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SKALMEJAN. 

Kommen och loven! Född är oss 
Herran! 

Stjämoma skåda undret från höj
den. 

Och .vid en krubba tolkar i f järmn 
blid en skalmeja heliga fröjden. 

Herdens skalmeja täljel' om fride.n, 
tonerna strömma stilla i natten, 
ära om frälsning budskap i tiden, 
bringa till gåva siade skatten. 

Sången ur fromma hjäl'tan upp
stiger, 

famnm· i helgd den snöklädda jor
den, 

till hal'moni den sinnena vige1·, 
eko av änglars chor äl' den vorden. 

Nu stämmen in med klockan, som 
ljuder 

hän över himlaängderna skira, 
helga skalmejan andaktsfullt b ju

del' 
oss att med lovsång H el'l'anom fira; 

Skymta än mörka skuggor i gruset, 
undan för himlal'S jubel de väja, 
ned stiga änglaskaror m· ljuset 
vid dina_ toner, helga skalmeja. 

(Gammal-latinsk julsång, fritt från itali
enskan av Augustin Kock.) 
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NÅGRA SPÖRJSMÅL KRING TRETTIQ
ÅRIGA KRIGET. 

Följa :vi med opartisk blick hän
delserna i Europa, från tiden efter· 
kyrkorevolutionens -slutliga ,,genom
förande, med det 30-åriga kriget 
för ögonen; ·torde vi komma till en 
uppfatthing, som år så gott som 
konträrt motsatt den allmänna 
bland protestanterna. Liksom kyr
korevolutionen på protestantiskt_ 
håll anses enbart, eller i alla fall i 
en absolut övervägarid� grad,-bottna 
i ett djupt käiltreltgiösf behov och , 
dito· missnöj� med Kyrkan; _<vilket 

.. 
betraktelsesätt är allt annat än· rik-· 
tigt, så betralUades på detta håll 
även det i rubriken angivna kriget, 
såsom ett, i allt fall huvudsakligen, 
religionskrig. Men även denna upp
fattning är, åtminstone. djupare.be
traktad, vilseledande. Uppfattning
en ifråga utvisar, att man avsikt
ligt, eller oavsiktligt;. detta lämna 
vi osagt, underlåtit- att n1ed en oför
utfattad inställning till kriget och 
dess orsaker undersöka i vad mån 
rent materiella, politiska motiv möj
ligen. spelat en mer. ePer mindre av
görande roll både i avseende å kyr
korevolutionens fortgång och ge
nomförande som beträffande det 
30-åriga krigets utbrott och dess 
varaktighet. På protestantiskt håll 
har man helt enkdt ensidigt, sub
jektivt inställt sig till dessa pro
blem, . då däreinot en katolik k:fö 
se detsamma, från en objektivare 
ståndpunkt. 

Hemfaller man emellertid icke åt 
denna protestantiska ·. ensidighet, 
torde den ril.'ti'ga. objekth;a historie� 
uppfattningen däremot komma till 
ett väsentligt annat resultat, varvid 
d_en religiösa sidan såväl i kyrko
revolutionen som i nämnda krig 
alldeles icke förbises, men väl gf-"ies 
dess rätta betydelse. ·. 

Hade kyrkorevolutionen på 15- · 
hundratalet endast haft en religiös 

bai�grund, hade densamma förblivit 
.»-r,eformation», men aldrig fått den 
utgång, som blev dess lott. Nu där
emot voro även världsliga furstar 
intressenter i denna kyrkorevolu
tion, ty idess slutgiltiga seger sågo 
de' även en seger för sin själviska 
längtan, dels efter frigörelse från 
det romerska kejsardömet, dels ef
ter delaktighet för statligt-mat�ri
ella behov i ky1'kims verklj_ga eller 
foi·me1ita· rikedomar, samt slutlige11 
sågo · de i · revolutionens seger ei:t 
möjlighet att underordna kyrkan 
staten. Granska -i;ii lidelsefritt kyr• 
korevolutionens facit från statlig
materiell ståndpunkt, måste vi med
giva riktigheten av den här före
trädda åsikten. 

Detsamma är även fallet med det 
trettioåriga kriget. 

Till detta krigs utbrott bidrog, 
därom kan visserligen blott en åsikt 
råda, även religiösa intressemotsat
ser, men dessa voro dock av ·sekun
där art. Huvudorsaken till kriget 
låg i allt fall i rent politiska och 
nationella förhållanden och intres
semotsatser. Även i detta krig spe
lade, alldeles såsom i kyrkorevolu
tionens fortgång, religionen en full
komligt underordnad roll, såsom ,,i 
nedan komma att otvetydigt erfara. 
Men de i kriget deltagande furstar
ne, i all synnerhet de protestantiske; 
förstodo rätt väl, att detsamma 
måste givas ett ideellt innehåll, och 
grepo till re}igionsskiljaktigheterna 
och gjorde religionen till deras 
materiellt-egoistiska maktsträvan
d�ns tjänare. Och i sanning, kunna 

. vi -,utropa, tidpunkten för ett dylikt 
sa1)1mankopplande av andliga och 
väridsliga intressen var alldeles för
träfflig, ity att de lidelser, som upp
ammats under kyrkorevolutionen, 
hade minsann icke ännu lagt sig 



till ro. Tiden var även i religöst av
seende orolig. Under krigets fort
gång kommo nya oc�1 åter nya poli
tiska intresseskombinationer att 
bidraga till krigets fortgång, men 
hade icke krigsherrarne och deras 
lydige tjänare, de små furstarne, 
och även nu isynnerhet på protes
tantiskt håll, förstått att skickliga 
infläta religösa motiv i deras ego
istiska maktsträvanden, så hade 
nog icke deras undersåtar i längden 
förmåtts till alla de uppoffringar, 
som kriget pålade dem. Men från 
den sanning slippa vi aldrig, att 
,;�nje krig måste återföras till något 
ideellt ändamål, för att man över
huvud skall kunna genomkämpa 
detsamma. På varje blad i krigs
historien läsa vi denna sanning, 
som man dock alltför ofta förbiser. 
När har man ännu fört ett krig för 
blotta maktbegärets skull? Aldrig, 
om man får tro krigsledarne och 
krigshetsarne. Ett bättre skolexem
pel på denna krigets »idealism» kan 
man icke få, än trettioåriga kriget; 
till och med världskrigets ideella 
lögn förbleknar inför detta krig. 

Vi tro dock, att den riktiga histo
rieuppfattningen måste i det 30-
åriga kriget framför allt se ett krig 
mot lfabsburgarne och deras poli
tiska makt i Europa. Här hava vi 
krigets verkliga kärna, och vi våga 
påståendet, att habsburgarnes mot
ståndare, såväl de katolska, som de 
protestantiska, siktade på ingenting 
mindre, än på detta furstehus defi
nitiva fall och på en lika fullständig 
lipplösning av det romerska kejsar
riket av tysk nation. Men detta 
krig syftade icke allenast på det 
habsburgska husets tyska grens fall, 
ty indirekt var detta krig även ett 
krig emot husets spanska gren. 
Denna slutsats äger sin fulla giltig
het även, ifall vi medgiva, att reli
giösa intressemotsatser i förhållan
de till detta krig spelade en rätt 
betydande roll vid kampens gigan
tiska gestaltning, ty jättelik var 
kampen, som pygmeer söka för
klara. 

307 

För att emellertid historiskt på
visa riktigheten av den här uttalade 
prognosen, skola vi i det följande 
kasta en blick på trenne moment. i 
krigets olika skeden: 

1) krigets början; 
2) det av kardinal Richelieu 

ledda Frankrikes deltagande i kri
. get såsom Gi1stav Il Adolfs bunds
förvant; och 

3) de verkliga orsakerna till Svea
kungens ingripande i detta tyska 
inbördeskrig. 

1. Om vi granska krigets s. a. s. 
förhistoria, måste vi leta dess ur
sprung tmbaka på de inre tvistig
heterna i Böhmen, vars sistnämn
da upphovsman i tiden var na
tionalisten Johan Hus. Men här
vid skola vi icke dröja, utan övergå 
vi genast till tiden strax före krigets 
-- först i form av ett simpelt upp
ror - början. 

Under det att kejsar :Mattias 
visade sig överhuvud i förhållandet 
till hela riket rätt villig till stora 
eftergifter åt protestanterna, fort
gick den katolska restaurationen 
framgångsrikt i Böhmen, kätteriets 
forna hemland. Sistnämnda faktum 
verkade naturligtvis enerverande 
på protestanterna i detta land, som 
hade icke allenast Luthers revolu
tion, utan även Hus' nationalism i 
blodet, ty allt sedan den sistnämn
des uppträdande var ju kyrkoupp
lösning och nationalism tvenne 
koordinerade begrepp för tjeckerna. 

Så blev t. ex. å orter, där pro
testanterna hade majoriteten, livet 
för katolikerna långt mera olidligt 
än för protestanterna å orter med 
katolsk majoritet, och många voro 
de katolska familjer, som från de 
förstnämnda orterna blevo form
ligen tvungna att utvandra, eller 
rent av förjagade från hus och hem. 
M�n vi medgiva utan tvekan, att 
icke heller den katolska restaura
tionen i allo bedrevs med sammets
len hand. Men katolicismen repre
senterar, inflika vi, ju den reltgiösa 



intoleransen; protestantismen den 
dito toleransen. 

Men de på »religiös» grun'd käm
pande böhmiske protestanterna 
fingo snart nog bundsförvanter av 
materiellt-egoistiska krafter, och 
spänningen emellan »katoliker» 
(kejsartrogna) och »protestanter» 
(upprorsmän) ökades. Den först
nämnda bundsförvant de sistnämn
da nu erhöllo, var greve Mattias av 
Thurn och det av honom ledda 
adelspartiet, vars strävan var att av 
Böhmen skapa en calvinistisk adels
republik. 

Redan av detta ofrånkomliga fak
tum torde vi se, att religion och 
egoism ·i dess· smartaste form, d. v. s. 
i form av brottslig edsbrytande 
maktpolitik på protestantiskt håll 
gingo, såsom alltid förut, även nu 
hand i hand. 

iWen den 23 maj 1618 inträffade 
sedan den händelse, som - rätt 
jämförbar med mordet den 28 juni 
1914 på ärkehertig Franz Ferdi
nand i Sarajewo - bör betraktas 
såsom det 30-åriga krigets verkliga 
urladdningsorsak. Nämnda dag 
skedde i Böhmens huvudstad Prag 
(Praha) den· förut planlagda ut
·kastningen av kejsarens ståthålla
re i Böhmen, vilket nidingsdåd i 
protestantiska historieböcker för
härligas. Och i omedelbart sam
manhang härmed höjdes den böh
miska upprorsfanan, och det upp
ror, således ett brytande av svuren 
ed, började, som ledde till det tre
tioåriga kriget, till massmördandet, 
brännandet och plundrandet i 30 
år, vars udd var riktad mot furste
huset Habsburg, långt mer än mot 
Kyrkan, vilken omständighet i nå
gon mån avtvår våra i tron från
skilda hröde.rs medansvarighet till 
juda-förräderiets fortgång i dag, 
som är. 

Det, som kunnat giva åt detta 
krig, vilket var det tjeckiska upp
rorets omedelbara fortsättning, dess 
påstådda religiösa särmärke, står 
att finna däri, att för upproret eller 
revolutionen, vilket namn man nu 
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vill giva åt detta edsbrytande, voro 
sympatiskt stämda protestanter
na i Schlesien, i Österrike och i 
Ungern. Men det, som avgjort ta
lar mot religionskrigsteorin, är den 
omständighet, Htt även Turkiet, den
na kristendomens ärkefiende, upp
muntrades av ingen mindre än av 
kardinal Richelieu att ansluta sig 
till det habsburgska furstehusets 
fiender. 

Huvudpersonen i själva upproret 
var emellertid den calvinistiske kur
fursten av Pfalz Fredrik, i historien 
sedermera kallad vinterkonungen. 
Denne härsklystne furste och fien
de till furstehuset Habsburg såg i 
det böhmiska upproret ett synner
ligen lägligt tillfälle att försöka tik
ta dråpslaget mot laglig kejsare och 
samtidigt mot alla habsburgare och 
deras maktställning. Men, i detta 
sammanhang måste vi även fastslå, 
hans, som älskade att leva i sus och 
dus, ingripande på de böhmiska 
upprorsmakarnas sida, hade albso
lut ingenting med religiös överty
gelse att skaffa, ty denne furste 
var alldeles icke någon religiös per
sonlighet, om ock han händelsevis 
formellt var protestant. 

Den 20 mars 1619 dog emeller
tid kejsar Mattias, och härmed föll 
det sista allvarliga hindret för de 
böhmiska rebellerna och deras vän
ners vidare framfart, och för deras 
försök att förverkliga fattades slut
liga planer, ty nytt kejsarval stod 
för dörren. 

Redan stod greven av Thurn utan;
för \Viens portar, hotande att in
taga denna gamla kejsarstad, men, 
dess bättre, för sent, ty, till följd. 
av fransmannen Ruquogs diploma
tiska framgångar och den nyvalde 
kejsar Ferdinand II :s försvarsåt
gärder, såg greven sig tvungen till 
återtåg. 

Dock saknade rebellerna icke 
mod. Knappast var Ferdinand vald 
till kejsare, förrän de böhmiske 
stånden förklarade honom, såsom 
»uppfostrad av jesuiter och fiende 
till den evangeliska religionen» av-



satt, och alt de valt kurfursten 
Fredrik av Pfalz till Böhmens ko
nung. 

