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N:r 2 Februari 1936 Årg. 18

DEN KATOLSKE KIRKE PA ISLAND
I ARET 1935.

Ved et tilbakeblikk på året 1935
og dets betydning fol den katolske
Kirke på Island festes opnrerksom-
heten isrer ved de store byggefore-
tagender på hospitalsvesenets om-
råde.

I)en 28. august fikk den store
nye hospitalsbygning sorn St. Jo-
sephss/strene har latt opf/re verl
siden av sitt qamle s1'kehus i
Re,y1kjauik sin h/itidelige innvielse.
Ryggearbeirlet har stått på i 2 år.

Innvielsen innledecles med en
h/itirdelig pontifikahnesse suur vår'
Apostoliske Vikar, Fls. Ekscellense
rngr. ,llarfin Xleulenberg, bisliop av
Holar, feiret i hospitalets vakre
l<apell. D,ette kapell var allerede
blitt velsignet og tatt i bruk den
19. rnars, Sankt Josefs fest. Efter
Messen holdt biskopen en tale og
foretok så den rituelle innvielse,
idet han, fulgt av presteskapet, gikk
igjennem nlle hospitalets vrerelser
og ganger og stenket veggene meld
vievarnn. H/itidligheten avsluttedes

med avsyngelse av Te Deum og
den sakramentale velsignelse.

Om eftermiddagen mfi,tte et stolt
antall gjester frem, deriblandt lan-
dets og byens autoriteter med Is-
lands f/rsteminister i spissen, for
å bese hospitalet. Alle uttrykte sin
beundring for det prektige bygg,
og der hersket enighet om at det
nye St. Josephs Hospital er det
fprste blandt landets hospitaler
hvad rnoderne, tidsme,ssig innred-
ning angår. Srcrlig beundret man
de prektike operasjonssaler 0g
R/ntgen-:rvdelingen rned sine mo-
derne apparater og sitt praktiske
utstyr. Lenge opholdt de bes/ken-
de sig i hospitalets kapell som de
fant henrivende. Det skal villig
rnedgis :rt det h/rer til de vahreste
man kan finne, og det fortjener å
fremheves at 

- 
når undtas kors-

veibilledene og helgenstsfugns 
- 

91

alt arbei,cle utflrt av islendere. Av
betagende virkning er det store,
smakfult polykromerte krusifiks



som inntar en dominerende plass
på den hvite vegg over h/ialteret.
Det er den islandske hunstner Ri-
kardur Jönsson som har t'rret mes-
ter for dette nydeli,ge trre,skj:erer-
arbeide, hvorfra der utgår et veld
av gylne stråler som likesom inn-
ramlner det vakre gotiske alter med
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Dct ttl'c St. Josclhs flosfit(ti i llcl'hjotih.

må imidl,ertid dele reren med bygg-
mesteren, Jens Egjolfrs6T2 

- 
dsn

samme som opf/rte den vakre ktr-
tolske katedral her i Reykjavik for
6 år siden 

- 
og ho,spitalets dyk-

tige priorinne, Möre Maria \tiktoria,
som har veret sielen i hele arbei-
det. Som de fleste nyere byegverk

dets rike, sterke farver. Også de
to si'dealtere er i gotisk stil, om enn
enklere i utstyr og farver. Både
kornrnunionskranken og benkene er
av eketre og rikt utskåret årv en
islandsk treskjrerer. Over hoved-
inngangen til kapellet er der en
orgeltribune s.om optar hele kapel-
lets bredde. Gjennem de store vin-
,duer med sine vakre glassmosaik-
ker str/mmer et behagelig og dern-
pet lys inn i helligdommen som
forlvrig også er utstyret med et
elektrisk lysarrangement av beta-
gende virkning. Mens kapellets
gulv er belagt med fliser i m/nstret
mosaikk, er trappene op til alteret
og hele korets gulv tekket rned fi-
neste norsk narmor.

Hospitalets alkitekt, Sigurdur
Gttdmundsson, har med rette fått
mange lovord for sitt verk. Han

her på Island er hospitalet opf/rt
av jernbetong, utvendig erovpusset
og likesom overdrysset med srnå-
stykker av islnndsk spatt.

Gjdr rnan en runde i hospitalet,
må man ikke alene beundle de
lvse, pr,ektige rum, men også det
tidsmessige, moderne utstyr fra
kjeller til loft. I den store, rum-
melige kjeller.etasje el vmelser for
tjenerpersonalet, vaskeri og kjlk-
ken sarnt en avdeling for lys-
behandling som optar to store
stuer og er forbundet mecl bade-
vrerelser. Kj/kkenet er stort og
l5rst og et m/nster på m,oderne inn-
redning. Går man så op igjen til
hovedinngangen, hvor trapper og
vegger er av italiensk marmor, har
man i Iste etasje bl. a. 6 syke-
vrerelser, 2 barnesykestller, en stor
og rsolrik sal for patienter s'om er
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oppe og forskjellige rum til av-
benyttelse for hospitalets personale.
Dertil kommer så operasjonssalene,
et srcrskilt rum for pienoperasjoner
og et som benyttes for hals-, nese-
og /rePatienter.

I 2nnen etasje er R/ntgen-avdel-
ingen samt 5 sykestuer. Her er og-

slutter sin skildring med disse ord:
>Den katolske Kirke er en mektig
organisasjon, og desuten en orga-
nisasjon som overalt s/ker å virke
i nestekjrerlighetens tjeneste. Vi is-
lendere står i takknemlighetsgjeld
til den for dens utrettelige bestrebel-
ser for å skjenke vårt land hosPi-

r,::.1: i.it:ii.l :,i:la:al :-:l:;:.::
ir. j,l:.i.ri':. j}:i,.]'...i::1:!'n5:j::1t..n

:': ,,jrlr .: l11a::jr:{:a-,1 l;:jtl:irr':,.'.'.<:triri:ri.i:'l rr1. , jr':, i

.:iit:.lijtiilii..i.+1i ;fr':ii. !.::

så, som en avsondret del av etasjen,
s/strenes egne ruln. Hospitalets
store, vakre kapell, som blev be-
skrevet utf/rlig i begynnelsen av
denne ski'ldring, befinner sig i
Sdie etasje. Da hospitalet er op-
f/rt i rnoderne funkissti , er der i
alle etasjer store, luftige balkonger,
hvor man 

- 
som også fra den store

takterrasse 
- 

har en ene'stående
utsikt over byen, havnen og hele
omegnen. Un@dig å fortelle at d'et-
te tidsmessige bygg er utstvret med
person-heiss som kan f/re de syke
og deres giester helt nede fra kjel-
,leren op til det flate ho,spitalstak.

Som rimelig er, har dette prek-
tige hospitalsbygg fått en meget
anerkjennende omtale i de island-
ske aviser. St. Josephss/strene kan
i sannhet vrere stolte av det de her
prestert. En av avisene, som også
gjengav biskopens tale in extenso,

taler, og nu i den nyeste tid kan
vi takke den både for det hosPital
som er under opflrelse i Stykkis-
hohnur og for 'det hospital som idag
blev innviet her i Reykjavik>.

Hospitalet i Sfgftftisho/mur, som
nevnes i den citerte avi,s, er også et
betongbygg av anseelige dirnensjo-
ner, men ennu ikke tatt i bruk. Det
er opf6rt av Franciskane'rinnernes
kongregasjon - 

eller >Marias fran-
ciskanske misjonsslstre>> som den
egentlig heter. Dette ordenssam-
fund som all,erede virker på Frer-
6yane, får derme'd sitt f/rste or-
denshus her på Island. 8 s/stre er
allerede ankomrnet og beskjeftiget
merd 'det ny.e hospitals innredning.
Kapellet i Stykkisholmur blev inn-
viet den 8. desember. Som Prest
ved denne nye misjonsstasjon an-
sattes pater Ubaghs som fPr har
virket i Reykjavik,

Den katolske domhirhe i Rcykjaaik - en, spndag efter hpimcssen'.



Hvad vår geistlighet for/r'rig an-
går, kan n,evnes at to nve pre,ster
er ankommet til Islan'd i år'et 1935.
Den ene, paler Xlartin Vroomen,
kom hit i mai og er nu ansatt i
Hafnarfj/rdur, hvor der allerede i
flere år har bestått en menighet og
hvor St. .Iosephss/strene har et
stort 0g smukt hospital. Sogne-
presten i Hafnarfj/rdur, paterDrec-
sens, har dessverre i lengre tid lig-
get svk. Den annen nye prest er
pater Eugöne Liedeketken som kom
hit den 16. oktober og forellbig er
ansntt her i Reyhjavik. Vår her-
\rrrende skole som k.an glede sig
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INCARNATIO.

ved overor'dentlig stor s/knir1g, et
også iår så full som den kan bli.
En slem barnelammelseepidemi val
for/vrig skyld i at det nye skoleår
f/rst kunde begynne d'en 15. okto-
ber. Nu er den heldigvis overstått.

I-n rnig, f/r jeg slutter dette lille
tilhakeklikk på året 1935, få nevne
at en av våre legbr/'dre, broder
Ferdinand, den 5. september kunde
feire 25-årsdagen for sin ankomst
til Island. Broder Ferdinand, som
er belgier av nasjonalitet, har i alle
disse år hatt sitt virke her i Rey-
kjavik.

P, J ohonnes Gannorsson.

>Frir den idealistisk-humaniseran-
<le populärte'ol,ogi >>, skriver G. Aul6n,
>som bre'dde ut sig inom krist,en-
heten under 1700- och 1800-t:rle,n,
var de,t en självklar sak, att de
uammalkyrkliga kristologiska be-
kännelserna skulle överhöljas med
smädelser: genom de,m hade kris-
tendome,n förvandrl:rts från sin u,r-
sprungliga enkelhet och livfullh,et
till att bliva ett stelt och oförnuf-
tigt dogmsysten . . . f)en här om-
talade starkt ne'gativa inställningen
till de,n gammalkyrkliga kristus-
bekän,nelsen existe,rade emellertid
icke blott inom de inflytelse,rika
populärvetenskapliga kretsar, som
levde på gammal upplysnineskost.
Besläktade tankegångar framträd-
de ännu under 1S00-talets se'naste
decennier ,också inorn den fack-
teologi, som artretade ,med dogm-
hi,sto,risk forskning. De ha som be-
ka,nt satt starka spår i Harnacks
celebr:r dogmhistoriska verk.. . När
det äntligen på allvar kom till ett
ne'dbrytande av'de'traditionella
frågeställningarna och den segt
kvarlevande fördomsfulla hållning-
e,n till den gammalkyrkliga bekän-
nelsen måste vika, skedde detta
icke en dag för tidigt. Det var hög

tid att man genomskådade, huru-
som teorien om den gammalkyrk-
ligu 'dogmens' förorenande åv den
kristna trosåskådningen helt och
hållet h:rde sin grund däri att man
utgick från en för kriste'ndomen
själv alldeles främmande fönrtsätt-
ning och sedan begagnade de,nna
som nråttstock, med det oundvik-
liga resultatet att teckni:ngen icke
kunde bliva annat än grov karri-
katvr. Så snart saken verkligen
sågs inifrån, från kristendomens
egna synpunkter, krrnde ingenting
vara rne,ra uppenbart ä'n att den
gammalkyrkliga kristusbekännel-
sen är kriste,ndomerns självförsvar
gentemot de andliga makter, som
brottades merd kristendomen och
som 

- 
däri låg den största fartr

- 
hotade att tränga in i kristern-

clomen och på så sätt omdana och
upplösa dernsamma. Under de hår-
da br5rtningstider, som kristen-
do,men upplevde de första å,r-
hundradena av sin tillvaro är de'n
gammalkyrkliga klistusbekännel-
sen kristendomens fasta värn och
ointagliga borg. I själva verket
har detta självförsvar räddat kris-
tendomen från att gå under i syn-
kretistiskt virrvarr>.
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>I,ncarnatio är den mittpunkt,

kring vilken ,den gammalkyrkliga
bekännelsen kretsar. Det som in-
karnationstanken först och sist vill
säga är detta: det frälsningsverk,
varom'det i kristendornen är fråga,
är ett verk, som utföre,s av Gud
själv i ,ett historiskt rnänniskoliv.
Det utföres av Gud själv, icke av
någon heros eller av något 'mellan-
väsen' mellan Gud och människa.
Men den människa, i och genorn
vilke'n det utföres, är en av vårt
släkte, en vår broder. Den gammal-
kyrkliga bekännelsen vill gentemot
för kristendomen främmande spe-
kulation och främmande mysterie-
religiositet understryka och hävda
att denna (Kristi) sege'rgärning är
Guds egen gär'ning, ,utförd i och ge-
nom ett historiskt människoliv>1).

