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DET DANSK�E Vll(ARIA T I 1934. 

Det Danske Vikariat er endnu sta
dig et Genrejsningsforspg paa den 
Tomt af den katholske Kirke, som 
Reformationen har skabt her i 
Danmark.· Intet Steds er Katholi
cismen !blevet udryddet saa grun
digt, som her og i det pvrige Skan
dinavien. Mens i andre Lande, i 
hvilke Reformationen sejrede, dog 
enkelte Landstrpg eller i det mind
ste Familier vedblev at v::ere ka
tholske, blev i SkaIJ-dinavien Katho
licismen fuldst::endig udslettet. Jnd
vandrede Handelsm::end og Haand
vrerkere var i Begyndelsen saa godt 
som de eneste Katholiker, der fand
tes efter Reformationen. 

Som man gpr efter en Jldsvaade, 
s0gte det katholske Udland ogsaa 
her at rejse Kirken igen paa Tom
ten. Men til Trods for forbigaaen
de Vindinger i Tidens Lpb er Dan
marks Ansigt ikke n::evnev::erdigt 
forandret ved Katholicismens Frem
gang. Vi er ikke 1 % af Befolk
ningen endnu; kun ved at sammen
ligne Tallene med, hvad vi var f. 
Eks. for en Menneskealder siden, 

betyder de V rekst og Blomstring. 
Det er ud fra disse Foruds::etninger, 
Arbejdet i Vikariatet urna bedpm
mes. Det er endnu den Dag i Dag 
Nybyggerar.bejde paa en pde Tomt. 

Efter Vikariatets Statistik for 
1933/34 var der 25,519 Katholiker 
i Danmark mod 25,286 det forrige 
Aar. V::eksten skyldes 474 Daab og 
178 Konvertiter, men formindskes 
ved 188 Begravelser og 231 Tros
f::eUer, der enten har forladt Lan
det eller Kirken. Fremgangen er 
altsaa. 233; vi n::ermer os 1 % af 
Befolkningen, men mangler endnu 
de 0,3 %. 

Stprre, skels::etteride Tildragelser 
er ikke at berette. En »dies atel'» 
(Ulykkesdag) var den 18. Septem
ber, da Prygleaff::eren fra Horsens 
blev publik. Den fik hele Dags
pressen til at besk::eftige sig med 
os Katholiker - langt ud over Sa
gens Betydning. Et Par Uger kun
de det synes, s01n om vi var kastet 
en Menneskealder tilbage i Tiden, 
saa voldsomt reagerede Of.fentlig
heden overfor det skete. Det var 



ikke hehageligt at vise sig som 
Katholik i hine Dage. Takket vrere 
Nordisk Ugeblads energiske og 1::e
sindige Indgriben mod Hysteriet 
har man vel efterhaanden indset, 
at man var gaaet for vidt. Da Dom
men - 6 Maaneders Frengsel og 
Udvisning - faldt, var der paafal
dende stille. 
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som Kulturfaktor og som Brerer af 
et hpjtstaaende religipst Liv». 

Gamle katholske Minder blev 
draget frem i Lyset i Aar. I Mari:bo 
kunde Redaktpr N. P. Nielsen hol
de en Rrekke Foredrag om Birgit
tinerne i Anledning af deres gamle 
Klosters Udgravning. Ogsaa Klo
st�rruinerne i 0111 ved Silkeborg 
er blevet afdrekket. Ca. hundrede 
Grave ined sygdomsmrerkede Skel
letei· -vidner· om et Hospital, der var 
knyttet til Klostret. Historisk Sam
fund i Aarhus, der har erhvervet 
Ruinerne, trenker paa at oprette et 
patologisk Museum ved Ruinerne. 
- Niels Steno, der stadig ikke har 
noget rigtigt Mindesmrerke i Dan
mark endnu - til Trods for af
dpde Lrege M. K. Zahrtmanns .og 
Dr. Meisens Anstrengelser - har nu 
dog faaet en Mindeplade paa Domus 

medica med Relief af Billedhugger 

Et Uvejr, der trak op over de 
katholske Hospitaler, tegner til at 
drage bort uden at anrette Skade. 
Den 9. Nov. offentliggjorde Medi
cinaldirektpr Dr. Frandsen i Poli
tiken et · hvast Angreb paa de ka
tholske sygeplejende Ordenssam
fund her i Landet som overflpdige, · 
mindre skikkede til Sygeplejen og 
propagandistiske. Dette foranledi
gede . imidlertid flere fremragende 
Lreger til i Pressen kraftigt at tale 
Spstrenes Sag og derved i hvert 
Fald stemme den offentlige Mening 
i de katholske Hospitalers Favpr. . Windfeld Schmidt. 

En lille Sejr vandt vi i den be
synderlige Affrere med Feriebpr
nene. Sidst i Juni nregtede Skole
direktionen og Undervisningsminis
teriet katholske og jpdiske Bprn 
Jra ·de paagreldende Folkeskoler 
Fribilleter til Ferietogene. Berling
ske Tidende med V. 0. X. i Spidsen 
protesterede imod denne Urimelig
hed og forailstalterle resolut en 
Indsamling, for at Bprnene trods 
Myndighedernes stejle Holdning 
kunde komme paa La11det, og Borg
mester Kaper bevilgede 500 Kr. ti1 
Bprnene i Kpbenhavns Kommune. 

I Spprgsmaalet om Revisionen af 
Skolebpgerne har en Henvendelse 
fra katholsk Side til det af Mini
steriet. nedsatte U dvalg ikke vreret 
helt forgreves. Skpnt Udvalget ta-
ger Afstand fra flere katholske 
JEndringsforslag - saaledes an
gaaende Aflad -og Jesuitermoralen 
- giver det dog i sin Betrenlming 
Katholikerne fuldstrendig Ret paa 
en Rrekke Punkter og anbefaler en 
ny Indstilling. overfor den kathol
ske Kirke, der ikke som hidtil er 
,prreget af Polemik, men over Kri
tiken ikke glemmer »denne Kirke
afdelings ubestridelige Fortjenester 

Det er ikke blot Fortidens Lev
ninger og Minder, der er kommet 
til JEre igen, ogsaa adskilligt nyt 
er opstaaet i Aarets Lpb. Marist
brpdrene aabnede ved Aarets Be
gyndelse deres nye Kostskole paa 
Splyst ved Horsens under Navnet 
»Sld. Ansgars Skolehjem». Sld. 
J osefshospital i Kpbenhavn blev 
udvidet med en stor Flpj, der bl. a. 
rummer et af Byens mest moderne 
Rpntgen-Anlreg. Paa · Farumgaard 
indviedes Ursulinernes nye Kapel 
med Alter af A. Theilmann. Sld. 
J osefsspstrene har aabnet et Bprne
hj em i Silkeborg, og Nykpbing F. 
har baade faaet ny Skole og Bprne
hj em. Paa · Tilbedelsesklostrets 
Grund i Kpbenhavn er der blevet 
opfprt en stprre Bygningskompleks, 
der vil sikre Spstrene en betryggen
de Fremtid. 

Katholsk Kunst er blevet beriget 
med V rerker af Birgitte \V est -
Udsmykning af Randers Kirke -
og et stort Kristusbillede i Bronce 
af Il. Jetmar. -

Den katholske Literatur har haft 
et frugtbart Aar. Pauluskredsen 
har udgivet hele 10 Skrifter. »Ka
tholsk Haandbog for Danmark», 



Niels Hansens »Lille katholsk Ord
bog» og A. Nissens »Paverrekke» 
udsendtes af Ansgarius-Foreningen. 
,Joh. J0rgensen har skrenket 9s 
»Charles de Foucault» (Gyldendal) 
og oversat Fr. Herwig »Den h. Se
bastian fra '7Vedding». Ligeledes 
er Rob. Hugh Benson » Det usyn
Hge Lys» og Paule Regniers »Hvad 
Gud har sammenfpjet» udkommet 
i Oversrettelse. Katholsk Ungdoms 
FOTlag har som tidligere udsendt 
»Julekrerten>>. Aarets Slutning brag
te os P. Schindlers Bog om Cresten 
Skikkild. Med Nordisk Ugeblads 
Udvidelse som Formaal har Ans
garius-Foreningen oprettet et »Ans
garsfond», der ved Aarets Slutning 
androg 3178,88 Kr. 

Det katholske Liv udfoldede sig 
rigt udadtil. Der blev holdt fire 
Ungdomsstrevner (K0benhavn-Ste
nosgade og Rygaard, Dalum, Trp
r0d) og seks Basarer til Fordel for 
Ungdomssagen eller andre veldre
dige 0jemed (K0benhavn 2, Aar
hus, Helsingpr, Kolding og Vejle). 
11 Gange blev der givet lukkede 
Eksercitier, hele 8 for Damer, kun 
4 for Mrend. Missionsuger fandt 
Sted i Jesu Hjerte Kirke, Rosen
kranskirken, Skt. Annre og Sld. 
Andreas Kirke i K0benhavn, des
uden i Nrestved og Odense. P. Th. 
Henusse talte atter i Aar i Sld. 
Ansgars Kirke og i Grundtvigshus. 
I September aflagde J esuitpateren 
Georg af Sachsen paa Gennemrej se 
til Stockholm Kpbenhavn et kort 
Bes0g. - Stadig flere Steder holdes 
der offentlig Kristi Legems Proces
sion, saaledes i Aar for f0rste Gang 
i Holbrek og Horsens. Interessen 
for Hedningemissionen har taget 
et glredeligt Opsving, siden Mis
sionsspndagen blev indfprt i Fjor, 
og der ogsaa i Aar blev agiteret for 
den i flere Provinsbyer. Valfarten 
ti1 Haraldsted synes hvert Aar at 
sarnle flere Deltagere, i Aar 200 
mod 150 i Fjor. Skt. Ansgars Kir
kekor spgte at vrekke Interessen for 
Koralsangen ved at foranstalte »Gre
gori�n!ike Aftener», hver Gang med 
Fl'emfprelse af en hel. Hpjmesses 
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Commime og Proprium. Sakra
mentskirkens Kor har fire Gange 
ved Hpjtiderne sunget i Radio. 

Foruden forskellige Nyansrettel
ser og Forflyttelser blev der dan
net Begyndelsen til et nyt Sogn i 
K0benhavn ved at udskille Skt. An
toni Distrikt fra Sakraments-Sog
net. Hr. Unger Geddey, Lrerer ved 
Sld. Kunds Skole, blev under 1. 
Nov. udnrevnt til Vikariatets Kon
sulent i Skolesager og Tilsyns
havende med de katholske Folke
skoler. 

To unge Danskere, Diakonerne 
Jacob Hjort og Niels Oppermann, 
er blevet prresteviet i Rom. Der 
blev fejret flere Jubilrer, deriblandt 
Provikar Pastor Schreibers 50 Aars 
Prrestejubilreum, desuden Sr. Ama
lies (Aarlms) og SSr. Agnes' og 
Stanislas' (Kbhn. 0) 50 Aars Pro
fesjubilreum. - Hr. Murmester V. 
Giinther blev udnrevnt til Ridder af 
Gregoriusordenen. 

Der er endnu ti1bage at mindes 
vore D0de. Den 5. April· dpde, 70 
Aar gammel, den katholske Mar
chesa de Trombetto, som havde 
nrere Forbindelser med det danske 
Kongehus og paa sit Slot ved Lago 
Maggiore lod indrette et Kapel til 
Minde om Erik Ejegod og hans 
Dronning Bodil, der grestede Slot
tet paa deres Romafrerd 1098. I 
Miinchen Gladbach d0de den 7. 
August P. Stephan Tembories, Ka
millianernes General-Prokurator, 
som fra 1899 til 1923 har virket i 
Aalborg. Den 20. September dpde 
Pastor Frantz Pohl, 80 Aar gam
mel, den 14. December Sr. Alfonsa, 
Forstanderinde for »Spstrene af 
det dyrebare Blod» i Rpnne. Ogsaa 
to Lregmrend maa nrevnes her: 
Godslrege paa Tranekrer, Sven Aage 
Rasmussen, der i sin Tid var med 
ti1 at grundlregge Academicum Ca
tlwlicum og senete har gjort sig 
fortjent af den katholske Kirke paa 
Langeland, d0d den 17. September; 
og Ringsteds Menigheds reldste 
Medlem, Emil Klint; en af Vikaria
tets Veteraner, dpd den 28. Oktober. 

A. Menzinge1· S, J, 
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RIKSBISI(OP L UDWIG MULLER. 

Il. OPPOSITIONEN. 

