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HYMNE TILDEN HELLIOAAND. 

Blidt som en susen 
Ove1· stille vanne, 
Milclt som et kj;:el'tegn 
Om min hete pcmcle 
Fpler jeg Helligåncls makt. 

Svalencle 1·0 er Du 
Miclt i verdens sfride1·, 
Vannende kommer Du 
Stilt, når sjelen lider, 
Ti Du er kj;r,rlighet selv ! 

I 

Lysende flamme • 
Foum tankers m�rk.e, 
Dugg som fm himlen 
[(veger sjelens tprk.e, 
Balsam far sårede sind ! 

Gråter jeg, hvisk�r Du 
Trpst i sk.yggedalen, 
Lpfter mitt sjelemot 
Opad til fl'Cd i Gud, 
H�it over jordiske mål. 

Med Dine gave1· syv, 
[(ilde1· l'Cne, sterke, 
Fp1·er Du sjelene, 
Vak.lende i mprke, 
Trygt mot den evige hcwn. 

Marie Kmicltzon. 
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FRITZ J0ROENSEN WEST. 
IN MEMORIAM. 

Med Arkivar ViT est er en af vore 
bedste gået bort. Men også en af 
dem, man plejer å betegne som en 
af »de stille i landet», lidet kendt 
som han var udenfor videnskabs
mrends og kollegers kredse. Selv 
blandt katholiker hörte han langt
fra til de kendte og endnu mindre 

glredet adskillige generationer Dan
ske. Som en ar,, fra morfaren hade 
vVest sit morsomme, elskvrerdige 
lune, som hans venner så tit har 
haft lejlighed til å glrede sig over; 
de husker også hans stilfrerdige, 
törre latter, der ikke så sjrelden kom 
en lille smule bag efter de andres. 

Fritz Jiirge11se11 T,V est. 

til de framtrredende, hvilket sidste 
lå hans karakter og cvner så over-
orderitlig fj ernt. 

Fritz Jiirgensen ,vest var födt i 
18(j6 i Flensborg, hvor hans far, 
senere overlrerer i Store-Hedingt", 
virkede som skolemand, også lrenge 
efter at byen var kommen under 
preussisk herredömme. Hans mor 
var en datter af den udmrerkede 
kunstner Fritz Jiirgensen, hvis yp
perlige tegninger, så udprreget dan
ske i opfattelsen og i kunstnerens 
dertil knyttede tekster, allerede har 

,vest gik den sredvanlige alrnde
miske . vej. Han blev student fra 
Herlufsholm i 1885 og syv år efter 
statsvidenskabelig kandidat. Alle
rede i 1893 blev han ansat i rigsar
kivet, hvor han kom til å virke hele 
sit liv, i alt fald til det sidste år� 
tid, da den ·smertehilde nyressyg, 
dom, han lrenge hade lidt af, umu·
liggjorde arbejde for ham. Han er
hvervede i årenes löb et sjreldent 
kendskab til rigsarkivets store, bro
gede indhold, og mange, både dan
ske og udenlandske, historikere er 



ham taknemmelige for råd og vej
ledning, som han elskvrerdig og 
uselvisk altid var rede til å give. 
På de store gamle herregårde til
bragte han tit sin sommerferie, iv
rigt optaget af å orclne arkivalier, 
hvortil han besad ypperlige evner 
og kundskaber. 

Af videnskabelige arbejder må 
rnevnes aclskillige artikler i histo
riske og lign. tidskrifter, flere bi
drag til Slesvigs historie, f. eks. om 
den tönderske kniplingsindustris 
oprindelse og udvikling, hvilken 
han er den förste, der har skildret. 
I 1917 nyudgav og kommenterede 
\\Test Poul Helgesens vrerk fra 1530: 
De danske biskoppers gensvar til 
de lutherske artikler af 1530. Også 
andre höger og mindre arbejder af 
interesse for danske katholikker 
foreligger fra hans hånd. 

Som menneske var \\Test en sjrel
clen nobel og redel karakter, som det 
kun kunde vrer'e en rere å ha til ven. 
Han var overmåde hyggelig i sam
tale og - trods sin beskedenhed og 
tilbageholdenhed - meget belreren
de; det var med fölelsen af å ha fået 
mere å vide end för, nyt lys over 
vigtige ting, man · i regel en forlod 
ham. I den katholske forening Aca
demicwn Catholicum, blandt hvis 
stiftere han var, kom han i mange 
år regelmressigt, og han var en af 
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dem, der i >>de gode, gamle dage» 
mest prregede den. Som taler duede 
han ikke, ligesom han sikkert heller 
ikke vilde ha duet som lrercr; men 
skete det så, at man efter et fore
drag, der ikkc hade givet ret me
get, fik en samtale om emnet i gang, 
var det just \\Test, der gav de gode 
og lödige bidrag. Og ejendommelig 
venlig og elskvrerdig, bestandig og 
tålmodig som få. 

Som katholik var han sjreldcn 
trofast. Han hörte ikke til de 
hysteriske religiöse, men snarere 
til dem, hvis motto er: Elsk mig 
jrevnt, men elsk mig henge. I 
inange år, indtil i fjor, var han for
mand i Ansgariusforeningen, aflå
ser af den så tidlig afdöde Halfdan 
Kejser. Også den lille institution 
K. U. B. (Katholsk-Underretnings
Bureau) ,· som besvarer breve fra 
sögende protestanter, hade i ham 
en diskret og udmrerket leder. 

Nu· er altså, tör jeg måske sige 
uden å fornrerme nogen, den mest 
regte gentleman blandt danske ka
tholikker ikke mere blandt os. Han 
er, så håber vi og stoler .på, gået, 
som Kardinal Newman lod srette på 
sin ligsten, ex mnb1·is et imaginibus 
in ueritatrm, fra skygger og bille
der til sandheden. 

Niels Hansen. 
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ISLAND ANTAGER VÅRT KATOLSKA 

CREDO PÅ ALLTINGET ÅR 1000. 

Med anledning av det 100-årsju
bileum som det isländska alltinget 
i år högtidligen firar (930-1930) 
ville jag erinra om det största dåd, 
som denna vördnadsvärda institu
tion har fullbordat: det utomordent
ligt högtidliga antagandet av den ka
tolska tron på Thingvellir år 1000. 
Liksom man på hjältars och andra 
stormäns minnesdagar gärna talar 
om deras största bedrifter passar 
det bra att behandla detta ämne vid 
alltingets 1000-årsjubileum. 

I hela världshistorien känner 
man icke någon liknande händelse. 
Missionsarbetet på Island hade un
der denna tid .ett fullständigt sär
eget tillvägagångssätt och utveck
lingen av detta verk sker med ens så 
plötsligt, att man står helt förund
rad inför dess resultat. Det är som 
en växt som på en sekund på ett 
fullständigt oväntat - man kunde 
nästan säga fullständigt övernatur
ligt sätt u tan några synliga förbe
redelser slår ut och visar hela sin 
blomsterskrud. En i våra ögon yt- · 
terst oansenlig liten orsak utvecklar· 
sig på ett ögonblick och på ett man 
kunde säga fantastiskt sätt, och 
dock· står man här inför betydelse
fulla, hundraåriga verkningar. 

Island som för några dagar, ja, 
man kunde säga för ett dygn sedan 
var ett fullständigt hedniskt land 
med en relativt ringa kristen befolk
ning blir den 24 juni år 1000 ett 
alltigenom katolskt rike. 

Denna överväldigande snabbhet 
varmed kristendomens antagande 
skedde har städse varit en gåta och 
kommer sannolikt städse att så för
bliva åtminstone till en del. Man 
har svårt för att tro att en så plöts
lig och storslagen verkan har kun
nat bliva beståndande särskilt i de 
ting som ligga varje människa allra. 

mest om hjärtat, hennes religions
angelägenheter. 

Det är fullständigt uteslutet att 
fruktan eller en eller annan mindre 
nobel känsla härvid spelat in och 
förmått dessa nordiska hövdingar 
att blott på ett ytti'e sätt antaga 
tron. Mot ett sådan antagande resa 
·,-ig många fakta icke minst deras 
välbekanta hjältemod och ädelmo
diga sinnelag. För övrigt utgjorde 
hedningarna tingets flertal och sto
do där beväpnade och redo till 
strid. 

Mellanledet till deras hastiga om
vändelse var alltingets helighet och 
deras trohet mot den man som de 
hade utvalt till att avgöra den tvist 
som uppstått mellan dem och de 
kristna. Men naturligtvis berodde ' allt detta i sin ordning på en före
gående bekantskap med kristendo
men, en bekantskap som de hade 
gjort dels ända från Islands första 
bebyggelse vari flera kristna delto
go dels genom en senare periods 
missionsverksamhet, som utaii att 
någon anade dess styrka hade un
derminerat hedendomens tempel. 

Vid denna syn kommer man alt 
tänka på det som skedde i större 
stil i Rom, då Konstantin plötsligen 
gav kristendomen obegränsade ut
vecklingsmöjligheter. Eller man er
inrar sig de bekanta orden av Ter
tullianus: I går funnos vi icke, och 
i dag vimla vi redan i edra städer 
:ch palats - blott templen låta vi 

eder få nehålla. 

De irländska munkarna. 
Om vi skola förklara den stora 

händelsen år 1000, är det alltså 
självklart, att både betrakta den i 
sitt sammanhang med inflytandet 
från de kristna kolonisternas sida 
(räknas från året 874) och i sitt 



sammanhang med missionsarbetet 
på Island ( räknas från året 981). 
Men allraförst är det rimligt att vi 
minnas sagaöns allra första bebyg
gare, ehuru dessa icke synas ha haft 
något nämnvärt inflytande på de 
verkliga kolonisterna. 

Islands första innebyggare voro 
irländska munkar. Man kan icke 
nog beundra det mod som drev des
sa munkar till att i månia dagar 
trotsa Atlantens vågor för 
sig nya ensamma 
platser, där de ostört 
kunna tjäna Gud 
långt borta från 
världens larm. Dess
utom tycktes Island 
ägna sig förträffligt 
för en dylik syssel
sättning. Vid stran
den kunde de skåda 
ut över det oändliga 
havet och på den 
andra sidan upplyf
tacle de höga, snö
täckta bergen deras 
ande. Dessa mun
kar reste vanligen 
enligt gängse upp
fattning i grupper 

att söka 
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berg giva för handen att landet Thu
le är Island. 

Men också den isländska tradi
tionen bevarade denna berättelse· 
om de irländska munkarnas an
komst. Islendingab6k som skrevs 
av prästen Ari hinn fr6di säger oss, 
att hedningarna då de kommo hit 
påträffade kristna män, som de 
kallade »paper». Efter.dessas flykt 
fann man efter dem klockoi', krum
stavar och böcker, och dessa senare 

på 12 man och kal
lades kaledear d.v. s. Inskription från Jsla11ds forntid. 

synas ha varit ir
ländska. Denna upp
räkning av · föremål 
verkar något sökt, 
då man här finner 
den alliteration var
på den isländska po
esin är så rik (hagla, 
bjöllur och brekur), 
men 1nan har ingen 
anledning betvivla 
uppgiftens riktighet 
då Islendingabok 
uppenbarligen är en 
historisk källa av 
första rang. Dessa 
paper flydde från 
landet vid hedning
arnas ankomst, då 
de icke ville bo till
sammans med· hed-

Guds män. Dessa 
Guds tjänares dristighet ha vi att 
tacka för att Islands första öde 
hlev ·. att tjäna som en väldig klos
terbyggnad. .Ja, Island var först 
en stor munkö. Det är svårt att nå
gorlunda bestämt säga när dessa 
munkar först började att kolonise-
1 a landet. Vanligtvis förmodar man, 
att de varit här tämligen kort tid 
och i relativt litet antal. Tidpunk
ten kan någorlunda fixeras med till
hjälp av munken Dicuils bok: Li
ber de mensura orbis terrae, som 
han skrev år 825. Där säger han, 
att munkar berättat för honom, att 
rle för en 30 år sedan varit på en ö 
som de kallade Thule. Flera upp
gifter om denna ö särskilt den att 
solen under sommarnätterna blott 
1-2 timmar försvinner bakom ett 

niskt follc 
Men i de trakter där qessa paper 

varit bosatta nämligen på syd- och 
ostkusten hava flera isländska ort
namn sin upprinnelse som t. e:i,:. 
Papey, Pap6s, Papafjördut. Också 
det utdöda namnet Papyli (troligt
vis 1Papa-byli d. v. s. papeboning) 
om vilket man icke med bestämdhet 
vet var det legat. Men något annat 
som dessa .paper eller kaledear ef
terlämnat har visat sig äga större 
varaktighet än de klockor, krum
stavar och böcke1• som de lämnade 
kvar på Island. Det är de inrist
ningar som man kan finna i grot
tor i SycJisland (framför allt i grot
tan vid Algissida i Rongarvallasys-
1 u). Här finner man irländska in -
skriptioner och olika kristna tecken 
såsmu fisken, Kristi monogram och · 



korstecknet. Dessa inskriptioners 
studium är emellertid icke slutfört, 
varför deras historiska värde icke 
kan fullständigt bevisas. 

Dessa irländska munkar hade icke 
utfört något direkt missionsarbete 
på Island. Dock måste redan deras 
namn hos hedningarna ha väckt 
tanken på kristendomen, och deras 
beundran måste ha väckts för dessa 
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tappra munkar, som voro Islands 
första upptäckare. Också ha deras 
böner nied säkerhet blivit till nytta 
för landet. Traditionen om bonde
bygden Kirkjubaer a Sidu var att 
aldrig fingo hedningar bo på denna 
heliga mark, där paperrta hade va
rit bosatta. 

Johannes Gunnarson. 

"VERDE N S H I STO RISK KL UDDE R." 

EN PSYKOLOGISK STUDIE OVER KRISTENDOMMENS 

FORMENTLIOE OPRINDELSE. 

