
�KATOLSK• TJDSKRIFT_!l.A 
1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

N:r 7 Juli 1932 Årg. 13 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI 

FRED 00 INGEN FÅRE. 
Det er fred og ingen fåre, 
soleis talar kvar ein dåre 
ag kum· falsk pl'Of et. 
Du halleluja kann syngja 
og må aldri hugen tyngja, 
um qei gret og gret. 

Umme er dei vande tider, 
ende fekk dei hm·de I"ider, 
Del' so glad og s&l I 
Lre åt alle dei som klagal" 
yvel' m(Jdefulle dagar 
og all gleda stel. 

Dei som so1·g i hjal'la hysel' 
au di soli dimleg lyser, 
lat dei gå sin ueg. 
Lat dei sutra, lat dei sangm, 
lat dei sona, lat dei angra, 
vis dei langt fl'å deg. 

Livet er då golfyllt gleda, 
so me f egne oss kan fl'Cda 
i vål' glade tru. 
Dif Ol' jublar me på f eI"di 
gjenom denne fagl'e uerdi 
og set he1· vårt bu. 

i Um ein högre heim dei talar 
og i dådlaus dröyming ralar 
som i ö1·ske-eim. 
Men d'e1· s&lt å vinna uerdi; 
fol' all varig lllkka er i 
denne jordbu-heim. 

Heu du då eit högmål sett deg 
og i heilag bunad kl&dt deg 
til di up pgangs-f erd: 
lat so alle grillo1· fara, 
du kcmn deg og dine spara 
når i m o t det be1·. 

Det er tungt med Hel'l'en lida, 
og fOI' uiu og born å strida 
i eit fatigt hus. 
Det e1· lett med straumen · fylgja 
og å glida ljuvt paa bylgja 
i ein glednus. 

Ta deg difol' uel i .vare, 
so dzz. slepp den striden lwrde 
som var mennsens lut 
i dei tider som er lidne 
zwers-tunge, ufreds-ridne, 
au all självgjord sut. 



N ei, d' er fred og ingen f åre; 
ingen treng med otten såre 
bu seg til ein strid. 
Du skal fast di luklw tryggja 
og i sutlaus s&le byggja 
all di levetid. 

Ser d.zz ein som no vil bu seg 
på at tidi vår må snu seg 
til ei uppgjerds-stuncl, -
hem han heller sn�gt ifrå deg, 
og lat ingi varsling få deg 
or di gode lund. 

* 
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Brått ei veldig klokka timar, 
og med Jclökke slag ho Jdmar: 
T i d i u t e  e 1·. 

Sanka skatten som du fann deg, 
fly til venen som du vann deg. 
Tak so ut på f Cl'd ! 

LARS ESKELAND. 

ORDFÖRKLARINGAR: 

Rid (flt. rider): hård stund; sol: glad, 
lycklig; fegen (flt. fegne) : glad; verdi, 
ferdi: världen, färden; ralar: talar otydligt; 
sut: bekymmer; otte-11: frykt-en; klökk: 
känslosam. 

EN JÄMFÖRELSE. 
Då en statskyrkans präst i en 

intervju satt Nathan Söderbloms 
och Ivar Kreugers namn bredvid 
varandra, är han icke den ende, 
som gjort detta. Redan för tre år 
sedan såg mah dessa bådas bilder 
sida vid sida i en veckotidning, som 
påbörjat en serie porträtt under ru
briken: »De, som göra Sverige inåt 
och utåt». Biskopen i Västerås har 
förklarat, att även han uppdragit 
en sådan parallell. Och en ledamot 
i Göteborgs Domkapitel yttrade vid 
den session, då den beryktade in
tervjun var före: »Att mellan de 
bägge männens företag stor olikhet 
r.åder är självklart. Men trots den 
stora olikheten finns mellan dessa 
båda verk betydande likheter. Båda 
hade en världsomfamnande ten
dens. Båda voro väl de enda före
tag i vår tid, som riktade hela värl
dens uppmärksamhet på vårt lilla 
folk. Bägge syntes förebåda en ny, 
svensk storhetstid. Men bägge voro 
ock inriktade icke så mycket på 
koncentration och soliditet som 
fastmer på glänsande, utåt synliga 
resultat. Bägge dessa företeelser 
voro alltså trots ·alla olikheter ka
rakteristiska uttryck för anden i 
den internationalismens, utåtvänd
hetens och ytlighetens tid, hvari vi 

leva». Att de två nu bortgångna-, 
livsöden hade drag gemensamma 
synes också uppenbart. Båda dröm
de ju storhetsdrömmar, och en be
undrande samtid såg något stort i 
vad de utförde, var och en på sitt 
håll. 

Det som gjorde Söderbloms namn 
mest berömt, var den »Ekumeniska 
tanken». Och det fattades sanner
ligen icke stora ord vid den tid, då 
denna tanke skulle förverkligas. Så 
gavs åt den konferens i Stockholm, 
till vilken hela den kristna världen 
uppbådades, det stolta namnet: 
»Ekumeniskt möte», fastän denna 
konferens efter vanligt kyrkohisto
dskt begrepp saknade allt, som 
kunde likställa den med den gamla 
tidens st01;a, ärevördiga consilier. 
Också skildrades konferensen så
som ett »kristenhetens möte», fast
än större delen av kristenheten, den 
katolska, lyste med ·sin frånvaro, 
och icke ens alla protestantiska 
kyrkosamfund hörsammat kallel
sen dit. Från 'denna tid härstam
mar även ordet: »Lutherskt världs-· 
convent», som ger en oriktig och 
vilseledande uppfattning av luther
domens utbredning och betydelse, 
då det veterligen icke finns några 
lutheraner att räkna med i åtmin-



stone tre av de fem världsdelarna. 
Det låg något fantastiskt över det 
hela, och de stora slagorden sakna
de motsvarighet i verkligheten, lik
som många , av Kreuger-papperen 
ståtade med höga siffror utan mot
svarande värde. 

De finnas också, som stå villrå
diga, när det gäller att förklara, 
vad som var Söderbloms egentliga 
storhet. Så skriver en av våra mest 
lysande essayister i en artikel, för 
övrigt genomandad av beundran för 
den hädangångne: »Man har svårt 
att frigöra sig från det intrycket, 
att den makt Söderblom till slut 
fick över folkfantasien var av 1i1er 
momentan än varaktig art, och att 
den föga förändrade vår nationella 
böjelse att hdlre dansa i sidenvåd 
än tyda vår egen gåta. Det var den 
store vältalaren, den lysande lwl
turpersonligheten, den charmanta 
världsmannen som hyllningarna 
gällde». Samma tanke synes delad 
av hans efterträdare på professors
stolen, då denne i sin biografi över 
Söderblom skriver: »Att det för 
eftervärlden kan bli svårt att rik
tigt förstå samtidens uppskattning». 
Och en högt stående kyrkoman ut
talade en gång som sin åsikt, att 
Söderbloms betydelse skulle upp
höra i och med hans bortgång. Den 
var efemär. 

Var allt då endast ett tomt sken, 
ett lysande skal utan kärna? Det 
skall genast betygas, att Nathan Sö
derblom icke var någon vanlig ge
nomsnittsm änniska, om han också 
inte heller var den övermänniska, 
som man velat göra honom till. Han 
ägde sin storhet både såsom män
niska och kyrkoman. Vackert skild
ras han i ärkebiskop Eidems herda
brev såsom »mannen med den glan
sande , begåvningen, den sällsamt 
rörliga, underbart mångsidiga, med 

. de vida, världsomspännande vyer
na, med det strålande, oemotstånd
liga väsendet, med det varma, för 
all nöd klappande hjärtat, med den 
flammande entusiasmen för det, 
som han ansåg rätt och gott». Och 
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detta ger o&s drag för drag den hä
dangångnes bild såsom människa: 

Vari visade . sig då Söderbloms 
storhet såsom kyrkoman - det var
om här är fråga? Den visade sig 
däri, att han klarare än flertalet 
protestanter i vår tid insåg, vilken 
omätlig skada, &om åstadkommits 
genom den s. k. reformationen, då 
en förut enig kristenhet söndrades 
och splittrades, och den del därav, 
som avföll från den gamla, katol
ska Kyrkan, upplöstes i ett otal sek
ter och partier, genom murar av 
ofördragsamhet skilda från varan
dra och från moderkyrkan. Denna 
klarsynthet var hans stora för
tjänst. 

Men det var Söderbloms olycka 
och avslöjar obarmhärtigt den ödes
digra begränsningen av hans stor
het, att han fullständigt tog miste 
om medlen, när det gällde att finna 
bot för den skada, som uppstått. 
Ty bestod denna djupast sett däri, 
att trons enhet gått förlorad för den 
protestantiska världen, hade väl 
det enda rätta varit att söka åter
vinna denna enhet genom återvän
dande till den kyrka, vari enhets
tanken blivit förverkligad som i in
tet annat, kristet samfund och även 
troget bevarad under alla tidens 
växlingar, den ena, heliga, katolska 
och apostoliska Kyrkan. Men på 
något sådant hade Söderblom ingen 
tanke. 

Medan alla de gamla concilierna, 
-de verkliga, , ekumeniska mötena 
sågo som sin förnämsta uppgift att 
värna 01n elen kristna tron, ute
slöts frågan därom på konferensen 
i Stockholm under uttrycklig för
klaring, att den ej finge vidröras. 
I stället sysslade man med en 
mängd karitativa frågor, helt visst 
behjärtansvärda i och för sig, men 
soni vilken konferens som helst 
kunnat upptaga på sitt program; 
och syntes tillfreds, blott enighet 
kunde uppnås i arbetet för s. k. 
praktisk· kristendom. Ett kyrko
möte utan motstycke i hävderna! 
En vrångbild av ett kyrkomöte! 



Och. resqUatet blev därefter. Det 
enda gagn konferensen åstadkom, 
var, s0111 någon sagt, att bevisa sin 
egen gagnlöshet. ' Ty den söndrade 
och splittrade protestantismen för
d�s icke ett steg närmare den trons 
enhet, spm Kristus satt .såsom må
l_et för de sina. Och där råder sam
ma ,hopplösa, inre förvirring efter 
l�onferensen som före :den. 
, Erbjuder sig då inte självmant 

parallellen mellan I var Kret1gers och 
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Nathan Söderbloms verk? Den ly
sande finansfurstens verk var byggt 
på dålig grund. Därför föll det, och 
dess fall. var stort. Inte heller den 
lysande kyrkofurstens verk vilade 
på den enda, rätta grundvalen, den 
s.on1 är higd av Jesus Kristus. Där
för liar det intet löfte om framtiden 
utan är - likt allt människoverk 
---'- dömt att falla i grus och spillror. 

»Han ville aJdrig utplåna åtskil
naderna i trosuppfattningar, ej hel
ler uppgiva något av sin egen per
sonliga tro.» Så lydde några av 
de minnesord, som ägnades Sö
derblom i talet vid den nye ärke� 
biskopens installation. Och det blev 
nog sagt till Söderbloms berömmel
se och som ett bevis på hans själv
ständighet och vidhjärtade tolerans 
·inot andra. · Skada blott, att den 
rätt han förbehöll sig själv ifråga 
om tron och hans fördragsamhet 
mot. andra i trosfrågor gällde även 
den uppenbara förnekelsen. Detta 
förbigicks med tystnad i installa
tionstalet men behövde ej heller på-. 
pekas, ty det är allom bekant. 
. Vad som anmärkts mot Söder

bloms »Kristi pinas historia», att 
dess läsare »stm1dom bliva lämn'ade 
i pinsam o'visshet, om i vilken grad 
föi'fattaren själv står 'bakom de tra
ditionella former och symboler han 
ai1vänder», gäller i mer eller mindre 
grad hela hans religiösa förkunnel
se. Man vet ej, var man har honom. 
Det är ju modernismens metod att 
bekänna ett med mminen och mena 
ett annat, att begagna sig av den 
gainla, hävdvunna terminologien 
men däri inlägga en ny betydelse. 

Åtminstone i en fråga har. Södel'· 
blom dock givit klart besked, frå
gan om l{risU uppståndelse. 

Nathan Söderblom förnekade öp
pet och offentligt läran om Kristi 
lekamliga uppståndelse. Och den 
strid, som med anledning därav 
uppstod mellan . honom· och . den 
gamle ärkebiskopen i Åbo, är nog 
ännu i friskt minne liksom den fin
sli.e prelatens djupt allvarliga ord 
till den svenska ämbetsbrodern, ord, 
som slutligen formade sig till nå
got liknande en bannlysning: »Om 
ock vi eller en ängel från himmelen 
förkunnade ett annat evartgelium 
för eder utom det vi hava förkun
nat, han vare förbannad». 

Tog sig Söderblom frihet att för
neka, lämnade han också sin Kyr
kas lärare och präster samma fri
het. Och det hände visst aldrig, att 
han ingrep ens mot den längst gå
ende modernism. Snarare tycktes 
denna äga hans sympati. . Så över
var han i spetsen för det samlade 
kyrkomötet den unitariska guds
tjänst, som firades i Sancta Clara 
enligt professor Linderholms nya 
ritual och med utrensande av Kris
tuskultens formler. Och där hör
des ingen protest. Tvärtom gavs ut
tryck åt en allmän tillfredsställelse. 
Det berättas även, att då visitation 
skulle hållas i en av ärkestiftets 
.församlingar, där prästen öppet 
predikat människans frälsning ge
nom sig själv, han lät en av bisit
tarna i Domkapitlet förrätta visi
tationen för att själv undkomma 
det obehagliga däri. 