Ja, just detta är den kristna
trons grundpela,re, som alJtid burit
upp vår heliga katol'ska Kyrkas tro
och teol,ogi och som ej får rutrbas,
såvida ej hela kristendome'n skall
komma att sammanstörta och bliva
till en ruin: >Och Ondet vart kött
och bodde ibland oss>2). Kristus
är Em,manuel, Gud med o,ss, Gud
en av oss, i allt oss lik synde,n för-
utan3). Kristu's, vår Friäls,a,re, är
både Gud och människa, Gu'da-
människan. >>Han ,som var till i
Guds-skepnad>, som ägde Gudo-
nrens hela härlighet, som >ej ansåg
för rov att vara jämlik med Gud>
d. v. s. ej liksom en rövare tillr'äl-
lade sig vara Gud och utgav sig för
Gud 

- 
>han utbtrottade sig själv,

antog tjänare-skepnad, kom i män-
niskogestalt och befanns i utvärtes
rnåtto vara såsom ,en människa>a).
>Vi veta och hålla fast vid>, säger
St. Augustinus, )>att medlaren mel-
lan Gud och männi'skorna, männi-
skan Jesus Kri,stus, i den ,mån han
var människa, är av samma natur
likso'm vi. Ty vår'kropp och hans
klopp äro ej av olika natu,r och ej
heller vår själ och hans sjäI. Han
ant,og den 'natur, som han tillkän-
nagav att den skulle kornma att
frälsas>'). Vi läsa i Evangelierna
att han blev undfången, att han

föddes, o,mskårdes. Han växer till
i ålder och vishet ,och bliver allt
starkare. Han vandrar omkring.
Han äter och dricker, han fastar
och är hungrig. Han sover och
gråter. Vi s'e honom glad och be-
drövad, stark och frisk, nen även
uttröttad. Vi skåda han,s grymma
lidande, hans död ,och stann.a vid
hans grav. Gud,s enfödde Son är i
all sanning och verklighet vår bro-
der, ja 'dern Förstfödde bland brö-
derna, icke end:rst mämiska lik-
som vi utan monnisftan, den nya
män,niskan, den andre Adam. Han
har icke blcxtt burit ,d,e,tta jordiska
livs möd,or och bördor i likhe.t med
oss, ja utvalt såsom sin lott ett
människoöde, som i sin tyngd långt
öventräffar alla andra; han står
icke blo,tt i vårt livs alla läge,n fram-
för oss såsom en manande och
tröstande förebild; nej, ännu myc-
ket diu,pare är innebörclen av hans
gu,d:rmänskliga liv: >Allt vad han
tänker, vill, lider och verkar, tän-
ker, vill, lider och verkar han i
solidariskt del,tagande i våra öden,
ja, i livets, dödens och uppstånderl-
sens reala gemenskap med os,s. Det
är, principiellt sett, tillika vårt tän-
kande, verkande, lidande och upp-
stående. Och vår återlösning be-
står'däri att vi genom dopets heliga
händelse i vårt varandes kärna 

-alltså icke blott i 'det vi ,tänka, vil'ia
och verka utan också i det vi äro

-, 
bliva infogade i de,nne männi-

skoblivne Gucl såsom lemmarn i
hans ver.klighets hela bredd, ifrån
krubban intill korset och intill
uppståndelsen och himmelsfärden.
Detln betyder att vara återlöst, att
vara kriste,n: att vara upptagen i
hans livs, li'dandes och uppståndel-
ses gemenskap, att varda en reel
enhet med den För'stfödde bland
bröderna, rne,d kroppens huvurcl,
med hans fräls:rregärnings totalitet,

en ny gemenskap, en enda
kropp, hans fulländning och fyl,l-
nad och helhet>6).

Genorn Jesus Kristus, det män-
niskoblivna Ord,et, har människo-
varandet .och människolivet fått ett
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helt nytt värde inför Gud. Männi-
skosläktet har åter fått sin levnads-
gemenskap med honom, för alltid
och oupplösligt. Mänskligheten som
sådan skall aldrig mera lösryckas
från sitt livs gu'domiliga urgrund.
Nu står vi ej längre med tomma
händer infcir Gu,d,s oändliga rnaje-
stät: det finnes ju ingenting i Kris-
tus och i Kristi liv, som ej tillhörde
oss. Det behöves endast att vi i tro
och kärlek bejaka vår gemenskap
med honom ooh vi bliva och för-
bliva Guds barn, Guds arvingar och
Kristi medarvingar?).

Inkarnationens hela betydelse och
innebönd tolkar St. Augu,stinus så

II.
Crosby Hall na-r Liverpool har

tilh/rt farnilien Blundell siden det
tolvte aarhundrede. I fem slegt-
ledd red herrerne til Crosby hjem-
mefra for at gaa i frengsel for sin
tros skyld 

- 
i Lancaster, Liver-

pool, Chester eller London. Alle
som en man.d var de de ,gjen-
stridigste og mest stivnakkede re-
cusanter>>. Saavidt jeg vet har alle
Blundell'er til Crosby holdt fast ved
sine frcdres tro og betalt hvad en
slik troskap kostet. Det var den
nuvmrende Mr. Blundell til Crosby,
parlamentsmedlem, som i 1926
foredrog det lovforslag, hvis vecl-
tagelse avskaffet nogen av de siss-
te indskrrenhninger i katolske eng-
elskmrends borgerrettigheter.

Av den masse brever, dagb/ker
og fonretningspapirer som gaards-
arkivet rumrner er en god del blit
trykt 

- 
utgit av lokale historielag

og historikere. Hertil slutter sig
Miss Margalet Blundells utgave av
\\rilliam Blundells brever, forsynt

CAVALIER.
DICHTUNG UND V/AHRHEIT.

AV SlGRlD UNDSET.

mästerligt och,nästan oöversättligt,
då han säger: >Erigat te Christus
per id, qu'od homo est, ducat te per
id, quo'd Deus homo est, perducat
te ad id, quod Deus est. - 

Må
Kristus, vorden männirska, upprätta
dig, må han varande Gud och män-
ni,ska, leda dig, må han föra dig
fram till enhet med Gud>>8).

J. Gerlach.

1) Svensk teologisk kvartalskrift. Häfte
1, 1935 s. 9, ff. 2) Joh. 1: 14. 3) Jf. Hebr.
4: 15. a) ,Tf. Fil. 2: 6, ft. 5) Sermo 174,
2: 2. 6) K. Adarn, Jesus Christus. 1923,
s.12, f. ?) Jf. Rom. 6: 16, f. 8) In Joan.
Ev. Aract. 2i: 6.

med biografiske forklaringer. Det
er en helt fortryllende og straalen-
de fornpielig bok. Flrst og fremst
er dern naturligvis en gave til Eng-
lands katoliker. Men den burde
ikke mangle i noget katolsk biblio-
teh i Norden heller.

William Blundell blev fldt i 1620
og d/de 1698. Han hadde mistet
sin far som liten, saa det var rime-
ligvis bedstefaren som arrangerte
giftermaalet mellem sin s/nnes/n
og Sir Thomas Haggerstons datter
Anne. Begge barna gik i sit fem-
tende aar da deres formyndere put-
tet dem i brudeseng sammen, sonr
,dukker i en eske. Men e'gteskapet
mellem de to f/ilige, fromme og
tapre smaa mennesker artet sig
slik, saa en maa trenke paa Vor
Herres ord om >>deres engler som
staar for min Fars ansigt>. I ufor-
styrrelig kjrerlighet og trofast sam-
hold hjalp de hverandre gjennern
et langt og vanskelig liv. Saa det
er ikke noget rart om William
Blundell, i brevene til sine barn og
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barneb4rn, gir ord for sin faste
overbevisnirng om at giftermaal som
blir grrangert av forreldre og fore-
satte falder gjerne heldigst ut.

Noget let liv fik ikke William og
Anne Blundell 

- 
det er visst. Tvve

aar senere skriver han til sin svi-
gerinde Margaret Haggerston i et
brev som han selv kalderr >fanta-
stic> (det vil nrermest si l/sslup-
pent):

>>- du husker r.rok for en vakker, rank
gutunge jeg var da du sisst saa mig, straa-
lende uthalet i skarlagenrldt fra top ti1 taa.
X,{en nu. . . Om det skulde hande dig at
du hlrer noget som kommer hinkende op

trappen midt paa natten - dunk-dunk, like-
som en ddrhammer, Gud bevare os, saa

luk op og b1i ikke forskekket: du faar se

en grov, kjukk kropp, en alen eller merc
om,kring midj.en, med en gammel parykk
klemt ned paa den blanke skallen sin.
'Jamen, det er min tro stor syr.rd', kom-
mer du vel til at si da. Ja, mir.r tro er det
saa, sfster, men vi skal snakkes ved mere
om det, naar vi mltes igjen.>>

Livet hade ikke faret lernpelig
med den nydelige lyslokkede eut-
ten. Der eksistere'r ikke noeen bil-
leder av Anne Blundell f@dt Hag-
gerston 

- 
alt som vites om hen-

,des utseende er at hun var liten og
sped 

- 
men hun var rimeligvis

ikke mindre rnedtatt at se paa ved
denne tid; de var midt i tredve-
aarerne begge to.

William,s bedstefar d/de i 1638.
>Jeg var far til et barn og min egen
herre f/r jeg hadde fyldt atten aar,
Gud bedre> skriver han.

>Hvis papistertres arvirrg er protestaltt
blir han at frita for alle blter, heftelser
og byrder som kunde kraves av ham paa

grund av at hans forfedre var recusan-
ter . . . Men hvis en papists arving skulde
vare ell'er bli papist, skal er.r slik arving
ikke vere fritat for bfterr.re>>. heter det i

Jacob den flrstes bestemmelser.

To tredjedeler åv Crosby-godset
var paa 'denne tid forbrudt til kro-
nen, som drekning for de b@ter 

-20 J om maaneden, pundets kj/pe-
kraft var dengang omtrent otte
ganger saa stor som nu 

- 
hans

forfedre skulde betale, fordi de
negtet at ta del i protestantiske
gudstjenester. Det var strafbart at
forrcldre l,ot sine barn faa katolsk
opdragelse, de katolske prester var
fredl/se, n/dt til at d/pe, under-
vise, vie og begrave de troende i
hemme'lighet. Uterfor katolikens
hjem ventet verden, rede til at by
ham velkommen og gi ham del i
sine glreder og sin are, om han
skulde >gaa over>> til den. Holder
han fast ved sine fredres tro, saa
er han, som William Blundell skri-
ver om sin s/n >dlmt, som hans
fredre fPr ham, til plogen og be-
kymringerne>.

Imidlertid hadde Williams b'ed-
stefar faatt en overenskomst med
kronen, hvorefter han skulde faa
bruke de forfaldne to tredjedeler
av sit fedrenegods mot at betale en
aarlig forpagtningsavgift til kon-
gen, 30 S. Den meget unge herre-
mand saa forel/big svrert lyst paa
livet. I al ubarhet og fromhet le-
vet han Herrens glade dager 

- 
fra

morgen til kveld var han paår far-
ten, sportet, jaget, red sine e.gne
veddel/pshester, og veddet des-
varre som om han hadde alverdens
rikdommer til sin raadighet, var
med og moret sig paa alle de stev-
ner og landsens fester som bondens
arbeidsaar har v:eret inddelt efter
siden hedenold, og som den katol-
ske Kirke har drad,d omsorg for at
holde oppe og hellige med festlige
gudstjenester og folkelige andagter
til alle gode gavers Giver. Inden
\Villiam Blundell var blit meqet
rcldre skulde Cromwells regjerine
rette ut sine haarde hrnder for at
undertrykke og om mulig utrydde
alle saanne utslag av menneskenes
urgamle glrede over at livet kan da
vrere deilig lel, trods synd og sorg
og fare 

- 
og selv om vi har gjort

Guds gr/nne jord til en taaredal,
saa oplever alle normale menneskel'
stu,ndevis at opdage, hvor saare
godt alting har vreret skapt fra be-
gyndelsen, og det har, Gud ske lov,
ikke lykkedes os at /delrcgge ior-
den aldeles.
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Det er kanske netop det som er

hemrneligheten ved William Blun-
dells vae,sen, slik det vttrer sig i
hans brever: han ser altid denne
verden slih. En jammerdal, det
kan ikke vrere anderledes, siden
synden nu e,ngang er kommet ind i
den. Og de,ns fyrste i denne reon
er en usurpator som ingenting kan
shape selv, .derfor strrcver han med
at @delregge En Andens mesterverk.
Men verden er Guds verk, den Onde
kan regjere saa ilde han vil, han
klarer ikke aLdeles at /delregge
dens godhet og skj/nhet. Og des-
uten er de troendes hjem i himrne-
len, her paa jor.den er de bare paa
gjennemreise. Inderst in.de er det
bare sin religion som Williarn
Blundell tar urokkelig alvorlig.
Hvor fortvilet og vanskelig han kan
ha det i sine iordiske forhold saa
er'hans humor, hans levende inte-
r.ess,e for alt og alle sorn omgir ham,
hans pepprede vidd bestandig vaak-
ne 

- 
alt han oplever er reiseeven-

tyr. Naar reisen er slut vil alting
v€re verd at minde,s.