» Verdenhistorisk Kludder» kåld
te Helge Rode i »Pladsen med de 
grfbnne Trreer» (Side 98) det me
ningslfbse Virvar, denliberale Bibel
kritik har faaet ud af Evangeliets 
Beretning om den tomme Grav. 
Mon Udtrykket '» Verdenshistorisk 
Kludder» ikke i det hele taget pa.s
ser paa den Situation, de liberale 
Bibelkritikere og Religionshistori
kere har skabt angaaende Kristen
dommens Tilblivelse? 

Disse Videnskabsmrend foregiver · 
at have lfl)st Kristendomrnens 'Pro
blem. De har opdaget den »hist.o
riske Jesus», en jrevn Haandvrerker, 
Tfbmmermandens - efter Ditlef 
Nielsen Murerens - Sfbn fra · Naza
reth. Han er ff/5dt som alle andre 
Mennsker; han var Lregmandsprre
dikant, Gaardmissionrer, men har 
hverken gjort Mirakler eller grund
lagt nogen Kirke. Han har aldrig 
udff/5rt nogen »Forlfbsningsdaad» 
han kendte ikke noget til en tre
enig Gud, til messiansk Sendelse 
eller Delagtighed i den gudommelige 
Natur;· han har overhovedet ikke 
opstillet · noget Dogme, instiftet 
Sakramenter eller forkyndt noget 
Evangelium ud over det: at Gud 
er vor Fader. Dette er hele Kristen
dom.men. Alt andet, d. v. s. det, 
man senere kaldte Kristendom, er 

Tilffbjelse, Forfalslrning, Bedrag. 
Den oprindelige Kristendom - Fa
derreligionen - er blevet til rent 
og skrert Hedenskab, idet den har . 
optaget i· sig den hellenistiske Ver- · 
elens Fabler om J omfruffbdsel, Gude
Sfl)nner, Gudetreheder, blodig For
lfbsning o. s. v. Dette er i korte 
Tra"k » Vid.enskabens klare Lys», 
Som viser os den sande Aarsagssam
menhreng mellem Ting, som hidtil 
har staaet som hellige og gudomme
lige for en stor Del af · Menneske
heden. 

Ved alt dette overser Religions
historien, at den derved har opstil
let elen stf/5rste Gaade, eler nogen
sinde er blevet givet mennskelig 
Videtfl)rst. At Religionshistorikerne 
ikke selv ser eller ffbler denne Gaa
de, ligger i, ,at den er af rent psy
kologisk Art. Psykologisk Interesse 
og Forstaaelse er ellers et Srerkende 
for moderne Trenkning i Modsret
ning til tidligere Tiders ofte svig
tende Evne til at fl)jne Begiven
hedernes sjrelelige og personlige 
Sammenhreng. Hvad denne psyko
logiske Inelstilling angaar, turde 
den libei:ale Religionshistorie staa 
paa et ternmelig midelelalderligt 
Standpunkt. 

Gaaden er ikke, hvorfra stammer 
Jomfruffbdselen eller Treenigheden, 
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men hvorledes var det muligt i en 
Haandevending at lave det rene 
Nul, som den »historiske Jesus» 
var, om til en undergprende Mes
sias, til Gudsspn og Verdens Frel
ser, uden at Samtiden proteste
rede mod Falslmeriet. Nej, den blev 
troet, netop ,af de bedste, og ikke 
blot troet, men . be seglet med Strpm-
me af Blod. 

Den liberale Religionshistorie la
der Kristendommen begynde med 
et uhyl'e Spl'ing - fm Intetheden 
op til Tilucel'elsens ag V&rdiel'nes 
h�jeste Tinde : fra den ganske al
mindelige »historiske Jesu�» til 
Verdensforl�sningens rystende Dra
ma ; fra det korte �nkle Fadervor 
til et v:celdigt Komplex af Dogmer, 
der som intet andet har sat Sindene 
i Bev:cegelse ; fra L:cegmandspr:cedi
kantens lette Evangelietelt til den 
fastmurede Verdenskirke. Alt dette 
havde kunnet ske lige saa godt eller 
bedre uden denne »historiske Je
sus». For saa vidt behpvede han 
ikke at have eksisteret. I hvert Fald 
er han ganske uskyldig i Kristen
dommen. Det, som skete paa de 
stpvede Vej e i Pal:cestina og til sidst 
paa Golgata, hvor den »historiske 
.Jesus' » Saga er endt, staar iikke i 
noget Forhold til det verdensbev:ce� 
gende Efterspil ; Og denne Uduik
ling . e1· sket i Lt;Jbet af et til ta Am·
tia ! 

Lykkelige David Stmuss I Du 
kunde endnu tage din Tilflugt til et 
helt Aarhundrede, som du fik an
bragt mellem .Jesus og Legenderne 
om ham. Men du var saa uforsigtig 
at indrpmme: Dersom kun et ene
si'e af de fire Evangel.ier er :cegte, 
saa er det ude med min Myteteori. 
- Heldigvis d!Dde du 1874. Siden 
den Tid har Forskere, de�· helst 
havde gjort det modsatte, haft travlt 
med at fpre de synoptiske Evange
liers Tidsf:cestelse l:cengere og l:cenge
re tilbage: fra det an det til det f pr
ste Aarhundrede, til Tiden kort ef
ter Jerusalems 0del:ceggelse, ja 
trods den ubekveme Spaadom i Lu
kas' 19. Kapitel til Tiden ft;J1· Jem-

salems (j)deheggelse - hvorved det 
i det v:cesentlige er naaet det Stand0 

punkt, som den traditionelle krist
ne Kronologi altid har indtaget. Og 
forud for Evangelierne ligger Pauli 
Forkyndelse og delvis hans Forfat
terskab. 

Den liberale Bibelkritik fprer os 
altsaa, i hvert Fald ved dens mest 
ansete Repr:cesentanter, op til en 
Tid, da ligesorn de Spor endnu ikke 
var udviskede, .som Jesu. Fpdder 
havde traadt ; da de 0jne ikke var 
udslukket, der havde set hans Mi� 
rakler ; da de 0ren endnu hprte, der 
havde lyttet til hans Lignelser ; da 
de H:cender endnu var virksonuile, 
der havde naglet ham til Korset ; da 
Jorden endnu var rpd af hans Blod 
og de Hjerter endnu varme, der 
havde elsket barn. 

Derved falder ikke blot · Strauss' 
Mytehypotese, men . vi staar -,--- i 
Fald vi fplger den moderne Reli
gionshistorie - for den Uhyrlig
hed, at Kristendornmen i Lpbet af 
godt og vel ti Aar er blevet forfal
sket til Ukendelighed, forgiftet i sin 
Rod, ,i sin Fpdsel. Man maa. rose 
David Strauss for hans psykologi
ske Blik ; for barn var ·det ut:cen:ke
ligt, at Kristendommen skulde v:cere 
Resultat af et bevidst Bedrag ; Kri
stendommen var for ham Legen
dernes langsomme Efeuv:cekst om
kring den historiske J es11s. Men det, · 
der var ut:cenkeligt for Strauss, det, 
som allerede Spinoza havde kaldt 
»et saluilegisk Bedrag», det h:cev
der den religionshist011iske Skole .. 
uden at blinke ; Kristendommen e.r 
et Falskneri ; og man nrevner os og
saa Falskmpnterbanden: de fhe 
Evangelister og frem for alt Paulus
lErkebedrageren; 

Lad os prpve 1rna at anslmelig
g!6re denne enestaaende Svindelaf
frere ved et noget barokt Eksempel. 

Vi vil t:cenke os en Bog, udgivet 
til .Jul i Aar - ikke -i Grpnland 
eller Kina - men her i Kpbenhavn 
hos Gyldendal. Det er Biografie1i 
af en Mand, der dpde 1 920. ·. Han 
skildres som et Universalgeni, der i 
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Viden og Klogskab overgik alle hid
til sete Videnskabsmrend, Opfinde
re og Kunstnere. Hans Filosofi var 
,;om et Kolumbusreg, der var Lps
ning og Svar paa alle Trenlmingens 
Problemer. Han har efterladt sig 
Poesier, som gpr Dante og Goethe 
til Skamme ; Beethoven og Mozart 
er det rene Vand i Sammenligning 
med hans Kompositioner, og den, 
der har set hans Billedvrerker, glem
mer Rafael og Michelangelo. Dertil 
har han gjort de mest storslaaede 
Opfindelser. Han har frembragt 
Lys, der ikke er varmt ; uddraget 
Fpde af Luftens Kulstof; han har 
bevist de Fermatske Ligninger, lpsl 
C irklens Kvadratur, lavet Guld 
og konstrueret det fprste Perpe
ttnun mobile. Men hans Tid forstod 
ham ikke. Som Bedrager blev han 
kastet i Frengsel, men ved Hjrelp 
af den fjerde Dimension gik han ud 
gennem de lukkede Porte og viste 
sig for sine V enner. Side·n har ingen 
set ham mere. - I Virkeligheden 
var der ikke sket andet end dette: 
i Aarene efter Verdenskrigen vandt 
en kpbenhavnsk Skomager ved 
Navn Petersen en vis Popularitet 
ved at g ive sig i Snak med Folk paa 
Gaden. Han havde ogsaa opfundet 
en Slags Cigartrender og lavet nogle 
Reklamevers og Tegninger dertil ; 
desuden havde han en god Sang- · 
stemme, som han lod hpre i Gaar
dene. Men paa Grund af nogle Ga
deoptpj er kom han et Par Dage i 
Arresten og fortrak saa fra Kp
benhavn. 

Sret nu i Stedet for Skomager Pe
tersen »den historiske Jesus», i Ste
det for Kpbenhavn og Gyldendal 
den palrestinensiske Offentlighed, i 
stedet for Universalgeni Messias og 
Guds Spn, i Stedet for Opfindelser
ne Jesu Undergerninger, i Stedet 
for Frengslet den lukkede Grav og 
]ad Bogen ikke vrere skrevet af en 
eller flere danske Forfattere, men 
af Paulus, Matthreus, Markus, Lu
kas og Johannes - saa har de 
Evangeliernes Kristus-Roman efter 
Religionshistor iken1e. 

Og dog ikke, langtfra !  Vi. n1aa 
tilf pje i vor Lignelse, at Romanen 
om Universalgeniet Petersen blev 
en Succes. Den f ik Nobelprremien, 
ikke som lEventyrsl iteratur, 111en 
som · historisk Kildevrerk. Der var 
ingen, der protesterede, ingen der 
talte om Kejserens nye Klreder, -

- og de havde dog alle kendt Skoma
ger Petersen fra Grönnegade. 

Npjagtigt saaledes g ik det til 
med Pauli og Evangelisternes 
Knaldroman. Den blev Bpgernes 
Bog, den stprste Bedrift i Verdens
literaturen. Og ingen protesterede, 
ingen _raabte Vagt i Gevrer og pege
de paa de fem Lpgnhalse. Og de 
havde dog kendt »den historiske Je
sus» og vidste saa udmrerket godt, 
at han aldrig havde sat noget Blad 
paa en Nrelde - han var kun en 
l ille Smule fronunere og en Kende 
mere veltalende cnd de andre. 

Endnu er Ligheden mellem Sko
mager Pctersen og den historiske 
Jesus ikke tegnet frerdigt. Men her 
glipper Eksemplet. Vi maatte t il
fpje, at de kpbenhavnske Forfatte
re havdc skrevet Bogen med deres 
Blod, og at denne Skomager lrnvdc 
crobret Danskernes Hjerter mere 
end Sun Yat-Sen Kinesernes. Det 
var opstaaet en_ Skomager Petersen
Bevregelse, og lians Ti1hrengere gav 
med Glrede · den s idste 0re og, om 
npdvendigt, deres Liv for hans Sag. 
Alt dette er selvf plgclig Smaglpshed 
og Vanv id, men det er det, Religi
onshistorien fortreller os om »den 
historiske Jesus». 

Vi spprger: Hvad mente de fprste 
Kristne selv om deres Religion -
Martyrkirkens Kristne, de bedste af 
Romerrigets Samfund? Om de blev 
stillet overfor en Bog som Ditlef 
N ielseus »Den h istoriske Jesus», 
hvori hele, deres Tro bl iver gjort til 
et elendigt Afkog af hedenske Fab
ler? Mon de ikke alle som en vilde 
protestere mod dette » Videnska
bens Resultat»? De vilde ikke blot 
protestere med harmdirrende Ord, 
de vilde protestere med alt, hvad de 
er og har, med dercs rene, hell igc 



Livsvandel midt i en forsumpet og 
haablpst fordrervet V erden, med de 
Formuer, de gav til de fattige, og de 
endnu stprre, der blev taget fra 
dem, ved deres Liv i Frengsler, 
Landflygtighed og Elendighed, ved 
deres spnderpiskede Rygge, deres 
afhuggede Hrender, deres udrevne 
Tunger, deres udstulrne 0jne, med 
deres sidste Blodsdraabe imod den 
moderne Religionshistorie, der vil, 
at al deres I{ val og Pine kun skulde 
have vreret den vanvittige Pris for 
en skammelig Lpgn. 

Det er ikke godt at vide, hvad 
der fik de kpbenhavnske Skriben
ter til at udgive cleres Bog om Sko
mager Petersen. Med Hensyn til 
Kristendomsforfalskerne ved vi -
takket vrere Religionshistorien -
bedre Besked. De vilde »afpasse» 
den fattige historiske Jesus efter 
den hellenistiske Verdens Smag -
. gpre barn mundret for Hedninger
ne. I dette 0jemed syede de en 
Kongekaabe til Jesus, der var lap
pet sammen af Klude og Pjalter, 
som de fandt · nmdt omkring i det 
hellenistiske Hedenskab. Det var 
den vrerste Spottekaabe, der nogen
sinde er blevet hrengt om Jesu Skul
dre. Og gennem 1900 Aar har Men
neskene kysset Fligen af denne. 
Kaabe uden at lregge Mrerke til den 
hedenske Stank, der stod fra den. 