Också har det med rätta blivit 
påvisat att »nu för tiden får man 
skriva och si.i.ga snart sagt vad som 
helst. Ma11 får håna och häda det 
heliga. Teologie professorer få öp
pet och i sin ämbetsutövning för-
11eka Kristi gudom och uppståndel
se. Präster få - icke blott i tid- . 
ningar och böcker - utan på pre
dikstolen frambära grov förnekelse 
av kristendomens huvudsanningar». 
Och en frireligiös författare skri
ver om den svenska·_ statskyrkan i 



våra dagar, att den har så ackomo
derat sig efter tidens läggning och 
önskningar, att man numem får 
tro snar! sagt vad man vill beträf
fande de iu•istna grundsanningarna 
och ändå befinnas vara lika god för
samlingsmedlem, präst eller biskop. 

En ärkebiskop och Kyrkans pri
m.as, som med egna händer sökte 
nedbryta sin kyrkas fundament, det 
fundament, varpå hela kristendo
men vilar, och som tillät andra att 
begå samma helgerån � det var 
det skådespel, som uppfördes under 
Nathan Söderbloms dagar. Därmed 
är svaret givet på den fråga, som ert 
gång framställdes av en teologie 

· professor i Uppsala, tillhörande de 
föraktade: »bibliskt bekännelse
trogna»: . »Skall Kristusförnekelsen 
vinna hemortsrätt i Sveriges Kyr
ka?» Kristusförnekelsen har vun
nit hemortsrätt i Sveriges Kyrka, 
och den har lagt under sig .så stora 
delar av denna Kyrka, att, om det 
fortgår som hittills, Sveriges av
kristnande snart är ett fullbordat 
faktum. 

· Tungt vilar ansvaret på dem, som 
bara skulden därför. Det talas med 
hai·m om den Kreugerska svindeln, 
som medfört ekonomisk ruin för 
så många. Men vad skall då sägas 
on:i den religionsvetenskapliga svin
del, som pågått i årtionden? Vad 
skall väl sägas· om den förnekelse 
av bibelns a'uktoritet och dess ut
sagor; som gjort sig så bred just i 
den kyrka, vars lösen är: »Bibeln 
allena»; den förnekelse av Kristi 
evangelium, som sitter i högsätet i 
den kyrka, där man i tid och otid 
berömmer sig av att vara evange
lisk? Vad skall väl sägas om den 
svindel, som framhålier varje ny 
förnekelse av de gamla sanningarn;i 
so.m vetenskapens resultat och ut
ger, vad som inte är något annat än 
en ny, modern hedendom, för ,att 
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vara god kristendom, ja, den äkta 
kristendomen? 

Den Kreugerska svindeln beröva
de människorna deras gods och 

. guld. Meu vilket . är brottsligast, 
<?ch :vilket gör mest skada - suh 
specie aeternitatis -- att beröva 
människor materiella, förgängliga 
värden eller andliga ocli eviga vär
den, att undergräva ·deras· ekonmni 
eller den kristna tro, som sl{ulle 
vara deras kraft i livet, deras trast 
i döden och hopp för evigheten, den 
tro, som är kristenhetens starkaste 
bålverk i striden mot Antikrist? I 
minnesorden över Nathan Söde·r
blom uttalas den förvissningen, »att 
de ädla frön han sådde, skola gro 
och bära skörd för Guds rike». 
Helt visst skulle detta ske. Men 
icke blott det goda utan även det 
onda skall mogna till skörd, och 
det skall bliva skörd även av mo
dernismens sådd.' Men det blir en 
annan; än man tänkt sig. Det blh 
den skörd, varom det heter: »De 
så vind, de skola skörda stm•m»'. 
Och vinden skall växa till en storm, 
som till sist med väldiga viilgar 
sopar bort Sveriges Kyrka, därföt 
att hon ej längre är en kristen 
Kyrka. 

För någon tid sedan sågs i en 
tidning en teckning av Ivar Kreuger 
och Nathan Söderblom, bärande i 
handen, den ene en tändsticka, den 
andre en oljelampa, symboliserari
de deras olika livsverk. ·Den världs
berömde finansmannen drog eld på 
tändstickan, och se, hela rymden 
flammade upp i strålande belys
ning. Även oljelampan i kyrkofur
stens hand spred sitt ljus. Nu brin
ner ju en lampa längre än en tänd
sticka. Men utan olj;i slocknar ock: 
så den. Och blir det mörkt, när en 
tändsticka brunnit ut, lämnas man 
i mörker även av en slocknad 
lampa. 

Nils Beskow. 
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VI LJ E S F R I  H E D E N. 

I I I . D E N  M E N N E S K E L I G E  F R I H E D S  

B E G R JE N S N I N G. 

Vi har talt om et Maximum af 
Frihed ; det betyde_r ikke, at Fri
heden ikke har sine Grrenser. Me
get af det, vi Mennesker gpr, har 
paa Forhaand intet med Frihed at 
gpre. Saaledes, naar vi som Passa
gerer paa Jorden farer af Sted gen
nem Verdensrummet eller paa an
den Maade adlyder de Naturlove, 
hvert Legeme er undergivet. Men 
heller ikke som Mennesker er vi 
helt frie. Vor Fpdsels nrermere 
Forhold : Tid, Kpn, Nation, Sam
fundslag, Sundhed, Begavelse o.s.v.  
blev ordnet af en hpjere Mag( uden 

• at vi blev spurgt til Raads. Og hvo 
iblandt eder kan med sin Ppnsen 
lregge ( noget saa ubetydeligt som ) 
en Alen til sin Lrengde ( = til sin 
Levetid) ( Matth. 6, 2 7 ) ? Friheden 
begynder f prst med Skelsaarene og 
afbrydes periodisk af Spvnen, for 
nogles Vedkommende desuden ved 
Besvimelse, alskens Bedpvelse, Hyp
nose og Trance. 

Vold og Frygt hremmer ikke saa 
meget selve Viljesbeslutningen, som 
dens U dfprelse. Lidensk.ab, 0 phid
selse, Vane fprer til uoverlagte 
Handlinger, der forekommer Vil
j ens Stillingtagen, saa Tilregnelig
heden kan blive tvivlsom. Af Uvi
denhed gpr vi Tiiig, som vi ellers 
aldrig havde gjort. Her vil man ikke 
uden videre kunne tale om moralsk 
An�var ; men baade Vanen, Liden
skabeligheden og Uvidenheden kan 
vrere forskyldt, saa de deraf ffll
gende Hand1inger er »frivillige i 
deres Aarsag». 

Uvidenhed foreligger ogsaa, naar 
j eg ikke er mig fö:ek.k.evidden af 
min Handling bevidst. Vi foretager 
f. Eks. et tilsyneladende ubetyde
ligt Skridt, vi trreffer tilfreldigt sam
men med et Menneske, og det viser 
sig senere at have vreret afgprende 

for vort Liv. Mon Spren Kierke
gaard ved sit fprste Mpde med Re
gina Nielsen anede, hvad det skul
de fpre til ? Og mangen en kommer 
til at sande Goethes Ord fra »Zau
herlehrling» : »die ich rief die Gei
ster, werd' ich nicht mehr los>> .  En 
saadan Handling er selvf0lgelig kun 
friYillig og medfprer lrnn Ansvar 
for d" Fplgers Vedkornrnende, som 
man har kunnet forudse. 

Uvidenheden kan ogsaa grelde 
Handlingens Mativer. ,Teg menet· 
f. Eks. at have givet en Almisse nf 
Nrestekrerlighed; en nrermere Ran
sagelse lrerer mig imidlertid, at d en 
egentlige Grund var Forfrengelighed. 
Det er klart, at et Motiv selvfplge
l ig kun kan tilregnes mig i den 
Grad, som det er mig bevidst. 

Tit holder en Beslutning sig gen
nem hele Livet, f. Eks. Valget af en 
Livsstand. Men det oprindelige Mo
tiv. fortncnges og erstattes af et an
det, i Reglen dybere. Saaledes be
gynder f .  Eks. en medicinsk Stu
dent maaske med Interesse for Syg
domme og ender med lnteresse for 
de syge ; Forelskelse kan i lEgte
skabet gaa over til dyb gensidig 
Krerlighed;  en Konversion indledes 
maaske ved restetisk lnteresse for 
Kirkens smukke Gudstjeneste ; se
nere hen aflpses denne overfladiske 
Indstilling af Erkendelsen om Kir
kens absolute Sandhed. Her drej er 
det sig i Virkeligheden om forskel
lige, maaske ikke skarpt adskilte 
Beslutninger, der hver for sig er 
frivillige, men hvis Frihed vokser 
med Motivernes Styrke og Lpdig
hed. 

Tilfa.'lde som de nrevnte vise1', at 
vi tit er mere bundne i vore Vilj es
handlinger, end vi maaske er villige 
til at indrpmme. De er dog ingen 
Trusel mod Viljesfriheden selv. Vi 
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kan jo  - i hvert Fald bagefter -
erkende Ufriheden og fritage os for . 
Ansvaret herfor. Vrerre er det med 
de Hremninger, dei· unddrager sig 
Erkendelsen, idet de, samtidig mect 
at de tilintetgpr Friheden, dog ikke 
ophrever Illusionen derom. 
. Hertil hprer en Mrengde sygelige 

Tilstande, der vel ikke angriber 
Viljen som saadan, men afstedkom
mer Forstyrrelser i de lavere Evner, 
Fantasien og Driftslivet, saa de ikkc 
lrengere adlyder Vilj ens Herredpm
me. Der er alle mulige Grader af 
Ufrihed, lige fra Tvangstilstande, 
der kan forekomme hos et ellers 
sundt Menneske, til alvorlig arve
lig Belastning og fuldstrendig Sinds
syge. 

Tvangstilstande behpver ikke en:
gang at vrere patologiske for at dan
ne en uoverstigelig Hindring for 
Viljesfriheden. Generthed - niaa
ske den mildeste Form for »Fobi» ,  
indre Tvang - kan f .  Eks. hindre 
mig i at optrrede offentligt ved et 
Mpde. Skpnt jeg  indser, at j eg skul
de tage Ordet, holder en usynlig 
Magt mig tilbage. Saa lrenge jeg 
erkender, at  baade Tvangsforestil
lingen og dens !\fotiver er taabelige, 
er der Mulighed for at gpre Mod 
stancl ;  i hvert Fald bliver j eg mig 
Tvangen bevidst. Haablpst Lliver 
det derimod, naar den fikse Ide 
if prer sig Logikens og Fornuftens 
Klredehon. Da kan j eg ikke undgaa 
i hvert Fald paa enkelte Omraader 
at blive et Offer for determinerende 
Indflydelser. 

Derved nrermer vi os de sprgelige 
Tilfrelde, hvor Vpjeslivet i saa stor 
U dstrrelrning er lagt i Baand, at der 
ikke lrengere kan vrere Tale om e t  
frit Menneske. Denne Tilstand skyl
des ikke blot Sindssyge og arvelig 
Belastning, men nok saa meget 111i
lie uets daw·lige Indflydelse under 
Op,1reksten. En Sum af UvidenheJ, 
forkerte Anskuelser, lastefulde Va
ner og nedbrydende Indtryk ved 
andres daarlige Eksempel er mangc 
unges Medgift i det moderne Sam
fund. Selv om de sjrelelige Evnet 

er i Behold, bukker de dog under 
for en saa sherk aandelig Belast
ning. Deres Udfoldelse er forudbe
stemt i Overensstemmelse med Mi
lieuet. Det er saa godt som mnu
ligt for den enkelte at emancipere 
sig for denne uhyggelige Magts 
Tvang og naa frem til bedre Erken
delse og mere moralsk Livsfprelse. 
Ungdornmen i moderne Storbyers 
fol'sumpede Arbejderkvarterer, de 
tvangsugudelige Bprn i Sovjet-Rus
land naar vel Fornuftens og Viljens 
Brug, men der kan tvivles, om de 
ogsaa faar den paa det religipse og 
moralske Omraade eller hele Livet 
igennem bliver staaende paa et Ni
veau, der �r under Menneskets .  De 
er maaske aldrig saa meget Men
neske, at de kan begaa det, vi kal
der for en svrer Synd.  Selv om de, 
maalt med Lovens Maalestok, b�
gaar Forbrydelser, kan det trenkes, 
at disse ikke tilregnes dem - hver
ken af Mennesker eller af Gud. Der 
er andre, der har Ansvaret. 

Lignende formildende og und
skyldende Omstrendigheder maa vi 
vist ogsaa tilkende den store Hed
ningeverden, hvad angaar Opfyklel
sen af de religipse og moralske For
pligtelser, der betinger et Menneskes 
evige Frelse. Ogsaa her er det Bjer
ge af uforskyldt Uvidenhed, fast
groede lastefulde Skikke, Forargel
se over de Kristnes Levned og Split
telse, der skiller Hedningen fra den 
sande Religions Erkendelse og Til
egnelse. ·1 hvert Fald vil den evige 
Dommer ikke se bort fra disse Be� 
grrensninger af Viljesfriheden og 
Ansvaret i sin retfrerdige Dom. 

Men selv om et Menneske som 
Fplge af Sindssygdom, arvelig Be
lastning eller andre uheldige Ind
flydelser er saa ufri, at han ikke 
naar op til moralsk Menneskevrer
dighed, kan der alligevel vrere en 
Rest af Viljesfrihed tilbage i ham : 
den simple Valgfrihed, maaske kun 
paa enkelte Omraader eller i gan
ske ligegyldige Ting - det vi fpr 
kaldte expe1·imentum libertatis. Det 
er som i et galt Regnestykke, hvor 
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det urigtige Facit og  den forkerte 
Metode ikke udelukker, at der og
saa findes et Par. rigtige. Smaaudreg
ninger, der 'beviser, at Eleven kan 
den lille Tabel. Saa lrenge der er 
en Gnist af Forstand tilbage hos et 
Menneske, vil der i hvert Fald fin
des dette Minimum af Frihed. 