Samma ögonblick, då Tyska 
Evangeliska Kyrkans enhet under 
I> :r Ludwig Th'liiller som riksbiskop 
{irades i Berlin som den största 
religiösa händelsen i Tyskland allt
sed an reformationen, uppläste sju 
tusen evangeliska präster från 
sju tusen tyska predikstolar en för
klaring som torde vara skriven av 
Bayerns evangeliske biskop, D :r 
Meiser. Denna .förklaring var av
fattad i »goda, klara och ärliga tys
ka ord». Den kungjorde, att D:r 
Möller och hans folk icke längre 
kunde betraktas såsom kristna 
·»eftersom de uteslutit sig själva 
från den kristna trosgemenskapen, 
övergivit den kristna lqrrkans 
grundsatser och därigenom förlorat 
alla rättigheter i samma kyrka». 
Därtill berättigad av tjugoåttonde 
kapitlet i den Augsburgska Bekän
nelsen, vilket grundar sig på Matt. 
28: 17 och 1 Cor. 5: 3-5, uttalade 
den »Evangeliska Bekännelsekyr-
1<::an» det stora bannet över den 
»Evangeliska Rikskyrkan». Denna 
bannlysningsrätt har flera gånger 
blivit tillämpad ända till det 17 :de 
århundradet. Septembernumret 
1934 av »Junge Kirche» innehöll 
en artikel av D :r Dollinger om 
den evangeliska bannstrålen. Fast 
redaktionen i en not förklarar, att 
artikeln insänts redan i maj, torde 
dock dess offentliggörande först i 
-september vara mer än en ren till
fällighet. 

Vid den nye riksbiskopens hög
tidliga installation voro fyrtio 
landsbiskopar närvarande; tre sak
nades: biskoparna för Hannover, 
Bayern och vViirtemberg. De hade 
vägrat att låta sig och sitt stift lik
riktas med den >>Ena Tyska Evan
geliska Kyrkan». Fördenskull be
finner sig ,,rurte:mbergs biskop, då 
detta skrives, i häkte. Han betviv
lar dock inte, att Riksbiskopen 
skall inse den ädelmodiga gestens 

propagandavärde och låta benåda 
honom. 

Redan när D :r Mi.i.llers förestå
ende installation bekantgjordes, 
hade det börjat jäsa bland den 
Evangeliska Bekännelsekyrkans 
protestanter. Söndagen den 9 sep
tember fick det Katolska Miinchen 
vara vittne till en imponerande de
monstration av flera tusen prote-. 
stanter, som trots polisens försök 
att skingra dem, trängde fram till 
det Bruna Huset, där nrnn som 
protest avsjöng Lutherpsalmen: 
»Ein feste Burg ist unser Gott». 
Två dagar därefter ägde en liknan
de demonstration rum i Neurenberg 
framför redaktionsbyrån för »Fran
kische Tageszeitung», som grovt 
förolämpat den evangeliske · op
positionsledaren, biskop Meiser. 
Och på själva söndagen för den 
högtidliga installationen vittnade 
den Evangeliska Bekännelsekyr
kans trogna på samma sätt om· sin 
trohet. Om dessa tilldragelser tiga 
emellertid de tyska tidningarna. 
De veta icke, att tusenden under 
ösregn samlade sig och med hög 
röst sjöngo psalmer framför den 
förre ubåtsbefälhavaren, nu reli
gionsläraren, Pfarren Niemöllers 
kyrka. De äro okunniga om, att 
de troende i Ansbach, där biskop 
Meiser personligen uppläste för
klaringen, sjungande tågade genom 
gatorna. »Neue Tage-Buch» för 
,den 29 september som meddelar 
dessa fakta, tillägger: »Allt detta 
gör ett gåtfullt intryck i ett tids
skede som vant sig vid att betrakta 
den tyska protestantismen som en 
själlös, endast på papperet existe
rande institution». Man har sagt, 
att dessa sju tusen protesterande 
präster allesamman endast repre
sentera en liten folkgrupp. Det lig
ger ju också i sakens natur, att 
den skolade teologen reser sig sna
rare till protest mot riksbiskop 



Miillers sluga förtiganden än den 
enkla massan, som tror sig endast 
höra bekanta ljud från hans mun. 
Det vore förresten efter den tyska · 
teologins senaste decennier icke 
något att undra över, om en jäm
förelsevis stor del av folket blivit 
skeptisk m. h. t. predikoämbetets 
värde, så man utan betänkande ger 
sig vilken som helst tillfällig reli
giös myndighet i våld. Men av de 
få nyheter, som lyckats passera 
tyska gränsen, framgår i alla fall, 
att det också från själva folket 
rests protester mot D :r Ludwig 
Miillers utnämning till Rikskyrkans 
ledare. 

Söker man i nya tyska register 
efter den plötsligen till stor man 
upphöjde Möllers religiösa och po
litiska antecedentia, blir man till 
en viss grad ,besviken. Det finns 
gott om folk, som heter Möller, 
även bland prästerskapet. Det 
finns till och med kända herrar 
Möller bland dem, som t. ex. reli
gionsfilosofen Johannes Möller. 
Men om den nuvarande riksbisko
pen· äro upplysningarna ytterst 
sparsamma. Mannen gömmer sig 
bland legio av tyskar med samma 
namn. Kyrk.böckerna i Tyskland 
vimla av herrar Möller. Det finns 
till och med judar bland dem, och 
det rätt så många ; ja, det existerar 
ett lustspel, som heter »Möller und 
kein Ende» .  Att vara Herr Möller 
är intet privilegium i Tyskland, det 
är en vana. Allt detta ibevisai· na
turligtvis ingenting, men det är 
sinnebildligt för den teologs per
sonlighet, som plötsligen blev riks
biskop med den bekännelsen på 
sina läppar : »Denna stund hade vi 
aldrig upplevat, om vi icke känt na
tionalsocialismen ! »  Ur den namn
lösa obetydligheten av ett allt
igenom vanligt tyskt Möllerskap 
har denne man krupit upp längs 
nationalsocialismen i ·  ledaren Adolf 
Hitlers skugga. Ett litet grand tidi
gare än alla andra har denne man 
insett, att det nu erbjöd sig möjlig
heter för den typiskt tidsenliga 
teologdrömmen om kyrklig enhet. 
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Kanske endast några timmar fö1:e 
en eventuell konkurrent har han 
sammankopplat begreppen »folk.
enhet» och »kyrk.enhet» .  Först i 
detta ögonblick blev han sig själv, 
fullkomligt målmedveten och orubb
ligen säker på sina principers se
ger - principer, som alla icke om
fatta mer än Enhet, bara Enhet, 
överallt Enhet, Enhet under vilka 
villkor som helst. Trosinnehållet 
får för denna saks s_kull gå under ; 
tron må gärna dö ut ; bönen må 
förstummas på skarornas läppar 
och lämna plats för det mest ani
maliska Heil-ropandet ___: men . En
het skall det vara. Vandrar han 
upp och ner · längs väggarna i sin 

1
' studerkammare och läser han där 
titlarna . på bokryggarna, så kän
ner han åter denna lätta svindel 
från forna dagar, då han ännu stu
derade och icke !förmådde att för
ena Kirkegaard med Söderblom, 
icke Wittig med Aulen, icke Heiler 
med Zoellner. Varför · all denna 
oenighet? Varför allt detta förfär
ligt kinkiga sökande efter den dju
paste trosgrunden, efter själva vä
sendet i Gudskunskapen, efter för
soningsbegreppets och skuldmed
vetandets karaktär, när alltsam
mans endast avlägsnar de sökande 
från varandra? I sitt hjärtas . inre 
är han ju  endast en alltigenom van
lig Miiller, som menar väl med 
människorna. Varför, vid Glid, 
varför skall det då finnas olika 
trosbekännelser ? · Varför · skall · en 
professor hålla sig med en synda-' 
teologi, en annan med en för
soningsteologi och- en tredje med 
en uppståndelseteologi? Är det 
icke redan svårt nog .alla dessa teo
logier fömtan? Skall det då aldrig 
bli slut på den ofruktbara teolog
striden ?  Eföheit muss sein ! 

Den 28 april 1933, väl en månad 
efter Adolf Hitlers . utkorelse till 
rikskansler, förklarar det såkalla
de »TTeniannakollegiet» i sin pro
klamation till de tyska teologerna : 
»En mäktig nationalrörelse går ge
nom .· tyska folket och lyfter det
samma: En genomgripande reorga-



�W,�l:lti,on, :av h,fl� Riket , hry�er e\g 
väg :tiu, då ,tys.ka folket vaknat. 
Tacksan1t taga vi eniot denna vänd
,p4nkt i historien; Det är Gud, som 
skänkt oss den. Honom vare tack ! 
B'rt11dria vid G�ds ord, se vi i våra 
dagars stoi'a skeende en ny upp
gift, . vilken Herren . ålägger - sin 
kyrka . . .  » D :r Lud,vig Mullers 
ledaregestalt är född ! Det finns en 
_11y uppgift ! Han skall vara den 
nye mannen, som utför den nya 
uppgiften. Under hela festveckan 
vid sin installation såsom riks
biskop har han icke sagt annat om 
sig själv än detta : »Om jag i min 
djupa inre kamp för andlig själv
befrielse något lärt, · så är det väl 
sanningen av detta Frälsarens ord : 
Den som icke är för Mig, han är 
emo_t Mig». Den djupa inre kam
pen var utkämpad i mars 1933. 
Nu .sk'.ulle andarnas urskiljande 
verkställas. Det fanns ingen blod
teologi och ingen offerteologi läng
re ; det fanns numera blott Adolf 
Hitler och djupast gömd i dennes 
skuggas mest fördolda mörker, där 
fan11s som en alldeles betydelselös 
marionett , den framtida riksbisko
pen. Muller. Utom denne fanns det 
ingenting annat än . . . oppositio
nen. 

Denna opposition hade för Riks- · 
kyrkans blivande ledare ungefär 
samma värde som för den nyvalde 
Rikskanslern. Hans framträdande 
såsom offentlig gestalt var beroen
de av den. Det var likheten. Skill
naden var följande. Hitler, väl
talaren, nedslog all opposition, be
gagnade den för att i förbiseendet 
av dess argument bekräfta sig 
sj�lv. Muller, teologen, däremot, 
drog . riytta av all opposition. Han 
undersökte den och behöll det 
g·bda. Han var läraktig. Då den 
farlige Karl Barth i Bonn, denne 
stele kalvinist, ställde den ironiska 
frågan, om möjligen någon ny 
normprincip kommit in i evange
liska Kyrkan, eftersom den före
föll mottaga » Vår Herres uppdrag 
å.t sin Kyrka» icke längre från den 
heliga Skrift, utan från »våra da-
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gars stom skeende», då beslöt .Miil
le1:jcke att använda sitt inflytande 
för att få denne motsträvige profes-

. sor inspän;ad i något koncentra
tionsläger, utan då beslöt han att i 
framtiden uttrycka sig en smula 
försiktigare och nästa gång hand
lade han enligt det beslutet. För
svara sig gjorde han _ icke. Han 
hade andra agitationsmedel till sitt 
förfogande än polemiken. Ännu 
innan Hitler tre månader hållit 
statsrodret, voro två saker fast
slagna beträffande det evangeliska 
trossamfundet : för det första, 
att det borde grundligen refor
meras, och för det andra, att det 
behövde en enda hands ledning. 
Plötsligen hade evangeliska teo
loger av de mest skilda vetenskap
liga uppfattningar :blivit eniga om 
den saken. Zoellner · ansåg så och 
Hossenfelder på samma sätt. Vem 
skulle då ännu våga att tvivla? 

Principen om den ena handen 
,,ar klar. Den medförde emellertid 
frågan, med vilkens kropp den ena 
handen, som skulle styra och ställa 
för Evangeliska Kyrkan, hade 
behagat växa ihop. I och för sig 
hade denna fråga intet med prin
cipen att göra. Att denna praktiska 
fråga åtminstone för D :r Muller 
stod i intimt samband med den 
teoretiska principen, eftersom det 
j u  var hans princip, är kanske ett 
.(örmätet antagande, men i det brin
nande problemet om Mull er eller 
Bodelschwing skulle bli Herrans 
utkorade, tog Muller i alla fall den 
säkraste ställningen : Hitlers skug
ga. Han pratade inte mycket. Pra
tandet lät han andra ombesörja. 
Han visste, att Hitler skulle besluta, 
som de andra pratat, och så skedde 
det oqkså. 

