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HAABET.
Det som jeg holder mest af i troen, siger Gudo det er haabet.

Troen selu, den undrer mig ikke.
Den er der ikke noget mxrko.erdigt i.
Jeg straaler i den grad igennem hele min skabning.
I solen og i maanen og i hauets fisk.
I himlens stjerner oq i hauets fisk.
I rummet ouer skebningen.
Ouer jordens flade og oDu uandenes flade.
I stjernernes beux.gelse paa himlen.
I uinden, som bleser ouer hauet, oq i uinden, som blxser i dalen.
I den stille dal.
I den tgste dal.
I planterne oo i dgrene og i skouens dyr.
Og i ntennesket.
Som jeg har skabt.
I folkene og i menneskene, oq i hongerne og i folkene.
I manden og i kuinden, hans ledsagerinde.
Og isar i bqrnene.
Som jeg har skabt.
I bQrnenes blik og i deres stemme.
For bQrnene er mirre mine skabninger enrl tle uoksne .
De er endnu ikke bleuet ldelagte af liuet paa jorden.
Og ,f alle er det isar dem, der er mine tjenere.
Fremfor alle andre.
Og b/rnenes stemme er renete end uindens stemme i den stille dal,
I den tgste. dal.
Oq b|rnen.es blik et tenere end himlens blaa, og himlens mulke-.

huide dis, oq renere end stjernens straale
i det stille.
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Saadan brgder jeg jo frem gennem min skabning.
Ouer bjergenes side og ouet slettens flode.
I brQdgt og i uinen og i mennesket,_der plpjer, og _i mennesket, der

' soat, og i hfsten og i uinh6sten.
I lgset og i mgrket.
Og i menneskets hjerte, som er det dgbeste, der er i uerden.
I den skabte uerdert.
s;;-;;;;"åi iiiii'utik kan trense isennem det.
Undtagen mit blik.
t ,loi'k"n, som faar b@lgerne til at rejse si.g, oq i stormen, som faar

bladene til at rejse sig.
De der sad paa skouens truer.
Og omuendt i aftenens sk@nne og stille ro.
I hauets sandskorri'og i stjernerne, som er himlens sand.
I turskelens sten og i arnens sten .og i alterets sten,
I bqinnen og i sakramenterne.
I.menneskenes huse og i kirken, som er mit hus paa jorden.
I. @rnen, min skabning, som flguer ouer tinderne.
KongeQrnen, som har mindst to meters uingefang, oq maaske tre.
Og i mgren, min tjener,
Og lige ned til slangen.
I mgren min tjenerinde, den sparsommelige., der sqnker sammen

med stort besuxr.
Der arbejder som en stakkel, uden anden standsning og onden huile,
End d@den og den lange uintersöun,

Jeg straaler i den grad gennem hele min skabning.

Kafligheden, siger Gud, tlen undrer mig ikke.
Dert er der ikke noget mxrkuardigt i.
Disse sfalckels skabninger er saa ulgkkelige, at de maatte haue

hjerter af sten, for ikke et haue medl[den-
hed med hinanden.

Huor kunde de lade uere med at haue medgnk med deres br@dre.
Iluor skulde de kunne lade unre med at trnkke brfdet tilbage frq

munden, det daglige brQd, for at g1iue. de.t
til fattige b1trrn, der kom forbi.

Og min sQn har seadan haft barmhjertighed med dem.
Min s@n, deres broder.
En saare stor barmhjertighed.

Men haabet, siger Gud, se de,t e.r noqe.t, der undrer mig.
Selu mig.
Det er forbausende.

At disse stakkels bgrn ser, huordan det hele gaar, og at de. tror, at
i morglen uil det gaa bedre.

At de ser, huordan det gaar i dag, og at de tror paa, at de.t uil gaa
bedre i morgen tidlig.

Det er forbausende, og det er naadens allerst@rste under.
Og jeg selu forbauset ouer det.
O'g min naade maa i uirkelighede.n u&re af en ufattelig stgrke.
Og den maa komme fra en kilde og uivre som en uudt{mmelig flod,
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Fra den randt fQrste gang, og siden stadig har rundet 
-Strlmmer den gennem de naturlige og gennem de ouernaturlige

skabninger.
Gennem min skqbning, der er aandelig og kQdelig og atter aandelig.
Gennem min skabning, der er euig og timelig og atter euig,
D@delig og ud@delig
Og fra den gang, eah den frggtelige ga4g, da den randt som en'

strQm ef blod fra min s{ns gennemborede
side.

Hu<tr stor maa ikke min naade og mim naade.g stgrke haue uaret, f or
et dette lille haab, der blafrede for sgndens
pust, ska.bede for ethuert uindst@d, angste-
ligt ued det mindste pust,

Dog kunde utvre sua t$oranderligt, beuare sig san trofast, saa lige,
saa rent, og saa uoueruindeligt, og saa
udldeligt, og saa umuligt at slukke; som
denne lille flamme ued h@jalteret.

Som brxnder euigt i den trofaste lampe.
En sitrende llantme har gennenttrrngt tterdencrs m@rke,
En lille blafrende flomme har gennemtrangt tiders ntQrke.
En lille e:ngstelig flamme har E1ennemtrxngt natters m@tke.
Fra den fQrste gang da min naade fl@d, for uerdens skabelses skgld;
Gennem al den tid, huor mirt naade har fludt f or at beuare uerden.
Siden den gang da min s@ns blod fl6d f or uerdens f relses skgld;
Har denne flamme urret umulig at naa, umulig at slukke med d@-

dens pust.

Det der undrer mig, siger Gud, det er haabet.
Og jeg kan ikke lade ux.re at ta.nke paa det.
Saadan et lille haab, der ikke ser ud af nogen uerdens ting.
Denne lillc pige, der hedder haabet.
Som er ud@delig.

For mine tre dgder, siger Gud.
Mine skabningers tre dyder.
MIne.dQtre, mine bQrn,
De ser ud ligesom mine endre skabninger,
Af menneskets slagt.
Troen er en trofast hustru.
Karligheden er en moder,
En opofrende moder med et brandende h.ierte.
Eller en x.Idre s@ster, der er som en moder.
Haubet er en lille pige, der ikke ser ud af noget,
Som kom til uerden juledag forrige aar;
Som stadig leger med julemanden;
Og med sine smaa graner af tra, dakkede med malet rimfrost 

-Og med sin krgbbe fuld af halm, som dgrene ikke spiser,
Fordi de nu engang er af tra.
O,g dog er det denne lille pige, som slcal uandre gennem uerdener.
Denne lille pige, der ikke ser ud af nogentirtg,
Hun alene skal bnre de andre gennem kommende uerdener..

(Elter Charles Pöguy: Le Porche du Nfystöre de la Deuxiöm. u.".if ?rrlj
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CAVALIER.
DICHTUNG UND V/AHRHEIT.

AV S/GR/D
Henry Longan Stuart:

Weeping Cross. An Un-
worldly Story. Lincoln Mc
Veagh, Dial Press Inc. New
York 1935.

CAVALIER. Letters .of
William Blundell to his
Friends. 1620-1698. Edi-
ted by Margare,t Blundell.
Longmans Green & Co.
London 1933.

I.
Henrg Longan Sfuarf var irsk av

f/dsel og utdannet som klassis,k
filolo'g. Han hatte tjent i 'den ita-
lienske og den engelske arm6. I
Amerika fors/kte han sin lykke
som cowboy, journalist og krigs-
korrespondent. Hans oversettelser
fra italiensk og fransk literatur
gjelder for frem'rakende. Venner-
ne shildrer ham som modig, gene-
rfls, vit'tig, vidvaaken for alt som
rflrt,e sig i samtiden og dypt rot-
frestet i katolsk tro ,og tanke-
maate, aristokrat av utseende og
instinkter, demokrat av overbevis-
ning -- en yngre bror, av de digter-
soldater som katolikforf/lgelser-ne
i Irland etpar aarhundreder igjen-
nem spredte ut over den helve ver-
den. Han d/de i 1928.

Hans eneste roman Weeping
Cross som utkom i 1908 blev neppe
lagt merke til av grosset av kriti-
kere og publikum. Paa ikke-
katholiker virket .den vel nermest
ubegripelig og frast/tende: Den
handler om synd. NIen endda ho-
vedpersonens synd i den givne
situation blir nesten uundgaae,lig
finrder hverken han eller forfat-
tenen nogen undskyldning i det;
i 'denne boken blir Guds overnatur-
lige naade behand,let som en like
saa realistisk realitet som erotisk
drift og lrengselen efter jordisk
Iykke, fo,rrrederiet mot Gud som en

UNDSET.

like skarnmelig ting som fedre-
landsforrrderi.

Men ogsaa Stuarts trosfreller var
for st/rste delen forarge,t over bo-
ken. I Amerika er Jo katolikerne
blit smittet av det puritanske for-
tielsessystem 

- 
som i bund og

grund er helt ukatolsk. Det system
nemlig sorn forutsatter at de kri-
,stelige d5rder trygger man bedst
naar man later som man ikke vet
noget om de farer der truer d'em,
eller man b/r ialfald ikke indr/rn-
me at de kan r'rere truet av slike
fristelser, saa bare viljen til at lite
paa overnårturlig naade kan hjelpe
mot dem.

Nu har Stuarts bok form av en
gammel jesuitpaters selvbiografi.
Og selv on Pater Fitzsimon i skil-
,dringen av 'de yttre hrendsl5s1 

-i selve de erotiske situationer 
- 

er'
saavidt varsom som det vilde falde
naturlig for en prest i det syttende
aarhundrede at vare (han er na-
turligvis allikevel aapenhjertigere
end det gjaldt for passende at vrere
i aarene like flr verdenskrigen)
saa fortreller han sit syndefalds
indre historie, historien om ,hvor-
dan viljen til at svike Gud vaagner
i ham og vokser og gjennem,syrer
alle hans sjrelsevner, overutvilrler
nogcn og utvisker andre av hans
oprindelige karaktertrrek, saa
grundig og ubarmhjertig, saa Wee-
ping Cross blir en oprivende og ofte
pinlig lrsning. I dette rystende
aapenhjertige skriftemaal ribber
den katholske helt sig for alt helte-
massig. F-or den store lesendg al-
menhet .som, da boken f/rst ut-
kom, endda var temmelig senti-
mentalt og optimistisk indstillet,
parat til at forstaa og brere over
med menneskelig synd, om ikke
akkurat rned de enke,lte syndige
mennesker, l<unde det unegtelig se
ut som om Weeping Cross gav den
katolske Kirkes fiender ret i me-
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get av riet som de selv regnet for
sine alvorligste anklager mot Kir-
ken i almindelighet og jesuiter-
ordenen i serde,leshet: at dens
sjalepleie fostrer skrupulanter, dri-
ver baade til sadistisk selvpining og
,selvfornedring, til bedrag og selv-
,bedrag. Mange katolske lesere av
Weeping Cross hadde likefrem en
fplelse av at her hadde Stuart slad-
ret av skole om ting som katoliker
b/l beholde for sig selv 

- 
hvis

de da i det hele slumper til at faa
kjendskap til saanne ekstreme
samvittighetskonflikter.