Begnensningen af Viljesfriheden 
hos enkelte Mennesker beviser ikke 
noget mod Viljesfriheden selv, men 
belyser paa en uhyggelig Maade den 
dybsindige Forskel, som allerede 
A ngustin Jrnr gjort, mellem liber
tas, den uhindrede Frihed til at 
gs,,re det gode, den Frihed, som Men
nesket havde i Paradiset, n1en mis
tede ved Syndefaldet - qg liberum · 
arbifrium, Frihed.en til i det en-

kelte Tilfrelde at _vrelge mellem to 
. Ting. Diskussionen om Viljesfris 
heden vilde vinde vresentligt i KJar
hed, om denne 1da�siske Sond.ring 
mellem libertas og liberum . arbitl'i
wn blev overholdt. Da vilde selv 
Mendels Lov for Arveligheden ikke 
vrere andet end det rnatematiske 
Udtryk for nogle indre Hremninger, 
der i den faldne Tilstand kan lmeb
le et Menneskes Frihed netop paa 
de vigtigste Omraader. Alligevel 
kunde trods al Begrrensning Men
nekets Vilje efter sit Vresen vrere 
fri. Ogsaa 0rnen i Buret kan efter 
sin Natur flyve, om end den kun 
kan vise sin Kunst ved at tprne 
mod · Burets Tremrner. 

A. J\llenzinger S. J. 

H O S  D O M I N I KA N ER N A  I O S L O. 
Il. 

Skärtorsdag. Tabernaklets dörr 
stod öppen och visade tomheten och 
elen eviga lampan var släckt. Då 
förstod jag med ett något av vad de 
m'.åtte ha känt som trodde engång 
att deras allt, deras Mästare och Vän 
var död . . .  

Och detta vackra tempel jag lmä'
böjde i var plötsligt kallt, tomt och 
livlöst, utan mening. Ty Det som 
strömmar och strömmar 0!3S i möte 
från altaret, som ger böner och tan
kar liv, ger glans och mening åt 
alla de fromma tingen, bilder och 
kors, sång och ceremonier - var 
borta. Men ute i den smala gången 
innanför huvuddörren är ett provi
soriskt altare rest. Och där ligga 
hela dagen män och kvinnor på 
knä i tillbedjan och bön. Där böjer 
en präst sina knän och minnes att 
den dagen är invigningen av präs
terskapets sakrament. Och då min
nes han ock sin egen prästvig
ning. Kvinnor som tänka på de 
fromma kvinnorna som trofast följ
de Jesus. Män böja knä där, kan-

ske höra de Hans ·ord i Getsemane: 
Kunden I icke vaka en timme med 
mig? -

Och det Han bad om i sitt av
skedstal till lärjungarna, att alla må 
vara ett, och att Hans bön lever i 
Hans Kyrka, det fingo vi se på 
Långfredag, då män och kvinnor 
och barn av mera än femton natio
ner samman gingo fram och hyl
lade Den lidande Frälsaren på kor
set. Där var allt slags folk - fat
tiga och rika. - T,abernaklet är 
nästan gönit av blommor, liljor och 
vita tulpaner och narcisser. På gol
vet ett hav ·av blonpnor och överallt 
som en glittrande skog av ljusflam
mor. Ty vi veta att om också män
niskorna försökt att dräpa Gud och 
gömt Honom i en grav och välte en 
sten för den och förseglade den, så 
segrade Han över döden och Han 
lever. 

På en minnestavla infälld i väg
gen mellan kyrkans biktstolar står: 

»Hvis ikke hvetekornet falder i 
jorden og dör blir det alene, men 



hv1s det dör hrerer det megen frukt. 
Johannes 12. 24. 

Pinse 1221. Pinse 192 1. 
Til erindring om 

Pater Regenald Helaine 
t 27 maj 1924 t 

som förte predikebrödrene tilbake 
til Norge syv århundreder efter de
res förste ankomst og fire århuncl
recler efter lanclflyktigheten».  

J eg vil före dem tilbake til clette 
land og jeg vil opbygge dem og ikke 
nedbryte og jeg 
vil plante dem og 
ikke oprykke. Je
remias 24. 6» .  

Dominikanernas 
historia i Norge? 
Jag kan icke fin
na något bättre än 
att citera en del 
av det tal pater 
prior Bechaux höll 
vid invigningen 
av grundstenen 
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Disse fire klostre biomstret i tre 
aarhundreder, men forsvandt saa 
fra Norges historie. Bygningerne 
blev forlatte, ikke vedligholdte, öde
lagte av tidens tand, men deres 
grundvolder er faste og moderlig 
har den norske jord bevaret de 
minderike ruiner. 

Pinsesöndag 1921 - nöiaktig 7 · 
aarlnmdreder efter at den hl. Do
minikus på dominikanernes gene
rnlkapitel i Bologna hade sendt pa

ter Salomon til 
Skandinavien -
aapnedes et litet 
kapell i Oslo. . En 
av den hl. Domi
nikus efterfölgere 
som leder av do-

minikanerorde
nen, hadde sendt 
to munker til 
Norge for atter at 
knytte traditio
nens brustne trå-
der sammen igjen. till den nya kyr

kan: »Dominika
nerordenen blev 
stiftet i Sydfrank
rike av den span
ske Dominikus de 
Guzman i 1216, 
og allerede i 1221 
möter vi den för
ste dominikai1er i 
Norge. . Det var 

Dominikanerkirken i Oslo. 

Litt senere, lik
som for at stad
f,este at . domini
kanernes tilbake
komst til Norge 
hadde sine dype 
rötter i landets hi
storie, reiste der 
sig fra den norske 
jord - fra ut

den danske pater Salomon fra Aar-
hus. Han var i 1220 blitt optatt i 
ordenen av den hl. Dominikus selv 
i Verona ( Italien) og straks sendt 
avsted for at prreke i sit eget fredre
land. Men da han fra Flanrlern 
vilde begi sig sjöveien til Danmark, 
drev storm og uveir skibet til Nor
ge og efter at ha utstaat stor livs
fare; kom han endelig iland i Ni
daros. 

Pater Salomon anses for at ha 
v:Eret den egentlige stifter av de 
tre dominikanerklostre som blev 
bygget i Nidaros, Bergen og Oslo 
under kong Haakon IV ( 1217-
1263 ) .  Senere kom saa hertil endnu 
et dominikanerkloster paa Hamar. 

gravningene på S:t Halvards plads, 
elen gamle S : t  Olavs klosterkirke -
clominikanernes kirke - stiftet av 
pater Salomon i det trettende· aar
hundrede. Og den sidste dag i det 
samme aar, 3 1  Dec. 1924, skiftet 
hovedstaden sit navn. Kristiania 
biev atter Oslo ; og i Norges historie 
er det bare Oslo som har kjendt 
dominikanernes virksomhet. Saa
ledes synes selve begivenheterne at 
indby os til at glemme hele den 
triste periode og at fortsette vore 
forfreclres arbeide, det arbeide som 
ruinerne i gamlebyen staar som vid-
ner om . . .  

•:·:• 



Grundstenen som är inmurad i 
den nya S :t  Dominikus kyrka är 
från den gamla S :t Olafs kloster
kyrka. 

Om icke vetekornet faller i jor
den och dör blir det allena . . .  

_De som söka sanningen bli allt 
flera och menigheten växer. Det 

· första kapellet blev för litet, den 
nya kyrkan är icke längre för stor. 
Men låt oss icke profetera om fram
tiden, vi veta intet om den, men en 
tanke ligger nära . . .  

Detta vackra Gudshus, skall kan
ske gå under i en ny förfölj else. 
Eller beslag läggas till profant bruk 
och präster och munkar gå i lands
flykt igen . . .  
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Kanske skola kommande släkten 
engång med undrande vördnad 
skrapa av den vita kalken - put
sen som en eller annan tidens sekt 
gömt pater Couturiers fresker 
under. 

Kanske skola engång prediko
bröderna komma tillbaka från nå
got fjärran främmande land och på 
en grundsten från denna kyrka 
bygga en ny. Byggnaden i sig själv 
är j u  :intet, bara skalet omkring 
Det Eviga som är där. Och det vet 
vi j u, att vad som än sker, så länge 
jordens grundvalar stå, skall Kyr-

. kan aldrig kunna besegras eller dö. 

Gösta af Geijerstam. 

F RA SYD F O R K 0 L E N  0 0  DAN N E 
V I  R K E. 

II. 
Fra Peru og Kanada vil vi vende 

tilbage til vor gamle Verdensdel og 
da til den Del af den, som ligger os 
mcrmest, og af hvis litterrere Pro
duktion vi altid var villige Aftagere. 

Nys har Germania sendt os to 
Bpger, som officielt er betegnet for 
Lreseverdenen . som udpr::eget lrn
tholske. I sit Forord til Lisbeth Bur
gas: »Mpdre» fremhrever Social
minister Steincke netop hendes 
Katholicisme som det, der bestem
mer hendes Bog om en Kvindes 
40aarige Virksomhed som Fpdsels
hjrelperske, og Thomas Olesen Lpk
ken kalder Stenporten af Paula 
Gl'ogger for en eneste stor Allegori 
prreget af katholsk Livssyn. 

Senere skal vi se, om dette . Ka
thol,ske er lige sandt for begge Bp
gers Vedkommende, men f prst vil 
vi gpre nogle Bemrerkninger om 
Steinckes Forord. 

Der er maaske nogle, der cndnu 
husker, at Steincke skrev en strerkt 

anbefalende Indledning ogsaa til en 
anden Bog, en Bog, der forfregtede 
Principper diametralt modsatte 
dem, som Lisbeth Burger gpr sig 
ti1 Talsmand for. Jeg trenker paa 
Lindseys Bog om Kammeratmgte
skab. Det er ikke uinteressant for 
den, der som den, der skriver dette, 
i sin Tid debatterede Lindseys Bog 
og dermed i Forbindelse staaende 
Problemer med dav:cBrende Folke
tingsmand Steincke, og hvem S. 
kun havde haanlige Ord til ovcrs 
for, naar j eg formanede den kathol
ske Ungdom til r.oligt at afvente, 
hvorledes det vilde gaa med Lind
seys Teorier, idet jeg sammenlig
nelsesvis pegede paa den SkiBbne, 
den · populrere Darwini,;;me havde 
lidt ; en saadan Formaning til »Ro», 
sagde S. var typisk katholsk, typisk 
katholsk Taktik: at stikke Hovedel 
i Busken - for mig er det ikke 
uinteressant i Steincke5 Forord til 
Burgers Bog at lrese fplgende Ord, 
der vel nok kan siges at holde Dom 
over Principper og Foreteelser, der 



maatte blive en logisk Fplge af 
lindseyske Moralstandpunkter. 
Steincke skriver fplgende : 

»Hendes Bog afslprer paa en over
bevisende Maade Mrendenes Kynis
me og af giver i al Stilfrerdighed . en 
svidende Kritik af lEgtefrellernes 
Dobbeltegoisme der, hvor det for
krelede Enestebarn huserer, af den 
mere end tvivlsomrne Lykke ved det 
ansvarslpse Frileveri med tilhpren
de Fosterdrab, Aborter og lrnuste 
Kvindeskrebner og af· Velsignelsen 
ved det Attentat paa Folkestam
mens Liv, der prrekes af en Rrekke 
Dpdens Profeter. » 

Ja, jeg formanede den Gang til 
at afvente, men saa kort havde jeg 
dog ikke trenkt mig Ventetiden. Et 
saa udtalt Jarndyce-Jrnntra-Jarn
dyce - alias Steincke desavouerer 
Steincke - havde j eg dog ikke 
troet at skulle opleve. Men det er 
altsaa en Kendsgerning - og ikke 
af de kedelige. 

Paa et Punkt kritiserer Steincke 
den tyske Jordemoder. Han bebrej
der hende, at »lrnn ikke har 0jet 
aabent for det raadende sociale 
Systems aarsagsdannende Betyd
ning for den moderne Moral». I 
sig selv er disse Ord af stor Interes
se, thi de indeholder som logisk 
Fplge Steinckes eget Middel mod 
hine Ulykker, som han har givet 
saa kraftige Betegnelser, og for saa 
vidt hrever han sig betydeligt over 
alle vore Eugenicmrend - medicin
ske Kvaksalvere og Fpdselskontrol
lprer, fordi han vil bekrempe ulyk
kelige seksuelle Tilstande, ikke som 
disse med snart dette snart hint 
opportune tekniske Middel, men 
vil f pre Kampen ud fra et Idestand
punkt: en ny d. v. s. ikke-kapita
listisk Samfundsordning, og som 
saadan Ideolog aftvinger han os 
Sympati. Men der bliver da to 
Spprgsmaal at stille, det fprste og 
vigtigste, om Steinckes Ide vil kun
ne staa alene eller om den ikke er 
fordpmt til Goldhed, naar den ikke 
har den kristne Ide til Fundament 
- med andre Ord, om der kan for-
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1 ventes en lykkelig Omdahnelse af 
Samfundsforholdene, naar denne 
ikke sker efter Kristendommens 
Principper, og Svaret paa dette 
Spprgsmaal kan ikke vrere tvivl
sornt naturligvis ikke for 
en Katholik, men kan det i Virke
ligheden vrere tvivlsornt ogsaa 
for en Steincke, dersom Proble
met trenkes igennern til · Bunds? 
Det andet og mindre Spprgsmaal 
- men i vor Sammenhreng ikke be
tydningslpse - er : har Steincke 
Ret i, at hans beundrede Lisbeth 
har miskendt de sociale og pkono
miske Forholds Betydning for de 
ulykkelige sredelige Tilstande? Det 
har han ikke. Mangfoldige er de 
Steder i Lisbeth Burgers Bog, hvor 
hun bringer dette frem - snart paa 
sppgefuld Vis som der, hvor hun 
stiller en lille forlovet Pige, <ler ud
maler sig Fremtiden i lyserpdt, det 
lidt drillende Spprgsmaal : men 
hvorledes gaar det med jeres Finan
cer, min Ven - snart der, hvor hun 
!reser en Fabriksherre Teksten som 
Udbytter, eller hvor hun forlanger 
bedre Boliger med bedre Hygiejne 
for de fattige, men isrer har him et 
helt Kapitel, der til Overskrift bre
rer det triste Ord »Arbejdslps» . 
Der var altsaa i Virkeligheden ingen 
Grund för Steincke til at dryppe 
Malurt i det Breger fyldt med Ros, 
som han ellers rakte denue gennem
katholske Bog. Thi Enigheden mel
lem den rettroende katholske tyske 
Jordemoder og den frittrenkende 
protestantisk fpdte danske Social
minister er saa fuldstrendig, som 
man bare }rnn pnske sig. 

