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Prenumerera
på CREDO!
Verka för

tidskriftens
'spridning!

Credo kostar för helår kr. 10: -,för halvår kr. 5: - och för kvar-
tal kr. 2:50. Lösnummerpris

kr. 1: -.
Prenumeration kan ske å alla
postanstalter i riket samt hos

Expeditionen.

Expeditionens adress:

NORRA TRÄDGÄRDSGATAN Ig,
HÄLSINGBORG.

Postgirokonto n:r 77876.

Intressant planschverh med ut-

märhta fotografier från

skilda länder.

Säljes hos

I LLU M, Kobenhavn
för det billiga priset av

Kr. 6:50.

AnmäIda nga böcket

lrllunnssl(ol og Samfundet
Politisk-Etiske Betraktninger

av
A. J. LATZ

Prest i Dominikanerorden,

Att tillgå hos

Vaktmästaren
N. Smedjegatan 24 - Stockholm

LEO XIII:
Rundskrivelse om arbe-

tarfrågan.
- Prrs 50 örc. -

KARL ADAM:

Tro och kärlek.
- Pris 1 kr. -
NILS BESI{OW:

Livstecken eller döds-
tecken.

- Pris 50 fue -
GASTAF ARMFELT:

Min våg titl kyrkan.
- Pris 1 kr. -

GASTAF ARMFELT:

Biskop Nils Hermansson.
- Prrs 50 öre -

0rhis $atholicus

N:a Smedjegat. 28r, Stockholm,
öpp,et måndagar kl. 3'-6 em.

J. Conrardy: Astrid, Reine des Belges.

Messerschmidt: Oxford og Rom.

Laura Petri: Mor och Dotter.

Sigrid Undset: Elleve aar.



ffi w
CNEDO

^Q. 
K/ATOtSK' Tl DSKR lF T9^

r^..n.r1.-^.-^.

N:r 9 Septernber 1936 Årg. 18

BOl\ OM

Giu, Herre, Fred, Din sande Fred,
den, Verden ej kan giue!
Som Dug og Re.gn den rlnde ned

- 
en Verdensfred den bliue!

Lad os gaa fil for F.iendens ltrygt,
tr11gt leue i din Hgrder@gt!
Kald l{rerlighed til Liue!

FRED.
(Melodi: Katholsk Salmebog Nr. r03, rtl

eller 17).

Lad herligt Retfards Sol opstaa
med lixrliqhedens Lue !
Lad ouer Hus og Hjem og Vraa
din Fred os naadigt sktte !
Omsmelt til Plott jern Heunens

Suerd,
til Kornsegl omdan Spgd og Sper,
knus h'jendens spendte Bue!

Guds Lum, o Krist, uort stxrke

som ene Freden ,o::!f:':,'
dit Scepter er os Varn og Vold
mod Ufreds grumme Ranker.
Giu Mildhed os f Sind og Hu,
at ui i Eniglhed som du
kun Fredens Tanker tunker.

A. MENZINGER S. J.
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LITURGISKT tIV I DET MEDELTIDA
SVE RIGE.

.(UTD,RAG UR ETT FÖREDRÄG AV DR. TONI SCHMID.)

Sveriges Katolska Kvinnoförbund
hade anmodat dr Toni Schmid att
hålla ett föredrag om Liturgi på
Ärstaklulrben måndagen den 23
mars. fnbjudna voro alla med,lem-
mar och anslutna föreningar sarnt
ett antal hirstoriskt intresserade
sv€rrrskå. damer och herrar, vilka ej
tillhöra Förbund,et. Inledningen
sys,slade med liturgiens huvu'ddrag:
mäs'san, officium divinum, de sju
sakra,menten, etc. Vill man förstå
den medeltida liturgin, så ska,ll
man se den mot en dubbel bak-
ijrund, den u,tländska miljön, sorm
ger, och den inrhems,ka, som mottar
för,att i sin tur bli den givande
parten.
. Vi söka oss id,ag till enklare for-
mer; medeltidens senare del ten-
derade till ökning och utgestalt-
ning. Man har t. ex. omhuldat
sekvensen, som även i Sverige före-
kom varje dag; nu finns endast
fem för hela kyrkoåret. Även i
kle5lsl ,spelade den liturgiska sån-
gen större roll än idag. Så snart
kristendomen vunnit inrsteg hava
förbindelserna varit livliga och
snabba med utlandet. Här må an-
för.as som exempel en Antifon,
Media Vita, Som redan före 1123
sjöngs i Lund, så snart en Lauren-
tiusbroder bar,s till grav€n.
, Media Vita in morte sumus

Quem quaerimus adiutorem
Nisi te, Domine,

Qui pro peccatis nostris juste irasceris,
, ' Sancte Deus, Sancte Fortis

' Sancte et misericors Salvator,
' 'Amarae morti ne tradas nos,

I livets fullhet griper ois döden.
-: Hos vern vänta vi hjälp? En-
da'st hos Dig Herre. - Dig som
med rättå vredgas. - För våra.
slndsls skull. - Helige Gu,d, He-
trige,Star.ke. - Helige, barmhärtige
Fiälsare. -- Till bitter död döm du

o'ss ej. Författaren är
okänd. Legenden talar om en munk
i S't. Gallen, som bevittnat ett
olycks'fall och därpå författat den.

Ett drag i medeltidents liv tän-
ker man icke allti'd på: lekmannen
stod o,f,ta närmare den liturgiska
gudstjänsten än vi föreställa oss.
De besökte vis,sa av de kanonis'ka
bönetid,erna, om tillfälle gavs. Även
de nordiska kon'ungarna de'ltogo i
liturgiska gu,dstjänrster föruto,m
mässan. Samhörirgheten mellan re-
gium och eccle,sia var självklar.

Sverige har mottagit kristen-
d,omen från söder och väster;
historia och legend ha bevarat
namn, som vi ofta hört; ärkebiskcxp
Ebo i Rheims, som bar ansvaret för
Gauzlrerts mis,sion, benediktiner-
munken och ärkebirskopen Ansgar
i Corvei och Hamburg, som själv
ko'm till Birka, Nithard, som dräp-
tes för de vackra altarkär,len's
skull. Vi hör om Bre'm.ens ärke-
biskopar och galliska missionärer,
s'om legenden glömt, rnen h'istorien
bevarat. Vi hör om Sigfrid, Eski'I,
Osmund, Davi'd och Henrik från
England och om de inhern,ska mar-
tyrerna, Botvid och Elin från
Skövd,e och om kung Erik. En stor
del möt'a vi senare i liturgin: legen-
derna om dem läste's som natt-
gu,d,stjänsternas lektier. De åkalla-
des i litaniorna, när man döpte ett
barn eller vakade vi'd en döds,bädd,
elle,r i p'rocesrsion bad om rsol och
regn ooh god skörd.

År 1164 vigdes den engelske
cisterciensermunken Stefan från
Alvastra kloster i Sens till Sveriges
förste ärnkebiskop. Nu börjar en
oavbruten, likriktad och intensiv
organi,sation, sio'm pågår under
längre tid. För oss är av vikt att
de första oförändrade uppteckning-
arna om svenska helgon rrtärröra



trån,denna tid. Dessubom möjlige'n
den första Eotvidsekven'sen skild-
rar Botvid.s liv. En strof lyder så
i översättning:

"Han föddes i Svearikc
Och gick till Engelland,
För att återfödas i nåd
En kärnpe utan like,
Redo till glada dåd.
Ät fattiga gav han gärna,

Han leddes av hoppets stjärna
till helgonens sälla råd.

Ännu ett rlrag från tiden,s liturgi
känna vi tin. Ätminstone i Lin-
liöping har man då re'dan uppfört
det liturgiska påsksp,elet Quem
quaeritis. Den vidare liturgiska
utvecklingen är i nfigon mån be-
roende av händels.er i andra länder.
Är 1170 död:rdes i Canterbury ärke-
biskop Tomas Becket. I Tronrdheirn
slutredigerades Olavslegenden oc,h
officiet. Under 1200-talets förra
del kom tiggarmunkarna till Sve-
rige och snart spreds kulten av
Franciskus, Antoniu,s och den i
början av 1250-talet dräpte Petrus.
I)essa händel,s'er, legenderna om
d,em och officierna om he,lgonen ha
påverkat den svenska, liturgiska
utvecklingen. Från 1200-talets se-
nare del äger vi de äldsta hand-
skrifterna med svenska officier,
b,l. a. det av Isak Collijn funina,
T'oresundstbrevi,arium me,d de äld-
sta officierna om Botvid och Sig-
frid. De äro i obunden form, till
större delen en legendparafras. Ett
re,sponsoriu,rn lyder exempelvis :

Du glödde, o Sigfrid, av oändlig kärlek till
din Frälsare,

Då du för hans skull lämnade ditt fädernes-
land.

av hvmnerna är nåstan hål-
f.o,lkviireton:
Om ärkebiskop Sigfrid
vilja vi sjunga idag.
Han döpte svear och göter
och lärde dem Herrens lag.

Den Anglalike från England
har himmelen tiil oss sänt.

. Han har med sina böner
vårt sinne rill änglarna vänt.

(Självfallet äro originalrexterna samtliga
på ladn.)

Ern
l,en i
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V,i veta irrte vern. som ha{ sknivrt

texten till de första officierha; där-
omot känna vi vä,l till en annån
lit,urgisk författare från omkring
1300, s,karabirskopen Brynolf Al.
gotsson, senare själv fönemål för
kult. Hans produ,ktion år helt i
tlehåll och omfattar bl. a. officium
för en relik, ett törne ur Kristi
krona. Sekvensen bör.iar:

Konungen, du borde ära, tvangs en törne-
krans att bära, '

Synagoga, som du band.
Må Han oss f rån törnen skona, när vi

törnet ur hans krorla'
Prisa i vårt fosterland. ' '

Brynolf har också s,krivit ett rirn-
ma,t offieium för ferstdaeien av Väs-
tergötlandrs egen och ende erkån'de
martyr, Sya Elin från Skövde. I
detta ingår följanrde antifon ad
ves'pera$:

Västergötland

Du, Guds gåva

Där du inför Konungen värdigas att vere'
Glörn ej Svearikets 

.1,."t1, ""t 
vår sak för-

Känd är slrofen ur St. Eriks
officium (av annan författare):

Till konung Erik vädjeni
Må han, som styrde svearna,
Utverka nu för synderna,
Förlåtelsen och glädjen.

Vi veta att de första rim,officier-
nas period ha'de betydelse, me'd
det kungliga kapellet som ett kult:
och kultuncentrum ocrh' med do'tÅi.
nikanerna och franciskanerna.,som
viktiga faktorer. Bevis från skilda
håll lämnar denna tid för uppskat-
tand,et av liturgin och dess högtid-
liga utövande. För en befolkning
som den svenska, med sin stora
visuella begåvning och sinne 'för
alla intryck, som förme'dlas genom
ögat, måste prooe,ssionen på Palm-
söndagen varit synn erligan pApyl,af .

Vi ör'ergå till den tredje ,epole,ni den svenska liturgin, d. ä. Bir;
gittas och den .birgittinska kretsqn$
epok, När Sveriges kvinnor intres

hälsar Dig, sin
prydnad,

. och Guds vän,
helig lydnad.

förnämsta

dräpt för
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sera sig för' liturgin, så följa de
gamla traditi'oner," som de har all
arnledning att vara stolta över.
Birgitta kan tävla med andra or-
densstiftare i intensiteten, energin
'och den oruftrbliga konsekvensen i
sitt livsverk. Veckoritualen i Vad-
stena kloister oc'h i dess <lotter-
kl'oster i Skandinavien, i Englan,C
och på kontinenten, blev ett led av
ticlens liturgiska poesi. Äldre hyrn-
ner och böner förekomrner, men e'n
icke obetydlig del har mäster Peter
Olofsson själv skrivit, däriblan. I

tlen melodiö'sa Mariahymnen'Virgo
fulge,ns virtutiLrus>. Svenska hel-
gonrofficier upptogo's även av an.dra
ordnar. Birgittinermunken Rirger
Gregers,son rhar skrivit ett 'o,fficiurn
om St. B,otvid. En man ur Birgittas
närma,ste kret,s var bi,skop Nils
Hermans,son .i Linköpin.g, som re-
dan i unions,tidens gryning för för-
sta gången i Sverige på vers firar
St. Ansgar. Av hans andra slialde-
verk är Rosa Rorans, 0m den he-
Iiga Birgitta, den mest kän'da. Han
har även skrivit ,ett officium om
den heliga Anna, vars liknelser äro
inspirerade av Birgittas revelatio-
ner. En av Birgittas bi'ktfäderr, Pre-
ter Olofsson, har också firats på
vers - den har nyligen återfunnit.s.
Och till sist ha vi officiu.m om Bir-
gittas d,ot,ter, Katerina av Vadstena,

Det kristne samfund som formet
sig omkring apostlene og deres
medhjelpere i Palestina og siden i
Syria, Lile-Asia, Hella's, Italia og
an'dre provinser av det romers,ke
rike har til alle tider s,tått for den
kristne bevi,ssthet som d'en norm vi
må rette os eft,er for å vare tlo mot
Jesus Kristus. De oplysninger vi
har orn dette samfund er vel langt
fra å vrere fullstendige. Meget ar'
ap,ostlenes virksomhet og av de för-
ste men,igheters historie forblir
skjult for os. Allikevel er det ikhe

OLDI(IRKEi\ OG ROM.

med sin vackra avskedssång, då
fastdage,n förrunnit:

FarväI, du som styrker de svaga,

Dygdens lilja, de sorgsnas tröst
Bed Du Guds Son för oss

Bed Du Guds Son för oss alla
Vår Moder Karin
Dig prisar de trognas skara
I)en väntar hjälp ur fördärvet.
Efter vår landsflykt
För oss till glädjen,
För oss till Gud!

