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SIGRI-D UNDSET, 20. MAi 1932�: 

Sigrid Undset fyller idag femti 
år. 

For et tidskrift som Credo ligger 
det selvfölgelig snublende ni:er å 

At dette billede, siden hun for snart 
ti år tilbake blev katolikk, har vok
set s1g sikrere, mere pel'spektivisk 
og mere utpreget, forminsker ikke 

det faktum, at det og
så den gang slig som 
det trådte frem i hen
nes tidligere verker, 
var sant og riklig -

. og fölgelig katolsk. Så 
vidt jeg vet, har hun 
aldri behövet ta noget 
tilbage av det hun tid
ligere har skrevet. 
Hun behövet ikke å 

. forandre sitt virl(elig
,, hetssyn, da hun blev 

feste sig· idag rnere 
srerskilt ved · hennes 
innsats i vår hellige 
kirkes sak her ·i Nor
dt:n. »Sigrid Undset 
som katolsk forfatter
inne» kunde synes et 
passende emrte, men 
det vilde samtidig vek
ke den· uheldige stig
ge stion, at det lot ·sig 
gjöre å sette skille 
mellem hennes katol
ske arbeiden og de an
dre. J eg tror ikke at en 
slikskjelnen kan fiime 
nogen stötte i hennes 
forfatterskaps realitet. 
Omne vel'um, catholi

katolikk, hun fikk 
snarere bekreftet, ut
videt og fullstendig
gj ort det .. Det hun 
hadde sett av virkelig-Sigrid Undset. 
heten för, hadde hun 

sett riktig - det hun siden kom ti1 
å tro, bekreftet og utvidet bare det 
hun hadde sett. I kraft av sitt kunst
neriske syn og sin vidtfavnende vi
den hadde hun gode grunner til å 

cum. Alt som er sant, er katolsk. 
Som forfatterinne. har . Sigrid 

Vndset i grunnen alltid vrert. ka- · 
lolsk, all den stund hennes verk 
gE!.v et sant billede av virkeligheten. 
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mene, hun så virkeligheten i dens 
helhet en smule bedre og dypere · 
enn de fleste dödelige ellers ( noget 
som forövrig ingen leser lenge 'kun
de vrere i tvil om a:t ,hun .gjorde), 
og hvis hun nogen gang har trodd, 
hun var et halvt århundre forud for 
sine samtidige i så henseende, kan 
man vel ikke annet enn innrömme, 
at denne tro v�r meget ·berettiget. 
Men da må det jo også ha vrert en 
både hetryggende og bestyrtende 
opdagelse for henne, da hun fikk 
se, at det i snart to tusen år hadde 
eksistert en institusjon som faktisk 
alltid hadde hatt det samme syn på 
virkeligheten uten nogen kunstne
risk evne og viden forövrig. Det 
må ha vreret nokså forunderlig, da 
det gikk op for henne, hun hadde 
vrert katolsk forfatter lenge för hun 
tenkte på å bli et katolsk menneske. 

Det er ganske riktig, at det isrer 
i Sigrid Undsets förste verk finnes 
ting som er farlige for umodne men
nesker. Men farlig er nu virkelig 
heten selv like fult. Ingen forfat
ter er forpliktet til å skrive for 
bare bakfischer og umodne. Sånne 
er det andre som har den plikt å 
stå .vald om. Men det er ingen 
grunn til utfra katolsk moralopfat
ning å ta avs tand.· fra det. Det bil
lede av virkeligheten,. slik som hun 
gir det i hele sitt verk fra först til 
sist, er ikke forvrengt, ikke en
sidig, ikke revet lös · fra sin sam
menheng og plass i hel•heten. Hvis 
noget av dethade vrert tilfellet, da 
kunde man ha kalt det for ukatolsk, 
selv om det ellers hade vrerf ufar
lig i gjengs forstand. N:tr Vårherre 
våger det voksne menneske· ut i · 
hele den faktiske virkelighet, hvor 
farlig den enn er, gjör en forfatter 
intet annet enn å efterligne Ham, 
hvor han bringer oss virkeligheten 
nrermere, bare han gjengir den .så 
fullkomment, så mangesidig og så 
ordnet som den er. Bare han m.a.o. · 
gjör det med full og objektiv rett
ferdighet. Og det er netop det som 
er Sigrid Undsets specielle styrke. 

Når somme sier, hun er tunglcst 
og langtekkelig, så kommer det der
av at de ikke skjönner, hvordan alt 
dette trengtes for å yde virkelig
heten full retferdighet. Hun kan 
ikke slippe hverken sine personer 
eller tanker, för hun har gått til
bunns i dem og gjort dem full 
justis. Dei·av hennes mange reser
vasjoner, restriksjoner, skjelninger; 
derav stadig nye forviklinger, nye 
loddinger, nye nyangser; derav alt 
det omfattende og heskrivende og 
tempo-suggesjonen. Man har sagt, 
at Sigrid Undset er ubar.mhjertig 
overfor virkeligheten. Det er kan
skje rettere .å si at virkeligheten er 
ubarm'hjertig ovedor henne. Hun 
kan ikke slippe den. Hun md se 
den. Hun må se den uttömmende. 

Men, som sagt, det er frem for 
alt i hennes senere arbeider, det ka
tolske syn på virkeligheten kom
mer mere utpreget og utvidet frem. 
Jeg tror ikke man gjör nogen urett, 
når man sier, at det er i herines 
verk, det katolske vidnesbyrd for 
förste gang har funnet et fullverdig 
uttrykk her i Norden. Fra för had
de vi nogen gode og flere mindre 
gode, dog velmente hagiografier. Vi 
hadde polemiske brosjyrer, snart 
heftige, men alltid fragmentariske 
Vi hadde rörende reisefortellinger, 
opbyggelige noveller og personlige 
bekjennelser. Men vår apologi had
de ennu ikke nogen dypt menne
skelig röst med noget riktig klang
volumen. Vår apologi måtte nöie 
sig med defensiven, snart til ven
stre, snart til höire. Nogen offen
siv på alle fronter på en gang kun
de det ikke vrere tale om. Der har 
inntruffet en nresten utrolig ven
ding i så henseende, og her er det 
en ny J eanne d' Arc som gir . sig
nalet til att.akken. 

· Over hele Europa og delvis også 
i Amerika tegner det til en ny rera 
for apologetikken. Vinteren er for
bi, og våren nrermer sig. For femti 
eller fem og tyve år siden var det 
videnskapen som satt i höisetet. 
Videnskapsmennene var selvsagt 
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over1egne, og apologetene var selv-' 
sagt beskjedne, De siste hadde det 
ikke godt. Filologen påstod at spro
gene ikke var opstått av en eneste 
stamme og bad oss revidere vår 
kristne lrere om menneskehetens 
herk.omst 'fra en eneste stamfar. 
Apologeten tok fatt på sprogstudier. 
Geologen og biologen forsikret at 
mennesket var et tilfeldig naturens 
lune, Apologeten .studerte geologi 
og biologi. Etnologen hadde nöi
aktig regnet ut, hvordari religion og 
moral tilfeldigvis var opstått som 
tilfeldige postulater av utviklingen. 
Apologeten studerte etnologi. Hi
storikeren reduserte den hellige 
Skrift til babyloniske og assyriske 
påvirlminger, og apologeten stu
derte assyriologi, mytologi og semi
iiske sprog. Kirkehistorien · var en 
eneste stor slagmark, og apologete
na gransket og. gravet i kildene. De 
presterte et umådelig arbeide disse 
stakkars apologeter, men det var 
nresten alltsammen munkeverk og 
der er ingen mer som leser det. 
Videnskapen gikk plutselig på til
baketog, delvis for apologetenes 
verk, delvis for resultatene av dens 
egne studier, men frem for alt fordi 
der temmelig uventet inntraf et ful
stendig omsving i livsvurderingen. 
Isrer efter krigen gikk det op for 
folk, at videnskapen var i grunnen 
av underordnet betydning for livet. 
Det er pussig å se hvordan avisene 
og folketalerne pludselig blev nödt 
til. å si: >>En kjendt videnskaps
ma.nn har sagt», hvor de för kunde 
nöie sig med å si: »En ·videnskaps
mann har sagt». Videnskapen le
der ikke mer idag. Det er ikkc len� 
ger professoren som er profeten. Vi 
synes idag at livet ei· viktigere enn 
videnskapen, et velordnet hjem vik
tigere enn et stort universitet. På 
det literrere oml'åde kommer denne 
nye livsvurdering til uttrykk i vita
lismen, på det sociale område i 
fascismen og kommunisineri. Når 
vi -for fem og tyve år siden fikk, 
profe'ssorer på visitt, 'overlessef riled 
gamle papyrus'er og fragmenter av 

gamle stener og fossiler og de sa: 
»Minc herrer, vi har funnet, at 
visse böker ikke blev skrevet av 
Moses ,slik som· Deres kirlte påstår; 
vi har funnet at et vers hos Johan
nes er interpolert senere; og at nav-
net Cornelius ikke har noget med 
hornkveg å gjöre, så det er med 
urette hönderne i Frankrike dyrker 
St. Cornelius som febeshmdens ver
nehelgen», da blev vi temmelig fn.t
ferdet og svarte, at vi-med det sam-· 
me vilde undersöke saken nrerme:re. 
Men når de kommer idag, smiler vi 
og sva'rer: >>Jo, det er interessant, 
at Dere graver Derened i jorden og 
i gammelt stäv og henter alle mu
lige morsomme ting frem av begge 
deler. Vi setter pris på det på en 
måte, og vi vil se alvorlig på de ra
ritetene, Dere har funnet frem, når 
det passer oss, men bere vil · da :vel 
innrömme, at det er nu viktigere å 
leve, å leve naturlig og lykkelig og 
trygt, å ha et harmonisk hjem, å 
finne veien til et godt forhold mel
lem kjönnene og mellem höi og lav 
i samfundet. Kan . Deres videnskap 
opvise nogen resultater hel'? Kan 
den .sirnffe unge mennesker som 
gifter sig garantier for at det skal 
vare? Begge önsker sånne,· ingen 
'kan gi dem. Våre katolikker har 
sånne, når de lever efter sin tro. 
Når de lever efter sin tro, lever de 
faktisk naturligere, lykkeligere og 
tryggere enn andre. Vår tro gjör 
sin mann glad. Gjör Deres spiss- . 
findigheter det? Dere er så fryk
telig alvorlige, det er godt selv
fölgelig, men. hvorfor er Dere det 
sent og tidlig,. i tide og utide ?» 

For hver dag ,som går, blir vår 
apologi mere og m.ere offensiv. Vi 

. konstaterer konkurs· på konkurs 
utenfor vårt kamp, sammenbrudd 
på sammenbrudd. Og fru Undsets 
kmist er fra först til sisst en ubarm-

: hjertig · fastslåen av, at selv med 
• alle tenkelige gurtstige betingelser 
, er Iykkert d. v. s. livet nu allikevel 

uopnåelig ·· på bare naturlig basis. 
. Der ei· nu engang en ting som har 
sitt forstynende spill· iblandt oss. 
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Vi. k.1;111 kalle det hvad vi vil, de 
kdst,ne kall er . det. t\ll; auesynden, · 
men. Noget er det .. m1. Uten at det 
blir rådet bot på dette. Noget, er 
alle restaurasjonsfornök L forveien 
dömt til å slå Jdikk .. Hvorvidt folk 
vil aksepte1:e vår lösning, er deres 
sak, men vi vil tillate oss utrettelig 
å l�onstatere at med alle andre lös
ninger går det ikke. Og .fru Und
set gjör det mesterlig. Man kom
mer ikke utenom, at det er faktisk 
sån som hun skriver. Derfor vil 
hennes arbeide brere. frukter langt 
ut ov.e.r vår og .hem1es leveticl. 

Jeg vet ikke, �hvordan det föles 
for fn_1 Undset å bli femti år. l{an
skje hun synes, det. har mangfol
dige aspekter. Men på Ibsens sytti-. 
årsfest på Grand skal en. dame ha 
sagt: »Kjrere hr. doktor, sytti år 
e_r jo ingen alder for en herre». 
I-Jvis damen badde rett � . og det 

tror jeg hun ha_dde_-. skulc(e hel
ler ikke femti år. vrere nogen alder 
for en clame .. Og_ i .hvert fall er 
lwerken sytti eller femti nogen al
dcr for en kunstner. Kl.pisten hol
der sig jo bestandig ung. Nresten 
otti år gammel skrev Mgr. Bonn:ard 
sin bok »Le_ Vieillard» og når han, 
som ellers

1 
fysisk sett, ikke var av 

de starkeste, kunde si: La vie mon
tante encore, Livet går opad enda, 
så åpner jo det de lyseste utsikter 
og forventninger i det tilfelle vi 
har ber! Hollands störste og mest 
produktive dikter, Vondel, som fru 
Undset vistnok. har kjenskap til, 
publiserte sitt förste verk i femti
årsalderen og sitt beste og sterkeste, 
da han var over sytti ! 

Vi önsker fru Undset til lykke 
med dagen! 

J. Theeuzves. 

INFÖR 300-ÅRSMINNET. 
FöR CREDO AV G. E. 

Det har varit gott om jubileer 
de sista åren. För blott ett tiotal 
år sedan firades 400-årsminnet av 
av den genomgripande omvälvning, 
som brukar gå under namn av re·
formationen, för 5 år sedan firades 
dess . genomföi·ande, eller kanske 
snarare introducerande i Sverige 
på . Västeråsriksd'agen, för blott 
något år. tillbaka Ansgarsminnet, 
och nu stå vi åter inför ett minnes
rikt år: nu skall 300-årsdagen av 
Gustav II Adolfs död . begås med 
stora högtidligheter. 

• Helt visst hade vi svenska kato� 
liker de största skäl att deltaga i 
Ansgarsfirandet, och vi gjorde det 
väl också med en iver, som riktigt 
visade, att vi förmena Ansgar vara 
vår, vår egen, och att vi sätta lik
hGtstecken mellan kristendomens 
och katolicismens introduktion i 
vårt fosterland .. 

Ingen torde vänta ·att vi skola 
fira det stundande jubileet med 
samma iver, ja, får man bedöma 
det. svenska folket efter dess om
stridda läroböcker i vissa ämnen, 
så väntar man väl mest, att vi med 
stort jubel skola fira »kättare
konungens» död, liksom på sin tid 
den helige fadern i Rom, enligt vad 
det säges, eller helt enkelt gå det 
stora minnet förbi, skamsna och 
stillatigande. 