Men nu til Bogen. selv. 
Man kunde allerfprst spprge, 0111 

Lisbeth Burgers Mpdre er en Bog 
ogsaa paa anden Maade end Bogen, 
som efter Sigende kan skrives af 
enhver, der behersker sit Moders
maals Ortografi og Sretningsbyg
ning - Bog.en om en selv - ens 
egen Roman - med andre Ord, 
om :»Mpdre> er skrevet af en Kunst
ner. Svaret er ikke saa ligetil. Ved 
Lisbeth Burger mindes man om 



hine gamle Haandvrerkere, der kun
de deres Bestilling, der var sam
lede om deres Arbejde, og som be
aandedes af det, som sammen med 
clyb Menneskekundskab bevarede 
Barnets rene og aabne Sind, som 
med usvigelig Sikkerhed forstocl at 
vrelge sig kun gode Forbillecler. De 
Arbejder, der udgik fra cleres Vrerk
stecler blev dervecl Ucltryk for en 
Folkeaand, som naar den frem
trreder renest, luttret gennem Tid 
og Kamp, altid til en vis Grad er 
kunstneriske. Vore gamle Krempe
hpje, som krones af de tre hpjt 
rej ste Granitsten holclt sammen for
oven paa enkel men storslaaet skpn 
Maade af elen fjerde, flade Sten, 
danner et fulclenclt smukt Hele; de 
er ikke en enkelt Kunstners V rerk 
men et luttret Vrerk af Folkeaanclen 
og virker som Kunst. 
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Lisbeth Burgers »Mpdre» - den 
tyske Original Viel'zieg Jahl'e 
Stol'chentcmte - en langt morsom
mere og markeret Titel encl elen 
danske - er et lignende Udtryk 1 

for Folkeaanclen, den gennem Aar
hundreder i Folket nedfreldecle 
Aand, der er ortodoks til det yder
ste og ved denne gennemfprte Orto
doksi opnaar en Sluttethecl og Mo
numentalitet, som er egen for ka
tholsk Livsanskuelse, men ikke 
alene Monumentalitet og Sluttethed 
- ved hvilke to Potenser cler er 
noget strrengt og tillige sundt -
men ogsaa en Inderligbecl og Var
me, thi vel hprer det med til Ret
troenheden, at Synden forkastes, 
men det hprer ogsaa med at den, 
der synder, elskes. Saa har vi da 
Ingredienserne i Lisbeth Burgers 
Bog: Strenghed, Sundhed, Med
fplelse. Dette gpr det forstaaligt, 
at hendes Bog, der behandler et 
vanskeligt Emne - den svangre og 
fpdende Kvinde, lige fra Tpjten til 
den hrederkronede mange Gange 
fpdende lEgtehustru - og Fpdslen 
i alle dens Afskygninger, fra den 
kriminelle Abort til den under alle 
et godt Hjems gunstige Auspicier 
forlpbende Fpdsel, naar Tiden er 

incle - som handler om Eros i 
dens utallige Former fra den ·raa 
Forfprelse til den paa den dybeste 
frelles Sympati hvilende, ved lEgte
skabet helligede Hengivelse - som 
endog medtager og forstaar den 
overnaturlige Krerlighed, der lader 
Mand og Kvinde leve som Broder 
og Spster ved hinandens Side -
gpr det forstaaeligt - siger jeg -
at hendes Bog er den, man griber 
til, naar ens Bprn er naaet til det 
Tidspunkt, hvor man staar sig ved 
at give dem Vejledning i Livets 
skpnne Mysterier fremfor at lade 
dem famle sig frem paa egen 
Haand. Lad vrere at Lisbeth Bur
ger ikke er en Kunstner - sit 
Haandvrerk forstaar hun til Gavns, 
og netop i det seksuelle Spprgs
maal er Das ehl'liche Handwel'k 
at foretrrekke for kunstnerisk Fusk. 

Lad mig vise fplgende Svende
stykke fra hendes V rerksted ; det 
drejer sig om en Hustru, hvis Maud 
i Felten har forvildet sig ud i ero
tiske Eventyr ; den hjemmevreren
de, noget kplige Hustru har faaet 
Nys om Sagen, hun kommer styr
tende til Lisbeth, og cler udvikler 
sig nu fplgende djrerve Ordskifte. 
, Hustruen: »Jeg vil uopholdelig 

have Skilsmisse». 
Lisbeth : »Fru Starck, sagde jeg 

ikke til Dem, at De ligefrem tvang 
Deres Mand ud i lEgteskabsbrud 
med Deres overdrevne Fordringer ! » 

Hustru en: »J eg har saavist ikke 
opelsket Sanseligheden hos min 
Maud. Tvrertimod, .i eg har altid 
prpvet at faa ham bort fra det jor
diske Begrer». 

Lisbeth: »Ja netop, De er gaaet 
til den anden Yderlighed og har 
villet tvinge Deres Maud til Afhol
denhed, efter at De har giftet Dem 
med ham» - ( man skimter det 
dogmatiske Standpunkt : Fordring 
om Renhed f pr lEgteskabet, i 
lEgteska:bet Fordring om, at 1-Egte
frellerne gensidig skal opfylde deres 
Forpligtelser) - »men dette strider 
med lEgteskabets Vresen. De slrnlde 
hellere have ladet vrere med at gifte 



Dem. Rusk, hvad jeg sagde Dem 
fprste Gang, De lpb Deres Vej >> . 

Hustruen : »Jeg vilde kun elske 
platonisk. Driften, som vi har frel
les med Dyrene, er mig imod. ,Teg 
vil leve �t helligt Liv og hjrelpe min 
Mand til at gpre det samme». (Det 
er altsaa Samlivet som Broder ou 
Spster Lisbeth Burger her strejfe� 
-- hun fordpmmer det ikke, men 
siger, det er vanskeligt, kun be
stemt for faa kaldede, i Alminde
lighed er det noget Pjank. ) 

Lisbeth: »De har Modbydelig
hed» �� (man ser ligefrem den 
djrerve Jordemoder for sig - i et 
rnesten gyldent Skrer, fordi hun 
selv er .Jmnfru) .  - »De har Mod
bydelighed for det, som Skaberen 
har nedlagt i Mennesket ! Men da 
maa De forstaa, at De savner et
hvert Grundlag for Hellighed. Tag 
engang Deres Bibel og lres det fpr
ste Kapitel deri : Gud gav Man den 
Kvinden for at han ikke skuldc 
vrere ene. Bevidst og ydmygt at 
stille sig i Guds Skabertj eneste er 
efter min Mening den rigtige Op
fattelse af .lEgteskabet. De har end
nu ikke haft Mod til at leve efter 
dette Princip, derfor er De nu ulyk
kelig.» 

Hustruen : »Jeg har villet over
vinde det jordiske og drage min 
Mand med mig». Og saa kommer 
denne herlige J ordemoderreplik: 

Lisbeth: »Og nu ligger De der 
begge to ! » Og lmn fortsretter -
vel ·undervist som hun er i sin Katc
kismus : »Har De aldrig lrest Apost
lens Ord : det er bcdre at gifte sig 
end at lide Brynde, og et andet Sted 
skriver han: Kvinden arbejder paa 
sin Helliggprelse ved at fpde Bprn». 
Ikke sandt, her har vi Ortodoksien 
i. al dens Strrenghed - og i de fpl
gende Ord i al dens Sun"dhed : »De 
har ikke vreret den Kone, Deres 
Mand trrengte til. De har - for 
at citere Apostlen (hendes Bibel- · 
kundskab udtpmmes aabenbart 
ikke saa let) De har sendt Deres 
Mand brrendende ud i Kampen og 
har ikke hjulpet ham i hans natur-
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lige Drift, som er en Hustrus Pligt». 
Og til sidst kommer saa Krerlighe
den til og forener Strrengheden og 
Sundheden til et varmt harmonisk 
Hele: »Opfylder De f�rst Deres 
regteskabelige Pligter med Krerlig
hed og Glrede, saa vil Deres Maud 
faa Interesse ogsaa for Deres Ide
aler og strrebe opad med Dem ; De 
bliver ikke hellig tiltrods for .lEgte
skabet, men netop ved .lEgteska
bet ! - - -» 

Man ty!r nok kalde dette for pro
pert Arbejde -- baade i den ene og 
den anden Forstand, og Portrrettet 
af Lisbeth Burger baade som Men
neske og Skribent synes mig egent
lig tegnet med dette Citat fra hen
des Bog. Hvis Julius Langbehn hav
de kendt hende - jeg tror, han vil
de have kaldt hende eine wahre 
Rembrandtdeutsche. Idet hun for
ener Folkelighed med Adelskab, 
virkeliggy!r hun hans Fordring om : 
»Rundhed», om Harmoni. . 
· I Pcmla Grogger my!der vi Lisbeth 

Burgers fuldstrendigste Modsret
ning. Paula Grogger er en Slags 
>>Pige med Glasskaarene» ; Stenpor
ten, hendes Bog, er som en stak
aandet Vildbrek gennem et vulkansk 
Landskab paa Vej mod et Hav, som 
vinker, men aldrig naas. Hun har 
Temperament, men det er tpjles
ly!st. Hun har Fantasi, men den er 
ulogisk. Hun har Stil, men den er 
holdningsls,,s. Hendes Tankegange 
er overraskende, 1nen uklare son1 
de steierske Alper - hendes Hjem
lands-Tinder i Efteraarets Taager. 
Hun bringer Masser paa Scenen, 
men hun ordner dem ikke. Hendes 
Stof er vreldigt, men hun er Stof
fets Slave ikke dets Behersker. Hen
des Bog er Drama, men fattig paa 
indre Sprending. Alt er stort, men 
ofte frygtelig tomt. -

I 0blarn i Steiermarck bor Strals
bonden Andreas og hans unge Hu
stru Constance. Lrenge har hun 
maattet bie paa ham, og den »vilde 
.Jreger» har i Ventetiden efter
strrebt hende. Kort efter Bryllup
pet opss,,ge1· han hende for sidste 



Gang og overmander med sin Li
denskab hendes Hjrerte. Men hun 
nregter ham sit Legeme, og han 
bestiger da den Tinde, hvor Sten
porten vinker, bag hvis vreldige 
Flf>je Guldet ligger i Dynger. Det er 
A.ftenen ff6r Kristi. hellige Legems 
Fest, og da staar Porten aaben for 
den, der har Mod. Han trrenger 
frem til Guldet, der , skal skaffe 
ham Magten over den hele Con
stance, men Porten slaar drpnende 
i efter hmn, og han omkommer. 

182 

Constance ff)der sin Mand firc 
Drengebf)rn. De opkaldes efter de 
hellige EYangelister, og om den 
reldste af disse Drenge, Matthreus, 
handler Bogen fornemmeligst. Han 
er trenkt som en vild ög voldsom 
Naturens S0n, men lrnn udfs,lrt som 
grov og ordimer Slagsbroder, Spil
ler og Vildttyv. Til ham knytter 
hans Plejesf)ster, den lille Rogerl 
sin Skrebne, og da han tilsidst har 
gjort det saa broget, at han bliver 
udstf6dt og fredlf6s, fyilger hun harn 
en Sommernat op i Fjreldet, hvor 
han holder til - det er atter Vigi
lien til Corpas Christi-men under
vejs spores han af Gendarmerne og 
bliver ramt af en Kugle. Sammen 
slreber de sig videre og naar Sten
porten, hvor han udaander i Pi
gens Arme, mens han forbander sit 
U dspring - sit Liv og sin Df)d. 
Roger! vender tilbage til Landshyen . 
og sin Plejemoder, for a.t sige Con
stance, at hendes Syin er omkom
men paa det samme Sted, hvor og
saa den vUde Jreger fandt sin Dyid 
-- ved Stenporten - das grimmige 
Tor. 

