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LANO·FREDA 0. 

Der gåi· idaget sol'gens b1·us 
av mznnel' ove1· j01·d. 
I söi·geflol' stå1· Herl'ens hus, 
Iwol' dödens stemning bal'. 
Om Golgata med kol'sets tre 
gål' sorgens dysll'e sang � 
et navn der l'ummel' dödens ve 
i ·sine rytine1·s klang. 

All möl'kets h:.n i leding diog 
fil blodig våbendyst. 
Selv Judas skalv, og hjel'tet slog 
av 1·edsel i hems bryst: 
Ti dä fo1Tcedel'iet kom, 
den siste demning brnst, 
del' veltet fl'em en helvedflom 
av ondslrnp, synd og last. 

Med gm jeg ser det vilde slag 
som fal' min fl'else stod, 
det stol'C dl'amas 1·edselsdag 
med hulken, skl'ik og blod. 
Så blek og blodig henga du, 
så ensam og f orlatt, 
min Frelsel', eftel' kval og gni 
i lidelsenes natt. 

F01· mine stolte tankers synd 
du to1·neki'onen bal', 
f01· lwert et fall i lastens dynd 
i foten naglen skm·. 
Og fo1· mitt hårde, kolde sind 
som glemte ncestens nöd 
i hje1·tet frengte lansen inn 
og fw·vet j01·den 1·öd. 

Men i min angers bitre ve 
jeg-signel' ömt ditt navn; 
ti på det golde korsets tre 
du åpnel' mildt din faun. 
Og selv de gnunme, dype sål' 
gjö1· sorgens tål'e . ual'm; 
ti på hver side löftet stål' 
en kjcel'lig utbTedt ann. 

Langf redag, nådens store dag! 
Du hal' ditt alvo1·sbud 
iil oss som tidt i dögnets jag 
hal' glemt vår sjel og Gud. 
Drng da med all din stemning imi 
og smertens mann· som gjest, 
da blir der forål' i vårt sind, 
da blir del' påskefest I 

. }(. Kjelstrup. 
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SVAR TILL EN SOGNEPREST. 

(AV ET PRIV ATBREV.) 

»- men naar Deres Velrervrerdig
het sppr. mig, 'Hvor kan det vrere, 
at der i disse Essays (Etapper, utgit 
1929), som er sltrevne lrenge for 
Fruen blev katolik, bliver talt flerc 
steder om !Egteskabet som et Sak
rament' - saa blir det Liclt vidlpftig 

. at forldare. J eg skal derfor penytte 
mig av Deres tillatelse og svare p.aa 
dette spprsmaal ved etslags aapent 
brev i 'Credo's spalter.» 

I. 
Jeg forutskikker etpar bemerk

ninger: Skulde nogen av »Credo»s 
lresere bli forargede eller oprprte 
over det som jeg kommer til at si, 
vil jeg be dem huske paa: Vor Herre 
har fanget mig - som s.aa mange 
andre av min like - ind i sin faare
fold direkte fra utniarken. Fpr vi 
blev optat i den katolske Kirke had
de vi aldrig v,isst om nogen slags 
indhegning, end ikke av den mest 
provisoriske og aapne beskaffenhet, 
som vi kunde regne for en fold, vi 
hprte hj emme i. Vi gik ute som 
sauer paa villen hei - men derfor 
vet vi ialfald litt om hvordan sauer 
blir, naar de falder tilbake og blir 

. forvildede faar. Derfor kan vi for
trelle litt om hvordan livet tar sig 
ut for unge inennesker, som helt 
bevisst negter at ta det kristne ind
slag i Europas kultur for andet end 
en menneskelig indsats. Vi vet hvor
dan man rresonnerer, naar man ser 
historien som.. resultater bare av 
menneskenes stigende indsigt i na
turlovene og i sit eget menneske
vresen - som » Utvikling» kortsagt, 
slik det kaldes i massernes v.ake og 
ubestemte sprogbruk. 

Dette er netop faren .i ,alle land 
hvor kristendommen er tradition, 
men srerlig i de land hvor en eller 
anden beskaaret (protestantisk eller 
reformert) kristendomsform er blit 
protegert av den verdslige magt som 

Statskirke - folk bHr let tHbpie
lige t.il at indbilde sig, nogen eller 
noget av de sociale institutioner eller 
moralbegreper, som i virkeligheten 
er resultatet av at Europa i sin tid 
akcepterte den katolske Kirkes dog
mer - at disse institutioner og mo
ralbegreper i sin tid opstod ganske 
»naturlig», efterhvert som folkene 
»skred frem» paa sin bane fra pri
mitivt barbari til »h!i)iere kultur>>. 

Det falder noksaa selvfplgelig, at 
i lande hvor geistligheten utgjS'lr 
endel av statens embedsverk, pre
sterne er statstjenestemrend, der 
l�ommer baade in·ester og menig
hetslemmer let til at identificere 
kristen moral og borgerlig moral. 
Kirken i middelalderen hadde 
kjrempet for dette - at staterne 
skulde rette sin lovgivning efter 
kristendommens bud. Men middel
alderens Kirke hadde en lang og 
mangfoldig erfaring for at en slik 
overensstemmelse vil aldrig kunne 
bli stabilisert. Mot kristendonunens 
bud om at spke Guds rike fpl'st, vil 
menneskenaturen altid kn:eve son1 
sin ret, f�J'st at faa spke sit eget. 
Og hver eneste gruppe av menne
sker, som foar erobret magt i sam
fondet og kan gjpre sine synsmaater 
gjeldende, naar lover utformes, skal 
nok ,;ite at hevde sine egeninteres
ser. (Det behpver ikke altid, og ikke 
engang og fremst at vrere det som 
kaldes »materielle interesser». Det 
kan likegodt vrere en enkelt mands 
eller en enkelt klasses idealer, som 
de er villige til at offre sit liv og sin 
velfrerd for.) 

Kirken visste dette. St. Paul hadde 
sine erfaringer i saa henseende, som 
det fremgaar av hans efterlatte bre
ver. Og fra aarhundrede til aar
hundrede hadde Kirken faat lrere, 
at selv dens egne viede tjenere var 
tilbpielige ti1 at sv.igte her. Uavlade
lig maatte den gaa gjennem Gethse-



mane-nretter, da Judas forraadte, og 
de andre. discipler bragte sig selv 
og sit i sikkerhet. Uavladelig maat
te nye helgener og nye reformatorer 
bygge op, hvad deres bq6dre hadde 
brutt ned. Likevel, ved den tid da 
»reformationen» brpt lps hadde Kir
ken opnaadd, ,at det laa etslags la
tent krav i kristenhetens bevissthet, 
om at kristendommens lrere skulde 
efterleves, og den verdslige magt 
skulde paa en eller anden maate 
hjelpe og sWtte folk som vilde leve 
som kristne - gjpre ende paa for
hold og institutioner som bent frem 
fristet til kristendomsbrudd, gi slike 
lover at folket praktiserte kristen
dom, na:ar det praktiserte lovlydig
het 0, S. V, 

Dette er i virkeligheten den ka
tolske Kirkes triumf. Trass i alle 
sine skrppeligheter hadde middel
alderens Kirke vundet en slik 1110-
ralsk seir over de naturlige heden
ske tilbpieligheter hos folk og fyr
ster, over de enkelte klassers og in
dividers egoismer og idiosynkrasier. 
Trass i folkeslagenes forskjellighe
ter i sprog og lynne, trass i konge
dpmmernes og fyrstendpmmernes 
skiftende grrenser og stridende in
teresser, i sprogforskjelligheter og 
folkesykologisk bestemte antipatier 
var Europa virkelig blit en enhet, 
»Kristenheten». Det var en enhet i 
fl'o - en herskende overbevisning 
om at det som Kirken lrerte. var 
selve Sandheten om menneskelivets 
opuindelse, dets maal og mening -
hvor meget saa de enkelte individer 
i sit private liv forspkte at slippe fra 
konsekvenserne av en saan tro, eller 
ialdfald komme fra dem saa billig 
og letvindt som mulig. Men hadde 
det ikke vreret den alminrlelige ovel'
bevisning, at Kirken lrerte objektiv 
sandhet, naar den lrerte at Jesus 
Kristus er selve Gtid, fpdt av den 
ufattelige Gud Fader fra evighet av, 
og tiilike sandt menneske fpdt av 
.T omfru Maria, at Bibelen var Hans 
ord - hadde ikke denne rent in
tellektuelle overbevisning om kris
tendommens sandhet vreret like saa 
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klippefast i folkene som de enkelte 
menneskers vilje til at ta troens 
konsekvenser var svak og vinglet -
saa er det klart, at ikke engang de 
aller enfoldigste svrermere kunde 
fup.det paa at tro, kristendommen 
skulde holde sig som statsreligion. 
At det kunde overlates til konger, 
fyrster eller nogen slags organer for 
folke1ig selvstyre at stelle· med fol
kenes religipse liv, og statsreligio
nen likevel slrnlde bli ved at vrere 
kristendom - det viser mere end 
alt andet, i hvilken grad det hadde 
lykkedes Kirken i de fprste femten 
hundrede aar av sit liv at fu,ldfpre 
sin mission- forkynde evangeliet 
for folkene slik at de trodde paa 
det. 

Og i virkeligheten har folkene le
vet paa eftervirkningerne av denne 
middelalderens over})evisning om 
den kristne sandhets selvindlysende. 
karakter, lrenge efter at troens rpt
ter blev sfoaaret over, en for en. 
Begreper, hvis eneste ophav er ett 
eller andet katolsk dogme, blev ved 
at gjrelde for selvfplgelig sande, 
lrenge efter at dogmet, som var 
deres forutsretni:rig, var blit glemt 
eller bestridt eller forkastet - fordi 
antagelsen av den katolske lrere en
gang i fortiden hadde sat slike spor 
i tradition og trenkemaate, saa al
mindelige mennesker gik ut fra at 
det var »naturlig» at trenke slik. 

Jeg skal belyse hvad · jeg mener 
med et enkelt eksempel: 

I jevne borgerlige kredser er det 
endda ganske almindelig at folk 
synes, der er noget srerlig uhyggelig 
eller beskjemmende ved selvmord. 
Pene, jevne mennesker forspker 
endda at skjule det for folk, hvis 
nogen i deres familie har tat livet 
av sig. Med fuld ret gaar man ut 
fra, at et menneske maa staa uten
for almindelige skikkelige folks tra
dition i en rent uhyggelig grad, hvis 
det kan si : ja min far sk j pt sig, min 
spster tok livet av sig med veronal, 
uten at vise nogen sindsbevregelse 
som er vresensforskjellig fra den, 
hvormed man fortreller, min far 
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dpde av krreft, min spster döde paa 
tuberku,losesanatorium -. 

Endda det bare er ut fra den 
kristne Kirkes hele og uavkortede 
lrere at selvmorcl blir absolut for
kastelig. Akcepterer man kristen
clommen som selve sandheten, cla 
blir det en uhyggelig og frygtelig 
synd, hvis et n1enneske som er fuldt 
tilregnelig forkorter sit liv, forcli det 
ikke vil holcle ut og vente, til Gucl 
aapner clpclens clpr, - negter at 
brere en lidelse, bpie sig under en 
yclmykelse, sa:a lrenge Gud vil, han 
skal holcle ·ut jordlivet. 

Men et menneske som ikke tror, 
der er nogen personlig Gud, eller 
ialclfald ikke en Gud som clirekte tar 
haand om hver eneste av sine skap
ninger, holder sin haand omkring 
hvert meneske like fuldt, om men
nesket er saa numment av sykdom 
og smerter, saa gjennemprylet .�v 
skjrebneslag, saa det ingenting kjen
der til elen vernende haancl -? 

Jo, for selvmorcl er feigt, jatter 
spiclsborgeren som vet, det er en 
gammel tradition at selvmorcl er 
skam, skjpnt han ikke har nogen 
bestemt, dogmatisk clefinert tro pa:a 
Guds interesse for menneskekjreb
nerne saan i alle detaljer eller paa 
at eftergivenhet overfo1; alle selvets 
inclskytelser er synd mot en person
lig Gud. Naar han fplger sine egne 
inclskytelser plefor han ofte 1at · si, 
han tror at Gud er god og Gud for
staar ham bedre end menneskene. 
Han vi! kanske paaberope sig, at 
.Jesus var forstaaelsesfulcl, for clette 
har han -alticl hprt sagt -. Han har 
ikke opfattet, at evangeliernes Jesus 
f orstaar menneskene i elen betyd
ning, at Han gjennemskuer dem, vet 
alt det om dem, som de gjerne vilde 
negte baacle for Gud og for sig selv. 
Men et almindelig, moderne menne
ske bruker glosen »forstaa» i en helt 
:anden bctydning: elen som »for
staar» mig, det er elen som tar for 
god fisk alt j eg fortreller om mig 
selv og lar alle unclskyldninger gjrel
cle, som jeg kan fincle op for en eller 
anden handling, jeg har begaat. Og 

·c1et er virkelig pussig - foruten at 
det er tragisk - at jo mere der blir 
gjort for :at alle folk selv skal kunne 
lrese i Bibelen eller for at de i det 
minclste skal tro, de vet hvacl som 
staar i denne bok, jo mere utbreclt 
blir forestillingen om at Guds over
naturlige visdom bestaar i, Han god
tar alle de unclskyldninger, vi kom
mer med, selv om ikke et menneske 
vi! godta dem. 

Et alminclelig gjennemsnitsmen
neske, som endda har punkter, hvor 
han ikke er paavirket av ·»vor tids 
henkemaate», sier altsaa frerndeles, 
at selvmord er skam, fordi det· er 
feigt at ta livet av sig. Selv vilde 
han kanske aldrig kunne prrestere 
det brutale fysiske mod som skal til 
for at gape over en revolvermunding 
og trykke til, eller hoppe overbord 
fra en dampbaat nattens tider. Et 
visst maal av fysisk mod krreves 
vel altid, naar et sundt og friskt 
menneske slaar ihjel sig selv. (Er 
selvmorcleren legemlig nedbrutt, blir 
det en anden sak). Det er sandt al 
mange ni.ennesker drives til selv
mord av ynkelig, moralsk feighel; 
en lilen ranglefant og kassebedrp
ver sniker sig ut av denne verclen 
som en hotelbedrager, der har levet 
flot paa vertens hekostning og for
dufter, naar han kan vente at faa 
regningen pr::.esentert. En spekulant 
ruinerer mangfoldige mennesker, 
driver familier fra hus og hjem og 
pdelregger forreldres fremticlsplaner 
for sine bprn - og saa blaase1' han 
ut hjernen paa sig selv for at slippe 
fra opgjpret og sine offres rimelige 
forbitrelse. 