Til at begynde med opdaget han
at hans sportsmandsinteresser ha'd-
de kostet rnere end en katolsk gods-
eier med kone, en stadig voksen'de
barneflok og to ugifte s/strer at
forsfrge, de,suten stadige bpter for
>recursancy> at betale, har raad til.
Han fik svi saa lenge han levet for
,de korte par aarene han had.de
moret sig saa godt, f/r han blev
ordentlig voksen. Snart skulde nye
vanskelighe'ter komme,til. Wi,l,liam
Blundell fortreller om dem i al
korthet:

>>Krigen mellem kong Karl og parlameu-
tet begyndte aar 1642. Samme aaret+),
18de mars, fik jeg laarbenet brukket av et

skudd i kongens tjeneste. Anno Domil,i
1643 blev alle m,ine landeiendomm,er og det
rneste andet jeg eiet kor-rfiskert fordi jeg
var en p'apist og en d,elikvent (som det
seirende parti kaldte kongens tilhangere).
I aaret 1645 drev min kone rnin jordvei
paa Crosby. Og da alt hun hadde hat av

levende Ie var gaatt tapt kjlpte hun en
hest og to okser til forspand.>>

Alle krigerske og fredelige pro-
fessioner i England hadde lrenge
vreret strengt for katoliker 

- i alle
tilfrclde krevedes en ed som for-
negtet pavens supremati i aande-
lige saker. Men h6sten 1642 gav
Karl den fprste katolikerne ret til
at ta op vaaben for at forsvare han,s
sak. Samtidig lovet han h/itidelig
parlamentet aldrig at benaade en
dddsd/mt katolsk prest uten baade
underhusets og overhusets samtyk-
ke. Og i 1642 blev da ogsaa otte
prester henrettet for h/iforra,deri
uten at anklagen mot dem gik ut
paa andet end at de hadde forvaltet
Kirkens sakrarnenter imot loven.
Ikke desto mindre str/mmet kato-
likerne til kongens fa,ner. William
Blundell fik sin kapteinsbestalling
sorn bemyndiget ham til paa egen
bekostning at reise en trop paa
hundrede dragoner. Dermed for-
svinder families/lvet fra Crosby
Hall. Blundell utmerket sig under
stolmen paa Lancaster 17de mars,
men idet han trengte ind i byen
fih han laarbenet knust av en ka-
nonkule. Mens den saarsde kaval-
ler blev flyttet fra hus til hus av
sine venner blev Crosby p,lyndret
saa grundig )>saa det brdd som
mine barn sku,lde ha, gravet de ned
i jorden mellem rnaaltideme for at
redde det>.

Endda et aar efter stormen paa
Lancaster var Blundell hjelpel/s og
lidende av sit saar. Orns'ider blev
benet saa nogenlunde lregt, men
han var bli'tt ilde laaghalt, og
>>Halte Will> blev han hetend,e saa
lrenge han levet.

Efter de kongeliges nederlag ved
Naseby konfiskerte Parlamentet
alle godser for de landadelsrnand
som hadde kjunpet i Karls armeer.
William Blundell rnaatte gjemrne
sig oppe i fjeldene i 'Wales, somme-
tider forkledt som kvinde 

- Cice,ly
Burt,on undertegner han endel a.v
sine brevel fra den ti'den. Det var
nu at han vrennet sig til at bruke
den tid han n/dt og tvungen gik*) Harr mener vinteren 1642-43.



ledig til at ta igjen det som han
ikke had,de kunnet faa i opvekste'n
av lerdom. Resultatet av de mange
frengselsophold han utstod i sit
lange liv blev, at da han d/de gjaldt
han for en overmaate lrcrrd gam-
mel herre.

Ime,ns sat hans unge kone paa
Crosby med fem smaabarn ------ ett
hadd,e de alt mistet, 

- 
og to halv-

voksne svigerinder. Mrs. Blundell
gjorde krav paa sin ret efter loven
til at faa bli i beboelseshuset paa
Crosby, forpagtet,den konfiskerte
j,orden og drev den og ans/kte sam-
tidig om at faa tilbakegit den fem-
tepart av godset som loven hjemlet
en r'ecusants hustru ret til at krre-
ve til sit og sine barns underhold.
\\/illiam synes at ha listet sig til a
se hjenrom av og til. Og i 1647
er han fange paa reresord i sit
eget hus -- med ret til at bre,re
sverd til forsvar for sin familie,
paa grund av tid,ernes utrygghet.
Det viser sig at den halte godseier
har veret n/dt til at bruke denne
retten ogsaa. Og julen feilet rund-
hodernes fange sammen med sin
familie og nogen venner paa en
maate som var ytterlig ugudelig og
avskyelig i'det seirende partis /ine:
de spillet blandt andet komedie, og
Williarn Blundell digtet paa sine
naboers op,fordri'ng en liten rimet
prolog til forestillingen.

Barna var nok for smaa endda
til at vare med og spille komedie
,den julen. Men til julen 1663 har
far skrevet et litet stykke for sine
srnaapiker >for at lere dem til at
snakke freidigere>. Det er vreldig
moraliserende og alvorlig til at be-
gvnde med: far formaner sin li'lle
Mall til orden og alvor og dannet
fremtr. den, til b/n og eftertanke.
Det gi/r ogsaa saa sterkt indtryk
paa Mall, saa da hendes yngre
slstre optrreder vaa skueplassen
lar hun straks det hun har lrert gaa
vide,re. Men Frances og Bridget og
Betty blir ikke det mindste for-
'bedret 

- 'de ler u,t den omvendte
s/ster, og derm,ed slutter den ko-
medie I

Men paa nyaaret 1648, da roya-
listerne fors/kte en sisste kampan-
je, begyndte nye vanskeligheter fol
Squire Blundell. Han maatte flere
ganger flygte hjemmefra, tilslut til
Man 

- 
kavallerernes sisste fristed.

Her begyndte Blundell at skrive
Nlans historie - 

et verk som flrst
blev befordret i trykken i 1876 av
Manx Society. Men saa syntes harr
ikke han kunde la sin tapre frue
klare sig alene i denne vonde tiden.
Sommeren efter er Blundell ivrig
optatt med en planteskole han har
anlagt. Han 'saar kirsebrerstener,
paå et bed som er >omhyggelig
tilberedt>. Der kom ikke op nogen
kirsebrertrrer, men derimot en hel
del nydelige unge askeplanter.
Amat/r'gartnere,n sluttet av dette,
at kirsebrerstenerne han hadde lagt
maatte vrere kommet fra trrer soqn
var podet paa askestammer >for
fr6 av frugttrrer vil fremtrringe
trrer av samme sort som den rot
eller stamme de er grodd paa>> be-
merker han.

I aarene 'efter kong Karls til-
fangetagelse og d/d hadde Blun-
dells det ytterlig vanskelig. Og
elendigheten i bygdene rundt orn-
kring ham skar den fattige kaval-
ler i hjertet. Hans gamle forpag-
tere og smaafolk i Lancashire var
,for en stor del trofaste katoliker.
De kunde ikke i lrengden betale
b/terne for fravar fra statskirke'ns
gudstjenester, maatte gaa fra hus
og hjem og ta til tiggerstaven.
(Flere av de engelske martyr-
prester kom fra slike katolske
smaakaarshje-.) 

- 
C)g paa Cros-

bv vokste barnefl,okken. William
og Anne Blundell fik fjorten barn
ialt. Fire av dem dldde som spred-
barn. Faren tok deres d/d med ro

- 
det er nasten som han har

trenkt, de uskyldige s,maa sjder
har paa sin maate talt med Gud om
saken: de passet bedre til at gaa
like ind i himmelen og hjelpe sine
slegtninger derfra med sine b/n-
ner. De ti som han fik beholde var'
vel saa mere skikket til at leve det
vanskelige liv, fuldt av kamp og
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sårvn og anstrengelser sonl \rentet
katolske unge gutter og piker i
England i disse besvrrlige ti'der.

Fora-ldrene satte sig helt r.rtover
forbudet mot at gi barn kntolsk
opdragelse, og rnot at huse katolske
prester. I 1652 opholde'r en jesuit,
fader John Walton, sig paa Cros-
by. Ha,n har rirneligvis varet hus-
luer. for Squire Blundells gutter
samtidig med at han i hemmelig-
het var sjreleslrger for katolikerne
i bygden. Der var sat en pris pa:r
hver katolsk pr-ests ho'cle, og katol-
ske herlegaarder blev stadig plaget
av prestejregernes bes/k ved dag
og v€rd nat, men l.-ader W:rlton
klarte at faa vere i fred paa Crosby.
Gaarden hade naturligvis sit hem-
rnelige gjemsel, >prestehullet>, i
vreggen mellem to vrerelser, og
veien op i de utilgjrcngelige heier
i Wales var ikke va:rst lang.

Imidlertid var det absolut n/d-
vendig at Blundell ujorde noget for
at sikre sin famirlie det daglige
brld og fors/ke at redde Crosbv
Hall for slegten. Han fik h.jelp av
en frtter som var protestant og €n
protestantisk sakfprer. Parlarnen-
tet trrcngte penger og b/d ut til
salgs de godser sonl var blit lion-
fiskert for katolske eiere. Det for-
slkte nok at forebvgge at protestan-
ter optraadte son straamrend for
sine katolske naboer og slegtninge.
Likevel var i mangfoldige tilfmtrde
farniliesanrholcl og godt naboskap
sterkere end Par.lanrentets aarvaa-
kenhet. William tslunclell fik laan
og fik i re,aliteten gjenkj/pt st/rste-
delen av Crosby land, selv onr lurns
venner i navnet sto<l som eiere like
til konged@mmet blev gj,enoprettet
svv aar senere. Men gjeld og renter
knuget >Ha,lte Will> forfrerdelig i
disse aarene, og nu angrer han
bitterlig sin @dselhet i de glade
ungdomsdager.

Regnskaper og notiser forttr:ller
at William Blundell var en driven-
de gaardbruker. Han faar kalksten
fra Wales og kalker akerlandet sit

- dyrker ett aar bygg, ett aar lig-
ger det brakk, ett aar har han

hvete paa det, og faar svrcre av-
linger, skriver han.

I)en digre opskriftsboh fra Cro's-
bv sk5',ldes nok vresentlig kvinder'-
nes flid. Der er opskrifter paa mat
og drikke, paa bakverk og saape,
paa mediciner og salver for snart
sagt alle de skr/peligheter solll
kj@ttet er hjemfaldet til her paa
jor'den og paår enkle ski/nhetsmid-
lel |lvormed de pikebarn som over-
levet doktoreringen med de hjem-
lige mediciner kunde forbedre sit
utseende. Rernedierne er alle Eng-
l:rnds vi,l,de og dyrkede blornster og
urter sat påa spiritus, brrendte
ravneunger og pulverisert hjerne-
sk:rlle av mennesker, (det medde-
les, at ravneunger kan det vrcre
vanskelig at I'aa tak i, derimot sies
ikke det om skaller l) kokte sniler
og st/tte haref/tter, jo,mfruvoks og
tobaksaske, eggeplommer og smult
forekommel i de rn'erkeligste konr-
binationer 

- 
til indvendig bruk tas

ingredienserne gjerne i >saCk> 
-Hc:rlbergs kanari srek 

- 
eller rosen-

vand. At ti av fjorten b:rrn over-
levet disse knrer er ubegripelig.

Paa denne tid begynder vi at
h/re om William Blunde'lls s/,ster
Nlistress Frances. Hun bli,r snart
en av hovedpersonerne i familie-
historien. Noget snndt er der
naturligvis i de mange rystende be-
retninger om den ugifte s/sters
slrgelige lodcl i familierne i gamle
dager, likesom der ligger en hel del
til gru,nd for legenden om de ugifte
gamle tanters rrod,selsregimente i
fortid'en. Orn <le gamle iomfrrer
blev traakket paa reller selv bes/rget
traakhingen tvhang dels av hvor-
rlan karakt,er darnerne hadde, dels
av hlrordan de slegtninger var som
de hadde at gjlre med. Frances
Blundell maa h:r vreret et f/dt her-
renr,enneske. I\'Ien hun brulite ute-
,lukkende sin rnagt til hele famili-
ens bedste. >Den sterkeste eken i
vor lykkes hjul> kalder broren
hende paa deres gamle dager.