Snart blev emellertid Ferdinand 
Il :s läge åter rätt prekärt. De böh
miska biländerna anslöto sig näm
ligen till huvudlandet och t. ex. i 
Mähren utbröto formliga förföljel
ser mot katolikerna. Protestanter
na i över-Ungern gjorde nu gemen
sam· sak med rebellerna, varjämte 
storfursten av Siebenbiirgen, Beth
len Gabor, nu i förhoppning att 
få hjälp av turkarna och även di
rekt understöd av de österrikiska 
protestanterna, ryckte fram mot 
\Vien. 

Upprorets framgång syntes så
lunda säker, men den bestående 
rivaliteten einellan calvinister och 
lutheraner kunde, till all lycka för 
kejsaren·, icke övervinnas, l�tplånas. 
Till följd av denna riva_litet blev 
Fredrik V, före detta kurfurste av 
Pfalz, hänvisad enbart till den så
som bundsförvant osäkre calvinis
ten storfurst Bethlen Gåbor av 
Sit'benbiirgen, som, den 25 augusti 
1620, lät utropa sig till motkonung 
av Ungern, samt till ,böhmarne och 
turkarne. Dock, Fredrik V: s fall 
stod nu allaredan inför dörren. 

Visserligen såg det ännu rätt be
tänkligt ut för kejsar Ferdinand Il 
och samtidigt även för katolicismen, 
ty icke heller samtliga kat�liker 
hade samma politiska intressen, och 
de religiösa stodo i skuggan. Emel
lertid kunde icke habsburgarnes 
mest oförsonliga fiende, Fredrik V, 
upprätthålla sin ställning. Inom 
kort led han nämligen tvenne för
krossande nederlag: ett oblodigt; 
ett blodigt. 

Det oblodiga, men dock betydel
sefulla, nederlaget inträffade den 3 
juli -1620, då den franska delega
tionen, vars ledare var hertigen av 
Augouleme, åstadkom det avgöran
de resultat, att den vackra protes
tantiska unionen kring Fredrik V 
sprängdes, innan ett enda skott var 
lossat. 
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Var allaredan detta nederlag för 
honom förkrossande, än mera var 
det fallet med hans nederlag efter 
en timmes kamp på Vita berget, 
väster om Prag. Detta slag ägde 
rmn den 8 november samma _år. 
Här utkämpades den strid, som re
sulterade i vinterkungens nederlag 
och flykt. 

De ovan antydda tilldragelserna 
utgöra det trettioåriga krigets ur
sprung. Så en logisk historieupp
fattning. 

En randanmärkning bör ännu i 
detta sammanhang göras. 

På protestantiskt håll har man, 
till dag som är, velat återföra kri
gets orsaker närmast på en påstådd 
händelse med rent religions-poli
tisk bakgrund. Man har nämligen 
sagt, att krigets ursprung stode att 
finna i den protestantiska kyrkans 
i Braunau stängning år 1614 eller 
1618. Detta är emellertid en histo
risk omöjlighet, ity att denna hän-

. delse alldeles icke inträffat; men 
väl, detta inom parentes sagt, ned
rev protestanterna �jälva _den pro
testantiska kyrkan i Klostergrab i 
Böhmen vid nämnda tid. 

Med allt detta för ögonen måste 
vi, ifall vi blott sträva efter ärlig
het även vid vår historieforslming, 
komma till det resultat, att rent 
religiösa omständigheter spelade en 
fullkomligt sekundär roll vid ut
brottet av det 30-åriga kriget, lik
som vid det böhmiska upprorets 
början, vilket uppror, såsom ovan 
framhölls, ledde omedelbart över 
till det förstnämnda kriget. Reli
giösa moment spelade visserligen 
även sin givna roll, men dessa voro 
fullkomligt vanställda av politiska 
bevekelsegrunder, och av brinnan
de hat till den habsburgske kejsa
ren. Härtill kom ytterligare protes
tanternas tillförlitan på turkisk
muhammedansk hjälp. 

I följande avsnitt skola vi histo
riskt undersöka · frågan, varför 
Frankrike, som under det böhmis-
ka upproret ställt sig contra rebel
lerna, senare under det 30-åriga 



kriget sällade sig till kejsarens fi
ender och ingick föi;bund med ko
nung Gustav Il Adolf av Sverige. 

2. övergå vi nu till behandling 
av ovan angivna spörsmål, kunna 
vi allaredan här påpeka, att det var 
rent politiska intressen, som här 
spelade in, ty kardinal Richelieu, 
som var själen i detta bundsförvant
skap, ville ingalunda Kyrkans un
dergång och protestantismens seger. 

Vid den tidpunkt, vi här behand
la, innehade det habsburgska furste
huset i sina tvenne grenar, den 
tyska och den spanska, otvivel
aktigt den starkaste maktställning 
i -Europa. På kejsartronen i ·wien 
satt Ferdinand Il, och på Spaniens 
kungatron Filip IV, båda medlem
mar av frejdad habsburgsk släkt. 
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Härtill kom ännu; att habsbur
garna, som hade betydande bunds
förvanter i en del italienska stater, 
och Frankrikes politiska intressen i. 
Italien stredo skarpt mot varandra. 
Och det, som ,Frankrike måhända 
mest fruktade var, att habsburgarne 
möjligen kunde ytterligare utvidga 
sin maktställning därstädes. Med
givas måste, att habsburgarnas 
makt utgjorde en direkt fara för 
Frankrike, och faran låg speciellt 
däri, att deras ställning. i Italien 
och dess stater kunde stärkas. 

Men just vid den nu ifrågavaran
de tidpunkten inträffade en händel
se, som kom att utgöra den direkta 
anledningen till Frankrikes ingri-
1:iande ·i_ det trettioåriga kriget på 
Gustav Il Adolfs sida, såsom den
nes bundsförvant och firiarisiär, mot 
den katolska kejsarn Ferdinand Il, 
men samtidigt även mot den andra 
habsburgska grenen, den spanska, 
om ock detta endast indirekt. 

Spänningen emellan Frankrike 
och de båda habsburgska grenarna 
hade allaredan länge varit vid brist
ningspunkten; :rnen nu tillstötte den 
mantua-mon.tferratiska arvsfrågan. 
För att emellertid förstå, huru just 
denna fråga kunde komma att ut-

göra en krigsorsak emellan kejsar 
Ferdinand Il och konungen av 
Frankrike, Ludvig XIII, måste vi 
kasta en något meta ingående blick 
på nämnda arvsfråga och dess lös
ning. 

I Mantua-Montferrat härskade 
vid trettioåriga krigets början och 
tidigare skede en gren av huset Gon
zaga. Men allaredan 1624 började 
de europeiska diplomaterna att visa 
sig rätt intresserade av frågan, vem 
som skulle komma att regera över 
dessa stater sedan den nu regeran
de grenen av detta hus .utdött på 
svärdsidan. Vi skola nämligen min
nas, att en kvinna icke kunde över
taga tronen i Mantua, om ock i 
Montferrat. 

Anledning till antagandet, att 
denna gren av ätten Gonzaga inom 
kort skulle på svärdsidan utdö, var 
nogsamt för handen. Ättens man
liga medlemmar hade nämligen re
dan i generationer hängivit sig 
blint åt ett vilt, tygellöst och sedes
löst liv, och man förstod, att detta 
deras liv skulle, inom kort, leda 
till ·grenens utslocknande. Vincenzo 
I efterlämnade visserligen trenne 
söner, men dessa förde liksom fa
dern ett sedeslöst liv. Härtill kom 
ännu, att den äldsta sonen Fran
cesco endast hade en dotter, Maria, 
medan de två yngre bröderna, Fer
dinando och Vincenzo, sedermera 
Vincenzo Il, icke hade några legi
tima arvingar. 

Ytterligare måste vi för att rik
tigt kunna uppskatta betydelsen av 
denna arvsfrågas lösning taga i be
traktande, att dessa furstedömen 
voro bland de förnämsta i Italien, 
detta isynnerhet i avseende å deras 
läge, ty låg icke Montferrat med sin 
starka fästning Casale, som en kil 
emellan Milano och Savoyen. 

Nu till själva arvsfrågan och dess 
avveckling. 

Den närmaste lagliga arvingen 
var otvivelaktigt hertig Carlo Gon
zaga, men hans uppstigande på 
furstedörnet Mantuas och på hertig
dömet Montferrats troner kunde 



emellertid alldeles icke ligga i Spa
niens och ej heller i det romerska 
kejsardömets intresse, ty såsom va
rande hertig av Nevers och Rethel 
var Carlo Gonzaga Frankrikes va
sall. Men trots detta syntes Spa
nien, åtminstone till en början, icke 
hava motsatt sig hertigens lagliga 
arvsanspråk. Likväl misstänkte 
man såväl i Rom och i Paris som 
ock i Mantua, att Spanien i själva 
verket strävade efter att införliva 
även Mantua och Montferrat, eller 
endera av dem, med det lombardis
ka hertigdömet, eller i allt fall att 
få en spanskt sinnad medlein av 
släkten Gonzaga till Vincenzo Il :s 
efterträdare. Redan härav kan man 
se, att den politiska luften skulle 
efter den sistnämndcs död komma 
att vara laddad med elektricitet. 

För att emellertid förhindra att 
något sådant, som kunde vara oför
enligt med kyrkostatens politiska 
intressen och icke heller strida mot 
rättvisans krav, skulle inträffa; vid
tog påven Urban VIII redan före 
Vincenzo Il : s död vissa mått och 
steg av djupgående politisk inne
börd. Sålunda satte han sig i för
bindelse med det franska sände
budet i Rom, Bethune, och överens
kommelse fattades därom, att, på 
det att makterna skulle bliva ställ
da inför ett fullbordat faktum, her
tig Carlo Gonzagas av Nevers' son 
Carlo skulle förmälas med avlidne 
Fernando · Gönzagas dottel' Maria. 
Härtill krävdes dock, på grund av 
deras nära släktskap, påvens dis
pens, vilken naturligtvis genast er
hölls. Äktenskapet ingicks sedan 
den 24 december 1 627 ; och detta 
var minsann icke en dag för tidigt, 
ty redan samma natt avled Vincenzo 
Il vid endast 34 åts ålder, och Man:
tuas och Montferrats troner stodö 
lediga. 

Och nu inträffade något, som 
skulle komma att hava de mest 
ödesdigra följder framför allt för 
kejsar Ferdinand Il. Utan att in
hämta kejsarens sam tycke _ tog den 
unge och nyssförmälcie hertig Carlo 

Gonzaga i sin faders namn såväl 
Mantua som Montferrat i sin besitt
ning. Men detta raska handlande 
väckte, såsom naturligt var, en elen 
största llppståndelse såväl i ,vien 
och i Madrid som i Turin ; och ome
delbart vidtog hertigen av Savoyen 
med rustningar i avsikt att, om 
möjligt, med vapenmakt erövra her
tigdömet Montferrat, vars besitt
ningstagande syntes honom nöd
vändigt. - Till denne anslöt sig även 
kejsarns ståthållare, Gortzales de 
Cördova, i Milano. Härjämte vi
sade sig Spanien godkänna Gon
zalez de Co:rclovas och hertigen av 
Savoyens avsikter, fastän Filip IV 
dock icke ratificierade själva av
talet dem emellan. Detta godkän
nande kunde Filip IV så mycket 
bättre giva, som Frankrike då ännu 
var engagerad i lu'iget mot hugenot
terna och England . . 

Vi framhöllo ovan, att hertigen 
av Nevers icke inhämtade kejsarns, 
i dennes egenskap av l\fantuas övei·
länsherre, godkännande till besitt
ningstagandet av furstedömet Man
tua och hertigdömet Montferrat. 
På denna grund beslöt kejsarn, vil
ket beslut otvivelaktigt måste be
tecknas såsom ett svårt diploma
tiskt fel, att tillsvidare icke erkän'

na hertigen av Nevers såsom furste 
och hertig över nämnda stater, utan 
belade han dem tvärtom. med s. k. 
sekvester. Den 1 april 1628 under
tecknade kejsar Ferdinand Il ett 
brev, adresserat till innevånarna i 
Mantua och Montferrat, i vilket 
innevånarne vid hot om strängt 
straff ålades hylla den till kommis
sarie i dessa stater utnämnde her
tig . Johan av Nassau-Siegen och 
tillsvidare icke erkänna någon så
s01i1 furste av Mantua. 

Det ödesdigra i hela detta kej
sarens handlande låg däri, att kej
sarn härigenom s. a. s. tvang her
tigen av Nevers att ansluta sig till 
Frankrike, vars vasall han dess
utom var. Men härigenom utmana
de kejsarn samtidigt denna stat och 
gav på detta sätt ny näring åt den 



gamla uppfattningen, att Österrike 
ville tillvinna sig hegemonin i 
Europa. 

I dessa händelser måste vi se den 
direkta orsaken till Frankrikes in
träde i det trettioåriga kriget, som 
ursprungligen hade varit ett tyskt 
inibördeskrig inlett genom ett upp
ror, såsom vi sett. Påföljande år 
började sedan Richelieu sina, histo
riskt sett, ödesdigra underhand
lingar med Gustav Il Adolf. 

Med sin kända och erkända be
slutsamhet återupptog kardinalen 
nu sin gamla plan, planen att kros
sa habsburgarne och att därigenom 
förskaffa Frankrike den ledande 
ställningen i Europa. Och allt detta 
kunde han göra med ett sken av att 
handla på det att den lagliga ar
vingen till Mantua skulle komma i 
besittning av detta furstedöme, var
ifrån kejsarn ville driva honom. 
Nu kunde kej sarns alla fiender, de 
hedniska turkarne däri inberäkna
de, åter på allvar drömma om seger. 