Fra rent verdslig synspunkt
vrimler det nemlig av grunder til
at undskylde, og nrcsten frifinde
Richard Fitzsimon. En liten smu-
le fusk i skildringen, litt fortielse
av de hemmeliLgste og dypeste ussel-
,heter og sviktninger i hans sind -og han kunde paradert som den
romantiske og redelt ulykkelige
he.lt i en beretning om Cromrn'ell-
regjeringens skjrendselsgjerninger
mot det katolske Irland. Richard
er en ung irsk godseiers/n, tapper,
stolt, vakker, h/it kultivert; han
har gaatt fra jesuiterkollegiet til
hreren, men under hele sit soldater-
liv - i tredveaarskrigen, med Prins
Ruperts kavalleri i England, mot
Cromwells tropper i Irland 

- 
121

han' altid vreret bestemt paa at
vende tilbake til klosteret, hvis han
slipper med livet fra ufredsaarene.
Og ,han vil ikke ha noget paa sam-
vittigheten som kan Sjdre ham
mere uvrerdig end han allerede er
fordi han er et menneske, til en-
gang at brere frem det hellige Mes-
seoffer. Han har vist 'dumdristig-
het og d/dsforagt i aktion, barm-
hjertighet og sagtmodighet mellem
slagene, han har pleiet syke og delt
alt han eiet med de fattige, han har
bevart sin kyskhet 

- 
ogsaa hjer-

tets uberlrthet. Gud er hans ene-
rste kjarlighet og Maria hans her-
skerinde -.,En vinterdag i 1652 blir han sat
i land i Boston. Ved Sir Harry
Vanes velvilje er dPdsdommen over
royalisten blit formildet til ti aars

slaveri i kolonierne. t{ans hjem i
Irland er brendt, hans bror faldt,
hans mor omkommet paa flugten
for Cromwells tropper, familiens
godser konfiskert og faren henret-
tet. Fattig som Lasarus er Richard
Fitzsimon blit utlevert til det hard-
balne, bibelterskende nybygger-
samfund, hvor hvert menneske ha-
ter ham driftsmressig og blindt -for hans tros skyld, fordi han er
irsk og fordi han er herremand i
sind og skind, og ingen villet yd-
mykhet kan forandre hans rac,e-
prreg. Forel/big gj/r de ham til
renovationsarbei,der i byen og s/r-
ger med inderlig skadefryd for at
,han faar pr/ve hvordan det kjen-
des at sulte og fryse halvt ihjel.
Indtil han blir hentet av den mand
som har kj/bt ham. Saa faar han
et halsband med sin herres initialer
nittet om sin nakke og Squire Fle-
ming tar ham med til sin gaard i
Connecticut.

Fra f@rste stund av lar den gam-
le skotske oberst sin slave merke
hvordan han ser paa forholdet mel-
lem dem 

- 
de er begge officerer

og gentlemen, Mr. Fitzsimon har
hjrempet paa den siden som tapte
og er for tiden hans fange. Han er
her for at arbeide 

- 
det er saa.

Fleming arbeider jo selv, hans
gaard er et nybrott i urskoge.n,
Fl.emings datter arbeider i hus og
uthus, vet ikke hvad det er at sitte
paa stas. Mr. Fleming vil selv vise
Mr. Fitzsimon tilrette, taktfuld og
elshvrerdig fors/ker han at finde
ut noget som den klossede og
upraktiske Richard kan brukes til
- 

han som bare duger til at prreke
og fekte, sier Mistress Agnes, dat-
teren. Selv da Fleming faar vite at
Richard er katolik fors/ker skotten
som er helt fanatisk i sit hat til
katolicismen ikke at saare en fan-
gen og vergel/s motstanders fplel-
ser.

Flemings datter Agnes Bartlett
er enke, nogen aar reldre end Ric-
hard. Han var smaagut da han for-
lot sit eget hjem som nu er utsle,t-
tet av jordens overflate. For fPr-
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ste gang lrerer han at kjenrde et
hjem hvor trivsel og travlhet her-
sker, hvor det er s/tt at hvile ut
efter en slitsom 'dag paa jorderne,
i skogen. Det store kj/kken hvor
furukubberne brrender paa skorste-
nen er hjemmets midtpunkt, og her
regjerer en ung og skj/n og frodig
kvinne 

- 
futd av elsk,elig omtanke

for alles vel, rapp i munden, triten-
de hvass naar hun synes nogen b/r
ha 'en irettesrettelse, med et sind
som skifter fra tindrende munt'err-
het til fjernhet og kul'de, av grunde
som ikke lhendes husfolk vet no-
genting om.

Richard faar sin del baade av
hendes gode og daarilige hum/r.
Det ene som det andet fylder ham
med undring 

- 
uten erfaring om

kvinder som han er blit det fort slik
at han nat og dag er optatt av at
gruble over Mistress Agnes's yresen.

- 
Kort fpr hun d/r tilstaar hun

for ham at hun begyndte at elske
ham samme dagen som han kom
tilgaards. Men i begynd,elsen gj/r
hun sig vel neppe selv regnskap
for hvorfor hun aldrig kan la ka-
vallerern som hun har faatt til hje;lp
paa kjfl,kkenet gaa i fr'ed. Hun maa
lokke ham til sig de,n en€
dagen har hun ikke nogen anden
bevisst mening med det end at hun
vil, han skal f/le sig hjemme her,
hun vil gj/re ham glad. Den andre
dagen erter han hende paa sig 

-hun skj/nner ham ikke, s5,lnes han
er rar 

- 
og hun saarer og pisker

ham me'd sin hvasse tunge. Og ber
ham omforladelse efterpaa, tar
nasten ydmykt imot hans bebrei-
delser, ler, naar han svarer bit,en-
de igjen. For i omgangen med sin
>>herskerinde>> faår Ric'hards irske
vidd en ny skarphet. Hun sp/r
ham ut: hvordan var prins Rupert?
En'd han selv 

- 
bar han ogsaa haa-

ret i lange lokker, gik han ogsaa
med silkeskjerf og kniplin-gskraver
da han var kongens officer? Saa
er hlrn igjen den ferme husm,or og
han den kl/nete gaardsgut: rul op
ermerne ming 

- 
helt op til skul-

deren, din kloss, kommanderer

hun, hun staar m'ed hrenderne i
deigtruget. Han har vpret vant til
at frerdes mellem utringede og
parfumerte skjlnheter, og de har
aldrig gjort indtryk hverken paa
hans sanser eller hans hjert,e. Nu
blir han ,het og svimmel naar ha,n
ser paa Agnes's nakne hvite armer
mot verkenskjolen 

- 
saa let og

fort hun r/rer sig i sit arbeide.
Duften av ,hendes haar og hendes
sunde varme krop er blan,det med
parfu,men av nyst'ekt br/d og s/t
melk, av cedertrreet som hun skn-
rer og h@iet hun er nred ham o5l
kj/rer ind.

Fra samme stund han skj/nner
at Agnes er selve fristelsen for ham
faar han tak i den nermestliggen-
de undskyl'dning for ikke at kjrrn-
pe mot den i fuldt alvor: Det be-
gjrer som er vrekket i ham gjelder
ikke noge,t sorrr er synd i sig selv.
Det er hverken mot Guds lov eller
rnot naturens onden at en mand
paa tr,edve aar gripes av lrengsel
efter at eie en hustru og et hjem.
Kan han andet end trenke, for ,en
lykke det maatte vrere at leve sam-
rnen med d,enne friske, deilige, dyg-
tige kvinnen paa et saant nybrott
som dette, dypt inde i den ,ny'e ver-
cle'ns skoger 

- 
at se gr6de og bu-

skap trives under ens egne hrender,
barn gro av deres samliv. -- Bare
for ham er saanne 'dr/mmer for-
budne 

- 
for,di han vet, Gud har

besternt det anderledes for ,ham, og
han kunde'like ,gjerne dr@mme om
at ta ned maanen fra himmelen
,som om at faa Agnes Bartlett til
,hustru. Selvm,edlidenheten vaag-
ner og tar til at forgifte Richar'ds
sjal. Han som vet av egen erfa-
,ring at den mystiske kommunion
med Gud gj/r en mand usaarlig
inderst inde, lykkelig trods lenker,
fattigdom og fornedrelse i menne-
skenes @ine - 

han begynder saa
smaatt at gaa i rette med Gud: Drt
er haardere mot mi'g end mot alle
andre. Han har ,nok set det fpr og

ikke kunde ramme ham i hans
sjrels d5,peste grun'd saa har hans



forfrengelighet veret saarbar nok
under smaa ne.derdrregtigheter. Han
har konstatert det med etslags smil

- 
saa svake er vi mennesker alt-

saa. Nu kan og vil rhan ikke lrenger
kjrempe imot sin forfengelighet og
hidsighet og nartagenhet - og sol-
datermunkens indre stolthet smuld-
r€,r og skylle,s bort av el,skerens
pmfindtlighet for ,hvor.dan han tar
sig ut i sin elskedes /ine. F6r han
vet ordet av ,er den ,dag kornmet
da han ser: kjrerligheten til Gud
som fik hans far til at gaa til sha-
tottet som en bm'dgom til sit bryl-
lup, som engang var sterkere i ham
selv end dldsfrygt og menneske-
frygt, den er ikke sterk nok til at
holde ham fra Agne,s, hvis han
faar en chanse til at ta he'nde.

Han fantas'el'er om at det skal
bli mulig likevel at de kan gifte sig.
Hvis han kunde undkomrne til
Europa vilde han sikkert faa en
kommando i ,den franske konges
hä:rr 

-. 
Eller en ukjendt ven i

England kunde skaffe ham benaad-
ning og et settlement i Maryland
hvor 'der er neligionsfrihet 

-. 
Ag-

nes ler ham huden fu'ld. Hun duger
ikke til at f/lge m,ed trosset og
t/serne efter en leietrop. Oe han
duger ikke til at bruke jord i Ame-
rika. Hun vet bare ett: de elsker
hverandre granse'l/st, fremtiden,
det er ikke noget at trenke paa, det
er nu de faar ta lykke.n slik de
kan faa den. Nuet, det er deres.

Hun brerer arr paa kroppen og
sjrelen ,efter sin f/rste mands
>rkjrerlighet>. Han var et godt parti

men hendes sunde ungpike-
instinkt b/d hende si nei likevel.
Da bestak han hendes negerterner
og de slap ham ind paa hende,s
kammer err nat. Dere,fter var hun
ikke god nok til nogen anden, det
var bare ham hun kunde haabe
paa at faa 'et hjem og kjerl,ighet
og barn med. Det blev helvete. Da
indianerne tok hendes rnand til
fange og drrepte paa ham i fire
dager f/r han dlde be,gy,ndte hun
igjen at tro paa Guds retfrrdighet.

- Og den manden som nu flir til

hende 
- 

kaptein Gideon kald,er
Richard ham 

- 
er vist ikke saa

ulik he,nd,es f/rste. l- Richard
skj/nner ingenting ay en slik mo-
ral. Hun var vel like ren, om en
mand /vet en ugjexning mot hende,
men at skurken blev l/nnet med
at faa sit offer og rhe,ndes medgift
i,stedetfor d/den 

-I 
Agnes avvisen

ham utaalmodig 
- 

han vet jo ikke
mere om venden end en nyf/dt
kattunge ! Han ski/nner ikk'e den
forestillingsverden hun er op,fostret
i og som hun reagerer mot i trods,
rne're end hun skj/nner hans sam-
vittighetsskrupler og hans kamp:
det er da bare oversprendthet naar
han bilder sig ind at han forn'egter
Gud, hvis han blir h,endes elsker.
Naar de nu engang ikke kan faa
'hverandre paa anden maate-,

Saa gaar deres kjarlighetshisto-
rie sin tragisk,e gang, i lyst og kval,
sldme og beskhet. Squire Fleming
tar ut paa en lang r,eise, Agnes gjpn
alting rede til deres lovl/se brude-
nat den kveld,en fn,ren forlater
gaar.den. Men samm'e dag kommer
en fremmed indianer ,hemmelig til
Richard med et brev. Jesuiterne
ved missionen i Kanada har faat
opspurt lhvor det er blit av deres
,gamle elev. Han beh/ver bare at
'rlmme med indianeren 

- 
bort fra

fortapelsen, hjem til sin Fars hus.
Han skriver ,et hyklerisk og hate-
fuldt svar til Pater Jogues og er
hos Agnes om natten.

Nogen maanedsr varer deres
urolige og stormfu,lde samliv -saa brvter Agnes n1', like ubegripe-
lig for Riohard som hun begyndte.
En morg€n finder han hende lig-
gende d/dssyk og fortvilet 

- 
men

hun er /m mot ham som aldrig f/r.
Hun blir frisk, reiser bort nofie'n
dager til den lille landsbye,n i nabo-
lagen. Og da hun kom,mer igjen er
,det som hun aldrig ha'dde vuet
hans elskerinde. Da han pukker
paa sin >ret> overfor hende slaar
hun ham over ansigtet med sin
ridepisk.