. Men biskopsämbetet, i den bety
delse som Muller gav däråt, var 
något hittills alldeles okänt i den 
Evangeliska Kyrkan i Tyskland. 
Den Evangeliska Kyrkan känner 
»endast den något utpyntade Gene
ralsuperintendenten, som i de eng
elska och skandinaviska kyrkorna 
kallas för 'Biskop'» ,  skrev den 



skarpe Karl Barth. D :r Miillers ut
nämning till riksbiskop kunde så
ledes . aldrig ha laga kraft. Alla 
honom givna fullmakter ägde han 
uteslutande i kraft av usurpation. 
Den evangeliska Kyrkans discipli
nära inriktning enligt den Augs
burgska Confessionen tillät icke ett 
sådant biskopsämbete. Och i all 
synnerhet den åt Miiller förlänade 
rättigheten att med Rikskyrkan in
förliva de skilda landskyrkorna 
kunde enligt vad den Evange
liska Kyrkans alla teologer och tro
ende voro övertygade om, icke i 
något existerande eller antagbart 
statut finna något berättigande. 
»Berliner Kammergericht», som 
fick i uppdrag att undersöka den 
mot D :r Muller inlämnade ankla
gelsen för maktsusurpation, kom 
verkligen till det resultatet, att 
det i en ordnad rättsstat icke 
finns rum för sådant samvetstvång, 
som accepterandet . av detta imagi
nära statut skulle vålla. Om »Kam
mergericht» därmed velat säga, att 
det för sådant samvetstvång icke 
finns plats i Tyskland, förefaller 
ej visst, men säkert är, att »Oberste 
Gerichtsherr», Adolf Hitler, förbe
höll sig slutdomen och gav Miiller 
rätt. 

Vid behandlingen av den preus
siska kyrkoförordningen i septem
ber 1933 kommo givetvis även den 
tyska rikslagens såkallade Arier
paragraf er på tal. Det sattes ifråga, 
huruvida dessa paragrafer kunde 
och måste tillämpas på kyrkans 
ämbetsmän. Något svar på denna 
fråga kunde icke ges utan att be
röra den evangeliska kyrkoläran. 
Problemet stod i intimt samman
hang med uppfattningen om riks
kyrkans väsen. Arier-paragraferna 
gälla ju även för jµdar, som om
fattat kristendomen och blivit döp
ta. Sådana äro för den Evange
liska Kyrkan kristna och därmed 
punk.tum. För den tysJrn rik.slagen 
äro d� emellertid Nicht-Arier och 
därmed punktum. Det är klart, att 
behandlingen av den preussiska 
kyrkoordningen på så sätt lätt 

kunde leda till en konflikt mellan 
kyrka och stat. . 

Praktiskt taget hade problemet 
så gott som ingen betydelse. An
talet av präster, som rekryterats 
från döpta judar och deras barn 
var ytterst ringa. Men principiellt 
sett var frågan desto viktigare. 
Medgav den Evangeliska Kyrkan, 
att riket hade rätt att på grund av 
Arier-paragraferna avskeda sådana 
präster, så gjorde hon sig till riks
ledarens lydige tjänare; eikänd'e 
också rasteoriens väl'de m. h. t .  det 
religiösa och förnekade sin lära om 
Dopets verkningar. 

Den stora oppositionen mot D :r 
Muller började, då han avgjorde 
denna fråga till rik.slagens favör. 
Han betraktade alltså sin Kyrka 
som eri riksregeringens ödmjuka 
tjänarinna. Mot denna stora oppo
sition reagerade Muller ytterst 
lugnt. Han lät bli att alls tala om 
dogmen. Han lät ibli att klarlägga, 
hrir förhållandet mellan Kyrka och 
Stat borde vara. Han endast· up·p
manade till · enhet. Enhet ! ·Han 
kunde icke mer sluta upp med upp
maningarna till Enhet. Ordet gjor
de honom tokig. Begreppet Enhet 
växte hos honom snart, sagt till en 
fix ide. Men han beliärskade sig 
med den målmedvetne diplomatens 
självbehärskning. Hade han farit 

. ut mot sina motståndare och hade 
han låtit vidtaga åtgä1·der för att 
undertrycka dem - vilket låg i 
hans makt - så hade han måst 
vika för Bekännelsekyrkans · opp�
sition. Denna skulle ju också fun:

nit hjälp hos de tyska katolikerna 
och kalvinisterna. Han · arbetade 
vidare på förverkligandet av sin 
teologdröm : En Tysk Enhetskyrka. 
Han likriktade fyrtio landskyrkor ; 
av de tjugofem tusen protestantis
ka prästerna fick han aderton tu
sen på sin sida. Därefter lät han 
sig, med överlägset förbiseende av, 
de . övrig;:i, . högtidligen installera� 
såsom den Ena Tyska Evangeliska 
Kyrkans 'riksbiskop. Den som icke 
är för honom; han är ju blott »i 
oppositionen». 
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1 1 1. U T S I K T E R. 

Såsom en av orsakerna till D :r 
Miillers bannlysning från den Evan
geliska Bekännelsekyrkans sida 
nämner manifestet den omständig
heten, att .han och hans anhängare 
söka avskaffa de olika konfessio
nerna för att i deras ställe skapa · 
en överkonfessionell Statskyrka. 
Sanningen av denna beskyllning 
har aldrig förnekats av D :r Muller. 
E,ika så litet som han förresten 
någonsin förnekat sanningen i en 
del andra· mot honom riktade be
skyllningar. Han debatterar icke 
med sina motståndare; han över
vinner dem med en annan taktik: 
han bidar sin tid . . För ögonblicket 
är han säkerligen icke istånd att 
stifta den enda tyska nationalkyrka, 
i vilken katoliker, lutheraner och 
reformerta upptagas som den Ger
manska Moderns likberättigade 
barn. Men att tro, att han icke 
skall ta vara på den möjligheten, 
så snart den erbjudes, eller att tro, 
att han i detta fall skulle stöta på 
Riksledarens protest, det skulle 
vittna om föga insikt. Han har 
ingen annan dröm än den religiösa 
enheten för alla tyskar, som säga 
sig bekänna Frälsarens namn. Och 
faktiskt har han ju heller intet an
nat uppdrag än att likrikta de reli
giösa bekännelserna. De Tyska 
Kristnas såkallade trosrörelse, som 
av några har ansetts vara en ny 
religiös nationalrörelse, är i själva 
verket icke mer än den apparat, 
med med vilken en skicklig man 
under föregivande att detta medel 
var hans mål, försökte uppnå sitt 
mål. När den Bayerske ministern 
Silbert förklarade, att tiden var 
mogen för ett sammansmältande 
av de religiösa trosbekännelserna, 
när riksbiskopens » Rechtswalter» 
och Inrikesdepartementets » Minis
terialdirektor» ,  D :r Jäger, talade 
breclvid munnen i Stuttgart, · har 
von Papen genast protesterat ·och 
åberopat Hitlers högtidliga uttalan-

de den 23 1nars 1933: »Kyrkornas 
rättigheter skola icke inskränkas; 
i deras förhållande till staten skall 
ingenting ändras». Men det var 
icke Muller, som hävdat det mot
satta; det . var den underordnade 
Jäger, som med ett vågat uttalande 
ville känna folket på pulsen. Det 
var samme Jäger, för vilken Jesu 
Kristi ankomst icke betydde mer 
än »ein Aufflammen Nordischer Art 
in mitten einer . von Zersetzungs
erscheinungen gequälten Welt» . 
Något dylikt kommer tills vidare 
icke Muller att säga, och han är 
för klok för att någonsin tro det. 

Vad tror han då? Vi veta det 
icke, och det är icke sannolikt, att 
den Tyska Evangeliske Riksbisko
pen fordrar räkenskap av sig själv 
för sitt eget credos innebörd. Han 
är en lutheran, en kalvinist och en 
katolik på samma gång, såsnart 
detta blir möjligt. Han bidar sitt 
tillfälle. 

Detta tillfälle skall högst sanno
likt komma. Den som uppmärk
samt följer den religiösa mentali� 
tetens utvecliling i Tredje Riket, så 
vitt vi · få reda på den, ser klart 
konsekvenserna och fruktar de
samma. Dock finns det en tröst. 
Den nationalsocialistiska revolu
tionens Gudinna: Germania, kom
mer att ha få egenskaper gemen
samma med den .franska revolutio
nens Deesse Raison - men i alla 
fall löjligheten. Gud kan man nu 
engång icke likrikta. Frågan är 
endast, hur detta skall kunna gå 
upp för en intrigör, som sedan 
länge icke. mer intresserar sig för 
teologin, utan uteslutande för en
heten-under- vilka�villkor-som-helst. 
Kanske blir d�t :eii' 'i,srkoförföljel
se; kanske . eri ;; 'kontrarevolution, 
Gud vet det, kanske till och med 
en det sunda förnuftets eller den 
gudomliga nådens nya, ljusa dag. 

3 0kt. 1934. 
Anton :van Duinkel'ken.  
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S TU DIER I' JO HANNES J 0RGENSENS 

F ORF A TT ERSl(AB . 

(Indledning, forts.) 
Johannes J prgensens fyrretyve

aarige virksomhed som katholsk 
skribent falder stort set i 4 pe
rioder. 

Den fprsfe strrekker sig fra 
»Rejsebogen»s udgivelse 1895 til 
det rige aar 1907, da · han udgav 
tre bpger, deriblandt »Den hellige 
Frans af Assisi». 

Den anden gaar til 1913-14, da 
han forlod Danmark og bosatte sig 
fprst i Siena, siden i Assisi ; dens 
afslutning markeres af de to maa
ske svage, men gribende samlinger 
digte og kroniker, »Bag alle de blaa 
Bjrerge» og »Goethebogen»; navnlig 
,den sidste er en fin og lisredvanlig 
lille ,bog, et sidestykke til »Rejse� 
bogen». 

Den tredie omfatter verdens
krigens aar, der i Johannes Jprgen
sens produktion, ligesom overhove
det i moderne dansk litteratur, var 
en hpjdeperiode. Da udgav han to 
monumentalvrerker, »Den hellige 
Katarina af Siena» og »Mit Livs Le
gende», fem journalistiske skrifter 
samt oversrettelsen af »Det gamle 
Spil om Enhver». 

Derefter kom fra 1920 meget na
turligt, men ogsaa noget paa�alden
,de, en afslappelse, der fplges af 
efterklang og alderdoms »ordalek 
och småkonst». 

Det skal med det samme indsky
des her, at overskuer man hans 
skrifter i denne sidste periode, vil 
det vise sig for den, der spger et 
rimeligt skpn, at f. eks. de digte 
han har udgivet i tiaaret 1920-31 
- hvortil naturligt f pjer sig prosa
digtene i »Isblomster» og i andre 
prosaiske skrifter - tilsammen 
udgpr en statelig samling; saavel i 
omfang som i vrerd kan den meget 
vel hrevde sig iblandt hans jrevn
aldrendes lyriske ydelser; den af
viser roligt den grengse tale om 
Johannes Jprgensens svagtstri:1m-

men.de .produktivitet som noget 
srerligt for ham og noget, der maa 
have andre aarsager end den rent 
naturlige, at alderen mellem de 55 
og 65 aar ikke plejer at v:ere sprud
lende. 

Naturligvis kan hver af de for
skelligt lange perioder yderligere 
deles, og delene 1rnmponeres sain
men; Johannes Jprgensen har selv 
gjort det med megen frihed i sin 
selvbiografi. Totalindtrykket bliver 
det regte Johannes Jprgensen'ske: 
stor mangfoldighed og stor mono
toni. Han har paa den ene side 
- soni Kierkegaard krrevede det 
af en forkynder -- vreret bundet til 
at sige det samme om det samme. 
Og paa den anden side har han som 
moderne skribent og journalist le
vet et rejseliv, i stadig omskiftelig
hed, i en vrimmel · af berpringer 
med en hastende verden. 

I den fprste periode kan der f. 
eks. skelnes mellem en tid, da han 
fplte sig benediktinsk stemt, han 
skrev da »Beuron» og » Vor Frue» af 
Danmark» og opfattede sin gerning 
som den at omstyrte hedenske hel
ligdomme ligesom Benedikt paa 
Monte Subiaco, at prredike og pro
pagandere og polemisere i en aan
delig udprk -

»at grave 

en haard og stenet Jordbund 

og dyrke den til Have». 

Siden fplte han sig snarere fran
ciskansk stemt, som en Guds van
drende spillemand - de fleste af 
digtene i samlingen »Blomster og 
Frugter», der udkom samme aar 
som »Den hellige Frans af Assisi», 
er skrevet efter 1902, da han fulgte 
opfordringer · fra forskellige · sidei· 
om . at drempe sin stridslyst. 