Saavidt den nyigne Fortrelling. 
Men at den er anderledes trenkt, 

derom er der ingen Tvivl. Den er 
renkt med et dybere Perspektiv. 
fon Paula Grogger 0'7erser de per·· 
nektiviske Loves Stramghed og for-
aar ikke, at falske Perspektiver 

yrerre encl ingen. Hun gpr ud-
·akt Brug af Allegorien, men den 
kun klar i noget saa udvendigt 
n P,ersonernes Navne : Constance 
ger - Abbed Gotthardt - Jso-

dor Hinterseer, men uklar i den 
allegoriske Skrebne. Alt for meget 
maa Lreseren grette sig til. Vi aner, 
at Matthreus alligevel er Jregerens 
og Constances Syin ; cler er Tegn til 
at han alligevel forlf6ses i Dpdspje
blikket, men Tegnene clerpaa  er 
uklare og forvirrede. Der er over
alt Anslag og Tillyib, men Anstren
gelserne krones sjreldent med en 
FuldfyirelsCI, og dog er alt dette 
Smaating mod den styirste Fejl i 
Bogen, det, der gpr Bogen frern
med for Lreseren, ja tilsidst stpder 
ham bort: der er i dette digre 
Vrerk paa sekshundrede Sider ikke 
et Yirkeligt sympatisk Ansigt. J eg 
fastholder, at Matthams er en stu
pid og kedelig Fyr, om hvem man 
intet hellere s,lnsker, end at han paa 
et tidligt Tidspunkt af Fortrellingen 
var blevet slaaet for Panelen af en 
anden Slagsbroder i Slrenget og der
me<l forsvundet. Moderen Constan
ce Sorger sl�ves, alt som Fortrel
lingen skrider frem under Indfly
delsen ,af de Rygter, der gaar om 
hende og .Jregeren ; hun synker 
hverken til Bunds eller svinger sig 
op. Forholdet mellem Constance og 
�fonden undergaar heller ingen Ud
vilding. I de. tre yngre Br�dres Liv 
indtrreffer der ingen Konflikter, 
nreppe nok Vendepunkter. Kun af 
den lille Roger! bevarer man et i 
det mindste fint og  ryirende Ind
tryk, selvom ogsaa hun staar uklar 
som de andre. 

'fil denne usympatiske Atmos
f IBre omkring Hovedrollernes Inde
havere svarer en ganske mrerkelig 
Holdning overfor det store kathol
ske Milieustof. Handlingen fore
gaar paa en fuldstrendig katholsk 
Lokalitet. I vid Omkreds findes 
nreppe nok een reformert Fi:i.milie. 
Alt, hvad der kan krybe og gaa, e1· 
katholsk. Folk er katholske der fra 
Vuggen til Graven, de nyfpdte B�i'n 

· df6bes hurtigst muligt, de unge gaar 
til den ff6rste hellige Kommunion ; 
naai· de gifter sig er det Rirkebryl
lup med Sang og  Klang, og ikke at 
blive stedet til .Jorden i viet M uld 
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regnes for elen stprste Ulykke, som 
kun overgaar en vild og voldsom 
.J a>ger. Kirke11aret har sin vante 
Gang med Iagttagelsen af alle de 
afvekslende kh'kelige og verdsligc 
Ceremonier, som vi kender saa 
godt gennem Lresning eller af Selv
syn i et helt katholsk Land: Kyndel
misse med Lysevielse, Kristi Le
gems Procession, Velsignelse af 
Markerne, Nicolausdag og Jule
aften, med Valfarter og Novener, 
kort sagt, med Rensyn til den folk
loristiske, liturgiske og dogmatiske 
Korrekthed maa det siges, at For
fatterinden ikke et eneste Stcd la
der det skorte paa noget. Desto
mel'e paafaldende er det da, at der 
i dette Milieu ikke trreder os en 
eneste helstpbt katholsk Kristen i ·· 
Mpde. De Mennesker, der som Bi
personer bev·ceger sig gennem Bo
gen, er enten slpve Vanekristne el
ler halve Rationalister. Selv de tre 
-fire Prcester, der forekommer, har 
ikke noget Fysiognomi, ingen af 
dem er helt slet, men heller ingen 
helt god. Der er Tillpb til en regte 
katholsk Prresteskikkelse i Abbed 
Gotthard, men Tegningen er ikke 
stort mere encl en Skitse. 0blarns 
Sogneprcest, den godmodige og taal
modige og tolerante Pater !sidor 
Rinterseer har ikke faaet alle disse 
jcevne Dyder adlet ved Tilsretning 
af nogen Sla,gs Reroisme. Alt det, 
der gror , af den megen katholske 
Muld, er af vanemressig Art, hpjst 
svinger det sig op til en vag Ru
manisme eller tpr Forstandstro. 
Men saadant er ikke · mere en til
ladelig Realisme, men en ganske 
unaturlig og usandsynlig Negativis
me. Og dog var der i hele Bogens 
Anlceg med elens katholske Rver
dag, med dens Skildring af et gam
melt Samfund med stcerke Slcegter, 
som lever sit Liv under en vceldig 
Naturs Tugt, alle Betingelser for, 
at skarpt optrulme Karakterer og
saa i religips Renseende vilde fples 
som noget fuldstrendig naturligt, 
men her har F9rfatterinden ganske 
svigtet, Man har nrevnt Sigrid Und-

set sammen med Paula Grogger ; 
hertil er blot at sige, at dette er at 
tage .den nordiske Forfatterindes 
Navn forfrengeligt. 

Men med alt det svage og util
fredsstillende i Bogen er den alli
gevel en Kunstners Vcerk. Der er 
blandt andet ligefrem henrivende 
Detailler iscer i Skildringen af den 
storslaaede Natur - baade som 
den viser sig i Sommerens Gylden
pragt og i Vinterens Isengraat. 
Man behpver blot at anfpre de faa 
Linier, hvormed Bogen slutter -
denne Apoteose af Bjrerget, efter 
at det har opslugt sit Offer - »Kun 
den vilde Grimmig staar endnu. 
Snart rosenrpd i Morgensolens 
Straaler, snart na�sten overjordisk 
skpn i R9)staftenens blaa Skrer. Som 
et Glasbjrerg i Maaneskin. Som en 
stor S9)sterkage bestr9)et med Su k
ker. Eller ogsaa hyllet i Aclvcnts
rnetternes pragtfulde Stjrernetcep
pe». Saadan skriver kun den, hvis 
Pande Apollons Raand har ber9)rt. 
Men ser man npje til, har man selv 
i disse faa Lirtier Spor af Ormen, 
der har gnavet det hele Vrerk, Trrek 
af det maniske i det paradoksale 
Billede : som en Spsterkage bestrp
et med Sukker. Der er ogsaa Trcek 
af hendes katholske Virtuositet i 
det vedf pjede · Advent til de tidli
ge Vinternretter, men uden at det 
er udfyldt med en Anelse af noget 
indre religipst. 

Det maniske - det er vel aller 
egentligst det Element, der s1:i.art 
skjult snart mere aabenlyst prreger 
den hele Bog. For man frigpr sig 
ikke for at noget sygt er til Stede 
- i det mindste som en Spire. Det 
skulde ikke vrere vanskeligt at 
drage Paraleller mellem. Sider i 
Paula Groggers Bog og Sider hos 
Grundtvig, hos hvem det maniske 
jo var manifest. Men som han i 
sine bedste V rerker skrev sig sund, 
saaledes kan det meget vel trenkes, 
at Paula Grogger senere kan skcen
ke os Bpger, hvor Tillpbene, Ansla
gene naar til en sund og fuld I{ unst
nerisk Udfoldelse. 



Tilbage bliver saa Spprgsmaalet: 
er Stenporten en katholsk Roman? 
Hvis vi vil anvende den Definition 
af katholsk, som vi gav i Begyndel
sen, saa niaa Svaret vistnok blive 
ct Nej - thi vel er alle Bogens 
Personer behrengte med katholske 
Klreder, men hvor er den katholske 
,land bag Klredningsstykkerne? 

Det kan ikke med Rette bebrej
des det danske Forlag, son} har in:d
fprt Bogen hos os - ogsaa trenkl 
som en smuk Gestus til den kathol
ske Lreseverden i Norden - at det 
ikke saa Forskellen paa Skin og 
Virkelighed, paa et katholsk Ydre 
og et lidet katholsk Indre. Dette 
Fejlsyn delte det med Olesen Lpk-
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ken, der i Forordet viser, at han har 
anskuet Bogen som gemiemka
tholsk. Paa en Maade beken.dm· 
Paula Grogger sig paa hver eneste 
Side som katholsk, men man for
bliver kold derved. Pierre Loti ud
skriger i alle sine Bpger, at han 
har tabt sin Tro - at den e1· Hed
ningerne og ham en Daarskab, og 
dog hrender det, at man bliver varm 
om sit katholske Hjrerte underFrer
den med barn, hvad enten den gaar 
mod Syd til de levantinske Lande 
ved Bosporus eller mod Nord til 
Vulkanernes Sagap vesten for Dan
mark. 

P. H. Perch. 

I AN L E D N I N G  A F  " E N  I N D S I O E L S E ". 

Krere Niels Hansen ! Jeg synes 
ikke, at min Kritik af et enkelt 
Trffik, Hugh Bensons Forfatter
fysiasnomi -� en vis Blodlpshed -
kunde give Dem Anledning til at 
sige, at jeg dermed skulde afholde 
nogen fra at lffise Bensons Bpger. 
Jeg har jo da ogsaa' ved at kalde 
ham en h�jtbegavet Skribent, ved at 
sige, at jeg ikke helt forstaar hans 
Yndest - udtrykt mig anstrendigt, 
synes jeg. Ogsaa hele Sammen
hrengen forekommer mig at mildne 
H:dtiken. At hans Romaner mang
ler Blod ( hvor »blodige» enkelte af 
dem end er) vil jeg fremdeles brev
de og har altid hrevdet ( jvf. min 
Anmeldelse af »Ensomhed» i Nor
disk Ugeblad af 13. 12. 1925 ) ,  men 
samtidig har jeg den stprste Respekt 
for de udmrerkede Egenskaber, den
ne Forfatter ogsaa har : Finhed, 
Klarhed, Uforfrerdethed og paa 
mange Steder glimrende - typisk 

engelsk -- Humor og Humpr. Men 
det var nu ikke netop den Opgave, 
jeg havde sat mig, at anbefale dem 
af vore Forfattere, som allerede 
havde deres Borgerret. De har og0 

saa taget lidt for haandfast paa 
mit Udtryk »Bpger, der staar i 
Rrekke og Geled». Ogsaa hos mig 
staar Bensons Romaner i Rrekke 
og Geled paa Boghylden, men jeg 
indrpmmer, · at det er de to vid
underlige religipse Bpger: Kristi 
Venskab og Kristus i Kirken ( i  Sig
rid Undsets karakterfulde Over
srettelse) ,  der er i daglig Brug. 

Maa jeg tillade mig endnu at 
fpje een Ting til : De !reser aaben
bart Bensons Bpger paa Original
sproget, og det er nu engang -
hvor udmrerkede de danske Over
srettelser end utvivlsomt er - le 
ton qui fait la musique. 

P. H. Perch. 
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S PAN IEN  E LL E R  H U R U  ÄR  
N U  FÖ RS I G GÅR I S PAN I EN 

D ET SOM 
MÖJ L I GT? 

Huruvida Spanien är ett katolskt 
.land. 

Efter det anförda är denna fråga 
ännu alltjämt berättigad. Huru kan 
hos ett folk, som ännu är eller kal
las katolskt, ett kyrkofientligt hat 
finnas till och komma till utbrott? 
Uppfattningep. att Spanien skulle 
vara ett genomgående katolskt land 
tål att granslias och korrigeras. En 
framstående historiker, väl inkom
men i spanska förhållanden ( Le
gendre : Diction. d. Th. Cath. ) skri
ver r�dan 19 1 3 : »Säkert är, att en 
stor del av nationen står utanför 
katolicismen. Katolska Kyrkan är 
ej längre i verkligheten och i or
dets fullaste betydelse en nationell 
kyrka». 

Huru skola vi föreställa oss ka
tolicismen i Spanien? En annan re
ligion än den katolska är praktiskt 
taget ej känd där. Alla äro s.åledes 
katoliker, men såsom annorstädes 
och kanske mer än annorstädes 
finnas alla schatteringar och färger 
representerade, från största iver 
över olika grader av ljumhet till 
den största likgiltighet och full
komligt avfall. Otrons modärna 
ande, som trängt in i hela den väs
terländska kulturen, har arbetat i 
Spanien liksom överallt i Europa. 
Men modärnismen har hos den ka
tolska massan haft andra följder 
än hos till hälften redan likgiltiga 
människor .. - Det är härvid att 
märka, att avfall i Spanien icke be
tyder övergång till en annan reli
gionsform, det är för dem full
ständigt fritänkeri. 

Det är ett känt faktum, att just 
fritänkare äro mest fientligt sinna
de mot andra vad beträffar frihet 
att följa sin religiösa övertygelse. 
Därtill kommer i fråga om den 
spanska fritänkaren, att han utträtt 
ur Kyrkan av missnöje, han går ej 

bort såsom likgiltig, utan såsom en 
bestämd motståndare, av agg emot 
Kyrkan, dess föreskrifter, verksam
het, tjänare. Han vill tillintetgöra 
den fullständigt, just emedan han 
ser den förbliva så allhärskande 
och verksam på religiöst, kulturellt 
och socialt område. 

Dessa avfällingar utgöra anti
klerikalismens kärntrupp och eme
dan de befinna sig i stark minori
tet, sammansluta och organisera de 
sig desto bättre. Att sammansvärja 
sig ligger sycllänningarna i blodet 
och då bearbetas de ivrigt av ut
ländsk propaganda. - Denna kär
na får styrka genom allehanda po
litiskt missbelåtna, vilka ej alltid 
eller ej så våldsamt eller alls icke 
äro emot kyrkan, men vilka, som 
oftast fallet är, måste följa med de 
upproriska för att nå sitt mål. -
Dessutom finnes det, liksom över
allt, ett stort antal ur elen arbe
tande klassen, vilka till följd av 
fattigdom och arbetslöshet lätt bliva 
upphetsade och vilseledda. För 
dessa gäller det alltid : ( liksom en 
nödvändig följd av mänsklig kort
synthet) »Förändring, huru våld
sam förbättringen än må vara». 