De flesta av oss kanske också 
• närmast voro hågade att låta udda 
· vara jämt, att ej inlåta sig på 
· diskussion om ett sakförhållande, 
• som ej låter sig ändra. Frågan är 

emellertid, om ej ett närmare in
gående på Gustav Adolfsproblemen 
är berättigat och i åtminstone 

, något avseende nödvändigt. · I fast 
förvissning därom ha vi fördristat 
oss till att giva några_ synpunkter: 
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vi möta så ofta den övertygelsen, 
att Gustav Adolf var den störste av 
.Svel'iges konungar, att han räddat 
ej blott protestantismen utan även 
protestanterna från förintelse, att 
han, själv oändligt. långt före sin 
tid, kämpat och dött för samvets
frihetens och evangelii heliga sak. 

Huru långt kunna vi svenska kato
liker vara med i jubileumsfirandet, 
och huru långt kunna vi det abso
lut icke? Vi vilja försöka hesvara 
dessa frågor. 

Till karaktäristiken · av Gustav Il 
Adolf. 

r 

Sällan är den allmänna mening-
fn så enig om en personlighets 
storhet, som då det gäller Gustav 
tJ Adolf: en lovtalare lär hava sagt 
QJU honom vid hans grav, att det 
�;:tr; :i> som om han aldrig varit ett 
��rn utan en konung från vaggan». 
Grånade statsmän och bärare · av 
ffen historiska vetenskapens ypper-
!ila namn äro ense med den stora, 
präkneliga, namnlösa skara ä,; 
Sveriges folk, som alltsedan hans 
4öd för 300 år sedan (�en knap
past dessförinnan) kanske mest 
� på· känn» tillerkänt honom alla de 
�tora egenskaper, som Sveriges folk 
nu en gång vill återfinna hos sina 
store. Så här brukar han i korta 
drag skildras : 

Redan som barn visade Gustav 
Adolf prov på egenskaper, · som 
väckte uppmärksamhet hos omgiv· 
ningen men senare utvecklades och 
framtvungo 'beundran hos efter
världen. Alla ha vi hört talas om 
huru han redan i späda år visade 
prov på såväl härskarens sj älvkäns
la och den blivande krigarens mod 
som på sant ädelmod och hjärtats 
godhet: de små berättelserna om 
huru han ej för intet ville mottaga 
den fattige bondens ölandsponny 
elller huru han med en käpp ville 
slå ihjäl ormarne äro rörande i all 
sin enkelhet och beviskraftiga nog. 

Ett nyckfullt öde hade ställt 
hans vagga på Stockholms slott, 
som dock änn4 - dec. 1594 - till-

hörde hans kunglige kusin Sigis
mund, Sveriges och Polens konung. 
Det kan icke vara något tvivel om 
att . hertig Karl redan · had.e sitt 
politiska program font utarbetat 
och sitt mål utstakat : . men den 
unge »herrens», arvfursten Gustav 
AdoLfs, framtid var ännu höljd i 
dunkel. . Ty även om det lyckades 
hertig Karl att avlägsna Sigismund 
från kung Göstas tron ( som ju 
sedan blev fallet) ,  så stod alltjämt 
:i>mellan denna och riksförestånda
ren av egen fullmakt en annan 
medlem av konungahuset med 
bättre tronrätt än hans», nämligen 
hertig Johan av Östergötland, 
konung Sigismunds yngre och där
till protestantiske broder. 

Samtidei1 beundrade hos den 
unge fursten hans lysande begåv
ning, som bl. a. tog . �ig uttryck i 
den lätthet, varmed han tillägnade 
sig främmande språk, om än en 
senare tid snarast. är . benägen 
att beteckna hans språkliga bild
ning såsom ytlig . i . all sin mång
sidighet. Det språk, som han bäst 
behärskade, var .utan gensägelse 
tyskan, som han så fullständig t 
var herre över, au det blivit sagt, 
att i jämförelse med honom en Fer
dinand I eller Maximilian, båda ut
gångna från tidens mest berömda 
skolor, de jesuitiska, kunde .anses 
som »rått och otympligt stamman
de främlingar». De klassiska förfat
tarnes mästerverk blevo honom lika 
litet främmande som hans egen 
samtids · grundläggande vetenskap
liga arbeten, och grundliga, livs
långa . studier i böckernas bok, 
Bibeln; gåvo honom en säker och 
fast moralisk grund. Gammal
protestantisk positiv ( långtifrån 
dogmfri) kristendom genomsyrade 
hela hans väsen och satte på hela 
hans karaktär sin säregna · prägel. 

Den bistre Karl av Söderman° 

land klemade sannei'ligen icke hel
ler med sin son : den praktiska ut
bildning, som kom den unge fur
stesonen till del, stod i intet avse-

. ende efter den teol'etiska. 
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_Det rådde en hätsk stämning vid 
fadens hov, som tog sig uttryck i 
häftiga utfall mot religiöst och i 
blodiga våldsdåd mot politiskt olik
tänkande, detta kunde ej gå spår� 
löst förbi : det påstås, att Gustav 
Adolf som barn lekt bödel för dem, 
som fadern betecknade som för
rädare, men det blev dock han, som 
sedan samlade omkring sig sö\1erna 
till de avrättade och landsförvisade 
och som därmed i viss .mån gott
gjorde, vad fadern brutit. Att det 
var denna politik, som möjliggjorde 
hans regering och kom det söndra
de svenska folket att åter samlas 
omkring den nya tronen, är visst. 
Men hans handlingssätt i detta av
seende visar icke blott statsmanna
klokhet utan vittnar obestridlig! 
om karaktärens upphöjdhet och 
ädelhet. Att den ljusa tavlan ock
så visar sina skuggsidor, behöver 
icke förnekas : av det hetsiga Vasa
blodet och deri sjukliga Vasaskugg
rädslan för stämplingar hade han 
fått sin beskärda iirvedel, och över
ste Gustarf Gustafsson av Wasaborg 
vittnar genom sin blotta tillvaro om 
mänsklig svaghet. I stort sett mås
te dock Gustav II Adolf alltid räk
nas till våra största och ädlaste 
personligheter, och om vi jämföra 
honom med samtidens katolska 
furstar, förlorar han förvisso ej på 
jämförelsen. 

Till Gustav Adolf och samvetsfri
heten. 

Vi ha, som ovan sagts, icke svårt 
att erkänna det stora, upphöjda i 
Gustav Adolfs personlighet, allra 
minst då vi betänka, att de faror 
och lockelser, som lura omkring 
en näl'a nog suvel'än furste, äro 
vida större, risken vida mindre, än 
då frågan är om vanliga dödliga. 
Svårigheten för oss att instämma i 
jublet kommer väl först med frå
gan om Gustav Adolf som förkäm
pen för fl'osfl'iheten och bekämpa
ren ay samvetstvånget. Och svårig
heten blir, låtom oss säga det rent 
u t, nära nog . oövervinnelig, då yi 

betänka; att hans namn är förenat 
med förvisnings- och . ·blodsdomar 
över vår tros .bekännare, att hans 
regering skapat martyrer. 

Emellertid måste vi tydligen för
söka att äve·n i denna fråga tränga 
på djupet. 

Vid Gustav Adolfs tronbestigning 
hade redan i Uppsala mötes beslut 
av 1593 och Söderköpings riksdags 
»avsked» av 1595 samt i Norrkö
pings arvförenfog av 1604 strä�ga 
bestämmelser mot »främmande "re
ligioner», främst »papismen», till 
skydd för den »rena evangeliska lä
ran» genomdrivits och vunnit laga 
kraft. I det förstnämnda, Uppsala
beslutet, stadgades endast straff för 
dem av »främmande lära», som höl
lo uppenbara sammankomster ell_el' 
»försmädeligen tala om vår reli
gion», i Söderköpingsbeslutet för
bjödos alla samkväm, »hemliga el
ler uppenbara», varjämte präster 
och lärare förvisades ur riket samt 
envar av den »papistiska eller a:n� 
nan sekt» uteslöts från möjlighe
ten att tillträda något riksens äm
bete, högre eller lägre : i Norrkö
pings arvförening, " som närmast be
rör arvinge till riket, finnes ett till
lägg, som omfattar envar, av rikets 
invånare, · vilken avfaller från den 
g�mensamma religionen, och be
stämmer, att han förverkat sitt 
gods och skulle förvisas ur riket, 
»på thet han icke må ·hafva till
fälle sitt för gift att utspy» ( ! ) . 
Slutligen måste Gustav Adolf i sin 
konungaförsäkran av 1611  uttryck
ligen medgiva, att i rikets tjänst 
icke någon »av annan religion» 
finge användas, »mycket mindre i 
det · andeliga ståndet till biskoper, 
pl'ofessores; kyrkioherder eller skol
mästare satte varda». Det var så: 
ledes ett ytterst allvarsamt och risk
fullt företag, då den lärde, högt be.:. 

gåvade men även trotsige och strids
lystne Johannes Messenius under 
åren 1609-1613, omsorgsfullt för
döljande sin rätta ( d. v. s. enligt 
dåvarande lag falska) religion djärv
des verkR vid Upps�lil, universitet 



som professor i juridiken - han 
höll sin installationsföreläsning 
därstädes den 6 mars 1609*). -
Då han råkade i strid med . den 
likaledes höglärde, lika stridbare 
och om medlen lika litet nogräk: 
nade Johannes Rudbeckius, förflyt
tades han till Stockholm som arki
varie i kansliet och bisittare i hov
rätten men råkade även här i delo 
med de mäktiga och inflytelserika 
D :r Nils Chesnecopherus och Erik 
Göransson Tegel, båda säker}igi;m 
både intellektuellt och moraliskt 
betydligt underlägsna honom. Här: 
under uppdagades, det var våren 
1 6 1 6, att Messenius tvärt emot sin 
försäkran hade upprätthållit för- . 
bindelser med jesuiterna. Han döm
des till livstids fängelse, insattes 
på  Kajaneborgs slott och hölls där 
i fängsligt förvar ända till 1 635, då 
han fick tillåtelse att flytta till Uleå, 
där han avled följande år. 

Det kan icke bestridas, att per
sonligt agg och lust efter snöd vin
ning ligger bakom d :r  Nils ooh 
Erik Göranssons ingripande mot 
Messenius, vars uppträdande och 
handlingssätt dock var tvetydigt 
och falskt och ägnat att bestyrka 
den här gängse uppfattningen om 
»jesuitmoralens» halt, varigenom 
Messenius till en del själv vållat 
sin. olycka och skadat kyrkans sak. 

. Domen var dock orättfärdigt hård, 
ja, så vitt man av aktstyckena i må
let kan se, hade en benådning varit 
på  sin plats, men Messenius fick i 
ett nära 20-årigt fängelse sona, vad 
han kunde hava brutit. 

Det kan vara för tiden och fal� 
let typiskt, att huvudvittnet i må
let mot Messenius, . Jöns Papista, 
som bevisligen hade upprätthållit 
förbindelser med fienden, frigavs 
och - troligen - landsförvisades. 
Man var tydligen fullt nöjd med 
de upplysningar han, dels ansatt 
med tortyr, dels lockad med löftet 

*) En i n :r 6 av H. o. H. synlig av
vikande uppgift om förste katolske . inne
havare av uppsalaprofossur efter reforma
tionen är som synes felaktig och måste 
bero på misstag. 

1I9 

, om frigivning, lämnat. Det kan 
ock tilläggas, att sju år efter Mes-

1 senius död hans domare, rikskans
lern, i ett brev yttrar, att ehuru 
han icke ville defendera eller för
svara Messenii sak, »så kunna vi 
icke heller honom' för något förrä
deri., uppror och desslikt beskylla». 
I samband med Messeniusproces
sen · öppnades även rättegång mot 
en annan svensk, Henricus Ham
merus, likaledes katolsk konvertit 
och jesuitelev. Han dömdes till dö
den ( d. 28 febr. 1 6 1 7 )  och avrät
tades. 

Messeniusprocessen väckte ett 
oerhört uppseende över hela landet. 
Om än domen verkade upprörande 
hård, så framkallade avslöjandena 
om förbindelser med Polen doclC i 
främsta rummet en allmän oro, oc_h 
riksdagen uppställde ·i Örebro stad
ga, �det protestantiska · Sveriges 
kättarlag>> ' strrnffbestämmelser mot 
dem, som avföllo till »then papis
tiska lära», vilka i hårdhet icke ·ha 
månget motstycke : 

»Han skall aldrig hafva hvarken 
boning eller hemvist ej heller njuta 
något arf, rätt eller rättighet inom 
Sveriges gränser utan aktas och 
hållas uti all arf och annan rättig
het lika vid en död, och vare biltog 
( landsflyktig, aktförklarad) ·  öfver 
allt Sverige. Men kommer ock ·nå
gon in i riket, som hemligen eller 
uppenbarligen söker att bedraga 
och förföra ungdomen med falsk 
jesuitisk och papistisk lära, han 
skall som en upprors- och tve
dräktsstiftare tillbörligen straffad 
varda.i, 

Det är sålunda icke tu tal om att 
Messeniusprocessen övat det stör
sta in flytande på besluten, som . 
ingalunda stannade på papperet : 
några år senare, 1 624, rannsakades 
och dömdes Anthelius, Bähr och 
Campanius till döden, emedan d� 
emot Örebro stadga besökt jesuit-

. kolleger och avfallit till den »påvis
ka»· religionen; straffet gick i verk
ställighet. Jesuiten pater Sch�cht 
däremot. som de · inkallat, förvisa-



des ur riket. ·  Samma år hölls rätte
gång med en annan hemlig katolik, 
Niurenius. Han hade emellertid ta
git luthersk prästvigning och synes 
efter avfallet hava hållit fast vid 
:i>den rena läran», varför konungen 
lät nåd gå för rätt : domen löd på 
tre års landsförvisning. Ännu en 
svensk student, f. ö. tydligen en 
ganska tvetydig individ, Ericus 
Petri, dömdes som överbevisad tros
spillare och kyrktjuv samt starkt 
misstänkt för spioneri till döden 
den 6 juli 1631.  Att domen gick i 
verkställighet, lider intet tvivel om. 