För att ytterligare visa den en
bart politiska grund, som låg bak
om Frankrikes deltagande i kriget 
må anföras, att kardinal Richelieus 
strävanden gingo ut på att få till 
stånd en koalition emellan England, 
Holland, Venedig, Sverige och 
Frankrike. 

Ett i sanning märkligt religions
krig, där politik satt på högsätet 
och religionen var på sin höjd 
dränggossen. 

* 

3. Vidkommande sedan Gustav 
Il Adolfs ingripande i detta utrot
ningskrig mot habsburgarne, kunna 
vi medgiva, att även religiösa motiv 
kunde hava spelat sin roll, men 
dessa voro i allt fall av alldeles re
lativ, sekundär betydelse, ty även 
Gu stav Il Adolfs verkliga motiv 
voro· primärt av politisk art. Vi 
kunna alldeles icke godtaga , den 
uppfattning, att konungen, som var 
en av Sveriges största konungar, 
skulle dragit ut i detta krig för att 
kämpa för trosfrihet, ty hade icke 
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han själv i eget land fällt döds
domar över katoliker. Men den, som 
kämpar för frihet i trosfrågor, dö
me1· icke troende annorlunda tän
kande till döden för deras tros 
skull. 

För att vårt påstående må kunna 
kontrolleras, må vi namngiva dessa 
offer för Gustav Il Adolfs nitälskan 
för trosfrihetens seger. Offrena 
voro : konungens sekreterare Georg 
Ursinu s, borgmästarn i Södertelje 
Zacharias Anthelius och j esuiten 
Heinrich Schacht, vilka år 1623 
» sonade» sin katolicitet med döden. 

Den verkliga trosfrihetshjälten 
låter ej heller sina trupper plundra 
kyrkor, såväl katolska som protes
tantiska, och skända kloster, där 
fromma Guds dyrkare leva sitt från 
världen tillbakadragna liv, ej heller 
låter han sina trupper driva ut nun
nor och munkar från deras stilla 
hem. Vi skola icke förringa Gustaf 
Il Adolfs storhet genom att giva 
honom falska egenskaper och för
knippa hyckleri med hans karak
tär. Vi tro, att det sist och slutligen 
blir hans motståndare, som kunna 
riktigast bevara hans storhet för 
eftervärlden, ty vi se hans storhet i 
hans eminenta förmåga att tjäna 
sitt rike och skapa det stort och 
mäktigt, vi se hans storhet i hans 
lagstiftningsarbete, men vi kunna 
ej hylla honom såsom enc trosfri
hetens försvarare, ty på denna fri
het tänkte väl ej den dåtida världen 
ett dugg, och det är ej trosfrihet att 
bekämpa annans tro med döds
doniar. Vi förhärliga honom icke 
heller på områden, där förhärligan
det måste ske på sanningens och 
ädighetens konto. 

Han kirnde hava haft, det med
giva vi gärna, även religiösa motiv 
föt sitt deltagande i detta krig, men 
hans irigdpande dikterades icke av 
viljan att kämpa för något så chi
märt som trosfrihet, men han käm
pade, låt vara endast indirekt, för 
protestantismen contra katolicis
men, men detta har ingenting med 
trosfriheten att göra. 



Men tiII och med hans avoghet 
mot, ja, vi kunna säga hans hat 
till katolicismen, hade i någon mån 
politisk bakgrund. Vi veta näm
ligen, att Gustav Il Adolf efter ko
nung Sigismunds död år 1632 efter
strävade den polska kungatronen, 
liksom konung Sigismund aldrig 
försonat sig med tanken att för all
tid vara skild från sin fäderneärvda 
svenska tron. Men vi veta även, att 
påven Urban VIII uppbjöd all di-. plomati för att förhindra realise
randet av Gustav Il Adolfs polska 
planer. Denna fråga bragtes emel
lertid ur graven smärtfritt genom 
konungens död den 6 november 
1 632. 

Vid bedömandet av Gustav Il 
Adolf få vi icke heller glömma, att 
han allt sedan barndomen varit 
vittne till religionens förnedrande 
till täckmantel för politiska strä
vanden. Vi skola !blott minnas stri
derna mellan Johan 111 och hans 
broder, usurpatorn Carl IX, samt 
elen sistnämndes kamp mot legitim 
konung av katolsk trosbekännelse, 
hans egen brorson. Varför skulle 
då icke Gustav Il Adolf kunnat an
vända sig av sin faders, Carl IX, 
fallna »religiösa» mantel, för atl 
med densamma täcka gigantiska 
politiska planer. 

Ovan sades, att Gustav Il Adolfs 
ingripande i det trettioåriga kriget 
även kunde hava haft verkliga reli
giösa motiv såsom medverkande 
delorsaker. Härmed mena vi då, 
viljan att hjälpa de tyska protestan
terna, förmånligast dock till poli
li sk seger. Detta motiv skulle då 
närmast hava uppstått genom att 
kejsar Ferdinand Il begick ett poli
tiskt felsteg, då han, den 6 mars 
1629, utfärdade det s. k. restitu
tionsediktet, vilket skedde trots 
varningar från kejsarens rådgivares 
sida. Men även nu måste vi fastslå, 
,,ilket läsaren torde lägga sig på 
minnet, att konungen allaredan år 
1628 fattat sitt beslut att deltaga i 
kriget. På denna grund kan man 
tillmäta ediktets emanerande en-
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dast en helt och hållet sekundär 
roll i nu nämnt avseende. 

Vi äro likväl icke de enda, som 
anse, att religiösa motiv icke voro 
de grundläggande för konungen, då 
han beslöt att deltaga i kriget. Vi 
hava visserligen i detta nu till hands 
endast ett citat ur protestanten Gut
jahrs al'liete : »König Gustav Adolfs 
,on Schweden Be·weggriinde zur 
Teilnahme am detuschen Kriege 
(Leipzig 1894, sid. 71) ,  enligt vil
ket författarn säger : »Es waren 
nicht allein religiöse Motive», som 
föranledde ingripandet. 

Vilka voro då de egentliga orsa
h.erna till Gustav Il Adolfs deltagan
de i detta krig ? I korthet skola vi 
gå att besvara denna fråga. 

Redan långt före det ovannämn
da restitutionsediktet emanerade, 
hade, såsom vi ovan allaredan be
rörde, konungen planlagt sitt ingri
pande i det 30-åriga kriget. Men 
främst genom · Sveriges krig mot 
Polen hade dessa planer tidigare 
icke kunnat realiseras. Men hösten 
1629 ingicks vapenstilleståndet med 
Polen, vilket stillestånd förmedla
des av ingen mindre än av kardinal 
Richelieu, som behövde Sveakun
gens hjälp till förverkligandet av 
sina egna planer. Och nu tack vare 
katolsk hjälp var Gustav Il Adolf 
L'förhindrad att försöka .förverkliga 
sin mest geniala politiska tanke. 

Få vi · tro en Axel Oxenstjerna, 
och vi hava ju ingen anledning 
misstro denne man, som stod ko
nungen så ofantligt nära, så häg
rade för konungens kolossala äre
lystnad planen att erövra och lägga 
under svensk krona samtliga öster
sjöländer och att skapa ett stort 
skandinavisJd kejsardöme med sig 
själv som härskare. Detta rike 
skulle med Sverige såsom medel
punkt omfatta Norge, Danmark, in
till Stora Bält, och samtliga öyriga 
Östersjöländer. Men icke nog här
med, allt enligt Oxenstjerna, ko
nungen ville även i ersättning för 
sitt ingripande i higet, i detta tyska 
inbördeskrig, hava av de tyska pro-



tesfantiska furstarne ersättning i 
form av land, som skulle borttagas 
från dem, konungens egna prote
stantiska :bundsförvanter, vars and
liga nöd skulle legat honom så 
varmt om hjärtat, att han offrade 
sina undersåtars liv i i.nängd i 
denna kärlekstjänst. De länder han 
ville med Sverige sålunda inkorpo
rera voro Mecklenburg och Pom
mern, medan de protestantiska 
bundsförvanterna skulle få hålla 
sig skadelösa med länder, som möj
ligen skulle kunna frånvinnas fien
den. Ja, också det protestantiska 
Danmark skulle av denne trosfri
hetshjälte bliva åderlåtet på dansk 
jord, och detta ända fram till Stora 
Bält. 

Så ungefär berättar oss den pro
testantiske rikskanslern om sin 
konungs gigantiska politiska planer, 
och genom denna Axel Oxenstjerna 
får en sen eftervärld veta, vilka pro
portioner konungens nitälskan för 
»trosfrihet» tagit. Konungens tros
frihetsiver gick ut på att underlägga 
Sverige främmande länder, och 
därför fara vi icke vilse, då vi säga, 
att dessa annekteringsplaner voro de 
egentliga clrivfjäclrarne till konung
ens handlande, dessa planer för
mådde Gustaf II Adolf att nu in
gripa i detta krig, och då skapa 
stormakten Sverige. I detta avse
ende hyllar varje svensk honom 
stor ! 

Men man vill väl på protestantiskt 
håll invända att, Axel Oxenstjerna 
måhända misstagit sig. Härtill gen
mäla vi : elen nya objektiva historie
forskningen giver rikskanslern i 
stort sett fulllfomligt rätt. 

Gustaf II Adolfs storpolitiska 
plan hade emellertid än större di
mensioner. Det var nämligen även 
ekonomiskt-politiska tankar han 
ville ,genom sitt ingripande se reali
serade. Hans avsikt var nämligen 
att förena Sverige och norra Tysk
land i en tullunion, om skulle lända 
det kapitalsvaga Sverige till en stor 
ekonomisk lättnad samtidigt, som 
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den svenska · malmexporfen till 
Tyskland skulle avsevärt ökas. 

Undertecknad har mången gång 
med stor förtrytelse tänkt : varför 
skall man i ett blint hat gentemot 
Moder-Kyrkan genom historisk van
tolkning förringa storheten h os 
Sverige-Finlands i politiskt avsen
cle måhända största konung och 
rikets genialaste härskare, genom 
att neddraga honom till religös 
hycklare. Varför kan man icke se 
honom sådan han var, ty då för• · 
blir han otvivelaktigt störst, och 
norden har minsann icke alltför 
många stormän på det politiska om
rådet. 

Vi äro ingalunda de, som skulle 
anse, att religiösa protestantiska 
skäl icke skulle kunnat vara för 
handen och vilka väl kunnat moti
vera ett ingripande, men vi måste 
med bestämdhet framhäva, att de 
politiska skälen varit de allt domi
nerande i Gustav II Adolfs härskar
gärning, så i fred som i krig; om 
ock beträffande ingripandet i d�t 
30-åriga kriget politiska och religi
ösa motiv kunnat stå i samklang 
med varandra. 

* 

4. Men för att ytterligare stärka 
vår uppfattning om det ohållbara i 
åsikten, att clet trettioåriga kriget 
skulle ens huvudsakligen varit ett 
religonskrig, måste vi draga oss till 
minnes, att det endast var Stral
sund och Magdenburg, som helt fri
villigt anslöto sig till Gustaf II Adolf 
denne främmande invasions-ko
nung, medan däremot tillochmed 
konungens svåger, den protestanti
ske kurfursten av Branden;burg, och 
den genom restitutiorisediktet 
direkt träffade kurfursten av Sach
sen, som även ansågs vara den tyska 
protestantismens säkraste stöd, 
först efter övertalning och tvång 
förmåddes att sluta sig . till Gustaf 
Adolf. 

Ett ytterligare bevis för riktighe
ten av vår uttalade åsikt, angående 
krigets rätta natur, finna vi otvivel-
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aktigt även i det faktum, att . det 
katolska Frankrike, den 6 april 
1631 i Bärwald, slöt sitt förbund 
med Sverige och dess konung. 

Enligt detta förbundsfördrag för
band sig Gustav Il Adolf att upp
rätthålla den katolska gudstjänsten · 
i de katolska trakter han möjligen 
komme att erövra. Men icke alle
nast härtill förband konungen sig, 
utan han förband sig även att för
hålla sig neutral gentemot den ka
tolska s. k. ligan, blott densamma 
icke skulle blanda sig in i kriget. 
I gengäld härför skulle Frankrike 
giva Gustav Il Adolf i pekuniärt 
understöd 400,000 riksdaler för ett 
var av de fem närmaste åren, medan 
Sverige åter skulle uppställa en 
arme på 30,000 man fotfolk och 
6000 ryttare. 

Såsom förbundets ändamål åter 
angavs : säkerställandet av öster
sjökusten och oceanen, handelns 
frihet, stängning av fästningarna 
vid Östersjön och Nordsjön samt i 
Graubfmden, försvarandet av de 
undertryckta riksständerna, således 
i detta avseende ett · status quo 
ante 1618. Men i förbundsför
draget nämnes intet om trosfrihet, 
eller om tillvaratagandet av prote
stanternas särintressen, och dock 
hade ju Gustav II Adolf dragit ut i 
detta krig för protestantisk tros 
skull. 

Betecknande är slutligen, att då 
den påvlige nuntien i Paris i påvens 
namn anhöll, att Ludvig XIII skulle 
medla emellan keJsaren och Gustaf 

II Adolf, replikerade elen först
nämnde, att hans förbund med 
Sveriges konung var tillkommet 
endast för att förhindra kejsarn att 
draga sina trupper bort från Italien, 
vilket även strede emot den Heliga 

, Stolens intressen. Ytterligare öns
kade Ludvig XIII vid samma till
fälle, att påven ingalunda skulle tro 
att han, Ludvig, hade vilja att 
hjälpa potestanterna, vilka han 
tvärtom ville förfölja. 