På 1400-talet fanns en stor litur-
gisk-poetisk aktivitet i Sverige, som
inte överallt och inte onedetlbart
påverkat,s av birgittinern,a... Den
av dem iclie uppmärks'ammade St.
David har väl efte,r 1463, fått sig
tillägnat ett rinofficiu'm med diar-
logen:

"David, av ädel börd, rättvis och klok,
Enghnds värdige son.

Vad förde dig hit till olärda män,
Att lära dem söka livets väg?"
"Pärlor såg jag ligga i mullen,

' Dolda av damm.
Landet lämnade jag,

Min far och min mor,
Frambar dem åt min Herre!"
Från 1400-talet hä'rrör s,ig nog

också prediko,bröderna,s S:ta Itg-
rid,ssekvenrs, där Skänningeklost-
rets stiftarinnra tillltalas sålunda:

"Hans tjänarinna är du,

Hans kärleks fackla bär du."

van,skelig ejennem det Nye Testa-
mente,s histori,ske beretn,inger, gjem-
nem apostlexres prekener og forma-
ninger å iaktta d,et ap,osl,oliske sam-
fund,s tenkesett, dets gleder, sorger
og lengsler og det livsideal de för-
ste kristne hadde for öie under sine
karnper nrot d,en onde verden o8l

rnot sin egen syndige natur.
Det er ikke i för,ste rekke viden-

skapelig interesse som skal få os til
å forske efter den oprinnelige kris-
tenhots liv, tnen tlangen til bedne å
forstå den kristne religion for bedre
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å leve efter dens ånd. Alle de krist-
ne, hvis vidnesbyrd når os gje,n-
nem de h,ellige böker hadde enten
personlig kjent og hört Jesus, eller
fått kunskap om ham fra de menn
>s,om had,de sett Herren>> og som
av Je,sus selv var blitt utdannet
som Evangeliets budbringere. Så-
ledes blev den förste generasjons
l<ristne ideal norm,en for allt kris-
tent liv i de fölgende århundrer.
Tvers igjennern :rp,o,stlenes ord og
gjerninger og de för,ste kristnes
overbevisning lyser med en over-
jordisk klarhet .Iesu egen Per,son.
Og i hans hellige liv o,pdager vi vetl
troens intui,tive evne den visdom,
den kjrerlighet o'g det liv som er
Gud s,elv.

Når nu vi katolikker i det 20. är-
hundre tenker over vårt trosliv slik
som de,t blev lrert os i våre hiem,
i våre kirker, på våre teo,logiske
skoler, og jevnför,er det med de,t
kristne ideal som skinner gjennem
de hellige böker, så har vi ikke
vanskelig for å kjenne o,ss igjen i
Old,kirken. Vi opdager en sådan
likhet i de vesentlige linjer at den
Kirke som Jes,u Ånd har båre,t frem
gj,ennem ti,dene ikke kan vrere n'o-
qen annen enn den katolske, ap.o-
stoliske Kirke hvis mittpunkt er
Ronr.

I det utvor,tes er der vistnok
mange for,skje,llighe,ter mellem hin
tid og vår. Sennepskornet er bl,itt
et tre (Math. 13: 31), livskårene
på jorden er an'derledes og det men-
neske,lige åndsliv har fått et annet
preg. Den menneskolirge rsi.de av
Kirken kom derfor nödvendigvis til
også å arte sig anderlede,s. Men det
guddommelige indre er det samme.
Ve bekjen,ner vor tro under dogma-
tiske formler hvis ordlyd var ukjent
i apo,stlenes dager. Men i,nnhol'det
er den samme sannhet fra Gud som
Je,sus har lrert og gitt ap,ostlene i
opdrag å forky'nne. D'e såkalte >nye
d,ogmer> er lihe så gamle e,ller ret-
tere: like så evige som Evangeliet.
Det nye i dem er den teologis'ke
formulering, og den er bare ny for-
di den ta,ler til me'nnesker som om-

former si,tt åndsliv med de skiften-
de tider*).

Noe lignende foregår o'gså med
autoriteten. I et samfund som om-
fatter hele jordkl,oden må aut,orirte-
ten ha flere organer,og andre meto-
der enn i e'n menighet på noge{n
tusen medlem,mer. Men også her
er det guddommelige, nemlig Jers,u

eget prestedömme. og fullm'akt,
som lever videre i lrere- og hyrde-
embede't, uberört av organisasjo-
nens skiftende former. Den blir
enrlog uberört av politikken. All
den stund Kirken lever i denne
verden og består av mennesker som
også e'r borgere i et p,ol'itisk sam-
fund, må den ha en >>m,odus viven-
di> med staten. På apo,stlenes tid
var forh,oldet til staten det at sta-
te'n kastet de kristne for de vilde
dyr i arnfi,teatret. Men det var ikke
Jesu mening at det alltid skulde
vrere slik; og ennu mindre var det
hans rnening at Kirken skulde stå
un'der statens formynderskap. Det
nye i Kirkens politikk er pavelige
lega'ter, nuntius.er, ambassadörer
ved Vatika'net o. L I middelalderen
var det nye det at hierarkiet sam-
tidig omfattet e,n verds,lig hersker-
m,akt. De't evige i Kirkens poli'tikk
er troen på Je,sus verd€ns konge og
på Evangeliets misjon å ved,like-
holde de jordiske riker.s livgivende
sammenheng med det evige.

Også vår offentlige guds,tjeneste
og vårt private andaktsliv foregår i
en annern rårnme enn på apostlenes
tid. De liturgiske ceremonier har
utvidet sig; e,n riker.e symbo'likk
blev utformet; nye andaktsövelser
er ko,mmet op. Men guds,tjenes,te,ns
vesentlige ritus er den samme nad-
verd apos,tlene har m,ottatt av Her-
ren som en ritu,s for Jesru evige
offer o'g som en dyrebar hjelp å
leve i ham. Og sjelen i all offentlig
eller privat bönn er den samme
kjerlighet til Jesus som ved den

't; "Si j'avais pu croire quc la thdologie
et la Bible dtaient la vdritd, aucune des
doctrines, plus tard groupdes dans le Sylla-
bus . . . ne m'eirt caus6 la moindre 6motion"
(E. R e n an "Souvenirs").
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Hellige Änd er utgydt i hjertene,
og den samme tro på at Jesus selv
fre,mbrerer vår bönn for Faderen i
himmelen.

Også vår fretrsesvisshet er den
s.amme som hos apostlene: bevisst-
he'te'n om at vi lever med Jesus, at
vi er korsliestet med ham og op-
standen fra de död,e og at vi i all
evighet de,ler hans lagnad, når vi
ikke bare >>hörer han's ord men
handler efter dem>> (Math. 7: 24).
Som apostlen'e tror vi at det ekte
kjennemerket på et liv i samfund
med Jesus er >troen, virksom verC

kirerligheten>. Som for ap,ostlene
er Kirken for os >Kristi legeme>> og
>de helligers sa'mrfund>>, et virkelig
synlig samfund med forskjellige
organer og livsfunksjo'ner, som gror
fre;m av Ki'rkens mysteriu,m, Jesu
eget liv s,om er evig iboende i Kir-
ke,n. Id,ag omfatter samfun'det mil-
lioner av troende, me'ns det oprin-
nelig kun talte noen tusener. Men
den pla6tiske, samfundsdannende
kraft og ,samfundets felles gode er
idag som for to tusen år 'siden
Je,sus selv. Derfor tror vi også som
d'e förste menigheter at Kirkens
a,ut'oritet er Je,su egen.

Således er det i'dag, såle'des var
det igår, og for to, tre hundre år
siden, og i mid'dalalderen, og i den
förste genera,sjon efter,apostlenes
tid,salder. Hvis vi kunde se Petrus,
Johanne,s og Paulus mötes m€rd
Ignati'us fra Antio,kia, Pol5'4<arp,
Ireneus, Augustinus, Benediktu's fra
N,ursia, Bernardus, Frans fra Assi,si,
D,ominikus, Tomas, Bonave'ntura,
Ignatius fra Loyola, Frans Xave-
riu's, Terersia fra Avila, Frans fra
Sales, Joh. Ba,ptiste Vianney, Tere-
sia fra Lisieux og med de skarer av
hellige disipler som flokket sig om-
kring di,sse hövdinger i Gu'ds rike,
hvis vi kunde hör,e deres samtaler,
deres bönn, deres religiöse hjerte,s
p,ulsslag, så vilde vi kunne fastslå
en så dyp enhet a,t al'le tids'bestem-
te forskjelligheter vilde bli borte.
Alt det s,om den katolske Kirke til
alle tider har erklart for åpe'nbart
sannhet og som moralsk lov er inn-

befattet i den apostoli'ske Tradisjon,
alt det s,om er godkjendt som kris-
te,n,t andaktsliv og verd,satt av Kir-
kens trofa,ste barn, utlede's av de

'rea,lite,ter s,om var hellige for Old-
kirken.

Når m,an altså påstår a't Kirken
må fornyes ved å ve'nde tilbake til
de,n oprinnelige kristendom, så er
vi fullt enige i det. Imidlertid betyr
det å vende tilbake til den oprinne-
lige kriste'n'do'm ikke for oss å söke
tilbake i ti'den, men utover tiden.
Kristend,o'mmens oprinnelse er ikke
i tide,n, men i Guds hjerte. Den er
det evige liv. Lite vild'e det gagne
å gjeninnföre utvortes skikker fra
urmeni,ghet€n og å skille sig av med
utvortes former som har utviklet
sig i kr.iste,ndommen und,er d,ens
vandring gjernnem verden og tiden.
Vi er ikke i den grad avhe,ngige av
former at vi m,ener å eie den op-
rinnelige kristendom, når vi bare
tvinger vårt trosliv inn i en lignen-
de ram.me, eller å rmirste den, når
vi bruker andre trosformler og fei-
rer nadverd,en med en rikere liturgi.
Vi vet ,så gott at sannheten og den
iboende livskraft e'r de samrne. Vi
vet at det som gir de dogmatiske
formler, og liturgien og alle an-
daktsövel,ser og all a,skese deres
oplöften'de makt er ikke det at de
er to tusen år gamle, me'n at de
blev unnfanget i s,amfund med Je-
sus. Det det gjelder å holde fast
ved er de förste nrrirstnes dype be-
vissthe,t om at de levet i Jesus-
Kristus, d,e först,e {<ristnes sans f,or
Kirkens mysterium, deres sam-
fundsånd, deres lydighet mot apo'st-
lene og >>de eldste>>, de,res kjrerlig-
het, deres marrtyrånd og fremforalt
en atlltid renere tro på det myste-
riu,m som hele kris,tendommen er
grunnfestert i: troe'n på at Gud er
bli'tt menneske i Jesus Kristus. Old-
kirrken er ikke vårt forbillede fordi
d'en ligger tilbake i tiden, men fordi
den med apostle'ne har likeso,m hvi-
ilet ved Jesu Hjerte, besjelet av den
,gode vilie til å ta alle konsekvenser
av sin tro på den menneskevordne
Guds Sönn.

A. Lutz O. P.
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nÅcnn srFFRoR nönauon RoMERSKA
I(ATOLIKER I SVERIGF,.

På papp,eret, d. v. s. efter tradi-
tionell konfessio'nsstatistik, har
Sverige en från religiös ståndpunkt
ovanligt homogen trerfolkning, i det
mer än 59,7 % av den,samma till-
höra den sven,ska s'ta,tstkyrkan. I
verkligheten är, som allmänt be-
kant, förhålrlandet ett helt an'nat,
rilket dock icke hin'drar att de offi-
ciella siffrorna ,om d,en lutherstka
ko,nfessio'n'ens predominans vanli-
gen anföra,s utan tillbörliga förkla-
ringar. Då det givetvis är ett stats-
intres,se av förs,ta ordningen att den
officie,lla stati'stikens data äro så
k,orrekta som möjligt, har man vid
1930 år's folkräkning, den största
sta'tistiska utredning srom hittill,s
verkställts i Sverige, giort aillvarliga
fö,rsök att förbät'tra konfe,ssi,ons-
statistiken ge,nom att införskaffa
en del av primäruppgiflterna geno,m
folkets egen meidverkan. Vid 1931
års mantalsskrivning begärdes där-
för för varje individ över 15 år per-
sonliga uppgi,fter om event. till-
hörighet till annat religionssam-
fund ån statskynkan, var€ sig ut-
träde ur denna ägt rum eller ej;
likalede,s hade de som ville fö'rklara
sig kon,fes,sionsrlösa tillfälle att där-
om avgiva deklaration. Såsom hit-
tills vari't fallet, skulle också de
från stat,skyikans pastorsämbeten
infordrade församlingsboksu,tdra-
gen innehålla uppgifter om s. k.
främmande trosbekännare. De,tta
mindre lämpliga uttryck avser dels
sådana personer, som aldrig till-
hört ett evangeliskt-lutherskt sam-
fund, dels sådana, som anrnält si'tt
utrträde ur den svenska kyrkan för
att öve,rgå till annan kristlig reli-
gi,onssammanslutning. Uppgifterna
om dylika utträden äro sedan gam-
malt synnerligen ofullständiga,
mes,t beroende på en föråldrad dis-
senterlagstiftn'ing med både i och
för sig förhatliga och från rergisitre-
ringssynpunkt onödigt komplicera-
de bestämmelser om utträde ur

statskyrkan. Härtill kommer att i
kyrkoböckerna så gott som aldrig
göres anteckning om tillhörighet
till annat luther,skt s,amfund än
svens,ka kyrkan eller till se.kter,
och mörendels ej he,ller om til.l-
hörighet til{ reformer{a och när-
stående samfund; ioke €rlS alla
födda katoliker och judar äro re-
gistrerade såsom sådana. Tanken'
att basera konfessi,onsstatistiken i
huvudsak på individuella deklara-
tioner har utan tvivel framtiden
för sig, men är svår att i praktiken
realisera, därest icke, såsom falleit
är i Tyskland, laglig skyldighet att
vid folkräkningarna uppgiva till-
hö,righeten till ett re,ligi,onssamfund
stipuleras, ocrh särskilt så länge som
största dolen av folktrokföringen
handhaves av statskyrkans präster-
skap. Man kan bck sätta i fråga
huruvida de praktiska anordningar-
na vid det lokala insamlandet av
konfessionsmaterialet voro de mest
lämpliga, liksom det ej bör fri'r-
glömmas att å vissa orter agitation
mot uppgifternas avlämnande be-
drevs från statskyrkligt håll.