I desperation drikker han sig
fuld paa en kro i landsbyen, raaker
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i slagsmaal og blir sat fast. Saa
ffiIger en grotesk karrikatur av ret-
tergang 

- 
det gaar op for Richard

Fitzsimon omsider hvor ubeskrive-
lig forhadt papist-kavalleren €r,
hvor de gotter sig fordi de har faatt
kllrne i,ham omsider. Han er rede
til at dp for den Tro som han ikke
har levet efter. De le,r ham ut 

-ingen vil ham noget vondt, bare
lrere ham til hans,eget bedste, hvem
han nu er. Han blir pisket offent-
lig og sat i gapestokken.

End da mens han ligger halvt
bevisstl/s ved skarnprelen komm,er
e.n indianer og hvisker til ham at
rhans venner er i skogen ,like ved

- 
nogen svartkjoler og en flok

kristne indianere fra Kanada. De er
kommet for at sdke forbund med
de omboende mohikanere mo't iro-
keserne. Og for at frelse Fitzsirnon.

I\Iishandlet saa Agnes neppe kan
kjend,e ham igjen og halv forrykt
kommer han ravende hjem til
gaarden utpaa natten. Hoverende
fortreller han sin trolpse elskerinde
at ,der er andre som ikke har svik-
tet ham, hevnens time er slaatt.
Hun blir utav sig av rredsel 

-indianerne ! Har han bragt india-
nerne over settlementet ! Der fQl-
ger et opgj/r hvor de sier hver-
andre alt det vrerste de kan finde
paa. Og saa ender'det med at hun
vil fplge 'ham - 

ut i urskogen, med
jesuiterne, ut paa det uvisse.

Saa kommer han frem til pre-
sternes leir haand i haand med
sin elskerinde og forlanger at Pater
Jogues skal vie dem her paa flek-
ken.

Presten sier nei. Richard burde
da vite saapas som at slik kan en
mand ikke gaa til et stort sakra-
ment, ut'en skriftemaal, uten from-
het, uten naade. Vel, la mig faa
skrifte da, forlanger Richard.

Et stykke borte fra leirbaalet,
bakom en stor sten, kneler Richard
for pateren og bekjender trele hi-
storien om sit frafald fra Gud.
>>Har I h6,rt,'har I forstaatt?> spdr
han den tause prest, forfrerd.et selv
nu da han i ord maa gj/re sig klart

hvordan alting var. ,J"g hdrer,
sln, gaa videre.> Men engang blir
det da slut. Pater Jogues sier, han
kan bare gi ham absolution paa ön
betingelse: >Hvis jeg befaler dig i
Guds navn at sende kvinnen fra
dig og fplge os, vil du gjlre det?>
>>Fader>>, svarer Richard, >jeg vil
gjpre alt som I befaler mig 

- 
men

Gud give jeg hadde d/dd idag f/r
dette blev for-langt av mig>>. >D'et
er godt. Jeg slial gi dig absolution.
Og derefter skal jeg vie dere.>

Det lille reisef/lge starter paa
frerden gjennem skogene 

- 
noget

overfald paa settlementet har ka-
nadierne aldrig trenkt paa. Bak-
efter gaar det op for Richar'd at
Agnes har skjpnt fra ffi,rste stund
a\', d€res foretagende er haabl/st.
Hun er som omskapt, mild, taal-
rnodig, undergiven fordi hun vet,
snart kommer slutten og saa faar
de da ialfald d/ sammen. Det vi-
ser sig snart at de kan ikke krysse
Connecticutslysn 

- 
paa den andre

bredden er irokeserne paa krigs-
stien. De maa snu tilbake og slke
tilflugt hos sine nye allierte, mo-
hikanerne, indtil videre. Hverken
jesuiterne eller deres kristne aben-
akier skjlnner stort av mohikaner-
sproget. Men at noget er i gjrering
merker de all'e i stigende angst.

Saa falder . mohikanern'e over
settlementet. Richard og nogen av
abenakierne forspker at komme
nybyggerne til undsretning. Han
naar fnem saa han akkurat faar'
set litt av rredslerne 

- 
det vet han

at de i al fremtid vil tro er ,hans og
jesuiternes verk. Han shvnder sig
tilbake til Flemings gaard 

- 
flsn

brender. Mellem ruinerne trreffer
han kaptein Gideon og drreper ham
i tvekamp. I skogen like ved fin-
der han Flemnig d/ende ved mohi-
kanernes marterprel med sit
sisste aandedrag forbander skotten
>>jesuiten> som har forraadt kolo-
nisterne til r/dhuderne og d@r uten
at faa vite, hvor.dan Richard har
forraadt ham. Og da Richard for-
s/ker at holde Agnes tilbake saa
hun ikke skal faa se hvor frygtelig
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faren er blit mishandlet blir hun
ramt av et skudd fra de flygtende
mohikanere.

Dlende tilstaar hun at hun har
elsket Riihard saan saa han kom-
mer aldrig til at kunne skj/nne
hvor hpit 

-. Men den morgenen
da han fandt hende liggende d/ds-
s5'k hadde hun tatt gift. Hun had-
de haabet at faa d/ selv, men fik
bare drrept deres barn i sig. Og
saa giftet hun sig med Gideon 

-fordi hun var rredd, og fordi Jrun
ikke visste hvordan hun ellers
skulde faat endt forholdet mellem
dem og fordi hun taenkte paa sin
far 

-. 
Bedst at det gik som det

gik 
- 

selv Gideon er d/d nu 
-om de elsket hverandre aldrig saa

h/it, de var for forskjellige til at
de kunde levet livet sammen 

-.Paa der-es ,haabldse frerd videre
gre,nnem urskogene sp/r Richar'd
siden engang presten:

>>Hvordan kunde det vare, at eudda jeg

elsket denne kvinne inderlig og nu vet at
hun elsket rnig, saa skulde der hele tideu
vare en.saan kamp og en kval mellem vore
to sjaler, saa vi bedrog os selv for al den
fryd vi ventet os, saa nu er det meste jeg
mindes om hende sukk og sorg... Ja selv
i vore hetcste stunder, naar mine armer
holdt om hende, hen.des laber laa mot mine
og vore kyss randt sammen som regndraa-
per lra et tag flyter i ett ti1 en strlm, da
var det som jeg favnet et bur og indi d'et

flagret hendes sjal og ved unda mit be-
gjars magt, utamm,et og urlrt? Hvorav
kom det at jeg var aldrig lykkelig? Var
det min natur som ikke evnet nyte eller er
det tingen selv som ikke evner at stille os

tilfreds ?>>

>Egteskapet, Richard>, sier Fader Jo-
gues, >for egteskap vil jeg kalde det, endda
du ventet saa lange med at be om Guds
velsignelse - egteskapet kan vare en av
to ting. .. For et kjödeli1 hjerte det ytter-
ste av denne verdens bedrag, for et aande-
lig den sterkeste oplevelse av evigheterr.
Det sorn drager en mand til kvinnen tran-
ger langt dypere ind i ham end til sans.er-

ne, selv for den raaeste, skjlnt han ikke
vet det og vilde haane den som sa ham det.
Bevisst eller jkke, tro du mig, d'er er ingen

som ikke fller denne verdens forgjenge-
lighet, dens uvirkelighet, som en byrde for
sin aand. For hvor han saa vil snu sig
hen minder alting ham om at har.r er her
paa gjennemreise i verden - det som han
gjerne vild€ eie bestaldig er bare gitt ham
til laans en liten tid, det som han gjerne
vilde holde fast, saa det kunde tjene haus

lyst og hans formaal, forlater ham for at
s/ke sit eget. Det er dette som er elskovens
besungne melankoli, Richard - det er det
uslukkelige begjar efter besittelse. At ett
leverrde menneske som vi tilfeldig mlter
og ser paa, flrst undrende, saa elsker vi
det og begjarer 'det, blir for menneskene

som et symbol for hele verden. Kan de

bare faa det og holde det fast, saa und-
viker verden os ikke lenger, for se, det

ubegripelige har vi rlrt ved, det ulegem-
lige er blitt kjltt, det uopnaaelige naadd.

Du har selv bekjendt for mig at da du saa

denne stakkars kvinnen sa du ti1 dit hjerte:
her, i herrdes arnlerr er freden for mig
tilslut, her er maalet {or alle mine van-
dringer og al min mlie. Men maalet, Ri-
chard, er ikke her, det er i himmelen. Det
lykkeligste og mest velsignede samliv, hvor
en mand og en hustru forstaar hveraudre
tilfulde, er ikke andet end en vanskelig og

slitsom pligrimsgang ditop, haand i haand.

Og de andre, de som ikke har Guds vel-
signelse over sig - hvad skal en si om

dem? De er som svlmm,ere som klamrer
sig til hverandres armer efter et skibbrudd
og drukner sammen to og to.>>

En liten gruppe lresere hadde
imidlertid fundet Stuarts bok og
skj/nt den slik at de aldrig kunde
glemme den. Og tiden efter ver-
denskrigen, trykket av de kaotiske
samfundstilstander paa sindene,
har efterhvert aapnet saa yidt
manges line for livets gru og skj6n-
het og sjrelens mysterium, saa for-
staaelsen er vaagnet i videre kred-
se for den aandelige realisme i en
bok som Weepinq Cross. I 1933
utkom en ny utgave av verket og
det mangler ikke paa r/ster som
spaar, at den vil bli staaende som
ett av d,e faa stor-verke,r i ameri-
kansk romanlitteratur.

(Forts.)
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II\KVISITIO]\EI\ I RÄTT BELYSNI]\G.
AV UNIV..PROFESSOR DR. ERNST TOMEK (WIEN).

Inkvisitiornen hör till de ting, som
i vår tid återigen giva anledning till
de starkaste förebråelser och svå-
raste anklagelser mot den katolska
Kyrkan. I denna institution har
Kyrkan, säger m,an, under'de tider
då hennes makt var som störst, vi-
sat hela sin våldsamhet och firym-
ilret. Fler människor skola hava fal-
lit offer för inkvisitionen än för'
kejsarna i det romerska riket un-
der kristendomsfö,rföljelsernas tid.
Men föreftrråelserna äro oberättiga-
de. Så myck,et strängt och dvstert
som än är förknippat med inkvisi-
tion,en också vad Kyrkans del däri
beträffar, så ligger dock för själva
,dess idd berättigade tankar till
grunde,n. I vad som angår genom-
förandet därav under förgångna ti-
der kommer det egentligt stränga,
onda och obarmhärtiga icke på
Kyrkans l<onto, utan på staternås,
vilka använde inkvisitionen sont en
statlig institution, i den övertygel-
se,n, att den som förgriper sig på
mänsklighetens allmänt erkända
religion, nödvändigtvis också måst,e
undergräva grundvalarna för all
stat- och samhällsordning, alltså
bliva till revolutionär gentemot
detta bestående, varför en dylik
upprorsmakare rätteligen bor.de be-
straffas, ja tillintetgöras. Vad där-
emot straffen och rättskipningen
angår, så tillämpades dessa enligt
det för tiden gängse bruket och
dess o'fta oerhört stränga rättsupp-
fattning och straffmetoder. I detta
fall hörde icke germanerna till de
folh, som utmärkte sig genom mild-
het och försonlighet: deras rätts-
uppfattning och straffm,etoder voro
fastme'r av järnhård karaktär. Sä-
kerligen var den betingad av för-
brytarnas sinnesart liksom även av
herretikernas i senare tider. Kät-
tarna voro mycket o,fta verkliga
revolutionärer, som i kamp'en mot
den sanna tron icke veko tillbaka

för uppror, våldsamheter, mold
och plundringar.

Vad är inkvisitionen? Ern mln-
dighet till befrämjande av renlärig-
het, med censur, övervaknings-
tjänst octr försvar rnot trons fien-
,der. Varje jordiskt sarnhälle sätter
värde på yttre maktmedel ooh rätt.
visans handhavande. Stater, som
vilja växa sig starka och vilja för-
störa ett partiväsende, som försva-
gar staten och en press, som under'-
gräver henne, som vill uppfo,stra
sina medborgare till ett enhetligt
sinnelag och till hänförelse för sina
ideer, på det att alla må arbeta i
samma riktning att görtr fosterlan-
det storrt och mäktigt, hava också
alltid haft censur, polisväsende
och försvarsberedskap. Perioder,
då liberalismen härskar i .statens
liv, då medborgarna tillåtas att re-
sonera och kritisera rhur mycket
som helst, blott de betala skatter-
na, äro undantag i statens historia.