Allerede i august 1896 fik han en 
· avis at skrive i og blev journalist 
igen efter halvtredje aars afbrydel-



se. Han blev medarbejder ved · et 
af de :inange smaa, kortvarige og 
meget krigeriske dagblade i Kjp
benhavn, som forspgte at vende 
»Politiken»s journalistiske fac;on 
mod »Politiken» selv. Noget af det 
fprste han skrev, var en anmeldel� 
se af J9hs. ,V. Jensens debutbog, 
den fprste af Johannes Jprgensens 
lange rrekke ypperlige artikler om 
sin yngre kiddsfrelles produktion 
igennem aarene. De er det bedste, 
der er skrevet om Johs. V. Jensen, 
ogsaa naar man medregner Harald 
Nielsens, Helge Rodes og Henning 
Kehlers langt mere polemiske a:r
ti kler om Jensen, som er skrevet 
baade 20  og 30 aar senere, da den 
kritiske dpmmekraft kunde stptte 
sig paa adskillig bagklogskab. Hvis 
Johan:qe� Jprgensens artikler blev 
samlede og set under et, vilde 
de vise, hvarl hele hans journali
stik indtil hans bortrejse til Italien 
i 1913 viser, at han har markeret 
nresten .alle ·hovedpunkterne i den 
kriti:i<. af den litterrere radikalisme, 
.der kom frem langt senere navnlig 
i Rodes og Kehlers kampagner. 
Ligesaa laµgt forud Johannes Jpr
gensen var, ligesaa langt mere 
dristigt var hans brud med her
skende tankevaner, herskende ori
entering ; og ligesaa meget dybere 
gik endelig hans indsats imod den 
aandelige forfladigelse og forvir
ring, som det 20. aarhundrede tog 
i arv efter det selviske, lykke-. 
spgende, livsrredde, stimulans- og 
succeskrrevende 19. aarhundrede. 
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Den journalistik, Johannes J pr
gensen kom til at producere i sine 
fp:rste aar som katholik, gjorde en 
ikke :rpindre mrerkelig figur i de 
kj�benhavnske bladspalter end hans 
avisskriveri hos Ernst Brandes i 
sin tid. Han fandt grund til at 
takke det blad, hvor han selv var 
medai'.bejder og siden redaktions
sekretrer; fordi det optög hans ar
tikler til forsvar for katholsk tren
kemaade og om politiske situatio
ner , i katholske lande. Og han 
maatte flere gange 1;ykke frem med · 
redeg!/5relser for forholdet mellem 

sine og bladets meninger - saa be
synderligt var det, at en katholsk 
opfattelse af aktuelle frenomener 
vilde gpre sig greldende. 

Hans journalistik blev hurtigt 
mere og mere polemisk. Det var 
kun naturligt. En avisskribent, der 
ikke netop skriver om brrekkede 
ben o. lgn., men har de verserende 
meninger om hpjere ting til ar
bejdsstof, kan simpelthen ikke und
vrere polemisk' evne. Han skriver 
jo  for at stemme sine lresere for 
eller imod anskuelser, som er frem
me i pjeblikket. Og jo h!i5jere de 
efter deres natur svrever over hver
dagens trrengsel af begivenheder, 
des , mere maa de udrustes med 
nreb og kl!/lr for at have det n!/ld
vendigste af den krop, der nu en
gang skal til. Polemik ligger i j our
nalistikens vresen; det traadte navn
lig frem i dansk avisskl'iveri om
kring 1900, Den tilsyneladende 
uhyre betydning, som tidens leden.
de skribent Georg Brandes havde, 
bestod kort og godt deri, at alt, 
hvad han r!/5rte ved, blev omstridt; 
der var altid nogle imod, og der 
var isrer altid nogle for de ansku
elser og angreb, den forherligelse 
og haan, han str!/5ede om sig. Og 
der var, hvad man kalder god tra
dition for denne megen polemik. 
Den danske literatur er fra gam� 
mel tid rig paa omfattende, opsigts
vrekkende, h!i5jtideligt som historie 
anteg:riede modsretningsforhold mel
lem personer (Baggesen contra 
Oehlenschlreger) ,  fejder mellem 
partier og generationer i tankers og 
tiders navn. Navnlig siden Kierke
gaards optrreden har dansk aands
liv vreret - saaledes som Kierke
gaards beundrede lrerer og ven 
Poul Martin M!/lller sagde om Kier
kegaard selv og til ham - saa 
gennempolemiseret, at det er gan
ske forskrrekkeligt. Og siden Palu
dan-Miillers »Adam Homo» har den 
nationale selvkritik, en slags mo
ralsk borgerkrig, vreret dansk lit
teraturs hoved-tema. Navnlig un
der Georg Brandes' · beaandelse fik 
denne kamp om national-karakte-



ren ofte utimelige udtryk. 'Og hveri1 
der udenlands fra . havde hentet sig 
oplevelser af betydning for sin aan, 
delige udvikling og litterrere pro
duktion, havde · dermed ogsaa en 
uudtfilmmelig kilde til sammenligs 
ninger, · der var mislige for . Dan
mark · Naar saa dertil kommer en 
Iivsanskuelse som katholicismen i 
et · . gammelt protestantisk og mo� 
derne religfonsligegyldigt land · -
saa forstaar man den voldsomme 
polemik, Johannes Jfi!rgensen korn 
ind i, kört efter han blev katholik, 
og den .· stadige stiklen fil dansk 
aandelig beskaffenhed, der findes i 
de· fleste af hans bfi!ger. 
· I vinteren 1896-97, samtidigt 
med at han skrev ··»Den yderste 
Dag» og deri · holdt dom over · sig 
selv fra sit sidste aar inden italiensc 
rejsen, begyndte han sine fejder 
med gamle venner - fra den dar� 
winistiske zoolog Bfi!ving- Petersen 
til .den socialdemokratiske ·redaktfilr 
Emil Wiinblad. I lfilbet af de f!i!l� 
gende · aar skaffede han sig skarpe 
sammenstfild med et udvalg af re0 

prresentanter for hele aandslivet i 
Danmark - fra lutherske teologer 
til litterrere · landslmregte i radika
lismens tjeneste '---- .  fra en klassisk 
filolog . til en ung, hfi!jmoderne na:0 

tional�konom - fra Georg Brandes 
til halvt anonyme petitjournalister. 
Han havde rene slagsmaal som med 
Carl Ewald og pathetiske opgfi!r som 
med Viggo Stuckenberg. Tonen i 
disse stridigheder var saadan -
naar den var vrerst - at Johannes 
Jfi!rgensen som motto for sit strid
skrift »Helvedfjender», altsaa an
vendt paa sine modstandere, brug
te Baudelaires frygtelige ord om 
George Sand: hun har god grund 
til at ville afskaffe helvede ! Og 
paa den anden side beskyldte Carl 
Ewald Johannes Jfi!rgensen for at 
vrere blevet katholik af pengehen
syn. Det var noget, der blev ahnin
delig sagt, mand og mand imellem, 
hvad enten nu beskyldningen skal 
regnes at hii:}rfi!re fra gamle venners 
kerrdskab fil Johannes Jfi!rgensens 
filkonomiske forhold, eller de ud-
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sprang af gode . gamle; nö:r.disk;. 
lutheranske forestillinger om p·�ve� 
kirkens svrelgen i guld og sfi!h,;;.og 
penges magL Endog en sa:a :::efe'; 
krer personlighed ·.som · Valde:m':i1• 
Rprdam udslyngede samme ,, be, 
skyldning - fordi » man hprte ildte 
andet». Dog fortrpd han ·det orit� 
gaaende, indfandt sig · hos Joh:ali0 

nes Jprgensen og gjorde undskyldL 
ning; de blev venner og har si de.il 
ogsaa fpl t sig scim vaabenfrelle1\ : ·  

I »Mit Livs Legende» har Johan� 
nes Jfi!rgensen gjort afbigt for· siri 
polemiske i·asen · og samtidigt . givet 
en fortolkning af den som selvhad; 
udslag af daarlig samvittighed s:imt 
religifi!s umodenhed. 

Foruden det strerkt · polemiske 
var dei noget uroligt og rndlpst 
over hans j ournalistik i dis se f�1·c 
ste katholske aar. Han gik fra blad 
ti1 blad, i lpbet af khap fire aar var 
han lmyttet ti1 fire forskellige, ocg 
det ene af dem, »Vort Land», for
lod han og vendte tilbäge til' lo 
gange. Desuden startede han · ved 
midsommer 1898 et lille ugeblad 
»Katholiken». Det gpr et hpjst 
blandet indtryk. Han genoptrykte 
deri sine mest polemiske artikler i 
dagbladene side om side med op
byggelige betragtninger, oversatte 
snart fra moderne engelsk, snart · 
fra middelalderlig tysk, blandet 
med smaastykker som prpver paa 
religips litterrer lrnnst, dels hentet 
fra Le6n Bloy's skrifter, dels fra 
»Fioretti». 

Det var for en stor del inspira.c 
tioner fra Leon Bloy, som han fulg
te i sin fprste katholske periode. 
Fra ham hentede han kravet · oni 
at hades . paa grund af ubp,nhpdigt 
fj endskah til verden og magt-:
haverne, at forfplges for at vrere. 
katholik, vrere en fremmed. Men 
at han formede sin fplemaade efter 
forbillede, betyder ingenlunde, al 
den var mindre strerk i ham. Hvad·. 
der rprte sig dybest i harn, var tran.; 
gen til at pi ske strerk religips ople- · 
velse frem i sig; det var selvfjehd
skabets faTlige, fortryllende,ofte f�l
ske mystik, der spger frelsesbevidst-



-1:i�'d igennem en saa strerk selvdom, 
at naar den dybeste, altopgivende 

f ortvivlelse alligevel udebliver, fp
le.s det, som om Guds krerlige �jne 
trods alt hviler paa · en. 

Forbindelsen med Le6n Bloy, 
som var usund og avlede uredelt 
sindelag, betegner den kontakt, Jo
hannes Jprgensen allerede gennem 
sit Baudelaire-kendskab havde med 
senromantisk fransk forfaldskatho
licisme - religipsiteten hos de dig
tere, Bloy har skildret i en essay
samling med titlen »Les poetes 
maudits» - »forbandelsens digte
re», dem, der er under den for
bandelse, som Bfoy gjoi·de det til, 
at vrere religips, ja  katholsk i det 
moderne aandsliv. 

I grel, men göd og gavnlig mod
sretning dertil staar den forbindel
se, Johannes Jprgensen ogsaa hav
de med moderne engelsk opbyggel
se, .som han mpdte hos den kendte 
fathe1· Faber. Og yderligere i for
bindelse dermed staar »det kriste
lige demokrati», om hvilket han ud
trykte nogle naive drpmmerier. Den 
var af engelsk og amerikansk inspi
ration og rykket indenfor Johannes 
Jprgensens horisont dels i kraft af 
hans berpring med methodismen, 
dels derved, at en yngre retning in
denfor den danske folkekirke, srer
ligt reprresenteret af. hans skole
kammerat, pastor Hans Koch, mo
dellen for Niels Wiig i » V or Frue 
af Danmark», var . strerkt engelsk 
orienteret og samtidigt havde sat 
spprgsmaalet om kristendommen 
og det sociale paa dagsordenen. 

Med saadanne tankers synskreds 
begyndte han »Katholiken». Men 
meget karakteristisk sluttede han 
sit ugeblad med en helt anden, en 
italiensk, paa en gang rniddelalder
lig og . moderne horisont. Sidste 
allrgang, 1902, af »Katholiken» 
indeholder foruden adikl.er, som 
fprst var trykt i » Vart Land», dels 
hele den bog, · han i _ stor hast og 
med nogen digterisk frihed i · be
nyttelsen .af det · historiske stof 
skrev om Giovanni Colombini og 
udgav i bogform under navn.et ».Den 
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hellige Ild» - dels et langt fore
drag om den italienske prrest og 
ungdomsfprer, Giuseppe Cottolengo; 
.det er uforandret optrykt i bogen 
om »Don Bosco» saa sent som 1929. 

Han sluttede »Katholiken» under 
et ophold i Rom, hans anden ro
merske vinter, 1902-03. Resulta
tet af hans fprste vinter i Rom, 
aaret forud, var to bpger ogsaa 
vresentlig af journalistisk art - en 
om Leo XIII's Rom, og en om de 
antike og moderne helgenskikkel
sers Rom; - dertil skulde have 
sluttet sig en tredje bog om kirke
historiens evige Rom, hvoraf et ka
pitel blev trykt i »Katholiken», men 
som aldrig blev skrevet frerdig. Thi 
fra oldtidens og rernessancens Rom 
drog han ud i den middelalderlige 
franciskanismes italienske land
skaber og oplevede »Pilgrims
bogen». 

Efter hj emkomsten i sommeren 
1903 brpd han den litteratur-faste, 
han havde paalagt sig' i 1897 sam
tidigt med, at han efter udgivelsen 
af »Den yderste Dag» strs,,g bs,,ger
ne fra fpr »Bekendelse» af listen 
over de arbejder, han vilde kendes 
ved. Han havde siden hest og skre
vet om saa lidt som muligt af den 
nye danske sks,,nlitteratur, kun -eri 
digtsamling af Thor Lange, og nog
le litteratur- og kunsthistoriske 
vrerker; nu begyndte han at skrive 
regehrnessigt om de udkommende 
bpger. Et udvalg, men ikke helt 
tilfredsstillende, af hans kritik fra 
disse aar er samlet i »Essays». 