Men trenk Dem et meneske, reli
gipst uvitende, moralsk en m1tocli:

dakt. Ut fra traditionelle meninger 
som han har absorbert ubevisst, 
uten at analysere dem i deres op
rindelse, ut av idealer som stenuner 
med hans naturlige anlreg, har han 
selv gjort sig op sine begreper om 
ret og uret, om rerlig eller merlig liv. 
Han fpler i sig .den normale, rnenne
skelige drift til selvutfolclelse, til at 
leve so1n han selv synes er n1enne-



skevrerdig,  Saa falder han for fris
telsen til at gjpre det som er let, 
ikke det som er ret - den evige 
menneskelige fristelse til at svigte 
noget, som normalt ogsaa ikke-krist
ne kjender i sig og kalder det bedste 
i sig selv. Han reiser sig, en gang, 
mange ganger, og falder igjen og 
svigter sine egne idealer. Det er den 
crfaring som helgnerne har gjort -
St. 1:eresa og St. Aloysius f. ex. -
at i vor egen natur er der en fryg
telig tilbpielighet til at synke, ta 
med nrerliggende, billige tilfreds
stillelser som vi inderst inde vet 
ikke kan stille os tilfreds, til . at 
skulke (bare for en gangs skyld) 
fra en ansprendelse - til at bli late 
og slappe og kolde, forsimplede og 
forsumpede. Dogmet om· arvesyn
den har han aldrig forstaat, eller 
han har tat historien om Syndefal
det for en jpdisk parabel - i vrerste 
fald er han inficert med nogen 
Rousseauiske forestillinger om at 
menneskenaturen er fundamentalt 
god, og han opdager, hans egen er 
det ialdfald ikke ; saa nrna han ,iel 
vrere et mindervrerdig menneske, 
en stygg moralsk undermaaler, en 
svakere karakter end normal-n1en
nesket ( eller specielt forfulgt av 
skjrebnen !). Han tror ikke paa Guds 
frelsende naade eller paa naademid
ler, som kan gi ham kraft til at 
kjrempe videre, haab om at seire. 
Saa dpmmer han sig selv uvrerdig 
til at leve - vrelger at henrette sig 
med egen haand, mens der endda 
er litt mod og mandsrere tilbake i 
ham. Er det feighet? 

Eller et menneske er haablpst sykt 
- vet, utgangen er viss, han n1aa 
dp. Men fprend enden kmiuner lig-· 
ger der. kanske foran ham aar av 
hjelpelpshet, slpvhet, idioti. Menne
skelig talt skal han selv vrere unyt
tig og ekkel, hans sykdom vil paa
f pre· andre mennesker utgifter, det 
vil bli en plage for nogen at pleie 
ham, hans kjrere vil pines ved at 
se hans lidelser. Bedst at befri dem 
for en slik hyrde som han kommer 
ti.l at bli, Det er ikke nogen del av 
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hems tro, at Gud frelste verden ved 
at dp paa et kors, St. Pauls ord om 
at »utfylde i sit kjpd det som fattes 
i Kristi lidelse» er meningslps tale 
for ham. At han kan utrette noget 
bare ved at lide, at de lidelser og 
byrder som han kommer til at paa
lregge andre betyr noget i Guds hus
holdning kan han ikke tro (og jeg 
indrpmmer det urna vrere vanske
ligst av alt at tro -- at de plager 
som vi paafprer andre uten at ville 
det skal kunne tjene et godt for
maal). Er det feighet at et slikt sykt 
menneske forkorter sit liv ? 

Jeg idrpmmer altsaa villig, at naar 
jeg bekjender, jcg tviler ikke paa at 
selvmord er synd, saa fplger jeg den 
katolske Kirkes lrere, ikke min egen 
samvittighet. Fordi at jeg tror, den 
katolske Kirkes dogmer rummer ab
solutte sandheter, kan jeg lrere at 
fol'staa, hvorfor selvmord maa vrere 
synd ·-· begaat av et menneske som 
har sin fornufts fulde bruk og er 
undervist om Korsets mysterium, 
den absolutte synd, som ikke kan 
bptes, fordi selvmorderen selv gjpr 
ende paa naadens tid. Men skulde 
jeg bare gaa efter min egen sam
vittighet og min naturlige uoplyste · 
fornuft, vilde jeg selvfplgelig si, selv
mord Jean vrere en lurvet utvei til at 
stikke av og la andre faa betale reg
ningerne efter en. Men det kan og 
saa vrere en heroisk handling, og 
slik har hedningerne ogsaa til alle 
tideT set paa saken. Og ikke rettere 
end jeg vet saa har den katolske 
Kirke ogsaa altid set det slik, at 
selv om en handling er materiel 
synd - synd, selv om den som be
gaar handlingen ut fra sin mangel
fulde oplysning tror at det er en god 
eller berettiget handling - saa blir 
den f prst formel synd, som synde
ren kan gjpres ansvarlig for, naar 
han er tilstrrekkelig oplyst til al 
vdte, han misgjpr. Vi kan likefuldt 
beundre Hannibal og Mitridates, 
som ikke vilde overleve sit folks 
nederlag - siden nederlaget ogsaa 
var deres guders nederlag. Den 
klassiske statue av en gallisk kri-



ger som har dr:ept sin hustru og 
endda stptter hendes lik med ene 
haand, mens han med den anden 
fprer daggerten mot sit bryst, ut
trykker ogsaa for os heroisme (nu 
mener vist förresten ark:elogerne at 
den forestiller noget andet, og des
uten er den galt restaurert, men det 
kan jo i denne förbindelse v:ere det 
samme) .  Pointet er at galleren hand
ler ret ut fra sine foruts:etninger, 
naar han dr:eper sin hustru og sig 
selv for at undslippe tr:eldom. Han 
har ikke set er krucifiks og vet ikke 
hvad der menes med at Gud hersker 
fra Tr:eet, han har aldrig hprt om 
slavinden Blandina paa arenaen i 
Lyon og slavinden Felicitas i Kar
tago. Han kan ingenting vite om 
den tro, som gjpr tnelkvinder friere 
og fyrsteligere end hedenske dron-
ninger. 

Imidlertid er det jo efterhvert blit 
almindelig at de protestantiske kir
ker begraver selvn10rdere, akkurat 
som der ikke skulde v:ere nogen 
uoverensstemmelse mellem dem og 
kirken. Akkurat som det efterhvert 
er blit almindelig, ialfald her i Nor
ge, at naar en berpmt person dpr, 

· saa aapner kirken sine dprer paa 
vid vregg for hans lik och gj pr stor 
begravelse paa det, selv om den av
dpde hele sit liv har bedyret, at han 
ikke hadde nogen sympati med den 
samine kirke og trodde svrert litet 
av det som den lrerte. 

Men •alt som kan · sies til .forsvar 
for en selvmorder, eller for en er
klreret frihenker, og det som deres 
kristne efterlatte tpr bygge sit haab 
for den dpdes sjrel paa, der er at 
han stod virkelig uterifor den krist
ne Kirke, kanske uten egen skyld, 
eller skylden var ikke bare hans. 
De materielle synder han begik, be
gik han kanske i god tro, de var 
rette og forsv.arlige handlinger i hans 
egne pine. Og den som skal dpmme 
om det, Han er alvitende og barm
hjertigheten og retfrerdigheten selv. 

I middelalderen blev selvmorde
ren og den aapenbare synder som 
var dpd uten at ha faat sak.ramen-
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terne - · de synlige tegn hvorved 
usynlig naade meddeles - mange 
steder gravet ned i flodmaalet »hvor 
sjp og grpn torv mötes». Som det 
fortrelles i en av sagaerne om St. 
Gudmund hadde tiden enslags fore
stilling om vandenes kredslpp. Og 
med i det kredslpp er ogsaa .J ordans 
vande som hadde skyllet om Vor 
Frelsers legeme, da han gik ut i 
elven for at la sig dppe av St. Jo
hannes. Saa alt vand paa jorden er 
helliget ved det og blir symbolet 
paa den naade som menneskene 
ikke tpr nrevne grrenserne for. 

Men en Kirke nma holde sig til 
menneskenes tilkjendegivelser - i 
tegn og ord og gjerninger, - om de 
vil vrere indenfor den eller utenfor 
den. Den niaa ekskomn1unicere den1 
som aapenlyst erklrerer, de tror ikke 
hvad den .forkynder og de vil ikke 
ta imot Guds naade, ialfald ikke ved 
de naademidler som det er git Kir
ken at forvalte. Den kan ikke stpte 
ut en synder som blir ved ,at paa
staa, han tror allikevel hvad Kirken 
lrerer - selv om han ikke lever efter 
sin tro - og forlanger · at faa dens 
sakramenters hjelp · for at kunne 
leve efter sin tro i fremtiden. Dette 
har altid förekommet mig at vrere 
en klar og logisk position - lrenge 
fpr det fialdt mig ind, at den katol
ske Kirke virkelig forvaltet noget 
slikt som positiv naade. J eg har 
aldrig kunnet se at det var noget 
anmassende i at den lukket menne
sker ute og lukket dem ind, efter
som de tok stilling til den ved en 
akt av oprpr eller :underkastelse. Til 
syvende og sist blir der i hver ene
ste sjrel e_t residum av sisste hemme
ligheter som ingen uten Gud kjenc 
der - hvor samvittighetsfuldt end 
sjrelen har forspkt at fremstille sig 
som den er for sin rette skriftefar. 
Dette er da netop moralen i alle de 
middelalderlige legender - om dpde 
som er faret heden rustet med alle 
Kirkens naademidler, og saa kom
mer de allikevel tilbake en vakker 
dag, eller nat, og ryster sin sjrele
sprger og sine sprgende efterlatte 



med de uhyggeligste avslpringer an
gaaende sin nuvrerende tilstand -
om Hostier som flyr ut av prestens 
haand og like ind i munden paa en 
slakkers bodfrerdig paa armesynder
plassen nederst i kirken, om mun
ker som er dpde uten at ha faat 
absolution for en synd og er blit 
gravet utenfor brpdrenes begravel
seplass - og plusselig dukker den 
dpde op i koret eller i kapitelsstuen, 
haand i ha and med J om fru Maria 
selv, som oplyser om at der var for
mildende eller undskyldende om
strendigheter dem Gud alene kjen
der --. 

Anmassende syntes jeg derimot 
den protestantiske fremgangsmaate 

»Pax Christi Italiae reddita», 
(Kristi frid återgiven åt Italien) 
lyder inskrif_ten på den medalj, som 
Påven vid Peter-Paulsfesten 1929 
lät prägla till minne av förlikningen 
mellan den Heliga Stolen och Ita
lien - en förlikning, som hälsats 
med jubel i hela den katolska kris
tenheten, framför allt i själva Ita
lien, och som, för första gången 
efter år 1870, gav i ta,lienska ko
nungafamiljen tillträde till Vati
kanen, där mottagandet ägde rum 
den 5 december under utomordent
lig festivitas. 

»För oss italienare», yttrade Ita
liens minister i Oslo, greve Senni, 
till en journalist, >>är det en så gläd
jande historisk händelse, att man, 
utanför 1a,ndets gränser, knappast 
kan fatta detta. Den svåra dilemma, 
vari varje italienare och god kato
lik var ställd, är nu borta.» 

Genom Late·r,anfördraget, av kar
dinal P. Gasparri och Mussolini un
dertecknat den 1 1  februari 1929, 
Lourdes-madonnans dag, har den 
Heliga Stolen återvunnit verklig, ter-
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mange ganger var - naar en eller 
anden prestemand paatok sig at for
klare, den dpde hadde igrunden al
drig ment det som han altid haddc 
sagt, eller det han hadde sagt var 
igrunden ikke hans mening - og 
at den dpde var likevel saa bra en 
kar, saa presten, ut fra sine tanker 
om Gud og om hvordan Jesus i vir
keligheten bpr opfattes - tpr paata 
sig at formode noget mere eller min
dre bestemt om forholdet mellem 
den avdpde og Gud. - Anmassende 
synes jeg det er at nogen krrever en 
slik kommunion med en dpd, som i 
levende live aldrig har erkjendt, at 
der eksisterte nogen kommunion 
mellem ham og hans begravere. 

ritoriell suveränitet, och ett konkor
dat med Italien kommit till stånd. 
Tack vare Påvens staitsmannavishet 
är Vatikanstatens territorium av 
mycket ringa omfång : nästan en
dast kyrka med tillhötande bostä
der för prästerskapet, så litet, att 
alla gränskonflikter äro uteslutna, 
men likväl suverä'nt, va,rigenom På
ven, den universella . Kyrkans sty
resman, undgår att vara världslig 
makts undersåte. »La migliore sic
curezza e la nostra piccolezza» ( dess 
litenhet är dess bästa trygghet) 
sade Påven - >>litet och dock siam·
tidigt stort, ja, det största i värl 
den : när dt område kan berömma 
sig av att äga Berninis kolonnader, 
Michelangelos kupol, de i arkiven 
och bibliotekPn förvarade skatter
na av konst och vetenslrnip, när ett 
område beskyddar och vaktar apost
lafurstens grav, då har man väl rätt 
att säga, att det icke gives något 
större och värdefullare i den mate
riella världen>> ,  för aU använda den 
Helige Faderns egna ord. 

Med all sin fredskärlek hävdar 



Påven gentemot Mussolini kraftigt 
Kyrkans frihet och oberoende. »Kyr
kan», skriver en svensk tidning, 
»vet, att hon skall leva vidare, länge 
efter det att Italiens tillfällige 
härskare låtit tyglatna glida sig ur 
händerna. Hon skall därför strängt 
vårda sig om legitimitetens grund
sats, i kraft varav hon alltjämt är 
en makt i samtiden och så skall för
bliva i framtiden. Fascismen är nå
got efemärt, kyrkan är beståndan
de.» (Göteborgs Handelstidning, 7 /2 
1929.) 

Året 1929 var jubelår med anled
ning av vår Helige Faders gyllene 
prästjubileum, och sin prästvig-
nings 50-årsdag, den 20 december, 
firade han med stilla mässa i S :t 
Petersdomen. 

!Pilgrimer från jordens alla, län
der och folk strömmade under ju
belåret till Rom för att hälsa och 
hylla kristenhetens andliga Fader, 
bäraren av kyrkans enhet, hennes 
försvarare mot världslig makts in
trång, efterföljare till honom om 
vilken Kristus sade : » Vakta mina 
lamm». (Joh. 21 : 16.) 

Bland de tallösa pilgrimstågen 
märkas bl. a. Salesianernas, bestå
ende av 1 0,000 personer, varav en 
mängd »tertiarier». Deras stiftare, 
Don Bosco, blev beatificerad den 2 
juni 1929 - Guds· undersman i våra 
dagar, vilken genom den heliga Ca
ritas världsö,;ervinnande kraft vin
ner ännu härligare segrar efter sin 
död än under sitt liv. (Jfr. Johan
nes .Törgensens »Don Bosco».) 

Bland andra, som under jubel
året blivit saligförkla,rade står även 
jesuitpatern Claudius de la Colorn
biere, (t 1 682) , banbrytaren för vör
dandet av Jesu Heliga Hjärta, vil
ket i människornas hjärtan åter
tände kärlekens heliga eld efter 
jansenismens förödande isperipd, 
och från sin himmel kan han 
nu skåda, huru Böne.ns apostolat, 
Jesu Hjärtas förening, räknar 30 
miljoner medlemmar, vilka genom 
en deputation av 3,000 personer, den 

- 1 5 juni 1929, bragte Påvei1 sin hyll-
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ning, frini1förd av jesuitgeneralen 
Pater ,v1adimir Ledochowski. 

En av det andliga livets heliga här
dar, benediktiner-abbotstiftet Monte 
Cassino, har under 1929 firat sitt 
1400-årsj ubileum, och där liksom 
i en mängd andra kloster står bene
diktinerorden blomstrande och livs
kraftig såsom i de dagar, då en av 
S :t Benedikts ädlaste söner, S :  l 
Ansgar, drog till Sverige : benedik
tiner-abbotstiftet S :t Maurice de 
Clervaux i storhertigdömet Luxem
burg är medelpunkten för den bi.i
neförening, som ber för S :t Ansgars 
verk bland Nordens folk. 