Om nu censur och rättskipning
tillerkänts staterna, vilka föränrdras
och försvinna och vars principen i
att styra ocrh förvalta äro utsatta
för faran av irrlärighet, så har
Kyrkan en så mvcket större rätt
till censur och försvarsmedel 

-denna Kyrka, som enligt de krist-
nas tro förkunnar den gudomliga
sanningen för människorna och vid
denna förkunnelse av den Helige
Ande bevarats för varje misstag i
tros- och sedeläran. Kyrkan har
uppgif,ten att samla mänskligheten
till ett Gudsrike, ,som omfattar alla
folk och som icke är av.denna värl-
den och därför gärnn giver staten,
vad staten tillkommer, samt låter
varje nation följa sin naturliga ut-
veckling. Gudsrikets mål ligger i
en högre värld och Kyrkans upp-
gift är att leda männi,skorna, så
att cle uppnå öveliordiska mål.
(Gån ut och lären alla folk:. . och
lären dem att hålla allt, vad jag
befallt Eder (Matt. 28: 19). Denna
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Kyrkans uppgift samt de kristnas
övertygelse rhärom medför själv-
fallet, att Kyrkan söker bibehålla
och styrka sina medl'emmar i den
rätta tron, och att hon bemödar
sig orn att avvärja förtkunnelsen av
falska läror, där 'hon finnes. Detta
fönsvar för tron kommer vid olika
tider, genorn folkens oli'ka art och
andliga ståndpunkt, att utövas på
olika sätt. Men det sker rned full
rätt. Re'dan apostlårna förenade
med förkunnelsen av den sanna
tron, kamp,en mot irrläror och de
ålade sina efterföljare; biskoparna,
att göra detsamma. Inkvisitionens
verkligt hårda straff, vilka före-
kommo i medeltiden och under
några perr.ioder av den nyare tiden,
härstamma icke, som sagt, från
kyrkligt håll, men härleda sig från
staten, från de vårl'dsliga härskar-
na. Kyt'kan å sin sida var betänkt
på att enligt måttet av sitt mora-
liska inflytande mildra straffen,
där det var möjligt, göra dem
mänskligare, förandliga dem. Vis-
serligen lyckad,es det he,nne blott
delvis; man får också merdgiva, att
alla Kyrkans män icke alltid och
överallt ägde ett verkligt kristligt
sinnelag.

Inkvisitionen utvecklade sig först
som en rent statlig institution. När
de kristna kejsarna 'styrde den ro-
merska staten, kände de sig för-
pliktade att understödja Kyrkan
vid bevarandet av trons renhet. De
betecknade irrläran som ett brott
mot den borgerliga lagen, som de
i egenskap av förräderi mot d'et
gudomliga majestätet bestraffade
med förlust av borgerliga rättig-
heter, e,gendomskonfiskation, lands-
flykt, fängelse, kroppsstraff, även
rned själva döden. Sålunda blevo
t. ex. manikder dömda till döden.
Biskoparna lade ofta in förbön om
att begagna mildare åtgärder. Den
he{ige Augustinus höll i början ock-
så på mildare, förfaringssätt och
sade: >Vi önska att man bättrar
heretikerna oclh icke att man dtidar
dem>>. (Migne, Pl. 33. 360.) Men
då senare skismatikerna rasade

med eld och svärd m,ot katolikerna,
var han också nödsakad att för-
orda en strängare framgångsmetod.

I en del gelrnanska länder ver-
kade den statliga rärttskipni,ngen
med m;rcke,t hårda, enligt vår tids
åsikter, grymma straff. Sålunda
dömde den saxiska rätten redan
den, som stulit boskap, ja till och
med endast bin, till döden. Likaså
var 'det dödsstraff för inbrott och
mord'brand, för ,en träls giftermål
rned en fri kvinna, för äktenskaps-
trrott, kvinnorov och mened. Boni-
fatius vittnar i en av sina skrivel-
ser om, att saxarna tvingade fallna
kvinnor och otrogna hustrur att
begå självmor:d genom att hänga
sig, eller också läto de de'm för-
fölias med piskrapp av a'ndra kvin-
nor från den ena byn till den an-
dra, till dess att de dogo. Alltifrån
medel,tiden tills långt in i nutiden
anr'ändes tllerstådes av den världs-
liga domstolen de strängaste straff :

lika mot lika, lem för lem ! Man
skar därför handen av fredsbryta-
ren, tungan av gudshädar,en; den
som flyttat en gränss'ten blev be-
graven till mirdjan, varpå plogen
fördes över ,h.onom eller också
ihjälslogs han med ,själva stenen.
Den, som ödelade en skog, kasta-
de,s i elden. FaLlskmyntare, troltl-
karlar, fadermördar,e, rr-randstiftare,
barnarnörderskor blevo brända el-
ler kokade, levande begravna, råd-
bräkade, fyrdelad,e, sönderslitna av
hästar. Dessa äno endast några få
exempel. Under sådana förhållan-
den är det för,klarligt att man an-
vände stränga straff mot heretiker,
isynnertret mot katarerna och val-
denserna, som vi,ll,e avskaffa egen-
domsrätten, äktenrskapet och farnil-
je,n, med ett ord hela samhällso,rd-
ningen. Den förste, ,som gav be-
tallning att bränna kättare på båI,
i det han betecknade dem som
rikets fiernder, var Pet,er II av
Aragonien. Hohenstaufern, kejsan
Fredrik II, som icke var känd för
sin fromhet och som tidtals låg i
fejd med påvarna, lät utfärda någ-
ra lagar,-vilka föreskrevo döden på
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bålet för överbevisade kättare. Så-
lunda förordnade han 1224 för
I,ombardiet, att de av biskopen
ör'erlåmnade kättarna skulle av den
världsliga myndigheten brännas
eller berövas tungan. Densamme
Fre'drik II bestämde 1232 för hela
tysk-romerska riket att heretiker-
na skulle uppspåras av statens
ämbetsmån och därefter ställas in-
för en kyrklig domstol samt, om
de icke återkallade sina irrläror,
offentligt brånnas. (Ko,nstitution,
Inconsutilem tunicam.) I Schwa-
ben- ech Sachsenspi,egel finnas lik-
nancle bestämmelser. I)en, som
icke förstår att Västerlandet under
medeltiden bitrdade ett kulturellt
enhetligt samfund och att varje av-
vikels,e från den av Kyrkan lagda
grunden tillika var ett uppror mot
hela samfundet och dess lugna be-
stånd, förstår icke dåtidens upp-
trädande mot kätteriet. Om Kyr-
kan åter tillsvidare utan protester
tålte denna art av inkvisition, så
var det helt enkelt därför, att nu
'engång medeltidens borgerliga rätt-
skipning använder förfärliga straff .

Ingen tog anstöt därav. Biskopar
och kleriker voro sin tids harn och
kunde lika litet helt frigöra sig
,från den då ilrärskande tidsandan
och de kulturella grundprinciperna
som idag en människa omgiven av
den m'oderna kulturen, kan det.
Medeltide,ns inkvisition var näm-
ligen i sin ämb'etsutövning bund,en
vid medeltidens rättsåskådningar.
Rättskipningen vid inkvisi,tionens
rättegångar tyckes kejsar Fredrik
hava hämtat ur gammal norman-
nisk och därför även germansk
rätt. När han befallde upp'spåran-
det av kättare, trodd'e han sig nå
politiska måI, nämligen att förgöra
sina politiska fiend,er i d,et av here-
tiker uppfyltrda Lombardiet.

Senare arbetade dock K1-rkan på
befrielse från statsinkvisitionen
och skapade en kyrklig istället.
Påven Gregorius lX (1227-1241)
ville icke längr,e överlåta till sta-
tens ämbetsmän uppsökandet av
kättare. Så uppstod medeltidens

kyrkliga inkvisition. I en stor del
av Europa, även i det nuvarande
Tyskland och österrike, men sär-
skilt i Frankrike hade de på gnos-
tiska irlläror vi'lan'de katarernas,
valdensernas och albigensernas kät-
terier vunnit en sådan överhand,
att man icke kunde bekämpa det
onda, vilket angrep rötterna till
hela samhällsordningen, endast
med upplysning. Man må för jäm-
förelsens skull tänka på ett exem-
pel av idag: vem tror nuförti,den,
att det är rnöjligt att utrota bol-
sjevismen endast genom upplys-
ningsarbete? Påven anförtrodde
därför vid denna ti'dpunkt den
,stora och rnaktpåliggande uppgif-
ten åt de dugligaste männen. som
han fann i Franciskan- och Domi-
nikanordnarna, båda helt nyligen
instiftade. Även värld,spräster till-
kallades, som t. ex. den heliga
Elisabets kände biktfader, Konrad
av Marburg, som på grund av sin
alltför stora stränghet som inkvisi-
tor blev mördad (1233). --- Inkvi-
sitorn skulle först uppmana here-
tikerna att frivilligt anmäla sig;
hördes ingen av inom en be'stämd
tidsfrist (t. ex. inom en månad),
så blevo angiverier av anklagare,
vars namn förtegos, mottagna. Er-
kände her,etikern, så pålades ho-
nom en botgöring (böner, fasta,
allmosor, vallfärder) i svåra fall
även fängelsestraff. Ville here-
tikern icke uppgiva irrläran, blev
han överantvardad till de världs-
liga myndigheterna, vilka enligt
sin lag dömde honom till bålet.
Värst skärptes inkvisitionens för-
hör genom tortyr. Berättigande för
dess användning ilrämtade jurister-
na ur den då nyligen återuppt,äckta
romerska rätten, och fastän ett för-
bud emot tortyrens användning, ut-
färdat av den store påven Niko-
Iaus I, förelåg, tillät dock påve
Innocentius M252 som efte.rgi,ft
till tidsandan, tortyrens använd-
ning av den värl,dsliga domstolen.

Inkvisitionen fortlevde även i
nyare tider i Spanien som e)n

världslig myndighet, vars m,edlem-
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mal utnämn'des av konungen. I)en
tjänade naturligtvis oftare de po-
Iitiska än de kyrkliga intressena:
dess nödvändighet förne'kar i vår
tid ingen, som vet huru stor jude-
faran då var i Spanien; den hotade
nationens bestånd. Likaså begag-
nade de franska konungarna in-
kvisitionen till politiska ändamåI.
I England ville den katolska drott-
ning Maria återinföra inkvisitio-
nen; dock bl,evo under hennes re-
geri,ng på långt när icke så många
an,hängare av den nya religionen
avrättade sonr katoliker urrrder
Elisa,bet, hennes efterträderska på
tronen. I vad mån d,ödsstraffet för
dem, vilka avföllo från tron all-
mänt tills in i nutiden ansågs vara
ett rättvist straff, framgår bäqt av
reformatorernas handl'ingssätt. Lut-
her, Melanchton och Butzer be-
stämde död,sstraffet åt hättare.
Kalvin 'dömde dem till båle,t. Nät
Kalvin lät avrätta den spapske
läkaren, Mikael Servede, sknev
Luther till Kalvin (d,en 14 oktober
7544): >Jag i'nstämmer helt i din
dom; jag förklarar d.essutom, att
eder överhe,t gjort rätt uti att en-
ligt rätt och lag låta döda denne
gudsförnekare>.

Inkvisitionens hårda m,etoder uin-
der föregående århundraden på
trons respektive irrlärans område,

hava sedan länge uppgivits. På
kyrhligt håll har rnan avskaffat
yttre maktmedel, desto mer som
Kyrkan överlåtit vissa samhälls-
uppgifter helt åt state'n och kon-
centrera't sig emot i'rrläran, arbetar
Kyrktr,n uteslutande rned andliga
medel, med predikan och gott
exempel.