Det konfes,sionsstatistiska marte-
rial som erhålli,ts vid 1930 års folk-
räkning är således allt fortfarande
ganska bristfälligt. Bristerna torde
dock vara mindre beträffande så-
dana samfumd, som på en gång äro
fast organiserade och föneträda en
från stats,kyrkan avsevärt skild re-
ligiös uppfattning. Men även de
för den romersk-kartolska kyrkan
erhållna si,ffirorna äro givetvi's att
anse som minima, då en del kato-
liker av olika skäl icke velat an-
giva sin religio,sa he,mort.

I det följande återgivas några ur
Statis,tisk Års,bok 1936 hämtade
e'ller fra'mräknade siffror för kato-
likernas rantal ,odh fördelning e'fter
boningsort, ålder, kön, civilstånd
och yrken samt några jämförel'se-
si,ffror avseende Sveriges hela be-
folkning.
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Tab. 1. I{atolikernas f ördelning
efter boningsort.'

Antal katoliker:
på 1 katolik kom-

L ä n. i allt mer, 
ff-X'il:::iål:

av Sveriges befolkning. I städerna
komm,o på en katolik 569 icke-kato-
liker, å landsbygden 3183. Grans-
kar man relationstale,n för de olihn
länen, finner man som väntat alt
även i förhållande till folkmängden
katolilk,erna äro talrikast i Stock-
holrms stad och län, Mal'mö,hus [,än
samit Göteborgs o. B,ohus län, vare,st
på en katolitk komm,o min'dre än
1000 inv. I de tre nordliga,ste länen
är katolikernas antal för,svinnan-
d,e; ärnen i Skaraborgs, Värmlands
och Västernorrlands, län svarade
mer än 10000 invånare mot 1 ka-
to,lik.

En jämförelse rnellan ålders'för-
delningen hos katolikerna och hos
svenska folket talar till katoliker-
nas förmån så tiJl vida som relativa
antalet individer i de förvärvskraf-
tiga åldrarna är större hos de förra.
Mellan 20 ooh 60 år befunno sig år
1930 66 Vo av katolikerna oc]n 53 %
av svenska folket. Även är inom
högre åldrar antalet kato,liker
relati.vt mindre än hos hela
be.folkningen. Ä a,ndra sidan är
det ägnat att väcka betänklig-
heter att katolikerna räkna rela-
tivt färre bann under 15 år, nämli-
gen 18 Vo av ttela antalet nol 25 %
för den övriga befolkningen. En del
av denna skillna'd torde d,ock vara
skenbar och bero på otillförlitlig re-
gistrering av antalet minrderåriga
katoliker, detta i sin tur antagligen
i viss mån beroende På di,ssenter-
lagstiftningen.
Tab. 2. Katolikernas och Sueriges
befolknings fördelning efter åIder

och ciuilstånd.
Älder Antal katoliker:

är i allt o/nn

Stockholms stad ...
Stockholms län . ...
Uppsala l:in . . .. ...
Södermanlands län. ,
(Jstergötlands län ..
Jönköpings län ... .

Kronobergs län,...
Kalmar län........
Gotlands län .....,
Blekinge län.......
Kristianstads län...
Malmöhus län ,,...
Hallands län .....,
Gbgs och Bohus län
Alvsborgs län......
Skaraborgs län .....
Värmländs län . . .. .
Orebro län........
Västmanlands län . .

Koppaibergs län ...
Gävleborgs län .. . .

Västernorrlands län
Jämtlands län .....
Västerbottens län ..
Norrbottens län ...
Landsbygdeh ......
Städerna

Riket .

270

851
46M
4299
1%0
3674
2468
6253
2497
3219
1472
641

I 155
804

2632
10535
11738
3223
2836
7566
1747

10316
33628
18457
24797

Hela antalert romerska katoliker i
Sverige uppgives vara vid 1930 års
slut 4818, varav 2212 män och 2606
hvinnor. År 1920 uppgavs antalet
till 3425, varlör öknirigen på 10 år
formellt uppgår till över 4A %; en
god del av denna ökning beror
emel'lertid på full'ständigare uppgi'f-
ter för år 1930 än för år 1920.

I Stockhol,m bodde vid 1930 års
slut 1851 katoliker eller över 38 %
av alla; i Stockholms stad och län
tillsa'mmans 45 %; i Malmöhus län
bodde inem'ot 17 % oc}a i Göteborgs
och Bohus län inem,ot 12 %. För
att erhålla jämförelsesiffror me,llan
olika delar av riket måste kato-
likernas anrtal sättas i relation till
hela folkmängden i resp. lands-
delar. Ka.tolikernas fåtalighet torde
bäst belysas genom angivande för
varje ,län av antalet icke-katoliker
på 1 kal.olik. För hela riket upp-
gick detta åntal till 1274, vilket fak-
tum också kan uttryckas så att ka-
tolikerna utgjorde endast 0.78 o/oo

3183
569

1274

1851

3ll
30
44

158
63
63
J/
23
45

167
795
130
568
119
23
23
68
5/
J.)

160
27

4
11
8

13r7
3501

4818

0-15 875
15-20 288
20-25 413
25-30 436
30-35 472
35-40 498
40-45 4s0
45-50 372
50-60 568
60-70 177
över 70 289

182
@
86
90
98

103
89

118
37 70
60 58

Sveri,ges
befolkning

248
9l
91
82
75
69
OJ
57
9(l

4818S:a looo --looo
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Civilstånd
Olifta 24i8
Gifta 2059
Förut gifta 321

S:a 4818 1000

I fråga om civilståndet märkes
att katolikerna hava relativt färre
ogirfta och flera gifta än befolk-
ningen i dess he,lhet; skillnaden
han doch förklaras av katolikernas
för äktenrskap,s ingåenrde gynnsam-
m,are åldersför'delning. Ogynnsamt
är att på 1000 kartolska män kom-
ma 1178 katolrska kvinnor, under
d'et mo,tsvprande proportionstal för
riket utgjorde 1033.

Industri och hantverk.
Företagare 401
Funktionärer,...... ........ 397
Arbetare ..1.. ]9!

S:a l85l

Handel m. m.
Företagare och funktionärer , .. .. .. . 708
Arbetare 201

S:a 909

funktionärer ........ %

506 575
427 %0
67 65

1000

Samfärdsel.
Företagare och

Tub. 3. Katolikernas f ördelning
efter grke år 1930.

Yrke Antal
Jordbruk med binäringar.
Gods- och hemmansägare 45
Ovriga företagare .1 ... ..... 32
Funktionärer ... ,.... 22
Medhjälpande familjemedlemmar . .. . 7
Arbetare 329

S= 435

Tab. 4. Iiotolikernas och Sucriges
huuudqruppcr au

Huvudgrupper.av yrken
I. Jordbruk med binäringar . ,..
II. Industri och hantverk

III. Handel och samfärdsel ......
IV. Allmän tjänst och fria yrken

Då katolikerna till övervägande
del är'o stadsbor, är det ej ägnat att
förvåna at,t siffrorna för deras
yrke'sfördelning ligga närmare mot-
svarande siffror för stadsbefolk-

MEDDELELSE TIL
C r e d o,s Ivledarbej'dere vil for

Frerntiden kunde faa Sarfryft a,t

deres Artikler (Pris pr Side ved
10 Ex. 50 Qre,25 Ex. 75 Ore og

Arbetaie 93

Allmän tjänst och tri, yrt .o. 
sra 189

Religionsvård ........ 30
Ovriga . ..... 840

S:a 870

Husligt arbete . 169

F. d. yrkesutövare m. fl. . ..,..... . 395

S:a 4818

Över 38 Vo av totalantalet kato-
liker ägna sig åt industri och hant-
verk, nära 23 % åt handel och
sa'mfändsel och omkring 18 % ät
allmän tjänst och fria yrken. Jäm-
före'lser med hela be,f,olkningen
ku,nna lätt g<iras med ledning av
nedanstående siffror.

befolknings relatiua fördelning på
tlrken år 1930.

Sveriges Stådernas
befolkning befolkning

7o%
39,4 3,6
35,7 48,6
18,2 34,9
6,7 12,9

ningen än dem för totalbefolk-
nin,gen. Påfallande är det rela-
tivt höga antalet katoliker inom
gruppen allmän tjänst och fria
Yrken' F. J. Linders.

MEDARBEJDENE.
50 Ex. 1 Kr.) Bestillingen sker ved
at notere det lnskede Antal af
Srertrykkene paa Manuskriptet.

Redaktionen.

Katoliker
Vo

70,2
43,5
25,8
20,5

100,0
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GRUND TVIGIANISMEN S HIS T ORIE.
II.

Det mest vmdifulde i Pastor
Nlrgaard,s revisionis,tiske P'olemik
el det, der drejer ,sig om Grundt-
vig selv. Han giver en tyd'elig Ka-
rakteristik af Grundtvigs samtidige
Modstanderes Holdning overfor
ham, H. N. Cl,a,usens, Mynsters,
Martensens altsaa den statelige
danske Guldalder-Protestantismes
Jutheranske l(ritik af Grundtvigs
Forkvndelse. Det er for saa vidt paa
sin Plads, s,om Historikere endnu'den Dag i Dag regner Martens,ens
lille, meget u'd'bredte Skrift >Til
Forsvar mod den saakaldte Grundt-
vigianisme> for at vrere et af d'e

nyttigste Bidrag til Grundtvig-
Litteraturen. Og Mynsters instink-
tive Antipati overfor Grundtvi,g er
typisk for den naturnfidvendi'ge
Modrsretn,ing mellem deto Slags Aan-
der; Mynster var paa s,in Vis lige-
saa grundmenneskelig som Grundt-
vig. _ Men meget vigtigere end dette
er Pastor Nlrgaards Polemik i'mod
den moderne aand,shistoriske Tolk-
ning af Grundtvigs hel,e Optrreden.
Han vender sig navnlig mod
Edu. Lehmann, der i sin meget
beundrede og overvurderede Bog
om Grundtvig vil knytte Grundt-
vig til Rationalismen og virse
at han, omend mod sin Vilje, var
dens fortabte, tilbageve,ndende Sln
og Arving. D'e'n gamle Protestan-
,tis,me 

- 
navnli,g den ration'alistiske

H. N. Clausen - vilde kdre Grundt-
vig ud paa et sekterisk SirdesP,or,
mens d,en moderne Protesrtantisme
anbringer ham netop paa Histo-
riens Hovedlinje; den ene betrag-
tede hans Indsats som noget alt-
for nyt, den anden som nroget in-
derligt gammelt.

Det er soleklart - 
for at tale

Grundtvigsk - 
at, ,er Grundtv,igs

Syn paa Menighed og Gu'dsord sek-
terisk, saa ophreves med et Stag
Rimeligheden af al Tale om Aands-
oammenhreng paa centralkristeligt
Omraade; og da maa dette vrere for
snevert definer,et. Grundtvig var

saa vist ingen Allemandsve,n, men
han var det modsatte af se'kteri'sk.
Det er imidlertid ligesaa 5roleklart,
at skal Grundtvigs geniale Sam-
menhrengssans beny,ttes til at vi,se,
hvorledes han slrebte videre paa
det, som'han netop vovede sig ned
i sjrelelige Afgrun'de for at befri sig
for 

- 
skal Grun'dtvigs Kamp pa'a

Liv og D/d med Rationa'lisme'n,
som naturligvis var og maatte
vrere en Kamp med Magter i ham
selv (thi ande,rlodes er den Slags
Kampe ikke) 

- 
skal den t lkes

saale,cles, at Rationali,smen alligeveil
fastho,ldt ham, at han til syvende
og si'dst ikke mregtod,e at komme
u'dover de Paayirkninger, han hav-
de modtaget i sin allerf/rste Ung-
,d'om 

- saa g/r man aabenlyst Nar
ad ham, og man g/r ham til en
Fantast, der lavede ti'l Barsel som
et Bjerg og f/dte en Murs, gik svan-
ger med en >Opdagel,se> og nedkom
med en >Paavirkning>.