Havde Paulus virkelig haft i Sin
de at afpasse Kristendommen, da 
vilde han sandsynligvis have baaret 
sig anderledes ad. Hvad _nyttede det, 
at lregge Hellenismens Faarepels 
om Kristendommen, naar dens 
Trender og Klper alligevel stak 
frem alle Vegne? Trenk, om Pau
lus havde strpget Ord som »Elsk 
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Eders Fjender» ; »Hvis I ikke blive1' 
som Bprn»; »Naar dit 0je forarger 
dig» ,  » Hvad gavner det Mennesket»; 
» Hvad Gud har sammenfpjet, skal 
Mennesket ikke adskille»; » Hver 
den, som ser paa en Kvinde med 
Begrer, har allerede bolet med ben
de i sit Hjerte» ! Da havde han i 
Sandhed givet den historiske Jesus 
en Chanse ! - Men . trods al Afpas
ning maa Paulus resigneret beken
de, at hans Forkyndelse er »Jpder
ne en Forargelse og Hedningerne en 
Daarskab» .  

Vil Religionshistorien gennem
fpre sin Bedrageri-Hypotese, maa 
den ikke blive staaende ved over.,. 
fladiske Ligheder mellem hellenisti
ske Gudefabler og kristne Dogmer,, 
men fprst og fremmest fpre Beviset 
for, at . Paulus, Evangelisterne og 
hele det oldkirkelige Milieu var en 

· nodbydelig Blandning af Urerlig
hed, Lpgnagtighed og Frivolitet, og 
dertil, at dette kristne Samfund ind
til Idioti var blottet for alle men
neskelige Instinkter. Saa lrenge 
dette ikke er bevist, maa vi i Psy
kologiens Navn protestere imod 
Religionshistorikernes Konstruktio
ner. Den Udvikling, som efter Re
ligionshistorien skal have fundet 
Sted, sprrenger simpelthen Menne
skenaturen. Normale Mennesker 
har ikke kunnet were Brerere for 
den. Men de fprste Kristne - baa
de de, der forkyndte Kristendom
men, og de, der troede den, var 
Mennesker af Kpd og Blod som vi. 
At lade ·dem trenke og handle, som 
»Afpasningshypotesen» vil, er ikke 
andet end at etablere »verdenshisto
risk Kludder». 

A. Menzinger S. J. 
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O M  K Y R K A N S  V Ä S E N .  
Il. 

Kyrkans djupaste väsen är alltså 
vår Gudsgemenskap i Kristi mys
tiska lekamen, vars lemmar vi äro. 
Kyrkan är en levande verklighet, 
icke blott en yttre organisation, en 
anstalt för att föra oss till Gud, nej, 
hm). . är själv denna förening med 
Gud. Kyrkan för oss icke blott till 
Kristus, hon är Kristus själv, Kristi 
mystiska lekamen. Om jag säger 
Kristus eller Kyrkan är det en och 
sawma sak. Jag kallar Kyrkan 
Kristus, när jag betraktar henne så
som, den livgivande principen, och 
jag kallar henne Kristi mystiska 
lekamen, när jag betraktar henne 
såsom den livemottagande princi
pen. Men allt tillsam)tt:arn(ät endast "  
en helhet: Kristus, som 'giver liv åt 
sin kropp. 

Ur detta Kyrkans väsen framgår 
nu med inre nödvändighet alla Kyr
kans egenskaper. Så kan Kyrkan 
först och främst blott vara en enda. 
Kristus är en, hela människosläktet 
är ett, och Kristus har ingatt ge
menskap med det ena hela männi. 
skosläktet icke blott med olika en� 
skilda människor, utan med alla 
såsom lemmar av hela släktet. 
Därför finnes blott en gemenskap 
mellan Kristus och Kyrkan, finnes 
blott en Kyrka. Liksom Kristus 
endast har e n kropp, kan det fin
nas endast e n  Kyrka. 

Ur detta Kyrkans väsen framgår 
också hennes enhet och enighet. 
Hela Kyrkan har endast en livs
princip, som kommer i de olika 
lemmarna genom tron och födes 
genom sakramenten. Därför gäl
ler samma tro, samma sakrament 
för alla. Just nu för tiden talar 
man ju så mycket om kyrkans en
het och enat1de. För Kristi Kyrka 
finns endast en enhet, ett enande. 
Alla måste återigen bliva lemmar 
av samma kropp, 1i1åste därför in
ordna :-:ig i Kristi Kyrkas organism. 

Det är Kristus själv som utgör sin 
'inystiska lekamens enhet. Samma 
liv måste gå genom alla lemmar. 
Men om än alla lemmar måste ha 
ett och samma liv, så betyder detta 
icke att alla lemmar måste vara li
ka. Nej, , något sådant är, absolut 
omöjligt. Ty att vara lemmar be� 
tyder jt1st att vara olika. Så har 
var och en sin ställning i Kyrkan, 
även varje folk sin plats i Kyrkans 
stora utveckling. Och i elen menin
gen kan man tala om- en folkkyrka, 
att ett folk utvecklar i Kyrkans en
het sina anlag till det helas bästa. 

Också i elen svenska kyrkans 
sista kyrkomöte i höstas talades 
om folkkyrkan. Enligt Svenska 
Dagbladet av elen 2 november 1929 
var det Biskop Billing, som vid . 
slutmotionen framhöll att svenska 
kyrkan visserligen är statskyrkan, 
men för elen skull icke ett statsor
gan. Det skulle vara t' olkkyrkan i 
ordets verkliga betydelse. Men vad 
menar biskopen med folkkyrkan ?  
Jag citerar hans anföranden enligt 
Svenska Dagbladet: "Motionens 
grundval är den religiöst betonade 
·folkkyrkans ide. Den innebär icke 
att kyrkan skall befrias från alla 
andra uppgifter än de rent religi
ösa men att alla andra 1ippgifter 
måste bedömas enbart från de reli
giösa utgångspunkterna. Folkkyrc 
kan vill onispänna hela folket, elen 
kräver icke av sina medlemmar nå
got visst stadium i intellektuellt, re
ligiöst eller sedligt hänseende. Det
ta skiljer folkkyrkan från frikyr. 
kan eller föreningskyrkan, som det 
rättare borde heta, vars utgångs
punkt är elen personliga tron. Den 
katolska kyrkan ville omspänna he
la världen, den gick över staternas 
gränser och ansåg sig ha ett ämbete 
även i världsliga ting. Därför blev 
elen ingen folkkyrka. Folkkyrkan 
vill tjäna hela folket inom det land, 
där den verkar." 



Vilken skillnad mellan en sådan 
foikkyrka och kyrkan i en katolsk 
mening ! Visserligen skall den sven
ska folkkyrkan .icke betraktas som 
ett statsorgan, utan den skall tjäna 
den privates religiösa syften. "För 
inträde i kyrkan fordrar man ett 
allvarligt beslut att träda i n,"lde
medelsgemenskap med kyrkan. 
Därmed har icke avsetts nattvards
gång utan endast, att den inträdan
de önskar begagna sig av kyrkan i 
dess :uppgift som· förvaltare av nå
demedlen." Den enskilde kan allt
så begagna sig av kyrkan för sina 
privata religiösa önskningar. Så
som vi förut hört, kräver folkkyr
kan icke av sina medlemmar något 
visst stadium i intellektuellt, reli-

. giöst eller sedligt hänseende. Här 
måste man verkligen fråga : Vad 
har väl ett sådant kyrkligt sam
fund egentligen gemensamt med 
Kristi Kyrka? Ty tron finns där 
väl icke mer ; den . personliga tron 
är ju enligt motionen utgångspunk
ten för fri- eller föreningskyrkan 
och även huvudskillnaden mellan 
henne och folkkyrkan. Därmed 
har kyrkan sjunkit ned till en pri
vatsak i det religiösa livet. Man 
frågar sig : Vari består här egent
ligen kyrkans enhet, vad är det, 
som ännu förenar alla? 

Huru helt annorlunda i Kristi 
Kyrka. En stor enhet, en stor or
ganism med visserligen olika lem
mar, men med en och samma livs
princip, Kristi mystiska lekamen. 
Då vi tala om kyrkans enhet, vill 
jag ännu antyda en tanke om kyr
kans enhet genom alla århundra
den. Kristus förblir alltjämt den
sanune och även hans mystiska le
kan1en, om än alla lemmar under 
tidens lopp ändras, såsom även 
människan är densamma som barn 
och som fullvuxen. Sålunda ha vi 
nu 1930 samma kyrka sori1 bestod 
den gången i apostlarna. Senaps
kornet har endast vuxit upp och 
har blivit ett träd. Dock är det än
nu samma träd. Och det är ännu 
samma lära, samma andliga · livs-
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princip, som verkade i apostlarne 
och i vår kyrka. Denna levande 
lära är egentligen det som vi kalla 
tradition. 

Kyrkans väsen som Kristi mys
tiska lekamen ger oss först den rät
ta uppfattningen om den enskildes 
förhållande till Gud. Människans 
förhållande till Gud är nämligen 
icke ett individuellt förhållande, in
dividuellt i en modern mening. Li
ka litet som Gud har skapat i första 
rummet enskilda människor, utan 
ett människosläkte, vars lemmar de 
enskild a  äro, lika litet har han åter
löst de enskilda som individer, utan 
hela släktet och först i detta de en
skilda såsom släktets lemmar. Ä'ven 
vi stå nu i Kristi Kyrka icke inför 
Gud såsom absolut enskilda varel
ser, nej vi är_o lemmar i Kristi mys
tiska lekamen. Kristus träder först 
och främst i förbindelse med sin 
mystiska lekamen och sedan med 
de enskilda endast såvida de äro 
lemmar av hans lekamen, alltså 
Kristus är förbunden med Kyrkan 
och med de enskilda endast som 
Kyrkans medlemmar. Vår verkli
ga gemenskap i Kyrkan är därför 
icke ett de troendes alster, en ska
pelse av enskilda människor, utan 
en genom det hela, gående enhet, 
som förefinnes före de enskilda. 
Det är den återlösta och med Kris
tus förbundna mänsklighetens inre 
enhet. 

D :r Lydia vVahlström säger en 
gång i sin bok : Katolskt och Pro
testantiskt i medeltid och nutid : 
"Vad ·är i själva verket kyrkan, om 
inte en sammanslutning av männi
skor," ( s. 13) och på ett annat stäl
le : "Katolska kyrkan är icke bara 
att betrakta som en religiös insti
tution utan framför allt som en 
världslig stat, ett slags fortsättning 
på det gamla romerska riket, inte 
bildligt talat utan fullkomligt bok
stavligt." ( s. 40 ) .  Detta är natur
ligtvis intet annat än en vrångbild 
av Kyrkan. Den fattar icke ens 
Kyrkans yttre form, mycket mind
re hennes inre vä�en, Redan D ;�· 



vVahlströms individualistiska upp
fattning om människan är raka 
motsatsen till människans verkliga 
väsen och så avstänger hon redan i 
början för sig vägen till varje för
ståelse av kyrkans väsen, som är 
icke · något annat än gemenskap 
med Gud i Kristus. 
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Gustaf Aulen, professor vid teol. 
fakulteten vid Lunds universitet 
skrev för några år sedan en bok ; 
Evangeliskt och Romerskt. I ett 
kapitel: "Individualism och sam
fund" undersöker han de olika be
tydelserna av uttrycket Individua
lism. Om man tager individualism 
såsom omedelbarheten i det religi
ösa gudsförhållandet, så är det up
penbart för honom, att evangelisk 
kristendom måste betecknas såsom · 
individualistisk. Han skriver : "In
tet får tränga sig emeilan Gud och 
den enskilda själen. Reformatio
nen visste sig ock i detta stycke stå 
i kampställning mot romersk kris
tendom." Professor G. Aulen vill 
icke förneka att det ock skulle lmn
na finnas ett dylikt omedelbart 
gudsförhållande inom den romer
ska kyrkan men fortsätter : "Det 
finnes i det romerska kyrkosyste
met mycket, som är ägnat att lägga 
hinder i vägen för det religiöst ome
delbara och personligt fria gudsför
hållandet. Ja, själva detta kyrko
system ·med dess krav på obetingad 
lydnad under den "ofelbara" påven 
och den av honom regerade hierar
lden är ett sådant hinder. Kräves 
här . alltså obetingad lydnad för 
mänsklig makt, så har kyrkosyste
met därmed blivit något som stäl
ler sig vid sidan av Gud; Den reli
giösa individualismen träder i kon
flikt med det romerska kyrkoidea
let ." (s. 37 ) .  Så professor Aulen. 

Just detta omedelbara gudsför
hållande, i vilket man ofta ser pro
testantiska kyrkans djupaste vä
sen, skall saknas i katolska kyrkan, 
och därför skall ock protestantiska 
kyrkan vata en högre form av kris
tendomen än katolska kyrkan. Är 
det verkligen så? - � -

Kan det överhuvudtaget finnas 
ett mera omedelbart gudsförhållan
de än i katolska kyrkan? Vi Kyr
kans medlemmar äro ju lemmar av 
Kristi mystiska lekamen. Kyrkan 
träder ju icke mellan Gud och den 
enskilde, hon är ju Kristi mystiska 
lekamen, som är Gud. Såsom sjä
len i kroppen står i omedelhar för
bindelse med alla lemmar, och 
kroppen icke står mellan själen 
och de enskilda lemmarna, de ut
göra ju just kroppen, så står Kris
tus i omedelbar förbindelse med sin 
mystiska lekamens alla lemmar, 
m�d .alla till honom hörande män
niskor. Kyrkan står icke mellan 
Gud och människorna, utan hon ä�· 
det genom alla lemmar gående gu
domliga liv, som blir synligt i Kyr
kans yttre form. Katolska Kyrkan 
har därför i sitt innersta väsen ett 
omedelbart individuellt gudsförhål
lande och det är ändock samfund 
eller rättare sagt är just därför 
samfund. 

För den ovan skildrade protestan
tiska individualismen är det svårt 
att bilda ett samfund, en kyrka.. 
Prof. Aulen vill icke ens förneka, 
»att enskilda människor kunna leva 
som evangeliska utan närmare be
röring med evangeliskt samfunds
liv» (s. 43). För honom är kyrkan 
blott en yttre sammanslutning (jfr. 
D:r Lydia Wahlström) , vid vilken 
enskilda själar skola stödja sig. 
Kyrkan är alltså en människoska
pelse, en form, som kan nytt.i a, 
men icke förplikta någon. Här står 
kyrk,an verkligen mellan Gud och 
själarna. Visst kan protestantiska 
kyrkan icke vara ett hinder, ty hon 
förpliktar ingen. 