Hun er treo,gtyve aar da William
flrste gang skisserer hendes karak-
ter i et brev til sin svigermor -
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som har Frances paa besPk og nO-
dig vil slippe hende fra sig, skj/nt
de paa Crosby har saa vondt for at
greie sig uten s/ster Frances. Iror
,sin svakelige s/ster Winifred er
hun i mands sted, for Anne s'el-
skap,sdame og medhjelper, hun er
lrererinde for ,lille Milly og brorens
uundvulige partner i d,et interes-
sante spil >shuttlecock>. Hun kla-
rer sig like glimrende, enten Lady
Haggerston sretter hende til at
storme en gaasepostei saa tyk som
borgtaarnets mur elle'r til at leke
og spille med de andre unge da'mer.
Men William maa be sin sviS;ermor
om benaadnittg 

- 
hun faar gi slip

paa Frances snart, for de kan ikke
undvrere hende paa Crosby Hall.

France's underviste altsaa smaa-
pikerne paa Crosby. Bjerkeriset
spil,let en hovedrolle i det syttende
aarhundrede's opdragelse, og det
ser ut som om de smaa Blundells,
baade guttene og jentene, har faat
sine rikelige og rundelige portioner
ris for store og smaa forseelser og
synder. I den lille julekomedie
minder >>far>>, som bevis paa hvor
glad han er i sine barn, om at han
har git >>Mall> juling baade tidlig
og sent. I stykket svarer imidlertid
Mall uforskrrekket sin far, at han
vet da vel hvor ofte baade hun og
han selv i skrifte'maalet har be-
kjendt de samme synder, lovet at
bedre sig og bedt til Gud ogsaa om
kraft til at lregge av sine onde vå-
ner. C)g Gud har gitt dem synder-
nes forlatels€, mer begge to har de
likevel >gjort det igjen>. Hvorpaa
>far> lar den skarpsindige ungen
faa slippe straf denne gange'n 

-.T,.ivet var barsk, voksne og barn
vant til haardhrendt behandling -de gamJe familiepapirer fra Crosby
vidner om at kjrerligheten me'llem
forreldre og barn var dyp og Om
og inderlig allikevel, og den gjen-
sidige forstaae,lse i de sake,r som
griper dypest ind i deres liv saa
stor som den kan bli mellem men-
nesker.

William Blundells eldste sln
Nicholas, arvingen til Crosby, blev

smuglet over til Frankrike da han
var femten aar gammel, for at gaa
paa de engelske jesuiters kollegium
i St. Omer. Kort efter maatte faren
vandre i fangsel i Liverpool fondi
han ikke hadde kunnet betale alle
de bfl,ter og ordinrere og ekstra-
ordinrere skatter som han skulde
svare av Cr,osby. Fra frengselet fik
han sendt et brev til sin tante
Elisabeth B'radshaigh som var non-
ne i de fattige klarissers kloster i
Rouen. Hans aldste datter Jane
lrengter efter at faa ta tjeneste hos
>>det samme rike og fornemme her-
skap hvor kjrere tante allerede
lrenge har hat en saan erefuld og
velllnnet stilling>. Meningen €r,
Jane vil gaa i kloster. Saasnart
Blundell var sluppet ut av frengse-
tlet s/kte han om tillatelse til at
reise til London (efter loven maatte
ikke katoliker uten speciel tillatelse
begi sig paa lrengr,e reiser end fem
engel,ske mil fra sin bopal
det er denne femmilsdistance som
Blundell i brevene omtaler som
>sin lrenke>>).

Tillatelsen blev gitt. Janes yngre
slster, den femtenaarige Margaret,
vilde ogsaa vrere med til klosteret.
Og det ser ut som om faren, for-
modentlig i forklredning og under
et paatatt navn, har hat held til at
kunne f/lge sine d/ttre over ka-
nalen og helt frem til klosterporten.
Han skriver i sin notisbok:

>>Min datter Margaret, i sin ald'ers fem-
tende aar. fik s,e nogen fortraffelige sta-
tuer i hvitt marmor paa nogen storfolks
gravmaler i den gamle kirken i Tongre,
og hun spurte mig om de ikke var hel-
gener a1,le sammen? Jeg svarte hende at
jeg haabet at mange av dem hadde veret
gode mennesker og derfor rirneligvis var
helgener nu. 'Men gid', sa hun, 'er ikke
alle disse som vi s,er her uforkrankelige
legerner ?'>>

Saa grundig gjennemf/rt var for-
budet mot religi/s ,s'kulptur i Eng-
land, saa lil,Ie Margaret had'de
aapenbart aldrig flr set en statue
av en helgen.

Brevene fra den otteogtredve-
aarige far til deu atte,naarige datfe1
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i klosteret viser, at selv om for-
holdet mellem forrldre og barn
den tiden var formelt nok og barna
,ellers blev holdt paa avs'tand av
forreldrene for respektens skyld,
rsaa m/tes de to paä det religi6se
omraade i dyp og intim forstaaelse

- 
og her er 'det faren som sam-

tidig med at han taler ut med sit
barn om srt trosliv ikke vil gi hen-
de for mange raad; der hvor hun
nu er vil hun snart faa mere er-
faring om slitht end han selv har.

I 1660 meddelte Nicholas sin far
at han vil'de gjerne si fra sig sin
f/rsteffldselsret og gaa ind i jesu-
iteror.denen. Dernred gjor'de Nicho-
las Blundell sig utlreg i sit fedre-
land, hjemfalden til d/,dsstraf og
med en pris paa sit hode, hvis han
kom til England. Men faren gav
villig avkald paa Nioholas og lot
ham faa fllge sit h/ie og livsfarlige
kald.

>>Vi skal henge dem, sier juryen i Lau-
caster. Vi skal krone dem, sier Kristus>>,

skriver William Blurrdell om jesuiterne.

Han kom hjem, efter at ha fulgt
de to unge piker til klarisserne og
rnaatte straks efter begi sig >til sit
gamle logi i Liverpool by>, freng-
selet. Mistre,ss Anne sendte vildt-
posteier og sm/r til familier i Lon-
don som hadde tatt sig av hendes
smaapiker paa reisen.

I frengselet fik Blundell denne
gang en ny kammerat, Richard
Butler, reldste s/n av Viscount
Mountgarret som hadde vreret en
ivrig hjelper av royaliste,r'nes sak i
Irland. Unge Butler var vistnok
kornmet til England i en hemmelig
mission 

- 
nu da Oliver Cromwell

yar dpd arbeidet royalisterne hem-

rnelig og ivrig paa gjenreisningen
av monarkiet. Denne gangen slap
baade Blundell og Butler noksaa
fort fri igjen, ,og den irske unge
herre blev med til Crosby. Han og
den syttenaarige Emelia Blundell
forelsket sig /ieblikkelig i hver-
andre.

Det trrengtes mindre menneske-
kundskap end William Blundeli
hadde for at skjg,nne, Lord Mount-
garret vilde aldrig h/re tale om et
giftermaal melle'm sin mldste s/n
og datter til en ruinert landsens
herremand uten titler eller rang,
selv om han hprte til en av landets
reldste og bedste familier. Han
sendte Emelia til en tante og skrev
ti,l Moutgarrets sakf6rer i London
efter penger til Riohard Butler 

-den unge herre hadde nemlig ikke
en r/d Ore og kunde ikke komme
sig bo,rt fra Crosby fgr han fik be-
talt sin gjeld i Liverpool og skaf-
fet sig hest og klar. Hvad Blun'dell
ikke var forberedt paa var at
Mountgarrets vrede skul.de gaa ut
over s@nnen og verten som hadde
tatt sig av ham da han stod blot-
tet for alt. Den irske adelsmands
f,ornre,melige skrivelser har for en
gangs skyld faatt den taalmodige
og godlynte engelskmand til at bli
r/dglfidende rasende. Og bare det
at Richard Butler har vovet at
trenke paa giftermaal paa egen
haand er nok til at Mountgarret
ikke vil vite mere av harn. Han fik
akkurat penger nok til at betale
sin gjeld i byen, men fra Crosby
maatte han spasere paa sine ben,
med en liten trerepenge som Blun-
dell hadde skaffet harn i lommen.

(Forts.)
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TUTKE I\AMEI\SEI\
EN FRANCISKERSKIKKELSE FRA REFORMATIONSTIDEN.

VED P. D.6TEIDL.

2. F-RATER LUDOLFUS NAA-
I,IANI.

Hvor mange B/rn Namen og
Prhaleg Jensen har haft, er ikke let
at afglre.

Jonas Hoyer fortreller, at en ./o-
hannes Namensen skulde have til-
bragt sine ,sidste Daqe som Fran-
ciskaner sammen rned Liitke i
Flensborg. Men da vi hverken i
Liitl<e's eller Foraldrenes Opteg-
nelser m/der hans Navn, er det
mere end tviv,lsomt, om denne Jo-
hannes er Namen Jensens Sln.
Man kunde ogsaa tvivle, om han
o'r'erhovedet har eksisteret. Thi
J'onas Hoyer forfatte,de sin >histo-
ri,she Beretning om Byen Flens-
borg> f/rst 1628, og er derfor ikke
den bedste Kilde. Vol kunde der til
Gunrst for Johannes henvises til
Afladsbrevet fra 1501, hvor der ud-
trykkelig siges >cum filiis 

- 
med

S/nneirne>. Men hvis dette Udtryk
skal forstaas bogstaveligt, maa den-
ne anden S/n allerede vare d/d i
en ung Alder. Thi de senere Do-
kumenter, baade Mariager Diplo-
met og Arcimboldus' Afladsbiev,
n&vner kun den ene SQn Liitke.
Ordene >curn filiis>l i det f/rste Af-
lads,brev kunde ogsaa betragters som
,en gangse Form eller eventuelt
oversrettes med >B/rn>.

En Datter Ännn var Sift med
Namen Brodensen. Dog naar Kil-
derne tier om andre Bfrn, taler de
'desto udf/rligere om Liitke, da den-
ne omhyggeligt opbevarede alt,
hvad der vedr/rte ,ham og hans
Stiftelse. Alle disse Dokumenter
blev sarnlede og udgivne af O. H.
M/ller 1774 og 1775 (>Erneuertes
Andenken der Stiftungen Ludolphi
Naameni etc.> og >>VermischteNach-
richten und Urkunden etc.>). End-
videre har Ltitke efterladt en an.ee-

lig Bogsamling og et stort Manu-
skript.

Liitkes oprindelige Navn er Lz-
dolfus, hvilket han ogsaa bibeholdt
som Franciskaner. Dette Navns
forkortede Form er Luderus, der
oversrcttes med Lätke, Lädtke,
Liicke, Lgdicke, Liidde, Lutke og
Lude. F/dselsaar og Dag kan ikke
fastslaas, men maa slges mellem
1497 og 1500.

I dette Hiem herskede de bed-
ste Forhold, og Liitke tager det og-
saa til Forbillede, naar han i en
af sine Digtninger beskriver de en-
kelte Familjemedlernmers Pligter.

Her tillader han sig i Digtets f/r-
ste Del et lille Ordspil. I et af Ver-
sene hedder det nemlig, at l\Ianden
skal elske Hustruen saaledes, sonn
Christus har elsket sit Folk. F0rst
,stavede han dette sidste Ord sorn
>follk>>, men rettede rdet bagefter til
>follich>, en Henty'dning til Mode-
rens frisiske Navn.

Den intime Forbindelse med det
til Hjemmet grtnnsende l{loster
kunde ikke blive uden Indflydelse
paa den opvakte Dreng. Han fer-
dedes her daglig; den smukke
Gudstjeneste i Kirken og den stren-
ge Disciplin i Klostret tiltalte ham
,saaledes, at lidt efter lidt Be,slut-
ningen modnedes i ham, selv at
blive Graabroder.

Efter Prgveaaret blev han sendt
til Universitetet i Paris. Danske
GraabrPdre var slet ikke saa sjrel-
,dent irnrnatrikulerede ved fremme-
de Universite,ter. Vi finder f. Eks.
l-r. Wilhelmus lacobi de Dacia i
Heidelberg 1421, og i Gre,ifswal'de
er 7457 Fr. Iacobrls Laurentii, 1466
Ir'r. Johannes Nicolai og Fr. Olavus
Iacobi, 1468 og 1471 Fr. Johannes
Petri, 1478 Fr. Johannes Galli, den
senere Forfatter af Codex Ups. C.
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614, 1484 Fr. Laurentius Magni og
1487 Fr. Nicolaus Magni.