Naar Pastor Ny'rgaard vende'r sig
mod en saadan Betragtning,smaade,
anvendt paa Grundtvig, og afviser
aand,shistori ske Sammenhengsrma-
geres Blrendvrer,k med Hensyn til
F,orholdet mellem Gnundtvigs For-
udsatninger og hans Indsats, saa
er han med til at ramm,e en Prel
i,gennem en endnu hersken'de Hi-
storieopfattel,se; den mlder man
i saad,anne litteratur- og reli-
gionshistoriske Vrerker, som skirl-
drer en udbrudt Sammenrhreng
imellem Frenome,nerne og mellem
P,ersonlighe,derne - 

henover Kl/f-
ter af Modsretninger, Have af For-
,skelle - 

hsnel',s1 oprivende Begi-
venheder, med det Resultat, at der
kun blev revet Uvresentligheder op
e,Jler over, at der var ingen For-
skelle, ingen Modsretninger, me'n
overalt Kontinuitet og Konstans,
Ligheder og Sammenhrnge. Dette
Hirst,oriesyn er en af de Forban'del-
ser, der hviler over den alle,rmeste
Hi,storieskrivning i Norden i Nu-
tide'n; det er beslregtet med og spil-
ler samme Rolle i Retning af For-
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fa'lskning, som den formalistiske
Hegelianisme, der beherskede Dan-
nelsen i Danmark omkring Midten
af forrige Aarhundrede; men det
er vrerre, ligesom de onde Aand,er,
der besretter et Mennas,ke, efter at
andre er drevet u,d. Ettrvert Slag
im,od det er fortjenstfuldt. Navn-
lig er en Afvirsning af det paakra-
vet, naar det anlregges paa Grundt-
vig.

Som om det, at al rnenneskelig
Gerning er ufuldkommen, er en,s-
betydende m,e'd at ingen Gernirng er
fortjenstfuldI Som om det, at Gud
har skabt en trovbesrtemt Verden,
betydef, at han har sa't en Mekanik
igang og ikke lrenge're ud/ver no-
gen skabende Magt ! Som om det,
at et Menneske begribeligvis altid
h,andler aar.sagsbestemt, er ens-
betyd'ende med, at d,et ikke har no-
gen fri Viljel Fornregter man Me,n-
neskeviljen og den Ind.sats-skaben-
,de Kraft og Pe,rsonlighedens For-
tjene,ste, saa f,ornagter man Hero-
is,mens Virkelig,hedsvrerd, saa kom-
mer alting ud paa ee't, saa sker der
i Virkeligheden ingenting i Livets
Gang, men alt bliver et Gengangeri,
et stort Sp/gelsesspil saave.l i Na-
turen som i Historien.

Derfor er det vrerdifuldt, naar
Pastor N/rgaard imod Edv. Leh-
mann siger: >Det er me,get muligt,
end'og overmaade sandsynligt, at
Grundtvig har lrest, hvad Lessing
mente om Tros,bekendelsen... det
er ogsaa muligt og san'dsynligt, at
han af Miintels Dogmehi,storie har
faaet St/det tirl at vende Blikket
mod Oldkirken og Tra'ditionen oe
Trosbekendelsen. Men det ene,ste
sikre er, at Grundtvig fik noget ud
af at lese Irenreu,s B,og >Imod Krct-
terne>>. Og saa tillige, at der er'
akkurat saa langt som fra Himlen
til Jo,rden irmellem Lessings og
Miinters Syn p,aa Trosbekendelsen
og Gmndtvigs F-orstaael,se af Tro-
ens Ord>> (I, 55). Ti,lsvarende af-
viser Pastor Nlrgaard den Snak,
s,om Edv. Lerhmann ogsaa har gjort
popu,lar, at Grundtvig i sit Syn paa
det menneskelige er vendt tilbage

til Rationa'lismens Hu'manis,me, og
at han har overtaget den af Rous-
seau, Kant og Fichte resti,tuerede
Agte,lse for Menneskenaturens Adel
(Lehm.: Gru,ndtvig S. 224-226).
Saa billigt vi,nder ingen sig et op-
rindetigt Syr paa Mennesket -_
dette store at definere paany, hvad
,det er at vrere et Menne,ske og at
leve et Liv. Den der drives til at
fremsat,te en selvvundet og muligvis
>ny> Opfdtt'e'lse af Mennesket, maa
ligesom Kvinden, der f6der et nyt
Me'nneske, gaa igennem Lidclsen's
IId og D/dens Dal. Al Venden til-
bage til, al Overtagelse a,f givne
Anskuelser vi'l for en saad,an Per-
sonlighed vrere at begrave ,sig selv
i en Ren,desten, hvor >den histori-
ske Sarnmenhang> s Str/mme skvul-
per afs,ted med aandsvi,denskabeligt
tilvi rkede Papirsbaade.

En,trver der ret fors,taar Grund'tvi g,
ved dette og ved 

- 
soul Pas'tor

N@rgaard si,ger 
- 

at >Grundtvigs
Forstaaelse af det menne.skelige
har ti'l Forud,sretning hans Oprleve,l-
se af Synd og Naad'e, har til Bag-
gr.und hans kristelige Gennemtrrud
og de smerte,f ulde ,og frydefulde
Oplevel,ser, der stod i Forbindelse
dermed>> (I, 261). Baade onl
Grundtvigs kristerlige Syn og hans
Menneske-Opfattelse grclder disse
sklnne Ord af Pastor Nprgaard:
>Dert er den t/rstige, der ,sdger ef-
ter den laskende Kilde . .. Det er
den syndige, der slger Naaden...
Det er den langfredagsramte, der
aldrig finder Fred i an'det entl
Paaske. Det er den fortabte, der
maa eje en virkelig Frels,er, ikke et
Billede af ham, h/re de,t levende
Gu'dsord, ikke en Genlld af det>>
(I, 49-50). Dette er fuldkommen
rigtigt. Der findes Mennesker, der
har faaet deres @re,n perverterede
af en d/d Videnskabeligheds Tun-
ge'maal; for dem klinger saadanne
Ord som opbyggelig Lyrik. Deres
San,s e r saa sllvet, at Konstate-
ringen af en Virke'lighed, som srt-
ter sine Udtryk sammen paa en
saadan Maade, at der opstaar
Sk/nhed, gives en Livvbelrering,



forekommer dem at vrere L/gn og
forbandet Digt. Ja, hvilken For-
brydelse at arbejde med Entner,
der giver de Ord, der udtrykker
d,eim, en levende Kraft! N"j
hvilken F'orbrydel,se at bygge en
Videnskab paa Mistrenksonrhed
overfor et sa.adant Livsbehov I

Foruden mod den vi,denrskabelige
falske Betragtning af Grundtvigs
Personrlighed kremper Pastor N/r-
gaard mod den Forfalskning eller
rettere den Forfladigelse som han
nrener, at Gruntltvigs religipse Ind-
sats har vreret Genstand for inden-
for selve Grun'dtvigianismen. Atter
og atter udtrykker han den efter
hans illening regte Krerne i Grundt-
vigianismen. Den best'aar deri, at
Men ghe'den er en Kendsgerning,
der har s,in Virkelighed og har be-
varet den ned gennem Tiderne, for-
di Kristus selv er tilstede i Menig-
hedens Vare,tagelse af Ordet org

Sakramenterne. ,Herren lever o'g
virker i Menigheden. At dette er
s.aalede,s, begrunde,s i,kke med an-
det end med Menighedens Elisis-
tens og Vidnesbyrd. Det er en
umiddelb.ar Erkendelse 

- 
>det af-

.gdrende e'r, at Herren nu taler si't
Ord i Menigheden>> (1, 229). Og
.derfor hedder det om Menigheds-
Iive.t i Vartov, da Grundtvig seilv
endnu virkede der, at >det afg/-
rende var ikke Grunrd,tvigs Forkyn-
delse, Salmesangen og Altergangen,
men Liuets eget Vidnesbgrd orn, at
det er Herren selv i sit ege't leven-
de Ord, der berer Menigheden og
d.ens Liv> (I, 149). Dette hu'der
Pa,stor NPrgaard navnlig overfor
den Retning indenfor Grundtvigia-
nismen, som vistnok ikke nu har
nlange Tilhrengere mere, der vilde
l:rgge Vagt paa den b,ogstavelige og
ordrette Forplantning af Ordet, og
s,orn satte en Disku,s,sion i Gang om
hvorvidt en traditio oposfolico eller
en trarlitio dominica var at fore-
trpkke.

Det er
meget de
vigianere,
Ndrgaards

imidlerti'd i,kke saa
misforstaaende Grundt-
der rammes af Pas,tor
Berigtigelse; det er sna-
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rere de misforstaaende Anti-Grundt-
vigiånere, der for at faa Ram paa
det formentlig fejlagtige i Grundt-
vigianismens rOligi/se Forkynclelse
sk/d den en Teori, en Formalisme
i Skoene. Saal,edes drager Edv.
Lehmann i sin Grundtvig-Rog til
Ilelts irnod Holdbarheden af
Gruncitvigs Teorier (se F'orordet
til Grundtvig-tsogen). Men, siger
Nllrgaard haardnakket, Te,orien er
noget sekundrert og mi'dde,lbart;
Grund,tvigs Op,dagelse var en umid-
delbar Erkende'l:se af en Virkelig-
hed (II, 129). Forstaar man dette,
saa forstaar .man ogsaa, hvad N/r-
gaard ka'l'der >at se ud fra.Menig-
hedsstadet> (lI, 172). Det var det,
Grundtvig gjorde; det er det, der
skal glrcs for at reproducere o.e;

forstaa hans Ind'sats; g/r man i,kke
clet, forstaar man ingentin,g 

- 
og

Pastor N/rgaards stadige Indven-
ding eller Argument overfor ud-
skejende og frafarldne Grundtvigia-
nere er, at f. Ek,s. en Bjl,rnstjerne
tsjPrnson, en Morten P,ontoppid,an
simpelthen ikke forstod Grundt-
vigianismen, navnlig ikke dens
Menigh'ed,s,syn. Og jo laengere hen
im'od Enden af sit Vrerk Pastor
Nlrgaard ko.mmer, de,s strerkere ly-
der det fra Bogens Sidbr: >Mange af
dem, der f/lte sig som Grundtvigs
Disciple, havde dels nemrnet grum-
me lidt af Grundtvigs Syn paa Or-
det og lagde derfor noget helt
urigtigt ind iden >magel/se Op-
dagel,se>, dels havde meget ondt
ved at slippe det overleverede pro-
testantiske Syn> (ll, 270) 

- 
og

dels, kunde der vere tilfljet, havde
meget let vecl at slippe dette Syn,
overhovedet slippe det religi/se, d,et
kristelige i den Gru,ndtvigske Ind-
sats.

Thi det er endel,igt noget af det
karakteris,tiske ved den grundtvi-
gianslie Bevacgelse, at den saa let
glider fraternise,rende over i Tanke-
gange, der skulde synes omend
ikke uforenerlige (thi l\{ennesket er
ju'st en Forener af Mo,dsretninger)
med Grundtvigiani,smen, saa dog
mest egne'd,e til at lade den vise
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sin l(raft i Bekrempelse deraf .