Den protestantiska individuali '>
men har därför även fört till den 
mycket omtalade osynliga kyrkan. 
Om man är konsekvent, så måste 
man säga, att den protestantiska 
individualismen gör ett samfund, 
en gemenskap omöjligt. Om endast 
de enskilda människorna såsom en
skilda · stå i ett omedelbart gudsför
hållande, då kan kyrkan blott vara 



summan av alla dessa. Men en så
dan mängd kan lika iitet vara en 
gemenskap, som många enskilda 
sandkorn i en stor sandhög. Ha vi 
här också en viss yttre enhet, en 
hög, så dock aldrig en gemenskap. 
Ja t, o. m. denna enhet kommer en
dast genom människans tanke, som 
uppfattar högen såsom · enhet. Om 
varje människa skulle ha sitt sär
egna gudsförhållande såsom enskild 
varelse, skulle vi icke ha något som 
kunde förbinda dem till att bliva 
en kyrka. Just . denna uppfattning 
om att ri1änskligheten · är en stor 
mängd och icke någon gemenskap 
gör ett djupare samfundsbegrepp 
omöjligt. Ty Kyrkan kan endast 
där vara ett samfund, där gemen
skap redan ligger i människans na
turliga väsen, som genom Kristus 
i kyrkan blir upphöjd till en högre 
gemenskap. 

. Ur den katolska uppfattningen 
om Kyrkan såsom Kristi mystiska 
lekamen framgår även att hon är 
den allenasaliggörande. Ty endast 
Kristus i sin mystiska lekamen 
kommer till saligheten. Ty endast 
de med Kristus förbundna ha i ho
nom gemenskap med Gud. Alla de, 
som icke tillhöra Kristi mystiska 
lekamen, som icke äro lemmar i 
honom få ingen gemenskap med 
Gud, kunna därför icke bliva sa
liga. Som vi sett, blir man Kristi 
lem genom tro på Kristus och Gud 
och genom att låta döpa sig. Om 
.�ns övernaturliga liv nu går den 
vanliga och ordinarie vägen, skall 
han också i sitt livs yttre form 
komma till Kristi mystiska leka
mem, gemenskapsform, d. v. s. han 
måste bli medlem i Kristi Kyrka, 
i katolska kyrkan, han måste även 
inordna sig i den yttre form, som 
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· framväxer ur Kristi inre liv, som 
är ett yttre tecken för Kristi orga
niska inre liv. Om någon därför 
känner katolska kyrkan som Kristi 
rätta kyrka, och icke vill sluta sig 
till denna gemenskap, så motsätter 
han sig därigenom Kristi mystiska 
lekamens liv, som just nödvändigt 

yttrar sig i denna form. En sådan 
människa kan icke bli lem i Kristi 
lekamen, så länge hon förnekar 
denna organiska form. Men tvärt 
om kan väl någon, som icke kän
ner Kristi kyrka i dess yttre form, 
tillhöra Kristi mystiska lekamen. 
Han kan genom · tron och dopet 
vara lem i Kristi mystiska leka
men utan att ha uppnått den yttre 
gemenskapsformen. Så finns säker
ligen må.nga bland våra skilda krist
na bröder, som deltaga i katolska 
kyrkans liv utan att veta det. Dock 
så lyckliga som Kyrkans egna barn 
äro de icke. En olycka är det i alla 
fall att icke uppnå Kyrkans yttre 
gemenskap. Ty kyrkans ström
mande liv i sakramenten finns en
dast i Kyrkans fullständiga gemen
skap. 

Först denna uppfattning om Kyr
kans väsen .såsom Kristi mystiska 
lekamen låter oss djupt förstå alla 
hennes egenskaper. Denna uppfatt
ning ger oss en helt annan syn på 
henne, gör för oss så många eljest 
svårt fattbara saker självklara. Jag 
vill endast ännu antyda några 
punkter. 

En kristens fullkomlighet består 
i Kristi mystiska lekamen. Vår 
andliga utveckling :µiåste alltså all
tid ha denna syn på Kyrkan, alla 
dygder måste till sist vara ett främ
jande av Kristi mystiska lekamen. 
Kristus står och måste stå i me
delpunkten av hela vårt asketiska 
strävande, och det bör i sitt väsen 
präglas av universella drag. 

Nu föi'stå vi även den s. k. litur
giska rörelsen. När vi bedja under 
den allmänna gudstjänsten, bedja 
vi såsom Kristi ' lemmar. I litur
gien framträda vi .såsom gemenskap 
inför Gud, icke såsom många lös
ryck ta individer. Därför hör till 
idealet vårt gemensamma deltagan
de i gudstjänsten, som naturligtvis 
hör vara genomträngt av den indi
viduella andakten. 

Ur denna kyrkans ,,erklighet så
som Kristus måste man också be
döma alla hennes relationer till sta-



ten. Endast från denna synpunkt 
k:,n man begripa katolska kyrkans 
Ji ållning gentemot staten att den 
icke kan vara underordnad någon 
stat. 

Icke mindre förstår man av hen
nes väsen hennes ställning emot 
världsandan, om vilken den helige 
Johannes ofta talar i Skriften. Kyr
kan och världsandan, Kristus och 
Antikrist, det är den stora motsat
sen i världen. Till Kyrkan eller 
Kristus höra de, som äro besjälade 
av Kristi ande, till världsandan eller 
Antikl'ist alla de, som icke äro för
bundna med Gud genom Kristus, 
utan som se i världen sin gud, ja 
som vilja vara sin egen gud. Därav 
kommer världens kamp emot Kyr
kan. Och kamp emot Kyrkan för 
alltid med nödvändighet till förne
kanaet av Kristi gudom och slut
ligen av Gud själv. 

. Även · angående Guds moder är. 
här ett ord att säga. Endast ur det 
sammanhang, som består mella;1 
Kristus och Kyrkan, kan den sär
egna ställning begripas, som den 
Heliga Jungfrun intager i Kyrkan, 
i Guds rike. Hon är faktiskt på 
grund av att hon är Kristi moder 
och att ett djupt organiskt sam
manhang råder mellan Kristus och 
Kyrkan, d. v. s. oss, i ordets dj u
paste bemärkelse även alla kristnas 
moder. 

Om vi i vår tid trots de största 
bemödande om Kyrkans enande 
ändå icke kunna komma till någon 
enhet i kristenheten, så ligger den 
djupaste grunden däri att man pn 
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många håll icke har den nödvän
diga klarheten om Kyrkans väsen, 
att man blott allt för ofta icke alls 
mer har något begrepp om Kyrkan . 
Därför är det nästan omöjligt att 
tala med en icke-katolik om Kristi 
Kyrka. För de flesta av dem är 
kyrkan endast en anstalt, en för
ening, grundad av människor för att 
befrämja de enskildas religiösa be
hov. Huru kan en människa förstå 
Kyrkans väsen, om hon icke tror 
på Kristi gudom, ja kanske icke 
ens på en petsonlig Gud. För en 
sådan människa måste · Kyrkan 
vara meningslös. 

Det djupaste skälet till att vi 
icke mer förstå varandra l igger i 
den moderna filosofien. Sanning
ens relativism, s0111 i form av mo
dernism ingått i den moderna pro� 
testantiska teologien, gör en förstå
else allt svårare. Den värsta ..,,m,1-
läran torde väl ha varit att man 
förklarat kristendomens olika for
mer för lika goda och bedömer de
ras värde endast efter den nytta de  
bereda den världsliga kulturen. Om 
vi vilja förstå varandra, måste Yi 
först komma till den ena trons ab
soluta sanning, son1 allena kan vara 
grundval för Kyrkans enhet. Om 
katolska kyrkan icke avstår från 
sina fordringar, så ligger grunden 
däri att hon- icke kan ändra Guds 
absoluta sanning. Kristus kan icke 
uppgiva sig själv, han som har sagt: 
»Himmelen och jorden skola förgås, 
men mina ord skola icke förgås:,. 
(Le. 21. 33 ) .  

Kal'[ J{ling. 
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EN D O M I N I KAN S K  T R I LO G I. .  

LA V I E  S P I RIT U E LLE LA VI E I NT E LL ECTU E LLE 

- L E S  DO C U M E N T S .  

Under min vistelse i Rom börja
de våren 1920 en tidskrift intitule
rad La Vie Spirituelle att t1tkomma 
med små gula häften. Det var pro
fessorerna vid Collegium Angelicum· 
som med hjälp av andra begynt 
med denna publikation, för att fyl
la en brist i den asketiska litteratu
ren. Många fromma blad funnos 
förr och voro säkert till stor nytta 
och till belåtenhet för många, och de 
finnas ännu i dag. Men fromhet är 
inte något som blott kan förverkli
gas på ett enkelt och naivt sätt. Då 
spelar teologien en stor roll. Att så
ledes den helige Dominici söner ta-. 
git initiativet till detta var blott en 
länk i der,as uppgift, att bedriv'a te
ologiskt upplysningsarbete. Till att 
börja med var det naturligtvis niest 
bland präster som publikationen 
spreds. Men så småningom ut
bredde den sig tillföljd av sin intel
lektuella nivå också bland lekmän 
som önskade inhämta kunskap uti 
de ting, som höra det ,andliga områ
det till. Det enkla gula häftet fick 
snart ett grått omslag, och det väll
de ut långt över det som varit en 
anspråkslös början. 

Med utnyttjande av de erfaren
heter son'l vunnits och med efter
strävande av samma nivå på ett 
mera allmänkulturellt område be
gynte dominikanerna så i Paris 
1928 utt;iva La Vie Intellectuelle. 

· Som namnet säger är avsikten med 
denna »evy ått giva en översikt av  
tankevärlden med alla de problem 
och spörsmål, som där finnas. Tid
skriftens rubriker: Religiöst liv, 
Filosofiskt liv, Politiskt och socialt 
liv, universiteten, historien visa 
oss tillräckligt på huru omfattande 
och ' bred b'as programmet blivit 
ställt. Den lilla rödbruna volymen 

är så innehållsrik, att deri som var
je månad går igenom detta pensum 
kan säga sig ha fått en djup inblick 
i vad vår tid tänker och känn el'. 

'1)11 denna publikation har sedan 
1929 sällat sig Les Documents, som 
behandlar vad La Vie Intellectu
elle icke tagit med från tankevärl
den utanför la belle France. Vi ha
va i,åledes här en trilogi, som. om
fattar de andliga och intellektuella 
spörsmål som sysselsätta vår tids 
människor. 

En revy som denna tenderar gäl'
na att återspegla främst ett lands, 
en ordens eller en riktnings stränga 
egenart. Men det soni mån måste 
säga �tt är ett karakteristiskt drag 
hos denna vår trilogi, är den aU:
männa katolska tanken som sådan. 
Den är ett uttryck för den mång
skiftande rikedom som känneteck� 
nar katolsk teologi. Det är, en stor 
moderlig famn som ·möter oss. Den 
låter var och en hava sin de,1otion i 
fred, såframt dessa ej vilja bli al..: 
lena dominerande. Det är på grund
valen av Kyrkans beprö,,ade ·öch 
antagna thomism som det hela lik
som Kyrkan vilar på. Denna världs
åskådning och filosofiska grurldval 
är dessutom en säker vägledning 
uti livets svåra labyrint. Den giver 
åt oss ett säkert grepp · om de ini� 
materiella värdena. Därigenom fin� 
na vi uti densamma ett starkt stöd. 
Mitt bl;and alla de olika åslddning� 
ar, tankar och teorier, mitt' uti detta 
lärdomens virrvarr, som· Aposteln 
talar om och som vi känna för väl 
till, inger det en verklig trygghets
känsla att hava en fast säker dok
trin. En sådan giver oss dessa pu
blikationer uti så hög måtto, att i 
synnerhet den som h_aft . glädjen att 



från början följa med vad de fram
.bragt, måste känna sig tacksam. 

Man skulle vara frestad at · tro 
om d�ss.a tre revyer, att de voro en
sidigt ämnade för vetensldpsmän 
eller kanske exklusivt ägnade för 
det andliga ståndet. Men detta är 
icke fallet. Visserligen äro artiklar
na som här ingå ej präglade av nå
gon slags popularis:ationsstil. Popu
lariseringsarbetet, som ju i vissa 
fall kan vara bra och till o6h med 
nödvändigt, har mången gång fjär
mat från oss. män, vilka söka san
ningen, men ej nöj.a sig me1 detta 
slag, utan vilja hava en vetenskap
lig grundval för sitt liv. Det har 
gjort, att man i vissa kretsar kun
nat tala om katolsk naivitet och 
dumhet och from enfald. Därför 
ha också dessa publikatione'r hållit 
sig borta från allt dylikt. Då dessa 
revyer å andra sidan äro avsedda 
.att för den bildade katolska allmän
heten utgöra en vägledning och icke 
blott en arbetskälla. for vetep.skaps
:m:än, har man förstått att qålla en 
gyllene medelväg, undvikande varje 
överdrift vare sig på det ena om
rådet eller det andra, Härmed är 
även målet för dessa stri\v'anden 
preciserat : att så att säga känna 
vår tid på pulsen. Tiden lider onek
ligen av ett svårt ont: detsamma 
avfall som gjorde att protestantis
men kunde komma till utbrott och 
söndertrasa Kristi osömmade kjor
tel. Då tanken emanciperade sig 
från Kyrkans ledning blev .den ett 
lätt byte för alla villfarelser. Man 
hade ingen fast punkt att hålla sig 
till utan människoanden S"(ärmade 
för allt som var nytt. Så . bragtes 
man till upplysningens tidevarv 
och slutligen till förnekandet av allt 
övernaturligt och genom al�a. dessa 
upplösande krafter till knappast 
mera än tro på sin egen existens. 
Med detta virrvarr för ögollen står 
nu mänskligheten framför faktum 
att katolicismen dock existerar som 
den enda fästa punkten i. detta kaos. 