Fr. Ludolfus Nacmani beskrives
som en meget hlj Mand og maatte
'derfor vrekke Opsigt i Paris. Det
rygtedes ogsaa snart rnellem hans
nye Ordensfrller, at hans Fader
var Prokurator for Klostret i Flens-
borg. Dertil maa hans Laan til en
ungarsk N{edbroder sikkert tilbage-
flres. Vi har nemlig et Grcldsbevis,
som Broder Enrious de Remigio
havde skrevet i Paris den 14. Fe,bru-
ar 1528. Ifllge dette bedes F.rdrene
i Provincia Salvatoris de Hungaria,
eventttelt Frdrene i Provincia
Sanctae N{ariae, ligeledes i Ungarn,
at udbetale til Broder Ludolfo Naa-
rnani 7/z Frank, sorn denne i Pa-
ris havde laant til Bro.der Thomas
de Kamanetz og for hvilke Broder
Enricus havde vuet Kautionist.
Paa Galdsbevisets Bagside findes
Liitkes Anivisning, hvorledes Pen-
gene kunde tilbagebetales.

Som en af sine Lerere n&vner
Liitke i en Randbernrrkning IVil-
helm dtt Chesne, Gulielmus a Quer-
cu. Liitke var begavet og flittig.
Latin, Grresk og He,braisk talte han
flydende. Hans Bibliothek beviser,
at han ogsaa havde Smag fol gode
Ildger.

Paa Museet i Flensborg (Nyt Ka-
talog N:o 170) opbevares endnlr
den 1514 tryhte filosofiske Lxre-
bog, som han benyttede til sine
Studier i Paris. >Fr. Ludolphtts
naamang daci.e prouincie hoc utitur
libro>> staar der paa Titelbladet.
Hele Bogen er fyldt med Rand-
noter og vidner om Liitkes Flid.
At de davreren.de Parirser-Studenter
nok kunde maale sig med vore nu-
'rrrerende Filosofistuderende, viser
Bogens Indhold. Den bestod af 5

store Afhandlinger, der alle udf/r-
lig beskrives paa Titelbladet. Den
fprste var en F orklaring af Magister
Peter Tataretu,s over >sumnulas
Petri Hispani> og Scotus; den an-
den sammes >tractatu,s insolubili-
um> og en anden Traktat af N'ta-
gister Martin Molenfeldt fra Liv-
land; den tredje Magister Molen-

fe,ldts Commentar >in isagogas
Porphyrii et libros logicorum Ari-
stotelis>; den fjerde Molenfeldts
Comn,entar >in libros philosophie
naturalis et metaphysice Aristote-
lis>; og den femte hans >que,stiones
in Aristotelis ex ethicis libris>.

Hvornaar Liitkes Studieophold i
Frankrig blev afsluttet, kan ihke
n/jagtigt bestemmes. Da han i
Februar 1528 havde givet sin
Kustos og Gardian Fuldrnagt til paa
Generalkapitlet at inddrive den un-
garske Gald, maa han paa denne
Tid allerede have opholdt sig i
Danmarh. Greldsbevisets Ordlyd
viser klart, at det f@rst blev skre-
vet, da Gmlden skulde betales. l\[ed
Sikkerhed kan heller ikke Liitkes
f6rste Opholdssted fastslaas. Da
han gav >sin Kustos og sin Gar-
dian>> Fuldrnagt til at modtage Pen-
gene, og da Kustoden residerede i
Ribe, maa Gardianen s/ges andet-
steds. Vi tager nreppe fejl, at clet
var i Flensborg, fordi hele Ordenen
stod i Takne,mmelighedsgreld til
Namen .Iensen, og man sikkert vil-
de berede denne en Gl:r,de.

Her skulde Ltitke snart blive
Ojenvidne til Optrin, han al'drig..
kom til at glemme; thi Graabr/dre-
klostret i F'lensborg var det f/rste,
der led Overlast i Reformations-
tiden. Frederik I. var ikke srrlig
\"enlig stemt imod Franciskanerne
og Klostret i tslensborg. For det
f6rste kunde han ikke glernme det
Nederlag, han havde lidt, da han
pr/vede at l/srive Graahrfldreklost-
rene i Flensborg og T/nder fra den
,danske Mode,rprovins og forene
dem med det holstenske Kustodi.
Og for det andet var en af hans
allernrermeste Slzegtninge, Jakob af
Gottorp, Medlem af denne Orrlen.
'lhi naar denne selv betegner sig
som et Me'dlem af den gottorllslie
Sla:gt, og af sine danske Medbr/dre
og af samtidige udenlandske Ki'lder
tretragtes som saadan, kan hans
Afstamning ikke mere drages i
Tvivl. Han maa vrere en S@nnes/n
af Kristjern I, eller hans Stedsps-
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kende trIorits, Adelhaid eller Ger-
hard den Stridbare.

I nogle udenlandske Kilder he-
tegnes direkte Fr,ederik L som hans
Fader. Ifllge Königsfeldt >>Genea-

logisk-Historiske Tabeller or.er de
nordiske Rigers Kongeslaegter> (2.
Udgave, K/benhavn 1856 Side 99,
Tab. 8) havde Frederik I. to uiegte
B/rn, Catharina, gift med Oberst
Herman Hoyer, og Geseke, gift med
Hans linudsen, Borger i Hu,sum.
Et tredje uregte Barn kan Jakob
Gottorpius nreppe have vmret, da
han i dette Tilfmlde ikke ha'r'd,e
turdet f/re sit Tilnavn. Heller ikke
kan han vrere et af de 6 B@rn, Fre-
derik I. havde nred sin anden Hu-
stru (Hans den lEldre f6dt 1521,
Elisabeth t4'dt 1524, Adolf fldt
7526, Anna t6dt 1528, Dorothea
f4dtt 1528, Frederik t6dt 1529).
Hvis Jakob af Gottorp er hans S@n,

kan han kun stamme fra f/rste
uiEgteskab med Anna, en Datter af
Iohan Cicero af Brandenburg, f/dt
27. August 7487, der medbragte
15000 rhinske Gylden i I\Iedgift.
Hun var meget frorn og havde stor
Forkrerlighed for Franciskanerne.
Hun d/de d,en 3. Maj 1514 og lig-
ger begravet i Bordeshr-rhn. Af dette
,lEgteskab kendes 2 BQrn, Christian
III., f/dt 1503 og Dorothea, f/dt
150-1. Hvorfor kunde Jakob af Got-
torp ikke vere et tredje Barn af
fl4rste zEgteskab? Da Frederik I.
paa dette Tidspunkt endnu ikke
havde noget Haab om nogenrsinde
at kunne bestige f)anmarks Trone,
fprtes vel heller ikke saa n/jagtig
Kontrol over alle hans B/rn. Og i
Reformationstiden skulde og maat-
te en I{ongesdn, der var Franciska-
ner, ties ihjel.

(Forts.)

GAMMAT TE STAME]\T.TE OLOGERNAS
KOI\GRESS I GÖTTINGEI\

ETT TIDENS TECKEI\.
Vetenskap,liga kongresser bruka

försiggå i all stillhet. Allvarligt
forskningsarbete undviker gärna
den braskande offentligheten. Där-
för har också den internationella
kongress, som hölls av garnmal-
testament-te'ologer i Göttingen 4-
10 sept. 1935, gått ganska obemärkt
förbi. Och tlock förtjänar clenna
kongress att särskilt upprnärk-
sammas. Ty i Göttingen levande-
gjordes några av ,de andliga pro-
blem, som i vår tid sl<aka världen.
Men framför allt vi,sade sig där en
vaknande värdesättning av de dju-
pasl.e religiösn värdenr. sonr r'äc-
ker förhoppningar för klisten-
domens framti'd. Gamla testanren-
tet - i våra dagar för många en
stöteste,n - 

fick ett oväntat glän-
sande försvar. Dessutom spred
Göttingerkongressen lju's över en

del andra religiösa nutidsfrågor,
som ligga oss katoUker om hjärtat.
Må det därför tillåtas rnig att fram-
lägga ett par anmärkningar härorn.

I.
Föremål för överläggningarna

var Gamla testamentet, denna kris-
tenhetens heliga bok, i vilken Gtrd
,själv har uppenbarat sig. Denna
gamla vördnadsvärda boh utsättes
i våra dagar för skarpa angrepp.
l\Ian vill helst avlägsna den från
Nya testam,entet, som om Gamla
testarnentets Gud Sebaoth skulle
vara vås,ensskild från Nya testa-
mentets himrnelske Fade,1, som
Kristus lärde oss att bedja till.
Man fö'rsöker helt utdriva Gamla
testamentet ur världen och ur
Kyrkan.
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Hur stä,lla sig nu fackmänne'n

till de,ssa kritiska rösterr? Vad säga
gammalte,stament-teologerna, som
ägnat hela sitt liv åt att genom-
forska den,na enda bok? På denna
fråga ger Grlttingerkongresse'n e'tt
klart svar. Om än exe,geterna förr
genom hyperkriti,ska påst'åenden
själva fram,kallat många angrepp,
så äro dock i våra dagar alla fors-
kare ense därom, att de obetingat
erkänna Gamla testamentets förbli-
vande religiösa värd,e. Anmärk-
ningsvänd var dqn vördnad, som
kongressdeltagarna vi,sade för den-
na bok, och de uttryck de,nna vörd-
nad tog sig. Man ,talade om >det
avgörande inflytande, som Gamla
,testam,entet haft på vår kutrturella
utveckling>. Man påvisade, >>att av
,de antika livsvändena endast de,n
bibliska religionen än idag utgör
en levande faktor i folk,en, och det
icke blo'tt i ett obetydligt ytskikt>.
Man ,erkände på nytt, >vilken av-
görande livsmakt som tillföre,s den
krist,na Kyrkan från Gamla te,sta-
mentet. Det framstår dock som
förberedelse och fostran för den
fräIsni,ng, som i Jesus Kristus
uppen,barats för mänskligheten.
Trots al,l,a angrepp måste den kri,st-
ng Kyrkan därför hålla fast vid
Gamla testamentet, om hon icke
vil'l vedervåga sitt ljuis och sin sälta,
vilkelt skulle lända henne siälv och
,de henne anförtrodda folken till
skada och förbannsl5s>. 

- 
>Gam-

la testamentet vi,sar, att religionen
är den största öde,sskapande makt,
som kan påverka ett folk. Det
askådliggör, att ett folk aldrig kan
ko,mma förbi Gu'ds-frågan.>>

De enskilda föredragen på ko,n-
gres$,en be,handlade heila den gam-
maltestamentliga exe,gesens vida
fält. Textkritik och Israels hisito-
ria, Palestinas forntid och hebreisk
poesi, d,essa och många andra av
forskni,ngens gränsområden kom.mo
till ,sin rätt. Betecknande för det
nuti'da läget är dock et faktu,m,
att de verklige'n religiöst-teologiska
frågorna tilldrogo sig största in-
tresset. En hel rad av föreläsning-

ar voro ägnade just åt dessa frågor.
Men även i andra referat och i dis-
kurssisnsrrr kom man ofta in på
utredningar av principiellt religiös
art. En deltagare berättar, att >den
atm,osfär av sval vetenskaplighet,
som bru,kar vila över sådana kon-
gresser, genombröts vid de tillfäl-
l,en, då frågor av centralaste reli-
giöst innehåll döko upp>.- >We'll-
hausen') verkade i te,mple,ts för-
gånd>, skriver pr.ofessor de Groot
(Groningen) i den holländska tid-
ninge,n De Telegraaf, >>men vi voro
också in,ne i de,t Heliga>. Gamla
te,stamentet framstod åter som den
gudomliga utppenbarelsens urkund
och dess religion som vida över-
,lägsen alla andra rerligioner i den
antika Orienten. Man fäll,de många
glänsande ord om det evighe,ts-
vär.de, s,om fiinnes i Gamla testa-
me'ntets böcker och berättelser.
Professor Li,ndblom,s (Lund) teo-
logiskt djupa avhandlingar om den
gammaltestamentliga religionens
egenart pekade i samma rikt,ning.
Det som gav denna kongress dess
särprägel, var den otvetydiga om-
svängningen från historiskt-filolo-
giskt betraktelsesätt till en teolo-
girskt-religiös,uppskattnins av den
Heliga skrift. Därigenom rättfär-
digades i all stillhet den katoJska
exegesens hållning, då den tr,ots
häftiga angrepp städ,se fastslagit,
att den terol6gi.pr forskningen mås-
te vara me'delpunkten för allt exe-
getiskt arbete. För oss katoliker är
bibeln ick,e mindre än för våra pro-
testantiska bröder Guds ord. Men
vi kurnna idag glädja oss åt, att just
'den katolska Kyrkan mer än andra
oförvillat fasthållit vi,d Gamla tes-
tamentets karaktär av uppenbarel-
se. Guds or.d i den Heliga skrift är'
fullkomligt säkerställt blott i Kyr-
kan.