Till jubelårets ljusaste händelser 
hör, att den fruktansvärda · förföl
jel_l':,en mot kyrkan i Mexiko avstan
nat. Mexikos katoliker offrade liv 
och blod för sin tro, och bland off
ren finnas martyrer, värda att stäl
las sida yid sida, av de första år
hundradenas, också efterföljare av 
gossmartyren Tarcisius. Men i ett 
land fortfar religionsförfölj elsen. I 
Ryssland riktar sig bolsjevikernas 
sataniska, hat mot all religion, kris
ten, judisk, muhammedansk ; av 
kristen, häftigast mot den katolska, 
fastän katolikerna äro i minoritet, 
medan däremot de från Rom av
söndrade »ortodoxa» utgöra, det 
övervägande flertalet. Bolsjevismen 
söker framför allt påverka ungdo
men. Sovjets skolor utså religions
hat i 12 miljoner barna,;;jälar. Tid
ningen Izvestia utgav den 1 7  aug. 
1929 ett specialnummer, avsett för 
gudsförnekare från 6 till 14 år. 

Föräldrar, som mana sina barn 
att bevista gudstjänst, bestraffas, 
och barnen tagas ifrån dem. Präs
terna äro berövade alla politiska och 
borgerliga rättigheter. Allt som of
tast kastas de i fängelse eller depor
teras till ohyggliga förvisningsorter. 
Kyrkor stängas och kyrkklockorna 
borttagas. Julfirandet, ja, t. o. m. 
julgrana,r äro förbjudna. 

De katoliker, som bo nära polska 
gränsen, · sökte, fastän risken var 
stor; att under julen närma sig den
samma för att åtminstone på av-



stånd få höra ljudet av kyrkklockor 
och julsånger. 

Nu som förr är Polen kristenhe
tens bålverk. Det återuppståndna 
polska riket har en befolkning av 
30 miljoner, till övervägande del ka
tolsk : på ettusen personer 7 43 kato
liker, fördelade på 2 1  biskopsstift 
och 4,586 förs�mlingar. Rikets för
fattning, som lämnar full religions
frihet, åt alla trosbekännelser, är bu
ren av katolska .grundsatser. Riks
dagens sessionsrum prydes av kru
cifix. Republikens president D :r 
Ignaz Moscicki, en varm och över
tygad katolik, yttrade i ett offent
ligt at11förande, att han betraktade 
såsom en av sina uppgifter att ver
ka för folkets höjande genom sam
arbete med katolska kyrkan. 

I alla högre och lägre skolor med
delas religionsundervisning : åt ka
tolsk ungdom, av katolsk präst, och 
åt andra trosbekännelsers av deras 
religionslärare. Av Polens 6 univer
sitet är universitetet i Lublin i våra 
dagar grundat av katolska donatorer 
och under ledning av episkopatet. 
Också vid tre av de övriga univer
siteten finnas katolska teologiska 
fakulteter : i ,v arszawa även en pro
testantisk, j ämväl underhållen av 
staten. 

Med glädje konstaterar man, att 
Mariaviiternas sekt är stadd i upp
lösning : i den stora fabriks staden 
Lodz t. ex. återförena sig de fles ta 
med Kyrkan, och deras kyrkor sko
la invigas till katolska kyrkor ; i 
vVilna står sektens kyrka tom, 
och omvändelserna till katolicismen 
ökas dag för dag. 

Katolskt föreningsväsende blomst
rar kraftigt i Polen, icke minst sam
manslutningen för främjande av so
cial välfärd i enlighet med grund
satserna. i Leo XIII :s encyklika om 
arbetarfrågan. Till en av dessa höra 
200,000 personer. Katolska gruvar
betareffö:eningen i Krakau och Wie
liczka räkna 80,000 och lantarbeta-
reföreningen 1 00,000 medlemmar. 
Stor livaktighet utvecklas av Polens 
katolska kvinnoförbund, som redan 
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1 922 kunde uppvisa 80,000 med
lemmar. 

Polen är det första land, där unga 
flickor bildat en förening till ära 
för S : te Therese de l'Enfant Jesus. 
Blomstrande äro · de katolska lär
lingsorganisationerna och de katol
ska studentföreningarna, samt till 
sist men icke minst Maria-kongrega
tionerna med 50,000 ledamöter. Ut
märkande för polsk fromhet är dess 
varma kärlek till Jungfru Maria, 
och de berömda vallfartsorterna Ost
robrama vid vVilna och Czenstocho
,va äro utomordentligt talrikt be
sökta. En dag efter . att ha varit i 
sistnämnda helgedom, sade dåva
rande nuntien i Polen, Mgr. Ra,tti 
( nu Pius XI) de betecknande orden : 
»Aldrig skall jag glömma, hur det 
polska folket beder » .  Och tillägger 
»The Catholic Mind» ( 22. XI, 1929)  
» i  själva verket är det icke dess 
präktiga katedraler, icke präster
slrnpets talrikhet eller inflytande, 
icke de katolska organisationernas 
styrka, vilket för främlingen uppen
barar den polska katolicismens liv 
och kraft. Utan det är bönens ande 
hos folket, som talrikt knäböjer på 
stengolvet i kyrkorna. »  Denna livs
kraftiga fromhet och glödande fos
terlandskärlek bar upp Polens folk 
under alla prövningar, icke minst 
under frihetskrigen 1830 och 1 863. 
Hundraårsminnet av det förstnämn
da skall firas i november 1 930. 

Också för ett annat katolskt folk 
utgör 1 830 ett märkesår. Det var då 
som Belgien återvann sin självstän
dighet och sedan på alla områden 
hävdat sin vitalitet. I Belgien lik
som i Polen har nationens frihet 
och rätt funnit sina yppersta för
svarare i det katolska prästerska
pet : vid adertonhundratalets bör
jan var det biskopen av Gand, prins 
Maurice de Broglie. Ett sekel sena
re var det en av alla tiders ädlaste 
kyrkofurstar, kardinal Mercier, i 
sin mannaålder en folkens herde 
och ledare, i sin ungdom såsom 
akademisk lärare vid Louvains uni
versitet, en .av den katolska filoso-



fiens yppersta lärjungar och mär
kesmän. I Louvain hölls under året 
en eukaristisk stiftskongress med 
90,000 deltagare, vilka, med stiftets 
biskop i spetsen, invigde sig åt Jesu 
heliga hj ärta. Belgiens katolska stu
dentförbund gör framsteg och räk
nar över 5,000 medlemmar. 

Synnerligen omfattande är även 
det katolska sociala arbetet. De 
katolska arbetareföreningarna ha 
240,000 medlemmar, med en ök
ning av 15,000, de katolska sociala, 
hjälporganisationerna 290,000, ar
betarnas katolska ungdomsförbund 
32,000 och de katolska kvinnoför
eningarna 1 14,000 medlemmar. 

Sta,rk livaktighet i fråga om ka
tolskt socialt arbete råder oc}rnå i 
Holland under ledning av Mgr. 
Poels, vilken även bidragit till att 
upprätta en katolsk arbetarinterna
tional. Hollands katoliker, vilka ut
märka sig för sin trosiver och sin 
storartade offervillighet, hava under 
1929 haft glädjen se, huru icke blott 
katoliker utan även landets drott
ning och protestantiska landsmän 
hedrat kardinal van Rossum, då han 
i sitt hemland firade sitt 50-års ju
bileum som präst. I Nederländerna 
utgöra kafolikerna ungefär 2/5 av 
hela befolkningen. 

Nästan lika manstark som Neder
ländernas katolska befolkning är 
den i Jeanne d'Arcs land verksam
ma sammanslutningen, Frankrikes 
nationella, katolska förbund, som 
består av 2½, miljon katolska män 
och ledes av general de Castelnau . 
Omfattande en tredjedel av Frank
rikes manliga befolkning, har det 
till uppgift att utbreda och främja 
katolsk tro, göra Kristus till famil
j elivets medelpunkt, frigöra skolor
na från gudlöshetens ok, verka för 
rättfärdighet och kärlek i det soci
ala livet, återställa kristen uppfatl
ning av arbetets ära och kristen so
cial ordning. Vid franska katoliker
nas sociala vecka, i år i Besail<;on, 
var huvudtemat : Det industriella 
livets nya förutsättningar. Den in
tensiva själavården bland förstäder·· 

nas arbetarbefolkning har funnit en 
ypperlig skildmre i Pierre Lhande 
i hans »Le Christ dans la banlieus.» 
( Christus in der Banmeile ) .  

Liksom Frankrikes katoliker 1 927 
firade Bossuets 300-årsminne, så ha 
de 1929 högtidlighållit kardinal de 
Berulles - han, om vilken hans 
vän S :  t Frans av _Sales yttrade : 
»Han är i allt, vad jag skulle önska 
bliva» , och om vars skrifter en av 
hans biografer sagt, »att man ej 
kan läsa dem utan att själv genom-· 
trängas av kärlek till vår Frälsare 
Jesus Kristus» .  Kardinal de Berul
le är stiftare av oratorianerkon
grcgationens franska gren, vilken 
skänkt Kyrkan så många utmärkta 
lärde, bl. a. i våra dagar Mgr. Ba,u
drillart, rector magnificus för ka
tolska universitetet i Paris. En av 
dettas mest ansedda professorer, 
dominikanerpater Gillet, har blivit 
va,ld till general för sin orden. En 
annan av det franska prästerskapets 
lärdaste män abbe Henri Breuil, · 
har blivit vicedirek'tör vid paheon
tologiska institutet i Paris, och det, 
fastän han är präst - något som 
förr utgjorde ett nästan oöverstig
ligt hinder i College de France. 

Kyrkohistorisk forskning har li
dit en svår förlust genom Mgr. Bati
fols död, men hans arbeten, över
satta till många språk, skola all t 
framgent verka i sanningens tj änst. 
Mycket aktuell är hans Catholicis
me et Pctpcmte (Les difficultes ang
licanes et rus ses) . Mgr. Batifol åt
njöt stort anseende också bland ang
likanerna. 

Mycket populär i England är S :te 
.Jeanne d'Arc vars 500-årsjnbileum 
till minne av Orleansbefrielsen så 
högtidligt firades i Frankrike icke 
minst genom närva,ro av Påvens le
gat, kardinal Lepecier. Också i 
England erövrar hon hjärtan lik
som hon även gör i Sverige där hon 
i Hugo Gyllanders bok skildras med 
förståelse och kärlek. 

Guds helgons väg går ge1iom li
dande till seger, och 200 brittiska 
martyrer, vilka under Henrik VIII, 



elen blodiga Elisabet och andra för
följare ledo döden för sin katolska 
tro, blevo den 2 1  december i S :  t 
Petersdömen i Rom högtidligen lyf
ta till altarets ära. Martyrernas 
blod är utsädet på kyrkans åker, 
och efter 3 seklers förföljelse och 
förtryck grydde äntligen frihetens 
dag, då emancipationsakten den 13 
april 1829 genomdrevs i parlamen
tet icke minst genom Daniel O'Con
nells rastlösa, energi. Frigörelsens 
hundraårsdag blev högtidlighållen i 
rikets katolska kyrkor, och väldiga 
processioner drogo genom städernas 
gator, på somliga orter för att bed
ja vid martyrernas gravar ( i  Lon
don deltogo 20,000 katolska män 
uti processionen i september) . 

I sitt n : r  för den 13  april 1 929 
skrev »Times» bl. a . : »I motsats till 
de 1829 och 1870 uttalade farhågor
na ha de engelska katolikernas bor
gerliga ansvarskänsla va,rit utomor
dentlig. Från att vara ett samfund, 
som då var dolt 'i katakomberna' 
och interimistiskt styrdes av apo
stoliska vikarier, ha, de utvecklat 
sig till en kyrka med stor territo
riell hierarki, stämningsriika guds
hus och stort socialt inflytande. 
Deras bästa författare och deras 
konstnärer ha icke dragit sig till
baka i sekterisk trångsynthet, utan 
de ha blandat sig i den nationella 
kulturens huvudström och likväl 
bibehållit sin individualiitet. Och 
för såvitt de engelska katolikerna 
utövat inflytande på Englands of
fentliga angelägenheter, har detta 
inflytande varken varit söndrande 
eller revolutionärt, utan försonan
de och sani.hällsbevarande såsom 
t. ex. kardinal Mannings berömda 
m edling i dockstrejken eller den 
r0111erska hiera,rkiens nuvarande 
överhuvuds hållning under general
strejken» .  Så långt »Times» .  

Englands · katoliker hade under 
1929 glädjen se omkring 12000 kon
vertiter varibland åtskilliga angli
kanska andlige, upptagas i Kyrkans 
sköte. Ett av de svåraste hinderna 
för konversionen äro de missupp-

87 

fattningar av katolicismen, � vilka 
icke-katoliker ofta äro fångna. För 
att skingra gängse förvrängningar 
skrev redan vid adertonhundratalets 
början den lrntolske prästen och his
torikern D : r John Lingard sin vär
defulla »History of England to the 
Ascension of ,villiam and Mary» .  
Hans livsgärning har fullföljts 
och fördjupats av den lärde, un
der år 1929 avlidne benedikti
nern, kardinal Gasquet, vars epok
görande »Henry VIII and the Eng
lish Monasteries» säges ha inspire
rat R. H. Bensons »The Kings achie
vement » .  Betydande insatser ha 
även gjorts av Hilaire Belloc, bl .  a. 
i hans också på norska utkomna 
» Den katolske Kirke og historien» .  
Ett glädjande tidens tecken är att 
den anglikanske kyrkoherden D :r 
Scott i sitt arbete »Orientens kyrkor 
och påvedömet» krafUgt försvarar 
den romerske biskopens primat. 

En analog företeelse möter oss 
även i Tyskland, där .en protestan
tisk pastor, J. Lortzing, i sin bok 
» ,vie ist die abendländische Kir
chenspaltung enstanden» (Pader
born 1 929) lämnar en grundl,ig och 
objektiv framställning av den kyrk
liga omvälvningen på reformations
tiden. 

Av stor betydelse för Kyrkan i 
Tyskland är det konkordat, som iu
gåtts mellan den Heliga Stolen och 
Preussen. Genom detsamma är Ber
lin, som räknar en halv miljon ka
toliker, upphöjt till eget biskopsdö
me. Dess biskop, Mgr Schreiber vin
lägger sig ivrigt om uppförande a,v 
kyrkor i de fattigare stadsdelarna. 
Och liksom kardinal von Faulhaber 
i Mii.nchen och framlidne kardinal 
Dubois i Pari1s bygger han inga ståt
liga tempel, till vilka förövrigt pän
gar ,saknas, utan enkla helgedomar. 
Ja, i vissa fall har man rätt och slätt 
ändrat om världsliga byggnader till 
kyrkor. På så sätt ha, till outsäglig 
glädje  för därvarande ka,toliker, 
uppstått katolska kyrkor på Fried
rich-Karlplatz, Lutzensee, Reichs
kansleiplatz, Grii.new;:tld och Sii.de,n-



de. I Berlins östra och norra stads
delar såsom Niederschönhausen, 
Kahlsdorf, Neukölln och H,miaplats 
bygga,s något prydligare kyrkor. 

Skulle någon beklaga sig över de 
nya kyrkornas oansenlighet, kan 
Mgr Schreiber svara med samma ord 
som kardinal Dubois använde till 
några esteter, som beskärmade sig 
över de anspråkslösa kyrkor, han lät  
uppföra i Paris efter kriget. »Jag 
kan ej tillåta, att man av estetiska 
skäl skulle uppoffra tusentals sj ä
lars välfärd».  

De tider äro förbi,, då de rike upp
förde kyrkor. En av de sista är 
kanske den store polske tonkonst
nären Paderewski som i Schweiz lät 
bygga en kyrh,a för sina fattiga gran
nar. 