Föreställa vi oss å andra sidan 
den katolska mängden, splittrad i 
ivriga, varma, ljumma och opålit
liga ; delad. i politiskt hänseende i 
absoluta monarkister, konstitutio
nella monarkister, övertygade re
publikaner, agrarer m. m., delad i 
fråga om national samhörighet: den 
ena för en starkt centraliserad ge
mensam spansk nationalitet, den 
andra uppträdande för regionala, 
lokala rättigheter och anspråk med 
större eller mindre förbundsverk
lighet - så förvånar oss icke upp
rors- och söndringsstämning och 
utbrott, vilka nästan nödvändigt 
rikta sig mot Kyrkan, emedan de 
egna icke ens äro eniga, 



Det vore svårt att avgöra, om 
den nu ledande partigrupperingen 
till största delen består av verkliga 
religionshatare, eller ängsliga och 
lättskrämda, kanske politiska även
tyrare, som egentligen hälst skulle 
vara · och förbliva katoliker. Utan 
tvivel hava socialismen och kom
munismen djupt söndrat befolk
ningen - men med tanke på och 
kännedom om tidigare händelser i 
historien kan man nästan med sä
kerhet säga, att bland republika
nerna, som .för närvarande _ tåla 
Kyrkans förföljelse eller medverka 
därtill, finnas många som bevarat 
tron i sitt hjärta. Såtillvida kunna 
vi ännu tala om ett Spanien, som 
är övervägande katolskt. 

Orsaker som fört omedelbart till 
den nuvarande katastrof en. 

Händelserna följa snabbt på var
andra. - Antiklerikalismen, i bör
j an ej så starkt pronocerad, men 
utvecklade sig hastigt under extre
misternas uppviglande inflytande. 

Prima de Riveras diktatur. År 
1 923 var förvirringen stor och faran 
för allmän anarki hade nått höjd
punkten. Orsaken var tvåfaldig : 

1 )  Det oförsvarliga uppträdandet 
av fackpolitiker, vilka genom ärliga 
och oärliga medel sökte egen och 
partiförmån och ej brydde sig om 
landets bästa. Partipolitiken synes 
i Spanien vara osund, trångbröstad 
och egennyttig. 

2) Den ekonomiska krisen, ut
nyttjad av socialister, kommunister 
och utländska agitatorer, hade 
väckt stort missnöje och upprors
anda hos arbetarbefolkningen. Näs
tan överallt utbröt strejk, förenad 
med våldsamheter, svåra uppträden 
och hotelser om anarki. Regeringen 
saknade mod och kraft att ingripa 
och bevara ordningen. 

Då ingrep med kraftig hand ge
neral Primo de Rivera och etable
rade diktatur. Med konmigens med
givand{l avskedade han alla politi
ker och Cortes och regerade ensam. 
Det är ännu för tidigt att bedöma 
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hans person och verksamhet. Många 
se i honom en kraftens och hand·· 
!ingens man, som vågade och visste 
ingripa i getingboet, men han sak
nade dock takt och skicklighet att 
ensam handhava hela ledningen i 
ett så vidsträckt land med oordnade 
förhållanden. Mycket gott har han 
åstadkommit, han återställde lugn 
och ordning i Spanien och Marocko, 
ordnade finanserna, befrämjade en
dräkt, samförstånd och samhörig
het i de provinser, som voro be
tänkta på avskiljande och egen 
styrelse. 

Snart uppenbarade sig emeller
tid också hans stora fel, genom vil
ka han fick många i harnesk emot 
sig. Des..,a voro : de avslteda<.le po
litiker, bland vilka han försummat 
välja de bästa, för att använda dem 
i sin uppbyggande verksamhet ; 
kommunalstyrelser under inflytan
de av f. cl. militärer ; universitets
kretsar, vilkas självständighet han 
inskränkt ; domare, ämbetsmän, 
armen - som han stötte ifrån sig 
genom autokratiska föreskrifter. 
Sakta men säkert bildade sig mot 
diktatorn i hela landet en hemlig 
:inotvilj a, som även riktade sig mot 
konungen, vilken stod bakom dik
tatorn med sin auktoritet Längtan 
efter en demokratisk republik väx
te. Vi komma ihåg, huru 1930 
Primo de Rivera gav vika för det 
allmänna missnöjet, lrnl'u kommu
nalvalen 1931 förde till styret en 
övervägande republikansk majori
tet och huru konungen, erkännan
de detta som en uppenbar folkvilja, 
nedlade sin krona den 14  april 
1931 .  Diktaturen hade stämt folket 
avogt mot konungen ; till de förra 
principiella republikanerna : radi
kala, socialister, kommunister, hade 
många liberaler anslutit sig och 
bland dessa även talrika katoliker. 

Från republik till antiky1·klighet. 
I denna grupp, sammanhållen ge

nom en negativ tanke : avoghet mot 
konungen och kungadömet, tog yt
terligheten mot vänster snart över� 



handen. -De moderata kommo un
der inflytande av de extrema -
trodde sig först · kunna behärska 
och leda dessa, vilket . emellertid 
misslyckades. Revolutionspartiet, 
litet men enigt, visste vad det ville 
- hade ingentir1g att förlora, men 
väl allting att vinna, hade sitt pro
gram färdigt. - Det var antikleri
kalt och drog med sig alla i·epubli
kanskt sinnade. - De voro må
hända själv mest överraskade över 
sin framgång (senare händelser 
tyda därpå) vid kommunalvalen. I 
början förblir allt lugnt, men den 
vänstersinnade pressen, socialister
na och hela deras anhang sprida allt
mer tanken : Spanien republikanskt, 
Spanien antiklerikalt. De moderata 
intagas av fruktan och låta det gå, 
de gå med. 

I maj 1931 organiserade de gatu
upplopp, varunder på ett skändligt 
sätt 200 kyrkor, kloster och biskops
palats brändes och förstördes. Det 
var ett väl överlagt och förberett 
förstörelseverk, av några få må
hända, men regeringen förblev tyst 
och lät saken ha sin gång. 

Några veckor senare var det val 
för Cortes, vilka skulle giva Spa
nien en ny konstitution. Många 
goda katoliker - avoga mot ko
nungen, såsom ur säker källa synes 
framgå - rostade för republikaner, 
menade att dessa skulle respektera 
det religiösa tillståndet, och de få 
goda katoliker som blevo valda kun
de ej göra sitt inflytande gällande. 

Så kom den nya- konstitutionen i 
oktober 1931 till stånd. Där av
skaffas först och främst statsreli
gionen (den katolska kyrkan) .  
Alla religioner åtnjuta fullständig 
frihet, heter det, men icke en enda 
står under en allmän lag, för alla 
skola göras särskilda bestämmelser 
eller lagar, och i intet fall komma 
de att åtnjuta statsunderstöd, och 
härmed överlämnas Kyrkan åt sig 
själv, berövad alla sina ägodelar. 
- Detta var dock det minsta. 

Mot klosterordnar och kongrega
tioner fastställdes i grundlagen en 
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särskild, godtycklig, förstörande 
bestämmdse. De hava existensrät
tighet endast då de äro godkända 
av regeringen och måste under
kasta sig en mycket vittgående och 
godtycklig regeringskontroll. All 
undervisning är dem förbjuden. 
Vidare, då de av majoriteten i riks
dagen ( Cortes) anses utgöra en 
fara för statens säkerhet, kunna de 
upplösas när som hälst och blir 
deras egendom nationalegendom. 
Därmed står dörren öppen för varje 
rättsmissbruk. - Slutligen gällde 
för jesuiterna ej ens detta sken av 
rättvisa, de måste i varje fall läm
na landet till följd av sitt fjärde 
löfte: lydnad mot Påven (främman
de statsmakt) .  Detta löfte innebär 
dock endast att de skola stå till 
Påvens förfogande för det uppdrag 
han event. önskar anförtro dem -
intet mer och intet mindre - och 
med ett lands eller en stats in
tressen har detta ingenting att göra. 

Nuvarande tillstånd. 
Sådant är tillståndet, såsom det 

småningom utvecklat sig och för
sökt stadga sig gentemot d'et allt
mer tilltagande bolsjevistiska oros
arbetet. Tidens händelser intyga 
alltjämt, huru de försöka skjuta 
republikens regering alltmer åt 
väi1ster och undantränga den. Och 
genom drastiska åtgärder och med
givande mot religionen försöker re
geringen tillfredsställa de omätt
liga. För ordensmän hava de t. o. m. 
velat införa fingeravtryckssystemet, 
liksom om de alla vore brottslingar 
eller förbrytare. Detta har dock 
icke lyckats tillsvidare. Dylikt stäl
ler katoliker såsom Zamora och 
andra i en märkvärdig dager och 
gränsar till det löjliga. 

Vad innebär frnmtiden? 
Ingen kan säga det. Det gives 

dock hopp. Spanien har varit med 
om dylika stormar flera gånger och 
vanligen har efter kortare eller 
längre tid av kyrkoförföljelse lugn 
och ordning och därmed Kyrkans 



återinsättande i dess forna rättig
heter åter inträtt. Det spanska fol
ket är alltid till största delen ka
tolskt, men opålitliga, halva, min
dre principiella och vilseledda, de 
osäkra och oberäkneliga mellanele
ment, vilka i varje land svänga sig 
med den ena eller den andra till 
förmån eller nackdel för regering
en, äro för tillfället i Spanien på 
den ogynnsamma sidan ( mot Kyr
kan) .  De hava anslutit sig till den 
principiellt republikanska och anti
kyrkliga regimen. Många torde 
hava hoppats, att de genom att 
samarbeta med radikaler och socia
lister kunde rädda religionen. -
Men förgäves. - Genom den be
svikelse de lidit skola de väl små
ningom komma till bättre insikt. 

Finnes det en katolsk reaktion 
och utvecklar den sig? Vissa tec
ken tyda därpå, men en enhetlig 
front mot radikalismen finnes icke 
bland katolikerna, icke ens nu. Nya 
grupperingar hava uppstått, vilka 
bestå uteslutande av katoliker, men 
vad politiken angår, hava de näs-
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tan alla olika mål. »Accion Nado
nal» är katolsk, men är neutral 
emot regeringsformen och faller 
monarkisterna icke i smaken ; 
agrarerna i olika provinser skilja 
sig genom eget jordbruksprogram; 
vissa regionala och lokala partier 
äro starkt katolskt orienterade, så
som i den baskiska provinsen och 
Navarra, men i Katalonien, där den 
separatistiska rörelsen är starkast 
prononcerad, äro katolikerna delade 
i icke mindre än 6 partier. 

Framtiden ligger i Försynens 
hand. Vi kunna endast hoppas att 
våra trosbröder i Spanien skola 
finna kraft och medel att säker
ställa sin tro och sitt trosliv, och 
att de nu mer eller mindre sovande 
och undangömda skola vakna upp 
för att inse bedrägeriet som ligger 
under det socialistiska och kommu
nistiska experimentet och förena 
sina krafter med andra' rättsinnade 
till Kyrkans försvar, ära och väl
gång. 

J. van Gijsel .  

R A G N A R  L O D B R O K S D 0 D. 
( 8 4 5  E L L E R  8 6 0. )  

I ett latinsk tidskrift fra det ni
ende århundre, av Prudence, bisp 
av Troyes i Frankrike, lrnldt Anna
les Sancti Bertini, er der fortalt at 
om våren 845 stevner hundre og 
tyve vikingeskib op Seinen og kom
mer ti1 Paris. Der tvinger vikingen� 
den franske konge Karl den skal
dede til å betale en pengeskat. På 
samme tid seiler danekongen lloric 
med seks hundre >>seil» op Elben, 
men han blir slått av sakserne. 

Det heter videre at på nedveien 
fra Paris herjer vikingene alt lan
det på to sid er av· elven. » Den gu
dommelige Mildskap», sier Pruden
ce, »som vi hade tråkket under fpt-

tene, brukte rettvist disse hedninger 
som en straffedommens svppe på 
de kristne.» 

Efter å ha herjet og brennt et 
»visst monasterium», drog de til
bake til skibene sine som de lastet 
med hrerfang. 

Men vikingene skulde også ha sin 
straff. »Gud slog dem med blind
skap og vanvidd, slik at hare et 
fåtall av dem kom unna og kunde 
fortelle om Guds vrede. >> 

Såvidt Prudence. Han selv har 
ikke visst navnet på det kloster han 
kaller et »visst monasterium». Men 
i en senere avskrift 'har en »skri
ver» lagt til i margen »Sithdiu no-



mine», i den tro at der var tale om 
klostret St. Bertin, som på den tid 
kaltes så. Nogen historikere me
ner at dette Sithdiu skal vrere Sci 
Jzzdico, som var det latinske navnet 
på Saint Josse, et lite kloster som 
h11>rte til det store abbedi Ferrieres 
i Gatinais. St. J osse heter idag 
Etaples, en liten by i merheten av 
Calais. 

Den kjente historikeren Ferdi
nan<i Lat tror ikke her er .tale om 
hverken St. Berlin eller St. Josse, 
men monasteriet St. Germain des 
Pus, i selve Paris. Bare kirken er 
igjen av dette klostret nu. Den bre
rer fremdeles samme navnet og er 
av de mest kjente i Paris. Analecta 
Eollandiana, en bipublikasjon til 
det store verket »Acta Sanctorum» 
(Bollandistene) ,  har ganske riktig 
en utf11>rlig skildring av et angrep 
som vikingene gjorde på monaste
riet St. Germain des Pres. 

Det heter der at non11annene 
trengte inn i Paris, hvor Karl den 
skaldede hadde tatt feste. Denne 
kaller sammen alle kampdyktige 
menn. Mange kom, men mange satt 
hj emme. Han skifter hreren i to 
og besette begge elvebreddene. Vi
kingene gj!?)r landgang og går på. 
De kristne blir redde, enda de var 
»klredt med hjelmer . og brynjer av 
lrer, og vrebnet med skjold og spyd». 
De vek tilbake i vill flukt, :mogen 
over h11>ilandet omkring, andre i da
lene, somme over flatlendet og i 
tette skogen», bare ved synet av 
vikingene, som var »få i tallet, mest 
nakne og uten våpen». »J eg kan 
ikke nevne dette uten stride tårer>> ,  
sier forfatteren, »og Karl, den mest 
h!?)isinnede av konger, han som var 
rede til å d!?) for å verge Guds hel
lige kirke, drog sig unna, da han så 
det som hendte, stur, gråtende, og 
slog sig for bringen». 