Man bör dock be'döma de4 kyrk-
liga inkvisitionen i forna tider rätt-
vist. Andra tider, andra rnänni-
skor: andra människo,r, annan
rättsåskådning och r'ättskipiring.
Man skall icke förebrå Kyrkan det,
sorn i första rumrnet ko'mmer på
forna tid'ers f<rlkseders och stats-
ordnings konto; man skall heller
icke ur vår tids synpunkter för-
döma eller fariseiskt begråta forna
tiders art. Äro verkligen hårdhet,
grymheter, brutnla handlingar för-
svunna från ,mänsklighe'ten av
idag? NIan tänke på kapitalismens
sociala synder i Europa och i ko-
Ionierna, på dess dåliga behandling
av det vita proletariatet och av de
färgade raserna. Man tänke på
den ,moderna krigföringens rneto-
der, pfl de nutida krist,endomsför-
följelserna i Ryssland, Mexiko och
mvcket annat, varvid man alltför
lätt upptäcker, att vår tid icke har
någon anledning till fariseisk för-
hävelse gentemot en förgången tid.

TRYCKFEL.
I Credos decembernummer 1935 f öre-

komma några förargliga tryckf el. På
sidan 276 skall artikelöverskriften lyda
sålunda: Den 15 augusti (ej den 19) reli-

giös och nationell högtid;sdag i Poten. På
sidaln 278, andra spalten, andra raden un-
drerifrån läses : >>Sent på kvällen den lE
augusti>>. Skall vara: >den 14 augusti>.



INDLEDNING.
D,et er kun lidt, vi ved om vore

katholske Personlighe,der fra Re-
forma'tionstiden her i Ko,ngerigert.
Langt gunstigere er Forholdene i
Hertugdl4rnmerne. Thi de forskel-
lige B,e,stemm,elser imod den gamle
Kirke bl,ev derned,e ikke altid gen-
nemf/rt ''med salnme Strenghetl
som i Kongeriget. Deraf f. Eks.
det Srersyn, at katholske Riddere
endnu en Snes Aar efter Reforma-
tionens Indf@relse ved Taflet paa
Go,ttorp kunde forsvare der'e,s Tro.
Ogsaa Bibliotheket i Bord'esholm
fik Lov til at bestaa, ,medens der
kun er slrgerlige Rester af de gamle
Bogsamlinger tilbage i Kongrsfigsl.
Et andet Bibliothek skylder Liitke
Namensen sin Tilblivelse.

Liitke I,lamensen ell'er Ludolfus
itlaamani er en af de, mest tiltalen-
de Personligheder i Reformations-
tiden. Derfor har ogsaa protestan-
tiske Forskere fattet Sympathi for
ham og slgt at bevise, at han maat-
te have veret Prote.stant i det
mindste i Hjertet, sk/nt han merl
Munden bekend,te sig som Katho-
lik. Men allerede I-indtrreck g/r op-
ma'rksom paa, at dertte er et haab-
l/st Forsflg, thi Liitke levede og
d/de som god Katholik og Graa-
broder. I Ribe h/rte han til dem,
der ivrigst forsvarede Kirke'n, saa
at han e'ndog fik en Reprimande
fra Kongen. I Schwerin forsyned,e
han sig med de skarpeste Vaaben
i,mod 'den ny Lrere. At han ik[<e
brugte dem, ,da han efter 6 Aars
Forlpb atter kom tilbage til Lan-

*) I Anledning af Reformationsjubil*-
umsaaret f or Danmark vil Credo i en
lzrngere Artikelserie bringe Levnedsskil-
dringen, af Franciskan'ermunken Liitk'e Na-
mensen, en desvarre lidet kendt Forkam-
per for den katholske Sag i Danmarks Re-
formationstid. Red,.
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det, skyrldes den Betingelse, under
hvilken Ophold,stilladelsen blev gi-
ve,t. Men naar han ikke turde prre-
dike, haabede'han paa ande'n Maa-
de at gavne sin Orde'n og Kirken.
Han forslgte at oprette en hgjere
katholsk Lereanstalt, t\l hvilken
han forrerede sit righotldirge Biblio-
titrek, de,t eneste bevarede Fran-
ciskanerbibliothek i Norden. Da
Kon6len og Byraadet omdannede
hans Sko,le til 'et pr,otestantisk
Gymnasium, protesterede han paa
det kraftigste. At han dgde sorn
god Katholik, ses 'ogsaa af den
Proce,ss, hans nzrrn este Slrgtninge
fylrte om Arven. Vel leved,e og d/de
Ltitke i Flensborg; men han h/rte
til den danske Graabr/d,repiovins,
han beklredte i Landflygtigheden
endog en lliceprouincials Stilling
for sine fordrevne danske Med-
brfldre. Det ,er derfor paa sin Plads,
at fortrelle noget mere udf/rligt om
denne alt for lidt kendte Graa-
broder.

1. FOR,|ELDRENE.

I Nrerheden af lltusum laa der i
gammel Tid en lille Landsby ved
Navn Padeleck, der i politisk Hen-
,seende oprindelig hdrte til Nond-
strand, men 1489 blev i,ndlemmett
i Lundenberg Herred. Den maatte
f/re en haand Kampom sin Eksis-
tens. Havets fraadende B6lger aad
Stykke efter Stykke af den kost-
bare Marskjord. Kirken i Nabo-
byen Simonsberg giver det bedste
Eksermpetl herpaa; thi 3 Gange blev
den bygget op paa ny og 3 Gange
t,oges den af Havet. Den flrste
Kirke fe,jedes bort af Storm;floden
1525, den ,anden led 1634 sarnme
Skabne, og de,n tredje blev et Bytte
for Havet, da ,fls 3 Sogne Padeleck,
Lunde,nberg og Simonsberg fanidt
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et s/rgeligt Endeligt i den vold-
somme Stormflod af 1717.

Den evige Kamp for Hus og
Hjem maatte fremtvinge Energi
hos Marskens Beboere. Deraf kan
den Kendsgerning forklares, at det
ubetydelige Padeleck samtidig
frembragte to Mrend, ihvis Navne
er indskrevne med gyldne Bogsta-
ver i den s/nderjyske Lokal-
historie.

Derr ene af dem, Tete Ag91esen.
vierde alle sine Krefter til Hjem-
stavnens Bevarelse. Paa hans Ini-
tiativ paabegyndtes Arbejderne ef-
ter Stormfloden 1525 i Padeleck
Kooget, der ogsaa ofte efter sin
Ophavsmand kaldes Tete Kooget.
Dog Vrerket skred kun langsomt
from. Forst erft'er at Ohristian III
Aaret efter den store Stormfl,od
1532 havde set @delreggelserne,
kom der Fart i Arbejdet. Men nu
blev Iidgifterne for store, saa at
Amtmand Ditlev Ahlefeldt fra Hu-
sum havde vanskeligt med at be-
rolige de opskrremte Gemyter.

Den anden kendte Mand fra
Padeleck .er K/bmanden Nqmen
Jensen. Hans Navn skrive's i la-
tinske Diplorner som Naaman Jo-
hannis og oversrettes i Reglen med
Name,n, men ogsaa Formerne Naa-
men og Nomen var i Brug. Afstam-
ningsnavnet Johannis gengive's med
Jensen og Jansen. Fornavnet Naa-
man, der paa Dansk lld Navne, h/-
rer ikke til d,e hyppigste i Flens-
borg, men findes d,og af og til, og-
saa i Namen Jensens nrermeste
Familie. Vanskeligere at tyde er
Hustruens Navn, der opgives som
Phalech, Phal,eg, Phollige, Follich,
Folge, F,olle, Foller og Woller, DoS
Navnet er frisisk og betyder det
samme som Val,borg. Lignende
frisiske Navn'e fandtes der mange
i Fl,ensborg som Taleke, Godeke,
Tlhideke, Engelke, Beneke, Tuke,
Greke o. s. v.

For d,en driftige Handelsmand
maatte'de'n afsides tliggende Marsk-
,by blive et alt for snrcvert Virk,e-
feldt. Han slgte et mere centralt
Sted og k/bte en Gaard i Flensborg.

Som Tilflytningstid opgiver Caspar
Danckwerth, Anton Heimreictr og
Ionas Hoyer Aare.ne ,efter 1497,
m,edens ,Ioh. Moller (recto Mdller)
stemmer for et tidligere Tidspunkt.
Og han har Ret. Thi Medlemsfor-
tegnelserne af Bye'ns forskellige
Gilder anf/rer Hjemstavnen, saa-
fremt et Medlem ikke stammer fra
Fle'nsborg. Saaledes finde,s f. Eks.
i Medlemslisten af Vor.Frue K/b-
mandsgilde, hvor vi 1531 ogsaa ser
Name'n Jensens Navn, Borgere fra
Sln'derborg, Aabenraa, Haderslev,
T/nder o,g Svendborg. I Kristi
Le'ge,msgilde indmeldtes nu i 1495
>Namen Jansson cum uxore F,o,lle>.
Da der i samme Aar Magister Mag-
nus fra Asse'ns indtraadte i Gildet,
tilfljedes i Protokollen, hvorfra
I\Iagisteren var. Naar d,er thos Na-
men Jensen ikke staar en lignende
Bemarkning, maa han i dette Aar
allerede have boet i Fl'ensborg.

Disse to Gilder er i/vrigt ikke de
eneste, han var Medlem af. Flere
Gange nrevnes han i St. Nikolaj
Gildes Regnskabsb/ger, og i St.
Gertrudis Gildes Regnskaber, hvis
Ol'dermand han havde varet i 1523,
staar hans Navn endnu 1543.

Namen Jense'n var 'e,n dygtig KPb-
man'd og blev snart en af de me,st
ansete og rigeste Borgere i Byen.
Det skyldtes ikke i sidste Linie dern
Omstrendig,hed, at tran n/je regi-
strerede de forskdllige Forretnings-
forbindelser og deres Betalings-
vilkaar. Hans Handel udstrakte sig
over he'le Halv/en. I 1544 solgte
han f. Eks. Humle til Lars Krdr i
Aalborg, 1542 og 1541 fik han et
Gal'ds,brev fra Lasse Jepsen i Ran-
ders, og 1538 afsluttedes en Handel
i Mecklentrorg. Boqgere fra Flens-
borg, Lange{horn, Klanzb/lle, Ves-
terbargum og @sterbargum optrre-
der gentagn,e Gange som hans De-
bitorer.

Det er indlysende, at en saadan
Mand snart fik Plads og Stemme
i Byens Raad. Der var ikke al-
tid Tale om Forretningsanliggen-
der. Saalerdes maatte 1513 afg@res
en Sladd,erhistorie, der havde sat
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hele Byen i Bevregelse, fordi en
Borger, ved Navn Morten Forman,
havde udskreldt Laurens Kanne-
geters Hustru og betegnet hende
som H,orkvinde, der l{b efter
Prrester (>Papenhor>). Sagen blev
forhandlet Nlandag efter >Remini-
,scere>, uden at derfor Gemyternc
faldt til Ro.

Namen Jensen, der havde faaet
Plads og Stemme i B5rens Raad,
havde k@bt Ejendommen paa Spn-
dertorv 654 A. og B. (garnmelt
Nummer 583). Den st/dte lige op
til Graabrfi,dreklostrets I\Iur, og det-
te Naboskab blev Aarsagen til Fa-
miliens srerlige Hengivenhed for
Franciskanermunkene.

Graabr/drene betld noget den-
gang her i Landet. Paa denne Tid
havd,e de foruden Kiel 25 Klostre
i de 5 dansk,e Kustodier Ribe, Vi-
borg, Odense, Roskilde og Lund,
der efter Stiftelsesaarene var saa-
ledes fordelte over Landet*) : Ribe
Slesvig, Viborg, Rarrders, Svend-
borg, Roskilde, Tflnder, K/benhavn,
Lund, Kailundborg, Nrestved, Hor-
rsens, Flensborg, Trelleborg, Ystad,
Odense, Nysted, Kolding, Aalborg,
Malmö, Nyk/bing, Helsingdr, K/ge,
Halmstad og Husum. Dertil kom
endnu Claraslstrene i Roskilde,
Kpbenhavn og Odense. Men ogsaa
de to svenske Kustodier i Stock-
holm og Linköping med ikke he,lt
20 Klostre og det norske Kustodi
med 6 Klostre hlrte til >Provincia
Dacia>.