Dessa revyer vilja giva . oss en 
in.tellektuell . upplysning och i syn-
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nerhet en stark andlig ledning. Uti 
det att man höjer den intellektuella 
nivån bland katolikerna behöver 
man ej därför mena, att någon som 
ej äger dessa kunskaper sl�all för
fördelas eller vanlottas. Mottot är 
här omnia in Christo instaurare. 
Genom dessa tre publikationer få 
vi katoliker en allmän uppfattning 
om vad som försiggår ute uti den 
stora katolska världen, och vi bli 
gjorda delaktiga uti alla hennes 
gåvor, som hon med givmild hand 
strör ut åt sina ·barn. Det är under 
dessa auspicier som denna . trilogi 
går ut i världen för att verlia med 
sant apostoliskt nit. Också de gam
la ärevördiga tidskrifterna som 
exempelvis Le C01Tespondent uti 
Frankrike ha.va allt fortsättningsvis 
sin uppgift. Men dessa nya publi
kationer komma och sätta ny fart 
uti den intellektuella världen. De 
ha ett stort mål, i det att de vilja 
giva sig åt alla utan undantag och 
omfatta alla branscher. Dess med
arbetare äro av det yppersta slaget 
och läII?,na oss det bästa de kunna 
giva. För oss alla som leva uti för
skingringen, där vi utsättas för det 
långsamt verkande giftet av rationa
lism och indifferentism och prote
stantism, som intet · annat är än 
praktisk ,ateism (Bossuet ) ,  så be
tyder det oändligt mycket att hava 
att tillgå ett periodiskt ·återkom
mande motgift för alla dessa mias
mer. Det enda. beklagliga är, att 
allt detta goda genom bristen på 
kunskap i franska ej skall vara till
gängligt för den stora allmänheten. 
Men så böra dessa tidskrifter så 
mycket mera anbefallas åt alla dem, 
som hava kunskap uti detta språk, 
och sporra andra att förkovra sig · 
uti detsamma. Den behåHning som 
dessa .tidskrifter giv,a skall vara stor 
nog för att kompensera den möda 
och det arbete, som man lagt ned 
på detta studium. Främst ber jag, 
att mina . )tära kolleger ville sätta 
sig in uti dessa tidskr'ifter, och se
dan ber jag dem även till deras 
flock föra vad de funnit. 



Som exempel skulle jag slutligen 
vilja anföra La Vie Intellectuelle 
för januari detta år, helt och hållet 
ägnat året 1830. Diir skriver Geor
ges Goyau av akademin om Katoli
cism och liberalism under rubri
ken Vie religieuse, Francis Henry 
om julidagarna och A. Augustin 
Thierry om expeditionen till Alge
riet under Vie politique, Henri 
Gouhier om Auguste Comte och po
sitivismen och så vidare. Uti sista 
numret av Les Documents finnes 
sovjets religionsförföljelse utförligt 
behandlad med den Helige Faderns 
brev som inledning. Jag tror att 
man med gott samvete kan säga 
att den, som verkligen vill hava en 
uppfattning om vad vår tro ger · i 
intellektuellt hänseende, skall fin
na detta uti denna trilogi. Sist och 
icke minst vill jag framhålla, att 
vår Helige Fader anbefaller den
samma och följ er med dess intellek
tuella apostolat med specie·llt in
tresse. 

Alla som varit i tillfälle att stifta 
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bekantskap med dominikanorden, 
av vilken vi ha glädjen att i Oslo 
besitta så representativa personlig
heter, känner förväl dess anda och 
de kapaciteter dert uppbäres ;av. I 
denna dominikanska trilogi möta 
oss igen de stora andarna från vår 
egen kära medeltid. Kyrkan visar 
sig i förny,ad form så underbart 
storartad. Samma gamla goda ka
tolska tro som våra förfäder levat 
och dött på, samma tro älsk,a vi och 
hålla högt. Vi hava icke någon
slags utländsk sekterism utan den
na katolska tro, som vi är'7t från 
våra fäder, den som de levat på, 
den som så många under den s. k. 
reform.a,tionens tidevarv beseglat 
med sitt blod. Det gäller för oss 
att uti oss · uppliva denna anda och 
ej låta trons ljus släckas eller för
svagas. Så skola just dessa tre tid
skrifter också i vår kulna nord 
sprida ljus och värme, och bev,aira 
våra själar från att förtorka bland 
alla dessa miasmer som omgiva oss. 

Wilfrid von Christierson. 

SVA R T I L E N  S O O N E P R E S t  . .  

III. 
.Teg antar, vi katoliker kan vrere 

enige med de mere og mindre radi
kale unge som sier, den gamle form 
for egteskap, som er nrermere eller 
fj ernere beslegtet med det kristne, 
katolske egteskapssy�, den · passer 
ikke for vor tid. Vi mener, det ka
tolske dogme om egteskapet er 
aapenbaret av Gud, altsaa, maa vi 
forspke at forandre tiden. Hvis vi 
for den saks skyld maa forspke at 
tvinge utviklingen tilbake, vel, saa 
faar vi det. Ikke for at jeg forres
ten vet, hvorfor det skal kaldes 
»tilbake», men folk kalder det nu 
engang slik: vi maa altsaa vite, 
hvad vi skal ville. Det maa vrere 
maalet for vores alles strreben at 
forsvare egteskapet og familielivet i 

de former som Kristus har god .. 
kjendt, og i detaljerne maa vi rette 
os efter de regler · og for skrifter og 
raad, som lians Kirke gir os herom. 

Hvad angaar de som tror at »ut
vildingen» er noget mystisk noget, 
enslags flod som en flodgud ra�p.er 
over, eller som ·. 1;aar sig. selv, saa 
vil de vel antagelig ingenting gjpre 
andet end la sig drive med strpm
men - hvis de da er konsekvente. 

Men de som tror at det nytt�r no
get at ville og arbeide for at pa.a
virke utviklingen, og som hal' for
kastet kristendommen söm \lapen
baret, dogmatisk religion - enten 
de gjorde det med enslags sorg, 
fordi de mente, den er bare menne
skeverk, en drpm, selv om de syn
tes, det var en vakker drpm� eller 



�ordf . de -hater kristendom111en 
de , ,t,naa uvilkaarlig arbeidec for at 
omdanne egteskapet, saa det kom� 
mer til, ,at .,.pa.sse, bedre med . tidens 
forhold. , · 1  

;Qg, min ·mening, med at skrive 
denne .artikl�el , er ·fs,5rst og .fremst 
den; .� at be ogsaa lrntolikerne .her, 
nord- ,v:::ere opmerksomme paa, det 
kan ikk,e v;:ere: anderledes . ..Vi . .p.Jaa 
forss,5lrn at gjs,5re , os dette lilart;.� 
qi "tp1:, ilr/ce gaa ut fi:a, at noget i 
B�ll'Op&isk traditio.n, kultur/Jfl!r.die1'., 
moralbegrepeJ\, , fplelsesi'(kdommei·, 
som, hc(J' sin,op1·indelse i de.n ·· Jwtol-. 
.�,c� J(irkes (iogmatisk definerte 
k1·istendom; skal : {qrts&tte , at leve 
uidere .et »naturlig» liv, .hvis ,Euto
pas folk fo,:kaster laistendommen
og. negte1· at ta inwf. Guds.,. overna
tul'.lige '11-aade: , Man Jrnn likr gjerne 
b'o, at :et. tne hvis rs,5tter e11 hugget 
over; sl.rnl bli .ved at grs,5nnes og 
b:::ere blo111st og frugt, 
i · Sentimental :vedh::errgen ved dette 

eller hint · avr·den k•ristne traditions 
enk,yJte

i
delfr .n,yt�er i�genting. Bryt 

nogen grener av et freldt tr:::e og 
scet dem i vaser til pynt i stuerne 
- og se hvor l:::enge de holder sig 
friske ! 

Det er lai;idt at;J:{irken har kun� : 
net overta' t's,5r-kristne institutioner 
og 111oral.begreper. Og denne »syn- · 
ll,retisme». · inden katolicisnien er 
il-'.ke I 9yer lev ert 

. 
he'denskap; .  • som 

slfrr�µmagre pu;ister gjerne vil ha 
det fil, og hellei· ikke blomster som 
Kfrken hår ' plukket paa sin vei 
gjerineni folk.ene og pyntet 'sig med 
foi· at vi'rke ' indtagende - som d�t 
gjerne blir' 0utlagt av deni der vi! 
forklare ' Kirkens ·· hemmelighets
fulde livslu;aft ,1ed at ti'll:::egge Kir
ken's presteskåp en mindst likesaa 
hemmelighetsfuld kls,5ktighet. (Vi 
indenfor Kirken synes ofte, vi ser, 
fortvilende: : litet til den !.) For os 
som tror at »den hvorved alt er 
skapt» er Kristus selv, er der selv
fs,5lgelig ikke noget saa merkverdig 
i dette,• at Kirken kunde overta- me
get ·av , hedenskapets aandelige in
veutar, .siden hver eneste hedning 

maatte ·bcer� skjult paa sig etsted 
et merke av. Skaperens haand. Adam 
og , Eva, fik , .det som de syndet for 
at skaffe sig .� evnen til at kjende 
godt <!g qndt, samtidig , med at de 
tapte evn1:1n til at erkjende det ab
solutt� gode, og lidenskapen , for at 
sikkre sig alle sekund:::ere og mid
lere goder.' Om mange av disse 
gqder kunde Kirken bare si, de , er 
goder, og };>lir , de andet . end goder 
saa er det bare fordi menneskene 
vil, ,de · skal :vrere gode nok; Nor
maie mennesker famler altid efter 
en moralsk lov, og det rimoralske i 
alle rent .menneskelige . morallover 
ligger oftest i at de er saa frag
mentariske, saa de virker som sta
tuer der er sat sammen av brokker 

og v:::esentlige stykker mangler, 
og n1enneskene manglet modellen 
til · rekonstruktionen, indtil Gud 
blev menneske --. 

Nyhedenskapen kan ikke gaa 
veien tilbake, .fordi dens forutsa)t-. 
ning netop er denne, den har for
kastet den Gud-givne mode!, Kris
tus. Om den bryter op hele det 
kristne verdensbillede og river ut 
åv helheten de arkaiske, hedenske 
elenienter, presser ut av de111 den 
kristne saft som de er blit gjennem-
trrengt med - saa kan den ikke 
fs,5ie dem sammen til et nyt, orga
nisk levende legeme. :rvian kan 
h,olde op at feire julen som Kristi 
fs,5dselsfest - man kan ikke gi til
bake til verden den gamle religis,5se 
fplelse for solen som gir alt og der
for bs,5r faa igj en noget som offer. 
Vi kan bli ved at spise grisekjs,5tt, 
men Herren Frs,5i kommer ikke til
bake for det. 

Slaveriet kan bli gjenindfprt -
vi er kommet et godt stykke paa 
vei bort imot det allerede: resulta
tet av den industrielle kapitalisme 
og den fri konkurrance er blit, at 
massen av samfundsmedlemnierne 
har mistet enhver sikkerhet for sin 
s,5konomiske fremtid. Folk som 
ikke eier andet end sin arbeidsevne 
og maa leve av at leie den ut for en 
'tnelpn, ukelpn, ,·maanedsls,5n · aars-



gage, kan naai·somhelst· bli: sat paa 
bar bakke ved et ord av et andef 
menneske, eller som f!t)lge av et 
faatal ( oftest . anonym:e) menne� 
sk.ers . ufornuftige dispositioner. Og 
dette . kalder ern:ld_:1. professionelle 
politikere, at det nittende aarhun: 
drede �rnr set folk.enes frigj!t)relse ! 
Det er ikke rart om stor.e deler .av 
folk.ene kan komme paa den tanke, 
skal vi vrere slaver, saa. Ja os. ial
fald faa en sla,1eeier .som, · vi kan 
irn om, at han _har interesse. av at 
hans .slaver ikke dpr av , mangel -
la der . vrere en slaveeier, saa han 
ikke kan kjp,re os ut for :;it dp paa 
naboens grund, ; naar - han ikke har 
bruk for os .- la . staten ta os ! 

Med slavekaarene fplger 'en foi:

nyelse av slaveriets moral. bet el' 
netop pointet ved »kammefat-egte
skapet» - det er · ikke noget nyt, 
det er reldgammelt : det er _: den: al
mindeligste form for kJpnsfoi'bin
delser mellem slaver. · Sla\;eeiei'en 
har i regelen ingen grund · til at 
lregge sig op i sine sla,1e1's erotiske 
privataffrerer, bare lians eiendoins� 
ret til avkommet- ei' sik.kel'. Fri 
kjrerlighet er for slaver, og :egte
skap er for qe fribaa1'ne. 

I frimands-retterne, i et hersken.:. 
de folk, der gjrelder det at bevare 
slegtslinjen ren. De fri mrends 
dpttre som er brererne av vrerdi
fuldere arvetstoff, dem maa ,en 
mand be . om at faa til egte, yde 
sre1;skilt vederlag for, de blir over
git m,ed hpitidelige , ceremonier · fra 
sin egen slegts reprresentante1; til 
elen mand, som skal forplante en, 
herskende race med · . dem. Av en 
trrelbaaren frille- kan manden · for .. 
lange,. hun skal vrere ham tro, saa 
lrenge han bryr sig om at ha hende 
alene, av hustruen kan hele hendes 
samfund. forlange, hun skal vrere 
tro - ikke fordi hendes husbond 
ellers gjerne kunde falde paa· ,at 
slaa hende ihjel, men fordi hun 
brerer ansvaret og reren for •slegten 
sammen med ·sine forfred.re og med 
sin mand - eller paa tro.els av sin 
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mand; ' Ohl han· er utefl \ rete __:;: 1 Ög 
111ed sine b�rn. , l ,

-

Ivien er . der . n,ogen som tror at 
den, nye slavestat vi\ komme til 
at utvikle . en overklasse , med ; en 
strengere. overklasse-moral,, bygget 
paa forestillingen 0111 at nogen sleg� 
ter ei.· fundamentalt anderledes og 
,1rerdifuldere end I�asserne,? Trenke.,. 
lig er det . natudigvis at . noget slikt 
kan ske, ogsaa ( et. avkristnet Euro
pa � at forestillinger on1 r�cyhy
giene eller lignende. ialfald kanfpre 
til at man eksperimenterei· med' no,-
get saant. . · , . 