Nlaaske dette harnger sammen med
den >F'olkelighed>>, der er noget
vresentlig,t i Grundtvigianismen.
Pa'stor N/rgaard re'degflr for denne
som Modsretning til l,nrdividualis-
me og Human.isme. >Sandheden
,er, at Kristendom og Fo'lkelighed er
i Pap;t med hinanden> (I, 266) og;
> Iiristenliv er et genfldt I\'Ienne-
skeliv, og det kri'stelige Menigheds-
liv er et aandeligt F'olkeliv unrle'r
al,le Himmelstr@g> (11,,297). Men
naar f. Eks. Ind,ividu,alisme og
Hu,manisme og Socialisme i aktuel
og populrer Tillavning 'bliver det,
der synes at fylde Folkets Hjerter,
at flde Be'gejstring, Liv og Lyst 

-saa staar Grundtvigianismens dör
med Klrerder paa, som ingen han
,se. Dog, den s'tore Tr/st, ja langt
rnere end det: den rige Kilrle til
Fornyelse er, at Grundtvig selv en
Tid lang var i samme Situation.
Han troe'de, endogsaa i sin mest
isolerede Tid, at var nogen folkelig,
saa var det ham. I hans ensomste
Periode, fra 1815 circa syv Aar
fremefter, da han var udvist af
I)annelsens gode Seilskab i Kj@ben-
havn, da han havde taget Afsked
med al prnstelig Virksomthed, og
rnens han f/lte sig som Gen,stand
for personlig Forf/lgelse - da han
i denne Tid gik ind i En,so,rnheden
og besvarede sin ydre Mo,dgang me,d
B/'lge paa B/lge af Liv, da fandt
han Folkelighedens og Kristelig-
he,dens Hjerte-Kilder. Det begynd-
te med, at han I'i,ge,som manede en
ny Udtryks,maade frem af sit In-
dre, en ny Stil, formet af Folke-
sprogets Talen-raader og Tonefal<I,
,saalerdes som han minrdedes det
Sydsjrellandske af sin Barnepiges
Mund, den fattige, v.erkbrudne
I\Ialene Jensdatter fra Gruml@se
nier Udby, han,s >>Sprogmester-
inde>. Dcr sarl han, den va,ldige
Gru,ndtvig, >Bibel'ens ensomme
Krmpe>, i l\{indet hensat for F-ld-
derne af den s,fllle Malene, som
havde sunget de gamle Salmer for
ham i Barnekamrneret. Der sad han
og lrerte folkeligt D,anrsk-eller- ret-

tere: fik det til at ge,nopstaa i sig.
Det er som han 'opf{rte et Myste-
rie-Spil for sig selv og med sig selv

- 
sonl om han vilde gPre noget lig-

nen<le som det, han i sin Ungdoms
Opvaagnings-Tid havde lest i
Schellings >>Brurno>>, om de antike
Mysterier, hvori Sjrelen rensedes
til Generi,ndring af de fordum an-
skuede Ideer om det sande, det
skpnne, det gode. Hvad der skete
med Grundtvig i denrie Situation
-- og man siger siklkert ikke for
meget, naar man mener, der veder-
faredes harn noge,t af mystisk Art

- 
det var ikke en Meditation i

Selverkendelsen,s Ensomhe'ds-Ceille ;

det var et Drama i Sjaledybet. Og
netop p,aa samme.Tid digtede han
Mys,telie-Spillet >Paaskeliljen>, det
f/rste og mest gribende Udbrud,
,dybt fra hans Sjrel'egrun'd, af ikke
blot hans religilse Opsitand'el,ses-
Tro, men ogsaa hans >>'urime-
lige Haab,> orn, at f/rst for hans
eget !'edkommende; s,iden for l)an-
mark,s sliulde intet af, hvad Bar-
net og Fo,lke't tidligst havde for-
numnret, gaa til Grunde eller vrere
ufrugtbart. Sandelig: ' den fa:lle,s
Kilde for hans Kristelighed og
Folkelighed vreldede dvbt og leven-
de i ham. Dog, ingen viilde tro ham,
han regnedes nrermest for at vrere
.gal. Men clette var en Del af Pri-
sen, han maa'tte betal,e for i sin
Personlighed at oprelte Pagte,n mel-
lem Kri,stend,om og Folketrighed.
Paa syntlerligt billigere Vilkaar
g0res saadanne Opdagelser og Ind-
satser ikke. Paa svnderligt billi-
gere Vilkaar varetages de ei heller.
N'Ien det for,s'taas neget sjreldent af.
Godtfolk, der deltager i en Bbvre-
gelse, dyrker en -isme, som en stor
Manrls Indsats har skabt. For dem
er Bevregelsens Brerekraft Kriteriet
paa, at de'n har Indsa,tsen i Eje.
Det, hvolaf man bliver baaren, er
det, der har det store Vrerd. Dette
er blevet Grundtvigianismenrs Skreb-
ne. Da den paa forske,lli$e Tids-
punkter 

- 
det n€rvrerenrde er et

af dem, -aa,ske det alv'orligste -saa sig gaaet i Staa, ja dirstanceret
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af andre Bevagels,er i Ti'den, slgte
dens Mrend at styrke dens Brere-
kraft ved at undersky,de den visse
af Tidens Krav (,som bekendt til-
frod,sstilles >Tidens Krav> ligervis
som anrdre Bmstier kun paa rette
Maade af den, der rider paa Ryg-
gen af denr). De var s,trax rede til
at revirdere Grundtvigian,ismen, ik-
ke i Forhold til de indre Vilkaar
for Udnyttel,sen af dens Vrerdier,
men i Forhold til de ydre. Saa-
ledes er >Grundtvigianerne> efter-
haanden bleve't F.olk af alle Slags,
forene'de i d,et ene: Frihed til alt
muligt, som kan paaberaabe sig
Livets Ret.

Derfor kan Pastor Nlrgaard
gfte Grundtvigianismens Historie
og dens nuvrerende Tilstand op i
disse Ord: >Det er i Historiens
Orden, at centrifugale Krrefter og-
saa i den grundtvigske Bevregelse
sretter ind med Kraft. Her mlder
vi ikke blot en heftig og overfor det
centrale ufor'staaende Modstand,
men ligesaa heftig og overfor det
cen.trale uforstaaende Tilslu,tning.
Hvilke Arter etler Afarter har ikke
Grundtvigianis,men produceret ! >> (I,
15). >Den grundtvigske Bevregelse
gik paa en for en aandelig Bevre-
gelse ene,staaen'de Maade i Bred'den.
Det skete i Kraft af en vreldig Ex-
pansionsevne, ikke alene berqende

>Mot,satsen mellan ande ocrtr
.f,orm, mellan det inre ooh yttre,
blir på d,et religiösa området lätt
till en kamp mellan fromhet och
kutt. En föran'dligad religio,s'itet
försmår sjärllöpt prunk och ytlig
prakt, men ds1 går också lätt över
till att betrakta varje yttre hand-
ling i flom.hetslivet såsom skadlig
för den sanna hängivenheten åt det
andliga.>1) Krirs,tu,s själv bekän-
pade ju med srtönsta be,stämdhet
f,arise,ernra's ytliga uppfa'ttning att
oätta religiös from;het huvudsak-
li,gen i iakttagandet av fastor, tvag-

ANDE OCH FORM.

paa den indre Kraft i det grundt-
vigske Syn, men ogsaa paa de rige
Tilknytnings,m'uligheder for den
hos alt menneskeligt og folkeligt.
Og den ffirle til, ikke'just, at det
centrale blev b,orte, men at det i,n-
denfor Bevregel,sen skubbedes til
Side. Brydningerne mellem de
centrifugal,e og de centripetale
Krrefter afgiordes til Fordel for de
f@rste. Jo talstrerkere Grundtvigi-
anis,men blev, des mere kom det
aflede'de og det igen af Aflednrin-
gerne afledede i Forgrunden>
(II,6).

Det vil ,sige, at Mottoet for
Grundtvigianismens Historie, saa-
dan som Pastor N/rgaard har s,kre-
vet den i d'ens Hovedtrrek, kunde
vrere: Gu'd bevare mig for mine
Venner, mine Fjender skal jeg nok
selv klare. Og det kan ikke nreg-
te's, at Pastor N/rgaard g/r godt
og dygtigt op med Vennernes For-
hold til Fjenderne. Hovedvregten
ligger paa Grund'tvigianernes For-
hol'd til Bran'desianerne. I. P. Ja-
cobrs€n kaldte dem morsomt: >dis-
se Meningrsfreller af en anden
Mening> (Breve S. 48). N/rgaards
Vrerk handler dels om selve Grundt-
vigs Indsats, de.ls om saadanne
ilIeningsfreller.

Emil Frederiksen.

ningar och andra rituella föreskrif-
ter. Han framhåller däremo't klart
och be,stämt, att det ej kornmer an
på rum och tid och a,ndra yttre
onnständigheter, utan att den sanne
tillbedjaren måste tillbedja Gu >i
ande och sanning>2), att Gud ej be-
dö,mer värdet av en männirska,s
fromhe'tsövning efter hennes yttre
beteende och uppsyn utan efter
hjärtats sinnelag. Han.s lärjungar
skola göra sig fria från hedningar-
nas sätt att bedja, som h,opa tomma
ord, i mening att de s.kola bliva
b<inhörda för sina många ords
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skulls). Faktiskt behärskade hos
d,e fle.sta hednafolken före Kri,stus
verkligen en mer e,ller mindre ut-
präglacl magisk inställning även
.den o,fficiella gudstjänrst,en, s'om i
följd tlärav var my,oket ytlig och
fordrade ej hjärtats inre deltagan-
'de utan huvudsak'ligen, ja enrdast
ett noggrant yttre iakttagande av
de fäderneärvda riterna och ett
orclagrant uttalande av heliga form-
l,er, sonl man ofta icke ens förstod
den ursprungliga meningen av. Ett
oriktigt ord, underlåtan'det av en
gest kunde enrligt deras nening tilil-
intetgöra hela det heliga verket,
men 0m anden var heli,gt sinnad
eller icke, därerfter frågade man
föga4).

Därför bemii'dade sig också S:t
Paulus att framhäva skillnaden
rnellan den gamla judi'ska och hed-
ni,ska kulten å ena si'dan och den
kristna å den andra. >Den Gud,
som har gjort världen och allt va'd
däri är, han som är Herre över
himmel och jord, han bor ej i tenn-
peil, som äro gjorda med hände'r>>

- 
(Paultts menar: på så sätt, sorn

hedningar förestätlla sig hans när-
varo) - 

>ej helle'r låter han be-
tjäna sig av männ,iskohänder, så-
som vore han i behov av något, han
som själv åt alla giver liv, anda och
allt>, bet'onar Ap,osteln i predikan
på Areopagen i Athens). Octrr i
brevet till kolosserna tadl,ar hatr
de noga avcirklade religiösa före-
skrifterna om >>mat och dryck, hö,g-
tid och sarbbat>6).

Allt detta, rsom vi läsa i det NYa
Förhundets heliga skrifter, frarn-
häver alltså starkt den kristna
gudstillbedjans anrdlighet. .Ia, om
uran betraktar sådana ord en'sam-
rna för s'ig och utan ,samrnanhan,g,
kunde man nåstan utläsa ur dern
en förka,stel,se av alla vttre kult-
handlin,gar över huvud taget. Men
detta är ingalunda fallet, sås'om vi
längre fram skola se. Dock begag-
nas sådana ur sammanhang ryckta
skrifttexter ofta som ett välkonr-
met stöd för det alltjämt - i tal
och tryck - 

upprepade påståendet,

att denna för den äkta kristna re-
ligiositeten så främmande ytlighet
ännu ej vore övervunnen inom ka-
tolska kyrkan, ja att den där t,ill
och med för allti'd stkulle ha f.unnit
ett säkert oc,h lagligt hemvirst.
>Hedendom, ju,dend,orn och kristen-
dom 

- 
de bilda tillsammans kato-

licisrnen>, så skrev Hei,ler. >>Primi-
tiv religion bildar det understa lag-
ret i kat,olici,smen. Den härleder
sig såväl från den orientalisk-
hellenistiska hedenrdomen som från
den gerrnans.ka, ehuru man icke
genomgående kan påvisa ett direkt
hi,storiskt Iån ut,an blott ofta kan
antaga att det är en spontan psy.
kologisk parallellbildning. I)et rika
katolska kurltväsendets mångahan-
,da riter äro a,rv och rester från
primitiv neligion 

- såvid.a de icke
äro efterbildni'ngar och fram,stäl{-
nringar av fakta ,ur tlen heliga
hist,orien. Många av dessa riter äro
dock så väl göm,da under ett kris-
tet hölje, att blott religionshistori-
,kern kan förstå deras hedniska
härstamning. .. Den hedniska ur-
leligionen le,r'er ännu kvar inorn
katolicisnren, visserligen ombildad
och föräd,la,d genom de högre hrist-
na och mystiska i'dderna, men o'bru-
ten i sin realistirska kraft>>. >Dock
måste man>>, så sökte Heiler något
försvaga sitt för oss föga smick-
rande omdöme, >akta sig att bryta
staven över denna prirmitiva from-
het, ty den är en äkta och djup
fromhet, ehuru den ligger under
den biblisk-evangeli,ska trons höjd-
punkt. Man kan, ja, man måste -för att begagna ett ord av Söder-
blom - akta och värdera allt det
stora och underbara i religionen,s
värld och ändock s€, var allenast
den kostliga pärlan finns>').

När Heiler för mer än tio år se-
dan sade ooh skrev såd,ana ord.
fann han också i de nrordiska län-
de,rna många efte'nsägare, särskilt
blan<l professore'rna och docenter-
na för den då mycket aktue,lla och
i sin rika,ste blorn ståen'de religions-
hist,orien. Efter altlt att döma synes
mån nu i våra dagar, då Heiler till
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ootr med återgått till e,n liknande
>pritni,tiv .religion>, ej rrr.-era hysa
så stor tillit till dessa resultat av
den religion,shist'ori'ska fo,rskning.
en. Må detta så vara. Men i varje
fall är det ännu ett mycket aktueillt
äm'ne för d'en så kallade p'o,pulär-
veten'skapen, 6om ju alltid haltar
många år efte,r d,en förkunnelse,
som går ut från universitetens höga
kate'drar. Det är ookså sedan den
så kallad,e reformationen hos prote:
stanterna ett orurbbligt axiom, att
><le evan'geliska kyrkorna äga ett
högre religiöst id,eal, de kato,lska
därem.ot en mera levande religiös
verkrlighet>. Vid detta läge synes
det väl kunna löna sig, att en gång
få klarthet i frågan om den yttre
formenrs betydels,e för och i reli-
gionen, i synnerhet för och i kris-
tendome.n. Vi vilja gruppera våra
tankar efter tre riktlinjer: I. Vi
få ej underskatta den yttre formen.
II. Vi få ej övenskatta en ren and-
lighet. III. Vi få ej draga falska
slutsatser ur vissa religion,shis,to-
riska fakta. Vi följa för denna
gång bl,ott den för'sta riktlinien:

Vi få ej underskatta den gttrc
f ormen.