Klostret i Flensborg blev stiftet
1263 af Hertug Eriks Drost Johan
de Hwitting. | 1495 kom det paa
Observanternes Hrender. Men den-
ne religiqse Reforrn drog en poli-
lis/c Krise efter sig. Thi samtidig fik
Klostret danske Forstandere, mens
det f/r havde haft tysktalende. I
Grrenseegnene er de nationale Fl-
lelser strerkere, og allerede af den-
ne Grund vil,de Hertug Frederik
bevare Klostret for Tyskhe'den.
Endnu mindre vilde han vrere af-

*) Se herom J. B. Metzlers Kort over
danske Klostre i Middelalderen: Credo
(Marts) l93l Side 76.

hrcngig af en dansk Prouincial-
minister, og derfor gjorde han alt
for at skille Graabr6dreklostret i
Flensborg fra Moderprovinsen og
forene det med det ny oprette,de
holstenske tys,ke Kustodi i Kiel.
Thi Klostrene i Kiel, Slesvig, Hu-
sum og det senest stiftede Lunden
havde erklrer.et sig or selvstrendige
og blev ved Generalkapitlet i Rouen
1516 gjorte til et eget Kustodi. Det
f/lgende Aar bestemtes der, at den
hols'tenske K,ustos skulde stad-
fzeste,s af den danske Provincinl-
,minister, men i/vrigt v€re uaf-
hrengig af ham. Kapitlet i Lyon
1518 tilffljede, at dette skulde grel-

'de saalrenge, indtil den danske
Konge havde givet sit Samtykke
til en fuldstrendig Adski'llelse. Det-
'te opnaaedes i 1520. Hertug Fre-
,derik gjorde fors'kellige Fors/g 

-sidste Gang endnu 1522 
- 

for at
faa Klostret i Flensborg indlemmet
i dette holstenske Kustodi. Men
hans Anstrengelser kronedes ikke
med Held; Klostret forblev ved
den danske Ordensprovins.

Graabr@dreklostrel var som sagt
Nabo til Namen Jensens K/bmands-
gaard. Hvilken Stilling Namen Jen-
sen indtog til Graabr/drene, ses
bedst af Ordenens Gunstbeviser
ti'l ham.

Den 29. Maj 1508 underskreves
et Dokument af den danske Pro-
vincialminister Jesper Johannis,
,hvori der forundtes Namen Jensen
og hans Hustru Delagtighed i alle
Brldrenes aandelige Goder. I et
andet Dokument fra 1513 siger
Observanterne's Generalvikar Jo-
hannes de Cismonti det samme, og
paa Generalkapitlet i Lyon 1518
bekrreftedes det endog af selve Or-
densgenerale'n Christophorus de
Forluno. Saadanne Skrivelser maat-
te danne Grundlag for en endnu
intimere Forbindelse. Hele Klost-
rets Ve og Vel blev lagt i Namen
Jensens Haand. Ved et Re'skript,
dateret Odense Lfidag efter Alle
Helgensdag 1520 udnevner Dron-
ning Kristine, sotrn Rege,nt i Kon-
gens Fravrerelse, Namen Jensen til
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Prokurator for Graabr/dreklostret
i Flensborg, et Hverv, som han be-
kladte til Klostrets Ophrevelse.

Paa en eller anden Maade maa
Namen Jensens Hustru vrere kom-
met i Forbindelse med S/strene i
Mariager; thi den 8. Juni 1512 blev
hun og hendes S/n Liitke optagne
i Birgittinernes Broderskab.

Der fandtes en udprreget Ordens-
sans i Namen Jensens Familie. Der-
for opbevare,des alle disse Doku-

Det har icke minst bland sven-
ska protestanter övergått till en
trossats, att Luther var den förste
som översatte bibeln till folksprå-
ket. Det tendentiösa i en dylik
historieskrivning år uppenbart. 1\{ot
den mörka bakgrunden av en Kyr-
ha, som låser fast den för ,folhet
obegripliga latinska bibeln vid väg-
gen, framträder bättre den ljusa
bilden av den ärlige reformatorn,
som översätter bibeln till moders-
målet och räcker den åt menig-
heten. Men verkligheten är i alla
ifall en helt annan. Och så små-
ningom kommer sanningen i dagen.
Det torde därför få anses som ett
glädjande tidens tecken, att man i
Luthe,rs eget hemland upprättat ett
ve{enskapligt institut, som tagit till
sin huvudsakliga uppgift att kri-
tiskt undersöka den medeltida tys-
ka bibeln och söka lösa de därme'il
förknippade kulturhistoriska pro-
blemen. Det ifrågavarande institu-
tet, som kallar sig >Tyska Bibel-
arl<ivet>, har sitt säte i Hamrburg
ooh ledes av den protestantiske pro-
fessorn D:r Hans Vollmer. Det
räknar ett 60-tal medlemmar och
utger årligen en publikation, >Bi-
bel und deutsche Kultur>, som ut-
kommit sedan 1930. Under arbete
i Beurons klosterbibliotek somma-
ren 1935 kom jag i förbindelse me,d
cn av medarbetarna i Tyska Bibel-

menter som e,n Skat tillige med
Afladsbrevet, den havde faaet den
15. Dec. 1501 genne,m Abbed Jo-
hannes Speglin og Johannitermun-
ken Hermannus Andreae, der begge
var Biskoppen af Gurk, Kardinal
Raymond Perauds Kotnmissarer,
og et senere Afladsbrev af Arcim-
boldus, dateret Flensborg den 5.
Mai 1516.

arkivet, herr /{arl Habersaat, vil-
ken jag närmast har att tacka för
de notiser, som ligga till grund för
denna rrppsats.

Från tiden 1466-1521 äro kän-
da icke mindre än 200 handskrifter,
som innehålla tyska bibelöversätt-
ningar, samt 18 tryckta helbiblar.
Dessa senare förlutherska översätt-
ningar bruka betecknas med bok-
tryckarens eller tryckortens namn.

Den äldsta tyska ftribeln utkom
1466 hos Mentel i Strassburg och
finnes nu tillgänglig i en kritisk
upplaga av W. Kurrelmeyer från
1904. Den text, som legat till
grund för denna öve,rsättning, u,t-
göres av en numera förlorad latinsk
handskrirft från 14:de århundradet.
Mentels upplaga har tjänat de flesta
senare trycken som mönster ,och
intager redan fördenskull främsta
platsen bland de 13 hög- och 5 låg-
tyska bibelöversättningarna före
Luther.

Av övriga tyska biblar förtjäna
att omnämnas augsburgerbitreln,
som utkom hos Giinther Zainer
1473 och niirnbergerbibeln hos Jo-
hann Koberjer 1483. Denna senare
upplaga torde e,fter filologen Di,b-
,din Spencer få tillskrivas en viss
Nikolaus Syber, som måhända ock-
så har varit översättaren. T,ext-
kritiskt äro de 17 förlutherska bib-
larna alla avhängiga av Mentel.

( Fortsrettes. )

TYSKA BIBELÖVERSÄTTNINGAR
FÖRE LUTHER.
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De 5 lågtyska biblarna före Lut-

her äro ,försedda med ett rikt bild-
material. Me,st berörnda äro Quan-
tels båda kölnerbiblar av 1478 och
lybe,ckerbibeln av 1498, den senare
en av de bästa tyska biblarna.
Quantels köInerbibel var först
tryckt med nedersachsisk text, men
följdes snart av en ny upplaga på
kölnerdialekt. Dessa båda biblar
äro rikt illustrerade och bildmate-
rialet med all sannolikhet ,hämtat
från en handskriveri bilderbibel.

Den sista och tillika vackraste av
1400-talets tyska biblar trycktes
1494 hos Sterffen Arudes i Llbeck
på lågtyska och är ur textkritisk
synpunkt'den intressantaste.

Jämte dessa helbilblar funnos vid
medeltidens slut ett stort an'tal en-
skilda bibeldelar översatta. Åtskil-
liga av dessa hava uppnått stor be-
rtimdhet. Så är framför allt fallet
rned en översättning av Johannes
Uppenbarelsebok,fnån 1498, vilke,n
är försedd med träsnitt av Diirer.

Det fanns sålunda vid Lu'thers
framträdande en riklig sarnling
tyska trihelöversättningär, vilkei
förhållande 'borde kunna övertyga
en och var, att Kyrkan ingalunda
hade låst in bibeln eller velat göm-
ma den undan det kristna ,folket.
Tvärtom hade man ju styrt om, att
Böckernas bok kunde läsas icke
blott på högtyska utan även på
olika folkdialekter. Vad kan man
väl m,era begära vid en tidpunkt,
då boktrycke,rikonsten ännu icke
räknade mer än omkring 50 år och
ånnu kämpade med stora tekniska
svårigheter, som gjorde trychandet
av en bok av bibelns omfattning till
ett helt företag? När Luther grep
sig an med sin översättning, som
villigt skall erkännas som ett språk-
lig,t mästerverk, hade han sålunda
månrga föregångare, och han ,för-
summade icke att anlita de sålun-
da tillgängliga hjälpmedlen. Av de
undersökningar, som redan purbli-
cerats av Tyska Bibelarkivet, är
fastslaget, att Luthers översättning
står under påverkan av en tysk
översättningstradition, som kan

följas ända tillbaka till Notker La-
beoo den lärde,b'enediktinermunken
i S:t Gallen (t 1022), av vilken vi
äga en förtråf,flig översättning av
Psalmerna och Höga Visan. Luther
har alltså arbetat som varje annan
översättare med anlitande av för-
handenvarande material, vilket
ingalunda minskar hans litterä'ra
förtiänster, men ställer hans arbete
i rätt ,belysning.

Nu komme,r det visserligen att
invändas, att ingen medeltida bibel-
övers,ättning någonsin haft den
spridning, sorn 'den lutherska bi-
beln fich. Detta är sant. Men
månne detta enbart var Luthers
eller reformationens förtjänst? Man
torde - för att,få svar på den frå-
gan 

- 
erinra sig, att den unga

boktryckerikonsten var en konst
stadd i utveckling, som gjorde det
möjligt att först med åren fram-
ställa höcker trättre och billigare.
Det var dyrt att trycka en rbibel
under medeltiden med dess enkla
resurser och tog lång tid. Är 1489
betingade en mentelbibel 9 gulden,
under det att på samma tid en
gö'doxe 'betalades med 3 gulden.
Det är skäl i att besinna 'detta, in-
nan man beskärmar sig över, att
bibeln icke var spridd bland folket
under medeltiden, och innan man
alltför högljutt rberömmer sig av,
att bibeln nu finns i var stuga och
i var- mans hand. Eller hur många
biblar tror man, att t. ex. Diakoni-
styrelsen skulle kunna sälja, om
varje exemplar kostade lika mvcket
som 3 präktiga slaktoxar? De lyck-
liga ägarna av sistnämnda nyttiga
djur skulle troligen avstå. Rättvis-
ligen måste man alltså medgiva, att
den utvecklade tekniken och den
förbilligade ,framställningen av
tryckta böcker blev'den kraftigaste
spridaren även av bibeln.

Det kan till ,sist tilläggas, att lås-
ningen av den Heliga Skrift både
anbefalles av Kyrkan och är i över-
ensstämmelse med den Helige Fa-
derns ofta uttalade önskan.

H. B. G.
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DET NYA LJUSET.

>Genom hemligheten av det män-
niskoblivna Ordet strålade ett nytt
ljus av din, härlighet inför våra
själars ögon, så att vi, ge,nom att i
synlig gestalt skåda Gud, genom
honom dragas till att älska det
osynliga.> Genom 'dessa iulpräfa-
tionens ord tolkar Kyrkan för oss
på djupsinnigt sätt julens hemlig-
het. Allt som Gud verkar, skall
uppenbara hans härlighet, skall så-
som ern str,åle av Gudomens oänd-
liga ljus vittna om Guds väsende
och hans egenskapers oändliga full-
komlighet. I allt skapat söker Gud
meddela sig själv åt oss för att i
allt draga oss till sig. Hans oän'd-
liga vishet, allmakt och kärlek
uppenbara sig för tien begrundan-
de människoanden i hela skapel-
sen, i >världens byggnad och ele-
mentens verkningskraft, tidernas
begynnelse ooh mitt och slut, sol-
,ståndets växlingar och tidsavdel-
ningarnas skiften, årens kretslopp
ooh stjärnornas ställnirngar, varel-
sernas egenskaper och de vilda
djurens skaplynnen, andarnas makt
och människorlnas tankar, växten-
na,s olika arter och r'ötternas kraf-
ter>. Ja, även denna vishet, som
uppenbarat sig i hela den skapade
världens unde,r är ))en fläkt av
Guds l<raft ooh ett ogmrnlat utflöde
av den Allsmäktiges härlighet, ett
återsken av det eviga ljuset ocrh en
klar spegel, som återspeglar Guds
verksamrhet, och en avbild av hans
godhet>1).