Vi tro oss nu hava tillräckligt 
klart påvisat, att trettioåriga, kriget 
icke var ett krig emellan katoliker 
cch protestanter på konfessionell 
grund, utan ett rent politiskt krig, 
som dock hade en anstrykning av 
motsättningen emellan dessa tvenne 
religiösa uppfattningar, samt att 
Gustav II Adolf icke heller var elen 
ideelle trosfrihetens försvarare, var
till man, honom själv nedsättande, 
på protestantiskt håll vill göra ho
nom, ty Gustaf Adolf liksom även 
de andra i kriget deltagande fur
tarne stredo nog framför allt för 
egna maktintressen. 

För att sätta punkt för vår fram
ställning, må vara påpekat, att tex. 
i den katolska ,vallensteins arme 
var flertalet, såväl officerare som 
soldater, protestanter, och dessa 
plundrade kyrkor, katolska likaså
väl som protestantiska lika tappert 
som svenskarne och deras bundsför
vanter. Men därför blev även Vi'aJ
leinstein slutligen mördad. 

Åbo, den hl. Mattias dag 1932. 
Jarl L :son Renvall. 
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O R D ET. 
Stykket er skrevet for Aar til

bage - »da jeg var ung», siger Kaj 
Munk-men faar sinAktualitet ikke 
·blot ved at vrere et Opgpr med· den 
bestaaende Religipsitet indenfor 
Protestantismen herhjemme, men 
tillige ved, at dette Opgpr kommer 
paa et Tidspunkt, h vor den danske 
Protestantisme er kommet i en aan
delig Krise, som Kaj Munks Skue
spil selv er et Symptom paa - og 
ikke det mindst betydningsfulde. 

»Ordet» er en Kritik eller, hvis 
vi skal tro, hvad Johannes, Digte
rens Talerpr, siger, en Fordpmmelse 
af hele den bestaaende protestan
tiske Religipsitet, fremfor alt af den 
egentlige Folkekirkes, hvis Reprre
sentant, Prresten, er saa aandsfor
ladt og hul, som man kan vrere det 
»for 5000 aarlig». Til Trods for at 
Digteren tegner Grundtvigianismen 
med umiskendelig Sympati, ja end
og - i det mindste i Slutningen af 
Stykket - viser indre Mission fra 
dens bedste Side, lader han dog 
Styfrkets Profet, Johannes, kalde det 
altsammen for Hedenskab. 

Det er kun Gaardens reldste Spn, 
den vantro Mikkel, »den krere, rer
lige, hele Mand, der aldrig med 
Gudstro forhaanede Gud» - og 
lille Maren, Barnet, »det stprste i 
Himmeriget», der finder Naade .for 
.Johannes' 0jne - men »imellem 
de 'troende' er ikke een, der tror !». 

Hvorfor? - fordi de ikke tror 
paa Miraklet - nu i vore Dage. 

Lregen, Fritrenkeren tror kun paa 
sine egne »Mirakler» og ellers paa 
de naturlige Aarsagers Princip. 
Gamle Mikkel Borgen lrenges efter 
Miraklet, »brrendende af Lyst til 
at rejse til Lourdes, hvor der -. 
siger Katholikerne - sker Mirak� 
ler», men har engang ved Johan
nes' Sygeleje prpvet paa at bede, 
men bad med Tvivl - og »naar en 
Far, skpnt det grelder hans krereste 
i yderste Npd, ikke kan bede med 

Tro, nej, saa er Miralilet gjort hjem
lpst i Verden». 

Inger, hans fromme Hustru, med 
Barnet under Hj ertet, gpr et Tillpb 
ti1 Mirakeltroen: 1nm tror, »at der 
sker mange smaa Mirakler rundt 
om i det stille ogsaa i vor Tid, og 
at Vor Herre hprer Folks B!lln. Men 
han · gpr det saadan mere i det 
skjulte for at slippe for uns,ldven
dig Ballade. Ellers kunde man jo 
heller ikke saadan bede til ham». 

Peter Skrredder tror, »vi lever i 
Undernes Land», men trenker her
ved paa » Undere i Menneskehj er
terne», med Mikkel Borgens Omven
deh;e for 0je. Unge Mikkel har for 
megen Respekt for sin Fars Gud til 
at taale at hS?Sre »om Guds Prpvel
ser og ham, som har hjulpet hid
indtil og alt det», i Fald Inger d!llr. 

Og Prresten? Han tror ikke paa 
den sindsyge Johannes' � »Jesus 
af Nazareths» - Mirakel, - at han 
skulde have · gjort Prrestens Para- · 
ply ti1 en Slange. Han tror paa 
Mirakler, men kun paa dem, der 
skete for 2000 Aar siden. »Princi
pielt - forklarer han - kan Mirak
lets fysiske Mulighed aldrig nege
res, men baade religiS?5st og ,etisk set 
er det udelukket ; et Brud paa Na
turloven var jo en Forstyrrelse af 
Guds Verdensorden, Gud kan selv
.fplgelig gs,lre Mirakler, men gpr det 
ligesaa selvfS?Slgelig ikke, og det 
takker vi for». Men Kristi Mirak
ler 7 - sps,lrger Lregen ondskabs
fuldt. »De er en Undtagelse. Ved 
de store Knude- og Vendepunkter i 
Verdenshi'ltorien ,stiller Sagen -
kan Sagen stille sig noget ander
ledes». »Der kan altsaa - vrisser 
Lregen - vrere lidt Slinger i Val
sen». 

Kun for den syvaarige Maren er 
det en Selvfplge, at Farbroren Jo
hannes kan gpre Mirakler - og for 
hendes femaarige Spster vel sagtens 
og,saa, siden hun fpler en saa · in-



stinkliv Modvilje mod at sidde i 
Sofaen sammen med den ugudelige 
Prrest. 

Man kan ikke beskylde Kaj Munk 
og endnu mindre Skuespillerne 
paa Betty Nansen Teater for at 
drive Kritiken ud i Karikatur -
men el' /{ritiken be1·ettiget?  Er den 
protestantiske Religipsitet, som den 
ber skildres, et Vrrengebillede af 
Kristendommen, er den protestan
tiske Gudstro en Haan mod Gud, 
Protestanternes Bpn en Gudsbespot
telse - blot fordi de ikke beder om 
Miraklet, om Ingers Opvaikkelse ? 

Ganske vist har Kaj Munk spgt at 
formilde denne Dom ved at lregge 
den i den sindsyge Johannes' Mund 
- men den· til Fornuft tilbagevend
te Johannes taler ikke anderledes. 

Man ,skulde tro, at selve Stykket 
giver Svaret - ganske vist ved der
ved at sprrenge sig selv. En Reli
gipsitet, som gamle Mikkel Borgens 
og Peter Skrredders, er, naar alt 
kommer til alt, af Kaj Munk skild
ret for grihende til at kunne betrag
tes som Gudsbespottelse. 

Vel er Prrestens Mirakeltheologi 
lige saa forargelig som taabelig, 
men hans Ligtale med Evigheds
haabet er dog snarere bygget over 
Paulinske Tanker ( lad os nu ikke 
trenke paa »Poul Tarse») end over 
»tynde Hedningespekulatiol}er og 
selvlavet Mennesketrpst». 

Man kunde fristes til at kalde 
»Ordet» for et farligt Stykke. Det 
tager fra Protestanterne, hvad de 
har, uden at give dem noget andel 
i Stedet. Thi den Mirakeltro, som 
Kaj Munk forlanger, er unregtelig 
»over Evne». 

Flere Anmeldere (Borberg, Otto 
Larsen) har da ogsaa ganske aaben
lyst stillet det Spprgsrnaal : !{an vi 
da oveI'hovedet V&l'e Ifristne ? Og 
hvis Kaj Munk ikke -selv gennern.
f prer sit Mirakelkrav i Praksis ved 
eventuelle Dpdslejer i Vedersp Sogn, 
hvad maa vi da henke om hans 
Kristendom? Ipvrigt har han ikke 
engang Mod til at gennemfpre sit 
Mirakelkrav i Stykket ! 
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Der er nemlig e t  Lig fil: Dren
gens, »der ligger i en Balje, klippet 
i fire Stykker ! » - Det er ikke no
gen Anbefaling .for Fosterdrabet, 
som nogen har ment. Saaledes som 
det frernstilles med al siii Uhygge : 
den frygtelige Meddelel"se ; mod Mo
derens Vilje (det fprste hun sppr.: 

ger om efter at vrere vaagnet til 
Livet er : Barnet?) ; den ynkelige 
Lregefiasko og selve Lregebpdlens 
. frastpdende Personlighed, nej, det 
er ikke nogen Anbefaling, men sna
rere den mest effektive Fordpm
melse. Jeg pnsker ikke denne Re
plik strpget. -

:Men der er altsaa et Lig til - en 
Mulighed for Mirakeltro ! Hvorfor 
bliver ikke ogsaa Drengen opvakt 
fra de Dpde? At han er skaaret i 
fire Stykker kan da ikke gpre no
get. ».Jo - siger den sindsyge Jo
hannes - havde I troet paa mig, 
var dette ikke sket.» Men da Mi- · 
raklets store Time kommer og Him
len staar aabcn over B01,gensgaard, 
er dette ganske glemt. Og det, skpnt 
Moderen spprger efter Barnet - i 
Stedet for Barnet faar hun - uden 
Protest fra Johannes' Side - de 
samme. Hedningespekulationer og 
den samme Mennesketrpst stukket 
ud, som Pastor Bandbul afleverede 
i sin Prrediken : »Ja Inger, ja, det 
leve1· hjemme hos Gud!» 

Men det er selve Mirakelkravet 
det er galt med. Ikke som om det 
var en Blasfemi - som man har 
paastaaet. Johannes frister ikke 
Herren. »Han har spurgt, om han 
maatte, har ligget i Sneen og tigget 
til han blev värm og fik Lov.» 

Men »Ordet»s Mirakel er en Pro
fanation. Det sker gennem et gan
ske almindeli,gt Menneske - at Jo
hannes har vreret sindsyg, gpr ham 
ikke bedre. 

Vi krrever en Helgen i Stedet for 
en theologisk Student, der har hest 
sig fordrervet paa Bjprnson og Sp 
ren Kirkegaard, en Helgen med 
Krerlighedens, Selvopofrelsens, Hero
ismens Atmosfrere omkring sig -
ikkc Tl'Oen alene, den npgne, trods 
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al  Krampagtighed dog saa billige 
Tro, der har ligget i Sneen en Stund, 
men den gel'ningstunge TJ·o, som f. 
Eks. en Frans Xaver havde, der op
valde Dpde. En saadan Tro, kan 
vi trenke os, at Gud vil lpnne med 
et Mirakel. Der er i hvert Fald For
skel, naar en Helgen beder om Lov 
til at opvrekke en Dpd, og naar Jo
hannes gpr det samme. Og sker 
der Mirakler, f. Eks. Helbredelser 
paa Mennesker, saa behpver just . 
ikke disse Mennesker at vrere Hel
gener ; men saa rneget desto mere 
klynger deres Mirakeltro sig da til 
Helgenernes eller Gudsmoders For
bpn i Himlen. Men det er ikke den 
Slags Mirakler, der er Tale om i 
»Ordet». 

Det er ikke Mennesket alene, men 
Gud, der skaber Mirakeltroen. Gan
ske vist siger Jesus : »Havde I en 
Tro blot som et Sennepskorn, da 
vilde I kunne .flytte Bjrerge» - men 
det er Gud, der giver denne Tro, 
denne urokkelige Sikkerhed og Vis
hed om Bpnhprelsen. Den er et 
usvigelig Tegn paa, at Gud vil hpre 
os ; men han giver ikke Troen til 
at kunne gpre et Mirakel til den 
fprste den bedste - da vilde .Pastor 
Bandbul have Ret i, at Miraklet for
styrrede Guds Verdensplan - Gud 
giver kun denne Tro til dem, hvis 
Hellighed, hvis fuldkomne Krerlig
hed han derved vil aabenbare. 

Der kan selvfplgelig vrere Menne
sker med Anheg til Autosuggestion 
- som Johannes - der pisker sig 
op til en Slags Mirakeltro; men den
ne er intet »Mirakelbrev». Virke
ligheden vil vise dem, at den er 
Selvbedrag. Derimod kan vi bede 
Gud 0111 at give os denne sejrsikre 
Tro ; men denne Bpns Opfyldelse 
afhrenger som altid af, om vi sva
rer til de Betingelser, cler stilles til 
Bpnnen - og da er de� vigtigste 
Betingelse vel sagtens nok elen, at 
vi ogsaa. fra vor Side har givet Gud 
alt, naar vi beder ha111 0111 det 
stprste. 

Selv om »Ordet» altsaa i sin vold
so111me Mirakelpointe er angribeligt, 

rummer det dog en dyb Mening, 
nemlig PPotestantismens Lamgsel 
efter det overnaturli,ge, det store, 
overvrelclencle, guddommelige paa 
nrert Hold, som en daglig Oplevelse, 
som ,noget haanclgribeligt. 