II.
Även i ett annat avseende var

kongressen i Göttingen ett tidens

1) En tysk exeget omkring sekelskiftet,
märkesman f ör den textkritiska inställ-
ningen,
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tecken. Protestantiska och katol-
ska forskare från de rnest olika
länder möttes här för att i gemen-
samt arbete behandla vetenskapliga
frågor inom sitt eget lärdomsgetrit.
Så förändra sig tiderna. Det är
ännu icke så länge sedan man i
vida kretsar stämplade allt ka-
tolskt a priori som ovetenskapligt
och i märkvärdig självöverskatt-
ning missförstod ,den katolska p,o-
sitionens inre styrka. Då för tiden
tnodde man ännu på grund av sin
äkta rationalistiska inställning p,å
på en fullständigt förutsättningslös
vetenskap. En sådan åskådning
nr,åste i rlängden visa sig ohållbar.
Vetenskapens inre kris, som år
från år framträdde allt tydligare,
påskyndade pr,ocessen. Redan 1929
kunde profess'or Spranger i Ilerli,ns
akademi hålla ett uppseendeväc-
kande tal, i vilket han påvisade, att
det varit en utopi, då man sorn för-
utsättning för ett vetenskapligt ar-
bete for,drade att forskare icke fick
utgå från en positiv världsåskåd-
ning. Detta anförande har knllats
för liktalet över ,den s. k. >förut-
sättnings'lösa vetenskapen>>. Göt-
tingerkongressen drog den prak-
tiska konsekvensen av 'denna in-
sikt. Redan vid kongre,ssens öpp-
nande uttryckte or,d,föranden i ,orts-

utskottet, professor Hempel, >den
förhoppning och önskan, att var
och en måtte frambära, vad han än
kunde hava att säga, från sin egen
religiösa och vetenskapliga stånd-
punkt och på detta sätt finna för-
ståelse och aktning; ty forna tiders
dogma, att det skulle finnas en full-
ständigt förutsättningslös ve,ten-
skap, har .nu skakats i si,na grun'd-
valar4. I denna försonlighetens
anda förflöt hela kongressen. Pro-
testanti,ska och katolska for.skare
intresserade sig gemensamt för fö-
redrag och diskussioner, och ord-
förandes'kapet utövades av en pro-
testantisk och en katolsk lärd.
Ännu mer betecknande för' den
andliga inställningen var, att man
uppdragit åt rektorn vid det påv-
liga bibelinstitu'tet i Rom, den'tyske

jesuitpatern Augustin Bea, att hål-
la icke blott det första referatet,
'utan även det sista anförandet i
slutsammanträdet.

Allt detta skulle icke hava varit
möjligt, om icke u,nder de sista år-
tiondena uppskattningen av och
högaktningen för all,t katolskt hade
stigit i oanad grad inom det and-
liga livets le'dande kretsar. >Heiler
har rätt, <lå han konstaterar den
katolska Kyrkans uppvaknande
även i annorlunda troendes själar>.

Så skriver pr-ofessor Adam (Tii-
bingen) i sin bok >Katolicis,mens
våsen>. Och ,han tillfogar: >>Men

He,iler har orätt, när han talar om
en 'segervisshet', med vilken vi
skulle förkunna protestantismens
unLdergång. Or'det'segervisshet' är
ett profant, oheligt ord. Det degra-
dererr r,eligionen till e,n partisalk.
När det är fråga om re,ligion, finns
det blott ödmjukhet, vördnad, task-
samhet och glädje, men icke rätts-
haveri och s,egervisshet. Vad som
kommer att ske med pr,otestantis-
men, det är Guds ensak. I Hans
hand ligger det, om Västerlandet ur
sin diaspora, ur sin förvirring och
splittring åter skall finna väge,n
hem till Moderkyrkan, i vars skö,te
brödragemenskapen en gång fanns.
Vi kunna icke göra annat än giva
sanningen vittnesbörd och tredja
Gud, att Han allestädes öppnar
hjärtan för denna samling, och att
Han till vårt bästa allt klarare stäl-
ler oss för ögonen den stora, för
Västerlandet,trängande uppgiften,
att äntligen bota den olycksalign
söndring, son sedan århundraden
skiljer oss fr'ån varandra>>.

De sista orden vi'<lröra ett vitt-
omfattande religiöst nutid,sproblem.
Om kristenhetens återförenande ta-
lades alls icke i Göttingen. Men
själva kongressen visade en väg ti,ll
detta rnåI. Den var i sig själv ett
stycke sann ekumenisk rörelse.
Från Europas rnest skilda .länder
och från Amerika hade deltagarna
kommit samman. Protestantiska
lärda av olika riktningar sällade
sig i gemensamt arbete till katol-
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skti forskare, däribland en he'l del
ordensfolk: benediktiner, domini-
kaner, jesuiter. Intet missljud
störde gemenskapen, som förenade
f orskare av s,å olika in,stållning.
Det är betecknande, att >Allge-
meine Evangelisch-Lutherische Kir-
chenzeitung> i sin korta redogörel-
se för kongressen just citerar de
ord, som rektorn för påvliga bibel-
institutet i sitt avslutningstal yttrar
onl >den underbara atmosfär av
enhet och sammanhållning>, som
kunnat spåras ttnder kongressen.
Deltagarnas gemensamma grund-
inställning till Gamla testamentet
underlättade det'ta förhållande.
Men blo,tt den ömsesidiga aktning-

CRED O S

Peter Lippert S. .I. : lton
Wundern und Geheimnis-
sen. 8:o. 264 S. f 1 Titel-
billede. 5,80 M. indb. 4,20
M. hrftet (-25 %)' Yer-
lag 'Ars Sacra' Jos,ef Miil-
ler, Mtinchen 13. Fried-
richstr.18.

U<lgiver P. Lippert en ny Bog, er
enhver klar .ove,r, at Bogen h/re,r
til det me,st v.erdifulde, .der for
Tiden blive'r offentliggjo'rt Verdein
over. I Rogen rlrer Forfatteren

en möjliggjorde verkligt samarbete.
D,essutom tog rnan i Göttingen
ännu ett steg i äkta kristlig anda:
man lärde känna varandra och
minskade där'igenom den ömse,sidi-
ga l<änsla av främlingsskapl) och
brist på förståelse, som så lätt dö-
dar den kristliga kärleken. Göt-
tingenhongress€n var även i detta
avseende ett tidens tecken, och ett
m5rcket glädjande sådant.

Theodor uan Haag (Upsala).

Jfr uppsatsen >Die Fremdheit)) av P.
Pribilla i Stirrrr-ren <ler Zeit, oktober

1)

trIax
193.5.

BÖCI(ER.
ved Iiristendommens dybeste Henn-
melighe'der. Her giver Aandrighed
og Aandelighed hinanden Freds-
kysset.

Bogens Indhold er en Lovsang
til Kmrligheden, idet vi i Troen
paa Guds Mennerskevor,delse finder
Grundlaget for den kristne God-
he,d;
. i Troen paa Treenigherden For-
billedet yraa Menrneskenes in'dbvrdes
Given ,og Modtagen;

ide,t Disciplene ser i Gudmenne-
sket >d,e,t r'dle Menneske>;
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ide,t Troen paa Forlflsni,ngen vi-

ser hen til Gu,ds uen-de'lige Krerlig-
hed;

idet Eukaristien styrker og op-
flamme,r vor Broderkrerlighed;

og idet Naaden forankrer Menne-
sket i Guds F,red.

Her findes ikke blot Viden, dyh
Viden, men ogsaa vidunde,rlig
Fremstil,lingskunst. Et pragtfuldt
Sprog flemsretter dybe T,anker paa
en vidunderlig og dog naturlig
Maade.

Her kan man sige: Natur og
Overnatur slutter Pagt, de har jo

Kyrkans mission i Abessinien.
Det pågående kriget, som vållar

bekymmer i alla kristna hjärtan
och rnåste frammana våra varmas-
te böner om en snar fred, har även
fört med sig stora omvälvningar på
missionens ornråde. \ri läsa onl
svårigheterr rsorr i orosområdet
drabbat våra i tron skilda bröders
olika, svenska missioner: Evan-
geli'ska Fosterl,andsstiftelsens och
Bibeltrogna Vänners.

Även 'den ,katolska missionen i
Abessinien har fått lida mycket i
krigets nödläge. Under det flydda
årets sista dagar anlände till Euro-
pa den apostoliske prefekten för
Kaffa, vilken tillika är 'ledare för
de s. k. Consolata-missionärerna.
Han ku,nde lämna flera intressanta
meddelanden om de bittra lidan-
den, som katolska missionärer allt-

hegge to samme l{ilde, samme
Ophav.

I stille Timer at tage saadan en
Bog er en Daad, hvis Rrekkevid'de
vil kunne spores; naar vi fordyber
os i Lipperts Radiofore'drag, vil
ts@leerne fra den evige Kyst r/re
ve'd vor Sjrel og faa den til at
svinge i Evighedens Rytme.

Er du nogenlunde inde i de't
tyske Sprog, har ,du paa nogen
Maade Raad til at k/be den Bog,
saa >1'ag og lresl>>

K. Paali S. J.

sedan krigsutbrottet måst utstå. I
trörian av 'oktober hade missions-
sjukhuset i Addis AbeLra stängts av
myndigheterna, och den apostolis-
ke prefekten själv satts i fängelse.
Dessa åtgärder följdes den 14 okto-
ber av dekretet, att missi.onens
manliga tjänare samt barmhärtig^-
he,tssystrarna måste lämna landet.
I de flesta fall blev denna befall-
nings genomförande ett våldsamt
förstörande av rle framgångsrikt
uppodlade missionsfälten. Vanligt-
'r'is fingo flyktingarna i,cke ens lov
att medtaga nödtorftig reseprovi-
ant. Sa,mmanlagda antalet av de
fördrivna utgjordes av 22 präster,
8 lekmän, 55 ,läkare och 2 systrar,
vilka samtliga sorterade 'under pre-
fekturen Kaffa. Beklagansvärd var
isynnerhet de genom den katolska
missionen friköpta slavarnas lott:
,för att icke på nytt falla i händer-
na på slavhandlare måste dessa i
m,ånga fall fly till ,skogarna. Vad
de fördrivna missionärerna själva
beträffa, föndes dessa i tvångs-
marscher till Kenia eller till Sudan.
De, som kommo till huvud,staden
från landets mest avlägsna trakter,
fingo åka tåg till Gibuti. Den 7

dece,mber sattes de tre sista missio-
närerna, däribland den apostoliske
prefekten själv, av polisen på tåget.
Därmed var dock icke deras lidan-
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deshistoria avslutad. På gränssta-
tionen Dire Daua blevo de på nytt
anhållna och underkastades under
två dagar stränga polisförhör.

Efter dessa genom kriget aktuali-
,serade svårigheter för såväl prote-
stantisk som vår egen heliga Kyr-
kas missi,on i lanrdet fråga vi oss
naturligtvis: Vilken religion har
man egentligen i Abessinien? Vi
veta från vår skolgeografi, att lan-
det till största 'delen är ett kristet
land. Vi ha i dessa sista dagar fått
veta, att landet äger en kristen
ärkebiskop, som sänt telegranr till
clen svensk-luther.ske ärkebiskopen
i Upsala. Vi minnas o,ckså från då-
varande tronföljaren Ras Taffaris
besök i Sverige, att den klistna
religionen i la,nd,et är statens egen
religion. Huru kunna då de ovan-
nämn'da protestantiska sarnfunden
bedriva mission i det lcrislna Abes-
sinien? Huru kan kato;lska Kyrkan
ävenledes där missionera? En blick
på den historiska utveck;lingen skali
komma dessa frågor att få sitt
svar.