· 

Den. kristne Ki.rke . kunde. ikke 
anerkjende nogen dobbeltmoral h,er 
heller - ikke, anerkjende at klasse� 
forskjel og racemotsretninger , . .  var 
an det end snrna . variationer i I et 
menneskemateriel, ,som funq.amen:; 
talt v:1.1; ett ,eneste og hvis virkelige 
v�rdi laa , i noget . som . yar frell�� 
f.f)r alle mennsker ----,,.at Gud hadde 
skapt dem, fo.rdi Han vilde, de sk,ul, 
de , komme ,.t.il Barn, i e:v,gheteri. 
Kirken kunde ikke . . si, at . sla,veri · 1 
og ifpr �ig var uvrerdig for · slaver,n� , 
martyrakt�.rne fra kristend.ODJ.U1ellS 
fprste aarlrnndi·eder . . vidnet, oyer, 
flpdig . om at slavekaat;qrf1�ziir)klte 
nedwerdige et menneskes 1  ,sjrel . eller 
gjpre den ufri. Det ,mr vrerre med 
sla,,eeiernes sj�le. lVJen Kirken for.,. 
langte, de kristne slay�ei�re 1>lrnlq.e 
i det mindste ikke hindre , si_ne sla
�·er i a t  nytte nogen �v I�irk�ris na:}; 
rlemicller, ikke . .  egteslu1pets _ sakra
ment heller. ldef aLI).irken krrevet 
de�te og an�rkjendte

0

,slaye1:�es, ,sam:, 
liv efte1; Kirkens :lov' som egt�sl�ap, 
se_lv om 1kt borgerlige samfundikk� 
tilla �lavernes forbindelser , n,ogen 
.i urldisk l�gitimitet,' gjorded\-!1 ��rtr 
for al utrvrlde , idet . antik� ,. slaveri 
en,d kansk� ,,�d npgeu a� .• d�. ,a-11,ch·� 
midl_er, den kjendte m9t trreldo_m
men. Litt efter Htt frrerigte Kh;Jtens 
s�rn igjennem over hele' tu:rop( � 
retten til at leve i egteskap' og' stift� 
familie er en, 111enneske1:ettigliet, 
som bare mrend og k,iinder selv 'og 
frivillig kan gi a\ikald'paa, men' det 
er forbrytersk at<andi·e1 'menn:eskeT; 



eller samfundsforhold, formener 
dem den. 

' Der va�· ialfald det at bygge paa, 
hvor kristendommen tnengte frem 
i Europa, at i den del av folket som 
var fri, var fam1Iien teoretisk holdt 
i rere og anerkjendt som det grund
lag

'. �amfundet maatte bygge paa. 
Om 1kke andet, saa jamret da de 
mrend som fplte ansvar for sit folks 
skjrebne, over familielivets forfald -
som i Rom utover keisertiden, da 
lovgivningen lette efter midler til 
at gjenfpde det ideelle familieliv, 
som forutsattes at ha grundlagt ro
merfolkets s.torhet. Kirkens lrere, 
som hrevet egteskapet fra en kon
trakt til et sakrament, bragte nye 
konsekvenser som maa ha fpltes 
rioksaa revolutionerende : den lrerte 
at egteskapet stiftes ved gjensidig 
samtykke, saa det blev ialfald i teö
rien · erkjendt at en kvinde kunde 
ikke giftes bort mot sin vilje, den 
lrerte at manden skyldte sin hustru 
troskap akkurat t samme forstand 
som hustruen var pligtig til at vrere 
ham tro, trrellenes ret til familie
liv, som hadde vreret praktiseret, 
naar det ikke gik for meget mot 
herrens interesser, blev fremholdt 
som absolut. Men folkene var ial
fald fors:aavidt forberedt til at ta 
imot Kirkens lrere om egteskapets 
hellighet og det fjerde buds fprste
plass paa den ta1,·le som indeholder 
Guds regler for forholdet mellem 
menesker, eftersom det allerede var 
det kontraktmressige forhold mel
lem en mand og en kvinde, egteska
pet, som var betydningsfuldt og be
tinget ansvar til mange kanter og 
dermed var rerefuldt. En mands 
utenomsforbindelser var vresentlig 
bare hans egen sak og derfor nor
malt bagateller. Og det fjerde bud 
gav bare gudommelig sanktion og 
forl�lari�g pa,a meget ,som alt var 
grundlaget for de besiddende kred
ses moral i fpr-kristen tid. I de 
deler av folket som i det hele hadde 
nogen eiendorn., va.r familien egent
lig den enhet, som eiet og holdt 
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sammen som et co-operativt ar
beidslag. 

Nu er, som Gud og hvermand vet, 
de pkonomiske forhold slik, at den 
naturlige familie faar liten materiel 
opmuntring til at holde sammen av 
fornuftshensyn, hvis den ikke dri
ves til det av teligips overbevisning. 
Tvertimot, enhver som er litt kjendt 
med forholdene inden almindelige, 
katolske hjem - og ikke bare de 
bentfrem fattige, men ogsaa katol
ske �iddelstandshjem - vet, at der 
krreves intet mindre end heroisme 
i mange tilfrelder, hvis egtefrellerne 
virkelig vil leve sammen som gode 
kristne egtefolk. Der krreves en 
selvdisciplin, en vane i selvovervin
delse, som normalt ingen vinder 
uten gjennem megen bpn og gjen
nem flittig bruk av sakramenterne,  
forat to moderne mennesker skal 
bli ved at vrere gla i hverandre og ta 
det taalmodig og jevnmodig, hver 
gang den ene eller anden forsretlig 
eller uforsretlig stpter an og »gaar 
den anden paa nerverne». lnd til 
dem trrenger fra alle kanter ekko 
fra en verden, som vil bygge egte
skapet paa »gjensidig agtelse og 
kjrerlighet» .  (Man maa buske paa, 
at i et demokratisk samfund lever 
altid de brede lag paa ideer, som for 
en tyve-tredve aar siden var srereie 
for nogen faa, »fremskredne» sjrele 
- og som pieblikkets mest »frem
skredne» mennesker har kassert 
som ubrukbare arbeidshypoteser) .  
Ak - det er godt at almindelige 
gjennemsnitsniandfolk saa sjelden 
vet, i hvilken grad deres almindelige 
gjennemsnits-koner har gjennem
skuet dem i lppet av la os si ti aars 
egteskap. Formodentlig er det og
saa godt, at de frerreste gjennem
snits-koner ikke vet, hvad deres 
mrend har trenkt og ment om dem 
i et ti-aars egteskap. Det er nu en
gang slik, at de .frerreste mennsker 
vilde kunne hölde ut hverandre, 
hvis ikke de sammen var bundet 
til at tjene ett eller andet ideal, som 
er saa stort, at de blir omtrent like 
smaa begge, naar de maaler sig mot 



det -. Og det er umrilig at tale for 
livsvarig engifte, hvis ikke man tror 
at hvert eneste menn_eske er vrerd, 
at Gud dpde for at frelse dets sjrel. 

Intet andet end denne tro kan 
retfrerdiggjpre det katolske egte
skapsbegrep. Ingen anden tro kan 
gi mennesker i vore dager mod ti1 
at leve efter naturen og ta imot de 
barn som Gud vil gi dem end denne 
- troen paa at hvert barn har en 
sjrel som er mere vrerd end hele 
den synlige, skapte verden. Lres 
dame-bladene og De skal faa se, i 
hvilken grad det er blit forutsret
ningen netop for den brede middel
klasse, som har fremdrift og selv
agtelse og en bundlps tillid til sig 
selv, at den er oplyst, og den er mo
ralsk - at bprn er en glrede som 
man bpr skaffe sig noget av, fordi 
folk har fars-instinkt og mors-in
stinkt som ikke bpr forbli utilfreds·
stillet. Men · man maa begrrense 
bprne-antallet eftersom man har 
raad til, ikke flere bprn end man 
kan skaffe en god start i livet ! Saa 
ryster de paa hodet av den katolske 
mor - du gode Gud, nu igjen, ja 
det er da noen mennesker som ikke 
eier ansvarsfplelse ! Og den ka
tolske mor vet, at hvert barn hun 
faar er mere vrerd end alle stjerner 
naa himmelen, men sommetider er 
hun nrer ved at segne under stjerne
regnen, og den holder hende bunden 
indom hjemmets vregger, - og det 
kan se fristende ut, naar hun ser 
paa andre mpdre, som har sit vel
lpnnede arbeide utenfor hjemmet 
og raad til at holde kompetent 
hjelp, saa endda det huset og de 
bprnene ser mere velstelt ut end 
hendes. Mens faren blir sliten og 
middelalderende tidlig av strrevet 
for at skaffe de graadige smaa
stjerner brpdet og margarinen. 

Der er imidlertid en side av sa
ken som jeg ikke har set at folk har 
viet synderlig opmerksomhet under 
diskussionen om »frivillig moder
skap». Ja for det er naturlig, at 
unge mennesker, som fprste gang 
blir skuffet over verden og men-
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nesken�, snur sig 'mcit · siile for� 
reldre og bjeffer : »jeg har ikke bedt 
om at faa livet» - »hvorfor satte 
dere mig ind i verden ?» Fpr i ver
den kunde forreldre la vrere at svare 
- overlate til bprne11e at opdage det 
selv. Men nu? Da det pr_rekes i pst 
og vest, at bare de som er »skikket 
til det» skal srette bprn ind i ver
den, ja tilmed bare de som mener 
om sig selv, at »de har betingelser
ne for at gi sine bprn en god op
dragelse». Gud, ha miskund med 
dem, nf1ar de skal staa for sit av
koms kritik ! Folk skal ikke •ha 
flere barn �nd saa nrnnge som · de 
mener, · de kan gi en god start i li
vet. Gud forbarme sig over dem, 
naar deres bprn skal leve gjennem 
en krisetid ! Hvor . skal · disse for
reldre finde et hul at krype ind i, 
naar deres bprn interpellerer dem 
med det klassiske Bellman-spprs
maal »b du min far o. s. v.» 

I al denne snak om » frivillig mo
derskap» og samfundets behov for 
flere bprn eller f-rerre bprn eller 
bprn med bestemte arveanlag er der 
jo nemlig en part, som av. gode 
grunde ikke kan faa gi sit besyv 
med i laget. Der er jo vitferli'g ikke 
noget middel til at trygge )frivillig 
barndom, eller til at interpell�re de 
endnu ikke undfangne eller ufpdte 
bprn, om de er villige ti1 at gaa ind 
i samfundet og ta paa sig de op
gaver som venter -. 

Hvad vil f. eks. offrene for en
kelte menneskers appetit paa fri
villig moderskap og fadersk!lP, si, 
naar de skal ta op byrderne som 
deres forreldre har lagt frerdige ti1 
dem? Hele det barmhjertighets
arbeide som Kirken begyndte for 
Kristi skyld, som millioner .av klos
terfolk og lregfolk har git sit liv og 
sin velfrerd for at holde gaaende, 
har det verdsliggjorte samfund for 
en stor de.I overtat og ment, det 
kunde gjpre bedre : saa slap objek
terne for dette barmhjertighetsar
beide - syke mennesker, forsorgs
lpse b�rn, defekte :m.ennesker og 
mennesker med liten evne til at 



kla}e , sig· selv; gamle· folk som ikke 
var · arbeidsfpre - at · vreh� ·talmem
lige for en hjelp, som det var sim
pel retfrerdighet at de fik. (Kirken 
men te· heller. ikke, det var mere end 
retfrerdig .......o'... men den mente, at det 
falder la�gtfra saa naturlig for 
menneskene at pve retfrerdighet, 
saa der ·ikke er god grund til a t  
vrere taknemlig, naai· retfrerdighe
ten sket', fyldest.) Desuten trenker 
vi europreere lllere eller mindre be
visst altid paa den kristne retfrer
dighet, naar vi snakket. om retfrer
dighet. Den kristne retfrerdighet vet, 
paa hvilken maate den er i slegt 
med harmhjertigheten -. Akkurat 
som vi trenker paa den kristne sand
het, naar vi er begeistret for sand
frerdighet. I virkeligheten er den 
hedenske retfrerdighet umild nok, 
og den ukristnede sandhet baade 
.;rusom og skamlps. 

Resultatet av den kunstige bpr
nebegrrensning begynder alt .at vise 
sig bl. a. derved at den procentdel 
a,1 befolkningen, som er ung, i fuldt 
arbeidsdygtig alder,. som' ved over
slwddet av sin arbeidsydelse maa 
hjelpe til at forsf,lrge hde den fuld
strendig eller delvis arbeidsudygtige 
del av folket - den blir mindre end 
den har vreret ' fpr i historisk tid. 
Saa faar vi se, hvor villig den gene'.' 

ration er, som vet om sine forreldre, 
at de har praktisert begrrensning 
av bprneantallet, men ubegrrenset 
gj eldsstiftelse og ubegrrenset na
tionalisering av de byrder, som fpr 
i tiden hvilte paa familierne og som 
Kirken tok op frivillig - til at brere 
frem arven efter sine forreldre. 