Bland banbrytarne på Berlins ka
tolska .arbetsfält står i främsta ledet 
teol. och fil. D :r Carl Sonnenschein, 
död den 20 febr. 1929, prästman 
från Rhenlandet, storstadens apos
tel, rastlöst verksam såsom predi
kant, föreningsledare, tidningsre
daktör, författare av betraktelser 
för nutidsmänniskor : »·Weltstadts
betrachtungen» .  
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Kyrkan, som i alla tider främjat 
kunskap och bildning, vill att krist
na ideer skola · spridas genom två 
moderna organ : biograf och radio. 
Nyl'igen hölls en katolsk filmkon
gress i Mi'mchen, en fortsättning på 
det arbete, som för några år sedan 
igångsattes i Frankrike och år 1 928 
krönts med upprättandet av en in
ternationell katolsk biograffö,·ening 
med säte i Paris. Icke mindre än 
22 länder tillhöra den. Organi,sa
tionen vill icke endast främja sund 
filmproduktion utan även genom 
statsmakterna förmå biogr.aferna att 
respektera religion och moral. Även 
beslöts vid nämnda kongr�ss att in
rätta en internationell katolsk radio
byrå med säte i Köln till främjande 
av ovannämnda syften. 

Såsom alltid emotses de tyska ka
tolikernas stora årsmöte med liv
ligt intresse både inom och utom 

Tyskland. Den 68 : e katoikdagen, 
som 1929 hölls i Freiburg, Baden, 
var som vanligt synnerligen talrikt 
besökt. »Huru mycket vi än glädja 
·o$s» ,  skriver 'Germania', »över det 
lysande förlopp, katolikdagen fick 
genom de stora mäniskomassorna 
och deras bifallsstormar, genom 
närvaro av så många av rikets fram
stående män, genom det mäktiga tå
get till festgudstj änsterna, så står 
det likväl klart för oss, ,a,tt mö'tets 
inre andekmft, de stora talens inne
håll och räckvidd allena kunna ut
göra grundvalen för bedömande av 
mötets värde. När det gäller kultur
krafters styrka, så hava vi kLa,rt för 
oss, att dessa icke kunna mätas efter 
människomassornas antal eller ef
ter deras stämningar. Vid den sista 
uppgörelsen på världsåskådningar
nas område, skall det komma an 
på, å vilken sida de största kultur
krafterna, den största övernaturliga 
energien kommer att finnas. Och 
när frågan ställes sålunda, då ha vi 
en stor il'o på framtiden. Ty vår 
kul turkraft är Gud och Hans hem
lighetsfulla närvaro i den katolska 
universalkyrkan.» 

Vid katolikda,gens behandling av 
frågorna om äktenskap och familj e
liv, uttalade både lekmän och präs
ter enhälligt och kraftigt, att det 
kristna äktenskapets sakramentala 
karaktär och dess oupplöslighet ut
göra den fasta grundvalen för varje 
kultursamhälle. 

Denna livsåskådning inger akt
ning också hos icke-katoliker, och 
träffande anmärker Fil. D :r Eva 
von Bahr-Bergius : »4tt katolska 
kyrkan i våra dagar kan upprät t
hålla sin stränga åsikt om äkten
skapet, visar kanske bättre än nå
got annat dess inre styrka. Visser
ligen ske årligen många övergångar 
från katolsk till protestanti$k kyrka 
för att komma under mindre 
stränga äktenskapslagar, men dessa 
konvertiter ha väl i allmänhet varit, 
vad man kallar 'döda' . lemmar i 
Kyrkan, och dennas förlust blir där
för i detta fall ej stor» .  (D :r Eva 



von Bahr-Bergius, Om Jcatolicis
. men. Uppsa,la 1929, sid. 63) . 

Att framför allt bland ungdomen 
tända och befästa kärlek till höga 
katolska ideal, därför arbetade ej 
minst en man, som, fastän ständigt 
upptagen av diplomatens kräv.ande 
värv, likväl hann att verka såsom 
herde för själar : Mgr Pacelli, nuntie 
först i Miinchen och sedan i Berlin. 
När han lämnade sin post för att 
begiva sig till ännu mer betungande 
arbete i Rom, så följdes han genom 
Berlins gator av tio tusen unga män 
med facklor och fanor. 
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Icke mindre imponerande än Mgr 
Pacellis avfä1'd från Berlin ställde 
sig det mottagande, mmtien Mgr 
Robinsoh rönte vid vid sin ankomst 
till Irland, där han överallt på sin 
färd hyllades av talrika skaror. Ir
land har med utomoi·dentlig högtid
lighet firat 1 00-årsdagen av enmnci
pationsakten av år 1829 och upp
hävandet av tvångslagarna mot ka
tolikerna � lagar om ,1ilka Times 
1829 skrev, att de voro »dikterade 
av ett· sådant hat, att det icke fin
nes make därtill i världshistorien», 
och som anglikanen Sydney Smith 
,;tämplade såsom »en outplånlig 
skamfläck i engelska historien». 
Vid minnesfesten i Fenixparken i 
Dublin den 22 juni celebrerades 
högmässan av primas· av Irland, och 
n är nationalarmens trumpeter för
lrnnnade, att förvandlingens shJnd 
inträtt, knäföllo 400,000 personer. 

Under medeltiden voro många ir
ländare den katolska trons apostlar 
i. Europa och i nyare tid Kyrkans 
pioniärer i Nordamerika, där hon i 
våra dagar står sällsport livskraftig 
och blomstrande. Detta visar sig 
icke minst i det stora antalet kon
versioner. De uppgingo under året 
i fråga till 366,376, alltså 2,385 
mer än 1927. Då den naturliga 
tillväxten har varit 433,708, kan 
den katolska befolkningens nuva
l'ande siffra uttryckas med talet 
20,220,799, eller ·ungefär densamma 
som för Tysklands katoliker. I För-

. enta �taterna är den Jrntolska hier-

arlden representerad av 1 7  ärkebi
skopar o"ch 104 biskopar. 

Episkopatet leder genom National 
Catholic \Velfarc Conference de 
många organisationer, som i Nord
amerika utföra ett så energiskt ar
bete. En av konferensens 5 avdel
ningar, »departement», leder under
visningsväsendet med dess högre 
och lägre skolor, alla underhållna 
genom katolsk offervillighet. Främst 
bland dessa undervisningsanstalte1· 
står lmtolska universitetet i \Vash
ington, ,som av Påven nyligen liv
ligt anbefallts åt katolikernas offer
villighet. De nordamerikanska ka
tolikernas generositet har visat sig 
icke minst gentemot hednamissio
nen. Deras bidrag till det påvliga 
institutet för trons utbredande in
ta,ger, vad storleken beträffar, första 
rummet. Det andra intages av 
Frankrike och det tredje av Italien. 
I Polen utvisa bidragen en ökning 
av 200 procent, varigenom detta 
land överträffar de övriga. 

Pius XI, som blivit kallad den ka
tolska aktionens påve, är genom
trängd av varmaste iver för den ka
tolska missionens sak. Han, som 
genast då han blivit vald till påve, 
trädde ut på Peterskyrkans yttre 
loggia för att välsigna, hela världen, 
har ett mål : att överallt sprida den 
gudomliga sanningens ljus, väcka 
till liv kärleke.ns heliga eld och ge
nom sitt apostoliska ämbete bringa 
välsignel&e urbi et orbi. 

Kulla pr Odensviholm, S :t Ansgars 
dag 1 930. 

Gustaf Al'mf elt. 

RÄTTELSER. 

I Credo nr 2, (Febr.) ,  1930, sid. 40, ,JJ. 1 ,  

r .  1 5  u .  fr. står : bär namnet. Läs : bär 

namne11 ; r. 16  u. fr. står Grenedon. Läs : 

Gren edan. 

Kulla pr Odensviholm d. 20 Febr. 1930. 

Gustaf Armf elt. 
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E N  K AT E D RA L. 

Robert Hugh Benson berör fler
städes i sina böcker de egendomliga 
och tillsvidare oförklarliga förete
elser vilka ej så sällan gå under 
nan1n av spökerier, och han fr.a,m
kastar bl. a. den hypotesen att liv
lösa ting, t. ex. möbler, vore mottag
liga för intryck av särskilt starka 
yttringar av mänskliga passioner, så 
att. de under vissa omständigheter 
ännu åratal efteråt kunde återspegla 
eller reproducera desamma. 

Om detta antagande äger någon 
riktighet, få vi kanske även förut
sätta att den levande naturen, exem
pelvis träden, kan bevara, ett infryck 
av någon stor händelse, som försig
gått i dess mitt, samt meddela detta 
intryck, mer eller mindre tydligt, å t  
»sena tiders barn»; 

Det, som jag nu tänker berätta, 
har ingenting som helst med spöke
rier att göra, men i all sin obetyd
lighet tror jag det nästan vara värt 
att upptecknas. 

Jag har tillbragt varje sommar av 
min barndom och tidigaste ungdom 
på en egendom i södra Finland, be
römd för sin enastående naturskön
het och sina talrika historiska min
nen. Trädgården på clenha egendom 
var ovanligt stor, genomskars av en 
lång, vacker björkalle och slutade 
med en liten park. Men alldeles av
sides, längst till höger; fanns en an
nan alle, som sträckande sig från 
öster till väster upphörde vid utkan
ten av elen egentliga parken. Denna 
alle var knappast längre än en myc
ket stor katedral - jämförelsen har 
trängt sig osökt på mig -, men den 
var av en stämningsfull skönhet 
som svårligen låter sig beskrivas. 
Stammarna av höga, åldriga lindar 
bildade jämna pelarrader på ömse 
sidor och deras kronor möttes  i ett 
valv så tätt att de förmådde skänka 
svalka även den hetaste sommardag. 
När ljuset bröt sig in genom löv
verket bildades de sällsammaste 

dagrar, påminnande om färgspe
let från brokiga kyrkofönster och 
under blomi1ingstiden fylldes luf
ten av välluktsångor - lindblom
mornas söta, litet tunga rökelsedoft, 
medan bruset från elen mäktiga for
sen lät i elen säregna stillheten som 
fjärran orgelmusik. 

Men det var någonting förmer än 
platsens skönhet, som fängslade 
och tjusade, någonting som fyllde 
sinnet med en känsla av mystik. 
Det var som om den gamla lind
allen hade gömt på en hemlighet 
och var alltigenom uppfylld och ge
nom trängd därav; som om den en 
gång hade fått bevittna något, vil
ket för alla tider tryckt sin prägel 
på platsen. 

Och så var det också. Det högsta, 
det största, det skönaste som tänkas 
kan hade tilldragit sig i dess mitt. 

Många år före min födelse hade 
det gamla godset ett år utgjort som
marresidens för Finlands dåvaran
de generalguvernör, greve Adler
berg, och dennes katolska gemål 
hade låtit läsa en mässa i den vack
ra lindallen. En nära anförvant till 
mig, som var adjutant hos general
guvernören, hade bevistat denna 
gudstjänst. Säkerligen hade någon 
av herrgårdsbyggningens stora salar 
kunnat iordningställas för ändamå
let, men grevinnan, eller måhända 
prästen - troligen en polack -
måtte ha föredragit det tempel, som 
naturen tycktes erbjuda. 

Så fingo då de gamla träden be
vittna undret över alla under, att 
himlarnas och jordens Herre ned
steg i deras mitt under den vita hos
tians ringa gestalt och med sin när
varo helgade dem för alla deras 
återstående dagar. Var det då märk
värdigt att, åratal efteråt, ett barn, 
känsligt och mottagligt för intryck 
och som alltid levde mera i fantasi
ens värld än i verklighetens, skulle 
känna sig gripet av någonting hem- . 



lighetsfullt, oförklarligt, ·varje gång 
det besökte den gamla lindallen? På 
den tiden sysslade mina tankar 
ännu icke med katolicismen, den 
var för mig något ganska okänt och 
uteslutande romantiskt. Det skulle 
gå ungefär åtta år efter min sista 
sommar på den gamla egendomen 
förrän j.ag började beträda de vägar, 
som leda till Rom. Men ändå före
faller det mig nu, som om jag omed
vetet mottagit mina allra första in
tryck av Moderkyrkan i den kate
dral-lilmande allen i min barndoms 
trädgård. 

Ännu bör kanske omnämnas att 
träden mer än en gång spelat en 
framskjuten roll i det gamla god
sets historia. Under en praktfull 
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lind på själva gården har konung 
Gustaf III burit ett barn till dopet. 
Ett stycke därifrån stod en hög och 
vacker björk, vars krona utgjordes 
av fyra särskilda grenar, och när 
min moi'fader arrenderade egendo
men, vilken på hans tid ägdes av en 
rysk furste, plägade folket säga alt 
dessa fyra grenar representerade 
hans fyra barn. Så kom en julidag, 
flcre år därefter, då det äldsta av 
dessa barn, min unga moder, ljöt 
döden till följd av ett kullfallande 
träd under en av de sällsynt häftiga 
cykloner som mången gång hemsökt 
trakten. Vid samma cyklon avbröts 
en ,av björkens grenar, medan de 
övriga tre förblevo oskadade. 

Kal'in Antell. 

D E N  N Y E O V E R H Y R ·D E I N O R O E. 

Den 13.. mars spredte telegrafen 
det glade budskap over hele Norges 
land fra Halden til Hammerfest at 
Den hellige Stol hadde utnevnt vår 
avholdte Apostoliske Administrator 
monsignor Olav Off erdahl til over
hyrde for den katolske kirke i 
Norge. 

Ventetiden haddc vrert lang, men 
så var da også glede,: så meget stör
re, da utnevnelsen omsider kom. En 
srerlig glede valde det naturligvis at 
valget denne gang falt på en nord
mann, og det en eldre, erfaren prest, 
fullt fortrolig med alle Vikariatets 
anliggender. Mgr. Offerdahl blir jo 
den förste norske biskop efter re
formasj onen, så man har rett til å 
betegne utnevnelsen som litt av en 
historisk begivenhet. Når undtas den 
berömte danske konvertitt, anato
m.en og geologen Nils Steensen som 
også mottok biskopsvigselcn og döde 
i Schwerin i 1686 som »Apostolisk 
Vikar for de nordiske misjoner», er 
mgr. Offerdahl også den förste skan
dinaviske biskop siden kirkerevolu-
sjonens dager. At denne utnevnelse 

nettop finner sted i det store jubile
mnsår for Olav den helliges martyr
död gj ör den til -en strålencle op
merksomhet overfor Norge fra Den 
helligc Stols sidc - en opmerksom
het soni også har gjort ct gunstig 
inntrykkblandtvårt lands protestan
ter. Derom vidner til overflod de 
mange smukke, anerkjennende ord 
den norske dagspressc har viet. be
givenheten. 

Monsignor Olav Offerdahl er födt 
i 1857 i Årdal i Sogn og er altså mr 
i 73-års-alderen. Om sin ungdom 
forteller den nye Apostoliske Vikar 
til en mcdarbeider i »Tidens Tegn» 
fölgende interessante enkeltheter : 
»Jeg hadcle gjennemgått mitt föcle
steds folkeskole som clengang var 
omgangsskole og hadde gjennemgått 
et kursus på Balestrands lrererskole. 
J eg fikk ikke straks nogen la-rerpost 
og blev huslrerer i Bergen. Der kom 
jeg i forbinnelse med de katolske 
prester og begynte snart å få under
visning. Det som gjorde . sterkest 
inntrykk på mig var lreren om Kir
ken, at den var innstiftet av Kristus, 



og Kirkens historie. 22 år gammel 
blev jeg katolikk . . .  Efter min over
gang var jeg först lrerer ved den ka
tolske skole i Bergen i 4 år, og da 
kallet til å gå til den geistlige stand 
var modnet, reiste jeg til Belgien for 
å få undervisning og var der i 2 år. 
Derfra gikk ferden til Rom, hvor jeg 
studerte ved det såkalte Propagan
dainstitutt i 6 år. Der blev jeg så 
presteviet i slutten av 1891  og kom 
tilbake til Norge sommeren 1892.» 