Protestantismen har afskaffet 
Helgenerne og dermed ogsaa Mirak
let. Den har kun · Miraklet for 2000 
Aar ,siden. Og gamle Mikkel Bor
gen har Ret, naar han siger : »Det 
er ved Gud i alle de Riger og Lande 
en fattig Frelser at have, en, der 
troner et Stecl langt borte og som 
man maa gaa og lrenges efter». Den 
gamle Grundtvigianer venter ikke 
blot en .Salighed hisset i Himlen, 
men har sin Frelser hos sig »om
trent hver Time paa Dagen» og er 
»sprrengende lykkelig og syngencle 
fri» ved sin Altergang, »hvor han 
mrerker Gudsordet selv, Kristus 
lyslevende». Det er da Gudsnrer
hed, overnaturlig Virkelighed, et 
usynligt Mirakel ! - Men hvad er 
dette da i Sammenligning med den 
katholske Kirkes Rigdom, hvor vi 
saa at sige gaar med Miraklet i 
Haanden, hvor vi har Kristus bo
ende iblandt os lyslevende i Sakra
mentet Dag og Nat, hvor Alter
gangen - i hvert Tilfrelde for 
mange - er en daglig Oplevelse, 
hvor vi har Forbpnnen for de af
dpcle, de Helliges Samfund og 
V rerneengelen - de to sidste Ting 
rprer jo ogsaa Johannes ved -, den 
ublodige Fornyelse af Korsofret 
hver ene&te Dag med sin herlige 
Liturgi - og alle de andre Sakra
menter. 

Og til disse daglige Mirakler kom
mer de Jwandgl'ibelige .Mimlcler, 
ikke blot for 2000 Aar siden, ikke 
blot for 100 Aar ·siden, men i ,selve 
det 20. Aarhundrede. Miraklet i 
Konnersreuth, Therese Neumann, 
er vel ikke frerdigt endnu og ikke 
prpvet af Kirken - men vi har 
Mirakler som dagligdags Hrendelser 
i Marias Mirakler i Lourdes, de ka
nadiske Martyrers i Aurieville, 
hvortil endog Protestanter - 10000 
i Sommeren 1927 - valfarter og 



bliver helbredte ! - Og sps6rg dem, 
der tager deres Tilflugt til den 
hellige Therese af .J esusbarnet 
( t 1897 ) .  De vil kunne fortcelle 
om Miraklernes »Rosenregn.» 

»Disse Tegn skal fs6lge dem, som 
tror», gcelder endnu den Dag i Dag, 
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og disse Tegn findes og findes kun 
i den katholske Kirke. Det burde 
have vreret en katholsk Forfatter, 
der skrev »Ordet» - han vilde have 
haft det lettere ! 

A .  M enzinger S. J. 

P ET R U S . 
F. L. 0strup : »Petnis», 

Skuespil i 4 Akter. ( Kirke
ligt Samfunds Forlag. Ks6-
benhavn 1932. ) 

Siden elen Eukaristiske Kongres 
har det svirret i Luften med kathol
ske Tanker. Det var ganke natur
ligt, at det voldsomme Opgs6r i Folke
kirken Gang paa Gang henleclte Op
mcerksomheden paa den Autoritet 
og dogmatiske Fasthed, som ene og 
alene den katholske Kirke sidcler 
inde med. I Fosterdrabs-Diskus
sionen, der stadig optager Pressen, 
er det atter den katholske Kirkes 
urokkelige Standpunkt, man tager 
Kending af. Prof. Hermami Mucker
:manns Foredrag gjorde den :brede 
Offentlighed bekendt med de ka
tho.lske Grundscetninger vedrs6rende 
et aif Tidens inest brcendendc Pro
blemer : Racehygiejne eller Eugenik. 
Nogle Dage forinden havde Bene
diktinerpateren Dominicus J olrner 
samlet en anselig Kreds, hovedsage
ligt Ikke-Katholiker, blandt hvilke, 
foruden Byens akademiske Musik
verden, scerlig Folkekirkens Prce
ster og Theologer var reprcesentere
cle, til et Kursus i Gregoriansk Sang 
og gav dem et Indblik i den kathol
ske Liturgis ophs6jede · Sks6nhed. 
Gustav Adolf Jubilreet blev ikke fej
ret, uden at Franz von Jessen satte 
»den protestantiske Korsfarer» paa 
Plads. Kaj Munks Skuespil »Or
det», baade en Scene- og Bogsucces 
over al Forventning, nrevner gan
ske vist kurr det katholske i en kort 
Replik om Lourdes, men foruden 

Tanker om de Afds6de og Vcerneeng
lene, i hvilke vi med Glrede genken
der vor egen Tro, gaar der gennein 
hele denne fremragende Digtning 
en Understrs6m af Protestantismens 
Lrengsel efter det overnaturlige, 
efter Miraklet - en Hjemve efter 
den katholske Kirke. 

Til alt dette, der lyder som ka
tholsk Klokkeringning gennem Ds6g
nets Larm, kommer nu en af de 
mrerkeligste Bs6ger, der er skrevet 
herhjemme : Skuespillet »Petrus» 
af Sogneprrest i Horne ved Faa'borg, 
Dr. phil. F. L. 0strup. Det vil maa
ske vcere nogle kendt fra 1928, da 
Manuskriptet den 6 .  Api·il blev 
radi ofoneret. 

Bogen beskreftiger sig ikke som 
mange andre katholsk-orienterede 
Skrifter med middelalderlig Poesi 
eller Frans af Assisi eller Revision 
af elen grengse Opfattelse af Refor
mationstiden, men med et Emne, 
der ellers er Tabu for selv meget 
modige katholskvenlige Skriberiter 
- nemlig med Petrus og Primatet; 
I hvor hs6j Grad Forfatterens Pe
trusbillede drekker sig med det ka
tholske, vil en kort Gennemgang af 
Skuespillet vise. 

I Synagogen af Bethsajda - Pe� 
trus' Hjemstavn - har Synagoge
forstanderen lrest op af Profeten 
J esaias for det forsamlede Folk. 
Lcesningen sluttede med, at de onde 
vil efterlade sig et Navn, der bru
ges til Forbanclelser ; »men sine Tje
nere skal Herren give et nyt Navn.» 
Forstanderen .forklarer i sin Tale, 
hvordan det nye Navn, Gud giv.er 



sin Tjener, f9lrst ikke bliver for
staaet ; »men nreste Gang, naar Tje
neren har vist Lydighed, forstaar 
han det dunkelt ; nreste Gang endnu 
bedre . . . Lykkeligt det Menneske, 
for hvem . . . Herren nrevner hans 
Navn tydeligere og tydeligere, Nav
net, hvormed Herren og hans Engle 
skal benrevne ham i alle Evigheder.» 

Blandt Tilh9irerne er ogsaa Fiske
ren Sipipn. Medens de andre efter 
endt M9ide forlader Synagogen, bli
ver Simon tilbage og sp9lrger For
standeren, om det onde · Menneske 
skal brere sit forbandede Navn i al 
Evighed. Rabbien tr9lster ham med, 
at Gud kan udslette Misgerningerne 
og give et nyt Navn. 

I det samme h9ires St9lj fra Ind
gangen; Folk styrter i For.frerdelse 
ind i Synagogen igen, bag dem en 
Skare spedalske. De er ved at g9lre 
Opr9lr mod Byens Indbyggere, der 
Iader de.p1 sulte. Synagogeforstan
deren truer forgreves de spedalske 
med Lovens Straffe. Da iJ':Eder Si
mon beskyttende imellem. En af 
de spedalske vil slaa ham, men hans 
halvfortrerede Arm bliver staaende 
ubevregelig. De andre stormer ind 
paa Simon, men viger tilbage. De 
holder ham for en Troldmand. En 
af dem · ,---- »Spedalskheden g9lr 
synsk» - mener at kunne lre">e 
Trolddommen i Simons 0jne : der 
staar et Navn som »et Bolv:Erk, 
Vandene fo\·greves ibrydes imod, et 
Navn som {)Il l{lippe, Vaaben spn
derbrydes pfla». Du har altsaa et 
andet Navn end Simon, et Navn, 
som du fortier, et Navn, i hvilket 
du inaaske kunde helbrede O'> ! 
Dette benregter Petrus. »Det er Gud, 
der har rejst en Klippe mellem jer 
og jeres :,;yndige Forehavende ; mod 
den vil ogsaa Smertens Bplger bry
des. » Det lykkes Petrus at berolige 
de spedalsk�, og de forlader Syna
gogen. Men Simon er ved at segne 
af Sindsbevregelse. Han taler i Vil
delse om en Baad, der bruser frem 
over Bplgerne, der hvisker onde 
Ting om en, der har svigtet og for
nregtet. 
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Da Simon komI11er til sig selv 
igen, trreder Asser, hans Barndoms
ven til. Han siger, at Optrinet med 
de spedalske mindede ham om en 
Begivenhed i del'es Barndom. Det 
var, da de engang vogtede Faar sam
men; da kom Ulvene og Asser vilde 
overlade et Par Faar til dem for at 
redde Hjorden, men det vilde Simon 
ikke vide noget af : hvert Faar var 
ham ligesaa dyrebart som hele Hj or
den. Dette Svar, mener Asser, var 
en Hyrde vrerdigt. Og har du ikke 
i Dag som en Hyrde skrermet os 
alle mod de spedalske. Maaske har 
Gud Herren kaldet dig i Dag ved 
dit egentlige Navn, siger Synagoge
forstanderen, og Petrus gentager 
t9lvende: Simon Hyrden? 

Anden Akt spiller i Simons Hus 
i Bethsajda. Ungdomsvennen Asser, 
der er romersk Legionrer og impo
neret af Kejser Tiberius' Magt -
han er lige vendt hjem fra Rom -
spger forgreves at overtale Simon 
til at förlade sit Fiskergarn og trre
de i Cresars Tjeneste for at vinde 
.lEre og Ber9lmmelse. De kommer 
til at tale om deres Barndomslege. 
Engang legede de Konger, hver i 
sit Rige - hvem der var stprst ? 
Assers Rige med de mange Soldater 
eller Simons, hvis kongelige 01·d 
erkendtes af alle som Sandhed og 
hele Verden b9ijede sig for i Tillid 
- og hvordan han - Asser - f9llte 
sig slaaet af Marken. Alligevel synes 
Asser, at Simon ogsaa var egnet til 
at .f9lre Svrerdet. Hvilket Mod havde 
han ikke vist i Gaar i Synagogen ?  

Simons Moder kommer til og st9lt
ter sin S9in mod Assers Overtalel
seskunster. I Modsretning til Asser 
mener . hun, at Simon er kommet 
paa den rette Hylde ved at vrelge 
sin Fars Dont som Livskald. En 
Israelits Storhed er Fredrenes Stor
hed; der findes endnu dem, i hvem 
Israels Herlighed lyser i sin fulde 
Glans - den fromme Synagogefor
stander og nu den nye Profet, der 
er opstaaet i 0rkenen, en ny Elias. 
»Kender Hedningeverdenen til no
get saadant?» 



En Flak Bs,irn trrenger ind i Hu
set efter et Slagsmaal udenfor, to 
J s,idebs,irn og to hedenske Soldater
bs,irn, der forstyrrede de j s,idiske 
Bs,irns .fromme Leg og vilde tvinge 
dem til en grim Leg paa Hedninge
vis. Allerede hos disse Bs,irn kan 
man se Forskellen meHem Israel 
og Hedningerne, siger Moderen, og 
»hvordan selv i vore Bs,irns Leg 
Herren er med ! »  Naar nu Asser 
for enhver Pris vil gaa til Cresars 
Lejr, sendes han vel dertil af 
Herren, som han sendte Israel 
til Babylon - for dets Lutrings 
�kyld. Mon Asser kender sit egent
lige Navn? Det er nok dux militum 
- Hrerfj<ireren, svarer han krekt. 
Da Simon bemrerker, at det Navn 
havde Asser selv givet sig ;  han skul
de ss,ige at lrere det Navn at kende, 
hvormed Herren nrevner ham, faar 
han af Asser det Svar : Efter det 
beskedne Livsmaal at ds,imme, som 
du anser for dit, er dit Navn vel 
Simon Fiskeren. Og Simon : Simon 
Fiske1·en siger du . . .  ! 

I 3. Akt kommer Simon til sin 
Fars Grav. Vi faar at vide, hvad 
der tynger hans Sjrel : at ved Fade
rens Ds,id havde han glredet sig, da 
han nu skulde arve hans Baad. 
Han, der altsaa havde fornregtet sin 
Fader, skulde nok brere Navnet »Si
mon Fornregteren» .  To halvt sind
syge Mennesker er med Simon. 
Folk kalder dem for »Evighedens 

. Bs,irn» .  Den ene af dem, Tobias, 
lever i Fortiden, den anden, en 
Kvinde, Sebna, i Fremtiden. Tobias 
trs,ister Simon. »Fornregter» er det 
Navn, som du selv har givet dig. 
Gud kender dig ved et andet Navn, 
som du har ejet i Evigheds Fortid 
'og, fs,ijer Sebna til, vil ej e i Evig
heds Fremtid. Men sige dig dette 
Navn kan kun en Profet; De nrev
ner Ds,iberen Johannes. Simon tviv
ler. »Rygtet kan have overdrevet.»  
Da vil Herren, siger Tobias, kunne 
gs,ire en Maud til Profet, alene for 
din Skyld - »blot der er et Sps6rgs
maal, der brrender i dit Hjerte med 
hellig Lue» .  Ogsaa Simons Moder 
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og Synagogeforstanderen k6mmer 
til Graven. De taler ligeledes om 
Johannes, og Simon beslutter sam
men med Asser at opss6ge ham. 
»Der mener Simon, kan j eg nok 
faa hs6re min Dom.» Paa Vej til Jo
hannes - 4. Akt: - ms6der de den 
Isisprrest, der i Rom har indviet 
Asser i Isismysterierne .  Prmsten 
agter sig ogsaa til Johannes. As ser 
ss6ger at overtale Simon til at be
nytte sig af denne Mands Seergave 
for at lrere sin Fremtid, sit sande 
Navn at kende.  For at overvinde 
Simons Modstand mod dette »He
denskab» ,  gs6r Asser og P rresten 
greldende, at I sis kun er et Udtryk 
for Guddommens Moderkrerlighed, 
som jo ogsaa Profeterne kender : 
»Fs6r vil en Moder glemme sit Barn, 
fs6r Herren vil glemme Israel» .  Og 
hvad Seergaven angaar, drejer det 
sig ikke om Troldom; blot man 
lukker Sjrelens 0jne for alt for
styrrende, vil enhver kunne lrese 
Fremtiden i den nuvrerende Virke
lighed. Simon synes, det minder om 
de to »Evighedens Bs6rns» forvir
rede Tale, men fatter alligevel Til
lid til den mrerkelige Mand, og den
ne fs6rer ham hen til Jordanflodens 
Bred - i Baggrunden - hvorfra 
Israel saa tit saa sin Skrebne sti
ge op. 