Det är sålunda en ganska mörk 
tavla, som med dessa rader upp
rullas. Tiderna voro bistra, det är 
sant, och de här uppräknade oflf
ren för Gustav Adolfs rättskipning 
äro säkerligen icke genom sin per
sonlighet ägnade att uteslutande 
tillvinna sig beundran eller akt
ning, om än deras hårda öde väc
ker ett djupt medlidande och en 
med fasa blandad undran inför den 
jordiska rättvisans blindhet, när 
den vill vara blind. Men man må 
ingalunda, som så ofta skett, på
stå, att samvetsfrihetens begrepp 
var sextonhundratalet främmande 
eller okänt; i Polen rådde ännu of
ficiellt full religionsfrihet och ut .. 
övades också åtminstone i början 
av Sigismunds regering, i Frank
rike tryggade ediktet i Nantes pro
testanternas likställighet med kato
likerna. Icke heller i Gustav Adolfs 
Sverige utgjorde främmande, ja, 
rent av den fruktade »papistiska» 
läran något oöverstigligt hinder, 
om dess bärare blott gjorde vad 
man av dem begärde : den katolska 
religionen fick den beryktade även
tyraren Fahrensbach gärna behålla 
mot löftet att förråda sin egen her
're, och i anförda punkt av Gustav 
Adolfs konungaförsäkran medgavs 
rätt åt utländska privatpersoner av 
annan lära, att för handel och van
del och krigssakernas skull vistas· 
i landet, blott de förhöllo sig stilla 
och ej utsprede sin lära, »ty ingen 
öfverhet · är mächtig att råda och 
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regera öfver ens samvef». Vilken up
penbar motsägelse ! I dessa ord lig
ger hela det mode.rna be.greppet 
samvetsfrihet - och på samma 
gång det vackraste försvar därför. 

Gustav Il Adolf och Sigismund. 
Vi rriåste rättvisligen erkänna, att 

i de nyss omtalade renlärighetspro
cesserna religionen varit mycket 
nära förbunden med rent politiska 
spörsmål: ja, man ställer sig i vis
sa av dem rent av tveksam inför 
frågan, om ej religionen i själva 
verket måst tjänstgöra som täck
mantel för en rent politisk strävan, 
och sålunda förelegat en rent prote
stantisk motsvarighet till den »ka
tolska» inkvisitionen under Ferdi
nand den katolske och Isabella. Vi 
kunna därför icke underlåta att be
trakta även den politiska sidan i 
ovanberörda problem. 

Den dystre, slutne Sigismund var 
icke egentligen omtyckt i Polen. I 
Sverige mottogs han från första 
stund med utpräglad misstro, grun
dad dels på den ömtåliga kyrkliga 
ställningen, dels på hertig Karls 
hätska agitation: situationen var 
ju onekligen svår; man bör ju blott 
betänka, att den katolske konungen . 
intog en ställning i följd av Väster
åsriksdagen, som närmast beteck
nas som svenska kyrkans överhu- . 
vud. Trots allt ställde sig dock 
större delen av landets folk lojal 
mot konungen, ända tills han läm
nade landet i huvudlös flykt, läm
nande· för sina trogna endast alter
nativet att antingen sätta livet till 
eller ansluta sig till hertigen. Ehuru 
man således icke kan bestrida legi
timiteten i hans anspråk på den 
svenska kronan, kan man icke hel
ler förneka, att han själv gjort sig 
omöjlig. Den bistre Karl av Söder
manland hade inte heller förmågan 
och knappast viljan att göra sig 
älskad: hans blodiga räfster och 
hämndgiriga domslut underhöllo 
hos mången längtan efter den legi
time, med alla sina fel mildare ko
nungens återkomst. Annorlunda 



blev ställningen delvis, då d�n unge 
Gustav Adolf tillträdde regeringen, 
emedan hans många stora, löftes
rika egenskaper, hans vänsälla vä
sen och framför allt hans förson
lighet syntes möjliggöra en natio
nell samling omkring honom. Gent
emot utlandet blevo däremot både 
fadern och han ännu en lång tid 
troninkräktarne, usurpatores regni, 
medan Sigismunds sak, hans stora 
karaktärsfel till trots, blev alla 
furstars och konungars : legitimi
tetsprincipen har djupa och fasta 
rötter, långt innan den under sitt 
eget tidevarv hjälper till att skapa 
en omfattande reaktion mot den 
omstörtande franska revolutionens 
skapelser. 

Därmed förstå vi lättare Gustav 
Adolfs polska politik. Hans krig 
mot Polen avse i främsta rummet 
att framtvinga ett. erkännande av 
hans rätt till Sveriges krona : Sigis
rnunds tronavsägelse är ett av hans 
viktigaste krav, åtminstone synes 
det honom nödvändigt att förmå 
Sigismund till att uttryckligen till
erkänna honom titel av Sveriges 
konung. Det lyckades aldrig. 

Liksom man i Polen, ehuru egent
ligen icke intresserad av inre sven
ska frågor, allmänt ställde sig lo
jalt på den egne konungens sida, så 
stod den svenska allmänheten lojalt 
samlad kring Gustav Adolf. Men 
tecken fimnos, som tydde på att 
mången alltjämt helst såge Sigis
mund återvända, och Sigismunds 
utskickade spredo ,patenter och 
brev med uppmaning att verka för 
hans återkomst. Alla de omtalade 
käUeriprocesserna och -domare stå 
i samband med sådana stämplingar. 
Detta förklarar mycket, kanske allt, 
och det finnes sålunda ingen anled
ning att betvivla, att den unge ko
ningen sjunger rent ut sin hjärtas 
mening då han, f. ö. just på örebro
riksdagen, förklarar om .konung 
Sigismund, att han »icke blott själv 
vore ond» utan dessutom »lät leda 
sig av det djävulspartiet de je
suiten. 

Sammanfatta vi sålunqa (akta, 
som de framkommit : Sigismun,d 
och de dömda katolikerna för_tjäna 
visst icke uteslutande aktning och 
sympati, hans stämplingar . voro 
icke alldeles utsiktslösa, ty han 
hade bakom sig hela det Habsburg
ska huset och många av ·Europas 
furstar samt säkerligen många i 
landet och taga vi i betraktande 
tidenl'! hårda ortodoxi, lägets utom
ordentliga allvar och till sist ko
nungens ungdom, så kunna vi icke 
heller orättfärdigt hårt döma hans 
hårda orättfärdighet mot våra tros., 
förvanter. 

Inför tyska kriget. 

Vi ha härmed hunnit fram till 
det mest omstridda, mest lovprisa
de och kanske även mest klandrade 
kapitlet i Gustav Adolfs regering, 
det som innebär hans egentliga 
världshistoriska insats : hans del
tagande i tidevarvets största kraft., 
mätning, det trettioåriga kriget. 
Det torde här vara tillräckligt att 
med ett par ord fastslå, att den tid 
är förbi, då man tvistade om huni
vida Gustav Adolf av religiösa eller 
politiska saker bestämt sig för att 
deltaga i det pågående kriget, at\ 
kasta sig in i det stora äventyret -
om det nu , var ett äventyr eller ett 
vågspel. Att hävda enbart den ena 
eller den andra av dessa synpunkter 
visar endast bristande överblick 
över ämnet. 

Det har framhållits, och icke 
utan skäl, att Sveriges militära 
ställning .. aldrig tillförne varit så 
stark som just vid tiden för hans 
tyska krig. Någon omedelbart över
hängande fara kan sålunda icke sä
gas hava existerat. Vi kunna m.a.o. 
endast förstå G�stav Adolfs tyska 
politik, om vi utgå från att han 
ledde den på lång sqd, Det låter 
sig icke lätt göra att på några kqrta 
rader giva en fullständig översikt, 
men de viktigaste . synpunkterna 
måste anföras. 

Främst må då framhållas de re
ligiösa synpunkterna. Under. de 



folv år, som redan kriget pågått, 
hade övermakten tydligen lutat åt 
kejsarens och 

.. de katolskes sida : 
resningen i Böhmen var nedslagen, 
kurfursten utdriven ur Pfalz, dan
skarna tvingade till reträtt, medan 
den kyrkliga reaktionen hade an
trätt sitt segertåg. Förhandlingarne 
i svenska riksrådet röja en djup 
och förvisso ärlig medkänsla med 
de tyska trosförvanterna i deras be
tryckta läge: »eljest kunna vi ald
rig försvara för Gud eller världen, 
om vi them deserera». Det var sä
kerligen icke tomma ord. Men 
tungt, ja, man kan lugnt säga tyng
re, vägde dock andra skäl. Det till
stånd, som för tillfället var, kunde 
icke förbliva : faktiskt rådde redan 
krig; svenska och kejserliga trup
per hade redan mötts i blodiga stri
der på polsk mark. Det var här, 
som man i främsta rummet såg 
faran hota för Sverige :  Sigismund 
var genom sina giftermål nära frän
de till det Habsburgska huset, som 
han f. ö. stod nära även i sin poli
tik och sin religion. I Sverige fruk
tade man, att kejsaren, om han seg
rade i Tyskland, skulle förhjälpa 
Sigismund till seger i Sverige, dels 
med den flotta, som ,v allenstein 
redan börjat bygga, dels med hjälp 
av spanska fartyg. Därmed kunde 
faran från Sigismunds sida taga 
dimensioner, som bleve farliga nog, 
i synnerhet, som Sverige i sådant 
fall icke kunde pårälma några 
bundsförvanter. Det blev därmed 
en livsfråga för det protestantiska 
Sverige att skaffa sig herraväldet 
över Östersjön, »som af hedenhös 
under Sveriges krono hördt och 
lydt hafver» ,  och att med alla me
del förhindra varje kejserligt flott
by,qge vid Östersjön. 

Som vi redan sett, betraktade 
man i Sverige ingalunda det trettio
åriga kriget som någon inre tysk 
angelägenhet: man var fullt med
veten om att huset · Österrike trak
tade efter världsherraväldet. Om 
än Karl V :s  försök hundra år tidi
gare att grunda en »universalmo-

narki» misslyckats, så hade dessa 
planer efter delningen av hans rike 
endast modifierats, icke uppgivits. 
Dessa planer kunde, yttrades det 
vid överläggningarne i riksrådet, 
endast hindras av tre :  Frankrike, 
Belgien ( =  Nederländerna) och 
Sverige. Om än »det spanska do
minatet» sålunda ännu icke för
verkligats, så var faran allvarlig, 
och då Gustav Adolf och hans råd
givare beslöto sig för att upptaga 
kampen, återupptogo de endast en 
självbevarelsekamp mot huset 
Habsburg, som tidigare bl. a. Frank
rikes konung, sultanen och den he
lige Fadern i Rom tidigare kämpat : 
alltså en öppen strid för en god sak. 
Att det var förmånligare att själv 
angripa · än att invänta angreppet, 
säger sig självt. 

En starkt nationell tysk historie
skrivning har under inflytande av 
den starka självkänsla, som kanske 
framgångarne i 1870-1871 års 
krig mest bidragit till att fram
kalla, icke velat erkänna detta fak
tum och försökt att göra trettio
åriga kriget till en isolerad tysk 
företeelse. Under denna orimliga 
förutsättning blir Gustav Adolfs in
gripande i ki'iget ett övergrepp, 
orättmätigt och själviskt. Det blir 
då naturligtvis också tacksamt att 
försöka leda i bevis, att Gustav 
Adolf för egen del eftersträvat den 
tysk-romerska kejsarkronan. 

Det främsta beviset för påståen
det, nämligen det förhållandet, att 
Gustav Adolf uppställde krav på att 
bliva vald till tysk-romersk konung, 
d. v. s. tronföljare, saknar emeller
tid fullständigt beviskraft, huru in
tressant det f. ö. kan synas och 
verkligen vara. Två gånge:r tidi
gare finna vi fullt analoga fall i 
Gustav Adolfs regering : först då 
hans broder Karl Filip visserligen 
får mottaga val till tsar i Novgorod 
---,--' och sedan vägras tillåtelse att 
resa dit, sedan, då Gustav Adolf 
mot slutet av sin 9ch Sigismunds 
regering -- uppställ(;lr sig själv som 

· kandidat till den polska tronen� I 



båda fallen var det tydligen icke 
hans avsikt att försöka upprätta 
något Alexandervälde, utan det var 
hans mening att inbördes söndra 
motståndarne för att lättare kunna 
komma till uppgörelse med dem. 
Liknande måste hans avsikt i Tysk
land hava varit. Antagandet .sna
rast bekräftas därav, att han upp
tog trohetsed av invånarne i eröv
rat land. Detta var tidens sed, som 
visserligen gav de underkuvade nya 
tunga pålagor och krigsbördor men 
å andra sidan även ställde dem un
der den svenske konungens skydd. 
Det betecknar ett steg framåt i en 
tid, som ej kände de »icke stridan
des» rätt. Några slutsatser i an
förd riktning få vi således icke dra
ga därav, men väl är det anmärk
ningsvärt, att Gustav Adolf, som 
eljest icke döljer sina avsikter för 
sina närmaste, icke med dem råd
gör om möjligheten att vinna kej
sarkronan. Har någon gång en 
kejsarkrona hägrat för honom, så 
var det säkerligen icke den tysk
romerska. 

Här är icke platsen att följa kri
get i dess olika skeden. Glänsande 
segrar vittna ej blott om de svenska 
vapnens och den svenska krigskon
stens överlägsenhet utan ej mindre 
om noggrann planläggning och om
sorgsfull förberedelse av det vitt
omfattande företaget, och motgån
gar eller nederlag ådagalägga lika 
tydligt, att den svensk-tysk-prote
stantiska fronten ej var alldeles 
utan söndring och att det stora kri
get icke riktigt stod i proportion 
till Sveriges krafter. Det måste för
utsättas, att envar av frågan intres
serad känner fälttågens gång i 
stort och vet, huru det till sist lyc
kades det lutherska Sverige och det 
katolska Frankrike att med gemen
samma kraftel' föra kriget till av
sett  slut :  att å taställa Tyskland i 
sitt f oma skick. 

Men det karnske förtjänar sär
skilt betonas, att en gansl�a stark 
söndring gör sig gällande vid freds
f örhandlingarne, i det att Sveriges 

främsta bundsförvant, Frankrike, 
vid de politiska frågornas lösning 
närmar sig Sveriges, vid de religi
ösa åter närmar sig kejsarens, 
d. �- s. katolska kyrkans uppfatt
ning. Vad hade man: annat kunnat 
vänta av »Kyrkans äldsta dotter?» 