IV. 
Det gjrelder ogsaa vore katholske 

bprn, att de blir medansvarlige for 
lpsningen av alle . opgaver, som er 
hobet op til nreste generation, i 
samfund hvor de kristne ,principer 
lre1igc · ikke er blit tat med i be
tragtning av dem soni ådministrer
te samfu'ndet og skrev lovene. Ikke 
noget menneske vil ncgte, at penge
begj rer, lidensluipelig vilje til mate-

154 

riel livsnydelse, forfrengelighet og 
lyst til at gjpre lykke mellem men
neskene, slike lidenskaper raste i 
verden selv paa den tid ,da Kirkens 
magt var stprst mellem menne
skcne. Prester og prrelater · tok del 
i kampen. om materielle gaeler, 
klostersam fund efter klostersam
fund blev for rikt . og degenererte i 
materialisme. Men: det er , bare vor 
ret, at vi ikke gleinmer, i et katholsk 
samfund er aldrig materialismen 
blit anerkjandt som noget ideal -
og folk som forfulgte slike idealer 
var ialfald intellelduelt redelige nok 
til ikke at komponere nydelige teo
rier som skal undskylde deres graa
dighet; de hadde den forsonende 
frrekhet som skal til for at indrpm
me, jeg er slik, fordi jeg vil vrere 
slik, .  basta. Idealet blev ved a·t vrere 
det menneske, son1 kan undvrere 
denne verden mest mulig - og la 
os ikke glemme, at for hver reli
gips orden, som ,brf,lt sanunen under 
vegten , av sit gods; sprang der op 
en ny, som grep den gamle fane -
og i regelen fik en ny, strengere 
ord.en altid slik tilslutning, saa 
selve denne masse-vise . tilslutning 
gjorde det vanskelig for den at for
svai'e det gamle ideal. Katolicis
men kjrempet ned manikreismen og 
albigensernes kjetteri, som kjetteri, 
fordi disse bevregelser lrerte, mate
rien, stoffet er ondt i sig selv, ikke 
Guds verk, men fiendens � men 
den har kjrempet, og maa til tider
nes ende kjrempe for at holde ma
terialismen paa plass, under aan
dens · herredpmme. St. Fransiskus 
snakker om sin spster jorden, som 
det skulde vrere en spt lillespster, 
lian kjrertegner paa veien til sit 
arbeide. 

Men def er noget nyt --'- og vre
scntlig et produkt a-v kalvinismen 
- naar det i vor tid blir fremholdt 
som i1oget fortjenstfuldt at skape 
sig en stadig voksende formue, e t  
vrerdig maal for menneskenes strre-
1: en · at skape sig et navn som skal 
leve i aarhundreder (mon ikke St. 
Fransiskus vilde synes, det var da 



en pussig rergjerrighet for en udp
delig sJrel ! ) og sukces er en ting 
som b0r indgyde menneskene re
spekt. Det er god katolicisme· at 
srettc sit lands velfrerd hpiere end 
sit eget liv, men det er ikke katolsk 
at srette sit lands velfrcrd over kris
tenhetens sak - den giftige natio
nalisme er ukatolsk, som fredre
landskjrerligheten er katolsk. 

Ingen kan vel foregi engang, at 
lovgivningen her i Norden, i nogef 
som angaar egteskap og familieliv, 
har tat spor av hensyn til kristen
dommens principper. Saa lrenge jeg 
ikke var kristen mente selvfplgelig 
ogsaa j eg, egteskapet er et kon
traktsforhold og maa under visse 
omstrendigheter kunne ophreves. 
Men skal man f�rst helt og holdent 
se bort fra kristne principper, saa 
vet ikke jeg, . om ikke jeg synes, 
haremssystemet f. ex. har vresent
lige fordeler fremfor det system 
hvorefter flerkoneri og flermanderi 
nu praktiseres i Nordeuropa; det 
sikkrer bl. a. bedre samholdet mel
lem blodsfrrender og gjpr det min
dre letfor en mand som er kommet 
op i firtiaarene at kaste ut sin ald
rende hustru og gifte sig med en 
eller anden jentunge. Skal endelig 
reldre herrer gifte sig med jent
unger - og det er en meget almin
delig passion som kristendommen 
har hat svare strrev med at holde 
i tpmme - saa er der meget som 
taler for at han ialfald npier sig 
med pikebarnet til medhustru. Det 
er naturligvis ikke ideelt - som 
ogsaa en 1nuhammedansk ven av 
mig var opmerksom paa; det var 
barn som en dag i Paris lovpriste 
sit folks strengere seder og stprre 
omhu for kvinders virkelige vel
frerd. Men det blir neppe let at 
finde noget som er mere ideelt, 
hvis man gir kristendommens ideal 
paa baaten -. Men man kunde 
kanske finde bruk.bare ideer i In
dien - behpvet jo ikke at gaa til 
yttel'ligheterne med bprneegteska
per, som Miss Mayo har avslpret. 
Men jeg ialfald vilde foretrrekke en 
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ordning som gjpr kvinderne ufri, 
slik planterne i en eng er ufri, for 
en ordning der frigjpr dem, som 
vedtrrer blir frigjort fra tpmmer
stokken med pks og med sag -
saa blir de kastet paa haugen, og 
derfra gaar de ind i ett eller andet 
fyrhul og brrender i en ovn, som 
de ialfald ikke kan sies at vrere 
»bundne» indi. 

Vi katoliker her i Norden er faa, 
og vore menigheter er fattige, og de 
fleste av os har hverken tid eller 
kundskaper til at kunne fplge med 
og holde os a jour med vore tros
frellers arbeide ute i Europa. Vi 
faar gjpre saa godt vi kari. Vor 
lille haandfuld av studerende ung
dom maa forspke at trrenge ind i 
vor egen kulturs vresen, se til at 
gjpre sig op en forestilling om, 
hvad den katolske Kirkes kultur
indsals betyr - forstaa, hvad det 
er i Europas aandsliv og samfunds
bygning i de sisste to tusen aar, 
som ikke er frugt av menneskers 
naturlige utvikling og strreven efter 
fremgang, men fplger av at menne
sker har akceptert Guds aapenba
ring i .T psus Kristus og har arbeidet 
under Hans Helligaands naade. 

Det er endda vigtigere naturlig
vis, at vi alle tar imot denne aapen
barjng mz, og at vi ydmykt er
kjenrler, vi kan ingenting gjöre som 
er gorlt, og som duer i lrengden, 
uten Yi ber om Hans Aand og for
sph:c r at la den faa arbeidsrum i os 
- uten at stTitte imot, naar den an
·g1 i per det i os som er vort eget og 
som vi elsker egoistisk, og uten at 
viilc reservere rum eller kot eller 
kammers i vort eget indre og skriv·� 
paa dpren : Adgang forbudt · for 
Kristus. Men det der faar det bli 
presternes sak at hjelpe hver en
kelt av os med. Og dette arbeide 
!Jlir l'tt og _det samme for alle -
oplyste og uoplystc, hegavede og 
uhegavede hoder, unge og gamle, 
f prreldre og h�rn. 

Men jeg vil gjerne be alle mine 
lrosfreller huske paa to ting - de 
katolske familier har det vanskelig, 



og vi er pligtige til at gjpre alt vi 
kan, alle sammen, for at stptte og 
hjclpe vore brpdre og .spstre som 
kj remper for at hol<le oppe et hjem. 

Det andet er - spprsmaalet om 
vore bprns skolegang er: brrendende. 
Det er det brrendende spprsmaal 
ovcralt ute i Europa - hvad kan 
vi gj0re over hele kristenheten for 
at skaffe vore bprn katolsk opdra
gelse i katolske skoler? Vi kan 
ikke bruke skoler, hvor religionen 
blir behandlet som et fag mellem 
andre fag - og de andre fag blir 
behandlet, som der var nogen men
neskelig virksomhet eller nogen fak
torer i menneskelivet som er purt 
og rent sekulrere. Vi maa lrere vore 
bprn, at Gud er vort livs eneste 
nrnal, der er ingen anden mening 
med livet end at vi skal lrere Ham 
at kjende, berede os, mens vi lever 
ber paa jorden til at faa se Ham -
se det Syn som er saligheten. 
. Ellers ma jeg tilstaa, jeg synes 

ikke livet kan bli ved at vare svrert 
interessant i lrengden. Man kan, om 
man vi!, se det som en arbeidsplass 
- 'men arbeidet er saa irriterende 
daarlig og dumt organiseret, leder
ne faar istand saa mcgct tull, saa 
de • fortjente igrunden med ganske 
få undtagelser mer vi tok og hamgte 
dem. Hvis vi ikke altsaa tror at vi 
alle tuller med de opgaver vi har 
faat os tildelt og trrenger at be Gud 
om barmhj crtighet. Eller man kan 
jo forspke at se paa livet »som en 
fest» - i regelen begynder man at 
kjede sig, naar man har vreret der 
en stund. Man kan la vrere at vise 
det, for det er jo en familiefest, sa,1 
det er bedre tone at late, som man 
synes, festen er vellykket - fris
tende blir det dog altid at liste av, 
naar det lir litt utpaa ; gjpr man det 
pent og pyntelig, saa merkcr de an
dre litet til det, de som virkelig mo
rer sig (hvis de virkelig morer sig) 
lregger ikke mcrke til det, om en 
gjest forsvinder. - Hvis ikke man 
tror, som vi tror, at denne verden 
er · startpunktet for en reise ut i 
Evigheten. -
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Endelig - at vi husker paa, Kris
tus har lovet sin Kirke, at Helvedes 
porte skal ikke overvrelde den. Vi 
tror; Kristi Kirke skal bestaa paa 
jorden, sa kenge menneskelig liv 
rprer sig paa denne klocle. Men det 
.er ingen steder lovet os, at vor ver
itcnsdel og de folk vi er i slegt med 
skal bli ved at hpre til Kristi Kirke 
altid utigjennem aarhundrederne. 
Den stridende Kfrke paa jorden 
kan bli reducert til en haandfuld til
ha�ngere, ikke stort flere end der 
kan faa plass paa en arena eller et 
bygdefrengsel. De kristne i Europa 
kan bli reducert til en liten flok, 
uten magt til at paavirke samfunds
utviklingen i lange tider - reducert 
til at spille en rolle omtrent som 
den de engelske katoliker spillet 
i det attende aarhundrede. Til ka
tolske rnissionrerer, fra Kina eller 
Sydamerika eller Afrika vcnder til
bake for at prreke vore .freres tro for 
de forvildede barbarstammer som 
lever paa ruinerne av det gamle 
Europa -. 

.Ja nu har jeg vreret saa pessi
mistisk som jeg kunde, - eller er, 
naar jeg tamker mig at folkene lp
per ut forskjellige liner, som de har 
bundet sig fast til. Verden kan 
komme til at opleve, hele utviklin
gen tar en anden retning - eller 
blir git en anden retning. Men vi 
katoliker gjpr vel i at huske paa, 
Vorherte frelste verden ved ikke at 
spare sin Enbaarne Spn. Og selv 
om det, Han har overlatt til os at 
gjpre er smaatteri i virkeligheten 
- som det pusleri, foneldre lar sine 
hitte snrna barn faa gj pre, naar de 
skal here sig til at t »hjelpe mor og 
far» ,  saa kan det kjendes haardt 
nok for os arme, syndige 1nenne
sker. 

De protestantiske sekters indsats 
har jeg i denne forbindelse helt set 
bort fra. Ikke fordi vi behöver 
at tvile om, at mange enkelte prote
s tantiske kristne hver for sig kjrem
per for kristendonunens gamle 
slandarder. Men som organiserte 
kirkesamfund har alle protestanti-



ske sekter omfrent, ialfald i spj6rs
maalet om egteskap og familieliv, 
kapitulert overfor de hedenske syns
maater. De har i denne sak, som i. 
saa mange andre, »fulgt med tiden ,� 
cl. v. s., de har grepet tak i en snip 
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av »utviklingens gevandter» og 
holdt godt fast, latt sig slrepe med, 
mens de inbildte sig att de snj6re
kjj6rte. 

Lillehammer, . februar 1930. 
Sigrid Undset. 

C R E · D O S  B Ö C K E R. 

Bernhard Duhr : Geschichte 
der Jesuiten in den Ländern 
cleutschel' Zimge, Vierter 
Band, Erster bis zweiter 
Teil. Mi.inchen-Regensburg 
Verlagsanstalt vorm. G. J. 
Manz 1928. IX + 515,VI + 
606 SS. 

I nresten tredive Aar har P. Bern- ' 
hard Duhr S. J. arbejdet paa »Je
suiternes Historie paa tysk Sprog- ' 
omraade» og er nu kommet til Or
denens Oph::evelse 177 3. 

skildres indgaaende i 15 Kapitler 
de tyske Jesuiters Indsats. Som . i 
de tidligere Birid imponerer ogsaa 
nu det vreldige Omfang af ydet Ar-· 
bejde i Skole og Kirke, i Skrifte
skolen og paa Prredikestolen, ved 
Folkemissioner og Eksercitier, ved 
Skrivebordet og paa Katedret, i 
Hospitaler og Frengsler, hos Solda
terne og blandt de Fattige, hjemme 
og i de udenlandske Missioner. Det 
foreliggende Slutbind var efter For
fatterens Tilstaaelse det vigtigste og 
vanskeligste: Det vigtigste, fordi 
han ad historisk Vej maatte afgÖ're 
Spörgsmaalet, om .Jesuiterne speci
elt i Landene med tysk Sprog, var 
blevet deres Idealer utro og havde 
fortjent deres Undergang ; det van
skeligste, fordi det drejede sig om 
en cndnu lidet gennemforsket Tid. 
Den, der kaster selv et flygtigt Blik 
paa det ny Bind, har al god Grund 
til at undre sig over, hvor mester
ligt Duhr har löst sin Opgave. 
Grundig Kildestudium, udm::erket 
Disposition, rolig Saglighed og ube
stikkelig Sandhedsk::erlighed, der 
ikke stiltiende gaar ben over min
dre opbyggelige Enkeltheder, ud
mrerker ogsaa dette Slutbind. Det 
er ikke for meget sagt, naar man 
regner Duhrs J esuiterhistorie til de 

· I 1907 udkom hos Hfrder i Frei
burg i Br. förste Bind paa 876 Si
der, 1913 sammesteds andet Doh
beltbind paa 1490 Sider. Efter Ver
denskrigen offentliggjorde Manz i 
Miinchen-Regensburg tredje Bind 
paa 923 Sider og i Slutningen af 
1928 det ovenfor anmeldte Slutbind. 
Forfatteren · skildret heri de tyske 
Jesuiters Virken i det 18 :de Aar
hundrede indtil Ordenens Ophre
velse (1701-1773). I förste Del 
behandler han efter et Overblik 
over Tidsforholdene og Ordenens 
Stand i Almindelighed de enkelte 
Ordensprovinsers, Ordensbuses og 
Missioners Historie. I Skandinavi
en tör navnlig tredje Kapitlet S. 
100-124 om »de nordiske Missio
ner» göre Regning paa Interesse, 
da P. Duhr bl. a. giver et udm::er
ket Overblik over U dviklingen af 
Missionsstationerne i Altona, Fre
deriksstad, Köbenhavn, Gliickstad, 
Fredericia og Stockholm. Ligeledes 
giver han S. 379-383 en kort Frem
stilling af Kollegium Nordicum i 
Linz ved Donau. - I anden del 

. I 
sidste Aartiers Storvrerker i histo
risk Forskning. Den er en uudtöm-

! melig Fundgrube for Kirke- og Kui
turhistorikere og forbliver af grund-
1::eggende Betydning for al videre 
Forskning. 