Da ser Simon en storslaaet Vi
sion - der ogsa� fremfs6res paa 
Scenen. Man ser Peterskirkens In
dre med Indskriften Tu es Petrus 
oppe under Kuplen. Kirken er fuld 
af Mennesker. Simon staar mellem 
dem. Han forstaar intet af det hele 
og stiller Sps6rgsmaal til En ved Si
den af ham, der förekommer denne 
ligesaa ubegribelige : Hvad det er 
for en Kirke? Hvem der hviler i 
denne Grav? Hvad »Apostelfyrsten» 
var for en Hersker? Hvad hans 
N avn var ? Medens den anden · pe
ger op i Kuplen, og Simon lreser 
Petri Navn, breres under Evviva
raab Paven ind. Simon udbryder : 
»Se, hvilken Olding, en Hersker . . .  
Er det et M.enneskes Aasyn? Ja, 
saadan maa en gudsendt Hersker se 



ud. Hvor kan nogen staa ret paa 
sine Fpdder over for ham? (Han 
ser Folk lmrele. ) Ja, det forstaar 
jeg.' Her tvinger en usynlig Magt 
alle i Knre. (Han kmeler. Paven 
g0r velsignende Korsets Tegn. To
get skrider videre. De kmelende 
rejser sig. ) Manden ved Simons 
Side belrere.r ham om, at det er Pe
tri Efterfplg.er. »Petrus er dpd, og 
dog qpr han aldrig, han lever i sine 
Efterfplgere. Riget bygget paa ham 
kan selv Dpdsrigets Porte jo ikke 
true. Og der.f.or arver hver af hans 
Efterfplgere den fulde Magt.» 

Simon staar stadig overvreldet og 
forvirret, da Mandeil spprger ham : 
»Hvad er dit Navn ?» - »Det er Si
mon Jonas'es Spn.»  - »Det var da 
mrerl�eligt. Eller maaske · du vil 
have mig til det bedste ?» - »Hvad 
er det, der er mrerkeligt?»  - » At 
du brerer selve Petrus'es Navn ! »  -

Visionen forsvinder. Simon kom
Ufer til sig selv igen og fortreller 
til Asser og Isisprresten, hvad han 
har set. Han holder det selv for 
en Drpm eller .et Gpglebillede, men 
Prresten forsikrer ham, at det, 
han saa, var hans Fremtid :  »Jeg 
er ikke langt fra at tro, at jeg for 
din Skyld er blevet Profet» .  Men 
Simon vil ikke tro. Han vil hen
vende sig til den rigtige Profet, til 
Johannes. 

Folk stimler sammen. En Skare 
kommer, hvoriblandt Dpberen Jo
hannes der taler om Messias og pe0 
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ger ud mod »det Guds Lam, som 
brererVerdens Synd». Og Simon hvi
sker til As ser : » Ham -yil j eg spge ! » 
og gaar. - Alle: Moderen, Synagoge-

- forstanderen, Asser, Tobias, Sebna 
og Isisprresten lejrer sig omkring 
Dpberen. Efter nogen Tids Forlpb 
kommer Simon tilbage - glrede
straalende - og udbryder : »Alt, alt 
er blevet anderledes. Han er der -
Kristus - Han har sagt mig mit 
Navn - Tu es Petrus». 

Johannes opfordrer Skarerne til 
Omvendelse, til at bringe et Offer, 
hver det, som han i sit Hjerte ff)
ler, at Herren begrerer. Ogsaa Isis
prresten vil bringe sit Offer - kaste 
sin egen Klogskab over Bord. Saa 
siger han til Petrus : »Og du, hvad 
vil du ofre ?» - »Alt, alt, for at han 
kan gpre mig til en anden.» »Paa 
hvem Navnet Petrus passer ?» ( Si
mon nikker.) 

F. L. 0strup har skrevet et lig
nende Skuespil f pr : »Hvis en Guds 
Spn kom. Hvordan maatte han saa 
vrere? Hvad Grrekerne, som spgte 
Jesus, talte med hverandre om,>> 
( De Unges Forlag 1921. ) Medens 
dette Skuespil mere er et Lrese-

. drama, et »apologetisk Forspg» i 
Samtaleforrn, er Petrus ikke uden 
strerke dramatiske Virlminger. Det 
vilde vrere en Opgave for et dygtigt 
Hold af katholske Spillere at faa 
dette Stykke frem paa Scenen -
og det burde vrere en .A<.:ressag. 

A .  Menzinge1· S . •  J .  
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T R E . F LVK T L E O E N D E R. 
E F T E R  G A M L A  T E X T E R . 

JUNGFRU MARIAS TÅREDUK. 
Bitter vånda kvalde den heliga 

moderns hjärta, medan hon med 
Josefs, sin makes, bistånd förde 
det gudomliga barnet i säkerhet 
undan konung Herodes' vrede. För
visso var detta ej att undra över, 
ty den väg de flyende hade att till
ryggalägga, innan de omsider nåd

disk beskyddare, allena med det 
värnlösa barnet i faror och umbä
randen. Misströstan insmög sig i 
hennes bedrövade hjärta, och i de 
ändlösa dagsledernas begynnelser 
sporde hon sig understundom, om 
det väl någonsin mera skulle varda 
henne förunnat att fästa sin boning 
i trygghet på denna jorden. 

de Egyptens land, 
var både lång och 
mödosam. Sedan 
den väl hade bu
rit över judafol
kets landamären, 
ledde den tvärs 
igenom den öde 
öknen, varest le
jon och giftiga or
mar lura och vilda 
rövare hava sitt 
tillhåll i klyftor
na. De ideliga för
följelserna, för 
vilka den heliga 
familjen var ut
satt, tröttade jung
fru Marias sinne 
och uppfyllde det 

Carlo Do/e i :  1fater Dolorosa. 

Denna hart nära 
olidliga ängslan, 
vilken vi nu hava 
beskrivit, fram
pressade tårar i 
den heliga jung
fruns ögon, så att 
klara pärlor till
rade utför hennes 
kinder. På det 
att icke Jesus el
ler Jo<;ef måtte se 
hennes mödstu
lenhet och smär
tas därav, gömde 
hon emellertid sit t 
ljuva anlete in
nanför ,sin ,slöja 
och avtorkade med 
denna förstulet si

med en aldrig slumrande oro för 
den dyra skatt, som hon bar vid 
sitt hjärta. Om dagen brände so
lens heta strålar hennes hjässa, men 
om natten, medan den kalla månen 
lyste på fästet, darrade flyktingar
na av köld, och icke sällan hördes · 
då den späde pilten kvida. Vid slika 
tillfällen föreföll det Jesu moder, 
som vore den djupa stillheten i öde
marken ännu svårare att uthärda 
än dagens röster och larm. Av hun
ger och törst utmattades hennes le
kamen, varför jämväl hennes ande 
stundtals förlorade sin styrka. Då 
jagaaes hon av ångest vid åsynen 
av Josefs sviktande kroppskrafter, 
bävande inför tanken att en dag be� 
finna -sig utan någon som helst jor-

na tårar. Som den hulda modern 
grät mycket och ofta, blev hennes 
slöja genomvåt av hennes hemliga 
tårar. Men varje lördag, då morgo
nen grydde bakom bergen i öster 
och nrnnnen och barnet ännu voro 
försänkta i sömn, utbredde hon den 
lönligen till torkning på ökensan
den, för att den skulle synas såsom 
ny på den heliga sabbaten. Och för 
att jungfru Marias tåreduk skulle 
få vara torr på denna festliga dag : 
lät den gode Guden sin klara sol 
skina ifrån himlavalvet varje lör
dag under hela flykten till Egypten. 

Men på det att vi, som så långt 
efteråt höra dessa händelser · för
täljas, måtte minnas och betänka 
vilka bitti'a hjärtekval smärtornas 



moder hade att utstå, innan i 
sinom tid ett svärd gick igenom 
hennes själ, så låter Herren alltjämt 
städse sin sol skina om lördagarna. 
Väl kan det hända, att det någon 
gång både regnar och ruskar på 
veckans sista söckendag. Molnen 
genombrytas dock alltid av solske
net åtminstone under den korta 
stund, som tarvas, för att en huvud
slöja skall hinna torka till sön
dagen. Då tindra regndropparna i 
rosor och violer likt tårarna på den 
heliga jungfruns kinder. 

NÄKTERGALEN. 
Jungfru Maria satt utanför hyd

dans dörr och vaggade J esusbarnet 
i sin famn. Det var i skymningen, 
och skuggorna ifrån cypresser och 
myrtenträd begynte bliva blåa och 
förlängas. 

Hela dagen hade barnet varit 
sorgset. Den milda jungfrun hade 
tryckt sina svala läppar emot sin 
älsklings tinningar, och hon hade 
sjungit sina vackraste visor. Hon 
hade sjungit om Guds änglar i para
dis, om den kärleksfulle Fadern, 
som sitter på sin tron i höjden, och 
om himmelrikets härlighet. Hon 
hade sjungit om jordens skönhet, 
då ängarna ikläda sig .sin blomster
skrud om våren och markens käl
lor dansa, om Sarons liljor, om snö
vita anemoner och blodröda crocus 
på Judeens hedmarker samt om den 
bleka rosmarinen, som doftar ljuvt 
i sommarnatten under Sions berg. 
Om solen och månen och de tusen 
sinom tusen strålljusen på himme
lens fält hade hon sjungit och om 
sin egen rena modersfröj cl i den 
första julnatten på jorden, då him
melens härskaror lovade Gud och 
Betleheni,s stjärna lyste. 

Dagen lång hade jungfru Marias 
ljuva stämma ljudit. Likt en hjärt
stillande klockringning hade den 
klingat genom hyddans öppnade 
dörr. I klara toner hade den berät
tat för det gråtande gossebarnet om 
den lilla tjänstvilliga åsnan, som 
icke sparade sin rygg utan tåligt 
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har sin dubbla börda över berg och 
,dal, till dess att korsets tecken vart 
innött på hennes rygg att bäras av 
henne själv och alla andra åsnor 
intill tidens slut såsom ett heders
tecken inom deras släkte och ett 
minne om flykten till Egypti land. 
Den hade berättat om vildrosens 
små skära och vita kalkar, huru
som de hade blommat upp på elen 
risiga törnrosens grenar, då barnets 
lindakläder hade bretts ut över dem 
att torka i ökensolen. Där ett vått 
plagg hade kommit vid den för
tvinade busken, där hade nypon
blommorna rodnat som en ros, men 
varhelst en liten torr flik hade rå
kat snudda, där lyste blomman lika 
bländande vit som bindornas tun
na linne. Ännu i solnedgången 
sjöng jungfru Maria och var i cke 
trött av att . vyssja sitt barn till ro. 
Om all jordens sorg och glädje ta
lade hennes ömma röst, om lyckan 
att bo i sin hjärteväns hjärta, den 
där betar sin hjord ibland liljor, om 
lidandets törnestigar och om män
niskosläktets eviga längtan efter 
salighet och frid. 

Förgåves. 'Dagen svalkades, men 
barnet grät alltjämt. Då förstum
mades med ,ens den hulda stämman. 
Jungfru Maria hade blivit hes av 
att sjunga för Jesusbarnet hela 
Guds långa dag och förmådde ej 
längre .frambringa en enda ton i 
sin trötta, såriga strupe. Miss
modig blandade hon sina tårar med 
sonens. 

Hör ! Då stiger plötsligt den lda
raste drill ur myrtensnåret. En 

· liten obetydlig fågel hade suttit 
gömd därinne i bladens skugga un
der dagens alla heta timmar. Och 
som han hade förhållit sig alldeles 
orörlig · hela tiden och bara upp
märksamt lyssnat på den heliga 
moderns vaggsånger, så hade dessa 
gått in i hans minne en efter en, 
till dess att han kunde dem utantill 
allesammans. På den första klara 
drillen följde en ny. Efter den kom 
en andra, en tredje, en hel visa. Det 
lilla sång.arhjärtat lyfte ,sig i änd-



löst jubel, strupen svällde, djupa 
brösttoner gurglade och darrade. 
Det var, som om hela den lilla 
fågeln hade upplösts i drillar och 
melodier. Han skrattade, snyftade, 
visslade, grät. Han hade kunnat dö 
av sång. 