Om sin geistlige virksomhet med
delte mgr. Offerdahl i tilsluttning 
til ovenstående: »J eg var sogneprest 
i Tromsö i 4 år og kom så til Oslo, 
hvor jeg var ansatt i forskjellige 
stillinger ved St. Olavs kirke inntil 
1923. Derefter var jeg i 1 ½ år sog
neprest i Arendal og kom så tilbake 
til Oslo og hadde ansettelse i St. 
Halvards menighet til våren 1928. 
Da skulde jeg egentlig ha trukket 
mig tilbake og ophört med all virk
somhet. Men så begynte det for 
alvor. Jeg måtte overta Vikariatets 
ledelse, da den davrerende biskop 
Smitt reiste og ikke mere vendte til
bake, men tok avskjed om hösten. 
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Jeg blev da. av Propagandakongre
gasjonen utnevnt til Apostolisk Ad
ministrator, og den 1 3. mars kom 
altså utnevnelsen til biskop.» 

Dette er altså i korte trekk vår 
nye Apostoliske Vikars löpebane. 
Med sin allsidige begavelse, sin ut
rettelige arbeidsiver og sitt varme 
hjertelag har hans virksomhet satt 
dype spor og vrert til rik velsignelse. 
Man behöver bare å minnes hans 
innsats i vår katolske liter,atur, scer
lig hans ypperlige redaksjon av »St.  
01:w» og hans oversettelse av Det 
nye testament, for å forstå at det.er 
en I'ikt utrustet personlighet som nu 
med en rettmessig viet biskops myn
dighet overtar ledelsen av Moder
foirkens gjenreisningsarbeide i Hel
lig Olavs land. 

Varme bönner fölger derfor vår 
nye overhyrde til elen evige stad, 
hvor han d. 6. april skal motta bi
skopsvigselen. Gud skjenke ham en 
rik arbeidsdag og nåde til å bcere 
det hellige apostolats byrder i ennu 
mange år ! 

K. Kjelstmp. 



Kardinal Merry del Val's död. 
Kardinal Merry del Val's plöts

liga bortgång samma dag som sor
gegudstjänsten för kardinal Perosi 
ägde rum i San Carlo al Corso har 
försänkt hela det påvliga Rom i djup 
sorg. Söndagen den 23 febr. hade 
kardinal Merry del Val på uppdrag 
,a,v påven i S :t Peterskyrkan döpt en 
liten nyfödd släkting till denne. På 
tisdagen kände han sig illamående 
och det tillkallade vatikanska läkar
kollegiet konstaterade blindtarmsin
flammation. Man ansåg sig emeller
tid böra uppskjuta operationen, ·ef
tersom febern var tämligen hög. Un
der natten till .onsdagen försämrades 
den sjuke alltmera, varför den be
kante kirurgen Bastianelli, som till
kallats, beslöt företaga en operation, 
men förkLa,rade samtidigt för kardi
nalens närmaste, att det vore ringa 
utsikt, att operationen skulle lyckas. 
Kardinalen, som blev underrättad 
om sitt tillstånd, motsåg operationen 
med fullkomligt lugn och mottog 
under djup andakt dödssakramentet 
ur sin biktfaders hand. Operationen 
tog sin början kl. 3 e. m., 'men redan 
efter en kort stund upphörde hjär
tat att slå. Orsaken till den tragiska 
utgången tillskriva läkarna det för
hållandet, att kardinalen sedan lång 
tid tillharrrn lidit av sockersjuka. 

Merry del V al föddes den 10  ok
tober 1 865 i London. Prästvigd efter 
omfattande studier verkade han i 
Rom, där den nye påven Pius X ut
nämnde honom till statssekreterare. 
Huru gärna denne än skulle ha velat 
behålla den dittillsvarande statssek
reteraren Rampola, gav han dock 
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vika för den dittillsv�tande traditio
nen, enligt vilken wed en ny påve 
följde en ny statssekreterare. Vis
serligen framkallade det förvåning, 
att valet föll på den unge prelaten 
Merry del Val, men Pius X tog icke 
intryck härav. Merry del Val levde 
sig helt in i P ius X: s reformpro
gram, och dennes och hans statssek
reterares historia blev på det inti
m.aste sätt sammanlmuten. Det gäll
de närmast att i själva Italien reor
ganisera den foa.tolska rörelsen och 
göra den duglig för nya uppgifter. 
Det delvisa upphävandef av det be
römda »Non expedit» och tillåtelsen 
:cl_tt deltaga i ita:lienska val blevo mil
stolpar i denna aktion. Merry del 
Val förstod att skaffa goda förbin
delser i Tyskland, och även med 
Österrike upprätthölls ett gott för
hållande. Den största sorgen och 
det svåraste problemet utgjorde 
Frankrike. Spanien, där de 1anti
kyrkliga kretsarna ville genomföra 
en kyrkofientlig lagstiftning, gjorde 
Merry del Val en del bekymn1er. 
Portugals regering satte 1910  i gång 
en kyrkoförföljelse, Mexico upp
repade sina revolutioner - över
allt blev det påvliga statssek� 
retariatets hjälp tagen i anspråk. 
I Balkanstaterna lyckades Merry 
del Val skapa något så när dräg
liga förhållanden för katol1iker-· 
na. Ryssland utfärdade 1905 ett 
toleransedikt. Bekant är att Merry 
del Val också stod i ett synnerli
gen gott förhållande till Abessiniens 
mäktige härskare Menelik, och han 
kunde därför befordra kyrkans bäs
ta i detta land. I huru hög grad 
Merry del Val tog del i det inre re
formarbetet kan först fullt klargö
ras genom en ingående behandling 
av de tre kardinalerna under Pius X 
Merry del Va,l, Vives y Tuto och De 
Lai. Här erinras blott om den av 
Pius X påbörjade omorganisationen 
av kurian och tillkomsten av den 
nya kyrkliga lagboken. Med all kraft 
verkade Merry del Val för genom
förandet a,v det nya kommunionde
lfretet och var påvens högra hand i 



kampen motinterkonfessionalismen. 
Efter att hava avgått som statssek
reterare övertog han den ansvars
fulla, posten som sekreterare för det 
hel. Officiet, som är det översta, di
rekt under påven stående tribunalet 
för Kyrkan och förvaltningen. 

Ny påvlig statssekreterare. 

Kardinal Pacelli tillträdde den 7 
februari statssekreterareämbetet. 

Kardinal Gasparri avgick från sin 
statssekreteraresyssla, under stora 
hedersbetygelser och med varmt er
kännande från alla håll. Samtidigt 
som den italienske konungen till ho
nom överlämnade högsta graden av 
Annuziaterorden förklarade han, att 
han tillskrev Kardinal Gasparri »elen 
väsentliga andelen i elen åvägabragta 
försoningen». 

Vatikanen och religionsförföljelsen i 
Ryssland. 

Sovjets kyrkopolitik följes med 
alldeles särskild uppmärksamhet i 
Vatikanen. Den påvliga cliplomatien 
undviker emellertid med största för
siktighet allt, som kan tolkas som 
fientliga åtgärder mot sovjetherrar
na,, eftersom den heliga stolen ju en
dast har kyrkliga intressen att beva
ka. För att nedsätta påvedömets 
1110,raliska anseende i de troendes 
ögon har bolsjevikpressen icke aktat 
för rov att beskylla den hel. Fadern 
för -aitt stå i förbund med världska
pitalismen och oljemagnaterna. De 
bolsjevikiska förlöpningarna gingo 
till slut så långt, att man icke . drog 
sig för att påstå, att det nya Colle
gium Russicum i Rom (för utbild
ning av ett ryskt klerus) grundats 
och ledes av vitgardistofficerare. 
Vad den heliga Stolen eftersträvar 
är allenast, att forföljelsen mot de 
kristna må upphöra och att den 
kristna moralens grundsatser icke 
trampas under fötterna. Emellertid 
står Collegilim Russicum snart fär
digt och kommer att invigas längre 
fram på våren. Enligt förljudande 
kommer påven ,aitt själv förrätta in-

94 

vigningsakten för att därigenom ma_
nifestera, att endast rent prästerliga 
motiv diktera hans ställning till nu-
tida ryska problem. Från Kyrkans 
sida. äro alla förarbeten undangjorda 
för ett storstilat missioneringsarbe te 
i Ryssland, så snart de bolsjev,ikiska 
förföljarna insett, att de i längden 
ingenting förmå mot de löften, Kris
tus givit sin Kyrka. Den 1 9  mars 
- den hel. Josefs festdag - var en 
stor bönedag för Ryssland anordnad 
och den hel. Fadern själv ledde de 
religiösa ceremonierna i S :t Peters
kyrlmn. 

Den påvliga fredsmissionen på den 
internationella freds- och folk

förbundsutställningen i Haag. 

I Haag har den internationella 
freds- och folkförbundsutställningen 
blivit öppnad av holländska rege
ringen. I dess olika avdelningar vi
sas krigets verkningar i allmänhet 
och speciellt det stora världskrigets. 
I en särskild avdelning får man en 
uppfattning om påven Benedikt XV :s 
fredsarbete i hela dess utsträckning. 
Här finnas nästan saintliga böcker, 
broschyrer och tidningar, som aY
handla det påvliga fredsmanifestet 
av den 1 augusti 1917. Statistiska 
tabeller visa den påvliga kärleks
verksamhetens omfång bland krigs
fångar av olika nationa,liteter. För 
första gången finner nrnn en full
ständig samling av alla medaljer, 
som präglats till minne av den påY
lig,a, fång- och invalidomvårdnaden. 
Det rika utställningsmaterialet ger 
en kraftig bild av hur det nutida på
vedömet uppträtt som den kristna, 
fredsrörelsens förkämpe. 

Katolikerna och nutidsproblemen. 

På »Catholic Associations» års
möte i London, som sammanförde 
det katolska Englands ledande per
sonligheter, framhöll ordföranden, 
Lord Denbigh, nödvändigheten för 
vårai dagars katoliker att fast orga
nisera sig, i synnerhet som våra far
ligaste motståndare mer och mer 



sainmansluta sig i för oss farliga or
ganisationer. Om vi icke ena oss 
för att bekämpa de nedbrytande 
krafterna, kunna lätt händelser in
träffa, som vi senare bittert få ång
ra . Lagförslaget om avskaffande av 
hädelseparagraferna, som i andra 
läsningen anta,gits av engelska un
derhuset, är ett farligt försök att gi
va dem fria tyglat, som ha till sitt 
enda mål att fördärva ungdomen 
och underminera religionen. För 
närvarande kan staten lägga en 
hämsko på dem j ust genom dessa la
gar mot hädelse. Han tvivlade icke 
på att detta lagförslag vore en frukt 
>'.lN den från Ryssland härstamman
de propagandan. För hela världens 
katoliker är det en glädje att se på
vens kraftiga ställni11gstagande. Det 
ryska angreppet på alla former av 
religiös övertygelse har i England 
och andra länder uppväckt så myc
ken medkänsla, att det ondas luaf
ter omöjligt skola kunna segra. 
Kyrkan har trots förfölj elsen åter
kommit t,ill Mexico, och förr eller 
senare skall religionen också kom
ma tillbaka till Ryssland. 

De katolska skolorna i Förenta 
Staterna. 

År 1 928 funnos i Förenta Staterna 
7 ,664 katolska skolor med samman
lagt 2,201 ,942 lärjungar. I jämfö
relse med 1 926 uppvisade 1928 en 
ökning av 90,382 lärjungar. Under 
denna, tvåårsperiod ökades antalet 
katolska elementarskolor med 215 .  
Mellan 1926 och 1928 steg antalet  
lärarekrafter från 55,155 till 59,013.  

Den katolska sjukvårdsverksamheten 
i hednaländerna. 

I Institut catholique har nyligen 
en serie föi·e-drag hållits över detta 
ämne. I det sista föredr,a,get lämna
de professor Bertini en statistisk 
överblick över den katolska verk.: 
samheten på detta område. Statis
tiken omfattar emellertid blott 6ö 
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av de mest betydande kongregatio
nerna ( soni bekant uppgå de ka
tolska missionskongreg,aitionerna till 
c :  a 400 ) .  Det erhållna materialet 
visar för 1 929 följande bild : 2,229 
apotek, 952 lasarett, 1 ,810 barnhem 
och 63 hem för spetälska. Å lasa
retten vårdades under året 685,643 
sjuka, å h.a,rnhemm en 202,281 barn, 
å spetälskehemmen 26,551 spet
älska, alltså tillsammans 914,475 
olyckliga. Dessa siffror lämna ett 
nytt bevis på den katolska kärleks
verksamhetens omfång. Denna verk
samhet bidrager högst väsentligt till 
den katolska hednamissionens fram
gång och utbredning. 

Den katolska ungdomen i Holland. 
» Dux», organet för ledarna av den 

katolska aktionen bland den hol
ländska ungdomen, berättar om 
denna ungdoms hänförda, manifes
tationer med anledning av dess in
vigning åt Kristus, Konungen. I 
många städer samlades ungdom av 
alla samhällsklasser och höll sam
mankomster och processioner. I 
U1.recht deltogo 6,000 ungdomar i 
ett tåg, som defiler.ade förbi Hol
lands primas. I Haag räknade pro
cessionen 12,000 ungdomliga del
tagare, i Eindhoven 15 ,000, i Breda 
8,000 o.  s. v.  I Maastricht höll pre
miärministern ett tal till de där för
samlade.8,000 katolska ungdomarna. 
Sammanlagt invigde sig åt Kristus 
denna1 dag 60,000 unga män från 
alla delar i landet, vilket är så myc
ket mera glädjande som Holland ju  
är  ett till hälften protestantiskt land 
och ungdomens organiserande är ett 
j ämförelsevis nytt företag. 

Den förste apostoliske nuntien i. 
, fristaten Irland Mgr Pascal Robin

son, ärkebiskop av Tyana har på 
det mest högtidliga sätt mottagits 
av presidenten Cosgrave och utri
kesministern. De båda statsmännen 
kysste knäböjande biskopsringen, 
sedan fördes nuntien, eskorterad av 



en: avdelnjng kavalleri, till domkyr
kan i Dublin, där Te Deum sjöngs. 
Befolkningen beredde sin landsman, 
vilken som en obetydlig journalist 
hade lämnat Irland för att i Rom 
börja sina teologiska studier, ett det 
mest hänförda mottagande. Då mm
tien överräckte sina kreditivbrev i 
generalguvernörens palats, dånade 
en kanonsa·lva av 19 skott. Detta 
vai· första gången efter det stora av
fallet på 1500-talet, som en repre
sentant för den engelske konungen 
officiellt mottog en apostolisk mm
tie. 

96 

Vid det Hatolska Institutet i Pa-
1·is har en speciell lärostol över på
vedömet inrättats, och P. Emereau 
ha·r utnämnts till dess förste pro
fessor. T,ill ämne för detta års före
läsningar valde han : Påverlömet och 
kyrkounionen. 

Biskopen av Dijon, Mgr Petit de 
Julieville har grundat en fond för 
att inköpa cmtomobileJ' för de präs
ter, som måste genomfara långa av
stånd för att kunna utföra sina sjä
lasörjarplikter. 