Men i det människoblivna Ordet,
,som ligger såsom ett barn i krub-
ban, uppflammar Guds härlighets
,fulla återsken och hans väsendes
mest fullkomliga avbild'z). ,Ty i
honom finnas visdomens och kun-
,skapens alla skatter förclolda>3).
Om alltså någon ej förmår att
svinga sig upp till att i skapelsens
stora värld mödosarnt söka efter
Guds, den eviga Vishete,ns spår, så
må han komma till krubban och
betrakta detta barn, om vilket äng-
larna siunga, och som herdarna

jämte de vise männen från öster-
landet tillbedja. Detta barn >har
blivit för oss till visdom från Gttd>,
,emedan det är >>Guds kraft oc.th

visdom>a). I detta barn har själva
>Visheten ,som framgått ur den
Allrahögstes mun, och som räcker
fr,ån världerns ena ända till den an-
dra och ordnar allt med kraft och
mildhet>s), kommit till oss. Ännn
tiger hans mun, men en gång, re-
dan vid tolv års ålde,r och ännu
mera senare, skola alla, som höra
honom tala, vara >uppfvllda av
häpnad öve'r hans förstånd ooh
hans svar> oöh >förundra sig över
de nådens ord som utgå från hans
mun>>6). Han själv skall kunna
säga pm sig: >Dr'ottningen av Sö-
,derlandet kom från jordens ända
,för att höra Salomos visdom; och
se, 'här är mer än Salomo>>z). Nu
behöva vi ej mera de gamla och de
nutida filosofernas visdom för att
lära känna Gu'd, nu behöva vi en-
dast komma till honom, som Gud
har sänt, och som ligger där i krub-
ban, liksom sägande: >De'n sorn ser
mig, han ser Fadern, och den som
stannar hos mig och följer mig, han
vandrar icke i mörkret, utan skall

'hava livets ljus>8).
över hela skapelsen liksom stå

vishetsboken's ord: >>'Du, o Gud,
älskar allt som är till, och du håller
intet för styggelse av vad du har
ska'pat>s), nlen över krubban i Bet-
lehem står skrivet med flamman-
de bokstäver: >Så har Gud älskat
värl'den, att han utgav sin enfiidde
Son>10). Det är Faderns oändligt
goda Försyn som styr hela värl'den,
men i Jesus har Gud själv kommit
till oss för att betjä,na oss. Detta
barn är e'ndast till för att vara
>mitt ibland oss såsom den, som
betjänar>, såsom han själv seltare
uttydde sitt livs uppgiftll). Vi alla
kunna och rnåste med St. Paulus
säga: >Guds Son har älskat mig
ooh utgivit sig själv för mig. Kris-
tus har älskat oss odh utgivit sig
själv för oss till offergåva och
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slaktoffer å't Gud>'2). Och St. Jo-
hannes har rätt, när han skriver:
>Gud är kärlek. Och därigenorn är
Guds kärlek till oss uppenbarad, att
Gud har sänt sin enfödde Son i
världen, på det att vi skulle leva
genom honom>>13). I detta älskliga
barn i krubban har verkligen Guds,
vår Frälsares, godhet och nränni-
skovänlighet blivit uppenbarl4).

>Den Gud som sade: 'Ljus skall
lysa fram ur mörkret', han är den
,som har låtit ljus gå upp i våra
hjärtan, för att kunskapen om
Guds härlighet, som strålar fram i
Kristi ansikte, skall kunna sprida
sitt sken>1r). Ja, Guds härlighet
strålar skönast i Kristi, vår Fräl-
sares synliga anlete, i hans milda,
oför'likneligt hära, majestätiska och
åtv gudornens strålglans för,klarade
ögon. >Den nästan för sinnena för-
nimbara skönhet, sorn själen såsom
sådan kan forma sig till, blir syn-
li5; i en anderik männishas ögon>,
säger Alban Stolz. Ur Jesu barna-

Orientering
Blandt de mange

tolske 'fidsskrifter,
i Frankrig, skal her
som paa et af de
>>Orientations>>. Det
d'Arc's Motto >Dieu

i Tiden.
glimrende ka-

der udkommer
g/res opmerk-
sidst tilkomne,
. brerer Jeanne
premier servi>>

ögorr lyser den oändlige Andens i
sig självt otillgängliga ljus utan att
blända oss. När Herren på det
Gamla Förbundets tid visade sig
på Sinai, sände han ned N{oses till
att varna folket, >så att de icke
tränga sig fram för att se He'rren,
ty då skola många av dem falla>1€).
Oss, i det Nya Förbundet, förkunna
Guds änglar en stor glädje: att vi
skola finna Gud såsom ett barn,
insvept i lin,dor och liggande i en
krubba. Vi få se hans härlighet,
såsorn den av Fadern Enfödde har,
full av nåd oeh sanning'').

P. J. Gerlach.

t; Vislr. 7: 20, ff. z) Jf. Hebr. 1: 3.:) Kol.2:3. a) l Kor. 1:30,24. s; Anti-
fon t. I\4agnif icat, 77 Dec. 6) Luk. 2: 47;
4:22. 1) Matt. 12:42. 8) Jf. Joh. 14: 9;
8: 12. e) Vish. ll: 24. ro; 1oh. 3: 15.ri; Luk. 22:27. 12) Gal. 2:20; Ef.5:2.r:y 1 Joh. 4: 8, f. 14) Tit. 3. 4. 1r) 2 Kor.
4:5. 16) 2 Mos. 79:21. 17) Joh. 1: 14.

og henvender sig s"trlig til intellek-
tuelle hatholske Kredse, som det
vil orientere i den moderne Verden
ud fra egte katholske Grundset-
ninger. 

- Af de hidtil behandle-
de Problemer kan nrevnes >Les
hommes catechistes>, >Libertd et

CREDOS BÖCI(ER.
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neutralitö>, >La 'rövolution et le
temps prösent>, >A la source de Ia
crise öconomique>, >Russie 1935>
og >F'ormation religieuse des catho-
liques>.

Redakt/ren, Jean Daujat, og
hans danskfldte Hustru danner
Centrum i e'n levende Apostolat-
Virksom'hed, der tillige omfatter
Bibliotek, Religionskursus, Retrre-
ter og Studiekredse. Nar tilknyt-
tet er to af Frankr,igs katholske
F/rere, Jacques Maritain og R.
Garrigou-Laerange 

- 
flg1rnsfl er

al yderligere Anbefaling egentlig
overfl@dig. Bladet trar F/ling med
forskellige politiske og sociale Ung-
domsgrupper, der s/ger en moder-
ne Samfundsopfattelse paa spiri-
tual'istisk Basis. Det er overhovedet
Ungdommen ,og de aktuelle Proble-
merr, der prreger >>Orientations>>.

>Credo>>s Lresere vil sikkert have
stort Udbytte af at abonnere paa
dette udmarkede Tidsskrift.

'2, rue de I'Abbd-de-l'Epöe, Paris V.
30'frcs. aarlig. Forlang et gratis
Prpvenummer !

Ellen Nielsen,
stud. mag.

Dr. Peter Andreasen:
Sandhed og Sagn i dct
Gamle T'estamente. IV.
Petriarker oq Pgramider.
(20 sider. K/lrenhavn 1935.
Paulus-kredsens skrifter,
serie IV, n:o 3.)

I dette lille skrift behandles den
historiske verdi af den bibelske
beretning om J/defolkets oplevel-
ser og skrebne i 450 år, fra Abra-
hams kaldelse til udgangen af
Ä)gypten. D 'eoplysninger, der gi-
ves, er klare, n/gtern,e og tillids-
vrekkende og vidner om forfatte-
rens gode kendskab til de ting, han
taler om, ja er, for å bruge et mo-
derne slagord, i en tiltalende g'rad
syntetiske. Men det hele er så
kortfattet, at den, der kender lidt
nrermere til stoffet og dets vanske-
ligheder, hele tiden ikke kan ande't
end synes, at han får for lidt be-
sked om tingene.

Niels Hansen,
can.d, nng.
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Ett diplomatiskt rekord.
>Catholic Tirnes> erinrar om, att

icke mindre än 19 diplomatiska
överenskommelser slutits under ett
enda pontifikat, vilket väl får an-
ses sotn ett märkligt rekord. Kon-
kordatet mellan Vatikanen och Ju-
goslavien, som undertecknats av
Hans Eminens Kandinal Pacelli, är
nämligen det nittonde fördraget
som avslutits under den nuvarande
Påvens fjortonåriga regeringstid.
Pius den nionde avslöt under sitt
trettiotvååriga pontifikat endast
sexton konkordat och två diploma-
tiskn konventioner.

De 19 pakter, som undertecknats
tunder det innevarande pontifikatet,
uppdela sig Jrå följande sätt: 11

konkordat, 1 fördrag och 7 diplo-
matiska konventioner. Deras tids-
ordning är följande: 1922, konkor-
datet med Lettland; konkordatet
med Bayern, undertecknat i Miin-
chen 1925; konkor-datet med Polen,
undertecknat i Warszawa 1926;
två konventioner med Frankrike,
rörande liturgiska hedersbetygelser
som Kyrkan äger att mottaga av
representanter för den franska re-
geringen i de gamla protektoraten
samt angående de kristna i Orie'n-
ten och i de landsändar av det fran-
ska kolonialväldet, där överens-
komm,elserna icke iakttagits eller
icke tillämpats; 1927 konkordatet
med Litauen, undertecknat i Vati-
kanen ooh ratifierat år 1929; ett
modus vivendi med Tjeckoslova-
kien 1928. Vidare komma konven-
tionen med P,ortugal rörande den
kyrkliga jurisdiktionen i Portugals
gamla besittningar i Indien samma

år samt föliande år fredssltitet mel-
lan konungarihet Italien och den
Heliga Stolen, . konkordatet me:l
Italien och finanskonventionen, un-
dertecknade den 11 februari, kon-
ventionen med Portugal angående
stiftet S:t Thomas av Meliapor,
undertecknade i Vatikanen; Kon-
kordatet med Preussen, signerat i
Berlin, samt under år 1932: kon-
kordatet me'd Storhertigdömet Ba-
den, undertecknat i Hegnes och
konventionen med Rumänien rö-
rande stiftet T'ranssyh'änien. Sist
kommo 1933 konkordatet med
Tysliland, undertecknat i Vatika-
nen, konkordatet med- österrike
undershrivet och ratifierat i Vati-
kanen 1934 såsom den nykonstitu-
erade österrikiska republikens för-
sta diplornatiska aktstvcke, samt nu
till sist konkordatet med Jugosla-
vien nv år 1935.

Katolicismen på Ceylon.
>Catholic Times>> publicerar någ-

ra intressanta upplysni,ngar om
vår heliga religions nuvarande ställ-
ning på Ceylon. Ett betydande an-
tal av prästerna på denna >>Indiens
pärla> (ett smeknam'n på denna ö)
studera vid engelska universitet för
att ernå den kompetens, som Cey-
lons re,gering fordrar av dem, som
vilja inneha de bästa platserna
inom öns högre undervisnings-
väsen. De hatolska kollegierna giva
'de mest tillfredsställande resulta-
ten för dessa civil-examina och
överträffa vida sina medtävlare.
De behöva icke frukta någon kon-
kurrens. I februari 1928 grundades
av Högvördige Pater Thomas O.M.I.
i överensstämmelse med trappist-
regeln kongregationen >Vår Fru av
den allraheligaste Rosenkransen>>.
Dess syftemål är framför allt att
arbeta på Ceylons omvändelse. Det-
ta arbete skall till stor del bestå i
bön och botövningar. Därför är det
fromma sällskapets regler så strän-
ga. Fastan och abstinsen äro ut-
sträckta till att gälla hela året. Av-
,hållsamhet från bruket av kött,

redos
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fisk, ägg, tobak och alkoholhaltiga
drycker ä,r på-bjuden. Likaså ,stän-
dig tystnad. De infödda visa stor
sympati för rlenna nya stiftelse.
Man bör också lägga märke till det
förhållandet, att kallelser till detta
kontemplativa liv, som.endast vän-
der sig till de själar, vilka vilja för-
saka allt, ingalunda saknas. Till
och me,d kastväsendet, som annars
genom sin likgiltighet för den ka-
tolska tron brukar lägga hinder i
vägen för omvändelser oCh kallel-
ser till ordensliv, synes icke kun-
na resa något motstånd mot denna
klosterstiftelse. Trettio replesen-
tanter för skilda kaster ha redan
sökt inträde i orden octr blivit mot-
tagna. Flera av dem bereda sig för
ttet heliga prästämbetet, och slut-
ligen ha ett stort antal kvinnor be-
gärt, att en liknande kongregation
grundas också för deras kön.

