan Olav Ballin, Vejle. Folkhögskolelärare N. Bergius, Kungilf.
Forfatterinde Fru Rose Bruhn, K�benhavn. Lektor G. Ericsson,
Eskilstuna. Herr Lars Eskeland, Voss. Universitetslektor Emil
Fredriksen, K�benhavn. Herr Gösta af Geijerstam, Dale i Sun
fjord, Norge. Fil. Doktor H. Gerring, Stockholm. Cand. Theol.
& Mag. Niels Hansen, Tisted. Pastor Alf Högh, Bergen. Monsig
nore Henrik lrgens, Oslo. Profe11sor Johannes J;rgensen,
Assisi. Herr H. D. T. Kirerulff, K�benhavn. Redaktör P. Lindblom,
Stockholm. Professor F. J. Linders, Uppsala. Pater A. Lutz 0. P.,
Oslo. Kyrkoherde S. Nordmark, Stockholm. Baron 0. von der Osten
Sacken, Mörby, Lrege P. H. Perch, Tistrup, Jylland. Baronesse
E. Rosen�rn-Lehn, Roskilde. Kandidat E. Sandqvist, Stockholm.
Herr Per Skansen, Oslo. Fröken K. Sparre, Sankt Olof. Pater D.
Steidl, Odense. Fru S. Stjernswärd Widtsköfle. Pater Bernhard
Stockman, M. S. F., Harstad. Pastor bo'ktor Theol. Arne Olav Sund,
T�nsberg._ Kyrkoherde Jos. Theeuwes, Hälsingborg, Lektor, frk.
Antonie Tiberg, Oslo. Fru Sigrid Undset, Lillehammer. Pater supe
rior Cyprian ,Witte, SS. CC., Molde.
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