Tiden är förvisso ännu icke inne 
till att fira trehundraårsminnet av 
fredens återställande 1648. Men en 
mans storhet måste bedömas efter 
hans gärningar och de frukter de 
burit. Ehuru vi sålunda icke kun
na frånkomma det faktum, att 
Gustav Adolf ej själv ppplevde fre
den och att denna säkerligen en
dast delvis kom att motsvara hans 
planer, så måste vi do�k alltid sätta 
hans namn i förbindelse med den 
fred, som kom att i mer än hundra 
år bliva bestämmande '  för hela det 
europeiska statssystemet och i all
deles särskild grad för det tysk
romerska riket. Man ' har svårt att 
tro - för att nu taga ett enda 
exempel - att Gustav Adolfs egen 
önskan. någonsin varit att utvidga 
det svenska Östersjöprogrammet 
till att även omfatta Tysklands 
N ordsj öområdet. Icke desto mindre 
tillerkändes Sverige områden vid 
detta hav, som lågo alldeles utan
för dess egentliga intressesfär. över
gå vi åter till de egentliga religiösa 
problemen inom Tyska riket, sko
la vi finna, att deras lösning myc
ket nära överensstämde med Gustav 
Adolfs egen önskan. Det blev -
med vissa undantag - en bekräf
telse av fördraget i Passau och reli
gionsfreden i Augsburg samt i vissa 
närmare angivna fall ett erkännan
de av den enskildes rätt att utöva 
den religion, som han bekänt före 
1 624. Något erkännande av sam

· vetsfrilzetens princip innebär den 
ingångna freden icke. Landsher
rens rätt att bestämma undersåtens 
religion är grundläggande princip, 
även om betydande undantag måste 
göras till att förebygga nya krigiska 
förvecklingar för religionens skull. 
Det 'är därför lätt att förstå, att Den 
heliga stolen i princip måste ned-



· '1 24 

lägga sin protest mot fredens be
stämmelser i religionsfrågan; Den 
gjorde det också. 

För de utomstående makter, som 
invecklats i kriget, Sverige och 
Fi·ankrike, ävensom för de tyska 
småfurstarne i gemen var som 
nämnt huvudmålet vunnet med 
Tysklands återställande i sitt for

' na skick. Habsburgska planer på 
universalmonarki och tankar på en 
stark kejsarmakt i Tyskland hade, 
som det senare visade sig, defini
tivt strandat. Väst-. och . Nordeuro
pas samt de tyska futstarnes själv
ständighet var ej längre hotad. Och 
detta senare resultat blev av utom
or,dentlig betydelse icke minst för 
Kyrkans fria utveckling och blomst
rin,g. 

Då man fäller detta omdöme, bör 
man noga betänka vissa omständig
heter, som berättiga det. Det lig
ger ju närmast till hands att på
'(1isa Habsburgs anmärkningsvärda 
trohet mot Kyrkan genom sekler. 
Det ligger därför lika nära till 
ha11ds att samställa Kyrkans och 
H�bsburgs intressen i det stora kri
get. I själva verket sammanföllo 
de endast delvis : Habsburgs var ej 
blott tjänare utan ville stun'dom 
även vara herre ! Den kyrkliga en
het det åsyftade skulle tillgodose ej 
minst dess politik, dess härar ha 
utsatt den eviga staden för den svå
r�ste plundring i nyare tid, dess 
planer ha mött ett segt och ener
giskt motstånd ej minst av påve
makten. Det vill därför synas oss 
obestridligt, att den ,v estfaliska 

freden endast skenbart innebar en 
motgång, och att denna· fred i sj äl
va verket även tryggade Kyrkans 
fria utveckling under ledning av 
den Gudomliga Försynen. 

Det torde icke finnas några all
· varliga svårigheter för katolska 
kristna att deltaga i Gustav Adolfs
firande och Gustav Adolf-beundran, 
för så vitt vi över huvud hava rätt 
att fira och beundra gångna tiders 
stora människor. Till dem har 
Gustav Adolf alltid räknats och 
kommer alltid att räknas. Modern 
vetenskap far stundom hårt fram 
med gammal tro: det övermänsk
liga i Gustav Adolfgestalten har 
forsvunnit, men den rent mänsk
liga storheten framträder därmed 
så mycket större och mera verklig 
vid sidan om de mänskliga svag
heter, som man må ha rätt att 
glömma för storheten. En svensk
hetens föregångsman, en storsvensk 
gestalt kommer han alltid att för
bliva, och def stormaktsvälde han 
grundade har fyllt märkliga upp
gifter i historien: det gav kultur, 
frihet, lag och lagbunden ordning 
åt många folk runt det baltiska 
havet: det var stort ännu i sitt .fall. 
Det gav genom att sätta gränser för 
den habsburgska makten friare ut
vecklingsmöjligheter även för den 
katolska kyrkan, ehuru detta icke 
var avsett. Vi ha därför all anled
ning att med andra svenskar i 
Gustav Il Adolf se en hjälte bland 
andra stora, en statsman av min
dre vanliga mått, en härförare av 
gigantiska dimensioner, en person
lighet bland alla tiders största. 
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f R A SY D F O R K 0 L E N . 0 0  D A N N E 

V I  R K E. 

I. 
Foruden en katholsk national 

Litteratur, hvis store Navne er 
lrnndte nok, men som ogsaa ophyg- . 
ges af Skribenter med mindre 
Vingefang - uden at der dog 
mangler Flugt - staar der en an
seelig katholsk Oversrettelseslitte
ratur til de nordiske Katholikers 
Raadighed. 

Noget af den h�rer - med Dantes 
» Guddommelige» som primus inter 
pares - . til Verdenslitteraturens 
Storvrerii.er, men har under Virk
ning af Tiden - ikke mistet, men 
selv bragt i Forglemmelse � sin 
katholske Oprindelse og er nu Frel
lesej e ;  andet er -b.levet accepteret af 
den skandinaviske Lreseverden o·g
saa som almengyldig Litteratur. 

Vi vil derfor ikke - fordi det 
ikke beh�ves - minde om, at en 
af de mest laiste engelske Forfat
tere i Danmark er Robert Hugh 
Benson - selvom den, som skriver 
dette, ikke helt forstaar, hvorpaa 
hans Popularitet grunder sig, hvis 
det ikke netop og mest er, at han 
er saa katholsk og derfor virker pi
kant paa ikke-katholske Laisere -
for sanclt. at sige, kender jeg ikke 
mange, der paa een Gang er saa 
hy)jt begavet og samtidig saa blod
ly)s; han er i den Grad puritansk, 
at man ligefrem kan lainges efter, 
at der ogsaa skal hvirvles Stoffer 
fra Dybet og Bund.en op i hans For
fatterskabs altfor klare Strs6m. Hvor 
mange af hans Helte staar egentlig 
levende for os blot en kort Tid efter, 
at vi har taget en - ikke altfor 
sindsoprivende - Af sked med dem? 
Har han i sit ret store Galleri af 
kathoJske Prrester tegnet os et Fy
siognomi, der i Liv, i Lys - og 
Skyggevirlming kan maale sig med 
f. Eks, Sheeridans Pater i hans lille 
F ortrelling : En frafalden Prrest? 

I Jeg mindes kun en virkelig levende 
Skikkelse blandt de mange, han 

I har fremfy)rt for os : . Maria Stuart's I - i hans sidste Bog » Trods Pine
. brenk og Galge)) (hvor et heTiigt 

Stof er saa srert anremisk udnyttet) ,  
og hvor.for er da denne Skikkelse 
levende under Bensons Pen, uden 
netop fordi den i Forvejen fb.a-,,de 
sit umistelige Liv. J eg vil ikke; sag
de j eg, minde om Ben sons By)ger -
(det skulde da vrere om hans rent 
religiy)se Skrifter : Kristus i Kir
ken, Kristi Venskab, thi disse over
gaar langt hans Romaner i Liv og 
Kraft) heller ikke om Chesterton, 
der som Bensons polare Modsret
ning, er ligesaa fuld af Livets Vaid
sker, som Benson er fattig paa dem, 
ja saa fyldt er Chesterton af · dem, 
at de ikke kan holdes indenfor de
res naturbesterute Grainser, men 
siver ud - som Oedemer paa en 
Vattersottig -paa Steder, hvoi· de 
ikke hy)rer hjemme og gy)r hans By)
ger nresten uformelige; men selv 
Vand i Kroppen kommer jo dog fra 
Blodet, og megen Overdrivelse skal 
ham derfor tilgives. 

Nej, det er ikke cim de By)ger, 
der staar opmarcherede i Rrekke og 
Geled hos hver Katholik, der har 
Selvagtelse, borgerlig, bedsteborger
lig Selvagtelse, jeg vi! minde, men 
om de Forfattere, der staar med 
en enkelt Bog hist og her hos en 
original Prrest - hos en srer og 
fjairntboende Lrege - hos en Per 
eller en Poul, der en Gang imellem, 
naar han vil try)stes i sin Foi'ladt
hed og fj;)le sig alligevel som et Led 
i den store, den ene og hellige Ec
clesia, tager en af dem frem og saa 
ser katholsk Liv blomstre - med 
en Flor baade af Giftplanter og 
Sumpurter, af Liljer og frisk Skov
bund og af spraglet Ukrudt, men 
alt spiret og udfoldet paa katholsk 
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Grobund. For vel har Kristopher 
Nyrop Ret, naar han i et Essay om 
spansk Litteratur skriver, at hidtH 
- d. v. s. indtil Tresserne i forrige 
Aarhundrede - havde Nykatholi
cisinens Forfattere nresten vreret 
cneherskende i Roman- og Novelle
litteraturen, nu maatte den senti
mentalt svrermeriske Idyl, den 
fromt moTaliserende Roman med . 
dens absolutte Ligegyldighed for 
alle moderne Problemer vige Plad
sep for en helt ny Retning, for 
Realismen, som trrengte sejrrigt 
frem, men han tager Fejl, naar han 
stiller Nykatholicismens Forfattere 
i et religiy,st Modsretningsforhold 
tH de Forfattere, som reprresente
rer den nye Tid. Thi sky,nt de uden 
Udsmylming skildrer, som Nyrop 
siger, Konflikten mellem Kirken og 
Videnska1ben, SammenstySdet mel
lem den rationalistiske Mand og 
den devote katholske Kvinde og 
tegncr Billeder af fanatiske Prre
ster, saa er Emilia Pardo Bazan, 
.Jose Maria Pereda, Luis .Coloma 
ligesaa katholske Forfattere som 
Cabalero og Antonio de Trueha, 
naar man blot bestemmer den ka
tholske Forfatter, den katholske Bog 
paa den Maade, den rettelig bySr 
bestemmes paa : som et Produkt af 
oprindelig katholsk Aand. Denne 
katholske Aand kan vrere livskraf
tig ; ortodoks -nresten overol'to-· 
doks som i Lisbeth Burgers Bog : 
MySdre -- den kan were en· kun 
osende Tande som i d'Annunzios 
B�1ger - jeg husker et Sted i Den 
Uskyldige, hv'or Tanden plud'ielig 
bJusser op og i en kort Stund brren
der med en rolig, klart lysende 
Flamme - det er paa de Sider, 
hyor en Daabshy,jtidelighed skil
dres - saa fromt og skpnt f plt og 
saa dogmatisk rigtig, som · 1rnn den 
fpdte Katholik er i Stand til. Den 
kan med Vilje spge at sk.jule sig 
for ublufrerdige Blikke, den kan 
fornemme sig endog som Angriber, 
vrere til Stede kun mellem Linjer
ne, men ingen katholsk Lreser vil 
nere i Tviyl om, om det drejer sig 

om en katholsk Bog eller ikke. En 
ukatholsk Forfatter kan ofte skri
ve overordentlig smukt om noget 
katholskt, og der kommer dog in
gen rct Beaandelse ud deraf, og en 
lrntholsk skrive spodsk, ja hade
fuldt om Kirken, elens Tro, dens 
Sred; dersom han har bevaret blot 
lidt af sin katholske Aand, vil det 
sjce.ldent ske, at den, der forstaar 
at lytte, ikke vil hpre hans kathol
ske Hjrerte hanke bag Spotten, bag 
Hadet. 

Fra et propredeutisk Synspunkt 
set er de Bpger, hvor den katholskc 
Aand kun ryS_rer sig svagt og hen
dpende, naturligvis ikke at rose -
om.end de kan vrere glimrende i ar
tistisk Henseende - ber urna de 
Bpger, forudsat at de hprer til Lit
teraturen - for kun om dem tales 
der ber - foretrrekkes, hvor man 
ikke skal lede med Lygte efter den 
katholske Aands Mrerke, men hvor 
den hele Vrevning baade paa langs 
og tvrers er klar og gennemfprt. 
Men fra et psykologisk Synspunkt 
set forekommer de katholske Bpger 
mig vcerdifuldest, hvori Klinte og 
Hvede vokser mellem hinanden, vel 
at rnrerke paa katholsk .J.ordbund; 
thi lige saa vel som den katholske 
Muld ikke hindrer Ukrudtet i at 
komme op, saa bliver paa den an
den Side den redle Plante af en 
sjrelden Skprihed netop i Kraft af 
den Bund, hvorpaa den vokser. Jeg 
foretnekker den katholske Roman, 
i hvilken der driver Skyer hen un
der Himlen for den, hvori en sted
seblaa Himmel uafladelig lader sig 
til Syne - ja; jeg fortrylles maa
ske allerrnest af det Vejr, hvor kun 
i 0,ieblikke gennem flrengede Mas
ser af Blaasort og Regntungt et 
Stykke Himmelblaat pludseligt toner 
frem og dog bekrrefter, at »oven
over Skyen er Himlen altid blaa». 