J. 11'1 etzle1·. 



Johannes Jörgensen : Fra 
det ukendte Frank1·ig. (Gyl
dendalske Boghand el 1930 ) .  

Det er forbavsende saa mange 
franske Böger de danske Boghand
ler udstiller i deres Vinduer - oc1 
vistnok ogsaa faar solgt. Et ikk� 
Hbetydeligt fransklresende Publi
kum 111aa der vrere, ligesom det 
engelsklresende Publikum trelles i 
ad.skillige Tusinder. - Dagbladene 
brmger da ogsaa indgaaende An111el
clelser af den fremmede Literaturs 
vrerdifullere ( el. 111.ere opsigtsvrek
kende) frembringelser. Et Freno
men, der velsagtens staar i Forbin
delse med Turismens umaadelige 
Opsving. 

Alligevel kan der tales om et 
ukendt Frankrig, baade 0111 et Fran
krig, som. Turisten i�d{e kender og 
et Frankng som Lreserne er ukendt 
med - i begge Tilfrelde det Ka
tholske. Dette dobbelte Katholske 
Frankrig er Emnet for Johannes 
Jörgensens ny Bog. 
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Skild�·ingerne f�·a det tidligere 
Karmehterkloster 1 Rue Vaugirard 
er meget smukke og lieses med 
Interesse selv af den, der kender 
Klostrets blodige Historie. I Kapit-
let om Lacordaires Langfredag und
s!{ylde!· Forfatteren, at han pedan
tisk giver et Par Oplysninger om 
den store Prredikants Levnedslöb. 
Maaske Lreserne trrengte til endnu 
mere »pedantisk» en Kommentar 
for helt at forstaa ham. Man maa 
j? kende h�ns Fölsomhed og Yng
hnge-Fanahsme, hans altid ung
dommelige Lidenskab for Venskab 
der konverteredes til et lidenskabe� 
ligt Venskab med Frelseren for at  
fatte denne Mand, der midt i det 
19 Aarhundrede (det 19 ! )  praldi
serede en yngre Kristendoms As
kese. 

Det. »röde» hedenske Paris giver. 
Stof bl Bogens bedste Kapitel. Det 

viser os de franske Prrester, som 
St. Frans af Sales, St. Vincent af 
Paul og den hellige Prrest fra Ars 
.I�ar opdraget dem. Hvor de er langt 
fra Prrelaternes tunge V rerdighed 
disse Prrester, der ikke vil betjenes, 
men tj ene. Et Kapitel praktisk 
Kristendom. 

De vrerdifuldeste literrere Kroni
ker er S111aastykkerne om Sabatier, 
Bcnda og Clemenecau. Nogle af de 
andre »:Miniaturer» synes derimod 
af snrevrere literatnrhistorisk Inte
rcsse ( f. Eks. » Den som var D je
nane» ) .  

En önskeseddel kan ved denne 
Lejlighed en dansk Lreser sende vor 
store Opdagelsesrejsende i det »sor
te» Fastland. Den skal bl. a. om
l'atte Skildringer fra det »hellige 
Languedoe>>. Danske Protestanter 
har saa ofte en aldeles ugrundet 
Forkrerlighed for Albigenserne oc1 

dertil hörende Forargelse over Kor�� 
toget mod dem. Vil ,Johannes J ör
gensen mon engang före os »i St. 
Dominieus' , Fodspor» gennem Al
bigensernes Languedoc ? Og blandt 
nye »literrere Miniaturer» vil vi 
haa.be at finde Omtale af Skribenter 
som Bre111ond og Maritain (rnaaske 
Joh . .Törgensen husker, at han en
gang har lrert os nogle Ord 0111 den 
sidstnrevnte) og af hele den yppige 
Katholske Digtning i dette Aarhun
drede C overvurderet som den end 
er ) .  

J eg var ikke bange a t  önske 
mange Gange mere. Skönt Johan
nes .Törgensen ofte standser for at 
söge tilbage ad Erindringens lange 
Vej, og skönt han i saadanne öje
blikke föler sig reldre end man synes 
hans Aar berettiger ham til, har 
han endnu sin store Arbejdevne, og 
hans vidunderlige Sprog har intet 
sat lit af den Klarhed, vi andre 
sukker efter at naa. 

H. D. T. Kicel'ulff. 



Vatikanstaden, 
Vid den högtidliga akt, då kano

niseringsprocessen rörande Teofilo 
da Corte och Caterina Th01nas defi
nitivt avslutades, höll den helige 
Fadern ett tal om kanoniserings
processernas allmänna betydelse. 
Han framhöll särskilt den omsorg 
och minutiösa noggrannhet, varmed 
Kyrkan går till väga vid bcatifika
tions- och kanoniseringsprocesscr. 
Sålänge ännu en invändning är 
möjlig eller det minsta tvivel före
ligger, blir processen icke avgjord, 
även om det är fråga om en särskilt 
framstående Gudstjänare. Under 
Benedikt XIV:s pontifikat fick. en 
protestantisk vetenskapsman efter 
därom framställd begäran tillåtelse 
att genomgå handlingarna i en ak
tuell, ännu icke avslutad kanonise
ringsprocess. Han blev i högsta 
grad förvånad över den stränghet, 
varmed Kyrkan behandlade denna 
fråga, och då han erfor, att pro
cessen icke fick ett positivt resul
tat, gjorde denna omutliga veten
skaplighet ett sådant intryck på ho
nom, att han blev katolik. De tro
ende må av denna Kyrkans nog
grannhet och stränghet taga de1.1 

lärdomen, att de också måste vara 
stränga och samvetsgranna i sin 
självkontroll  och att de med fruk
tan och bävan må arbeta på sin 
salighet. 

1 59 

I ett öppet brev till den heliga 
Stolen begära · 25 astronomer i Sov
jetunionen, att inkvisitionsakterna 
rörande Galilei, Kopernikus, Kep
ler och andra lärda .måtte frigivas. 
Med anledning av denne anhållan 

har » Osservatore Romano» fram
hållit, att talet om förföljelse mot 
Kopernikus och Kepler är ren ditt. 
Luther och Melanchton angrepo 
Kopernikus, men katolska Kyrkan 
har icke på något sätt attackerat 
honom. Sitt berömdaste verk till
ägnade han som bekant påven Paul 
111. Verket kom visserligen i sam
band med Galilei-saken på index., 
men ströks snart därifrån. Icke 
heller mot Kepler företog sig Kyr
kan något. Då beslut fattades om 
utvisning · av samtliga protestanter 
från Graz, gjordes ett uttryckligt 
undantag för Kepler. · Den andra 
protestantutvisningen hade likale
des allmän karaktär och gällde icke 
Keplers person. Vad Galilei beträf
far, är det- förvånansvärt, att fack
män icke veta, att handlingarna 
rörande processen mot honom re
dan för 50 år sedan ställdes till 
forskares förfogande. För övrigt 
stå ju samtliga påvliga arkiv öpp
na för forskare, varför de ryska 
astronomernas begäran är alldeles 
överflödig. 

Vatikanstadens radiostation kom
mer att med det snaraste träda i 
verksamhet. Först kommer eit 
fridsbudskap att utsändas till hela 
världen, därefter hälsningar till de 
regeringar, som underhålla förbin
delse med Vatikanen. 

Kardinal Hlond och den liturgiska 
rörelsen. 

I Polen har offentliggjorts ett 
brev från landets primas, kardinal 
Hlond angående den liturgiska rörel
sen, vari han förklarar sig vara en 
ivrig förkämpe för densamma. D_en 
bristande kännedomen om liturgisk 
form och liturgisk anda är en av 
huvudorsakerna till religiös ytlig
het och likgiltighet. Målet för den 
liturgiska uppfostran är icke ,1tt 
följa alla liturgiska föreskrifter, ej 
heller att fullständigt återinföra den 
gregorianska koralen eller dylikt 
utan att bekantgöras med den li
turgiska andens rikedom och de 



liturgiska tankarnas djup. Den li
turgiska uppfostran kan visserligen 
icke ersätta katekesen, men den :"ir 
en väsentlig beståndsdel i allmän 
katolsk bildning. 

Den ryska folkreligiosföiten. 
Enligt »Observatore Romano» ta

lade nyligen professorn i slaviska 
språk Luigi Res över detta ämne 
för studenter i Rom. Denne veten
skapsman, själv av slavisk här
komst, har under lång tid vistats i 
Ryssland och besitter ingående 
kännedom om ryska folkkaraktä
ren. Han betonade, att man för att 
fullt kunna förstå den ryska folk
själen måste leva sig in i det ryska 
landskapet med des ändlösa step
per och snöfält. Denna -vidsträckt
het, denna gränslöshet är karak
teristisk för ryssens själsliv. Där
till kommer känslan av ensamhet 
och övergivenhet, som fått starkt 
uttryck i de ryska folkvisorna. Om
kring år 1 000 kom kristendomen 
till Ryssland. Grekiska och ryska 
missionärer · drogo genom landet 
och grundade talrika kloster. I 
13 : e  århundradet kommo tartarer
na; det religiösa centrum blev för
lagt till Moskwa och efter det slut
giltiga skismat började den asiati
ska civilisationens gift att verka. 
Kyrkan blev statens slavinna och 
använd som ett medel att behärska 
folket. Munkarna drogo sig full
komligt tillbaka från folket och lev
de i ensamhet med sina religiösa 
meditationer. Det officiella kyrk
liga livets förytligande bidrog till 
att de troende mer och mer drogo 
sig inom sig själva. I 19 :e århund
radet fingo den messianska rörelsen 
och »de gammaltroendes» aktion 
stor betydelse. Kort före världskri
get räknade »de gammaltroende», 
som voro betänk.ta på att förena sig 
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med vår Kyrka, 30 millioner_ an
hängare. Krig och revolution för
störde dessa löftesrika ansatser till 
nytt religiöst liv. Men det ryska fol
kets religiositet har trots · alla för
följelser icke kunnat utrotas. Tvä1;t
om har den renats och stegrats ge
nom martyrernas blod .. De kyrkor, 
som ännu icke stängts, hava stän
digt många besökande. Hundratu
sentals religiösa böcker tryckas 
fortfarande. Under det att den rys
ka kyrkan, som visat sig eftergiven 
mot bolsjevikerna, alltmera sönder
faller, uppstå talrika sekter, i vil
ka de vilseledda, men i fråga om 
innerlighet dock alltigenom äkta re
ligiösa lrnafterna samlas. Bolsj evi
kernas rnseri skall aldrig lyckas 
förskräcka det ryska folkets reli
giösa känslor. Den, som en gång 
s_ett ryska pilgrimer bedja i det 
heliga landet vid Kristi grav, vet, 
att den ryska folksjälen aldrig blir 
ateistisk. 

Tyskland. 
700 biskopar och 20 kardinaler 

hava hos påven anhållit om påbör
jande av kanoniseringsprocess föi· 
den salige Albertus Magnus, en an
hållan som hans födelsestad Lan
ningen nu biträtt. 

Den marianska tanken vinner 
alltjämt nya anhängare bland Tysk
lands studerande ungdom. Omkring 
7,000 tyska gymnasister äro med
lemmar av Mariakongregationer. 
Ledare för de marianska gymnasist
kongregationerna hava nyligen va
rit samlade till konferens, varvid 
följande frågor behandlades :  kon� 
gregationens uppgifter i nutiden, 
den katolska aktionens vägar, det 
riktiga utnyttjandet av de religiösa 
grundkrafterna i kongregationsli
vet, ställningen till församlingsung
domen, till alkoholfrågan o. s. v. 

Hälsingborg 1930. Aktiebolaget Boktryck, 
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Thisted, Pastor JI�: Itge11,s, Osh l:'rofegsor Johannes J�rgenae� •. ' 

• . ... , A11sisi/,Hen'H, n. T . .  Ju�rnlff, K�benhav11: Reda}{töl' P. I.indblom, 
. .. Stockholm .. ·. • Docent F.< J . .  · Linders; JJppsala . . .  Pater . . �A • .  Lutz .. 0� P ., . < 

.oslo .. · Kyrkoherde . S. Nordmark, ' Stockholm; -Pasti>r .�. Ortved, ·ore-- . · ·  
· , hoved. :aarpn O; vl)n de'.I.' Osten-Slicken� Tumoa. Lrege P.' H. Perch, . 

Tfätr�p, _jyUand. ,Jläraefsh.öydi:tip;. JarlL:�on �enwall/,H:eI11ingfor1;1� .• · _ · .. . · · .. Baronessa E,. Rosenprn·L�hn, RoskUde; ' Kan(iidat E. S3ndqvist, . . . • .. ·. -·Stockholm, Herr Per Ska,nsent $te Radego11de; Indre et, Loire, . Frank-
,: ' 
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; -. · . ·. . ' ' ' .  ,, :, - . , ' - . ' ' ,- ·. 
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' 

' '  
rike. Fröken K. Sparre, Sankt Olof. Pater D� Ste1dl, Nreatved; Fru .·• . 

. . . •  · S .. �tje�swä�. Widtsköfle.· .. SogneptreBt Doktor '.r)le�I. A:rite Olav 
· · · Sund/ M:olde; Fru . Sigrid Utidset, • Lillehammer. Kyrkoherde'. G� 

· . Wäsclile, Örebro; 
' :  

- . ·. ' ', 

. .  J1älsingborg J930, . Aktiebola$'et Boktryc�. 