I O N AT I U S  A F  LOVO LAS AAN D E L I O E 

0VE L S E R; 

Paa selve 50  Aarsdagen for sin 
Prrestevielse offentliggjorde vor hel
lige Fader en betydningsfuld Rund
skrivelse, der handler om de »aan
delige 0velser» - Exercitier - som 
det bedste Middel til at bevare og 
pge de glredelige Virlminger, som 
Jubilreumsaaret har frembragt hos 
Katholikerne Verden over·lf ) .  Vor 
hellige Fader lregger ikke Skjul paa 
at han ved Exercitier fremfor alt 
trenker paa Ignatius af Loyolas aan-
delige 0velser. Han kalder dem til 
Forskel fra andre for »Exercitier i 
egentlig Forstand» - /Jl'O}Jl'ie dicta 
- og deres Forfatter fremf,or nogen 
»de· aandelige 0velsers Mester» -
pnecipmzm et peculiarem magist
rilm. 

Hvori adskiller de Ignatianske 
Exercitier sig da fra andre Maader 
at spge Ensomheden paa og tilbringe 
en Rrekke Dage i Tavshed og Bpn ? 
Hvad er det, der er sreregent og ka
rakteristisk for Ignatius' Exercitier ? 

*) Encyklikaen findes oversat paa Dansk 
i NORDISK UGEBLAD af 16. Febr. 30. 
Scertryk deraf (Pius XI's Encyklika om de 
aandelige Eksercitier og detes Fremme" 
oversat af Fr. Kiipferle S. J.) faas i Bog
handelen. Pris 15 0re. 

Det er /pl'St og fremmest det Maal, 
som Ignatizzs tilsigteJ". Han fornreg
ter ikke ber sin Soldaternatur. Han 
vil erobre Mennesket for Gud, v il 
erobre det i Storm. For at forstaa 
Meningen med hans Exercitier maa 
vi tage dem i deres oprindcligc Skik
kelse og med deres oprindelige Op
gave, som i Reglen bestod i gennern 
30 Dages Bpn og Betragtning at 
f pre et Menneske fra det 1 6. Aar
hundredes religipse Lavmaal til den 
fuldkomne Hengivelse til Gud. Exer
citierne, som Ignatius trenkte sig 
dem, er Omvendelse, om ikke fra 
Synd, saa dog fra Verdslighed, Halv
hed og Lunkenhed, et Vendepunkt, 
hvorfra Livets Kurve peger stejlt 
opad. Ignatius udtrykker det paa 
to Maader. Han forstaar ved »aan
delige 0velser» . en Rrekke af Be
tragtninger, Selvransagelse og andre 
religipse Handlinger, der hjrelper 
Mennesket til at fjerne alle uordne
de Tilbpjeligheder fra sit Hjerte og, 
efter at have fjernet dem, at s0ge 
og finde Guds Vilje i en Nyordning 
af hele Livet. Endnu mere rammen
de kalder han Exercitiernes Maal 
for et » Valg» - Electio - der skal 



trreffes 1hellem de Tirig og Foi'l101d, 
jeg frit raader over. De Mennesker, 
der paa Ignatius' Tid gik gennem 
Exercitierne, var for det meste for
haabningsfulde unge Mrend, for 
hvem dette Valg ganske naturligt 
blev et Kaldsvalg, eller det var Folk 
i indflydelsesrige Stillinger, del' skul
de trreffe Afgprelse med Hensyn til 
deres Livsfprelse, deres Embedsfor
valtning, deres Husstand, · Indtreg
ter o. s. v. Ved Exercitierne vandt 
Ignatius sine fprste Medarbejdere. 
Gennem Exercitierne skrenkede han 
Kirken en Skare begejstrede, maal
bevidste Mrend, der vilde gpre Alvor 
af en Fornyelse af Kirken og i 
Modsretning til Reformatorerne be
gynde den med Forbedringen af de
res eget Liv. Derved blev Exerciti
erne en af Hovedknefterne i den 
katholske »Restauration» og »Mod
reformation». 

Hu01·ledes opnaar de Ignatiansk.e 
ExCTcitier dette 111 aal? 

Den vigtigste Faktor er selvfplge
lig Guds Naade, som ikke fattes den, 
der trreder ind i Exercitierne -
cmimo nwgno et czzm liberalitate -
med hpjhjertet og offervilligt Sin
delag. Dernrest beror Exercitiernes 
Udfald ganske vresentlig paa den 
Selvvirksomhed og trofaste Udhol
denhed, som 'Exercitanten selv skal 
yde. I Sammenligning dermed er 
Exercitiemesterens Rolle af under
ordnet Betyclning. 

Enclelig - og det er det, hvorved 
de Ignatianske Exercitier adskiller 
sig mest fra alt andet, der brerer 
Navn af Exercitier - er disse Exer
citiers Hemmelighed det af Ignatius 
trufne Valg af Betl'Clgtningsstoffet 
og hans Tilrettelregning af de en
kelte Betl'Clgininger. Den Magt over 
Viljen, som Venner og Fjender er 
enige om at anerkencle hos Ignatius' 
Exercitier, skyldes ikke nogle ma
giske Kunster fra Exercitiemeste
rens Side eller en udvortes, pa,agaa
ende Bearbej delse af Fantasien og 
Sa.nserne, som Exercitanten til sidst 
giver efter for ; den ligger simpelt
herr i Betragningernes indre Sam-
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menhreng og Konsekvens, s-0111 ovel'
beviser, drager og bryder al Mod
stand. 

Exercitiernes Tankegang er be
stemt ved de forskellige Hoveclbe
tragtninger, der i stadig Stigning 
fprer fra »Fundamentet» til elen sid
ste Betragtniilg »om Opnaaelsen af 
Krerligheden». 

»Fundamentet» stiller Exercitan
ten Ansigt til Ansigt med Guds Ma
jestret og lader ham erkende sin 
ubegrrensede Afhrengighecl af _ Ska
beren og sin absolute Lydigheds
pligt mod ham. Da Ignatius skrev 
sine Exercitier, stod Gudstroen end
nu som Sol paa Menneskeheclens 
Himmel, og Erkendelsen af Guds 
uindskrrenkede HeiTedpmme maatte 
falde Exercitanten let, Det, dei' vari
skeliggpr Exe1;citie:rne i vore Dage; 
er ikke mindst det modetne Men
neskes fattige og sp1nkle · Gudsbe
greb ; Gud er en · Abstraktion, et 
Postulat af Fornuftens Naade. >>Fti.n� 
damenteb> derimod stiller det fyl
cligste Guclsbegreb i Spidsen for 
Exercitierne. Det tilsigter ikke min
dre, end at jeg skal fple mig som 
Intet overfor Gud - ikke blot saa
ledes, at jeg sretter alle Hensyn .til 
Side, hvor det grelder om at gpre 
Guds Vilje, men ogsaa saaledes, at 
han og hans Tjene�te bliver det 
eneste, der har Vrerdi for mig, mit 
Livs JEre og clybeste Indhold, min 
Sjrels sande Lykke. Da vil de skab
te Ting ikke lrenger vrere Maal og 
selvstrendige Vrerdier, men kun 
komme i Betragtning for mig, for 
saa viclt de hj:,elper mig til a.t tjene 
Gud og frelse min Sjrel. Da kan }::at
tigdorn, Sygdom, Forsmredelse blive 
,irerdifulde, medens det, der hindrer 
mig i mit Gudsforhold, agtes som 
Skarn, og,det, ·der ikke kan henfpres 
til Gud og hans Tjeneste, synker ned 
i Interesselpshed og Forglemmelse. 
I Fundamentet vinder Exercitanten 
en ophpjet, alt oi.nfattende Verdens
anskuelse ; den er Exercitiernes fpr
ste Hpj depunkt, der fastholdes i det 
fplgende. 

Den »fpl'sie Uge» - » Vge» be-



tyder et Exercitieafsnit af nogle Da
ges Varighed - handler om Mod
sretningen til det rette Gudsforhold: 
Synden - set med Guds 0jne. Her 
stiger Exercitanten ned i en Afgnmd 
langt dybere end Intethedens Af
grund i »Fundamentet». Det De 
p1 ofmzdis, som Synderen sender 
op til Gud fra, denne Afgrund, er 
ikke blot et angerfuldt Skrifte
maal, men den dybeste Beskrem
melse og Selvfordpmmelse. Hvis 
jeg nogensinde har vreret Gen
stand for Guds Mishag og Vrede, 
har jeg forspildt al Hreder, lEre og 
Krerlighed ; da er den sidste Plads 
»i min Faders Hus» endnu for god 
til mig ; da kan der aldrig ske min 
Person Uret. Intet ondt, der over
gaar mig her paa Jorden, kan sa.m
menlignes med det, der egentlig til
kommer mig. Naar jeg alligevel ny
der Livets Goder ög Guds Naade, e1· 
det, fordi .Jesus paa Korset har lidt 
min Straf. Hvad skal jeg gf')re fo1· 
ham, ved hvis Df')d jeg lever? 

Svaret gives i lndledningsbetragt
ningen til »den anden Uge», der er 
helliget Betragtningen af .Jesu Liv. 
Denne - Betragtning - De Regna 

· Christi ( om J(J·isti Rige )-er et Mpde 
med den himmelske Konge, der ind
byder mig usle Synder til at krempe 
sammen med. ham for Oprettelsen 
af Guds Rige, fprst og fremmest i 
mit eget Hjerte, men dernrest over
alt, saa langt min lndflydelse rrek
ker, Der er noget krigerisk, regte 
ignatiansk over denne Betragtning. 
Menneskehjettet er et Land i Fjen
dens Haänd ;de uordnede Tilbpjelig
heder er ligesom de faste Positioner, 
hvorfra Fjenden behersker Landet ;  
det g:.e.lder om at erobre det tilbage 
til Gud, dets retmressige Herre ; .Je-
sus er den af Gud send1!e Fprer i 
Kampen. Betragtningen er en naa
defuld Kaldelse, i hvilken den hiin
melske Konge siger sit Veni sequere 
me - Kom, fplg mig ! -:- til Sjrelen. 
Fpig mig i helligt Vaabenbr?der
skah, gpr efter mit Eksempel ; 1 den 
Grad, rl u kremper med mig, vil du 
f&a Sej1' og Sejrens Lpn ! 

' 
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Ved Exercitantens uforbeholdne 
.Ja til denne Kaldelse er der naaet 
et nyt Hpjdepunkt i Exercitierne ; 
eller'i·ettere : Tanken om Kristi Rige 
er »Fundamentet» i kristologisk Be
lysning. 

Dermed er Betragtningen om Kri
sti Rige dog ikke udtpmt. Foruden 
Kampen for Kristi Riges Oprettelse 
er det I(ongen, Ff')reren selv, .der 
·krrever :min Interesse. Under hele 
Betragtningen staar Kristi PeJ'son 
foran mig i al sin Guddoms Pragt 
og al den menneskelige Ynde, han 
har ifprt sig . .  J eg bliver overvreldet 
og Slaaet' i Krerlighedens Lrenker. 
Det er ikke blot Kampens hpje Maal, 
der har betaget mig; nej, alene det 
at vrere ved hems Side, som er 111in 
Konge, Broder og Ven, er af uud
sigelig V re1;di for mig. .J eg spger 
hans Nrerhed, Ligedannelsen med 
ham, om jeg saa finder ham paa 
Slagmarkens grufulde 0de, hvor 
han omfavner mig med sine blodige 
Arine og trykker mig ind til sig, 
saa jeg fpler Tornekronen og Spyt
tet paa hans Kinder og Spottekaa
pen. Jeg ved : aldrig kan jeg komme 
ham nrerniere her paa Jorden end 
ved Fattigdom og Ringhed og For
sm.redelse ; han har jo selv valgt den 
for min Skyld. Krerligheden til ha1�1 
er Solen i denne Fornedrelsfms Af
grund, og beruset af hans Kors og 
Blod jubler jeg :  Herre, her er godt 
at vrere ! 

Dette personlige Moment faa.r den 
stprste Betydning i Exercitiernes 
Forlpb. Hver Gang der i det fplgen
de stilles · Krav, som Naturen vregrer 
sig ved, peger Ignatiu� paa K�·istu_s, 
Kongen, som af K::erhghed bl nug 
har vraget Rigdom og JEre og valgt 
det bitreste i Stedet for. Kan du 
sige Nej til ham ? Ignatius kalder 
dette Sindelag for en Art af Yclmyg
hecl, idet man derved fornedrer sig 
selv overfor vor guddommelige Her
re og Frelser og finder det utaale
ligt :it have det bedre end han. 

De nu f plgende Betragtninger om 
Jesu Liv der nrermest er trenkt som I , ' 



en Anskueliggprelse og Uddybning 
af Betragtningen om Kristi Rige, af
brydes efter nogle Dages Forlpb, af 
den sto1·e Do.bbelt-Bell'agtning »om 
to Panel'», Lucifers og Kristi. Me
ningen er her selvfplgelig ikke at 
vrelge, hvem man vil -tilhpre, men cd 
lcne Satans Ramkel' cd kende og pcw 
den anden Side »det scmde Liv», 
som lfristus er. 

Lucifel' er tegnet syrnbolsk : en 
frygtindgydende Skikkelse, siddende 
paa en Trone af Rpg og Flammer 
paa Babylons -- Forvirringens -
Slette. Ligesaa symbolsk er Jesu 
Skikk.else. Han staar yndig og ven
lig paa Jerusalems - Fredsbyens 
- Slette, omgivet af og paa lige 
Fod med sine trofaste Venner. Det 

er paa dette Tidspunkt, at der med
deles Exercitanten Ignatius' berpm
te »Realel' til at skelne Aandel'ne,> .  
Den n{odsa.tte Maade, hvorpaa den_ 
gode og den onde Aand paavirker 
den gudspgende Sjrel, er anskuelig
gjort i denne Betragtnings »Compo
sitio loci» ( Stedsfrestelse) .  

Satan sender sine Djrevle ud for 
at forfpre ogsaa de gode - her 
i Exercitiernes Sammenhreng : for 
at forpurre Exercitiernes vigtigste 
Handling : Valget. Ignatius vil have 
fri Bane for Guds Naade; Det er 
ikke udelukket, at Gud kalder Exer
citanten ti1 Fuldkommenhedens 
Stand i Ordenslivet. Skal det blive 
den rige Ynglings Historie om igen? 
Den onde Fjende hvisker til Exerci
tanten : »Rigdom er ikke Synd, be
hold den kun ;  der har jo ogsaa vre
ret Rigmrend i Jesu Fplgeskab» .  Og 
saa beholdes Rigdommen og man 
el sker den for elens egen Skyld ;  den 
rige agtes og reres - og han, der f pr 
var saa, ydmyg, begynder at tro paa 
sig selv ; han er ikke mere »intet» 
overfor Gud, men i Stand til at fore
trrekke sin Vilje fremfor Guds Vilj e. 
Det er Syndens » store Hovmod» det 
er - paa. Ignatius' Tid - maaske 
Renressancemennesket i sin ubren
dige Livslyst og Frigjorthed. 

Det sande Liv, som Kristus lrerer, 
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ikke blot i Ord," men fprst og frem
mest ved sit  Ekseinpel, er en oprig
tig, franciskansk Krerlighed til Fat
tigdom - saavidt den er forenelig 
med Guds Vilje -- ja endog til For
nedrelse og Vanrere. Det er den At
mosfrere, i hvilken » den sande Yd
myghed» trives. 