* 

En Bog, som Emilia r al'do Ba
wns : en spansk Her�·qLard, hySrer 
til Typen med en overtr :;kken Hin:
mel. En ikke-katho! \. Lreser v1 l 



sandsynligvis opfatte Bogen ude
lukkende som et Angreb paa slette 
Tilstande i et katholsk Land. Der 
optneder brutale Feudalherrer, 
uvidencle Almuesfolk, bestikkelige 
Embedsmrend, overtroiske Bpnder 
og som Hovedperson en naiv og 
fanatisk ung Prrest, cler ikke mang..: 
ler et eneste af de Trrek, som plejer 
at srette en gej stlig Person i et lat
lerligt Skrer. Hans Klreder sidder 
slet, hans Udseende er lymfatisk, 
han sidder paa en Hest, som andre 
paa en vakkelvorn Stol, han er over
drevent bange i Torclenvejr og han 
er en blind Beundrer af Slottets 
Frue, saa blind, at han ikke aner, 
at hans Hengivenhed for denne af 
sin Mand hensynslpst og brutalt be
handlede Kvinde af Manden og an
dre betragtes med mistrenkelige 
0jne. Og nregtes kan .det ikke, at. 
hans Naivetet er af en Art, at den 
ikke lader en Mistanke forekomme 
grove Naturer ugrundet. Han elsker 
sammen med hende paa Helligda
gene at pynte Kapellets Helgener 
med de fineste IOreder, han er lyk
k elig, naar Donna Marcelinas lille 
nyfpdte paa hans Skpd gpr hans 
Sutane vaad, han f9Her formelig 
V ellyst ved denne fugtige Varme, 
kort sagt, man skal vrere sammen
levet med katholsk Aand for at for
staa, at denne Prrest alligevel er 
paa Vej til at blive en Helgen. Med 
faa, · fine Trrek har Emilia Bazan 
tegnet den sidste Fase ad denne Vej. 
»Mange Aar efter vendte Pater Ju
lian tilbage til Handlingens Sted og 
gik nu langsomt ad Vejen til Uloas 

· Kirke. Hvilken fattig Kirke ! Den 
ligner snarere et Bondehus, og kun 
et Kors over Indgangen antyder 
Stedets Hellighed. Der, i den Krog 
af Verden, lever Kristus ; men hvor 
ene, hvor glemt ! .J ulian standsede 
foran Korset. Han saa virkelig gam
mel ucl, ogsaa mere rnandig : nogle 
Trrek i hans Ansigt var bleven mere 
markeret, og. Lreberne, der var ble
ge og sammentrukne, rpbede den 
strrenge Maud, som er vant til at 
betvin�e ethvert Udbrud af Liden-
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skaberne, enhver jordisk Lyst. 
Aarene havde lrert ham, hvad der 
er den rene Prrests sande Fortjene
ste. Han var tbleven overbrerende 
mod andre, men stneng mod sig 
selv». - - -

Fra en hel anden Sphrere end 
Spanien, den gamle Kulturs, den 
glimrende Fortids, det litterrere 
Arvesplvs Sphrere er den ameri
kanske Forfatter Thornton 1Vilda, 
som i: »Broen San Luis Rey» mrer
keligt nok ogsaa behandler et 
spansk Emne, blot at Handlingen 
er henlagt til Nyespagnola paa Syd
amerikas Vestkyst. 

Thornton Wilder er fpdt 1897 i 
\,Visconsin. Skpnt de biografiske 
Oplysninger i Bogens Forord ikke 
udtrykkelig angiver ham som Ka
tholik, men blot siger, at han i nogle 
Aar har studeret i Rom, saa er hans 
Bog dog saaledes, at der ingen Tvivl 
kan vrere om hans katholske Op
rindelse. 

Paa sniaa halvandenhundrede Si
der fortreller han om fem Menneske
skrebner, der er ligesaa vidtforskel
lige som deres Brerere var forskel
lige efter Kpn, Fpdsel og Livsfprel
se. Tilfrelles har de lrnn, at de alle, 
komne derud ad forskellige Veje, 
var paa Perus berpmte og ·skpnne 
Bro, opkaldt efter Ludvig den Hel
lige af Frankrig -- Broen, der vid
ner om sin Oprindelse fra fpr de 
fprste Nybyggeres Tid, flettet som 
den er af Lianer fra de store Skove, 
Broen, der paa Hovedvejen fra Lima 
til Cuzco fprer over et af A.mazon
flodens Tillpb fra Syd, da den 20. 
,Juli 1 7 14, pludselig styrtede sam men 
- ikke under nogen usredvanlig 
Vregt, for den var vant til at brere 
ganske andre Byrder e1id Byrden af 
en gammelKvinde, en gammelMand, 
to unge Mennesker og en lille Dreng. 
Grunden til Sammenstyrtningen 
blev aldrig opklaret udfra tekniske 
Grunde. De fem Personer, der om
kom, var Markisen af Monte Mayor: 
Donna Maria fra Lima og hendes 
lille Tjenestepige Pepita, opdraget 
ellers ho� Madre MariR del Pilar, 
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som var Forstanderinde for Kloste
. ret Santa Maria Rosas de !as Rosas, 
- Esteban, en ung Gut, so1n sammen 
·.JUed sin Tvillingbroder Manuel en 
· ,Dag var Hittebarnskurvens Indhold 

foran Santa Maria Rosas Port, nu 
r ,en Slags -Altmuligrnand paa Limas 
· Gader - Bud - Vinduespudser -
Skriver ( husk han var opdraget i 
Klosteret ! ) , lmpressarioen og Sce
neinstruktpren Onkel Pio og den
nes Plejesjlin James, en Frugt af 
en Fo11bindelse mellern Vicekongen 
og Sl}uespillerinden Camilla Peri
chole-det er hende, Pio er »Onkel» 
til ( eller Fader, eller El sker ? Fin 
underfundighed er i det hcle taget 

. en af Bogens Gnindtoner). - Dis

. st,1 fem er de( som styrter ned. 
Dei1 eneste - i det rnindste den 

eneste trenksomme -- Tilslrner til 
Ulykken var Pater Juniper, en lille 

• Fransiscanermunk fra det nordlige 
Italien, som netop da var kommet . 
til Peru for at omvende Indianerne. 
Denne Pater .Juniper gav sig nu tU 
at grunde over, hvorfor denne Bro 
var styrtet sammen uden at vrerc 
bleven overhelastet, med mindre det 
var under Vregten af de Menneskers 
Sladme, som kun saa faa i Tallet 
var paa Broen i Sammenstyrtnin
gens 0jeblik. Han udforskede de
res Liv og dets Konstellationer, og 
hans Anelser viste sig at svare til 
Virkeligheden, og han ender -
maaske med en lille Hovedrysten 
- med at erkende Guds Forsyn i 
Ulykken. 

Det er vel nok for meget sagt, at 
man: i Personernes Navne har Bo
gens Handling, men ikke for me
get at sige, at man har hele Bogens 
Tone i dem-dens katholske Aand. 
Vil man ikke tro mig - og sandt 
.at: sige sker der mrerkeligt ukloster
lige Ting i Bogen - saa vil det 
hrnaske hjrelpe paa Troen, at vVil
der et Sted lader Estehan som Af
tenbpn bede Kirkens . Kom pletori
'um : »Da han kom til : a sagitta in 
die volante, faldt hans 0jne i . . .  », 
et andet Sted staar der : »Naar 
Pn:esten skyndte sig gennem Gaeler-

ne til en Syg med sin dyrebare Byr
de i Hrenderne, saa man altid Ma
nuel eller Esteban skridte ud efter 
barn, svingende et Rpgelseskar» ; 
hvem anden end en Katholik vilde 
kalde Sakramentet en dyrebarBy1·de 
i Pnestens Hrender, - eller tvivler 
inan endnu, saa lres : »Men nreste 
Nat er det det san1;me igen (at Ma
nuel raser i Feber - han har faaet 
en dpdelig Betrendelse i den ene 
Fod - og i Vildelserne fordpmmer 
han Esteban, som sidder hos ham 
og hver Time troligt skifter Omsla
gene paa hans stakkels Ben, ned i 
det dybeste Helvede : Gid tusind 
Djrevle bestandig forfjlilge dig, Este
ban, Gud fordjlimme din Sjrel, Este
ban . . .  ), meste Aften altsaa gen
tager Ederne og Forbandelserne sig, 
og saa staar der : »En prostitueret, 
som boede i Vrerelset ved Siden af 
begynder at banke paa Vreggen, op
rjlirt over et sligt Sprog. En Prrest 
paa den anden Side af Gangen kom
mer udenfor og dunker paa Dpren». 
Hvem anden end en Katholik kun
de have den Tankens Dristighed at 
anbringe de to Brpdrc, hvoraf den 
ene beder de liturgiske Bpnner, den 
anden svrerger og forbander, ved 
Siden af en prostitueret, som for
arges over det gudsforgaaende 
Sprog, og i Gangen overfor at ind
logere en Prrest ? Til sligt svinger 
ingen Ikke-Katholik sig op - und
tagen hvis han er uren - kun i 
Evangeliet vilde saadanne S ammen
stillinger kunne trenkes. En over
ordentlig Fjlilsomhed for Menneske
hjrerternes Bplgen frem og tilbage, 
men som dog betjener sig af et 
jrevnt og ligefr(;)mt Sprog, en vrel
dig Fantasi, som en logisk Anven
delse alligevel gjlir rationel, og en 
diskret Brug af Ironi, som anbrin
ges draahevis og som kan narre 
nresten som N <1,ivitet, er nogle af 
denn:e Forfatters Fortrin. Hans Bog · 
kan man give den sjreldnc Ros, at 
den kan !reses baade . af Barnet -
for elens sprendende Handlings 
Skyld - af den modne Maud og 
Kvinde, fordi den belrerer om Sjre-



!enes Lpngange, og af den reldede, 
som den vil skrenke endnu mere 
Livsvisdom end Aarenes Fylde el
lers gav ham - - -. 

Jeg var kommet et langt Stykke 
ind i Constantin W eyers af man
dig, Kraft og Handledygtighed gen
nemsyrede Bog: »En Mand dvreler 
ved sh1 Fortid», inden dens ka
tholske Aand gav sig Udslag og da 
egentlig kun paa fire, fem Sider, 
tnen de var ogsaa afgprende. Akku
rat saa afgprende, som naar en 
Mand, man har fulgtes med uden 
at kende ham mere end flygtigt og 
talt med om Vejr og Vind, idet man 
passerer en Kirke, pludselig beder 
om et 0jeblik<; Overbrerenhed, og 
man ser ham gaa hastig ind i Kir
ken, gpre et kort Knrefald og kom
me ud, betegnende sig med Korsets 
tegn med den i Vievand dyppede 
Finger, og - som om intet srerligt 
var passeret - frit og utvungent 
genoptage den afbrudte Samtale : 
det hele kun et Intermezzo, men et 
betydningsfuldt og afgprende. 

Som et saadant Korstegn i en 
ellers kun med Dagen og Vejen -
men ganske vist med en sprenden
de Dag og nied en srelsom slynget 
Vej - beskmftiget Bog er de fire 
Sider, hvor w·eyer paa 0demar
kens Grrense trreffer den katholske 
Prrest. 
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' vVeyer har sammen med en Ven 
gjort en Slrederejse til de Strrek
ninger i den nordligste Del af Ka
nada, hvorhen ogsaa en af Knud 
Rasmussens dristige Forsknings
rejser er foregaaet, for at kpbe Pels
vrerlc Vennen har ikke kunnet ud
holde Strabadserne og er omkom
met, men \Veyer slreber, skpnt selv 
til det yderste udmattet, Liget med 
sydpaa for om muligt at lrnnne give 
det en kristen Begravelse. Paa et 
hrengende Haar er det ved at gaa 
galt. Da krydser en Rrev hans Vej 
saa nrer, at han, siddende sammen
sunken i Sneen, kan give den et . 
drrebende Skud; om at jagc var der 
nemlig ikke Tale: »Jeg drak den 
drrebte Rrevs Blod, der blandet med 

Haar og Bensplintet sttpmmede ud 
af det Sted i Nakken, hvor Kuglen 
var gaaet ud. Saa spiste jeg noget 
af den Sne, der var gennem,,redet 
af Blod. ' Jeg skar Bugen op paa den 
og bed i den varme Lever. Kpdet 
var, selv for en udsultet Mand söm 
mig, for modbydeligb>. Dette Maal
tid bringer ham og Liget endnu et 
Par Dagsrejser frem, og saa kom
mer pludselig Korsets Tegn paa Bo
gens Pande. »Jeg slrebte med stort 
Besvrer paa Liget, da jeg en Dag 
saa en ·enlig Mand dukke frem ved 
Omdrejningen af en Snebanke,;Jeg 
gjorde straks Holdt · og satte mig 
paa Liget, der havde j eg mine Vaa
ben indenfor Rrekkevidde. Et Mpde 
i Ensomheden rummer altid Mulig
heden for en Fare. Men den Marid, 
der kom, havde ingen Vaaben, in
gen Slrede, ingen Runde. Bare en 
let Oppalming skpdeslpst kastet 
over hans :Skulder. Han rpbede 
hverken Hast eller Mistro. Det var 
en Maud af ublandet hvid Race, og 
dog hilste han mig i Credeindianer
nes Dialekt. J eg saa, llt han med en 
Kenders Blik betragtede mine Run
de, der havde lagt sig ned og. slik
kede Snc i sig. Han begyndte saa 
at interessere sig . for det Srede, 
hvorpaa jeg sad og som han pjen
synlig ikke kunne forstaa, hvad var, 
denne lange Cylinder af Is, som vai 
surret fast til en improviseret Slre
de. Mig havde det afsjrelede Lege
me hele Tiden forPkommet at v:e.re 
en gan �ke naturlig Ting, men i 
dette 0jeblik foer det igennem mig, 
at det var respektlpst at benytte et 
Lig til at sidde paa, og idet j eg 
rejste mig op, sagde jeg :  

»De jordiske Rester af en Kam
merat, der er dpd af Kulde og Trret
hed. Jeg fprer ham med tilb,age.» 
Han rejste sig uden at forhaste sig 
og, idet han tog ,sin Odderskinslme 
af, blottede han et smukt Hoved 
med en kraftig Pande. Jeg lagde 
Mrerke til, at der var en sjrelden 
Dybde i hans Blik. Saa sagde han 
med hpj Stemme Salmen De pro
f undis clama,vi ad te, Domine. 



Da jeg havde svaret Amen, sag
de han - paa Fransk naturligvis 
- »De er Katolik»? Jeg svarede, 
at det var jeg. »Og han?» »Ogsaa 
han - og han har udtalt . 0nsket 
om ·at blive begravet i kristen Jord, 
og derfor har jeg nu i mange Uger 
trukket af Sted med ham». 

»Stakkels Barn! » Det var alt. 
Han overvejede et 0jeblik. Et gan
ske kort 0jeblik. Han var heller 
ikke en Mand af overflpdige Ord. 
Hah var en af disse Missiomerer 
med en ukuelig Sjrel, for hvem 
Handling er Spster til den Drpm, 
de har viet deres Liv. Han kastede 
sin lette Bylt paa den forreste Slre-

. de, sprendte sig for Liget og sagde: 
»Nu af Sted ! Stik V est, hvis vi 
ikke skal gaa for langt» .  - - -

'fil at vise W eyers Stil og til, at 
Billedet af Prresten paa den yder
ste Post staar med tilstrrekkeligt 
tydelige Trrek, kunde det anfprte 
vrere nok. Men den hele Skildring 
er saa skpn, at det er vrerd at fort
srette. 
· De naar Stationen. Der er en Ind
hegning, bag hvilken man aner en 
Kpkkenhave. Her lever Fader La
royale kun med en gammel Mestits 
.Jean-Baptiste til sin Opvartning. 
»Naar Jean-Baptiste fik Lov til at 
pille Kartoflerne, saa reltede Pate
ren selv Brpdet, hvis han da havde 
noget Mel. Efter Aftensmaaltidet 
fremsagde han med hpj Stemme en 
lang Bpn, paa hvilken Mestitsen 
svarede ; derpaa rulle de de to 
Mrend deres Trepper op og lagde 
sig i al deres straalende Fattigdom 
paa det stampede Lergulv. 