Efter det trengte vikingene inn i 
br!?)dreklostret ( cella .fratrum )  og 
gjorde angi·ep. Men da »fant Gud 
det beleilig å gj 11>re et under til rere 
for den hellige Germain». Vikinge
ne strever med. stort overmot på å 
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sette varme på de to ldrkene i klost� 
ret, St. Peter og St. Germanus. Tre
fire ganger pr11>vet de, men uten 
held. De måtte gi op. Så gikk de 
l!?)s på forrådshuset (horreum) ,  som 
lå ved siden, og brennte det. En 
stor lue slog op, tok fatt i nogen 
trrer i merheten, men »våget ikke 
r!?)re ved kirkene». En strid vind 
blåste S!?)ndenfra og drog ilden med 
sig mot klosterbygningen. Men med 
ett slog vreret om ; ' og det blåste 
nordenfra. Den hellige Germain 
hade redclet klostret for unclergang. 

De »vantro· og overmodige nor
manner» kom igjen senere, s� sig 
allerede som seierherrer og mente 
de ved deres clj ervskap skulde legge 
under sig de kristnes land. Efter 
en rask seilas kom de til Paris 
påskel!?)rdagen ( 845 ) .  De holdt sig 
i ro om natten, men tidlig dags 
påskedagen sprang de fra borde, 
stevnet mot byen, som de fandt 
tom, for folket hadde rpmt. 

Vikingene gjorde att er angrep på 
monasteriet St. Germain, »herjet og · 
vanhelliget Guds tempel og de kir
kelige relikvier som var der, med 
sine skitne og profane hender». Men 
så inntreffer »nye og underlige mi
rakler som ikke hpr dplges». Da de 
»perfide hedninger» hugg lps på en 
marmors!?)ile i kirken, faldt med ett 
tre av dem nesegrus foran St. Ste
fanus' alter, livlpse. Deres »vantro 
og hatefulde sjeler for ned i det 
evige m!?)rket, der deres 'ormer' ikke 
dpr, og ilden ikke treres». 
. Forfatteren forteller så at han, 

såv,el som hans klosterbrpdre, som 
ikke var tilstede da dette hendte, 
fprst senere fikk vite om det som 
var skedd, at den hellige Germain, 
klostrets vernehelgen, hadde gjort 
dette miraklet. Det bar sig nemlig 
så att nogen år senere kom en viss · 
Kobbo fra Tyskland, stor hrermann· 
og meget from ( caelesti tactus 
amore) ,  på pilegrimsferd til Tours 
for å se den hellige Martins grav. 
Han stanset på veien i Paris, og 
blev en tid hos munkene i St. Ger
main des Pres, Han kom i prat med 



dem og fortalte ting som han selv 
hadde hprt i kongsgården hos kong 
Horic (i andre håndskrifter Oric, 
Roric) ,  hvor han hadde vrert som 
utsending fra sin egen konge Lud
vig ( Germanneren) . Denne Horic 
er den samme som seilte op Elben, 
som f pr er sagt. 

Forfatteren lar her Kobho få or
det, og denne forteller: 

Da vikingene trengte inn i kir
ken, gik en av dem, den mest skam
lpse og forbryterske, lps på en spile 
som stod til hl')ire for vernehelge
nens gravmrele. Han svingte sver
det sitt og hugg av all kraft lretten 
slag på Sl')ilen. lVIen i det samme 
krymper hans hl')ire hånd sammen, 
og »tl')rker inn», og sverdhjaltet hef
tet sig så fast v,ed hånden at det 
måtte »slites av med hud og kjl')b. 
Kobbo legger til at samme vikingen 
som dette hadde hendt, hadde for
talt ham det og vist frem hånden. 
Så ber lian munkene som lyttet på 
ham fpre ham til den hellige Ger
mains grav, ved det store vinduet, 
så skulde han vise prov på det som 
var sagt. Alle skyndte sig dit, og 
fant spilen og merker på den efter 
tretten sverdhugg. · 

Men den hellige Germains vrede 
var ikke stagget, forteller videre 
Kobbo. En tett tåke trengte hm i 
kirken, slik at vikingene med npd 
fandt frem til utgangene gjen. Og 
så blev de befengt med en pinefull 
»dyssenteria» (mavesyke) ,  og andre 
sykdommer. Mange av dem dpde 
hver dag. 

Efter dette gik Ragenarius ( Rag
nar ) ,  hl')vdingcn for viking ene, og 
alle mennene hans ti1 kong Karl og 
»svor ved sine guder og de ting 
som de trodde kunde verge denn, 
at hvis kongen lot dem fa1·e i fred. 
så skulde han. (Ragnar) aldri mer 
herje i landet hans. Karl gav fritt 
leide, og vikingene f6r hjem. 

Da de var hjemkomne, gikk hpv
dingen Ragnar frem for kong Ho
ric og viste ham med stort skryt alt 
guldet .og splvet han hadde tatt fra 
de kristne, og sa at han hadde tatt 
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Paris og klostret St. Germain som 
var det rikeste <ler i landet, og vi
dere at han hadde lagt under sig 
hele kong Karls rike. Da Horic ik.ke 
vilde tro på ham, bad Ragnar men
nene sine brere frem for kongen en 
av de pillarer han hadde f�rt med 
sig fra abbediet, samt j ernlåsene 
fra Paris' byport. 

Han forteller også at . ingensteds 
hadde han sett så fruktbart land, 
men folket der var feige og redde 
for å slåss. Der i landet har de 
dpde stl')rre makt enn de levende, 
sier han, for ingen hadde våget å 
gi sig ikast med dem undtagen en 
»olding» kaldt Germain, som de tok 
op av graven, <ler han hadde ligget 
i mer enn tre hundre år. 

.i\ilen så hender et nytt under. 
Mens Ragnar overmodig skryter om 
alt dette, er det som om nogen slår 
ham til jorden. Der blev han lig
gende skjelvende og vettskremt ; og 
skriker hl')it at den samme Gennain 
står foran ham og »denger ham 
med en stokk.» .  De som stod om-

1 kring undret sig meget, men Rag
nar, skamfull, blir håret bort av 
mennene sine. Efter stor plage i 
tre dager lot han gj�re en st�tte av 
gull, som skulde gis til kong Lud
vig, gjennem sendemannen hans 
som var der, med det lpfte at blev 
han kvitt den plagen, skulde han 
ta den kristne dåp, tilbe Hvite 
Krist og sverge fra sig alle andre 
guder. Men, heter det, eftersom 
han ikke var Guds utvalgte, og 
»predestinatus» ti1 d'et evige liv, 
blev han ikke bpnnhprt. Kroppen 
hans trutnet op, og han mistet bru
ken av hprsel, syn, lukt og smak, 
og »sprak på midten» ( crepuit me
dius ) ,  så hans innvolder randt ut. 
Da mennene hans så at der ikke var 
nogen gagn i guldstl')tten, tok de 
elen tilbake. 

Mange av Ragnars menn d!-Sde 
hver dag av den samme »dyssen
teria», som var smitsom heter det .  
Horic blev for alvor redd, og bpd 
at alle som hadde vrert med i an
grepet på Paris, skulde drepes. På 



samme tid gav han · alle de kristne 
fanger fritt leide til å reise hjem. 

. *  

Det er greH at meget av det som 
Analecta Bollandiana her forteller 
( efter Aimonius som var munk i 
det kloster her er tale om) ,  er spii�d 
og sagn. Men at grunnlaget er hi
storisk er der ikke tvil om. Et an
det håndskrift, » Annales Xantens 
ses», forfattet i Kpln på samme tid, 
forteller: » En hrer av vik inger 
trengte inn i Gallia (Frankrike) og 
mistet seks hundre menn. Men av 
frykt gav Karl den skaldede dem 
gull og ,splv, forat de slmlde dra ut 
av landet. Det gjorde de, men her
jet fprst en mengde klostre og tol\. 
mange fanger. Senere blev rpvernc 
angrepet av en ufyselig pesL HpY
dingen deres, Regghinheri (Rag
nar) , bukket under for den. De 
holdt så råd og kastet lodd om hvil
ken gud de skulde be om hjelp. De 
prpvet alle, men uten nytte, En 
kristen fange rådet dem da til å 
be til Kristus, Det gjorde de, og 
det hjalp. Kongen deres, Rorik, hf)d 

. så at alle skulde holde sig fra mjpd 
og kjptt i fjorten dager. Pesten 
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holdt op, og alle de kristne fanger 
blev frigitt». 

Det er lett å se av likheten at der 
her er tale om de samme hendel
ser. Saxo Grammaticus forteller og
så om en vikingeferd med hpv
dingen Regnerus som blev grepet av 
pest, slik at alle dpde. Men han sier 
det hendte et sted i 0steuropa. 

Om Ragnar Lodbrok nogensinde 
har levd ( det er nu ikke så sikkert) ,  
så er del sikkert ham der her er 
tale om. Steenstrup i sin bok »Nor
mannerne», og ,valter Vagel i sit 
verk »Die Normannen mid das 
Frankische Reich», hevder imidler
tid at Ragnar Lodbrok dpde i Eng
land i 860 efter å ha tatt byen York 
sanunen med sine spnner. De hol
der sig til et par irske kildeskrifter. 
Den franske historikeren Ferdi
nand Lot derimot, som fpr er 0111-

talt, mener at disse to franske kil
dene: Aimonius, som ligger til 
grunn for biskop Prudence's histo
rie og for »Analecta Bollandiana», 
samt den sist siterte »Annales Xan
tenses», har stprre verd. Efter det 
dpde altså Ragnar Lodbrok, ikke 
i et slag foran York i 860, men i 
845; av »dyssenteria» . 

Per Skansen .  



Tillys rehabilitering. 
För 300 år sedan dog i lngolstatt 

i Bayern Greve von Tilly,· ligahä
rens store, bayerske fältherre och 
kommndant under det 30-åriga kri
get, av sår, som han .erhållit vid 
försvarandet av Leche-övergången 
mot. sYenskarna. Tendetiös pi·ote
s.tantisk historieskrivning har falsk
ligen framställt Tilly som en ond
skefull personlighet gentemot ko
qung G1istaf Adolfs föregivna ljus
gesfalL Tilly är enligt denna Tiktc 
nings histoi:iehoksklicheer .Magde
b1u·gs mordbrännare, motreforma� 
tionens .Nero, den gryrn,me härja::
ren in01i1 protestantiska landområ
den, den hårdhjäTtade förstöraren 
av .. pr9testantiska tempel. Denna 
karakteristik av Tilly är avsedd att 
belysa hela den katolska och kej
serliga aktionen under 30-åriga kri
get, att framställa kej sarens kamp 
för Kyrkan och riket som ett tyran
niets fälttåg mot det »rena evange
liet» och den tyska friheten. 

För kort tid sedan har den pro
testantiske officeren Georg Gilar
dm.:i.e i en bok framlagt resultaten 
av andras och egna mångåriga· 
forskningar angående den verklige 
Tilly och väl för alltid vederlagt den 
anklagelse, som sedan gammalt rik
tats mot Tilly : att fältherren av- · 
siktligt föranlett Magdeburgs för� 
störing. I verkligheten är Tilly icke 
personligen skyldig till de.nna ka
tastrof. Fältherren gjorde stora an
strängningar att genom förhand
lingar få staden att giva sig. Men 
då flera för.sök misslyckades, måste 
han följa sin plikt som fältherre 
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och: _gå till . storms mot staden;- - så 
mycket mer ·som den svenske ko
nungen var på frammarsch i beläg
ringshärens rygg · och vm;j e dröj s
mål beträffande Magdeburg skulle 
hava bragt Tillys: arme i stor fara. 
Angreppet genomfördes av general 
Pappenheim, som h1ed sina trup
per trängde in i staden från norr. 
Borgarna och besättningstrupperna, 
som blivit utan anförare, fortsatte 
att göra motstån.d på gatorna äveri 
sedan befästningsverken intagits. 
Pappenheim lät därför utan Tillys 
vetskap sätta eld på två hus dels i 
förhoppning , att få borgarna bort 
från striden för att rädda siirn hus, 
dels i anslutning till vanlig taktik 
vid förekomsten av gatustrider: 
Ehuru Pappenheim delvis .förlöradc 
herraväldet över ,sina soldater ocli 
eldpåsättning egenmäktigt företogs 
av legofrupper i större skala äri 
som befallts, hade den åldriga stor
staden docfr icke blivit för�törd tack 
vare de . åtgärder, Pappenheim· vid:.. 
tog, om icke plötsli,gt en sta:rk i10i·d� 
ostlig orkan brutit lös o.ch spritt el
den övel' nästan hela stadsområdet. 
Att en . .  �ådan oi·kan . v�i·ldigen vj{t 
denna tidp1inkt ra�ad�, är ·ti.J\ folio 
be·;/isat genom samtida ITieddelan-:_ 
den och lokala forskningar. Tilly 
försökte att bekämpa branden : han 
'Uppbådade 500 man till släcknings
ai·betet och räddade åtminstone en 
liten dekav staden omkring domen. 
Tillys rapporter dagen efter till kej
saren och · kurfursten a,, Bayern 
lämna tydliga vittnesbörd om hur 
uppskakad fiiltherren var över vad 
han kallade »den stora olyckan» .  