Vet Ni
att slutprocessionen vid den euka-
ristiska kongressen i Cleveland,
Förenta Stater-na, omfattade 22,000
'deltagare och att en halv miljon
Inänniskor voro vid detta högtid-
liga tillfälle närvarande?

De kontemplativa ordnarna
i missionsarbetet.

Den mycket saknade Mgt. de
Gu6briant sade vid ett möte under
mi.ssionsveckan i Lisieux under sep-
tember 1929: >Om man skulle stäl-
la mig i valet rnellan tvenne goda
möjligheter, då det gäIler de mis-
sioner, jag älskar mest och står i
största ansvar för: i Kina, Tibet,
Japan, Annam och Indien, näm-
ligen att välja antingen att strax se
10,000 nya kristna döpas eller att
ett kloster öppnades av cistercien-
serna, Ohartreux-mu,nkarna eller
benediktinerna, så skulle jag välja
iust detta sistnämnda. Detta skulle
nämligen giva mig den största gläd-
jen, därför att det öppnar för nig
tutsikterna till de allra största för-
hoppningar för framtide,n>.

I missionsländerna finnas redan
talriha sådana klosteranläggningar.
I Bengalen, Nagpur, Mysore, Kenya,
Holländska Guyana och Borneo till-
växa önskningarna om nya kloster
starkt. Vi komma upp till den ståt-
liga siffran av 128 begärda, nyä an-
läggningar !

De redan färdiga klostren ha
också sedan någon tid tillbaka
gjort dotterstiftelser på skilda plat-
ser: Rosenkransmunkarna på Cey-
lon 

- de tysta munkarna som de
kallas av öns befolkning 

- 
ha

grundat ett andra kloster i hjärtat
av den singalesiska 'djungeln, i
Madhu,, Trappisterna i Hakodate,
Japan, ha öppnat ett andra kloster
i rikets sydliga del, liksom trapp-
istsys'trarna av >>Vår Fru av Äng-
larna>> i Yunogawa öppnat ett nytt
kloster i Osaka. Benediktinerna
äga redan kloster i Kina, i Syd-
amerilia, i Australien och i Afrika.
I maj 1935 ägde den första nunne-
invigningen rum hos de ki'nesiska
benediktinerna. Systrarna, som över-
gått från protestantismen, döptes
1929 och inträdde 1932 såsom no-
viser i den be,nediktinerkongrega-
tion, som är känd under narnnet
>Det heliga Hjärtats tillbedjare>.
Karmeliterna ha slagit sig ned i
Papouasie i Belgiska Kongo. De ha
öppn:rt två nya kloster på Ceylon.
Karmeliterstiftelsen i Chungking i
I{ina, sorn upplevt hårda prövning-
ar och växlande öden, ,har också
åstadkomrnit ett blomstrande dot-
terkloster. Denna lista är långt
ifrån fullständig. Till sist omnäm-
na vi, att fäderna från det stora
Sankt Bernard och patres från
klostret S:t l\faurice d'Agaune i
Schweiz, ämna grunda härbergen i
f ibets fjälltrakter, de förra på den
kinesiska si'dan, de senare på den
indiska.

En stad utan präst.
En aktuell ögonblicksbild från

våra dagars Mexiko ger en förfat-
tare i ti.dskriften >Am,erica>>. >Fän-
gelse eller kanske rent av 'döden



väntar måhända den gamle präst
på 80 år, som kom en söndags-
morgon för att läsa Mässan i ett
litet hus nära järnvägsstationen i
Chinuahua i Mexiko. Denna trev-
liga stad åger fem kyrkor 

- 
vack-

ra fast små - samt en ståtlig kate-
dral. Enligt regeringens dekret få
emellertid dessa kyrkor sedan ett
år tillbaka icke användas. Det
Allraheligaste är icke långre för-
varat där. Större delen av stadens
befolkning suckar sedan dess un-
der religionsförföljelsens ok. Sta-
tens lagar ha gjort kyrkorna till
statsegendom och förbjudit alla
präster och ordensfolk att uppe-
hålla sig i p,rovinsen. Men det
mexikanska folket, som sedan sin
omvändelse är 1524 mer och mer
stadfästs i sin religiösa trohet, upp-
hör icke att längta efter sina kyr-
kor på de traditionel,la festdagarna.
C)ch om ni tillhör den lilla skara,
soln man kan ha absolut förtroen-
de till, kommer i hemlighet en bud-
bärare till Er, omtalar .var de tro-
ende församlas och nämner dagen,
då en präst kommer för att leda
bönerna om hjälp i svår tid. På
detta sätt få några dussin männi-
skor förrnånen att nårvara vid
Mässan en söndagsrnorgon. Tack
vare våra förbindelser, ha vi mot-
tagit inbjudan att vara med, men
vi veta inte, om de andra ameri-
kanarna, som äro med, fått komma
dit. För vår del ,ha vi fått huset
utpekat för oss och redan kvarten
före ser på morgonen ha vi med
stor försiktighet smugit oss dit, där
vi insläppas för'st efter en noggrann
undersökning att vi icke äro iakt-
tagna av ovidkommande element.
Sedan vi likgiltigt gått av och an
en stund, öppnas dörren, utan att
vi behöva ringa på. Husets värd-
inna för oss till ett rum, där flera
clamer äro i färd med att ställa allt
i ordning för gudstjänst. Alla fön-
ster ha gardinerna fördragna och
äro dessutom försedda med skydds-
bommar. Matsalsbordet flyttas till
ett hörn av rummet, en duk lägges
på, och sedan placeras ett stort
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krucifix på d,et improviserade alta-
ret. De liturgiska föremålen äro
synnerligen väl dolda, så att ingen
skall upptäcka dem i onöden. 'Man
kan komma att ,genomsnoka hela
huset från källaren'till vinden>, sä-
ger värdinnan, >>det hände mig här-
omsistensl' Några minuter före
sex inträder en liten gubbe, som
liknar en gammal mexikansk tro-
tjänqre. En ung pojke följer ho-
nom. Det är den väntade prästen

- 
80 år gammal 

- 
och hans kor-

gosse. Dörrarna tillstängas, ljusen
tändas, prästen påtager den litur-
giska skruden och begynner Mäs-
san, som för nrig blir oförglömme-
lig. \rät har jag läst i ti'dningarna
om den religiösa situationen i Mexi-
ko, men denna Mässa bakom her-
rnetiskt tillslutna dörrar och fön-
ster kommer mig att förstå vad
religionsförföl,ielse vill säga.>

Abboten i Herrevads kloster i Skåne
(Sigillum abbatis de Herivad). Abboten
står med stav i högra och bok i vånstra
handen. Vid sidorna en halvmåne och eu

stjärna. Är 1288.

ffi

Hälsingborg 1936. Äktiebolaset Boktryck,
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- Pris 1 kr. -
NILS BESI{OW:

Livstecken eller döds-
tecken.

- Prfs 50 öre -
GUSTAF ARMFELT:

Min våg till kyrkan.
- Pris 1 kr. -

GUSTAF ARMFELT:

Biskop Nils Hermansson.
- 

Pri.g 50 öre 
-

N:a Smedjegat. 2Bt, Stockholm,
öppet mrindagar kl.3-5 em. och

kl. 7-B em.

Nyförvårv:
Bartmann: Die Prlösung

Siihne m. fl.
Federer: Unter siidlichen

Menschen.

Siinde und

Sonnen und

Entilia Fogelhlou: Birgitta.
Saen Stolpe: Den Kristna Falangen.
lacques d'Arnour: En gengångares

ord.



Från i{nkedrollning Josephinas Stipendiefond
utdelas stipendier för år 1936 till svenska, min'dre bemedlade medbor-
gare, vilka tillhöra romersk-katolska kyrkan och bedriva vetenskap-
liga stu,dier vid universitet eller högskola.

Ansökningar om åtnjutande av dessa stipendier skola senast den
i december 1935 ha kommit Styrelsen för Stiftelsen Josephinahemmet,
Ilögbergsgatan 67, Stockholm, tillhanda och vara åtföljda av student-
betyg, prästbe.tyg, intyg om att sökanden är inskriven såsom studeran-
de vid universitet eller högskola, ävensom öwiga handlingar, som
sökanden önskar åberopa.

Upplysningar lämnas av l{grkoherde R, Wehner, N:a Smedjegat.24
oc}a lngeniör Edu. BIom, Brahegatan 20, Stockholm.

Gredo
' Katolsk tidskrift.

Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Monsignore B. D, ASSARSSON,
Götgatan 58 A, Stockholm.

Redaktör för Danmark: Pater A. Menzinger S. J., Stenosgade 4,
Klbcnhsvn.

Redaktör för Finland: Fil. Mag. Jarl Gall€n, Lönnrotsgatan 3,
Helsingfors.

Redaktör för Island: Pater J. Gunnarsson, Reykjavik.
Redaktör för Norge: Monsignore doktor K. K jelstrup, Kristiansand.
För Sverige: Fil. Mag. B. Bodström,Lästmakaregatan 25, Stockholm.

FASTA MEDARBETARE: Baron G. Armfelt, Kulla. Odensviholm. Patcr
Jan OIav Ballin, Vejle. Fol\högskolelärare N. Bergius, Kungålf.
Forfatterinde Fru Rose Bruhn, Klbenhavn. Lektoi G. Ericsson,
Eskilstuna. Herr Lars Eskeland, Voss. Universitetslektor Emll
Fredriksen, Kflbenhavn. Herr Gösta af Geijeretam, Dale i Sun-
fjord, Norge. Fil. Doktor H. Gerring, Stockholm. Cand. Theol.
& Mag. Niels Hansen, Tisted. Pastor Alf Högh, Bergen. Monsig-
nore Henrik lrgens, Oslo. Professor Johannes Jdrsensen.
Ässisi. Herr H. D. T. Kierulff, Klbenhavn. Redaktör P. Lindblom,
Stockholm. Professor F. J. Linders, Uppsala. Pater A. Lutz O. P.,
Oslo. Kyrkoherde S. Nordmark, Stockholm. Baron O. von der Osten-
Sacken, Mörby. Lege P. H. Perch, Tistrup, Jylland. Baronesse
E. Rosendrn-Lehn, Roskilde. Kandidat E. Sandqvist, Stockholm.
Herr Per Skansen, Oslo. Fröken K. Sparre, Sankt Olof. Pater D.
Steidl, Odense. Fru S. Stjernswärd, Widtsköfle. Pater Bernhard
Stockman, M. S. F., Harstad. Pastor Doktor Theol. Arne Olav Sund,
Tlnsberg. Kyrkoherde Jos. Theeuwes, Hälsingborg. Lektor, frk.
Antoqie tibergr-Oslo. Fru Sigrid_ Undset, Lillehammer. Pater supe-
rior Cylrrian Witte, SS. CC., -It[olde.

REOlSTER,
Haabet, dikt s. 1. - Cavalier, av Sigrid Undset, s. 4. - Inkvirsi-

tione,n i rätt belysning, av Dr. Ernsf Tomek, s. 10. - Liitke Na,men-
sen, av P. D. Steidf, s. 14. - Tyska bibelöversättningar före Luttrer,
av H. B. G., s. 17. .-.-- De,t nya l,juset, a't P. J. Gerlach, s. 19. - Credos
böcker, av EIIen Nielsen och Niels Hansert, s. 20. -_ Från Credos
torn, s. 22.

Hälsingborg 1935. Aktiebolaget Boktr.vek.