Han kom tilbage nu efter at have 
vreret borte i fire Dage for at dpbe 
de Vilde, der laa og dpde af Kop
per 80 l\files derfra. Og for at 
skaane sine Runde var Prresten ta
get af Sted paa sine Snesko med 
de Ting, der er npdvendige til den 
hellige Handling, med nogle Fpde
midler i et Treppe bundet sammen 
med Reb kastet over Skulderen. 
Den lille Kirke holdt samme Tem
peratur, som det var udenfor, og 
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Liget kunne staa der, uden at vi 
risikerede, at det tpede op. Trods 
Dagens Anstrrengelser holdt Pate
ren fast paa at ville vrere hos den 
Dpde om Natten. 

Da jeg vaagnede . efter en lang 
Spvn og havde spist et Morgenmaal
tid bestaaende af kogte Kartofler, 
Hjortefedt og Brpd, opdagede jeg 
at Jean-Baptiste ogsaa havde v:e
ret oppe om Natten ; med 0ksen var 
der hugget en Grav i den haarde 
frosne Jord. 

I den }andlige Kirke, hvor den 
hellige Sten var anbragt paa simple, 
firkantet tilhuggede Trreblokke, 
surrede en Ovn. .J ean-Baptiste, 
hvis gulbrune Ansigt med de skraa 
0jne indrammedes af det glatte 
sorte Haar, der var flettet paa In
dianermaner, var en fantastisk ud
seende Kordreng i rpgbrune Els
dyrsskind broderet med falmede 
Farver og prydet med brede Fryn
ser over Skuldrene og ned ad Ar
mene ligesom de Vilde. Missionre
rens Ansigt straalede i mystisk Bleg
hed mod det sorte Ornat. Under 
Laagene, der var tykke af Mangel 
paa Spvn, brrendte hans 0jne med 
en dyb Flamme, mens det lille fat
tige Kapels Grrenser udvidedes og 
lpftedes under det latinske Ritual 
og pludselig splintredes lig en straa
lende Eksplosion mod Uendelighe
den. Saaledes fuldbyrdedes min 
Vens sidste 0nske, som var at hvile 
i indviet Jord. » - - -

Constantin \\T eyer er nreppe saa 
fuldendt en Kunstner som vVilder, 
men han er en fuldendt Mand. Un
der sin Vandring rejser han Varder 
- Kendingsmrerker for sig selv, 
dersom Vejen skal lregges tilbage 
ad Udfartens Rute - han kalder 
jo ogsaa sin Bog for en Mand, der 
dvreler ved sin Fortid - og Ken
dingsmrerker for andre V andrere. 
De fire Sider om Fader Laroyale er 
et saadant Kendingsmrerke: at her 
virkede den katholske Missionrer 
under katholske Missionrerers srerl
vanlige Lod : Ensomhed, Fattigdom 
og Offer. Det er det hele, men og-



saa nok. Det er en rejst Sten med 
et Kors paa ; paa de andre Varder 
findes et saadant Tegn ikke, men 
Tegnet paa den ene er ogsaa nok 
til, at vi kan vide, at han h�rer til 
den katholske Aand. Ellers beken-
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der han sig kun som Menneske -
som trofast Kammerat - for Res
ten ogsaa som forsmaaet Elsker, 
for disse er de Trrek, hvoraf hans 
Fortrelling er bygget op. 

P. H. Perch. 

D E N  KATO L S K E  K I R K E  I N O R G E  

VE D Å R S S K I FT E T. 

Når vi norske katolikker ser til
bake på de kirkelige begivenheter 
i det år som svant, festes vårt blikk 
först og fremst ved den nyordning 
av den kirkelige administrasjon . 
som den hellige Stol fastsatte ved 
sine .dekreter av 8. og 10. april 
1931 .  

Som bekjent utgjorde Norge fra 
1892 av et Apostolisk Vikariat med 
en i Oslo residerende overhyrde. 
Allerede lenge har landets store ut
(>trekning vrert fölt som en ulempe, 
når det gjaldt å bevare kontakten 
mellem vikariatscentralen i Oslo og 
de 20 menigheter som finnes spredt 
over det veldige · område mellem 
Nordkap og Lindesnes, og hvorav 
en del bare kan nåes ved lange og 
anstrengende sjöreiser. Det har der
for allerede i en årrekke vrert gjen
stand for de kirkelige myndigheters 
overvielse hvorledes man best kun
de råde bot på dette uheldige for
hold. 

Omsider er altså en ny ordning 
fastsatt og for en del allerede trådt 
i kraft. Den hellige Stol har nem
Jig delt Norge i tre selvstendige og 
innbyrdes zwvhengige kirkelige for
valtningsområder. De tre nordlig
ste fylker, Nordland, Troms og 
Finnmark ( med ögruppen Sval
bard) utgjör nu »Nord-Norges kirke
distrikt», mens fylkene Nord- og 
Sör-Tröndelag samt Möre er et an
net selvstendig administrationsom
råde under navnet »Midt-Norges 

kirkedistrikt», og den sydlige del 
av Norge utgjör »Oslo Apostoliske 
Vikariat». Ennvidere blev det be
sluttet å overdrage Nord-Noi'ges 
kirkedistrikt til den tyske ordens
provins av Den ,hellige Families 
kongregasjon, mens Midt-Norges 
kirkedistrikt betros til Picpuspatre
nes tyske ordensprovins. Prester 
av sistnevnte kongregasjon, hvis 
offisielle navn er »Jesu og Maria 
hellige hjerters ordenssamfund», har 
forövrig allerede i en årrekke vir
ket i den norske misjon, idet de 
bl. a. siden 1921 har hatt sjele
sorgen i Halden. Den hellige Fa
:milies kongregasjon har derimot 
aldri för virket i de nordiske mi
sjoner. Vi får således fra 1 932 av 
3 kirkelige forvaltningscentraler i 
Norge: Oslo, Trondheim og Tromsö. 
Picpuspatrene har allerede overtatt 
sitt distrikt, mens patrene av Den 
hellige Families ordenssamfund 
först til sommeren vil vrere rustet 
til å overta Nord-Norge. 

Det er en ikke ringe forandring 
som således nu finner sted innen 
den kirkelige virksomhet i vårt 
land. Det tidligere »Norges Aposto
Iiske Vikariat» eksisterer altså ikke 
mer. Måtte nyordningen bli til vel
signelse for det kirkelige arbeide og 
fremme oprettelsen av nye menig
heter i vårt vidstrakte land! · 

Da Den hellige Families kongre
gasj on er ny her i Skandinavia, tör 
det utvilsomt interessere »Credo's� 
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Iesere å erfare at den er e,n datter
kongi·egasjon av ordenssamfundet 
»Les Missionaires de Nötre Dame 
de la Salette», hvorav en rekke höit 
fortjente pre_ster virket i ... Nord
Norge fra 1880 til 1892. Den blev 
nemlig stiftet i 1 895 av salettiner
pateren Jean Berthiel' som önsket _:!_� 
skape et ordenssamfund der · var 
istand til også å ta imot menn son1 
först i en modnere alder hadde fölt 
den hellige kallelse til å vie sig til 
IOrkens tjeneste. Den hellige Fami
lies kongregasjon som har sitt mo
derhus i Grave i Holland har skutt 
en nrersagt fe1i0menal vek.st. Den 
har nu et stort antall ordenshus i en 
rekke europeiske land, såsom Frank
rike, Tyskland, Holland og Polen, 
og har av den hellige Stol fått sig 
overdratt misjonsområder både i 
Sydamerika og Asia. At det blir 
disse ansette og dyktige ordenspres
ter som nu skal löfte arven i Nord
Norge efter de uforglemmelige Sa
lettinerfedre tör sikkert betraktes 
som et betydningsfullt og gledeligt 
varsel for misjonens fremtid. 

Det var i 1892 de siste Salettiner
patres kaltes bort fra Norge efter 
en rik og fortj ensfull virksomhet. 
Det var patrene Ferdinand Plasse 
og Auguste Blache som da forlot 
Tromsö, samt patrene Pierre Jaque
met og Vincent Burille som tok av
skjed med Hammerfest. Litt tidli
gere hadde de i Alta og TI'ondheim 
virkende patres forlatt landet. De 
hadde da nedlagt sitt -prestesemina
rium i sistnevnte by. I 1 932 -
nöialdig 40 år senere - begynner 
altså datterkongregasjonen sin virk
somhet i Norge . . Det er Nord
Norges nye overhyrde, höirerv. pa
ter Starcke, med patrene Rusche, 
Buchelmeyer, Göl'l'es, Stockmann 
og Giinther som alle allerede befin
ner sig her i landet og forbereder 
sig til sin gjerning. Ordensgenera
len, höirerv. pater Tmmpe, vil selv 
til sommeren komme til Norge og 
vrere tilstede ved pater Starckes 
overtagelse av Nord-Norge og inn
förelse i distriktets residenskirke i 

Tromsö. En ny og betydningsfull 
milepel i Moderkirkens historie i 
det höie Nord ! 

For Midt-Norges vedkommende 
er, som nevnt, virksomheten alle
rede overtatt av Picpusfedrene; 
hvis patres, Witte, Toll og Deutsch, 

. nu pastorerer menighetene i Molde 
og 'l'rondheim, med St. Olavs kirke 
i sistnevnte by som distriktets ho
vedkirke. Distriktets overhyrde, 
höirerv. pater Cyprian vVitte, er vel
kj endt og avholdt fra sin flerårige 
virksomhet her i Norge, isrer som 
spiritual ved St. Fransislms-söstre
nes novisiat i Sylling. Til dette 
kirkedistrikt hörer altså også val
fartskapellet på Stiklestad som 
patrene sikkert vil verne om med 
pietet og varm interesse s?m de 
norske. katolikkers tradisjonsrike 
samlingssted ved Olsokfestene. 
Folkerike byer som Kristiansurid 
og Ålesund vil utvilsomt ved Pic
puspatrenes omsorg snart også bli 
centrer for katolsk virksomhet. 

Oslo Apostoliske Vikariat har i 
det henrundne år ikke fått nogen 
i1y stasjon, men en rekke preste
skifter har funnet sted - vesentlig 
som fölge ·av Picpuspatrenes over
tagclse av :rviidt-Norge. Den tidligere 
sogneprest ved -St. Olavs kirke i 
Trondhei.Jn, velrerv. pastor H. van 
del' Velden, er inntil videre ansatt 
som sogneprest ved St. Peters kirke 
i Halden, hvorfra · han utpå våren 
vil drage til Holland for å overta 
den norske misjons prolmra i dette 
land. Velrerv. pastor A. Dietrich 
som var ansatt ved St. Elisabets 
Hospital i Trondheim er blitt rek
tor ved St. Josefs Hospital i Kristi
ansand. Velrerv. pastor F. J{rijn 
som var sogneprest ved St. Olavs 
kirke i Oslo, blev ifjor i februar 
kalt tilbake til sitt bispedömme i 
Holland. Som hans efterfölger i 
Oslo utnevntes Monsignore dr. /(. 
Kjelsll'up som har vrert sogneprest 
ved St. Torfinns kapell på Hamar 
helt siden denne stasjons grunn
leggelse i 1924; Til Hamar kom 
som konstituert sogneprest velrerv. 



pastor dr. A.  Sund som et par år 
har vrert ansatt ved Sankta Sun
nivas kapell i Molde. 
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Som en srerlig betydnings.full for
andring må det noteres at den Apo
stoliske Administrator med Propa
gandakongregasj onens billigelse har 
overdraget Stavanger til ordens
prester av Maristenes kongregasjon 
som hittil bare var lmyttet til me
nigheten i Haugesund. Pater J. 
ilfongers S. M. er således nu blitt 
sogneprest til St. Svituns kirke i 
Stavanger, og pater P. Bzdyl S. M . . 

Oslo gikk over tiI sekulargeistlig� 
heten. Velrerv. pastor H. van der 
Vlngt som för var kapellan i Ber
gen blev ansatt som sogneprest på: 
Stabekk. Hans efterfölger som ka
pellan ved St. Paulskirken i Bergen 
blev den nyvigslede norske ·prest 
velrerv. pastor A .  Högh som tillike 
har overtatt ledelsen av menig
hetens skole. Ennu en nyordinert 
prest ankom i årets löp fra Rom, 
nemlig velrerv. pastor dr. G. Goris
sen som har fått sitt virkefelt i 
Oslo som det Apostoliske Vikariats 

St. Josefs Hospital i Porsgrunn. 

sogneprest ved St. Josefs kapell i 
Haugesund. Den tidligere sogne
prest i Stavanger, velrerv. pastor 
P. Mäsch, er blitt sogneprest 
ved St. Ansgars kapell i Kri
stiansand som efterfölger av velrerv. 
pastor C. Riesterer der er blitt spi
ritual ved St. Fransiskus-Xaverius
söstrenes novisiat i Sylling. · 

Året 1931  har også s·ett en kon
gregasjon nedlegge sin virksomhet 
i Norge efter 8 års arbeide i og om
kring Oslo. Patrene B. Diilmer og 
G. R upp av Jesu-hjerte-prestenes 
tyske ordensprovins - begge to i 
höi grad avholdte og dyktige pre
ster - blev ·nemlig kalt tilbake av 
sine ordensforesatte, hvorved Jesu
hjerte-menigheten på Stabekk ved 

sekretrer og hj elpeprest ved St. 
Olavs kirke. En del ytterligere for
flytninger vil selvsagt finne sted, 
når Nord-Norges kirkedistrikt til 
sommeren overtas av Den hellige 
Fai11ilies kongregasjon og de i det 
höie Nord virkende selmlrerprester 
må overflyttes til Oslo Apostoliske 
Vikariat. 

Med stor glede ser vi norske ka
tolikker den voksende popularitet 
og anseelse som våre kjrere Domi
nikanerfedre i Oslo vinner i vide 
kretser av vårt folk. Den som for
fatter og foredragsholder srerlig 
kjente pater A '. Lutz har atter be
riket vår katolske Iiteratur med en 
.del ypperlige brosjyrer over aktu
elle emner og har i årets löp fore-



fatt flere foredragsturneer som 
overalt har samlet mange tilhörere 
og vakt levende interesse. 