I ett nu slutade han, lika plötsligt 
som han hade börjat. Och så flög 
han på små susande vingar tvärs 
över det öppna 
fältet emellan 
hyddan och sko
gen och satte sig 
på den heliga 
jungfruns skuld
ra. Han hade sitt 
lilla huvud på 
sned och betrak
tade med svarta 
pärlögon ifrån 
sin upphöjda 
plats så förnt1m
stigt det oskyl
diga barnet, vil
ket nu slumntde 
på sin moders 
knän. 
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benådade stämma. De små barnen 
somna så gott i ljumma sommar
kvälla1: vid hans klockrena melo
'dier. Skaldens hjärta öppnar sig, 
och de skönaste drömmar glida dit
in, då näktergalen spelar. Då Maria
fågeln slår sina drillar, mötas de 
älskandes läppar. Men i varje själ, 
som på jorden är allenast en gäst 
och främling, stiger vid hans toner 

en ljuvlig läng
tan till det him -
melska faders
huset. Genon1 
fönstret till den 
endes kammare 
klingar den för
trollande musi
ken. Då sänker 
sig friden över 
den kämpandes 
läger, anden lös
göres ur stoftets 
bojor och lyfter 
sig så lätt som 
en fågel på jub
lande vingar mot 
ljuset. Näkter
galen :sjunger 
alla i dröm. Sko
gens övriga sån
gare tystna, då 
han höjer sin 

- Du kära lil
la fågel, viskade 
Maria, i det att 
hon strök över 
den vingade sån
garens anspråks
lösa, gråa fjäder
skrud med sin 

Fra11ccsco Fra11cia :  Den heliga jungfrun härliga stämma, 
med barnet. bäcken risslar 

kind och med sina läppar smekte 
den rostbruna skiftningen på hans 
silkesglänsande huvud, du kära lilla 
fågel, jag tackar dig så innerligt för 
att du har hjälpt mig att trösta min 
son. Till belöning för den stora 
tjänst du därmed har gjort mig 
vill jag skänka dig min röst och 
förläna dig gåvan att minnas alla 
mina vaggvisor och sagor. Se så, 
flyg nu, älskliga lilla varelse, till
lade hon därpå och kysste fågeln 
på det hårda näbbet, flyg ut i den 
stora vida världen och hugna även 
där de oskyldigas och bedrövades 
hjärtan. 

Sedan den stunden sjunger näk
tergalen med jungfru Marias guda-

då så stilla som 
en viskning över kiselstenarna, lö
ven susa ej längre, vinden �ojnar, 
och havets ·böljor skvalpa varsamt 
emot stranden. Allt levande lyssnar. 

Men högt högt uppe över jorden, 
i de eviga boningarna bortom som
marens skyar och nattens stjärnor 
stiger ur den vita skaran, vilken 
står inför tronen och tjänar Herren 
med lovsång och böner, en stämma, 
renare, mildare, stark:ire än någon 
fågels i världen. Maria, himmelen'-' 
näktergaJ.., bedei·. 

JERIKOROSOR. 
öknens ödemarker lågo bakom de 

flyende. Längtans lai;id, Egypten, 
utbredde sig för deras blickar. Likt 



en blomstermatta låg det utbrett 
för Gudsmoderns fötter, en jätteoas 
med vatten i överflöd, en lustgård i 
bergens svalka. 

överväldigad av lycka sjönk 
Maria · på siria knän. Ho� lade i 
denna saliga stund icke m-ärke till 
pilten, som lekte bredvid henne på 
sanden, och hon hade ej tanke 
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ur sin försjunkenhet, fick hon se, 
att gropen, som hennes knän hade 
intryckt i marken var fylld med 
röda rosenblomster, vilka purprade 
ökensanden likt klara hjärtestänk. 
Snyftande lutade hon . sig ned över 
de förunderliga små blommorna 
och tryckte deras lijekalkar emot 
sin skälvande mun. Långsamt som 

Fra A 11gelico :  Flykten till Egypten. 

övrig för mannen, vilken vid hen-
1ies sida stum skådade ut över Nil

landet. Hon tog väl icke ögonen 
ifrån de smaragdgröna ängarna 
längs flodstranden och upphörde 
icke att betrakta de trygga, murom
slutna städerna. Dock uppfångad� 
hennes blick alls intet av detta, som 
låg framför henne. Hon förnam ej 
annat än minnena, vilka strömmade 
fram över hennes hjärta. Hänryckt 
lyfte hon sina händer och tackade 
Gud för räddningen. 

Då den milda mön uppvaknade 

i sömnen samlade hon så ett dof
tande knippe och fäste det vid :sitt 
bröst. 

Och åter färdades hennes dröm
mande tanke de vägar, som hon 
hade tillryggalagt med sina båda 
kära. I erinringen vandrade hennes 
blick tillbaka över ökenländernas 
gränslösa ödevidder, långt, långt 
bort emot det fjärran h�mlandet, 
varest änglarna hade spelat och 
sjungit hela den underfulla, · stjärn
klara julnatten och barnet hade 
burits fram inför Guds anlete, i ·  



helgedomen på Sions berg. Läng
tansfullt vände hon sitt ansikte 
emot norden. 

Se, då såg hon, att så långt hen
nes spanande öga nådde, där glöd
de de väldiga sn1å rosenblomstren. 
I täta klungor lyste de emot henne 
och i glesa, vindlande kedjor lika 
käcka små soldater på spejarestråt. 
Varhelst hennes fladdrande kjortel
fåll hade snuddat till jorden, där 
syntes de sållade ut över den sön
derspruckna n1arken, · och i varenda 
liten fördjupning, formad efter hen
nes smala fot, där frängdes de i 
hundradefal med varandra i öken
sariden. Bland Moa:bs berg, på de 
brunsvedda hedmarkerna omkring 
Hebron, över allt, där hennes bitter
ljuva :moderslycka hade ,blommat 
och hennes strupe hade samman
snörts av ångest, däi· bninno nu i 
solskenet de blodröda blomsterlan
den. Ja, ända bort till det avlägsna 
Betlehem, där flykten hade tagit sin 
,begynnelse, skymtade hon det purp-
rande rosenbandet. 

Och pilgrimen, när han uppsöker 
de heliga stigar, som en gång tram
pades av Madonnans flyende fot, 
bryter med varsam hand mirakel-
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blomman och fäster den som hon 
invid sitt röda hjärta. De små bar
nen lägga var� år i J esusbarnets 
krubba den blomma, som fägnade 
deras mormors mormoder, och se 
med undran den förtorkade och 
krumpna löken vakna upp till färg 
och doft. För munken i hans cell 
öppnar minnets och drömmens 
blomma i varje julnatt på nytt sitt 
röda, brinnande hjärta. Detta kan 
väl förvandlas, såsom allt i denna 
förgänglighetens värld måste skif
ta och växla. Men det kan icke för
multna, och dess låga slocknar ald
rig. Ännu efter tusen år och flera 
därtill lever nämligen J erikorosen 
alltjämt och knoppas, såsom allt 
det, varvid en fläkt ifrån det odöd
liga en gång har snuddat. 

Ty ·så har den Allsmäktige i sin 
outgrundliga vishet ordnat det för 
sina utvalda här på jorden, att lika 
visst som på glädjeutsäde städse 
följer tåreskörd, lika visst spira 
evighetsblomster i spåren av deras 
via dolol'Osa, brännande längtans 
ökenväg igenom livet. Kristus, de
ras korsfäste Herre, till ära. 

Amen. 
Lisa Lundh. 

J U  L ENA T T. 
Va�l' hilset, jul, med dine klokke

tonel' 
del' l'ingel' höitid inn i hus og hjem, 
med jubelsangen om vål' jol'ds fol'

sonel' 
som smiler fm det skjöd, lwol'på 

han trone1·, 
J.lfw·ias model'skjöd i Betlehem I 

Val' hjel'tet tungt og Vel'den möl'k 
og dyster -

der Cl' slik f1·yd i denne k.lokkeklang. 
Det el', som englehender .malmen 

l'yster 

med bud f ra evighe(ens gylne kys
ter, 

hvol' lwrpen klingel' til f orlöstes 
saµg. 

Vmr hilset, jul, med dine lyse min
ner 

om skjöirne, uskyldsrene barndoms-
år ! 

Hvert al', nal' jules'tjeme)i Jr-lal' op
rinner, 

det er, som om vi alter veien finne.i· 
i ilbake til den gylne livets vår. 



Så er der håp for hver hvis hjerte 
banker 

i sorg og anger for de år som 
svart 

Så e1· der tröst for alle tunge tan
ker, 

så e1· der lys lwor enn du villsamt 
vanker -

i Jesu barnesmil du nåden fant. 

Vrer hilset, jul 1111'.d dine kjente sange 
som kaller smilet gennem tårer 

frem ! 
Forsakte sjel, et dine sorge1· mange, 
löft blikket op, og vre1· ei len,ger 

bange : 
der lyder julekvad i lwert e t  hjem ! 

Og julens kvad om kjmrlighetens 
under, 

det har sin egen fagre melodi 
med lmgedom for alle sjelens vun

der, 
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med lönlig tröst i ve og dysfre s tun
der, 

med nådens lys på hver en dun
kel s ti. 

Vrer hilset, julenatt, du dype, stille, 
med himlens lcongesönn i annods 

, hjem, 
du gledens b,·önn og fredens klare 

kilde 
med nådens glans i bameöine mil-' de -
,vmr hilset, julenatt fra Betlehem ! 

Så ofte, himmelbarn, mitt arme 
hjerte 

du kalte med din julestemnings 
makt, 

så tidt du sökte mig i smil og smer
te -

velan, nu tender jeg min julekje1·te, 
nu blir jeg din ved kjmrlighe tens 

pakt. 
K. KJELSTRUP. 

SMÅ K Å S E R I E R . 
Underbm·t. Vere passum, immolatum 

En Stockholmska, som våras 
befann sig i Dublin, kom att när
vara vid den Eukaristiska kongres
sens avslutningsmessa. Gudstjän
sten hölls i det fria, och ett million
tal pilgrimmer, från all världens 
länder, assisterade. Altaret var rest 
på en hög och bred perrong med 
trappa utmed hela fasaden och med 
pelarburen överbyggnad. En skara 
festskrudade, höga prelater av olika 
nationer, men av sa111n1a univer
sella Kyrka, officierade. 

Mons transens juvelsmyckade 
guldsol omstrålade den vita Hosti
an, En1n1anuel, »Gud n1ed oss», som 
i sanning gudomligen råder över 
materie, tid och rum. De försam
lade knäböjde i dyrkan. Rökelse 
offrades åt Gud, verkligt närvaran
de. Lovsången ljöd : 

»Ave verum corpus Natum 

De Maria Virgine. 

In cruce pro homine ; -» 

Vår landsmaninna såg i sin håg 
och såg sig omkring och tänkte : 
»Jag är kanske den enda av menig
heten, som genomskådar sveket. 
Underbart, - helst som jag aldrig 
ägnat den katolska trosläran en 
timmes uppmärksamhet». 

Och när så Påven i Rom per 
T. S. F. gav de församlade den Apos
toliska välsignelsen: »Benedicat vos 
omnipotens Peus, Pater, Filius et 
Spiritus Santus». Då tänkte vår 
svenska : »En modern uppfinning 
i obskurantismens tjänst». 

Mal a propos Darwinsjubilee t. 
Avpassad för samma miljö och 

med liknande livsprocesser är män
niskan anatomiskt och fysiolo
giskt organiserad som djuren. Och 
eftersom djurarterna sinsemellan · 
äro skiljaktiga, så bör där vara en 



djm;art, ,som rent animaliskt sett, 
mest liknar människan. Apan sy
nes vara denna djurart. Anatomiskt 
är likheten stor ; histologiskt är 
skillnaden stundom minimal. 

Reducerad till sina enkla grund
ämnen visar växtvärlden liknande 
kemiska beståndsdelar som djur
världen. Man kan finna den växt, 
som kemiskt mest liknar männi
skan, liksom apan organiskt. Ej 
tillräckliga skäl att inrangera vare 
sig apan eller denna legym bland 
våra förfäder. 

Förutom de nödiga kemiska pro
cesserna och det vegetativa eller 
organiska livet, som kännetecknar 
växterna, söka djuren tillfredsställa 
andra begär, tydligen till sin väl
måga och ,belåtenhet. En männi
ska, med normala kemiska proces
ser, ett vegetativt och animaliskt 
liv utvecklat enligt sin art, som 
högststående i varelsernas hierarki, 
är därmed icke människa. 

Avståndet från de lägst stående 
Yarelsema till de högst stående dju
ren är intet i jämförelse med av
ståndet som skiljer människan från 
djuren ; detta mätes 'med 9ändlig
hetsmått, och ingen »felande länk» 
kan överspärra det. 

Malplacerad kritik. 
Man hör sägas : »Den katolska 

Kyrkan är tyrannisk, hon hindrar 
folk att skiljas». 

Nej, hon hindrar ingen att skil
jas, och hon hindrar ingen att stjä
la, men hon förbjuder folk att skil
j as, och hon förbjuder folk att stjä
la. Och alla hennes. trogna äro 
lycksaliga att lyda henne. De kalla 
henne »helig» och »god och vis 
Moder». Vad kan ni bättre be
gära ? 

Fännrisulven. 
En engelsk .dam sade till mig för 

längesedan : »Ni ha i ert land en 
ädel och djuptänkande kvinna med 
ett predestinerat namh, Key, Nye-

329 

kel, som öppnar porten till lyckans 
rike. Fri kärlek och bamens år
hundrade». 

Som synes lycka för alla åldrar. 
Tyvärr har erfarenheten visat) att 
ju friare kärleken är, des·s mind\'.e 
ha barnen skäl att r9sa århundra
det, - om de så ens få vai·-a · med. 

Så där kan man missta sig : 
»Irren ist menschlich». 01n blott 
våra djuptänkare nöjde sig med att 
irra för egen del, men de ska ha 
med sig samtid och framtid. 