I januar 1904 flyttede han til 
»Nationaltidende». Han blev kaldt 
dertil af bladets udgiver, C. Fer
slew, og han befandt sig godt 
under det patriarkalske ferslewske 
regimen te ; det hed sig, at hvem der 
gerne blev . lrest. af provst Fenger 
og doktor Rudolph Bergh - fader 
til Johannes Jprgensens tidligere 
lrerer i zoologi ved universitetet -
han var sikker paa Ferslews be
vaagenhed ; og det var· tilfreldet med 
Johannes Js,,rgensen. 

I august 190fr , aabnede han rrek
ken af sine »Strejftog» og udvidede 



rammerne for sin kronikprodi.J.k
tion langt ud over, hvad et anmel
deri af dansk litteratur frembflld af 
muligheder. Hans ffl)rste. »Strejf
tog» handler om en af det moder
ne Frankrigs betydningsfuldeste 
bfllger, »L'Avenir .de l'intelligence» 
af · Chm·les Maurms, et modstykke 
tiI Renans gamle »L'Avenir de la 
science». Maurras' bog maner til, 
hvad franskmamdene dengang kald
te »contre-revolution», paa · dansk 
anti-radikalisme, anti-liberalisme, 
opgfllr med det 19. aarhundredes 
romantisk-naturalistiske svindel 
med kulturelle slagord om strfl)m
ninger og udvikling osv. Maurras 
havde , meget mer forbindelse med 
den katholske traditionalisme i 
samfundsopfattelse og tamkemaade 
med perspektiv tilbage til klassi
cismens Frankrig ffl)r den store re
volution. Den var navnlig reprre
senteret af Brunetiere og Paul Bour
get og var langt · sU:ndere og af stfllr
re vregt end Bloy-Huysmans-Ver
laines lyrisk�mystiske katholicisme 
paa basis af daarlig samvittighed 
og ydre martyrium. · Allerede tid
ligere havde Johannes Jfllrgensen 
sagt farvel til Bloy; nu sfl)gte han 
tilknytning til den af Bloy umaade
ligt og urimeligt foragtede Bourget. 
Han .oversatte i 1907 Bourgets 
»Emigranten», ikke uden samffl)lel
se med Bogens bittert-stolte stem
ning, og skrev i aarenes lfllb adskil
Iige udmrerkede artikler om Bour
gets romaner, hvis verdslighed man 
ellers skulde tro laa fjernt fra Jo
hannes Jfllrgensens tilsyneladende 
saa middelalder-svrermeriske fran
ciscus-poetiske sjrel, der frerdedes 
paa bestandig sentimental pilgrims
frerd efter »Den yndigste Rose» ; . . 

Men det billede af ham, der lig
ger i hans journalistik, giver et 
kraftigt komplement til det, man 
faar af hans bfllger og hans selv
biografi og navnlig til den slappe, 
banale opfattelse . af ham som blid 
idylliker eller melankolsk flfl)jte
spiller og verdensfjern betragter 
af, hvad den legendariske blaa 
blomst kan symbolisere. Den vid-
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ner om et forhavsende smidigt og 
omfattende intellektuelt · liv. Bag 
disse talrige strejftog om tysk teo
logi og, filosofi, om frarisk kritik, 
kultrirdebat og 1rnnst; om italiensk 
moderne litteratur, om , engelsk 
bibel-apologetik og videnskabelig 
essayistik - ligger der en blaridt . 
danske skribenter sjrelden be1rest
hed og navnlig en ejendöriurielig 
evne tiI at uddtage et pel'sönli'gt 
intelligensliv deraf · og smelte ·· det 
sammen ' med de rfl)relser i sj relen:, 
man almindeligvis synes hfllrer 
fflllelseslivet til. Johannes Jfllrgeh.:: 
sen har i hflljere grad end de· fleste 
nutidige danske skribenter · tileg'
nelsens naadegave, den, . ikke blot 
at forstaa og beholde mange herfl)� 
ringer med aaJid og sjrel, inen 
navnlig indsmelte det erhvervede 'i 
sit eget, give det tone af sit vresens 
oprindelighed. 

Derfor er denne rige journalistik 
en meget vresentlig del i J oharines 
Jfllrgensens forfatterskab - og det 
paa mange niaader. For det ffllrste 
var det den, han levede af. · Den 
var dernrest et nflldvendigt og vfrk
ningsfuldt bindeled mellem häns 
publikum og bfllger som de digt.:: 
samlinger og helgenbiografier, han 
udgav i aaret . 1907.:.__09. De, :der 
fulgte Johannes Jfllrgensens pro
duktion i disse aar, . vil have iagf
taget, hvad almindeligvis grelder i 
dansk aandsliv, at en digter som: 
tillige er Journalist, er placeret og 
karakterisei'et i lreseverdnens be
vidsthed langt Iilere i kraft af sirie 
kroniker end sine poesier. I Johan� 
nes Jfllrgensens tilfrelde afdrenipe
des imidlertid det besynderHge i 
dette forhold af hans journalistiks 
ejendommelige forening af stem.:. 
nings- og forstandsliv. Ofte bestod 
hans »strejftog» ganske vist · af 
mange og lange citater eller af pure 
poesi. Og som flyvende korrespon� 
dent, navnlig da han i 1912 ud
sendtes til krigsskuepladsen paa 
Balkan, gjorde han en saare lidet 
faglig figur. Hvad han skrev undet 
den store krig, hrevder sig. dog ip:ed 
megen virkelighedssans og myri�ig-



hed iblandt, · hvad andre danske 
sl<;ribenter ·skrev, om • de frygtelige 
begivenheder. . Men det el' intet 
mindre end en kraftprrestation, 
som kun stor intelligens og virtuos 
skrivefrerdighed kan gennemf�re, 
aar · ud og aar · ind, uge efter uge 
at skrive sine 2-300 linjei" om b�
ger og meninger, mennesker og op-

· 1evelser, som i de fleste tilfrelde laå 
ikke saa lidt af vejen for et dansk 
avispublikums interesser. Kollegei: 
af Johannes J�rgensen har fortalt, 
hvorledes han kunde komme ha
stende paa redaktionen, i ·de yder� 
ste �jeblikkes förvirring og i l�bet 
af nogle kvarter - Vald. Rörda:m f. 
eks. maatte absolut have ro og tid 
- skrive en artikel fuld av duftfin 
stemning, af knappe, sikre tanke
formuleringer, af viden og f�lsom� 
hed. 

Paa grund af dens personlige 
prreg. er det endvidere muligt i 

· denne . journalistik at aflrese et 
tanke- og f�elsesforl�b, en rrekke 
af . sjrelelige · tilstande, sr,m udg�r, 
Johannes J�rgensens levned i 
aarene 1906-1913, og · . som han 
har skildret i sin selvbiografis to 
sidste bind med dels meget intime, 
dels meget udvendige trrek. Det er 
i den allernyeste tid blevet et pro" · 
blem for den literrere og historiske· 
kritik, hvori et intellektuelt virl(� 
somt menneskes · liv egentlig be
staar. For Johannes J�rgensens · 
Vedkommende e,r der ingen tvivl 
om, at hans jpurnalistik er et nok 
saa vigtigt biografisk dokument 
som hans dagbog. Hvem der n�je 
har gransket det, vil have · et tyde" 
ligere og »rigtigere» billede af hans 
liv i qisse aar, end han selv har 
givet i »Mit Livs Legende», hvor en 
vistnok ofte uforn�den aabenhjer
tighed er forbundet med ·en beret
tiget kunstnerisk vilkaarlighed; 

Det er allerede omtalt, at Johan
nes J �rgensen · har skrevet en lang 
rrekke kritiker af Johs. V. Jensens 
b�ger i aarene indtil 1910, paa en 
gang overordentlig anerkendende 
og myndigt bed�mmeride --"- »J ohs. 
V; Jensen er alt ved sin Kunst og 
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intet ved sine Ideer» -- · og navn
lig finere, skarpere, sjrelekyndigei·e 
i karakteristiken, end det vilde 
vrere Johs. V. Jensen selv muligt 
at skrive om nogen nrerbeslregtet, 
men i anskuelser fuldkommen 
modsat personlighed. Ogsaa hvad 
Johannes J�rgensen · har skrevet 
om Georg Brandes, hrever sig · over 
det allermeste af de besynderligt 
forvrrengede ytringer saavel for 
som imod sig, som Brarides hai.· 
haft en kuri�s evne til al' frem
kalde. Johannes J�rgensen var i 
sin tid den eneste kritiker, der tog 
Brandes' noget flot anstr�gne skil
dring af sin f�rste ungdoms reli
gi�se krise alvorligt - de fleste 
andre .var enige om, at det var no
get, Brandes havde lavet' paa fri 
haand; naar Johannes J�rgensen 
tog det for gode varer, maatte det 
vrere af naiv interesse for · alt reli
gi�st. En senere tids literaturforsk
ning har kunnet indlregge sig for� 
tjeneste ved at paavise virkelig� 
hedsvrerdien og den ret sfore · be� 
tydning af Brandes' skildring. 

Ogsaa om fremrangende europre
iske skribenter har han skrevet 
som en udmrerket kultur-joul'na·�: 
list. I begyndelsen af aaret 1910 
skrev han om Chesterton, f�r n:o� 
gen anden i Danmark - Hatald 
Nielsens kendte og i bogform sene: 
re udgivne essay om haih fremkont 
senere og blev korrigeret af Johan:. 
nes J �rgensen med · en ny artikel, 
hvori han understregede betydnin° 

gen af den religi�se bog »Ortho� 
doxy», som Hai"ald Nielsen i ·god 
overensstemmelse med almirrdelig 
radikal kritik ikke havde sans for, 
men som femten aar efter blev 
fordahsket af Henning Kehler, da 
han var blevet kristen, og fint kdti
seret af Helge Rode (i kritiksam
lingen »Det store Ja») . Men ogsaa 
paa dette punkt er Johannes J�r0 

gensen den lang,1ejs forl�ber. 
Har Chesterton mest intereseret 

religi�st orienter'ede skribenter, saa 
har Robert Hugh Benson vundet 
indpas i ·den bredere lreseverden .-· 
men · ganske, vist ogsaa smaa, tyve· 



aar senere end Johannes J�rgen
sen ' oversatte ham og skrev om 
ham. I en hel serie kroniker har 
han n�je fulgt Benson og tegnet 
billeder af hans begavelse. Det lille 
rejsebillede »Hos Robert Hugh Ben
son» i »Indtryk og Stemninger» 
giver slet ikke noget begreb om 
forholdet mellem Benson og Jo� 
hannes J�rgensen; 

Det er vrerd at lregge mrerke til 
det engelske i Johannes J�rgensens 
orientering. Hans ber�ring med 
engelsk aand er ikke ringere end 
andre danske skribenters, der har 
faaet ry for at vrere srerligt kyndige 
i den henseende, fordi de var yderst, 
uvidende angaaende andre landes 
kulturliv. Og den er heller ikke 
saa meget ringere end hans fran
ske og italienske orienterinc, som i 
publikums �jne er noget srerligt for 
ham. Det kan i den forbindelse 
nrevnes - eftersom det i norden 
anses for srerligt fint at udkomme 
paa engelsk - at den engelske ud
gave af »Mit Livs Legende» blev 
meget smukt modtaget og gjorde 
Johannes J�rgensen ti1 reresmedlem 
af det amerikanske Mark-Twain
Society. Den er ganske vist en 
Torso, fordi den kun omfatter de 
seks f�rst bind, men til gengreld 
lader den vrerkets kompositoriske 
anlreg trrede tydeligere frem, end 
det er tilfreldet i den danske ud
gave. 