Lika ohållbar som Tillylegenden 
beträffande lVIagdeburg, är beskyll
ningen att han under sina fälttåg i 
Nordtyskland begått stora grym
heter mot protestanterna. Oriktig
heten i sådan beskyllning framgår 
enligt Gilardone av det faktum, att 
det icke 'existerar arkivdokument, 
som kunna lämna bevis om några 
Tilly-våldsdåd. · Också lokala efter
forskningar i Nordtyskland giva vid 
handen, att det icke finns några 



gai'anterat - äkta handlingai-, som 
kunna upplysa . om de grymheter, 
vilka som något självklart tillskri
vits. ·  Tilly. Följande . hist01'eforsk
nii1gens grundsats, att omdömen må 
fällas endast på grundval , av kon
kreta, .. klara, säkra vittnesbörd, 
tecknar Gilardone en bild av Tilly 
som han verkligen var : djupt from, 
personligen _ anspråkslös, . �egennyt
tig ( han tiUbaJrnvisade principient 
n1t1tor och tvivelaktiga skänker, i 
VIll(et avseende. lian - står - ·ensam 
bland 30-åriga krigets fältherrar) ,  
ailvarlig, återhållsam, full av med
lidande med dem, soin hårt 'drab� 
bats av krigets gissel, alltid . ,,akan
de över manstukten och ivrig a:tt 
sjäh� föregå med gott exempel, 
skarp motståndare till det kontri
butions-, utpressnings- och plund
ringssystem, som så· allmänt var 
förhärskande i Tyskland under 30-
åriga kriget : ett lysande undantag 
bland det stora krigets fä1ti1errar, 
varför hedersnanmet )>helgonet j 
harnesk» n1ed rätt kan givas ho
nom. 

Rom. 

Från Rom ha vi erhållit följande 
meddelande : 

-Den 1 1  : te juni ägde en vacker 
högtidlighet rum i Casa di S :ta 
Brigida, varvid svenske ministern 
Sjöborg till Rev. Pater Enrico Rosa 
S. J. överlämnade svenska Nord
stjärrieorden. Vid högtidligheten 
närvoro, utori1 svenske ministern 
med sekTeterare, vår vördade moder 
Abedissan, moder Priorinnan Macl0 

re Mrestra, Madre Assistenta samt 
svenska systrar, noviser och Po<;
tulanter, vår Rev. Kaplan och en 
annan Rev. Pater. -;'- Svenske mi
nistern höll ett mycket vänligt tal 
på franska, däri han bl. a. yttrade, 
att det är en mycket stor glädje för 
Sverige och svenskarna, att det hus, 
där vårt stora, svenska· Helgon le
vat och verkat återigen är ' i  sven
ska händer. Och - detta främst tack 
vare vår vördade Moder _ Elisabeth, 
som i samverkan med Rev. Pater 
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Rosa gjort storartade ansträngning
ar att nå detta 1hål. -Såsom bevis 
på Sveriges_ tacksamhet för visade 
tjänster överlämpade ministern där
på till Rev . .  Pater Rosa ett etui, inne
h.ållancle orden. - Därefter talade 
Pater Rosa S. J. så vackert och öd
mjukt och frånsade sig all förtjänst 
och ära i det han sade att allt var, 
elen Helige Faderns godhet. ---:-- Till 
slut nedkallade Rev. Pater Rosa 
välsignelsen över alla de - närva-
rande: 

FTedskongresser utan bön. 
Den i Amerika mycket bekante 

redaktören för utlandsavclelningen 
i den i New York utkommande ka
tolska tidskriften » 'rhe Common
weal» D :r  Max Jordan har efter 
avrustningskonferensen i Geneve 
offentliggjort en artikel med rubri
ken »Ett ögonvittne i Geneve», vars 
avslutning här delvis återgives. 

» Viljan till fred, till en rättfärdig 
och verklig fred, som är ett av de 
kristna buden, utgör den väsent
ligaste och första förutsättni:ö.g, 
som varje stat måste föra med sig 
till denna konferens.» Med dessa 
ord pekade den tyske rikskanslern 
D :r Briining i sitt avrustningstal 
på elen egentliga roten till rustnings
eländet. Han var den för,ste och 
utom D :r Benesch, Tjeckoslovakiets 
utrikesminister, samt schweizaren 
D :r Motta den ende statsmanne1i, 
som under avrustningskonferensen 
nämnde Guds namn. Om dessa tre 
icke varit tillstädes, hade man vid 
denna den största av alla hittills 
avliållna konferenser av världens 
ledande män icke fått höra ett ord 
om nödvändigheten av gudomlig 
hjälp ocl1 gudomlig välsignelse. 
Ingen bön förrättades vid konferen
sens öppnande, ingen tacksägelse 
gjordes vid den första periodens 
slut. Gud syntes icke vara när
varande i folkförbunclets salar, ty 
människorna försökte blott att i 
sin egen svaghet komma till rätta 
med problemen. 



Åter hava alltså sakkunniga från 
krigsväsendets, politikens, diploma
tiens . och näringslivets fält sökt 
taga itu med uppgiften att säker
ställa värlclsfreden. Någon sakkun
nig på folkmoralens område hava 
de icke tagit till råds. Ingen biskop 
har deltagit i överläggningarna. 
Guds bistånd höll man icke för nöd
vändigt. Allt mer och mer råkar 
världen in i ett virrvarr av var
andra motstridande materiella in
tressen, in i en labyrint, full av 
förtvivlan och förbittring. Om de 
delegerade hade velat lyssna till elen 
store filosofen Jan Comenius' ma
ning; då han berörde fredsproble
met, vilken maning av den tjecko
slovakiske utrikesministern citera
des under förhandlingarna : »Akten 
icke blott på mänsklighetens avsik
ter utan också på Guds avsikter» ,  
skulle en väldig ström av oegennyt
tig kärlek, sant tålamod och hän
given offervillighet springa fram, 
som kunde bringa välsignelse över 
hela mänskligheten. Avrustning 
bleve då icke i främsta rummet en 
fråga om arrneer, flottor, soldater, 
gevär och giftgaser utan en fråga 
om självbehärskning, kärlek till 
nästan utan nations- och rashänsyn, 
en fråga om förtroende och över
seende · och icke om misstroende 
och beskyllningar. En sådan av
rustning av de mänskliga lidelserna 
skulle säkerställa mänsklighetens 
solidaritet. 

Spanien. 
Aldrig har Spanien enligt »The 

Tablet» upplevt en så livlig hyl,1-
ning av Jesu heliga hjärta som i 
år. Tusentals människor hava sam
lats vid det heliga hjärtats monu
ment i Getafe nära Madrid, och hu
vudstadens gator gåvo på Jesu hj är
tas festdag ett slående bevis på att 
den katolska tron förblivit en be
stående ingrediens i den spanska 
kulturen. I det hus, där undervis
ningsrninistern (jude och frimura
re) bor, var varj e balkong med un
dantag av hans egen dekorerad, 

194 

och gatorna i �tadens centrala de
lar voro prydda med helgade fanor 
som aldrig tillförne. Den mycket 
långa Calle Serrano överflödade aY 
dekorationer i hela sin längd. På 
n;publikens första årsdag vajade de 
republikanska färgerna blott från 
en enda balkong. 

J{yrkoförf öljelserh.a i 1vl exiko 
synes tilltaga i intensitet i alla 
Mexikos stater. De hemskaste ny
heterna komma från Vera Cruz, 
där kampanjen för barnens avkrist
nande vida överträffar de värsta 
excesserna i Sovjet-Ryssland. De 
olyckliga barnen tvingas att när
vara vid demonstrationer, vilkas de
talj er icke kunna i tryck återgivas 
och varifrån de återvända förvir
rade och halvt förryckta. Med ni.yn
digheternas tillstånd hållas sam
mankomster i skolorna, varvid bar
nen få lära sig att häda och bi
bringas snedvridna sedliga begrepp. 
Lagen om inskränkning av präster
nas antal har fått ytterligare ut
bredning. Den stat, som senast an
tagit denna lag, är Chilambrua, där 
det endast får finnas en präst på 
45 ,000 invånare. överallt bedriva 
kommunister och frimurare våld
sam, otyglad antireligiös propagan
da, och regeringen ,förbereder nu en 
lag, som, om den blir antagen, kom
mer att beröva alla präster, vilka 
stå i förbindelse med den heliga 
Stolen, deras mexikan <;ka medbor
gareskap, varigenom regeringen 
hoppas få ett slut på all religions
utövning i landet. 

Polen. 
Den polska tidningen Illustr. 

Kurier Codzien har offentliggj ort 
en intervju med presidenten för 
den påvliga kommissimien för Ryss
land, Monsignore d'Herbigny; som 
förklarade, att kommissionens enda 
syftemål är själavård utan varje 
som helst politisk bi:wsikt. Redan 
då den nuvarande påven var apo
stolisk nuntie i Polen, hade tanken 
på en speciell kommission för 



ryska angelägenheter föresvävat 
denne, och kommissionen har nu 
börjat sin verksamhet för att till
godose de andliga behoven bland 
ryssar icke blott i Polen utan även 
i alla andra länder. Biskop Czar
necky, som är polsk medborgare, 
har utsetts till apostolisk visitator 
för katolska ryssar i Polen och när
gränsande länder, som en gång till
hört tsar-Ryssland. Mgr d'Herbigny 
ville begagna tillfället att framhålla, 
att det mest lämpliga namnet på 
den ritus, som användes av östra 
Europas katoliker, vore den bysan
tinska ritus, vilken härstammar 
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från själve den helige Krysostomus. 
Benämningen »grekisk-katolsk ri
tus» vore ägnad att framkalla miss
föi·stånd, ty den kunde komma den 
icke initierade att tro, att grekiska 
katoliker icke vore detsamma som 
romerska katolikel'. För att beteck
na de katoliker av den bysantinska 
ritus, som begagna slaviska i stället 
för grekiska, är det bäst att använ
da benämningen katoliker av den 
slavisk-bysantinska ritus. Den av 
ryssar, rutenare och ukrainare be
gagnade bysantinska ritus är en 
och densamma med små variatio
ner i fråga om uttal och ceremoniel. 

KATHOLSKE TI LSTAN DE I NORDEN 1769. 

Et Brev - dateret Vardp den 6. 
April 1769 -, som Pater Hell 
skrev till Biskop Gondola, Nordens 
davrerende apostoliske Vikar, inde
holder bl. a. fplgende Beretning om 
de davrerende katholske Tilstande 
her i Norden: 

»- - - I Kpbenhavn har den 
katholske Menighed i Udkanten af 
vort kejserlige Gesandtskabs Have 
et grundmuret, men dog noget fug
tigt Kapel; der findes endog et Or
gel, som vi dog aldrig nogensinde 
har hprt spille, end ikke paa de 
stprste Festdage*) .  Saavidt mig be
kendt, har Protestanterna i det 
kongelige danske Gesandts Kapel i 
·wien Lov til at spille paa deres 
Orgel - hvilket de ogsaa gpr, for 
jeg har selv hprt det - og til i Fri
hed at afholde deres Gudstjeneste ; 
det kan vel derfor nreppe vrere Til
freldet, at det danske Hof i Kpben-

*) Det kej serlig-pstrigske Gesandtskab 
laa i det nuvrerende Amaliegade ; det om
talte Kapel har altsaa staaet paa samme 
Sted, hvor nu Set. Ansgar ligger. 0. A. 

havn har forbudt at spille paa Or
gelet. I Kpbenhavn er Katholikker
nes Antal tcmmelig stort ; ogsaa 
blandt Kpbenhavner Garnisonen 
findes der mange Katholikker. 

Den af mig fastlagte Rejserute 
gennem Sverige til Lands lige til 
Vardphus maatte jeg rendre ; jeg 
var npdt til at rejse til Sps til 
Trondhjem i Norge ; hvor vidunder
lige er dog ikke Guds Anordninger? 
Gud havde bestemt for os, at vi 
skulde medåele et ikke saa lille An
tal katholske Sjrele, der er uden 
katholsk Prrest, den gejstlige Trpst. 
Vi maatte altsaa til Trondhje1i1 (en 

af de sidste Bycr mod Nord, hvor 
vi end ikke havde trenkt os at finde 
nogen katholske Sjrele) for der at 
give 146 Katholske Sjrele de hel
lige Sakramenter. Vi var knap an
kommet dertil, fpr der samme Dag 
kom en -Underofficer til mig og for
talte, at han var Katholik, og at der 
foruden ham befandt sig henimod 
155 katholske Soldater ved Garni
sonen i Trondhjem. - - -» 
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S: TA B IRGI T TA .  
S :ta Birgitta, vål't skyddshelgon 

kära, 
måtte vi läl'a 
av dig finna styl'ka och ro. 
Giv oss din fasta tl'o, 

S :ta Birgitta, vårt skyddshelgon 
kära, 

lär oss att bära 
med ödmjukhet glädje och sory. 
Må vår tro bli vår bo1·g. 

S:ta Birgitta, vårt skyddshelgon 
kära, 

lär oss att ära 
Kyrkans heliga bud, 
på uå1· vandring mot evighet - Gud. 

T. D.  

E N  B E R I O  T I O E L S E. 

Maa det vrere mig tilladt at be
rigtige en Fejl, som jeg uden Vi
dende og Vilje har begaaet i min 

· Artikel om Montalembert ( »Credo», 
!\farts d. A. ) .  

I »The Universe» f. 29 April d. A. 
finder jeg nemlig en Anke over, at · 
saa mange Skribenter (og jeg med 
dem desvrerre ! ) fejlagtigt angiver 
Kappadokien som Sankt Georg Fö
deland. Kappadokieren Georg lader 

til at have vreret en temmelig uhel
dig Person, der endda endte som 
krettersk Prrelat. 

Den »regte» Sankt Georg, med
deler Bladet, var en kristen Martyr 
i Lydda. Den historiske Dokumen
tation angaaende hans Liv er ret 
vag, men Traditionen er paalidelig 
nok. 

Erikke Rosenöm-Lehn. 
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