Som bekant är för varje bildad
svensk, voro tre- och fyrahundra-
talen av vår kristna tideräkning en
uto,mordentligt viktig och frukt-
bärande tid för hela Kristi katol-
ska Kyrka. Ur katakomberrnas
dunkel, ur martyrtidernas'död och
för'följelse, hade katolska Kvrkan
stigit ut till ljus och frihet samt
till frejdig verksamhet i Guds åter-
lösta värld. Orienten fick bevittna
munkväsendets tillblivelse. I värl-
clens stora, vetenskapliga centr:r
uppstodo åtskilliga teorl,ogiska sko-
lor, varigenom den kristna tanken
Iner och mer föndjupades i riktig
självkånaedom och på detta sätt
liunde försvara sig själv och segra
över de ti,d e,fter annan upptrådan-
de irrlärorna. Just vid denna tid
vanns Abessinien för' 'den katolska
tron och gjorde sitt inträd,e i Kyr-
kan. Kanske skall detta land just
därför alltird få båra de känne-
tecke,n, vilka utmärkte denna spe-
ciella epok i kyrkohistorien: trons
tillväxt men ,också trons kris.

Rufinus har efterlämnat en be-
rättelse om kri,sten,domens införan-
de i Abessinien. Ett handelsskepp,
som befann sig på väg från I,ndie,n
måste söka sig skydd i en abessinsk
hamn, troligen Adulis. Skepps-
besättningen nedgjordes genast av
infö'dingarna med undantag av två
bröder vid namn Frumentius och
Edesius, vilka båda vor,o kristna.
Dessa bröder såldes såsom slavar
till ko'nungen av Aksum, vilken
under den följande ti'den använde
dem s,åsorm någon sorts informa-
torer för sina söner. Se,dermera
stego de begåva'de, kristna slavarna
till de högsta ämbeten i landet.
Med understöd av kristna köpmän,
som slagit sig ned i Abessi,nien,
började de så sitt stora arbete att
övera,llt i ri,ket tr,tbreda den katol-
ska religionen. Deras små elever
vuxo upp och hlevo konungar. I
sin mäktiga ställning understödde
de med all iver sina förra lärares
missionsverksarnhet. Sedan. arbetet
krönts med f,ramgång, lämnade
Frumenrtius ,och Edesi'us Abessi-
nien. Den först.nämnde begav sig
till patriarken av Alexandria för
att genom dennes händer vigas till
biskop i Abessinien, vilket land han
jäntte ,sina rnedhjälpare vunnit för
Herren I{ristus. Patriark var vid
denna tid ingen mindre än den he-
lige Athanasius själv, en av de,n
katolska rättrogenhetens största
fäder i alla tider. Denne vigde
Frumentius till biskop av Aksu,m
och skickade honom tillbaka till
sitt stift för att där fullf<ilia det
goda verket. Med hjälp av landets
två första katolska konungar, Ab-
raka och Atsbaka, inför,de den nye
biskope,n den kristna hierarkien
och de kristna gudstjänstcerem,oni-
erna i det otillgängliga landet.

Från sin lyckliga, lugna utveck-
ling i katolska Kyrkans hägn lyck-
tes Abessinien genom monofysiter-
nas irrlära. Denna irrlära, som
över tu'sen år sena're lika ivrigt för-
kasttade's av Luther, Ca,lvin och de
övriga s. k. reformatorerna som av
den katolska M'oderkyrkan, lycka-
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des på sin tid 

- 
trots det att kvrko-

mötet i Kalcedon 451 förklarat den
oriktig 

- utbreda sig över Egypten,
Syrien och Mesopotamien. Från det
förstnämnda landet trängde denna
villfarelse fram till Abessinien, vars
,biskop och klerus vid denna tid
stodo i beroende av pat,riarken av
Alexandria. I synnerhet de egyp-
tiska munkarna voro mycket iv-
riga i att utbre'da sina nya villo-
meni,ngar i det s5rdliga broderlanclet.
Irrläran vann så allt mer clch mer
insteg, till dess slutligen hela Abes-
sinien i mitten av 500-talet hem-
fallit däråt.

Skilsmässan från Kristi sanna
Kyrka medfönde naturligtvis här,
som i alla övriga fall, en stark för-
lamning av troskraften. På sex-
hundratalet tillkämpade sig rnu-
hammedanerna herraväl'clet över
Syd-abessi,nien. Nord-abessinien
lyckades dock, trots det obesattn
hiskopssäte't i Aksum, rnotstå Is-
lams anlopp. Ehuru schisnratiska
från Kristi e.nda Kyrka, vakarde
dock invånarna i landets norra del
med stor iver över sin tro, så att
,denna landsän'da genom århundra-
dena förblivit e,tt kristendomens

It;:.u 
gentemot muhammedanis-

Är 1268, då den gamla härskar-
familjen i Abessinien åter insattes
i sina forna rättigheter, böriacle
under ledareskap av rnunken Takla
en ny tidsålder för kristendomen i
detta land. Detta nya uppsving va-
'rade onrkring två'hundra år. Under
förföljelseperio'den hade ett avse-
värt antal nya villomeninqar vun-
n-it insteg i den frånSkilda, abessin-
,ska kyrkan. Dess:r franrlades år
1t139 inför det katolsk:r kyrko-
mötet i Florens. överhuvudtaget
kan rnan säga, att vid 'denna tid-
punkt en märkvärdig dragning till-
baka till Moderkyrkan gick gen()m
detta frånskilda, kristna samfund.
På femtonhu,ndratalet tilläto ko-
nungarna Glaodios' och Nlinas'
efterträdare, vil,ka liksom de före-
gående troninnehavar,na voro syn-

nerligen välsinnade mot den katol-
ska Kyrhan, jesuitmissionärer, så-
som Paö2, Ludvig av Azeve.do, An-
tonius av Änglarna och Antonius
Fernandez att kornm:r in i landet.
Dessa självuppoffrande och heliga
män kunde obehindrat predika fä-
dernas tro överallt i Abessinie,n,
både vid hovet och ute i lands-
bygden.

Arbete't på att återvinna etioper-
nas folk för Kristi ena hiord syntes
mycket nära sin segerrika fu,llbor-
dan. År 1626 rnottogs en katolsk
patriark, som sänts av den Helige
Fadern i Rom,, av konung Sozinios.
C)medelbant därpå avlade också den
abessinska kyrkan katolsk trosbe-
kännelse, och landets andliga och
världsliga rnyndigheter för'klarade
sig fu,llt solidariska rned den ena,
heliga, katolska Kyrkan. Därmed
svntes inlemman'det av .den förtor-
kade grenen med vintriidets stam
,och sötma vara ett fullhordat fak-
tum. Den abessinska kristenheten
erkände åter genom sin un.derkas-
telse undel Jesu Kristi stiillföre-
trädare Påven Urban VIII det apo-
stoliska lärosätet såsom det av
Fräls:rren själv förordna,de medlet
för den kristna sannijngens uppe-
hållande och utbredande i världen.
Men tyvärr var denna omvändelse

- 
sfl5e11 fal'let ofta är vid rnass-

onrvändelser 
- 

rnera en häftigt
uppflarnmande liänslosak än ett
hjärtats råtta hänvänd:rnde till san-
ningen. Redan kungen själv sval-
nade betänkligt i sin katolska iver
under sin sista regeringstid. Efter
hans drid år 1632 föndrevo till och
med hans söner den katolske patri-
arken, Alfons Mendez, tillsa nmans
med'de övriga jesuitmissionärerna,
och landet försjönk åter i irrlärans
och schismens mörker.

Det nuvarande Abessinien äger,
trots schismen, dock i rnotsats tiill
t. ex. de engelska och svenska sta,ts-
kyrkorna biskopar i kristendo,mens
ursprungliga rnening. Hierarkien
har 

- 
liksom i de flesta schisma-

tiska kyrkor 
- 

ända sedan kristen-
do,rnens första införande bes'tått i
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nära nog oförändrad forrn. Så
fanns ända till år 1929 för hela
detta vidsträckta område en biskop,
som bär namnet Abuna. Liksom
den katolske, helige biskopen Fru-
mentius före schismen vigdes och
sändes av 'den katolske patriarken
av Alexandria, så viges och sändes
alltjämt e/fer schismen Abunan av
'den ävenledes schismatisk vordne
patriarken av Alexandria. De se-
naste åren gör sig en röretrse gäl-
lande, som går ut på att skaffa den
frånskilda nationalkyrkan större
religiös självständighet. Så vigde i
juni m,ånad 1929 den schismatiske
patriarken av Alexandria den nye
Abunan, Kermas V (Cyrillus V)
men meddelade samtidigt även fyra
abessinska biskopar biskopsvig-
ningen. Vid sitt besök i Addi's
Abeba i ianuari 1930 vigde patri-
arken ytterligare en femte biskop.
De,ssa fem biskopar understödja nu
Abunan i alla hans göromål och
ämbetsfunktioner. De ha dock ännu
icke några,särskilda biskopssäten,
erhuru man kan förstå, att en tids-
enligare utveckling av hierarkien
därmed avses.

Munkarna ha synnerligen stor
betydelse i det religiösa livet. De
äro nuförtid,en de stör,sta motstån-
darna till den katolska mrissionen.
Deras verksamhet bland folket är
av största betyd,else för den reli-
giösa undervisningen. Så finnas i
landet ,en hel rad högtberömda
klosterskolor, t. ex. i Gondar, Debr,a-
Motsa, Damot o. s. v. Skickliga lä-
rare undervisa i läsning och skriv-
ning, i sångkonst, i bibelkunskap
och troslära, i litteratur och rätts-
vetenskap. Vad folkets religiösa
övningar beträffar,,spela pilgrims-
färder och fastande en mycke't
frarnträdande roll. Und,er hela året
räknar man icke mindre än två-
hundra fastedagar. Under des,sa är
endast en måltid kl. 3 e. m. tillåten,
och några dispenser göras icke ens
för sjuka ,eller gamla. Detta är,
liksom den anglosaxiska sekteris-
mens och kalvinismens lagiskhet
och den svenska statsreligionens

polisdisciplin under femton- och
sextonhundratalen, ett talande vitt-
nesbörd om, huru lätt överdrifter
komma till stånd, när man avsön'd-
rar sig från den katolska Kyrkans
på en gång fast evangeliska prin-
ciper i det väsentliga och sant och
sunt mänskliga i de ting, som höra
det yttre till I Samma överdrifter
kunna iakttagas i nästan alla schis-
matiiska samfund.

Vad åter den inre fromheten be-
träffar, så finnes mycken djup och
äkta sådan i den abessinska kyr-
kan, vitlket icke minst under nuva-
rande sorgliga tidsförhållanden vi-
sat sig. Dessa koptiska kristna
utgöra i många stycken ett exem-
pe,l för oss eurropder, som fått nå-
den at,t tillhöra Kristi sanna Kyrka
men ofta så litet äro genomsyrade
av dess sanna, katolska principer.
Abessinierna äga i en hel del avs,e-
enden kvar sin gamla, av den hel.
Fru,nrentius pre,dikade, katolska tlo

- 
i andra stycken åter ha irrläror-

11a förvandlat uppenbarelseinne-
hållet. Utom den för aLressinsk:r
kyrkan grundläggande monofysi-
tiska irrläran, kunna vi framhålla
ett par andra, ,märkliga villo-
meningar. Så mena de koptiska
kristna t. ex., att 'den Helige Ande
blott utgår av Fadern allena och
i,cke av Fadern och Sonen. Vidare
läres, att den enskilda människo-
själen icke särskilt skapas av Gud,
utan att varje ny människosjäl lik-
som en flam,ma slår upp och skilier
sig från föräldrarnas själar. Eifter
,döden väntar själen, enligt deras
uppfattning, i ett slags iordiskt
paradis på köttets uppståndeise,
under d'e,t att den skuldbelastatle
själen måste irra omkring i havets
djup eller jor'den's innandömen.
Någon sllärseld känna de ej, ehunt
de låta läsa själamässor för sina
avlidna. Detta bruk är kanske ett
minne från deras katolska forntid,
liksom så många goda bruk i våra
,dagars högerflygel av svenska stats-
kyrkan, t. ex. hos de förträffliga
,scharta.uanerna. Även i läran om
arvsynden awika dessa koptiska



*41 -
kristna i betänklig grad från Kyr-
kanrs rena, evangeliska lära.

Bland likheterna på fromhets-
livets områrle är vördandet av Guds
Moder särskilt framträdande. I
överensstämmelse med vad, som är
fallet blan.d alla orientaliska krist-
114, hysa också abessinierna en
barnslig hängivenhet för den he-
liga Jungfrun. De betrakta och ära
henne såsom himmelens ooh jor-
dens drottning och som den mäk-
tiga me,dlerskan mellan Herren
Kristus och syndaren. En liten
rnissionsbroschyr erinrar om en be-
lysande episod som inträffade un-
der förra italiensk-abessinska kri-
get. \/arje söndag bruka'de kejsar
N{enelik bereda en festmåltid för
några fångna soldater. En dag
överlämnade man till honom ett
brev från en fattig, italiensk moder.
Det var av följande lydeise: >Store
kejsare, jag är blott en enkel, fat-
tig moder, och jag vet, att rnin son
är din fånge. Hav me,dlidande med
mig oc.h giv rnig mitt barn tillbaha I

I går bad jag i denna avsikt fram-
för Guds Moders bild, och hon tyck-
tes småle mot rnig och säga till
mig: Hav förtröstan I Den store
Menelik skall giva dig ditt barn
åter. 