Også våre sösterkongregasjoner 
kan se tilbake på et begivenhetsrikt 
år. St. Fransiskus-Xavel'iussöstre
ne, h'vis hospitalsutvidelser i Ber
gen og Stavanger har krevet en 
ikke ringe ökning av personalet, har 
funnet det hensiktssvarende å trek
ke sine söstre til,bake fra Stabekk, 
hvor deres eiendom »Lisieux» er 
blitt övertatt av St. Antoniussöstre
ne ·Som fo1'tsetter den ambulante 
sykepleievirksomhet St. Fransiskus
söstrene ofret sig for. I Arendal 
har St. Fransiskussöstrene skredet 
til store utvidelser ved å opföre et 
imponerende nybygg til sitt gamle 
hospital. Utpå sommeren vil den 
nye klinikk stå fullt ferdig og bli 
höitidelig åpnet. 

Vårt lands eldste og störste sös
terkongregasjon, St . .  losefssöstrene, 
har likeledes i de senere år stadig 
måttet srette nye byggeforetagender 
i gang for å tilfredsstille de vok
sende behov for sykeplass og mo
derniseringer. I 1931 er således 'et 
nytt prektig hospital opfört i Pors
grunn og höitidlig inviet av .den 
Apostoliske Administrator höicerv. 
pasJor H. Irgens i nrervrer av kon
grega.sj onens · · provinsialifriorinne 
rerv. Mere Zoe og byens og fylkets 
autoriteter, lreger o. s. v. Det nye 
store sykehus som er utstyrt med 
alle et moderne hospitals tekniske 
hygieniske innretninger er ved en 
flöi sammanbygget med den gamle 

klinikk, hvori bl. a. operasjonssale
ne befinner sig. 

Ennu en ny og monumental hos
pitalsbygning må her nevnes. Det 
er de driftige og ansette St. Karl 
Boll'omeussöstre på Hamar som 
har realisert sin dröm om å opföre 
et sykehus efter de allermoderneste 
prinsipper. Den nye klinikk som er 
en pryd for Hamar by er ved et 
höit gotisk ldokketårn på 4 stok
verk bygget sam men ined den gamle 
St. Torfinns Klinikk, hvori også 
menighetens vakre kapell ,befinner 
sig. Nybygget er i förste rekke en 
öienklinikk, men tar også imot syke 
som trenger annen l::egebehandling. 
St. Karl Borromeussöstrene akter 
nu også å bygge et moderne hospi
tal i Molde, hor de lenge har måttet 
arbeide under meget primitive og 
trykkende forhold. 

La mig til slutning nevne at året 
1931  også hvad konversjoner an
går har vrert et godt år for den 
gamle Kirkes virke i Norge. Stri
den og spliden innen den norsk
lutherske statskirke må nödvendig� 
vis - ved siden av den tragiske av
kristning den for en del förer med 
sig - lede opmerksomheten hen 
på den Kirke som i majestetisk en
het er virkeliggjörelsen av Kristi 
ord om · »een hjord og een hyrde>> .  
Vi ser derfor fremtiden imöte med 
de beste forhåpninger om fortsatt 
fremgang for våre fedres gamle 
kristen tro. 

K. Kjelstrup. 

R Ä T T E L S E R. 

Kyrkokrön ika 11. 

Sid. 104, spalt 1 ,  rad 10 n. fr. står j ecis
ter, läs jocister ; sid. 1 06, spalt 1 ,  rad 7 

o. fr. står Tsjankovl, läs Tsjankaol ; sid. 

108, spalt 2, rad 19 o. fr. står konungen, 
fäs honom ; sid. 1 10, spalt 1, rad 16 o. fr. 

står utfördes, läs utföres ; sid. 1 12, spalt 1 ,  
rad 8 o. fr. ·Står Detriot, lä:s Detroit. 

St. Be11 edikts Orden i Odense. 

Sid. 92, spalt 1 i mitten står 1437, läs 
1734 ; s:d. 99, spalt 1 ,  rad 1 1  o. fr. står 
Medarbej der, läs Medbejler ; sid. 99, 

spalt 1, rad 3 n. fr. står »da de var from

me>>, läs »var ogsaa Refonrtvenner». 



C R E D O S  

PETERSKIRKENS KUNST. 
· Det fornemme »Tidskrift för 

Konstvetenskap» ( Konsthistol'iska 
Sällskapets Publikation) har op
taget to Publikationei· af den dan
ske Maler Mogens Kai Ns,lrregaard. 
Begge Artikler, som forr,esten er 
forsynet med pragtfulde Billeder, 
er ogsaa kommet i Srertryk. 

Den fs,lrste Artikel »Petersplad
sen og Peterskil'kens Frontvirlming. 
En Omvurdering» foreslaar den 
planlagte, men aldrig udfs,lrte Luk
ning af Peterspladsens Kolonnade
Ring. Grunden til den foreslaaede 
Forandril)g nrna ss,lges i Peterskir
kens Frontvirlming : · »Petersplad
sens ovale Perimeter afgrrenser det 
Omraade, hvorfra , Peterskuplens 
konvekse Omrids alene ses over 
Fa<;adens Overkant. Udenfor den 
ovale Perimeter ses Tamburens og 
Sidelrnplernes Omrids over Fa<;a
den i Dissonans til denne». Inden� 
for Kolonnade-Ringens »hulede» 
Inderfront opstaar der derimod en 
betagende · Skpnhedsvirkning, der 
kan sammenlignes med Solens Sti
gen op over Horis·onten : Kuplen 
ses alene avel' Faqadens vandrettc 
Afskrering. Efter Nprregaards Me
ning mangler der i Peterskirkens 
genialt udspekulerede Totalvirk
ning endnu et: den ful9-st:xmdige 
Lukning af Kolonnade-Ringen. 
F�rst lfenn� _»vil sJqib� d�n rette 
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Forgaard, saa at Verden var lagt 
bagved, naar den kommende stod 
overfor Helligdommen». -

Den anden Artikel »Peterskir
kens Indre. En Foi'tollmhig»: be::. 

tragter og tyder Peterskirkens Indre 
fra et · kristent Synspunkt. · Med 
Rette gs,lr Forfatteren opnirerksom 
paa, at denne Opfattelse · ikke er 
ulogisk. Thi »et KunstvIBrks Form 
er betinget af dets aandelige Aar� 
sag» og kan kim forstaas derfra: 

Peterskirken er Barokken. Men 
Barokkens restetisfoe Opdagelse er 
Himlen med sine skiftendei · over;c
raskende Lysvirlrninger. »Andet er 
ikke den Hellige Aands Glorie -over 
Apsis i San Pietro end den phidse
lige Bristen af tykke �kyer for So: 
lens sejrrige Lys.» 

Barokkens anden Opdagelse · .· er 
BevIBgelsens Rytmik. Nprregaard 
ser den barokke Bevregelses�Glrede 
hovedsageligt reprIBsenteret i Ber� 
ninis fire monumentale Spiralspj-
ler, der brerer Pavealtrets Baldakin; 
Med fin Forstaaelse tyder han -disse 
Spjlers opadstigende Dynaniik som 
en Legemliggs,lrelse af Bs,lnnen,--der 
gradvis l�fter os op tif Forl.dårelse 
i Gud. - . - -

Barokken - Modreformationens 
Kunst - viser desuden sit religipse 
Srerprreg i Petel'skuplen. Panteons 
Kuppel, . som Bramantf oprin:deligt 
hav de ta�et s<;>m M;oqel for. den pro,. 



j,ekterede Peterskuppel, bestaar kun 
af koncentrisk roterende Ci:rkelba
ner om et tomt Centrum. I den nu
vrerende Peterskuppel lpber alle 
Linier mod et .fjernt Punkt: den 
Tre Enige Guds Billede . . Modrefor
mationens strerke religipse Fplelse 
maatte Sprrenge den hedenske, i sig 
selv tilbagevendende Bevregelse, »for 
at give os · Bevregelseir ud o.ver . sig 
selv mod det uend.eligt fjefoe ube
vregede Punkt». 

Om det rent Arkitektoniske · skal 
her ikke dpmmes. Men elen kunst
filosofiske og kunsthistoriske Tolk
ning i begge Publikationer er vrerd 
at lregge Mrerke til. Forfatteren har 
et ualmindelig skarpt 0je for Sam
menhrengen mellem Modreforma
tioneiis Religipsitet og Barokkens 
Kunststil. Man maa spge lrenge, fpr 
man i skandinavisk · Litteratur fin
der en lignende Vurdering af Barok
ke:hs Vresen. Nprregaards Publika
tioner falder i Traad med de viden
skabelige Arbejder ( isrer i · Tysk
land) ,  der tilsigter en ny Forstaa
else af · Barokkens geniale Storhed. 

N�rregaards korte Antydninger 
om Modsretningen mellem den 
kristne og den hedenske Kunstop
fattelse gemmer en hel Kunstfilo
sofr f sig. Hans. Opdagelse af Spi
fals�jlernes opadstigende Bevregel
se som Symbol · for · Bpnnen er en 
rammende Intuition. Oin den dan
ske Kunsthistoriker ved, at allerede 
Tomas af Ak:vin kendte den samme 
Tydning?* ) 
· ' Man kan kun glrede sig over 
N�regaards Publikationer. Med 
fuld Fpje vil man underskrive det 
svenske Tidsski'ifts Sretning: » Den 
mycket personligt hållna uppsatsen 
har synts redaktionen innehålla ett 
vetenslrnpligt uppslag, värt att brin
gas· till · de fackintresserades kän-

- *-) Summa Theologica IIa IIae, qu. 180. 
art. 6. Tomas taler her i Tilknytning til 
Ps.-Dionysius om BS!fnnen. Han skelner i 
Bpimen en tredobbelt Bev.egelse : den 
ktedsende, lige og sp1ralformige. Tomas 
tilkender den menneskelige · Si.el den spi
ralformige Bevregelse, fordi den ved Hj relp 
af de aabenbarede Sandheder arhej der sig 
OJ) til et Liv efter Guds Vilje, - . : . . . 
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nedom». Det er glredeligt, at Nprre
gaards ldeer ogsaa er hlevet tH-' 
grengelige for et stprre Publikum 
ved italiensk, fransk og tysk over
srettelse i L'Illustratione Vaticana 
( 15. Nov. 1931  og 1 0. Marts 1932). 

Heinr. Roas S . .J. 

Karl Adam : Tro och kär
lek. Pris 1 kr. 

Broschyren »Tro och kärlek», av 
den kände uriiversitetsprofessorn i 
Tiibingen, d :r  Karl Adam och för
tjänstfullt översatt av fil. d:r Eva 
v. Bahr-Bergius, utgör en predikan 
om den äkta, kristliga kärleken, ett 
allvarligt giv akt till varje enskild 
katolik, såväl präster som lekmän. 
Ett . giv akt: att icke kärleken kall
nar, den dådkraftiga, verksamma 
kärleken, som har sitt ursprung i 
Gud och leder tillbaka till Gud. 

Förf. lämnar iörst en utredning 
om det inbördes förhållandet mel� 
Ian tro och kärlek och det oskilj
aktiga sammanhanget dem emellan. 
Kärleken är en frukt av. tron och 
består icke i kärnslostämningar 
utan är en viljeakt, ett oegennyttigt 
tJänande, en tjänst mot nästan 
ända till fullständig hängivelse. 

Vidare ger förf. oss en intressant 
jämförelse mellan Buddas »Metta
sutta-lära» och den kristliga cari
tas. Mettasutta-läran såsom bott
nande i egoismen med självbefrielse 
som mål ; den kristliga caritas så
som oegennyttig hängivenhet och 
dådkraftigt hjälpande. Tron, re
presenterad av dogma, sakrament 
och Kyrka skall föra människan 
till kärleken, annars blir allt blott 
tomma fromhetsformer. 

Kyrkans erövringskraft visar sig, 
enligt förf., i våra dagar otillräck
lig, emedan vår tro icke bär den 
kärlekens frukt, som man n1.åste 
vänta av den. Och det är icke Kyr
kans skuld, som aldrig tröttnar att 
mana oss till kärlek, utan vår egen, 
lemmarnas. 

När m�n slutat läsningen av den
na skrift och i dess ljus rannsakar 
sig själv, finner mången säkert ari-
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ledning att ödmjukt erkänna : mea 
maxima culpa och uppsända varma 
böner om att den kristliga kärle
ken inom Kyrkan aldrig måtte 
kallna. 

Willibrord Verkade : Der 
Antl'ieb ins Vollkommene. 
Erinnerungen eines Maler
mönches. Herder & Co. 
G. m. b. H. Verlagsbuch
handlung. Freiburg im 
Breisgau 1931 .  

Benediktinermunken och förfat
taren \V. Verkade har i dagarna ut
givit en bok, som egentligen utgöt 
fortsättningen på hans 1930 utkom
na konversionshistoria »Die Unruhe 
zu Gott», redan översatt till sex 
språk. »Der Antrieb ins Vollkom
mene» kan dock lika väl läsas som 
en självständig del för sig, helt obe
roende av den föregående. 

Det är ett ganska digert arbete 
på 370  sidor, men förf. förstår att 
fängsla läsaren från de första ra
derna till de sista. Boken är huvud
sakligen ämnad att bli »en spegel
bilq av förf : s eget yttre och inre liv 
med skuggor och dagrar» - från 
tiden för inträdet i klosterlivet -
såsom han själv önskat se det »in
nan det slocknar, för att själv bli 
bättre genom ånger och tack»,  och 
för att om möjligt bli likasinnade 
själar till kraft och _ uppmunt.;. 
ran. Men samtidigt strör han om
kring sig sitt rika konstnärslivs 
skatter till sina iäsare, som i P. 
\Villibrord Verkade lia en ciceron, 
sådan man väl sällan möter i verk
liga livet. Att i hans sällskap få 
genomkorsa Europa, följande ho
nom i · hans konstnärliga arbeten i 
kyrkor och kloster, dröjande fram
för ett eller annat sällsynt konst
verk i något museum eller samta� 
lande med intressanta personlig
heter, konstnärer, · musiker eller 
författare, är en verklig upplevelse. 
Synnerligen fin är skildringen av 
mötet med den danske förf. J oh. 
.Jörgensen före och efter · dennes 
konv.ersion. Häi" möter oss också. · 

väriden och livet sedda genom deri 
horn� konstnärens ögon och , skild
rade av en konstnärs penna . .  · Med 
den fina humor, som ä1; författal'en. 
egen, förgyllas de vardagligaste stµå 
episoder . och författaren-konstnä,.. 
ren - vars kärlek till målarkonsten 
går som en · röd tråd genom boken -
- kan konsten att i få ord fram
trolla de niest skiftande bilder ur 
folklivet och folklynnet i Södern . 
och Norden, inramade av . vackra 
naturskildringar. Den . ena bilden . 
efter den andra rullas upp och nya . 
ii1tryck avlösa varann i jämn ström. 
Där är skildringarna från. föräldra
hemmet, livet i klostret Beu:ron, 
som är utgångspunkten för alla 
hans resor, Monte Cassino, den he
lige Benedikts kloster av år 529, 
Vallfartsorten på berget Monte Ve1;
gine ' med hela strömmen av pil-
grimer med originella ·seder och 
bruk, Ravennas mosaiker, Firenzes 
konstskatter och slutligen Palestina, 
det heliga landet, deh ena bilden 
färgfullal'e än den andra. . 