I en af sine kroniker nrevner Jo
hannes J�rgensen det kendte ord 
af. Georg Brandes (hvis »kendte 
ord» han overhovedet nrevner ofte) ,  
om . at vrere i forstaaelse med det 
bedste mellem Paris og St. Peters
borg - og han rendrer stedsbeteg
nelsen til London og Rom. Indtil 
1910-1 1 kunde han snarere have 
talt om Themsen, Tiberen ög Rhi; 
nen, idet · han frerdedes meget · i 
Tyskland, .fik de fleste af sine 
skrifter oversat til tysk og selv 
skrev paa tysk. Hans f�lelser over
for Frankrig , var ligesaa blandede 
med bitter hed som hans . f�lelser 
overfor Danmark -- paa grund af 
den danske radikalismes forment-
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ligt franske afstamning og privat
personlige alliance med den ·pari
siske. Men i 1912-13 indtraadte 
der et omslag. Det ytrer sig strerkt 
i j ournalistikken, siden i det mest 
sensationelle skrift . paa dansk , om 
verdenskrigen,. >>Klokke Roland», 
hvoraf adskillige kapitler, der skal 
karakterisere tysk psyke, allerede 
var trykte som kroniker f�r krigen. 
Som en f�lge af den modtagelse,, 
katholske kredse i Frankrig , gav 
ham omkring 1912, vandt han og
saa mere indpas i det katholske 
Belgien, end hans bes�g allerede ,i 
1901  havde skaffet hain. I 1,913  
blev han knyttet ti1 universitetet f 
Louvain ; og i forbindelse dermed 
kom han til at holde gresteforelres
ninger ved s�ster-universitett::t, . In
stitut catholique, i Paris ; '  men hans 
professorgerning i. Belgien forhin� 
dredes af verdenskrige:r;is udb,ru,d, 
allerede inden den ret var begyndf. 
.Ved sin produktion _under krigen 
gjorde hari Belgien til et af sine 
hovedlande - men h1kkede Tysk
land for sig og har ikke siden kun
net vinde fodfreste der igen. · Efter 
krigen var hans Eur,opa m�re vest7 
ligt end f�r, stre:rkere behersket. af 
linjen London-Rom.' 

Omkring ' 1912 begyndte H�Ige 
Rode at skrive de artikler, hvoraf 
han siden har samlet et udvaig' i 
to b�ger med titlerne »Regenedtio� 
nen i vort Aandsliv» og »Det sjie,le
lige Gennembrud» ;  men kun i den 
sidste omtaler han Johannes J�1;
gensen, og · det blot i anledning af 
nogle rejseb�ger og en digtsamling 
fra midten af 1920'rne og uden 
tegn ti1 at ville tillregge hans virk
somhed mellem 1896 og 1914 nogen 
saakaldt »betydning». I anledning 
af den vigtigste af Helge Rodes ar� 
tikler, et fored'rag om »det sjreleHge 
gennembrud», nemlig den opdagel
se af det dybere livs aandelige vil
kaar, som blev udtrykt af 1890'rnes. 
lyrik - skrev Johannes J �rgenseri 
en kronik med hjrertelig tilslutning 
ti1 Helge Rode, og hvori han for
mede adskillige passager, som han 
siden optog 0 i »Mit Livs Legende». 



Ogsaa · mange · andre . s leder · i sin 
j ournalistik ·. i aarene ind under 
verdenskrigen skriver han udkast 
til stykker af selvbiografiens to 
f(6rste bind og former atter og atter 
nogle af de tanke1;, den er bygget 
paa. »Mit Livs Legende» vokser 11d 
af disse aars avisartikler. Den er 
i sig selveen stor kronik, eet wel
digt essay over hans egen dagbog, 
et lyrisk-kritisk vrerk, journalistisk 
udf�rt, hvis sjette, en tidlang fore· 
1(6bigt afsluttende bind meget be
tegnende ender med nogle digte og 
nogle »Strejftog». Til de tanke
gange, Helge Rode skitseagtigt skil
drede i sin rrekke af kritiske essays, 
gav Johannes J(6rgensen et stor
stilet sidestykke i sin selvbiografis 
fremstilling af, hvorledes hans livs
f(6relse stadigt bestemtes af sj rele
lige gennembrud, guddommelige 
indgreb, bud og aaibenbaringer fra 
de krrefter, som er inderst i verden, 
inderst i hjrertet, ren aand. Saa-· 
ledes som Johannes J(6rgensens 
f(6rste ungdomsjournalistik 1(6b ud 
.i »Livsl(6gn og Livssandhed», hrever 
»Mit Livs Legende» sig ud af hans 
mariddoms store dagsgerning. 

Sin journalistik efter 1914 har 
Johannes J(6rgensen for st(6rste
delen samlet i en lang og broget 
rrekke rejseskildringer og smaa
essays, hvori han som en af den 
danske literaturs sidste »europre
ere» s(6ger at holde d(6re og vinduer 
aabne til vesteuropreisk aandsliv, 
som Danmark nu er mere fremmed 
for og -- hvis man vil se saaledes 
paa det - lrengere bagud for, end 
det nogensinde har vreret. Fra sit 
eksil i Assisi -- dog som ·. reresbor
ger i byen - hvor han regelmressigt 
tilbringer vinteren, og fra Paris og 
Antwerpen om sommeren· har han 
endnu saa sent som i 1930'ernes 
begyndelse s(6gt at tage del i hjem
lige debatter fra forsvarssag · til re
ligi(6se sp/brgsmaal. Hans artikle1' 
har ofte en form og en tone som 
breve hjem til venner fra en, der 
er vidt forrejst ; nu og da hreftes 
et bun.dt af dem sammen ti1 en bog. 
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� De d/bde rider rask, hed det 
i gamle dage. Nutildags er de gam
le endnu raskere ryttere. Johannes 
J/brgensens lidt triste skrebne som 
skribent i de senere aar er for det 
f/brste den, der maa ramme en jour
nalist fra dansk avisskrivnings pa
triarkalske periode, som bliver 
e:ammel i en verdenshistorisk over
gangstid, da mangen begynder kan 
f/ble sig som den person, der for
trelles om i en eller anden dansk 
memoirebog: en afdanket livjreger, 
der tjente sit br/bd ved at fange 
muldvarper paa n/brre vold . . . , For 
det . andet er det den skrebne; der 
rammer er journalist, naar han 
forlader sit rnilieu, som han i for� 
vejen stod i et ejendommeligt for
h�ld til; han kommer uvregerligt 
til at ligne en m/blle, der efter
haanden kvrerner paa tomgang. 
Endelig har tidens pressemetho?er 
og publikums smag for avislresmng 
saa temmelig forladt den literrere 
journalistik, som de danske skri
benter, der var samtidige med 
George Brandes, egentligt har l�rt 
bedst og i videst udstrrelming af 
ham. 

Johannes J/brgensen har ·/bvet en 
stor og rerefuld gerning som lite
rrer journalist i gammeldags stiL 
Samme sprogkunstneriske mester
skab har raadet i hans artikler som 
i hans b(6ger - den fuldkomne, 
men egentlig ald1 ig undrende prre
cision i ordvalget, sprogets mrer
kelige klangsk/bnhed, og navnlig 
den endnu ejendommeligere egale 
rythmik i sretningernes sammen
f/bjning og indholdets foredrag. Han 
lagde i sin bedste periode, fra 1903 
til 1920; en stigende dannelse for 
dagen, .en voksende viden og - i 
modsretning til saa mange store 
skribenter, der producerer sig i 
aviser - en stadigt modnende be
herskelse · af forholdet mellem det, 
han har at meddele, og det publi
kum han henvender sig til, og som 
paa en gang er udmrerket oplyst 
og dog ofte - isrer med hensyn til 
.Johannes J/brgensens emneomraa� 
der -- saa besynderligt vildledt som 



et godlidende folk bliver i sekte
ri.sters vold. 

Faa danske skribenter har gjort 
saa voveligt et skridt som Johannes 
Jprgensen, da han i 1896 begyndte 
sin forfatterbane forfra som ka-

. tholsk skribent. Han maatte vinde 
sig nye kredse af faesere foruden 
at hrevde sig imod formentlig sveg
ne venners og skuffede beskytteres 
mere eller mindre aabenlyse mod
stand. 

Men det vanskelige skridt lyk
kedes. Hans virksomhed som ka
tholsk skribent . indenfor den dan
ske literatur, hans livlige og ingen-
lunde . saa sporlpse deltagelse i 
dansk aandsliv, som en og anden af 

C R E D O S  

John Rorny.Fletcher : The 
Story of the English Brid
gettines of Syon Abbey. 
Syon Abbey, South Brent, 
Devon 1933. 

Dette er mere end blot og bar 
Historie ; det er, hvad man med en 
Mindelse .om Dante kunde betegne 
som en »menneskelig Komedie», et 
Drama om heltemodige · K vind ers 
Kamp for at faa Lov til at tjene 
Gud efter den heilige Birgittas Re
gel. Denne Kamp har nu r,;taaet 
paa i 400 Aar og er bleven fprt 
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dette aandslivs historieskrivere yn
der at lade for,staa, er til rere baade 
for hans anventlelse af -sit .talent 
og for den danske lreseverdens. evne 
til at byde et saa egenartet forfat
terskab taalelige vilkaar. En rrek
ke bpger som de, der udgpr Johan
nes Jprgensens katholske forfatter
skab, freinbringes ikke uden f prste� 
rangs literrere evner - men heller 
ikke uden en ypperlig literrer kul
tur indenfor det ·danske sprogs rin
ge omraade. Og det havde sikke1-t 
slet ikke vreret ham muligt · at 
bygge dette forfatterskab op, uden 
at han havde muret paa det med 

venstre og samtidigt drevet. j our
nalistik med hpjre haand. 

E. F. 

B Ö C I( E R. 

med regte engelsk Sportsaand, regte 
kvindelig Udholdenhed, regte ka� 
tolsk Tro paa, at et Vrerk soin dette 
er alle Ofre vrerd. 

Hvad har dette Klostersamfund 
ikke maattet dpje ! Grundlagt 1415 
af Henrik V af England ved Hjrelp 
af en Prrest fra Vadstena, ·John 
Johnson af Kalmar ( den samme, 
der allerede havde organiseret et 
Kloster af sin Orden i Reval og lidt 
senere ogsaa skulde tage Del ' i  
Grundlreggelsen af  Maribo Kloster) 
- oplpst og udplyndret 1539 af 
Henrik VIII - i Landflygtighed 



fo:a 1559; : snart i Nederlandene, 
snart i. Frankrig og siden 1594 . i 
Pqrtugal - hjemvendt ti1 England 
1861, . hyor Abbediet endelig efter 
stadige Omskiftelser har fundet et 
passende Hjem i Marley, S. Brent, 
Devon. Men hvad indebrerer alle 
disse Hrendelser ikke af Idealisme 
og Trofasthed ! Reformationens 
Klosterstorme, Krige, Plyndringer, 
Lissa.bons .store J ordskrelv ( 17 55) ,  
Prrelaters Mistrenksomhed og hun
dre.de andre, men ikke mindre ube
hagelige Ting har ikke formaaet at 
rokke disse D9itre af den hellige 
Birgitta fra deres Beslutning om at 
vrere .sig selv, at leve videre som 
rent engelsk Samfund under den 
hellige Birgittas Regel. 

Vi maa vrere dem taknemmelige 
derfor. For Syon Abbey er nu det 
eneste engelske Kloster fra Middel
alderen, der har overlevet alle • 
Storme og stadig staar i en frodig 
Udvikling - et levende Minde fra 
Middelalderen, et Vidnesbyrd om, 
at . S. Birgittas Aand og Stiftelse 
nok var prreg�t af sin Tid, men 
ikke begrrenset til sin Tid alene. 

' 
J. Wolfisberg S. J. 

Peter Schindler :  Sakra.:. 
meriterne i den katolske 
Kirke. (Paulus-Kredsens 
Skrifter. II. Serie N:o 5. 
1934. K9ibenhavn. 176 sid. ) 

Naturligt -0g ligefremt, men dog 
med vrerdighed og vidunderlig evne 
ti1 å tale tH hjertene fortreller Pa
stor Schindler om det hellige - som 
få. eller ingen iblandt os er i stand 
dertil. Begyndelsen af bogen er en 
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aldeles ypperlig gennemgang af 
syndens og nådens vanskelige my
sterier, dybsindigt og alvorligt alt 
sammen og dog samtidig, så under
ligt det lyder, overordentlig letfat
teligt. Derpå f�Hger en fortrinlig 
gennemgang af de syv sakramen
ter, hvor man ikke så sjrelden fin
der nyt lys over gamle, velkendte 
ting. Som srerlig sk9int, belrerende 
og samtidig opbyggeligt kan frem
hreves, hvad der siges om »mod
tageren» ved bodens sakramente, 
om brugen af messeofferet, om av
lad, om firmelsen, om· »opofring» 
af kommunionen ,for andre, den 
herlige lignelse ti1 allersidst og 
o. s. v., o. s. v., for i grunden er 
det godt alt sammen. 

. . . Af fejl synes der . efter nrervre
rende anmelders  ringe mening lrnn 
å vrere meget få. Sådanne er på
peget andersteds, men vistnok for 
sherkt .  Forkert er det dog, at den 
protestantiske konfirmasjon blev 
indf9irt 1796, for det var 1736. Pa
rentesen: ( eller: til) er overf19ldig 
og beror . vist på en grundtvigsk 
misforståelse, idet man fra den 
kant hyppig i d9ibeordene har sagt 
»til» i stedet for »i», ·åbenbart · som 
,f9ilge af, at man ikke har vidst, at 
i Nye Testamente bruges forholds
ordene eis og en ,fuldstrendig i 
flreng, uden forsk�l i betydningen. 