Det är en självklar sak, att en
gudrstillbedjan och,en gudstjänst
över huvud taget, som är hlott yt-
lig, som bl,ott framträder i y,ttre
former oc,tr ceremonier, är utan
värde. Att nalkas Gud endast me'd

^sin 
mun och ära honom endast med

sina läppar, medan man låter sitt
hjärta vara långt ifrån h,onom, att
låta gud,sfruktan bestå erndast i
inlärda månniskobttd, detta måste
Gud för,karsta såsom han gjort re-
dan un'der d,et Gamla Förbunrdets
tid, då på hans uppdrag profeterna
ivrade mot sådana ytligheters).
Detta är' denna själ'lösa gu'dstjän,st,
som också vår Herre Jesus Kristus
förkastade me,d samma orde), och
genterm,ot vilken han yrkade på en
gud,stillb,edjan >i ande och san-
ning>. Gu'd for<lrar att all tillbed-
jan, även alla yttre ku'ltfonmer och
kulthandlingar ,skola framgå ur ett
äkta retigiöst sinnelag, att de ej få

vara endast läppannas verk och en
andelös bokstavsträldom. Det är
säkerligen i a,llmänhet människan
ovärdigt att br,uka sym.boler och
tecken, utan att fråga efter deras
m,ening. Men det är ännu mena
ovärd'igt för osrs att genb'm tecken
och hand,lingar låtsa ett sin,nelag,
som vi i verklighet ej äga. D,ock,
mest ovärdigt är att ge,nom sådana
tomma formler vilja hyckla from-
het inför Gud själv. F,ramför allt
för en kris,ten vor.e detta en myc-
ket ovärdig hållning och instäl,l-
ning. Ty detta är ju en av det Nya
Förbun,dets rnest utpräglade skill-
nade'r gentemot det Gamla: form-
träldomen oc,h boks,tavsträldomen
skola vika inför en hjäntats hän-
givenhet i uppriktig kärlek och in-
för arniden, inför Kristi ande, den
Helige Anrde, sorn i vårt hjärta ro-
par: >Abba, Fader>10) och >>som

själv beder för oss med outsägltiga
suckar>11). Att den kristna reli-
gionen enligt Gud,s och Kristi vilja
först och främ,st skall va,ra en an-
dens religion, därom äro vi alla
ense. Och om inom katolska Kyr-
kan dernna ande 'skulle fatta.s, om
alla yttre cerernonier och-gester och
forme,r endast vono ytliga och själ-
Iö,sa, ja, då kunde rnan med rätta
säga, att den ännu står kvar i
paganism ooh judendom, då vore
den på s,ätt och vis än'nu sämre än
dessa, som iu icke kände ett sådant
upphöit ideal'som Kri,s;tus visat oss.

Men vi veta kl'art ur vår Kyrkas
lära och kult, vi veta det av egen
erfarenhet, att vår katol's'ka guds-
tjänst med heha sin rika utform-
nirng iust är rnotsatrsen till andelös
ytlighet. Det kan ej vara vår upp-
gift att i detalj och in'gående be-
visa detta nu. Dock må vara nog
med att anföra några ord som bi-
s,kop Aul6n skriver i sin bok
>Evangeliskt och romenskt>>: >När
eva,ngeli,ska kristna besöka romer-
ska gudstjänster, medföra de ofta
därifrån intryck av e'n stark ocrtt
koncen'trerad arrdakt. Även om de
känna sig aldrig så främmande för
de många ceremonierna i en ro-
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mersk mässå och fin'na det som
företages aldrig så otillgängligt, så
bliva de dock gärna gripna av den
andakt'sfyl'lda stämning, s,om slår
dem tillmöte,s. .. det är här, om vi
se djupare till, fråga om någo,t vida
mera än blott 'ytliga stämningar'.
Det finns ett ord som är släkt med
stärnning, men som är oändligt
mycket rikare ooh djupare: anda,kt.
Det som djupast griper är icke den
'esteti'ska stämningen', utan den
andakt och tillbedjans anda, som i
så rikt mått /can slå en tillmötes i
romerska kyrkor>. Och han fort-
sätter: >Heiler, ,som torde kunn'a
sägas vara ett sällsynt oparti,skt
vitt,ne, säger härom: 'Jag har länge,
om,so,rgsfullt och fullkomligt opar-
ti,skt iakttagit bönelivet i de båda
kyrkorna, men jag har al,l;tid fått
det intrycket, att det bedes mer och
innerligare i den katol,ska guds-
tjänste'n än i den evan:geliska. Här
finna vi en sällsam paradox: de
evangeliska kyrkorna äga ett högre
religiörst ideral, de katolska där-
emot en mera levande religiös verk-
lighet'. Han (nämligen Heiler) til'l-
lägger: 'detta är icke mDz upptäckt,
utan många evangeli'ska teologer
hava uttalat liknande tankar'. Vi
hunna tillägga>, fortsätter Aulön,
>är det så, då är detta verkligen
något att tänka och tänka grund-
ligt över. Ett högre ideal och
ändål>t,)). Och ui kunna och måste
slutligen tillägga: Om vi i vår
Kyrka äga en m'era levande reli-
giös verklighet, så är detta just
därför at't vi, även vad gu'd,stjänsten
beträffar, äga ett högre och san-
n_are ideal, nämligen en religions-
utövning och en religi'ositet och en
kristendom, som vida fullkomliga-
re motsvara människans väsen och
Gurls och Kri'sti vilja!

Ty skulle detta vara kri,sten-
domen,s ideal att visa bort alla ytt-
re former eller åtmin,stone se i dem
något >primiirtivt> och >min'dervär-
digt>? Atrt fordra tillbedjan i ande
och sanning betyd,er ingalun'da ett
föraktande och ned,sättande av de'n
yttre formeri, den vill endast betona

innerligheten's prirnat. Hjiirtats till-
bedjan och vördnad och tacksam-
het måste vara huvud,saken, måste
leda och uppfvlla all gudstjänst.
Det är vi'dare ingen so,m betvivlar,
att det ej är nödvändigt att uarje
religiös ta,nke och känsla alltid
måste visa sig och spåras i det ytt-
re, i någon yttre åt,börd. Men den
yttre formen får heller icke helt
och hållet försummas eller ring-
aktas och underskattas, ty de,n är
till och med nödvändig och för ett
varmt religiöst liv, för en levande
gudstjä,nst o,umbärlig. Ja, utan den
leder ett må vara än så högt reli-
giöst ideal ald,rig till en levande
religiös verklighet.

Det är framför allt tre argument,
som de katolska teologerna b'ruka
framlägga för att bevisa detta. De
äro alla tagna ur människans sär-
egna natur och väsen ,såsom en
andl ig-kroppslig varelse.

1) HeIa människan, både henne,s
själ och hennes kropp äro skapade
av Gud och ti'llhöra alltså honom
och måste tjäna och förhärliga
honom. Alla fullkomligheter som
männi,skan äger just sås,om denna
kroppsliga, med de yttre sinnena
och de inre sensuella själskrafter-
na begåvade varel,se, ,också de äro
en gåva u,r Gud,s fadershan'd. Skola
vi då ej begagna oss även av dessa
ej nent anrdliga krafte,r till att be-
känna och vörda Gud, att tillbedja
hans makt och godhet? Har Gud
ej en helig rätt också till dem, att
de, icke blott ind,irekt gen'om ett
liv efter hans heliga vilja utan även
direkt, i och genom utövningen av
kulten och gudstjäns,ten, ställas i
han,s ti,änrst och brukas till hans
ära?

2) Allt, som rör sig i människans
inre, i synnerhe't alla star,ka och
djupa tankar och 'känrslor, tränga
med naturnödvändighet fram i
hennes yttre, uppenbaras genom
yttre åtbörder ooh handlingar. Ja,
just för vå'rt kroppsliga-an'dliga vä-
,sen är det naturligt, att en ständig
och ounclviklig växelverkan består
mellan vårt inr.e och vårt yttne: det
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inre vill uttryoka sig, gestalta sig i
synliga former, i ord öch hand-
Lingar, i sinnebilder och symboler,
och dessa i sin tur giva d,et som
sker i vårt inre nya kraf,t och stön-
re uthål'lighet. Det är ju ej de ab-
strakta och allmänna idöerna oclr
tankarna som göra intryck på oss
och kunna förmå o,s,s att inrätta
vårt liv efter dem, utan det är all-
tid den levande verkligheten - 

och
den är för oss männis,kor här på
jorden framför al'lt den kroppsliga-
antlliga verkligh,eten. Ju åskådli-
gare, ju mera tillgänglig för våra
si,nn,en e,n tanrke, en id6, ett ideal
framstäl'les för oss, des,to större är
deras dragningskraft. Och nu, när
det gäller religionen, blir då kan-
ske människan plötsligen ett rent
anrdeväsen, s,om är olberoe,rxd'e aiv
denna naturlag?

Man förutsätter hos Gud en myc-
ket klen p,edagogik, om man säger,
att han i kristrendomen har uppen-
barat för oss en religion, som är
rent personlig och andlig, och som
i följd därav egentli,gen skulle ute-
sluta alla yttre former och mate-
riel'la he,stånd,sdelar. Nej, Gud som
har skapat oss just .sådana vi äro,
beståenrde av både kropp och själ,
ha'n vet, såsom psalmi's'ten säger,
>vad för ett verk vi äro: han tän-
ker därpå, att vi äro stoft>1S), allt-
så ingalund'a rena ,andar. Ooh där-
för vill Gud, att vi tjäna och till-
bedja honom just på vårt sätt, på
ett kroppsligt'anrdligt sätt. Ja, det
är till och med ju,st kristend,omen's
djupa mening, att även allt som
är materiell't och kroppsligt skall
dragas in i religi,onen, i vårt för-
hållande till Gud, ooh i den nya
övern,at,u,rliga gudsgemenskapen i
ooh geno,m Jesu,s Kristus. Allt det-
ta materiella och kropp,sliga be-
traktas uta'nför kristendomen an-
tingen så,som >gudlöst>, oberoemde
av Gud, och i stor utrs'träckning le-
der det också männi's,kan bort från
hon'om, erller enligt en dualistisk
uppfatt,ni,ng säges det härleda sitt
ursprun€ från gudsfientliga makte'r
och därför åven vara fiende till

människans ande och måste i följd
därav fö'rnekas och förintas. Mern
genom kris,tend,omen 

- den äkta
kristendo,m,en V,irsserligen 

- 
har det

materiella och kroppsliga vis,ats sin
rätta plats igen: Även detta är Guds
verk o,ch skall tjäna till Guds ära
och förhänligande. I Kristus har
den oänidilige Anrden, har Gud själ'v
blivit rnänni,s,ka, en människa i aillt
lik oss, synden förutan. Den he-
lige Evangelisten Johanne,s vill lik-
som hamra in i oss just detta, då
han säger: >Och Ordst vairt kött>")
Kristus, Gudamänniskan, har på
mänskligt sätt tjänat och förhär-
ligat Gud och så visat os,s vägen,
huru även vi - i sanning och ande,
ja 

- 
men också på äkta mänskligt

sätt skola m€d h,onom tillbedja
Fade,rn. >Då vi äro sammanfogade
av en synlig ocitr osynlig, en andlig
och kropp,s,lig natur>>, säger St. Jo-
hannes av Damaskus, >frambära vi
också åt Skaparen en dub,bel vörd-
n,ad; vi sjunga honom lov i anden
och med vår kropps läppar; vi dö-
pa,s med vatlten och med anden och
fören'a,s så på dubbelrt särtt med ho-
nom; vi deltaga i mysteriekulten
och tillika i andenrs nådegåva>1s).

Men de'tta synliga och d'etta o,syn-
liga skola ej blott stå bnedvid var-
arndra, uta,n just i de kri.stna sak-
ramenten ocilr i d'en kristna litur-
gien fören,as de på det innerligaste
med varandra. Anden genomträn-
ger elemente,t ooh upphöjer det till
e'n övernaturlig vårdighet och verk-
lighet, det m,ateriel,la elementet där-
emot blrir ti,ll en nödvänd.ig symbol
och bärare, til.l ettt uttrycksfullt
verk'tyg för den arndliga nåden.