Men i i>Der Aritrieb ins Voll
kommene» gör man inte endast in
tressanta resor och mättas med 
skönhetsintryck utan man finner i 
denna bok en vän, vilken man en
dast med stor saknad ,skiljer sig 
från. 

Mariologisches aus · der 
vorephesinischen · Liturgie. 
Ein N achklang zur J ubilae
umsf eier des Konzils vari 
Ephesus ( 1 1. Juli 43J )  von 
Dr, theol. Otto Menzinger. 
( Inauguraldissertation der 
theofogischen Fakultaet der 
Universitaet Freiburg i. B. · 
1 932. ) -:- Pustet, Regens-'- • 
burg 1�32. · 

I den ved K!,'lbe'nhavns Universi
tet benyttede Lrerebog i DogmaHk . 
lreser nian · den Paastand, at · dep. 
romersk-katholske Kirke i det 19.  
Aarh. blandt andet har slaaet Ma
riädogmer fast, der ganske bryder 
med :Apostoliciteten, d: v. s. �ilde;. 
holder Ting, somr ClitiStFApostle; 



.13S 

ikke har forkyndt, eller som maa- [ 
ske endog er det modsatte af, µvad 
de. har. lrert. Overfor den Slags An
skuelser sretter ovennrevnte Dolitor
diputats os i .  Stand til ved Hjrelp 
af. et rigt historisk Materiale at be
dpmme, om og hvor der er sket . et 
Brud. Derpaa beror Bogens aktuelle 
Interesse ber i N-0rden. 

· For straks at sige det, kommer 
Underspgelsen til fplgende Resultat : 
Liturgien i de 4 fprste Aarhundre
der indeholder allerede Summen af 
den katholske Lrere om Maria. 
Uden Lakuner eller Spring danner 
tidligere og senere Udviklingstrin 
en levende Enhed. Det theologiske 
Mariabillede svarer endnu den Dag 
i Dag til Oldkirkens Billede. Vrang
lrerei'ne tvang · uafbrudt til forsig
tig Formulering af Tankerne, og 
den kir kelige Autoritet havde i Em
beds Medfpr til Stadighed et vaa
gerit 0je, saaledes at der indtil 
Dags Dato ikke er kommet noget 
fremmed Trrek ind i det oprinde
lige Mariabillede. 
. Da Skriften selv . sammenligner 

Christi Rige, hans Lrere og Naade 
med et Frp, der skal gro og udvik
le sig, indtil den fulde Modenheds
tilstand er naaet, falder ogsaa Lre
ren om Herrens Moder under denne 
Lov. Hvad der grelder om alle an
dre . Trosartikler, grelder ogsaa om 
den tredje : »undfangen af den Hel
Iigaand, fpdt af Jomfru Maria». 
Erkendelsen af, hvor .stor hun er, 
og hvad hun betyder for os, bliver 
fprst klarere i Tidens Lpb og giver 
sig derfor stadig strerkere Udtryk 
i .  det· kristne Folks Trosliv. Det er 
dette Frp, som -Dr. Menzinger -
en Broder tiL P. A. Mem;inger i 
Kpbenhavn - med en Videnskabs
mands forskende 0je iagttager un
der dets Udfoldelse i de f prste 400 
Aar,- ikke i Kirkefredrenes Vrerker, 
heller ikke i den private Andagts 
Udslag, for saa vidt de endnu er 
bevaret, · men i de officielle, af Kir
ken ··· kontrollerede · Fromhedspvel
ser : .  -i den hellige Mes se,· i· Trosbe
lqmd�lsen ved Daaben; i Kirke-

aarets . Fester, i den · kirkelige Sal
mesang og i den Del af Kunsten, 
der stod i Liturgiens Tjeneste. Han 
g�r det ikke blot med stor · .Sam vit., 
tighedsfuldhed og Krerlighed .til sit • 
Emne, men ogsaa med stor Klar
hed og kritisk Sans, der hellere gi
ver Afkald paa en fristende Hypo
tese, i Stedet for at gpre sine Re
sultater mindre sikre ved tvivl
somme Formodninger. 

Hvad katholsk Videnskab hidtil 
nok har kendt gennern · den old
kirkelige Litteraturs teoretiske Ud
sagn, er ved denne Underspgelse 
blevet bekrreftet, beriget og belyst 
fra en ny og meget interessanfSide. 
Liturgien med dens Anskuelighed 
og Skpnhed er altid et filforladeligt 
Udtryk for den Tro, der er leven
de i Kirken, fordi denne Tro er jo 
Kilden til og Forudsretningen for 
det officielle Fromhedslivs forskel-. 

' lige Former. I Tiden fra Apostlene 
til Ef.esusmpdet (431), hvis Af
gprelse gav Krerligheden tiI Maria 
et uanet Opsving, aflregger da Li- . 
turgien Vidnesbyrd om, at Lieren 
om Maria og Dyrkelsen af hende 
altid giJ( Side om Side med Udvik
lingen af Lreren om Christi Person. 
Oldkirken kender ikke Maria uden 
Christus og Christus ikke uden 
Maria. Og Iigesom i vore Dage an
saas ogsaa den Gang Marias Moder-. 
vrerdighed for Grund og Aarsag til 
hendes andre Privilegier, nemlig 
ti1 den livsvarige J omfruelighed, 
Friheden for enhver Synd, Betyd
njngen for N aadens U ddeling og 
Srerstillingen blandt de Hellige med 
Hensyn til Dyrkelsen fra de tro
endes Side. 

Det er en Nydelse at f plge For
fatteren under denne Paavisning, 
og Glreden naar sit Hpjdepunkt der, 
hvor han meddeler og analyserer 
Syreren Efrems Hymner til lEre for 
den saligste J omfru. Dis se er af en 
saadan Skpnhed og Inderlighed, at 
jeg ikke ved, om de nogensinde se- . 
nere er blevet overtruffet. »Du og 
din Moder» ,  saaledes synger Kir� 
ken i Edessa, idet den benytter ert 



af Efrems Salmer, »I er de eneste, 
som er slq1nne i enhver Renseen
de; thi paa dig, Herre, er der' ingen 
Plet og ingen Lyde hos din Moden. 
Med disse Ord bekendte Kirken i ·  
Syrien omkring 370 sin Tro paa 
den ubesmittede Undfangelse ! 

Vatikanstadeh. 
På 10-årsdagen av Påven Pius 

XI: s kröning celebrerades i S : t  
Peterskydrnn en högtidlig mässa 
i närvaro av den helige Fadern, de 
kardinaler, som uppehöllo sig i 
Rom, och samtliga medlemmar av 
den diplomatiska· kåren. Därefter 
utsände påven ett fridsbudskap till 
hela den katolska världen, som vi
darebefordrades genom rundradion .. 
Den helige Fadern tackade · den 
gudomliga Försynen för de gångna 
tio årens pontifikat, varefter han 
kom in på den nöd och de sorger, 
som i denna tid nedtynga folken. 
Man väntade av . honom ord, som 
skulle kunna sprida ljus och giva 
kraft, och därför ville han för 
alla prövade människor levande
göra bilden av hela världens och 
alla folkens skapare och uppehål
lare. I anden begrät han de· olyck
ligas skuld, som utmana den 
gudomliga rättvisan, och ville lägga 
människorna på hjärtat att upp
offra sina lidanden åt Gud 9ch av 
honom vänta de andliga ingivelser, 
som fordras för grundläggandet av 
en verklig fred, vilken icke synes 
vara möjlig att ernå genom mänsk
liga ansträngningar. Efter läsandet 
av ett sjufaldigt Oremus för fräls-
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Alle Professorer i Dogmatik vil 
uden Tvivl vide Dr. Menzinger Tak 
for den gode Tjeneste, han har ydet 
Dogmehistorien. Men man beh�vei' 
ikke at vrere Professor for at have 
U dbytte af Bogen. . 

Fr. irnpferle S. J. 

ning från skuld och straff och för 
världsfredens återupprättande följ
de meddelandet av den påvliga väl
signelsen. 

Vid mottagningen av de romerska 
fastepredikanterna uttalade sig 
påven om missräkningarna beträf� 
fande de stora internationella kon
gresserna. Han beklagade, att stats
männen församlas utan att rikta 
sin blick mot himmeln. Han anbe
fallde fastepredikanten att uppträda 
mot materialismens nya hedendom 
och att förkunna den optimism, 
vilken ligger förborgad i hoppets 
kristliga dygd, som är förutsätt
ningen för allt andligt liv. 

Nyo1·dningen au den katolske kfrke 
i Norge. 

skrider nu frem og vil om få må
neder vrere en fullbyrdet kjensgjer
ning. Ved en höitidelighet i St. 
Olavs kirke i Trondheim ·Söndag d. 
10. april overtok således höirerv. 
pater Cyprian Witte, av Picpusfed
renes ordenssamfund, overhyrde
embedet i Central-Norges kirke
distrikt. Det blev en gripende fest
lighet, og den vakre kirke var fyllt 
rn trengsel. Den Apostoliske Ad
ministrator for Oslo Apostoliske Vi
kariat, höirerv. paster Henrik 11'
gens; var tilstede, og pater Witte 
assistertes av patrene Toll og 
Deutsch av samme kongregasjon. 
Både Pastor lrgens's tale med de 
varme lykkönslminger for det nye 
kirkedistrikt og pater Wittes dypt
fölte og beåndede preken gjorde et 
uforglemmelig inntrykk. 

I den nrermeste fremtid vil også 
Nord-Norges definitive · adskillelse 

· fra Oslo Apostoliske Vikariat finne 

( 



sted,, Patrene åv Den hellige Fa
milies ordenssamfund, til hvis om
sorg den hellige Stol har betrodd 
dette kirkedistrikt, har således alle
rede overtatt Hammaf est, og når 
- om kort tid - höirerv. pater Jo
hannes Starcke overtar overhyrdc
em'bedet og opslår sin ·residens i 
Tromsö, vil de andre stasjoner i 

Nord-Norge også ta avskjed med 
sine sekularprester. Velrerv. pastor 
Josef Theeuwes, som har virket som 
sogneprest i Hammerfest siden 
1928, har i disse dager forlatt byen 

. og vil med Oslo Apostoliske Vika
riats samtykke stille sig til disposi
sjon for Sveriges Apostoliske Vika
riat. Det er med sorg vi .ser denne 
dyktige prest forlade oss, hvis virk
somhet, ikke minst på det literrere 
område, var så fortjenstfull, men 
det er en tröst at Kirken i Skandi
navia fremdeles får nyte godt av 
hans rike evner. Også i Sverige vil 
han forhåpentlig fortsette med sit 
skattede medarbeiderskap i Credo. 
· Förre spanske finansministern 

J. Ventosa y Calvell har i den i 
Barcelona utkommande tidningen 
»La Veu de Catalunva» offentlig
gjort en beaktansvärd kritik av den 
spanska regeringens nuvarande 
kyrkopolitik. Regeringen·s verk
samhet bör, skriver han, gå ut på 
att mot anstormningen av element, 
som Vilja förstöra grundvalarna för 
det spanska samhället, uppmuntra 
samhörighetsandan hos · alla dem, 
som vilja tjäna den bestående ord
ningen: Men i stället inskränker 

, reged.ngen Kyrkans inflytande och 
förordnar upplösandet' ·av Jesu säll-. 
skap och förstatligandet av dess 
ägodelar under förevändning; att 
medlemmarna av Jesu sällskap ge
nom ett fjärde ordenslöfte vore 
underdåniga en utländsk makt. 
Frånsett · den inre oriktigheten i ar
gumentet, må det högt sägas ifrån, 
att regeringen låter de kommunis
tiska och anarkistiska agenterna, 
som bevisligen rent politiskt kom
menderas av ·utländska centraler, 
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fritt bedriva propaganda och agi
tation. Ventosa y Calvell beteck
nar det som »hyckleri och högsta 
orättfärdighet» att taga lydnaden 
mot påven som förevändning för . 
upplös::mdet av ett religiöst sällskap. 

Det katolska ungdomsförbundet i 
Belgien, 

Mer än 500 ungdomar, tillhöran
de de olika församlingsgrupperna 
av Belgiens katolska ungdomsför
bund, hava nyligen varit samlade 
i Bryssel för att bestämma 'riktlin
jerna för det kommande årets ar
bete. Man beslöt att antaga följan
de huvudpurikter : utveckling av 
samarbetet mellan de olika försam
lingsgrupperna, utvidgning av den 
katolska press- och rundradiokam
panjen, ökad social aktivitet med 
hänsyn till den närvarande tidens 
problem. På grund av den ekono
miska krisen beslöt mötet att un
derstödja arbetet bland den yngre 
generationen inom arbetarklassen . 
Protester avgåvos med anledning 
av den fientliga hållning, som in
tages i vissa stadsdelar mot skolor, 
där religionsundervisning medde
las. Av de tal, som höllos, fram
gick, att man med - entusiasm an� 
slöt sig till påvens maning till ett 
välgörenhetens korståg och till hans 
riktlinjer angående begränsning av 
rustningifrna. Förbundet beslöt att 
intensifiera sitt arbete under 1 932. 

Protestantiska Enhetssfrävanden. 
Redaktören för Göteborgs Stifts

tidning, kyrkoherde Ivar Rhedin, 
har i en intervju i Åbo Underrät
telser bland annat gjort följande ut
talande: Man trodde d. v. s. man 
ville tro på en ny andlig storhet<;
tid genom Nathan Söderblom lik
som på en världslig storhetstid ge
nom Ivar Kreuger. Båda visade sig 
vara lika ihåliga och grunden lika 
svag för båda. Vi kunde icke bära 
upp Kreuger, ännu mindre kunna 
vi bära upp den ekumeniska världs
rörelsen. 

Hälsingborg 1932, Aktiebolaget Boktryck. 