. Dette er jo kun småting, for ikke 
å sige ganske ligegyldigt .  Hoved
sagen er, at Schindlers Sakramen
terne er en af de bedste katolske 
hs6ger, vi har, lige nyttig for gamle 
katolikker som for ganske nye kon
vertitter. 

Niels Hansen, 
cand. mag. 



De franska katolikernas skol
bekynimer. 
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Vid varje nytt skolårs början 
sättes i Frankrike en vittomfattan
de aktion i gång för de katolska 
privatskolornas sak. Biskoparna 
utsända uppropi1 prästerna tala från 
predikstolarna om den katolska 
skoluppfostrans betydelse för den 
franska katolicismens framtid, och 
den katolska pressen gör sig bered
villigt till språkrör för .de katolska 
skolornas strävanden. Varför -
fråga utlänningar ofta ____, anstränga 
sig Frankrikes. katoliker så mycket 
för att bevara och utbygga · sina 
»ecoles lihres» ? Är verkligen den 
offentliga franska skolan en så all
varlig fara för ungdomens tro och 
s�dlighet? I Paristidningen »La 
Croix» kunde man i höst läsa ett 
varningsrop av kardinalärkebiskop 
Lui;on, som gav ett träffande svar 
på dessa frågor. »Man kallar våra 
skolor fria skolor» ,  heter det däri, 
»icke blott emedan lagen ger oss 
frihet att öppna dem, utan också 
och framför allt emedan vi hava 
frihet att här . behålla . religions0 

undervisningen, bönen, krucifixet 
och · helgonbilderna, att tala om 
Gud, att lära att älska honom och 
att fostra barnen till kristligt plikt
liv . . . Vi hava grundat de fria sko-
101:na, emedan den religiösa neu
traliteten är en förolämpning mot 
Gud . . . Emedan det för kristna 
föräldrar är en pligt att giva sina 
barn en kristlig uppfostran och att 
anförtro dem blott åt sådana lära
re, hos vilka deras tro och moral 
icke råka i fara . . . Eineda.n vi icke 
tro på skolans neutralitet - i över-

ensstämmelse med ·ett uttalande av 
lekmannaskolepolitiker, som· för
klarade: Neutraliteten är hyckleri 
och svindel . . . Emedan den neu
trala skolans syfte enligt dess . upp
hovsmäns avsikt är Frankrikes av
kristnande . . .  Emedan vi äro över
tygade om att det icke kan tänkas 
en uppfostran utan moral och icke 
en moral utan religion» .  

Faktiskt äro de  skolpolitiska för
hållandena i Frankrike sådana, . att 
katolikerna måste sätta in allt · på 
att icke blott hålla sina privat
skolor på deras · nuvarande nivå 
utan också att alltjämt söka ytter
ligare utbygga dem. Jules Ferry, 
den franska lekmannaskolans fa
der, trodde sig för ungefär 50 år 
sedan kunna vilseleda katolikerna 
genom att försäkra, att »den natur
liga religionens grundsatser» skulle 
i lekmannaskolan strängt respek
teras ; barnen skulle få ledigt en 
dag i veckan för mottagande av 
katekesundervisning (utanför ·den 
offentliga skolan) . Utvecklingen 
ledde dock därhän, att - enligt 
alla allvarliga pedagogers uppfatt
ning - den franska lekmanna
skolan av i dag är en ateismens 
skola. Den i början medgivna skol
fria dagen utfylles för · närvarande 
mest med hemuppgifter, sports
övningar o. s. v. Naturligtvis hava 
verkningarna av denna den offent
liga skolans laicering icke uteblivit. 
De kunna sammanfattas i :  mass
avfall från tron genom skolans· in
flytande. Antalet odöpta bland 
skolbarnen ökas oupphörligt ; allt 
flera gossar och flicko1; gå icke till 
den första kommunionen. I distrik� 
tel Narbonne t. ex., ·vilket är ' kant 
som socialistiskt, gav en statistisk 
undersökning vid handen, att 
knappt hälften av skolbarnen gått 
till den första kommunionen. För 

· · 30 ar sedan voro föräldrarna, som 
själva besökt konfessionella skolor, 
mycket angelägna, att deras barn, 
som gingo i lekmannaskolorna, icke 
måtte försumma den frivilliga ka
tekesundervisningen. Nu tro för
äldrarna, som. själva fått sin upp-



fo.stran i .  lek:manna_skolor, m:ånga 
gånger, . att de visa prästen en sär
�kild gunst, om de . låta döpa sina 
barn och undervisa. dem i religi
onen. 

Ett glädjande tecken är emeller
tid, att trots statens laiciatisk
ateistiska skolpolitik tillströmning
en till de fria katolska skolorna av 
alla slag qkas år från år, Å ena 
sidan denna återgång till »ecoles 
libres», å andra sidan födelse
minskningen hava lett till lekman
naskolornas avfolkning. Det har 
gåU så långt, att här och där lä
rarnas antal är större än lärjung
arnas. I Vendee finnes det t. ex. 
75 statliga elementarskolor, vilka. i 
genomsnitt ,besökas av blott två 
lärjuf!.gar. I Ardeche har var och 
en av de 50 offentliga skolorna i 
genomsnitt blott fem elever. Ja, 
det finns till och med lekmanna
skolor utan lärjungar. I försam
lingen Pontmain finnes en flick
skola utan en enda elev, under det 
att gosskolan i denna församling 
besökes åtminstone av lärarens och 
lärarinnans son ; lärarparet erhål
ler av statskassan. 12,000 francs 
om året för att i lekmannaskolan 
undervisa sitt enda barn. Då för
samlingen inlade ansökan om in
di·agning av de båda skolorna, för
klarade regeringen, att den icke 
kunde medgiva detta, emedan »för
samlingen nödvändigt behöver. lek
mannaskolor» .  

En särställning i skolpolitiskt av
seende intager Elsaas-Lothringen. 
Här finnas inga lekmannaskplor ; 
de offentliga skolorna - hava ännu 
konfessionell karaktär, varför det 
icke behövts . att grunda katolska 
» ecoles libr.es >> . Laicisterna och 
frimurarna, som efter landets för
ening med Frankrike, förstått att 
skaffa sig en rätt stark ställning 
här,_ göra stora ansträngningar att 
få laicistiska skolor införda också i. 
Elsass-Lothringen. De första tre
vande försöken i denna riktning 
hava redan krönts med framgång. 
Den bekanta »Ligan för människo
rättigheten . genomdrev hos rege-

ringen en uppluckring av den i la
gen föreskrivna obligatoriska reli
gionsundervisningen på så sätt, att 
ett enkelt meddelande från föräld
rarna till skolföreståndaren är till
räckligt för befrielse från religions
undervisningen, Den dag synes icke 
vara avlägsen, . då Elsass-Lothring
ens skolor komma att offras åt 
frimurar-laicismens Molok. 

Anledning till de skarpaste pro
tester från katolsk sida ger vidare 
den laicistiska skolpolitik.en i de 
franska kolonierna. Under det att 
de andra europeiska kolonialmak
terna - t. ex. Belgien, England och 
Portugal - på allt sätt finansiellt 
understödja de katolska missions
skolorna, har franska regeringen 
avslagit varje anhållan om under
stöd åt desamma och framhärdar i 
sitt krav på sträng åtskillnad mel
lan skola och kyrka i kolonierna. 
Och detta, ehuru det är fastslaget, 
att den franska kolonialregeringen 
icke förmått åstadkomma något, 
som kan ersätta missionsskolornas 
prestationer. Ett exempel på hur 
man söker bereda de katolska mis
sionsskolorna svårigheter erbjuder 
det apostoliska vikariatet Dahoney, 
inom vars område icke mindre än 
95,000 barn äro utan skolundervis
ning. De här upprättade 15 katol
ska missionsskolorna måste stän
gas, emedan lärarna icke kunde 
styrka, att de avlagt statlig lärare
examen ! Särskilt upprörande är, 
att vägrandet av statsunderstöd 
blott gäller de katolska missions
skolorna, under det att i Nordafrika 
de mohammedanska koranskolor
na och de judiska skolorna ekono
miskt understödjas av den franska 
staten. För de 3,000 judiska bar
nen . i Tunis - för att taga ett 
exempel :__ utbetaltes 1930 mer än 
en million francs av statsmedel, till 
de 8,300 judiska barnen i Marscke 
2 ½ million francs. 

· Vidmakthållandet och utvidgan
det av de katolska privatskolorna 
kräva år efter år stigande tillskott, 
s.om måste uppbringas genom fri
villiga offer från katolikernas sicla. 



Det är lätt att förstå, att man från 
katolskt håll opponerar sig mot sta
tens orättvisa skolpolitik. Kato
likerna säga med rätta: , Vi måste 
av egna medel bestrida kostnader
na för biskoparnas, prästermis, 
kyrkornas och seminariernas un
derhåll, måste betala höga skatter 
för de av oss bekämpade leknianna
skolorna och måste dessutom un
derstödja våra privatskolor, genom 
vilka staten befrias från skolkost
nader för mer än en million skol
barn. Detta är i stick och stäv mot 
alla principer för medborgerligt 
likaberättigande ! Att undanrödja 
denna orättvisa är målet för den 
skolkamp, som Frankrikes kato
liker sedan lång tid tillbaka föra. 
Förtruppen i denna kamp utgöres 
av förbundet av f. d. frontkämpar 
bland prästerskapet samt ffö,bun
det av föräldrar till barnen i de 
fria katolska skolorna. Det senare 
förbundet har satt till sin uppgift 
att söka övertyga allmänheten, först 
och främst de tongivande politiska 
kretsarna om det · berättigade i de 
katolska skolfordringarna ( statligt 
erkännande av de katolska skolor� 
na, subvention åt dessa med tanke 
på deras kulturella insatser, obli
gatoi-isk religionsundervisning i de 
statliga elementar- och folkskolor
na o. s. v.) . 

Ett är säkert: Ju mera den reli
giösa pånyttfödelse i Frankrike, 
som av mångfaldiga tecken att 
döma är för handen, visar sig var
aktig och livsduglig, desto vissare 
är det, att de franska katolikernas 
skolkamp skall leda till seger. 

Konung Albert av Belgien. 
I den italienska tidningen »Nuo

vo Cittadino» har Pater Matthäus 
Crawley skildrat en niärklig audi
ens, som han ,hösten 1920 hade hos 
konung Albert av Belgien. »Osser
vatore Romano» har lämnat ett 
utdrag ur denna berättelse. Pater 
Crawley höll 1920 i en del belgiska 
städer predikningar om ärandet av 
Jesu heliga hjärta och om Kristi 

45 

sociala konmigadöme. Han var tid
vis kardinal-ärkebiskop Merciers 
gäst och tillråddes av honom au 
göra konungen sin uppvaktning. 
Icke utan rädsla följde den an
språkslöse patern denna: uppma
ning och anhöll om audiens. Den 
blev honom genast beviljad, och 
konungen mottog predikanten på 
ett utomordentligt vänligt sätt. 
Som ett litet hyllningsbevis hade 
Pater Crawley medfört en konst
närligt utförd Jesu hjärta-medalj 
av brons. Han överräckte den till 
konungen och bad att få inviga den 
i hans närvaro. Medaljen uppställ
des på konungens skrivbord, Pater 
Crawley in:vigde den och upplnana
de konungen att gemensamt med 
honom bedja framför medaljen för 
Belgien O('Jh den kungliga faniiljen. 
Konungen föll på knä bredvid pa
tern och eftersade med knäppta 
händer böneorden : Jesu hjärta, .Du 
konungarnas härskare och konung; 
jag tillbeder Dig, Jesu hjärta, Bel
gien är Ditt. Bevara det ! · Jesu 
hjärta, den kungliga fainiljen är 
Din. Bevara den ! Välsigna den ! 
Förlåt, Du nationernas konung, de 
folk, som icke akta Dig. Under tio 
minuter varade den gernensa111ma 
bönen. Pater Crawley skriver där
om : »Huru rörd var jag icke, då 
jag hörde den katolske suveränens 
hjärta klappa under trons mäktiga 
inflytande, som tyvärr icke allt för 
ofta får göra sig gällande hos dem, 
som representera den åt dem av 
Gud förlänade auktoriteten på jor
den. Då bönen var slut, steg jag 
upp, konungen . tog mina händer 
och sade: » Hjärtligt tack; jag skall 
aldrig glömma denna upplyftande 
stund».  Konungen bad honom sit
ta och berätta om resultaten av 
hans. predikoverksamhet. Audien
sen räckte tre kvarts timme. Vid 
avskedet sade konungen: »Jag lå
ter eder nu gå, Pater, men Ni måste 
lova mig två saker : att åter upp
söka mig, när Ni nästa gång pre
dikar i Belgien och att bedja för 
mig, för den kungliga familjen och 
för Belgien». Några år senare gjor-



de konungen vid en bankett, vid 
vilken den brasilianska presiden
tens gemål satt bredvid honom, en 
bemärkning till sin bordsdam om 
bönen, som han förrättat med Pa
ter Crawley framför Jesu hjärta
medaljen. På fru Pessoa, den bra
silianska presidentens gemål, gjor
de berättelsen ett mycket djupt in
tryck - den blev för henne anled
ningen till en allvarlig religiös för
djupning. Senare har fru Pessoa, 
som på konung Alberts uppmaning 
besökte pater Crawley, blivit en 
ivrig ,förkämpe för Guds rikes sak 
i Brasilien. 