- 
Giv rnig alltså i Guds Mo-

ders namn mitt barn tillbnkal>
l\{enelik lät strax kalla till sig fån-
gen och sade till honom: >Du är
fri ! I morgon kan du återvända till
de dina. Här har du pengar till
resan, och jag skall giva dig ett par
soLdater i följe, så att du säkert
shall kunna kotnma igenom öknen.
Säg åt din moder i mitt namn detta:
Icke Menelik, utan vår gernensatn-
ma moder var det, som återgav mig
frihetenl Ty Jungfru Maria är
likaväl min moder, som hon är din.
Och orn rnin moder har sagt ja, då
kan iag sannerligen icke säga nej I

Gack alltså åstad, och må Guds
Nloder skydda dig och för,a dig
frisk o'ch sund till de dinal>

Den, s,om väntar på Guds förbön
blir aldrig bedragen. Nlariabarn 

-vilket folk de än må tillhöra -hinna f<irr eller senare hem till Her-

ren Kristus. Abessiniernas barns-
liga tilltro till Vår Fru synes mig
vara en av de största anledningar-
na till framtids,förhoppning för vår
katolska mission i detta gamla land,
trots det oväder, som nu sopat bort
missionärerna för tillfället. De't är
beklagligt, när politiska konflikter
få omintetgöra fridsrikets förkun-
nelse. Givetvis kan icke den Helige
Fadern oroa miljoner enskildas
sarnveten genom att giva ett utslag
i ett måI, där han icke påkallats
som domare. Han har talat tydligt
nog. Den statsman, som vill rätten
och rättfärdigheten, kan icke tveka
orn hans mening. Så hoppas vi, att
rätten till sist skall segra över vål-
det, och att denna seger icke skall
låta länge vänrta på sig.

Då fredliga förhållanden åter in-
trätt, kan säkert Kyrkans välsignel-
sebringande arbete för de från-
skilda abessinierna åter fortsättas.
.Iust nu är läget gynnsamt för ka-
tolskt arbete i den helige Frumentii
gamla biskopsdöme. I socialt av-
seende kommer naturligtvis, såsonr
hittills, en av detta arbetes vik-
tigaste programpunkter att vara
slaveriets avskaffande. Den nuva-
rande kejsaren har un'der de sista
åren energiskt undertryckt slaveriet
i hela sitt vidsträckta rike. Visser-
ligen har han i sin hu'rnana strävan
stött på de häftigaste hinder från
enskilda hövdingars sida. Men även
slavarna själva ha ofta protesterat
och stretat emot sitt frigivande, ty
enligt landets sedvänjor ha de det
icke så uselt ställt. Enligt uråldrig
lag äro nämligen deras herrar för-
pliktade att sörja för deras behov
av föda och kläder, och taga all
hänsyn tiil dem, att betrakti de;m
som sina skyddslingar, vars barn
de pliktenligt taga hand om som
om sina egna. Om man på en enda
dag skulle ställa landets 500,000
,slavar på fri fot eller bar backe, så
skulle detta säkert leda till oöver-
komliga svårigheter, så att många
utan tvivel måste omkomma i hun-
ger och elände. Nfan får sålunda i
denna viktiga fr'åga icke likställa
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I{yrkans människovånliga hänsyns-
tagande till reella fakta med vissa
po,litiska proklamationers förenk-
ling av problemen. Slaveriet kom-
mer att avvecklas i fullt samför-
stånd med myndigheterna i landet,
:såsorn den katolska rnissionen re-
dan friköpt och till frie män för-
vandlåt m:inga abessinska slavar.

Trots de fördrivna missionärerna
kan måhända Kyrkan i etiopiernas
land gå stärkt ur striden. Infödda
krafter arbeta n,ämligen förtrons ut-
bredning, och den av Pius XI salig-
förklarade Ghebre Michael beder i
himm'elen f<ir dessa sina katolska
landsmäns apostoliska verk. I årets
oktobernunrmer av den förträffliga
tidskriften >Die Fahne Mariens>
finnes en gripande skildring av
,denne infödde prästs martyrhisto-
ria, vilken skildring vi anbefalh till
studium för Credos läsare. Vi hin-
na icke här gå in på den, ehuru den
vore synnelligen värd ett referat.

Det var genom Lazaristmissionä-
ren Justinus de Jacobis, som den
sal. Ghebre Nlichael fördes till Mo-
,derkyrhan. Det vnr också ur hans
hand, som helgonet mottog präst-
vigningens heliga sakrament. Laza-
risterna mottogos till en biirian år
1t139 med en viss välvilja i Iandet
rnen hade under århundradets se-
nare hälft att känrpa mot hård för-
följelse, landsförvisning och mar-
tvrium. Sedan 1897 ha dock intill
krigets katastrof katolska missio-
närer i ro kunnat arbeta vidare.
Härigenom har en bättre missions-
organisation kunnat åstadkomrnas.

Sålunda omfattar hela l<ejsar-
dömet fiir närvaran<le femtontttsen
katoliker. Två större och två rnin-
dre prästse,minarier finnas, vari
tungef'är sextio unqa abessiniel be-
redas för prästärnbetet. Den heliga
Stolen arbetar också särskilt prak-

. tiskt och förståelsefullt för de kop-
tiska kristnas återvändan,de till
Kristi ena fårahus. Folket har ge-
nom det trogna fasthållanclet virl
sin kristendom, som genont deras
fäders avfall för flera århundraden
,se,dan blivit schismatisk och häre-

tisk, dock visat en hållning mot
den uppenbarade sanningen, som i
sig kännetecknas av många katol-
ska drag. Denna egenclomliga, tro-
fasta hållning mot kristendomen,
trots landets isolerade läge och
trots påtryckningar från Islam har
givetvis rört Petri efterföljare så-
som något stort och föredömligt.
Redan fred,spåven tsenedictus XV
gmndade i den eviga staden ett
seminariutn för utbi.l'da,nde av in-
hem.ska präster, och de förhopp-
ningar, sonl man sätter till dessa
unga mäns framstående egenska-
per, äro icke små. Den nuvarande
Påven har nred säker blick för den
gren av kyrklig verksamhet, som i
Abessinien liksom överallt annor-
städes visat sig fördjupa fromhets-
livet, stärka aktiviteten, upplysa i
okunnigheten och skänka böne-
centla mitt i tidens oro 

- 
jag me-

nar det kontemplativa eller socialt
verksamma ordenslivet 

- 
beslutat

sig frir att överföra katolskt kloster-
liv till Abessinien. I denna avsikt
har den Helige Fadern givit upp-
drag åt cistercienserl<lostret Casa-
rnari, att utbilda en grupp unga
abessinier för klosterlivet, vilka
munkar i sin tur i sitt hemland
skola vara le'dare och hjälpare åt
an'dra, då clet eäller förverkligan-
det av ett katolskt livsideal i de
evangeliska rådens efterföljd.

lIå vi bedja mycket för Abes-
si,nien i dessa betrycl<ta tider I Må
vi hoppas på snar fred och ett snart
återvändande av fridsrikets inter-
nationella sändebud till detta lan'd,
sonr clock bevarat så n'rvcket av
Iiristi s:rnna läraI Och må vi hop-
pas, att landet i sin helhet på den
salige Ghebre Nlichaels förbön helt
och fullt, en gång för alla måtte
åtelvända till den katolska tro i
I\'Ioderkyrkans shöte, varifrån etio-
pierna genom irrlärare för snart
hnlftannat årtusende sedan blivit
skilda mot egen vilja och avsikt,
den rena, obesmittade, katolska,
liristna tro, >vilken en gång för alla
blivit överlämnad åt de heliga !>

I{åre. Skredsuik.
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Prenurnerera
på CREDO!
Verka fön

tidskriftens
spridning!

Credo hostar för helår hr. 10: -,för halvår kr. 5: - och för kvar-
tal kr. 2:50. Lösnummerpris

lir. 1 : -.
Prenumeration han ske å alla
postanstalter i riket samt hos

Expeditionen.

Expeditionens adress:

NORRA TRÄDGÄRDSGATAN 19,

HÄLSINGBORG.
Postgirokonto n:r 77876.

Intressant planschverh med ut-

märhta fotografier från

shilda länder.

Säljes hos

Att tillgå hos

Vaktrnästaren
N. Smedjegatan 24 - Stockholm

LEO XIII:

Rundskrivelse om arbe-
tarfrågan.

- Pris 50 öre, -
I{ARL ADAM:

Tro och kärlek.
- Pris 1 kr, -
NILS BESI(OIT;

Livstecken eller döds-
tecken.

- Prfs 50 öre -
GASTAF ARMFBLT:

Min väg till kyrkan.
- Pris 1 kr. -

GUSTAF ARMtr'ELT:

Biskop Nils Hermansson.
- Pris 50 öre -

0rbis Catholicus

I LLU M, Ksbenhavn
för det billiga priset av

Kr. 6:50.
N:a Smedjegat. 28r, Stockholm,
öppet mrindagar kl.3-5 em. och

kl. 7-8 em.

Nyförvårv:
Bartmann: Die Erlösung Sönde und

Siihne m. fl.
Fod,erer: Unter siidlichen Sonnen und

Menschen.
Emili,a Fogelklou: Birgitta.
Sztan Stolpe: Den Kristna Falangen,
Iacques d'Å.rnour: En gengångares

ord.

Anmälda nga böcker

I$enno$ket og $amfundet
Politisk-Etiske Betraktninger

av
A. J. LATZ

Prest i Dominikanerorden.



REOISTER,
Den katolske Kirke på Island i året 1935 (2 ill.), av P. Johannes

Gunnarsson, s,25. - Insarnstio, av J. Gerlach, s. 2B. -- Cavalic,r II,
av Sigrid Undset, s. 30. __ Liitke l,Iamensen II, av P. D. Steidl, s,37.
__ Gammaltestament-teologernas kongress i Göttingen - ett tidens
tecken, av Theodor Dan Haag, s. 39. * Credos böcker, av K, Pauli S. J.,
s. 42. - Från Credos torn, av l{åre S/credsufk, s. 43.

Från i{nkedrotlning Josephinas Stipendiefond
utdelas stipendier för år 1936 till svenska, mindre bemedlade medbor-
gare, vilka tillhöra romersk-katolska kyrkan och bedriva vetenskap-
liga studier vid universitet eller högskola.

Ansökningar om åtnjutande av dessa stipendier skola senast den
I december 1935 ha kommit Styrelsen för Stiftelsen Josephinahemmet,
IJögbergsgatan 67, Stockholm, tillhanda och vara åtföljda av student-
betyg, prästbetyg, intyg om att sökanden är inshriven såsom studeian-
de vid universitet eller högskola, ävensom övriga handlingar, som
sökanden önskar åberopa.

Upplysningar lämnas av l{grkoherde R. Wehner, N:a Smedjegat. 24
ocla Ingeniör Edu. BIom, Brahegatan 20, Stoskholm.

Gred"o
Katolsk tidskrift.

Huvudredaktör och ansvaJig utgivare: Monsignore B. D. ASSARSSON,
Götgatan 58 A, Stockholm.

Redaktör för Danmark: Pater A. Menzinger S. J., Stenosgade 4,
Klbenhavn.

Redaktör för Finland: Fil. NIag. Jarl G'ali6n, Lönnrotsgatan 3,
Helsingfors,

Redaktör för Island: Pater J. Gunnarsson, Reykjavik.
Redaktör för Norge: Monsignore doktor K.K jelstrup, Kristiansand.
För Sverige: Fil. Mag. B. Bodström, Lästmakaregatan 25, Stockholm.
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& Mag. Niels Hansen, Tisted. Pastor Alf IIögh, Bergen. Monsig-
nora Henrik frgens, Oslo. Professor Johannes Jdrgensen,
Assisi. Herr H. D. T. Kiaerulff, I(lbenhavn. Redaktör P. Lindblom'
Stockholm. Professor F. J. Linders, Uppsala. Pater A. Lutz O. P.'
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Antoqie Tiberg, Oslo. Frq Sigrid Undset, tillehamnqer.-Pater supe-
rior Cyprian lVitte. SS. CC.. Molde.

Oslo. _Fru Sigr_id- Undset, tillehåmnqer.-Pater supe.
tte. SS. CC.. Nlolde.
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