Numera lova andra profeter lyc
ka och välgång åt dem, som spränga 
ai1dra portar och slå ikull skrank, 
s.mn stått sen urminnes tider, -
o'ch släppa lös Fännrisulven, eller 
ännu värre. Sen kan man stå där 
och vissla. 

Makter. 
Den bildade allmänheten i latin

ska länder visar föga smak för 
Strindbergsdramer. Orsaken? -
Hemska gåtor förlora myck�t i in� 
tresse, om man känner deras lös-· 
ning och ser klarare än författaren 
i 'den infernaliska komplikationen. 

En svensk journalist, som i Pa
ris sett en Strindbergspjäs, skrev 
en berömmande recension, men an
märkte, att skådespelerskan, som 
innehade den kvinliga huvudrollen, 
gjorde ett orimligt mi,sstag. När den 
dämoniska situationen nådde sin 
kulmen gjorde hon nämligen kors
tecknet ! » In nomine Patris, ett Filii, 
ot Spiritus Sancti är skydd mot 
onda makter», det kunde skåde
spelerskan genmält, om hon fått 
kannedom om kritiken. Och jour
nalisten kunde förklarat .för henne, 
att i Sverige ha vi längesedan av
skaffat mörkrets makte1:, vilket på
stående torde förvånat henne, om 
hon kände ,svenska förhållanden 
lfovudsakligen genom Strindbergs
litteraturen. - Äro vi i Sverige så 
upplysta att vi även avskaffat lju
sets makter, Världens Ljiis? 

M. F. 



Fra Oslo. 
Hs. Höirerverdighet 8iskop Jakob 

c1v Seljas inntog i St. Olavs kirke i 
Oslo söndag d. 30. oktober :blev en 
u forglemmelig höitidsdag. Skj öht 
der kun var adgang til kirken för 
dem som i tide hadde sikret sig ad
gaiigstegn, var den strålende, fest
lig smykkede kirke allerede lenge 
för höitideligheten fyllt til trengsel. 
Biskopen kom like fra utlandet og 
var I Fredrik.stad blitt mött av Ad
mini strator mgr. 1rgens som -
sammen med konsul Eirlai' Benu111 
og fabrikkeier Leo Miiller - söi1-
dag morgen fulgte ham til Oslo. På 
jernhanestasjonen i Oslo möttes 
Biskopen av Dominikanernes prior 
pater Dr. Bechaux og mgr. Snoeys 
fra Bergen. Da St. Olavskirkens 
klokker litt over kl. 10 kimende for
kynte at automobilene var i sikte, 
drog · sognepresten mgr. Dr. l(jel
sil'up, med en hel rekke geistlige og 
ministranter i prosesjon ned til kir
kens hovedinngang, hvor rnottagel
sen fant. sted efter det romerske ri
tuals forskrifter. Efterat utnevnel
sesdokumentet var oplest, feiret 
så Hs. Höirerverdighet pontifika:1-
messen assistert av 10 geistlige. 
Festprekenen holdtes av mgr. Kjel
strup som efter en historisk o,,e.r
sikt om Moderkirkens historie . i 
Norge i gammel og Il); tid tolk'et 
de norske kat9likkers glede ove'r 
aUer å ha en biskop i Oslo Aposto
Hske Vikariat. Efter messen var 
der et kort velkomstmöte i Sankta 
Sunnivaskolens gymnastikksal, hvor 
taler og sang vek.slet og Biskopen i 
en hjertevarm tale takket for den 
festlige mottagelse. Blandt de man-
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ge telegrafi ske hilsener som var inn
löpet til festen kan nevnes telegram
mer fra biskoppene i Sverige, Dan
mark, Island og Finnland samt fra 
de apostoliske overhyrder for Nord
Norge, Midt-Norge og Freröyene. 

Efter nogen dagers ophold i Oslo 
drog Biskopen til Vestlandet, hvor 
han feiret festlig pontifikalmesse i 
Bergen og Stavanger og innsatte de 
nye sogneprester i Maristpatrenes 
tidligere stasjoner Stavanger og 
Haugesund som denne kongrega
sjon nu har forlatt for å overta me
nigheten på Stabekk ved Oslo. I 
Jesu-hjerte-kapellet på Stabekk 
blev velrerv. pater P. Bzdyl höitide
lig innsatt til sogneprest .söndag d. 
6. november. Hans kapellan er pa
ter de Paepe av samme kongrega
sjon. Som sogneprest ved Sankta 
Birgittas menighet i Fredrikstad, 
efter velrerv. pastor A. Rottier's for
flytning til Drammen, har Hs. Höi
rerverdighet konstituert den tidlige
re Apostoliske Administrator mgr. 
Irgens. 

l(atolskt JmZltum1·bete i England. 
Den amerikanska tidskriften 

» Catholic Historical Revie,v» inne
höll för någon tid sedan en uppsats 
om den engelska lrntolicismens nu
varande läge. I frä1nsta rummet 
omnämndes de engelska katoliker
nas socialaktion, vars medelpunkt 
är det år 1909 av Pater Platen gnm
dade »Catholical Social Guild», som 
liar sitt säte i Oxford och arbets
cirklar i nästan alla engelska stä
der. Dessa cirklar räkna i genom
snitt icke mer än 9 eller 10 med
lemmar. Sinsemellan underhålla de 
ett livligt tankeutbyte och hava ett 
gemensamt vandringsbibliotek, som 
även står till andra socialt intres
serades förfogande. Inflytande på 
den offentliga meningen söka med
lemmarna öva genom småskrifter 
och större års.publikationer även
som genom . sommarkonferenser, 
vilka varje gång syssla med ett ,be
stämt aktuellt socialt problem. 
Mycket hava de engelska katoliker-



na även åstadkommit på skolunder
visningens qmn\de, och de privata 
katolska folk- och realskolorna be
sökas av c :a 425,000 barn. Länge 
har man haft tanke på att upprätta 
ett katolskt universitet, men denna 
tanke har ännu icke kunnat för
verkligas. Däremot har man lyc
kats att vid de flesta ,statsuniversi
teten bild-a katolsk-a studentg1·up
per, vilka utveckla en livlig verk
samhet i religiöst och allmän-kul
turellt avseende. Bland student
hemmen vid Oxfords universitet 
åtnjuta benediktinernas, dominika
i1ernas, franciskanernas och jesui
ternas .stort anseende. För utbre
dande av och till försvar för de ka
tolska frossanningarna finnas två 
sammanslutningar, nämligen »Cat
holic Truth Society», som ägnar sig 
åt det skrivna ordets apostolat, och 
)>Catholic Evidence Guilcl», som ver
kär genom det talade ordet. Av 
stor betydelse är det år 1926 grun
dade katolska förlagshuset Sheed 
and ,vard, som ledes av katolska 
lekmän, samt »Katolska Institutet 
för högre studier» i London med 
treåriga kurser i teologi, filosofi, 
bibelvetenskap och kyrkohistoria 
för bildade lekmän. 

Biskopsord om den katolska skolan. 
· »Croix» har offentliggjort ett 

herdabrev av Biskop Roques av 
:Montauban, vari det bl. a. heter : 
Mera än någonsin äro i efterkrigs
åren de enskilda. individerna och 
folken andligen rotlösa. Den krist
na skolan har därför en kolossal 
betydelse, den måste få en domine
rande plats bland våra strävanden 
och påkalla den · största frikostig
het, ty vi äro ansvariga för fram
tiden och för de generationer, som 
förbereda den. Om det är sant, att 
barnen, vilken 111iljö de än må tills 
höra, bära i. sig framtidens byggnad 
- vem kan då förbise, att allt kom
mer an på att lägga en god mora
lisk grund för denna byggnad, så 
att den i framtiden kan hålla stånd 
och få sin riktiga gestaltning. Om 
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det är sant, att i en värld som pinas 
vid tanken på framtidens osäker
het, alla kriser ytterst bottna i en 
samvetskris, då bjuda förnuftet och 
intresset för framtiden att nyskapa 
resp. reformera samvetslivet. I jäm
förelse med de jordiska krafter, 
som :bemöda sig om denna uppgift 
och som mer eller mindre äro med
vetna om ,sin tilltagande maktlös
het, emedan de vilja uppföra sin 
byggnad på lösa sanden, har Kyr
kan icke förlorat något ifråga om 
inre kraft och auktoritet. Ett av 
medlen till samvetsreformering är 
elen kristna skolan, där sinnen och 
hjärtan formas genom sanningen, 
där karaktärer smidas på discipli
nens städ, där själar foi·mas genom 
utveckling av pliktkänslan och .ge
nom att blicken riktas på livets 
förblivande värden. Utan den krist
na skolan, som utför sin luttrande 
gärning i . ljuset av upphöjda ideer 
och i meq}'etandet' om livets stora 
förpliktelser, är barnet dömt att se 
livet under materialismens falska 
synvinkel, att anse rättskränkniil.g 
och brutalt våld som riktiga medel 
för att nå sina mål. Är den krist.na 
skolan icke den källa, varur det 
kristna livet till stor del hämtar 
sin , näring? . Om denna källa en 
gång torkat ut, bliva icke då alla 
andra katolska verksa:mhetsformer 
mycket försvagade och snart om
intetgjorda? Vi medgiva, att den 
kristna. skolan icke besitter det 
ofelbara receptet att andligen le
vandegöra de unga människoväse
na, . att under några få skolår från 
grunden omforma niotspänstiga 
temperament. Men den kristna 
skolan äger . en metod ifråga , 0111 

bildning och uppfostringsgrund� 
satser, som äro . väl ägnade att åt 
morgondagens människor giva . en 
s_älrnr hållning, �å att d_e kunna be
stå provet i en värld, · som är full 
av försåt och snaror. Hon väcker 
och vårdar sinnet för det gudom
liga, al�tningen för människovärdet, 
pliktn1edvet'andet och pekar hän på 
vad som är det högsta livsmålet. 
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Ifråga om att fylla denna uppgift 
I kan den icke ersättas av något 

annat. 

De katolska Ol'dnw·na och jol'd
bruksnäringen. 

Mussolinis aktion att utveckla 
den italienska jordbruksnäringen 
därhän, att Italien beträffande sitt 
behov av jordbruksprodukter i 
�törsta möjliga mån blir oberoende 
av utlandet, har hos den kyrkliga 
hierarkien och framför allt hos 
ordnarna på det kraftigaste under
stötts. Detta har föranlett D :r A. 
Cantono att i Milanotidskriften 
» Vita e Pensiero» skildra de för
tjänster, som de katolska ordnarna 
under århundradens lopp nedlagt 
om åkerbrukets utveckling. D :r 
Cm1tono talar närmast om benedik-

- tinerorden, som, trogen sin grund
sats »Ora et labora», haft sin ,upp, 
märksainhet i hög grad riktad på 
åke1'brukslmlturen och verksamt 
bidragit till att, uppamma kärleken 
till lantbruket. Den rika, fruktbara 
slätten kring Padua är som åker
land så att säga upptäckt av 'bene
diktinerna och av .dem kultiverad. 
Namnen på många byar där erinra 
ännu i dag därom. Men också i 
nyare tid hava de katolska ordnar
na i hög grad vinnlagt sig om åker
bruket. Ett exempel därpå äro cis
tercienserna, som, då de i början av 
detta . århundrade .fördrevos från 
Frankrike, förvärvade lantegen
domar i Spanien och där bedrevo 
spannmålsodling enligt modernaste 
metoder. Deras prestationer funno 
erkännsamma beundrare bland de 
spanska bönderna, som iblevo un
dervisade om rationella dränerings
metoder och användningen av 
konstgjorda gödningsämnen. Grun
daren av de s. k. lantbrukskolorna 
i Italien var Turinprästeu Giovanni 
Cocchi. Den av honom startade ko
lonien blev en förebild för en lång 

rad liknande stiftelser, där unga 
män erhöllo undervisning om de 
nyaste metoderna för åkerbruk 
samt vin- och trädgårdskultur. Den 
av Murialdo grundade josefinerför
eningen fortsatte senare Don Coc
chi s · verk. Ännu betydelsefullare 
för Italien blev salesianerorden ge
nom sina talrika_ lantbrukskolonier, 
av vilka den första grundades av 
D011 Bosco 1878. För närvarande 
finnas sex av salesianerna ledda 
lantbruksskolor i Italien, som i 
första rummet äro till för utbild
ning av missionärer och blivande 
lärare i åkerbruk. Även i andra 
länder finnas sådana läroanstalter: 
2 i Belgien, 1 i Spanien, 2 i Tysk
land, 2 i Frankrike, 2 i Irland, 1 i 
Ungern och 1 i Schweiz. Av nästan 
oskattbart värde för det italienska 
lantbruket är missionärernas verk
samhet i de italienska kolonierna, 
där de sträva efter att bland de in
födda skapa icke' blott goda kristna 
utan också goda bönder. 

Tyskland. 

I många avseenden har inneva
rande år varit ett rekordår för ka
tolska Kyrkan i Tyskland. De tal
rika kongresserna, konferenserna 
och festerna kuhninerande i den 
gigantiska nationella katolikdagen 
i Essen, vid vilken c :a  200,000 ka
toliker närvoro, tyda icke blott på 

1 en nyvaknad iver, utan också på 
att tyska folket allt mera söker lös
ningen av Tysk.lands många pro
iblem och svårigheter genöni katol
ska Kyrkan och tillämpning av 
katolska principer. I Braunsberg 
( Ostpreussen) har ett nytt katolskt 
seminarium nyligen invigts i när
varo av bl. a. den påvlige nuntien. 
Detta är första gången på 450 år, 
som en påvlig nuntie besökt Brauns� 
berg, där hans när.varo väckt stort 
jubel bland befolkningen. 
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