Varje religion kräver vidare ytt-
re for'mer, fordrar en yttre guds-
tjänst, en kult, om den vill vinna
människorna. Ooh om redan de an-
tika my,steriereli'gi'onerna, förr att
på något sätrt askådliggöra sina
tankar och aningar och för att
bri,nga dem i något så när meddel-
bar form, ej kunde nöja sig med
torra, ab,strakta ord, utan måste
söka efter sym'boler, poetiska ord-
språk och hymner samt dramatiska
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handtringar, så gälle,r detta i rnyc-
ket hög grad om kristendo,mern.
Dess mysterier äga ju ett o,ändligt
djuptt innedråll, ernedan de äro san-
na, gudom,liga he,rniligh,eter, och de
skola icke blott rikta sig till för-
ståndet, utan skola gripa själen i
hennes djuparste djup och bära hern-
ne upp till ett högre livs oanade
rikedo,m, so,m >>irrr,tet öga har sett,
intet öra hör't och s,om inrgen män-
niskas hjärta har kunnat tänka>16).
Denna så djupgående, underbara,
allt naturligt överstigande upplevel-
se måste, om den skall uttryckas,
taga sin titlflykt till s,innebilder
och symboler, till färger och toner,
till poesi, dramatik och konstlT).
Vår Herre Jesus Kristus själv har-,
när han vandrade omkring och
gjorde gott, al,drrig föraktat yttre
cerermonier, för att på så sätt i
sym,boler åskådliggöra Gudomen,s
osynli,ga ikr'.aft, srom bodde i hono,n.
Harn lade händerna på, vidr,örde de
sjuka lemmarna, välsi,gnade icke
blott männiiskor utan även föremål,
som tjäna till deras rbru,k, ,som t. ex.
bröd. Han sände ut si,na lärjungar
att göra det,samma. Vad ,under, att
apo,stlarna genast ifrån sitt först,a
u,pptr,ädand'e på pingstdagen följde
sin M'ä,stanes exempel och lära? En
kristen Kyrkra utan sakrament,
utan cerernonier och väl,s'ignelser
har 'därför aldrig funnits, odh en
sådan är över huvud tage,t omöjlig.
Ty - och detta är 'den tre'd;;',e grun-
'den som de katolska'te'ologerna a,n-
föra för att bev,isa nödvändigheten
av en yötre f'onm:

3) Lirksom al,l,a andra religions-
f'o,r:mer är även kri,stendornen en
social företerelse. Icke bl,ott de e,n-
skilda indivi,dern,a måste tjäna och
tillbedja Gud, utan också männ,i-
skosläktet såsom sådant, männi-

skorna,s ,sociala gnupper såsom så-
d.ana, ern'erdan äve,n de äro en gåva
av Gud. Men huru voxe ,en genen-
sam gud'stjänst möjlig utan yttre
former? utan att all'as tankar och
känslor yttra sig ooh liksom sam-
mankn5lta;s gernom samma 'ord, åt-
börd,er och handtlingar? Så är det
alltså än en gång s,ant: varje neli-
gironr knäver nödvändigt yttre fo,r-
mer, fordrar en yttre gudstj'än,srt,
en ku[t, och neligionshirs,torien be-
vi'sar, atlt det ej f,inns någon relfi-
gion alls utan detta. Och just de
kristna sakrramenten och det k,rist-
na o,ffret, ,sorn äro m,edeilpunl<ten
för h,ela den kris,tna liturgien, skolra
ju efter Krirsti virlja octr mening
vara ett stankt,band för den kri,slt,na
gemen$,kapen och enlheten och för
en gemensam och enhällig bekän-
n'e'ls,e. Krirsti Kyr,kas världs'omfam-
nande rkato icitet skarll upp,e,nibarras
även gen,om den gemensam,ma och
allmänna yltre kulten.

Vi ha a,lltså många skäI, filo-
sofiska, p,sykolosiska, ,hi,storirska
och te'ologirsika, sorrr må,ste hi,ndra
oss att underskatta d'en ytt're for-
me,ns betydelse för och i r'eligi'one,n,
framför all,t för oe,h i kristend,o,men.
Men detta skall bli ännu m,era upl
penbart för osrs, om vi begrunda,
vart en överdriven, verklighets-
främ,mqnde andilighet faktirsrkt le-
d,er ,och måste föra. Dock där,om
en annan gång.

J. Gerlach.

1) Odo Casel O. S. B, Die Liturgie als
Mystericnfeier. Ecclesia orans IX.s. 105.,) Jf. Joh. 4: 23, fI. 3) Jf. Matt. 6: 1, ff.
a) Casel, s. 105, f. u) Apg. 17t 24, f. \ Kol.
2z 16. 7) Fr. Heiler, Katolicisnen, s. 22, l{.
a) Jf. Is. 222 73. e) Jf. Man. l5: l, ff.
ro; Gal. 4: 6. t1) Rom. 8: 26. tz1 G. Aul|n,
Evangeliskt och romerskt, s. 79, ff. 13) Ps.
103: 14. te; Joh. l: 14. '5) De fide ortho-
doxa 4: ,r. re1 1 Kor. 2:9. t?) Casel, s. 126.
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LT]TTn I\AMENSEN

EN FRANCISKANERSKIKKELSE FRA
REFO RMATI ON STID B N.

VED P. D. S.TEIDL.

7. RIBLIOTHEKET.
Endelig havde Liithe naaet det

Maal, han i de sidste 20 Aar havde
arbejdet for. En h/jere katholsk
Skole var blevet grundlagt. Til en
katholsk Skole h/rer et katholsk
Bib,liothek. Ogsaa det havde Liitke
trcnkt pa,a og lidt efter li'dt samlet
ikke saa faa BPger. Den af Henrili
Man,dix under hans 'Iilsvn forfat-
tede Katalog n€vner 93 Bind. f il
dis,se kom >Borgernes Gave>, saa at
hele Bibliotheket omfa,ttede 338
Numre; i Ti.dens L/b gik 11 deraf
tabt. Nu opbevares l,äfkes Biblio-
thek paa Museet i Flensborg, rne-
dens han,s saa ofte onrrtalte ilIanu-
skript, del efter O. H.. N{/llers Tid
aldrig h:rrr'reret Genstand for grun-
dig Behand,ling, endnu stadig fin-
des paa Latinskolens Bibliothelt.

Sk{nt Liitkes Bibliothek er en
Santling af Rang, er det bleuet be-
handlet meget stedmoderligt i Lit-
teraturen. F-oruden O. H. N{ollers
Bogfortegnel,sel) og Kurt Graven-
kamps Inkunalrel,berskrivelse2) fore-
ligger ingen st/rre Afhandling der-
om .Og dog vilde Bibliotheket kun-
ne give os ikhe saa faa interessan-
te historiske Op,lysninger, og det
rnaa haabe's, at de der skjulte Skat-
te engang vil hreves. I B/gerne fin-
des en Mrengde Randnoter enten af
Liitke selv ell,er af tidligere Ejere
oq senere Lresere, Prisen er ofte

r) Olaus Heinrich Möller, Flensborg 1774:
"Erneuertes Andenken der milden Stiftun-
gen . . . des Ludolphus Naamani", S. 45-49:
"Catalogus librorum, quos Gymnasio Flens-
burgensi legavit eius Fundator Ludolphus
Naamani.r; "Nordelbingen." 7. Bind. Verlag des
Kunstgewerbemuseums der Stadt Flensburg.
1928. Side 113-135: Dr. Kurt Graven-
kamp: "Die Inkunabeln und ausgewählte
Drucke des 16. Jahrhundcrts aus der Sc.
Nicolaibibliothek in Flensburg".

vedf/jet og varierer fra 1-5 Daler,
fra 1-4 Iltark lybsk elller 'dansk.
f ra 8- 18 Skilling. Tit er ogsaa
K/lredagen angivet, engang imel-
lem Srelgeren, enkelte Gange hele
Bogens Hirstorie. Liitk,es Blger ken-
des enten verl hans Ma:rke, et s,tort
foroven og forneden lukket latinsk
X, fra hvis Midte der udgaar til
venstre et lille vandret Kors, og i
hvis lvrige 3 F,elter ikke saa sjrl-
dent findes hans og F,orddrene,s
Forb,o,gstaver (Luclolf, lohanne's,
Phatleoh). Eller de brerer B,etegnel-
sen: >liber Lud,uensis> eller har en
latinsk Inskript.ion (sredvanlig saa-
ledes lyden'de: >>Hic liber p,ertinet ad
Bibliothecam ex naaman Ioannis
et eiu,s uxoris Phalech testamento
exstructam flensbulgi>).

tr{eerkeliet nok nrangler i Henrik
Mandix's Iiatalog flere Blger, solrr
bestemt havde vieret i Liitkes H:en,
d,err. Saaled,es nievner han 'selv en
>.I{risli Ef terf @lgelse>>, som han
havde benyttet ved sin Oversette,l-
se, dog vi vil forgrcve,s s/ge den i
Bogfortegnel,sen. Heller ikke finder
vi der Ger.sons B/ger, hvoraf han
havde 0aget ilike saa faa Ting. Af
Wizel findes vel et Par Bflger, me'n
der mangler netop cle, som Liitke
ordret har oversat. Dog vi ved jo
illke, hvorviclt de her nrevnte B/-
ger blot har vrcret laan,te eller vir-
kelig var i hans Eje. For Resten
byttede han ogsaa B/ger.

I det sttore og hele maa vi b,e-
nregte, at vi i Liitkes Bibliothek
finder Kildelne til han,s Manu-
skript. I\[en noget kan dog paa-
peges. Af den veldige Co'dex >Iion-
ciliesamlinger> (2 Bind, Paris 1524)
havde han taget Paverne Clem,ens'
og Airaclets Breve, som vi finder
oversaitd i Manu'skriptert. For Re,s-
ten,har denne Codex mange Rand-



-213-
noter, hvoraf den ,sidsrte lyder:
>Sub pani,s spe,cie tantum oommu-
nicandi su,nt laici,> (Lregfo'lk maa
ku,n faa Komrnunion under Br/-
dets Skikkelse). Ogsaa den h.
Hierony'mus' Brev til Paulinu,s fin-
des i en af Bibliotheke,ts Bibel-
udgave'r.

Iblandt Liitkes 93 ellers helt ka-
tholske B/ger Maar ogsaa en pro-
te'stantisk (>Vitae patrum i,n u,srum
mini,strorum ve'rbi, quo ad eiu,s fieri
p,otuit repurgari per Georgium Ma-
,iorem cum praefatione Dqctoris
Martini Lutheri. Wittenberg 1544).
Side 315-320 behand'le,s de samm'e
Emner, som Liitke omtalte i sin
Afhandling orn Fristelserne.

En Mand, med hve,m Liitke stod
i ve,nskabelig og litterrer Forbindel-
se, var Bertram Pogwisch af Buck-
hagen i Angel, en SPn af de,n lige-
Iede,s imod sin Rerligion indtil Dl-
den trofaste Wolf Pogwisch. Ber-
tram havd.e i lren,gere Tid opho'ldt
sig ved det franske Hof og stod og-

Vanställandet av Palestinas
heliga platser,

framkallat av den tilltagan'de in-
dustrialiseringen, som i sin tur be-
ror på det judiska expansionsbeho-
vet, röner nLumera också i Englan.d
allt mera motstånd. I underhuset
konrmer inonr den när'nrasle tiden
en moti,on att väc,kas, som ri,ktnr sig
mot vanstä'llanidet av de heliga plat-
serna. Den går ut på, a'tt dess,a ltlat-
ser skorla behandlas med samma
vördnad, som varje nation själv-
fallet ägnar sina nationalhelgedo-

saa i Kejser Carl V.s Tjeneste. Han
var nr.eget from og m,eget ivrig og
disputerede gerne paa Gottorp Slot
og i Bordesholm orn religi/se Em-
ner. Smr,lig roste han sig af, at han
1552 i Wittenberg havd'e forsvarot
de 8 Artikler imo'd Melanohton. Han
d/de paa en Val,fant til Italien i
Byen R/mme i Hessen. Codex 237
har till,hdrt denne Adelsm,and. De't
er den 1551 udko,mne >>Hierarchiae
ecclesiasticag asserti,o per Albertum
Pighium>. Under Titlen staar Ber-
tram Pogwi,sch's Navn. Derefter
>at iam empturs pro bibliotheca
Naa,many Iohannis Frl,ensburgi da-
lero ttn,o 1559-1564>.

Her b/r ligele,de,s nrevne,s Folio-
codex 202 (CöIn 1540 >Bap. Plati-
n.ae Cre,rnonensis de vitis ac gestis
su{lrnorum Pontificum>) med f/l-
gende Note paa Titetlbladet: >hic
Platina ab Alberto puhio reprehen-
ditur in sua hierarohia ecclesistica
tol.173>.