Ignatius anser den indre Frihed 
for en saa vigtig Betingelse for Val
get, at han endnu engang vender 
tilbage til den i en ny stor Betragt
ning, maaske Exercitiernes ejen
dommeligste. Den brerer Titlen : 
» Om ll'e Ivlenneskepar», sandsynlig
vis fordi det drejer sig om Kaldelsc 
til Kristi Efterfplgelse, hvortil Jesus 
kaldte sine fprste Disciple to ad 
Gangen. Hvert ,af disse tre Par fpler, 
at de brerer Satans Lrenker, idet deres 
Hjerte paa uordnet Vis hrenger ved 
» de 1 0,000 Dukater» ,  de ej er ; hvert 
af dem hprer Herrens Kaldelse. Det 
fprste Par vender Herren Ryggen, 
ligesom den rige Yngling, der gik 
bedrpvet bort. D et andet Par er Bil
ledet paa de halve, der er rede til a t  
give Almisser, gaa paa Valfart og 
gpre alt muligt andet, blot de be
holder deres 1 0,000 Dukater. Kun 
det tredje Par finder et Svar, der er 

· Kristus vrerdigt;  de ryster Satans 
Lrenker af sig og fplger fattige efter 
den fattige Jesus .  Det er betegnen
de for Ignatius, at han opfordrer til 
at bekrempe Naturens Modstrreben 
ved at tilbyde Gud et saadant Liv 
i Fattigdom og Ringhed. 

Dermed er Exercitanten moden 
til Valget. Gud kan gpre med ham, 
hvad han vil. Dette er ikke ensbe
tydende med, at Exercitanten bliver 
Jesuit, gaar i Kloster eller vrelger 
den gej stlige Stand. Kun et er givet 
- og. uden det vilde Exercitierne 
have vreret forgreves-Exercitanten 
er besluttet paa at stnebe eftel' 
den kristne Fnldkommenhed i den 
Stand, Gud k.alder lwm til. Den 
» tredje og fjerde Uge» ,  der er viet 
Betragtningen .af Kristi Lidelse og 
den Opstandnes Herlighed, skal 
befreste det trufne V:a.lg og de fat
tede Forsootter, 



Kronen paa Exerciticrne, der sam
menfatter alle Exercitietanker i et 
storslaaet Helhedssyn, er Betragl
nin,gen »om Opnaaelsen af Ifrel'lig
heden». Mere end ellers npjes Igna
tius her med Antydninger for saa 
meget desto mere at overlade Exer
citanten til den Helligaands Fprelse. 
Grundtanken er, at Mennesket uaf
brudt er Genstand for en ufattelig 
Krerlighedsaabenbaring fra Guds 
Side, og at denne Krerlighedsmecl
delelse er af en Inclerlighed, der er 
uden Lighed i den skabte Verden. 
Alt er opfyldt af Gud, i det stprste 
og det minclste mpder j eg ham, alt 
genspejler hans uskabte Skpnhed 
og Fuldkommenhed, alt fprer til
bage til ham som al Godheds Kilde 
og Ophav. 

Ligesom Guds Krerlighed er Mecl
clelelse, saaledes skal ogsaa Skab
ningens ikke blot bestaa i Ord, men 
vrere en vedvarende Given til Gud. 
Dette er i Grunden umulig, da »alt, 
hvad jeg har, er hans Gave». Men 
cla Gud tager imod, hvad min frie 
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Vilje giver ham, kan jeg paa fattig 
Vis gengrelde hans Krerlighed. Guds 
Krerlighed til mig er uselvisk. Der
for bpr heller ikke jeg blive staaende 
ved hans Gaver. Selv om hans Ga
ver blev taget fra mig, vilde j eg sige : 
»Jeg elsker dig. Din Krerlighed og 
din Naade_ er mig nok». 

Man spprger med Rette, hvorfra 
har den nyomvendte Krigsmand 
denne himmelske Visdom? I sin 
Epistola apostolica ti1 300 Aars Ju
bilreet for Ignatius' og Frans Xavers 
Helgenkaring af 3. Dec. 1922 skri
ver Pave Pius XI : »I Manresas En
somhed blev Ignatius af Gudsmoder 
selv belrert om, hvordan han skulde 
luempe Herrens Kamp ; der modtog 
han ogsaa, ligesom af hendes Haand 
hin udtpmmende Lovbog, som en
hver, der vil vrere Kristi gode Strids
llllc\nd burde benytte, nemlig de 
'. Aandelige 0velser' ,  som Ignatius 
efter overensstemmende Overleve
ring har modtaget o\renfra.» 

A. Menzinger S. J. 
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KA R L S T A D ST I D N I N O E N S  B LAN DAD E 

Ä KT E N S KA P. 
I den radikala Karlstadstidningen 

ha den katolska Kyrkans föreskrif
ter angående blandade äktenskap 
på sista tiden livligt diskuterats. 
Inläggen i denna debatt ha till och 
111ed ansetts så märkliga, att de sam
lats och utgivits i broschyrform. 
Flera andra, tidningar ha också ve
lat säga sin mening i saken. 

Från katolsk sida skulle man 
kunna finna åtskilligt att säga om 
detta arbete. Här måste vi inskrän
ka oss till några få anmärkningar. 
Först och främst skulle man önskat 
diskussionen förd med mera lugn 
och besinningsfullhct. Särskilt de 
redaktionella artiklarna som väl 
härröra från tidningens va.rmhj är
ta de och impulsive redaktör likna 
mest av allt en störtvåg av känslo
tänkande. Om de upprörda andarna 
från början hade bemödat sig om ett 
mera behärskat skrivsätt, så hade 
artiklarnas intellektuella halt varit 
en annan och diskussionen hade 
kunnat vinna en välgörande för
djupning. Nu har den blivit lika 
skarp som grund. 

Mycket värdefullt hade varit, 
om någon ,av de katolska äk
teskapslagarnas belackare hade 
sökt sätta sig in i elen princi
piella uppfattning, som dikterat 
denna lagstiftning. Varje tänkan
de protestant, ja, varje tänkande 
människa över nuvud kan väl 
knappast fö1Jeka, att den som anser 
'.,in tro vara den enda sanna icke 
med gott samvete kan uppfostra sina 
barn i en främmande lära. Man kan 
tycka, det är upprörande, att katoli
kerna hålla sin lära för ofelbart rik
tig, då man själv i religionen älskar 
att se något relativt, föränderligt, 
osäkert, då man som redaktör Hell
berg vet, »att katolicism, protestan
tism och alla slags religiösa. »ismer» 
äro samma mänskliga skröplighet i 
stort sett». Men om man vill vara 

I 
rättvis och objektiv (något som re
daktör H. alltid eftersträvat) ,  måste 
man medgiva, att den Kyrka som 
anser sig själv som den enda, legiti
ma måste lagstifta angående blanda
de äktenskap så som den katolska 
Kyrkan har gjort. Det är naturligt
vis svårt för dem som anse alla dog
mer förkastliga, att kunna förstå 
kristna för vilka den sanna tron är a 
och o i livet. Det är naturligtvis be
svärligt för dem som icke tro på de 
eviga str,affen att förstå de moder
liga bekymren hos en . kyrka som 
räknar med dem som en förfärande 
verklighet. Men med litet god vilja -
hade kritiken i Karlstadstidningen 
kunnat sätta sig in i det katolska 
tankekomplexet, vilket säkert blivit 
både till dess egen och diskussionens 
fromma. 

En enquetc som eftersträvar all
sidig belysning av det problem som 
skall behandlas vänder sig naturligt
vis till representanter för båda de 
stridande parterna. Något sådant 
har Karlstadstidningen denna gång 
ingalunda gjort. Den ende katoli
ken i det · diskuterande sällskapet 
- vår energiske örebropräst G. 
,väschle - inkommer objuden och 
blir vederbörligen motsagd och kom
menterad i den lilla broschyren. Så 
mycket flera representanter för sven
ska statskyrkan lm ombetts komma 
och säga sin mening. Det är som 
om den åttiotalsradikala Karlstads
tidningen själv ingått ett högst 
»blandat» äktenskap med denna 
kyrka, som den förut icke precis 
har mött med några smelrninga.r el
ler smeknamn. Verkan av detta ny
aste samvetsäktenskap kan vara 
sensationell, för den offentliga dis
kussionen om katolikernas blandade 
äktenskap har det knappast lyckats 
åstadkomma. något av värde. Åtskil
liga av de diskuterande statskyrko
männen ha kanske aldrig haft ett 



enda fall av blandat äktenskap i sin 
pastorala, praxis. Den sympatiske 
lntherslte biskopen i Luleå skdver 
med tilltalande rättframhet : »Några 
katoliker finnas icke i stiftet och, så 
vitt jag ·känner, ha inga äktenskap 
av antydda art där ingåtts under de 
26 år, jag verkat som biskop där
städes». 
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Om tidningen också vänt sig till 
någon som hade verkliga kunskaper 
om de blandade äktenskapens histo
ria i det nutida Sverige, så skulle den 
också ha kunnat giva en sannare 
bild av det aktuella läget . Den initi
era.de vet icke om han skall skratta 
eller gråta, då han ser den kanonis
ka lagens bestämmelser om blan
dade äktenskap framställda som 
»ett lika effektivt som osympatiskt 
tvångsmedel» för »själaförvärvet», 
som »skojarlmep som främja kyr
kans intressen» eller som »en syn
nerligen förmånlig placering a.v ka
tolskt religionskapital» ( detta sena
re uttryck citeras icke utan en viss 
beundran av själva Dagens Nyhe
ter) . Han känner blott alltför väl 
hur det förhåller sig med »proselyt
makeriet genom de blandade äkten
skapen» för att tala med det små
borgerligt inskränkta Svenska Mor
gonbladet. Vi katoliker instämma 
med fullaste hjärta med kyrkoherde 
Elis Malmeström, då han säger: 
»Idealet är naturligh1is att inga 
blandade äktenskap komma till 
stånd». Katolska Kyrkan har i alla 
iider gjort allt för att förhindra in
gåendet av dylika förbindelser, som 
aldrig kunna bliva alltigenom lyck
liga och harmoniska äktenskap. 
Professor Holmqvist som icke glöm
mer sitt vetenskapliga samvete hem
ma ens när han uppträder som pole
miker framhåller mycket riktigt i 
sitt inlägg, att »barnen i blandade 
äktenskap i övervägande grad gå till 
protestantismen». Kyrkoh. Malme
ström omnämner en statistik från 
Tyskland, som påvisat, att »redan i 
den tredje generationen alla ättling
ar av blandade äktenskap äro icke
katolik.er». I Sverige och övriga 

skandinaviska länder torde förhål
landena. vara likartade. Var och en 
av våra präster har de sorgligaste 
erfarenheter av de blandade äkten
skapens stora problem i sin lilla 
församling. Man kunde nästan bli
va generad, då man märker vilken 
hög tanke våra motståndare tyckas 
hava om oss. Det förefaller som om 
de ansågo, att våra genomsnittskato
liker äro genomträngda av det stora 
ordet: » Vad hjälper det en männi
slrn, om hon vunne hela världen 
men toge skada till sin själ?», att 
de för att lyda samvetets bud äro 
villiga att offra alla världsliga för
delar, att de äro uppfyllda av för
skräckelse vid »hotet om kyrkans 
bann». Särskilt i en av här om
nämnda artiklar har man ett verk
ligt praktexemplar av vad man lmn
de kalla den pigromanartade upp
fattningen av katolska förhållanden, 
som man kan påträffa högt uppe 
bland intelligensen i vårt land. »Je
suiter snärja själarna genom knep», 
»biktfadern har fått en själ i sina 
garn», »hänsynslösa själasnätjare», 
»andlig påtryckning och tortyr i 
biktstolen», » de papistiska j esuiler
nas skändliga trafik», »Hela ens 
varelse fylles a.v vämjelse och av
sky mot det hala följet» är den na
turliga konsekvensen av dessa fan
tasirika betraktelser. 

Man skulle önska att de som ännu 
i vår tid ha lyckats bevara dylika 
föreställningar skulle komma och 
hälsa på  oss i vårt katolska var
dagsliv och studera de många hin
der och svårigheter som möta oss 
i våra anspråkslösa ansträngningar 
att sörja för de själar sonl" anför
trotts åt vår vård. Karlstadstidning
en skulle gärna få kyrkostatistikeri 
från en församling på 210 personer, 
där icke mindre än 54 barn under 
18 år i blandade äktenskap uppfost
ras protestantiskt. - Den skulle få 
höra om fall, då förut ivriga katol
ska unga män och kvinnor ingått 
okyrkliga äktenskap till stor sorg 
för själasörjare och trosfränder. �· 
54 barn i en församling på 210  ka· 



toliker ! I själva verket framkalla 
de blandade äktenskapen ett stän
digt blödande sår på den svenska 
katolska Kyrkans späda organism. 
De utgöra våra få svenska katolska 
släkters vanliga dödssätt. Det är 
nämligen ingalunda. så att de för 
samvetsfriheten och rättvisan en·· 
tusiastiska ivrarna låta halva an
talet av barnen bli katoliker. De 
skola alla bli protestanter, och inga 
tidningsartiklar utgjuta sin harm 
häröver. De ondgöra sig i stället 
över en lagstiftning, som enligt pro
testantiska kyrkomäns egen mening 
främjar deras intressen. Kyrkoher
de Malmeström skriver på tal om 
den kanoniska rättens paragrafer 
om blandade äktenskap : »Oni ka
tolsk diplomati skall man i detta 
sammanhang icke tala». Nej, ka
tolska Kyrkans ändamål är ick<.' 
diplomati utan själarnas frälsning. 
Hon är en vårdarinna av eviga vär
den, av upphöjda principer, som 
icke tåla minsta kompromiss. Hon 
prisgiver hellre alla världsliga för
måner och fördelar än hon avvikl'r 
minsta steg från den väg som hon 
anser vara den rätta. 
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Det har tydligen varit Karlstad'l
tidningens mening att behandla det 
föregivna samvetstvång, som skulle 
följa av katolska Kyrkans lagstift
ning angående blandade äktenskap. 
Man skulle då väntat en utförlig 
eller åtminstone någorlunda syste-· 
matisk behandling av de casus con
scientiae, som ln�nde tänkas upp
stå för dem som ämnade ingå eller 
redan ingått ett blandat äktenskap. 
Något dylikt söker man förgäves 
bland alla dessa utredningar. Ingen 
av de tillfrågade auktoriteterna ha 
framhållit det rent grundläggande · 
faktum, att samvetsfrågan i denna 
konflikt ställer sig helt olika för den 
katolska och för den icke-katolska 
kontrahenten. För katoliken kan 
denna fråga som vi ovan sett blott 
formuleras på följ ande sätt : » Vill 
rlu uppfostra ditt barn för vilket du 
har det största ansvar inför Gud i 
en falsk lära?» Var och en vet, att 

denna fråga för icke-katoliken i det 
nutida Skandinavien ställer sig helt 
annorlunda. De flesta protestanter 
i vårt land äro ju sorgligt nog reli· 
giost likgiltiga och anse den ena re
ligionen lika god som den andra. 
För dem kan det omöjligt bliva, en 
samvetsfråga, om deras barn skola 
bli katoliker eller protestanter. Men 
också för religiöst vakna, praktise
rande protestanter i nutiden gäller 
något liknande. Ingen av dem kan 
väl påstå, aU den lutherska stats
kyrkan eller den waldenströmska 
frikyrkan eller det baptistiska sam
fundet är den enda ·sanna kyrkan, 
som med ofelbarhet tolkar Kristi 
lära. Med kursiverad stil påpekar 
ärkebiskop Söderblom i sitt enquete
sva,r, att »det mest väsentliga och 
viktiga är gemensamt för hela den 
kristna kyrkan». En protestant som 
tänker så kan naturligtvis med lugnt 
samvete låta uppfostra sina barn 
också i den katolska tron, som enligt 
hans mening innehåller a,llt »det 
mest väsentliga och viktiga» i kris
tendomen. Härigenom befriar han 
ju sin katolska maka från all sam
vetsnöd och bevarar samtidigt själv 
det bästa samvete. - Bland inläg
gen i Karlstadstidningen behandlas 
ej heller Qågot enda fall av prote
stantisk samvetsnöd. Vad som vål
lar konflikt från den protestantiska 
sidan i ett blandait äktenskap är väl 
oftast en mycket mänsklig och n a
turlig önskan att vara medbestäm
mande också vid barnens religiösa 
fostran. Men då man i detta fall 
från första början vet både a,tt och 
varför ickedetta kan ske oc1i frivilligt 
gått iin på sina barns religiösa upp
fostran i den katolska bekännelsen, 
vore det · också från protestantisk 
synpunkt orätt att giva vika för 
dylika idiopatiska synpunkter. --
Ärkebiskop Söderblom anför i sitt 
intressanta inlägg ett fall, där en 
protestantisk man visat det vack
raste sinne för löftets helgd, ett fall 
som på ett välgörande sätt kontras
terar till det som uppgivits som an
ledning till hela denna debatt. 