De religiösa minoriteterna 1 

Österrike. 
Österrike skall enligt dess ledares 

högtidliga försäkringar ibliva en ka
tolsk stat. Den katolska stats- och 
samhällsuppfattningens läror såda
na de återfinnas i påvarnas stora 
sociala encyklikor bilda grundvalen 
för det statliga uppbyggnadsarbete, 
so,m försiggår i Österrike. Ett så 
innerligt förhållande som möjligt i 
samarbetet mellan staten och den 
katolska Kyrkan eftersträvas. Det 
nya Österrikes ansvariga . statsmän 
bekänna sig åter offentligt och pro
grammatiskt till katolicismen och 
till katolska riktlinjer för sina po
litiska strävanden. Allt detta är i 
nutidens statligt-politiska liv obe
tingat nytt och egenartat. Österrike 
är den första stat i världen, vilken 
efter en lång epok av liberalistiskt 
förvärldsligande i allehanda avse
enden, mitt i en värld, som trots 
alla tecken på en vändning till det 
bättre dock alltjämt är djupt sjun
ken i religiös likgiltighet och otro, 
inlåter sig på vågstycket att bekän
na sig till kristendomen och att 
draga de därav följande politiska 
konsekvenserna. 
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Det är ej underligt, att denna 
banibrytande gäming, ett verkligt 
pioniärarbete på vägen till det poli
tiska livets återkristnande, blivit 
föremål för så mycket missförstånd 
och måste försvaras mot många ,. 

avsiktliga förvtängningar, skriver 
professor Albrecht Exelberger i 
\Vien. Så är det t. ex. i protestan
tiska kretsar utanför Österrike en 
vida utbredd uppfattning, att pro
klamerandet av den katolska sta
ten i Österrike måste innebära en 
orättvisa mot de icke-katolska 
samfunden. Man talar t. o. m. om 
»protestantförföljelser» i Österrike ; 
man påstår, att sedan gammalt 
förvärvade rättigheter skulle från
tagas protestanterna eller inskrän
kas, att staten skulle lägga hinder 
i vägen för deras religionsutövning, 
avlägsna protestanter från deras 
statsämbeten, försvåra övergången 
till protestantismen på ett otillbör
ligt sätt o. s. v. Kor.t sagt: den ka
tolska staten förfördelar protestan
terna, varhelst den kan, och det är 
därför nödvändigt, att utlandet bi
springer protestantismen i Öster
rike - detta så mycket mer som 
trots det föregivna trycket på pro
testanterna där en ny stor »evange
lisk rörelse» tagit fart. Efter den 
röda februariresningen skulle ett 
mycket stort antal konfessionslösa 
marxister hava övergått till prote
stantismen som en protest mot den 
»regimförbundna» katolska Kyr
kan; av liknande skäl skulle man 
hava konstaterat också i vissa na
tionella kretsar i Österrike en ny 
dragning till protestantismen. Att 
understödja denna rörelse, heter 
det i ett av »Evangelischer Bund»s 
huvudförening i Berlin utsänt flyg
blad, är en uppgift av nästan histo
risk betdelse, en »världsprotestan
tismens huvuduppgift». Också ha
va vissa internationella ·protestan
tiska organisationer. befattat sig 
med förhållandena i Österrike, be
slutat sympatiuttalanden och upp
fordrat till hjälpaktion. Så »Euro
peiska centralförbundet för kyrk
lig hjälpaktion»s kongress i Edin
burgh, som utsänt ett upprop till 
hela den protestantiska världen ; 
vidare »Protestantiska världsför
bundet» och »Internationella för
bundet för inre mission och diako
ni», vid vilkas konferens· på slottet 



Hemmen i Holland 85 protestantis
ka kyrkosamfund och organisatio
ner i 26 olika länder voro repre
senterade, » Världsförbundet för 
kyrkornas internationella sam
mibete,>s kongress på Fanö m. fl. 
l det franska Schweiz har t. o. m. 
bildats en egen »Action evangelique 
pour l' Autriche». Det planeras pen
ninginsamlingar till utsändande av 
predikanter, anskaffande av guds
tjänstlokaler, upprättande av un
dervisningskurser för dem., som 
övergå till protestantismen, anstäl
lande av protestantiska försam
lingsföreståndare, skriftutdelning 
o. s. v. Också judiska världsorga
nisationer i utlandet påstå sig hava 
vetskap om att judar förorättats 
av konfessionella grunder i Öster
rike. För någon tid sedan proteste- · 
rade en judisk delegation i Geneve 
mot den österrikiska regeringen på 
grund av dess åtgärder mot judar
na. »Jewish Agency» sprider med
delanden om att i Österrike i sam
band med kampen mot marxismen 
judeförföljelser satts i gång. Det 
påstås t. o. m., att judar tvingats 
till konversion ! 

Alla dessa påståenden, beslut, 
upprop, hjälpaktioner o. s. v. grun
da sig på falska förutsättningar. 
Framför allt har bekännelsen till 
den katolska staten icke det minsta 
att göra med religiös ofördragsam
het. Österrike är ett katolskt land ; 
protestanterna utgöra icke en gång 
3 1/2 % , judarna något över 3 % 
av befolkningen, katolikerna där
emot mer än 91 % . De konfessio
nella förskjutningarna på sista 
tiden hava icke förmått att väsent
ligt ändra dessa proportioner. Pro
testanterna bilda alltså en liten 
minoritet. De kunna rättvisligen 
icke göra anspråk på att den ka
tolska majoriteten för den lilla 
protestantistiska minoritetens skull 
skall uppgiva sina önskemål i fråga 
om det österrikiska samfundets 
gestaltning i katolsk anda. Vad de 
österrikiska protestanterna med 
rätta kunna fordra är aktning för 
deras religiösa övertygelse, för de-
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ras sedan gammalt tillerkända fri
heter och borgerligt likaberättigan
de : alltså det skydd, som tillkom
mer en minoritet. För protestan
terna är i protestantpatentet llka
berättigandet säkerställt ; förhållan
dena mellan staten och de prote
stantiska trossamfunden äro klart 
och tydligt reglerade ; den prote
stantiska överkyrkostyrelsen har 
en lagligt förankrad stiillning. Det 
har icke gjorts det minsta försök 
att religiöst tillbakatränga eller 
åsidosätta protestantismen i Öster
rike. Alla hjälpaktioner och lik
nande åtgärder äro därför fullkom
ligt överflödiga. Och icke blott det : 
de äventyra dessutom den religiösa 
friden i Österrike och det goda för
hållande, som utbildat sig mellan 
katoliker och troende protestanter, 
alltså den gemensamma kristliga 
sake IL den ge1nensamma fronten 
mot otron i alla former och gestal
ter. En från utlandet kommande, 
med penningmedel rikt försedd 
»hjälpaktion» för den österrikiska 
protestantismen, som faktiskt alls 
icke är hotad, kan i Österrike blott 
uppfattas som invasion, som reli
giöst angrepp på katolska Kyrkan, 
som ett återupplivande av den mili
tanta »Los-von-Rom-Bewegung» och 
måste framkalla energiska försvars
åtgärder. Med rätta har därför 
»Reichspost» i ,vien riktat en ap
pell till »en religiöst besinningsfull, 
positivt inriktad protestantism» att 
protestera mot »denna fördärvliga 
propaganda» för den gemensamma 
kristna sakens skull. Det farliga i 
den planerade protestantiska fram
stöten i Österrike ökas ytterligare 
därigenom, · att övergåendet till 
protestantismen förordas huvud
sakligen av vissa politiskt opposi
tionella kretsar som ett medel till 
politisk demonstration. Intet kun
de mera skada protestantismens 
anseende i Österrike än skenet att 
genom en hjälpaktion utifrån så
dant missbrukande av den religiösa 
bekännelsen skulle understödjas 
för politiska syftens skull. 

På samma sätt förhåller det sig 



nied de föregiyna »judeförföljelser
na» i Österrike. Förvisso är jude
frågan också i Österrike brännan
de och måste lösas. Men ingen 
människa tänker på att förfölja 
judarna för deras tros skull eller 
nödga dem till konversion eller att 
förgå sig mot dem med våldsmedel. 
Tvärtom betraktar man också ju
darna som en minoritet med l=e
stämda rättigheter och vill genom
föra de nödvändiga reformerna och 
åtgärderna genom fredlig överens
kommelse. Inblandning utifrån 
eller hot förbättrar icke judarnas 
ställning i Österrike eller är ägnat 
att blidka den fruktade »antisemi
tismen». 

Det är fullständigt felaktigt att 
mena, att bekännelsen till den ka
tolska staten i Österrike betyder 
ett försök att plötsligt förvandla 
katolicismen till ett politiskt makt
system. Det är en sådan missupp
fattning, som föranlett »Times» att 
beteckna Österrike som »en påvlig 
stat» . Nej, det nya Österrike vill 
på intet sätt samn'lanblanda stat 
och kyrka : staten skall förbliva 
stat, och kyrkan skall förbliva 
kyrka. Men det vill, som »Reichs
posb > skriver, skapa hälsa och väl
färd för staten och dess enskilda 
medlemmar på grundvalen av kris 
ten sanning och sedelära. 

Raymond Poincares försoning 
med Kyrkan. 

Omedelbart före sin död mottog 
den franske statsmannen Raymond 
Poincare dödssakramenten av dom
herren Labour i kyrkan St. Honore 
d'Eylau. Den katolska veckotid
ningen »La Vie Catholique» skriver 
med anledning härav: Åter har 
en av de män, som om också icke 
med särskild häftighet så dock med 
hårdnackad stränghet försvarade 
Frankrikes sekulariseringslagstift
ning, före sin död funnit vägen till
baka till Kyrkan. Krigets och efter
krigstidens fruktansvärda lärdomar 
och de betraktelser i ensamheten, 
som han kunde anställa i Sampig-
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ny, återförde honom till hans fa
miljs religiösa traditioner. Han 
lärde sig så småningom inse, att 
gentemot vår tids sedliga förvild
ning är det nödvändigt att insätta 
de starkaste andligt-sedliga luaf
ter. Var han förut helt fången i 
den föreställningen, att Roms kyrk
liga läroämbete , ille intaga de · legi
tima politiska auktoriteternas plats 
i de enskilda staterna, så insåg han 
under de senaste åren, att den 
kyrkliga överheten på intet sätt 
hade lust till politisk överhöghet, 
utan blott fordrar och måste for
dra: »Given Cresar vad Cresar till
kommer, och Gud vad Gud tillkom
mer». Kort före sin död yttrade 
Poincare till en representant för 
oppositionen, som av honom be
gärde svar på frågan vad som skil
j ande stode i vägen mellan rege
ringen och oppositionen, katego
riskt följ ande: » Mellan dem står 
hela den religiösa frågan». I augusti 
i år hade domherren Polim:inn i 
Bar-le-Duc . ett samtal med Poin
care, varunder Poli1nann frmnkas
tade frågan, om det icke vore möj
ligt att träffa en överenskonnnelse 
angående de religiösa problemen. 
Poincare svarade honom med föl
j ande ord, som så att säga utgöra 
hans politiska testamente: » Den 
religiösa frågan existerar icke mer, 
sedan man sett republikens presi
dent uppträda mitt bland kardina
ler och ärkebiskopar i katedralen . . .  
U ndantagslagarna äro döda».  Så 
har Poincare, som av oriktiga poli
tiska hänsyn blev laicismens för
svarare, själv banat sig väg till för
soning med Kyrkan genom korri
gering av sina förutfattade poli
tiska meningar. Detta bör icke 
mindre uppskattas än de politiska · 
handlingar, för vilkas skull Frank
rike så mycket firat honom. Själa
mässan, som i Notre-Dame-kyrkan 
i Paris lästes för den döde Poin
care, får ur denna synpunkt en 
symbolisk betydelse för uppkom
sten av den nya anda, so1n kä1npar 
för att göra sig gällande i det nu
tida Frankrike. 
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