(Forts.)

nar. Liksom den engeilsha ntan-
datsrege,ringen skyddar judarnas
klagomur, skall s,amma rätt till-
komma de kristna beträffande de
för dem heliga or:terna. Ljustrilder
skola belysa m,otionens syfte. Av
dem fra,mgår t. ex., att Tiberias sjö
förstör,t,s g€nom sluss,ar och upp-
dämningar för Jeru,salems elektri-
citet,sverk. Liknand,e klagomå'l gäl-
la Döda havet. Själva J,erusalem,
den heliga staden, ho,tas i sitrt be-
stånd. Tomt- och husspekulante,r
hålla nämligen på. med att uppkö-
pa mark s,tyeke f'ör s'tycke runt om-
kring den gamla staden förr a,tt på
de gamla historiska platsern'a upp-
bygga lyxhotell och affärshu's i
amerikansk s,til. I ett av >Palästina-
Post> nvligen till den engel'ska hög-
kommissarien riktat brev heter det
bl. a.: >Enlig't historien har staden
36 gånger förstörts och åter upp-
byggts. Nu ho'tar faran, att den för
37:de gången skall förstöras. Tidi-
.gare hava des,sa vallar och nural
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angripits av fientliga armöer. I
våra dagar. har en hord av speku-
lanter. överfallit henne, som hotar
att förintLa ,hennes vär-dighet och
skönhe,t. Den gamla inre staid.en
erbjuder all'tiämt bilden av orien-
taliskt småstadsliv från en för
länge sedan förgången tid. Redan
under de närmpst förflutna århund-
rade'na begynt,e man förtaga det gri-
pande intrycket därav genom prun-
kande europeiska byggnadsstilar.
Men långt värre är det 20:de sek-
lets Jerusalem: ett förskräckligt
virrvarr av byggnader i de mest
ytterligtgående europeiska och ame-
rikanska stilarter, ett kaos utan
harrnoni och rytrn, som hotar att
trycka ned och sönderkrossa den
lägre inre staden. Om detta vilda
nybyggande tol,er.eras unrder ytterli-
gare tio år, kommer det gamla Jeru-
salem att se ut som en stad, som på
alla sidor är omringad av ohyggliga
iättar. Jerusalem, den heliga sta-
den, är åter i fara.>

"Dublin Review" under 100 år.
Den äldsta kat'olska tidningen i

England, >The Duhlin Review> har
i somm,ar firat sittt 100-årsjubileu,m.
Det festnummer, som med anled-
nin'g härav utgav's, ådagalade på
ett förträffligt sått ti,dningens 'ro-
rika historia - 

denna tidning, som
under ett helt 'sekel med obrutet
mod ooh stigan'de framgång käm-
p'at för Kyrkans framryckande i
England ooh för de irländska kato-
likernas'frihet. Impulsen till st,ar-
ten gav en i London boen'de ir-
ländsk journalist, som lyckades för-
må D:r 'Wiiseman; dåvarande rek-
tor för engel,ska koll,egiet ,i Rom,
att ti,llsamman,s rr€d Daniel O'
Conn'el'l qntn'd,a en kvarta,lstid-
skrift för att därigenom s,kapa en
motvikt rnot de stora trosfientliga
reyyerna. Under sina första år ha-
de tidskriften att kämpa med de
s'törsta finansiella svårigheter, s,å

att, båtle utgivare och förläggare
titl god.del själva måste stå för ut-
gifterna. Den från början mest

framstående medarbetaren var D:r
Wis'eman, ,som i D:r Russel of
Mayn,ooth fann en värde,full hjä,Ip.
Bladets egentliga famgån:g tregyn-
te först sodan det lyckat's att till
dess ledn'ing knyta en av de litte-
rärt mest begåvade konvertiterna,
W. G. Ward. Sedan d,ess hava alla
Iedande katolska andar, särskilt
den stora skaran av berixn'da kon-
vertiter, tagit livlig del i bladets
vidare utveck'ling. Bekant år, att
även >>D,ublin Review>) v,ar en an-
ledning till Kandinal Newm,anrs kon-
version. D:r Wisem,an hade ,i tid-
ningen underkastat den då upp-
blomstrande Oxford,rörelsen en in-
gående och skarp kritirk. D:r New-
man, som fick artike'ln sig till,sånd,
,blev genom D:r Wisemans, u'ttägg-
ningar så skakad i sin självsäker-
het, att han från den stunrden bör-
jade att a,llvarligt tänka på at,t över-
gå till Moderkyrkan. Angående tid-
nin,gens betydel.se för hela den
engelska katolicisrnen skriver >The
Univer'se>: >I historien om .den

katolska Kyrkan,s återupprättan'de
i detta lan'd har 'Dublin Review'
spelat en livsvi,ktig roll och vida
överträffat de förhoppningar, dess
grundare satte till densamma för
100 år s'edan. Decennium e,fter de-
cennium var den centrum för ka-
tols'kt religiöst arhete och för ka-
tolsk vetenrskap, och på dern tiden
då kardinal Manning var ärke-
biskop av We,stmin,s'ter, var den
det viktigaste organet för försva-
randet av den romerrska sto,len mot
de oavlåtliga angreppen från mort-
ståndarnas sida. Kardinal Vaug-
harn, den,n'e o,u,ttrö'ttlige förkämpe
för den katol,ska presrsen, lämna'tle
sedan tids,kriften som ett dyrbart
an' till sina eftertl'ädare på Werst-
minister,s st'ol. Så tjänar den på
nytt varje ny generation, och det
finns knappt en betydande.ka'tolslk
skrift,ställere i den engclsk-talan'de
världen, som icke återfinnes i den
ärorika raden av medarbe.tare.
De,ssutom har 'Dublin Review's
exempel lett tiil startandet av tal-
rika and,ra tidni,ngar. En av de få



däribland, Eorn hållif s'tånd rno,t
tiden,s storm, är 'Universe', vars
förnämste 'till,skyndare var kar-
dinal Wiseman själv, som önslrade
få till stånd en folklig katol,sk
publikation>.

500-årigt birgittinerkloster i
Estland.

Det gamla birgittirnerktlostret vid
Pirita i Estlan'd kunde i august'i i
år fira sitt 500-års jubileu,m. Ut-
grävningen av den åldriga klo,ster-
anläggningen, som på senaste tide'n
bedrivi;t's till stor d'el med hjälp av
privata svenska medel och under
l,e'dning av sve,nska riksantikvarie-
ämbetet, har lämnat ett synnerligen
förnämligt rers,ultat.

Klosteranläggningarna är, en,ligt
vad Svenska Dagbladet inhämtat
av antikvarien Bertil Berttrelso'n,
speciellt mälklig bl. a. som bevis
derls på den för,trindelse, som existe-
rat mellan Sve,rige och Bailticum
långt före den politiska expan,sio-
nens tid, dels på hur den hel. Bir-
g,ittas rykte redan tidigt spridde
sig. Klos'tret vid Pirita hör till Vad-
stenaklostrets allra tidigaste ä,tt-
linga,r, det sistnämnd'a var knap-
past påbörjat, när grunden till det
e,stni'ska dotterklostret lades 1407.
Detatljkännerdo,men o,m klostret i
Vad.stena van det nog si och så med

- eliest brukar iu inom all ordens-
arkitekt,ur en vi,ss standardtyp gå
igen från plats till plats, och Bir-
gitta hade ju in i minrsta dertalj
fixerat sin klosterbyggnad med
ledning av sina up,penbarel,ser.
Men i det e,stnis,ka klostret saknas
t. ex. brödrakoret i väster, ett spe-
ciellt känne'tecken.

Dock har tyd;ligen de,n ena im-
pu,lrse'n ef'ter den anldra unider k'lost-
ret,s uppförande kommit från Vad-
stena. I Vadstenaklo,stret fanns
exemp,elv,is det s. k. talehuset i väs-
ter nedåt sjön, där bröder och sy'st-
rar fingo mölas oc.h samtala. Denna
detalj är så typirsk fö,r birgittiner-
klostrens at'kirtektur, att den också
finnes företrädd i Piritaklostret,
men efte,rsom hela anläggningen

- 2t5 --
hår är annorlunda orienterad ån i
Vadstena, ligger talehuset här i
öster i ställ'et. Just hit, där munk-
och nunnekonvent stötte ihop u,tan-
för kyrkan, har platsen för ut-
grävningarna varit förlagd. I n,orr
låg nunnetkonventet, och här äro
stora partier av nunnornas kors-
gång, där i senane ti'der en de'l fat-
tig,t lb,lk uppförde små primitiva
bo,städer åt sig. Väst'ra gavelhörnet
kon,ser-verades på ry,s,k tid. Det var
den första kon,se,rveringsåtgärden,
sonr företogs på kyrkan, och ett av
de ytte'rst få prov på f'ornminnes-
konservering, s,om över huvud taget
förefiromrma i Estland från tiden
före lande't,s politis,ka självständig-
het.

Rirksantikvarien Currman i Stock-
holm har varit varmt intrels,serad
för det gamrla estniska birgittiner-
klostret, och redan 1929 förde han
fra.m tanken på desrs ufgreivning
och kons,ervering. Följande år upp-
mätte,s kyrkan på svens,k bekost.

- na'd. De senare åren ha själva a'r-
betslönerna u,tbe,talts av e,stniska
state'n samt de,lvis betäckts med
inträde,savgifte,r vid ruinen. Ar-
betsledning, ritningar, foto,grafe-
ringar och resor hava bestritts med.
svenska medel. Profe,ssorn i kons,t-
historia Sten Karling i Tartu har
närmast repne,s'e,n'tera,t ledn'ingen
på platsen med den estniske konst"
hirst,orikenn Neumann som biträde,
vi.lken även studerat konserverings-
teknirk i Sverige.

Mgr de la Villerabel,
som med den helige Fadernis sank-
tion nedlagt sitt ämti,ete som ärke-
biskop av Roue'n och sarritidigt ut-
nämnt,s till titulärärkebiskop av
Melitöne, tog den it ;uti avs,käd av
sitt prästerskap.

Den 72-årige prelaten höll till de
250 präster, som samlats krin.g
honom med generailvikarier och
domkapitel i spetsen, fö\'ande tai;
varigenorn en myoket ointalad at'r-
gelägen;he't fick bn til'lfredsstdllan-
de, av äkta kyrklig anda besjälad
l<isning.
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>Det är med djup sorg jag tager

farväl av Ed,er. Trots skils'mässan
skall mitt hjärta alltid vara hos
Eder, som skänkt och bevisat mig
så mycken ti'llgivenhet.

Det som mest har glatt mig
ifråga om den helige Fa'dernrs be-
slut, är icke, att han har givit mig
,en tite'I, det är, altt han givit till-
känna,. att det är blott efter den 4
juli, som jag icke m,er är ärke-
ftriskop av Rouen. Ända till de,ss
var jag helt Bder. Jag år uppfylld
av djup tacks,amhet mot påven,
som har beslutat enligt r'ättvisans
krav. Jag skaill aldrig glömma vare
sig han's stora välvilja eller den fa-
derliga anda, varmed han m'ottog
min avskedsansökan. Jag sakna,r
ord 'för a,tt 'uttrycka min glädje
över att mellan den dag, den 4 iuli,
då jag icke mera var ärkebirskop av
Rouen, ooh den dag, då Hans Helig-
het utnäm'nde mig til,l ärkebiskop
av Mdlitöne, inte,t uppehåll varit.
Hela mitt liv skall ja'g bevara en
sonlig tacksam,hetskänsla mot på-
ven.>>

Modern teknik och själslig
ensamhet.

'I en ledande artikel för ej län,ge
sedan, betitlad >Solitud,ine dell'o
spirito>, utgick >>Osservatore Ro-
mano)) från en betrakte'l,s'e, sioim
den store fran,ske vetenskapsma,n-
nen Ampöre anställde 1818. Am-
pöre skrev då tilt en av sina vän-
ner: >Akta dig för att helt få,ngas
av vetenslkapen som i gamla dagar I

S'tudera denna världens ting, eme-
dan det är din yrkesplikt, men se
på dem blott med ett öga; ditt an-
dra öga rnå ständigt vara rirktat på
det eviga liuset. Lyssna på de visa,
men hör på dem med blott ett öral
Skriv bl,ott m,ed en hand, med den
andra klamra dig fast "vid Guds
klådfåll, likso,m etf barn håller sig
fa,st i sin fars kläder>. >Osserva-
tore Romano>> kommenterar de,s,sa
Ampöres betraktelser på följande
sätt: Vår tid's andliga prorblem

ställa oss'inför frågan: Tro eller
vetenskap? Uppen"barels'e eller för-
nuft P,artikularistish teknik eller
andlig universalism? Detta alter-
nativ är blcrtt möjlig,t därför, att vi
levu i leknikens tid, som förnedrat
vet,e'nskapen till att vara hant-
langa're. Tekn,iken hår splittrat en-
he,ten och därför också vetandets
andli,ghet, varigenom själen gjorts
ens,am. Det rör s,ig emellertid icke
här om den e,nsamtlet, s,om är nöd-
vändig för varje p'ositivt skapande,
utan om v,eirklig övergivenhet.
Båda ögonen, båda öronen, båda
händerna klamra sig fast vid jor-
diska ting, vari'från anden är bann-
ly,st. Anrden tränges tillbaka i en
enrsamhet, där den förtorkar. Den
kan icke m,era behärska tingen i
världen, em,edan världen fordrar,
att den skall tillhöra henne. Am-
pöres ond, som vi citerat, giva ,o,s's

nyckeln till prohlem,ens lö,sning.
De peka på pri'ncipen oc.*r gränser-
na för kristlig aktivism. Principen
s,äger o,s,s, att vi mås,te uppfylla de
pli'kter, vårt stånd ålägger 0ss.
Gräns.erna uppdragas av en annan
icke mindre virktig plikt: att stän-
digt förb'liva i nära och levande
förbindel,se m,ed de eviga tingen.
De'n m,oderna teknike,n h,ar förrått
denna princip och övers.kridit des-
sa gränser, varigenom anden blivit
landrsförvisad. Det s'om blott är
verktyg har förklarats för måI, och
därigenom har .den moderna tek-
niska kulturen fått karaktär av
andetomhet och meningslöshet.
Blott om vi åter tillerkänn,a anden
primatet, om vi enligt Ampöres
maning rikta vårt ena öga oavlåt-
ligt på det evi,ga ljuset, kunna vi
lösa själen ur ders,s isolering och
skapa verkligt bestående kulturvär-
de'n, ty, s,om Ampöre s,kriver i en
annan betrak'tel,se: >Denna värl-
den's väsende skall förgås, och om
du livnär dig av idel fåfängligheter,
skall du förgås därmed. Men Guds
sanning varar evigf, ooh om du liv-
när dig därav, skall du äga bes,tån,d
s10m d,en>).

Hålsingborg I 936. Äkti€botaglt Boltryclc
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