. •  Men det �kan 'nat-0tlfgf,�is -tä11kas·; 
a,tt en övel'tygad sj1.mdedag-sadve11-
tist eller russelian eller anhängare 
av liknande sekter som anse på
ven. för- antikrist sknlle ,,ilja in
gå •- äktenskap med -en katoliik, 
För · honom skulle det naturligt
,1is vara en . svår synd att gå in 
på • Kyrkans villkor · för blanda
de äktenskap och · uppfostra sina 
ba<nl i en lära, som han anser vara 
ett djävulens påfund. I ett sådant 
fall skulle en katolsk präst gh1etvis 
göra allt för att förhindra honom att 
taga ett så ödesdigert steg . .  · Ty det 
är icke alls ined sanningen övei'ens
stämmande, att katolska Kyrkan 
blott tar hänsyn till katolska sam
veten. I denna punkt har Dagens 
Nyheters ledare som eljest efter 
bästa förmåga söker göra · rättvisa 
åt ·aUa misstagit sig. Lika litet som 
det kan vara tillåtet för en katolik 
att- uppfostra sina barn i en falsk 
fära, kan det vara tillåtet för den 
sekterist som ariser sin . sekts lära 
va,ra den enda sanna att uppfostra 
sina barn ·i den katolska tron. Men 
som vi redan framhållit torde så
dana fall i praktiken vara ytterligt 
sällsynta;  En dylik sekterist hållei' 
sig till sina meningsfränder ocl1 be
h·akta,r icke minst katolikerna med 
verklig förskräckelse. Det faller ho
nom icke in ens i drömmeri att ingå 
ett blandat äktenskap. 

Vi · h a  redan sett, att katolska 
i{yrkan minst av allt väntar sig 
några framgångar av de blandade 
äktenskapen. Naturligtvis gör en 
själasörjai·e allt vad i hans förmåga 
stål· för att ett i hans församling 
hotande blandat äktenskap skall bli 
till minsta möjliga skada. Nah1rligt
i1is framhåller han med kraft Kyr
kans önskemål. Motsidan tycks ha 
glömt, att han anser sig ha ansvsir 
inför .Gud för varje själ som anför
trotts åt hans vård. Härvid är han 
i första hand verksam för den ho
tade själens räddning och använder 
sig uteslutande av medel som varje 
rättvis människa, måste anse vara 
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lll' . katolsk syiipuilkt- _riktiga och 
goda. De SOill i detta -sainmanhang 
använt den av katolska Kyrkan all
tid : fördömda satsen: Ändamålet 
helgat medlen, visa blott att de -icke 
alls gjort sig möda att� sätta sig in 
i det verkligen föreliggande sak
läget. 

. Det är ju klart att kyrkolage11s 
bestämmelser angående blandade 
äktenskap - kan framkalla själsstri
der och »kval» . .  Men detsamma är 
fallet med varje lag. Moralen be·· 
handlar ju just lustens många olika 
konflikter med plikten, Vi hänvisa 
endast för exemplets skull till den 
.av alla kristna erkända lagen mot 
äktenskapsbrott. Det ar alldeles 
riktigt, att kyrkans uppgift är att 
»hjälpa, i samvetsnöd», som ärkebi
skop Söderblom så vackert -uttryc
ker sig. Men detta sker ingalunda 
genom att borttaga alla lagar utan 
genom att uppmuntra till lagarnas 
efterlevande. 

Biskop Stadener framhåller i sitt 
inlägg nutidens »strävan efter fred 
mellan kyrkosamfunden». Om den� 
na rörelses anhängare ärligt önska 
ett mera fredligt förhållande också 
till den största kristna Kyrkan, så 
borde de mycket mer än hittills 
skett söka sätta sig in i katolsk upp
fattning och bedöma icke minst de 
katolska åtgärder som förefalla dein 
mest osympatiska i deras inre sa1'1.1-
manhang med själva, den katolska· 
grund uppfattningen. Också från ka:. 
tolskt håll bör man naturligtvis 
sträva efter att sätta sig in i protes
tantisk tankegång i ocl1för ett rätt
vist· bedömande av motpartens 1it
ta,landen och åtgärder. Motsält
ningsförhållandet kolilmer förvisso 
att bestå lika länge som det finns 
katoliker och protestanter. - Men 
med biskop Stadener äro vi fullstän
digt ense, att det icke onödigtvis bör 
skärpas. Allraminst borde något så
dant ske i vår tid, då fienderna till 
all religion och kristendom äro så 
vakna och verksamma. 

I). D. Assarsson. -

Hälsingborg 1930. Aktiebolaget Boktryck, 
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. Maftilag 2s; Juli: . .  
,. c�i. 10 ¼ .  irnuftsg�dsi;enkste i ·• st..· :B:lis;ibethht>spitai'eis , hav·e; ·. N �rs� ;angm�sseine4 .. · .. ' , prekeri . . . ; • c  · ·· ,, ,. , · · : . . ' 

.
. ; · . ·. ,  < 

:;;. , 18 . . Aftenäridakt iriecf preken' i St otavslcirkeh; · ·· · . ..... · .. . ,; ' 18, .· .. ···.· , ,/· , . . .  :,. , . ;; ' ,; Jesit�Hjerte�Kapellet. . :··· ·. •. i , · , . , .·· . . . , ,; · 19 *: Let Jokale i :bye11 o'Hi�iett fostmf6te �or <lettager,ne i yaJ�arten.: �ott�gelse . , at d�, ,u.tenlandske gjester. ,).tµsikk og täler. F'e�t�le : Olay 'c!,eri. hellig:e, Norges · konge, og 111artyr, . · · · 
. • / Ttr�tfag 29. , juJi: 

• ' VAL.FART TIL' STIKLESTAD.\ ' : , ,< > C ' ·•. . . ' ' ·  . ' , ,  ' · · · '... •,Avreise fra'Nidaros (Trondhjeni) Ga. :Jd; 7:_. exttåtog,' '.Efter ankptnst�n i:il' Ver:- . · • ' . . dal, prosesfon 'til Vatfartskap,ellet. i!�itideHg jubiteµm�guiJstjeneste; Pi)ntifik�l. ', ', .hf6imesse med pre�eti pg fillesk<>ni!lltinion; ' . ' ' ' ··. ' . ' . ' ' ' . '.. ' ' . . • ·  .. . 'l'ilbakereise fHNidarci� (;I'rondlijem).'..,.,. fll!re togi< ..• l{fl9:¼. ' A�shitnirt!{s;tndakt ($.t Qla:vslj:irken, , :  ', < . · .. ·. . . . · · · • ·· 
· • . . · 

• : •.• .  ' .· · ·, Statsba,ne'.rne gir . n��de,;�sj �ni a�tagelig >2s . % ; ' . ,0$1�:.,:,NidarbS-�--Verdai' t/,:e,ks. ' ' ' tu'r�retur lff kl;' skulde b\i ca. Kr, 60 . ...:,,;. Irinkvarter:higs:kontor.et i :Nidaros kan skaffo ·· .. Jo�Ji fra ,kr. 4.�Jor enJc.elt'7., fra kr:. '3,SO · pr , sei?g '.i •.dobhelt:v. Desute!l· fos)i Jskri'ii' '  ·,lokaler fra tiFkr, z . .:._ pr di&gni' . • . : : .  . : ,  , , . · :  · 

·• tYSI{Å: språket fö,:; : 
d�n1er �irördnas iv $ve- , , , 
" . : · ,  >'

. 
:
,
, ;· .. .. . :_ . • ', · ,

.
- .-

: 
. .  __ , _ ,:,

· 
·,,. . · '  tiges I{atoI�ka :Xvin110- · · · , 

förbririd··. 3�5 Maj hi>s · · · 
:BitgittiIIerhä .·· ��r :njuts-· 
holm och: ,• 'hållas : .  åv ,- ' . .,, : 

-, _, . 
·
, . ' 

Mfoimi�vgift för 3 dagar JO kr. 
;. ' AnntäJ�ti J{a� ske. JiH · sekret,ei:a., 

· . . . . · re11, Fru, tj. Ada�s-Ray, Sa:ltmä.'" . 
tafgat. 3 lk �tQckhol�. Deltaga-
re, även ·från låndsort�n' , hjärt- '' ' ligt välkomna., ' .• 

'. Fiål
l 

· 'Katolskå ]3o�förlåg�t 
. N: Smedj1gätan 24

1 
St��k�6h} 

. , k.an erhållas i: · 

·, ·GVSTAF. A'tl.MFEI/f, 
I '. • ' • ' , - -

' 1  ' \  

. MJfl väg tiU ·· kyrka.11/ 
' : ·1 ' ' ,  _ , , . · , •\ ' ,, . • - -

, . , Pri!i 1 kr. 0 

' 'NÄgr� , dr�g . 4r 'S=( f�•"s · . . . 
:av Sa.les liv�, 

· CR'Jit1.cr· 
' (I(aiolik ,,�;kdh./ör :Sk��di�a�iin) ' , · 

' , " I ;•: · , ,  . . : -· · . . . ·.:_., .·_ : : · :, , ·  . . .. .. ' . : i . _·, , , · , . ·_ , utkollUt).e:r on1.k1('.den,. 8 tvarje nia- .· · ' na�. �: Måmi11k.ripfskola, �ara re� • 
'daktionen 'tillharida'sena$t den: 2� ·, 
' ·.· ..• ', föregå.ende måria'1. ' , ' ' ' 

', ,, ' . .  , ,  ' - . 



R·E OlS T/l. R. 
· ·Laiigfredåg, · a".�J(. i!{j�lsti4p,· ·s, ·. 77 . .  � Svat . til en Sögn,ep'resf I, av > 

S; Vndf�t, .s. 78. ---'- Kyrkokröqil{a för 1929, av. ·G; Ärmfelt, . s •. 83 . - En 
l{at�9ral, av I;. Antelt s. 9g. � Den nye 9verhyrde i Norge, av I(. lfiel� . 
strup; s; :9L ··� 'Fritn ·Credos Torn, �v.•ij: . . Sa{l.dqvtst, .. si ·93: ·.� Ig11atiu�( · . 

. • �V, Loyol�s aandeHge Joy�ls�r� ��' A ,  M enzi�get• s. J .; s., 96. '_ Karlstacls7 . tidningens blandade äktenskap, av. B. D. Assarsson, s. 101 . ' . . . 
I ' 

• T 1 - j �. 

Pt1�,nU lll ere(a /Jti  Creifdf . . . . . .. . 
. · Verka �fl!r. :tidskriftens spridning/;. · ·  

· · Credo kostat för lielår ·kr, 10(--, '.(qr llalvå'r kr; 5� .+ 
och .för kvartatk1·. 2: 5(); ,' LösnuIDmetpuis .kr; '}: ::.__; .· 

,, •Prenu'mer�ti,oii kaI} sk� '.i\ )n4•· postah�tal�et L ;iket . . . : . samt bos Expeditione1�. ·· . .  : 
. .  :� o p � El RV ERA .ADRE�EN'f : � . . • .  

. . Re d �tk, ti� n,.en s och>E i pe d'i t1,<>Jl e :n S/• :,idress :" ,  . . . 
MUNK:AVANG'.EN, H� L �IN G BQ R G; ' Tel: ' HeJsthgbOl'g 4�29. · ' · .. 1tuvudrfldaktår , �c,h ·an&�ai,ig· �tgivare.: •· .. :rrio�sJgnote . B\ .. p/ ASSAR�SöN, .· .' 

HeH1ingb�ig, . · . . . · ' 
ii�d�lf,töJ," för Danmark : Pat�r· Ä; M e n.z i: n g e r  
. .· Kj/lbenhavn. . .· . . . . . . • . . . . . . . . 
Rl;!daktör för Finland : · l(yr�oherde J; V a '� G. ijs el, llel�fogfors-: 

.: Rt!daktör för Isla1ul: P&te�· .J/G u n n a  r 8 S O n, Reykfavik. ' .•.. ' 
Redaktör för ,Nol'ge : Mrinsiin'ore doktor ,Ic K j els t )' u p;, lliimar. ' . . .. · . 
föt S��rige : fiL itåg'. R ·B nd s t  i öm, Stockholm; . ·. · . 

. . 
1"ASTÄ IiEDARBETARE : :aaron G. ,Armfelt, �Ulla, Ode�Bvihohn. '. :Fo�� ' . . . fatterinde ·.· Fru 'Rose Bruhu, K:�benhav'ff, Fil. Doktor G; :Ericsson, 

• Gävle. Herr Lars E$kela1'di Vos's, .  Fil. J<:a,nd. ,Ja�l Gallen,. lfelsing"." · 
fors. Herr Gösta af Geijerstmri; D,ale i· Sunnfjord, Norge. ]!'il. , 
Doktor ll� Gerring, Uppsala; . .  Ca11d-' TM�J. & Mag:. · Niels Hanse11, · 
Thisted. ;Pastor H, . Irgens, Oslo . .  Professör Johannes J�rgeIUJ�ri. 
Assisi. Herr H. D, T� Kirerulff,I(�benhavn/ Redaktör :P'. Lindbloni, 
Sfockhoim; Docent . F. J. Lincbirs, Uppsalå. , P�ter Å)Lutz 0." P., . 

. .. Qsfo'. Kyrkoherde S. Nor�'lnark� St9ckholm.. t�stor. E, ,Q:rt,ved, Qre- .. · , '  hoved: Baron .O; von del· Osten\S�cken, Tumba. Lrege P. a l>erch/ 
,, · TiHtrup;: �Yl,hm.d . . · llärad�h�vdhig. Jl\r� L:s9� Reriwa11; H�lshiglor� . .  · . 

.Baro1).esse K ;Ru11enffq1�Lehn, Roskilde.; : Kandidat ; E, Sandqvist; , . 
. Stockholm: .. IIerr PerSkan,sen; Ste R;degoti'ae, Iildre j!l; Loire; Frank.; , · . 

rike, . Fröken . K . .  Sparre, ,Sankt . Olpf. ·. Pater ));. Steidl� N�stved •. ·. Fru : • • $. Stjerilswärd� Widtsköfle . . Sognepri.eat Uoktor Th�ot · Arne Olav _. • .  Sund, . Molde; F�tJ ' Sigrid U:i;idset, Lillehammer. 'l{yrkoherde . G • .  · 
· Wä$1!hie, . öre bro. . 

. . .. . . . . 


