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SANKTA BIRGITTAS UPPENBARELSER.
BOK I. ·KAP .. 7,
Jungfru :Maria ord till �ancta Bir
gitta . . . kungörande mång underlig
ting 0111 Kristi pina,
I min sons pinotimma grepo och
fångade hans ovänner honom, slogo
hononJJ på kinden och uppå halsen, be
spottade honom.
.. , När han var dömd till döden,
lade de korset på honom, att han skulle
bära det till pinostället. Och då han
hade burit det en liten stund, kom en
man och tog korset och bar det. Och
medan min son var pål väg, slogo som
liga honom uppå halsen och somliga i
ansiJ-<tet, så hårt och krnftigt, alt fast
än jag ej ·såg dem, som slogo, så hörde
jag granneligen slagens ·ljud. Och när
jag kom till pinostället, ,-.äg jag alla
redskapen till hans död. Och när min
son var framme avtog han själv sina
kläder. Dråparna och bödlarna sade
sins emellan: dessa kläder äro våra
och ej får han dem åter, ty han är
dödsdömd . . . Då kom en man löpan
de och gav honom ett kläde, med vilket
han omgjordade sina länder. Därefter
grepo de .grymma bödlarna honom och
uttänjde först hans högra hand och·

fäste henne till korset, vilket var ge
nomborrat för spikarnas skull. Och
de genomstungo handen, där benet var
fastast och håt"clast. Sedan utdrogo
cle andra handen med rep och fäste
henne lpå samma vis till korset. Därpå
korsfäste de högra foten och över hen
ne den vänstra, så att alla ådrorna och
S· enorna uttänjdes och ,söndersletos,
Sedan detta var gjort, satte de törne
kronan på hans huvud, vilken så smärt
samt stack hans vördnadsvärda huvud,
att hans ögon fylldes, öronen tilltäpp
tes samt skägget uppfylldes och tjock
nade av det neclerströmmande blodet,
Och cläi han hängde, blödande och
genomstungen, varkunnade han sig
över mig, som stod nära, gråtande, och
han såg med bladfyllda ögon på min
systerson Johannes och antvardade mig
åt honom. I elen stunden hörde jag·
somliga säga, att min son var en röva
re, somliga att han var en lögnare,
somliga att ingen vore värdigare döden
än min son ; och: min smärta förnyades
av att höra detta. Och så som sagt är:
då första spiken fästes i honom, föll
jag ned liksom död - mina ögon
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svartnade, mina händer och fötter
skälvde och jag förmådde ej att se upp
för min bittra och stora sorg, förrän
han var helt kors.fäst. · Då jag åter
stod upp, såg jag min son ömkligen
hängande och jag, hans sorgfullaste
moder, kunde näppeligen stå för so1:
gens bitterhets sktl'll. Men min son.,
seende mig, ropade med klagande hög
röst till sin Fader, sägande: 0, Fader,
vi övergav du mig? som 0111 han ville
säga: ingen har misskund med mig mer
än du, min Fader. Då syntes hans
ögon såsom halft brustna, hans kinder
insjunkna, ansiktet sorgset, munnen
öppen· och tungan blödande, magen
tryckt in emot ryggen, vätskorna ut
torkade, som om inälvorna vore borta;
hela hans lekamen var blek och tynan
de av blodförlusten, händerna, och föt
terna hårt uttänjda och utdragna efter
korsets spikhål, skägget och håret över
allt bestänkt med blod. Och när min
son hängde så sargad och blå och blö
dande, då var endast hjärtat friskt,
därför att det var av bästa och star
lrnste natur; ty han tog av mig ele n
renaste lekamen, allra bäst samman
fogad och skapad. Hans hud var så
fin och tunn, att blodet genast utgick,
om han sårades än så lätt; och hans
blod var så friskt att det syntes tvärs
igenom huden. Och därför att han
var av bästa natur striclcle livet länge
med döden i hans sargade lekamen:
stundom gick värken ur hans sönder
slitna lemmar och senor tiH hjärtat,
vilket var oslitet ochr friskast, och plå
gade det med outhärdlig värk och pina,
stundom nederfor värken från hjärtat
till, de sargade lemmarna och förläng
de dödskamperr med bitterhet. När
min son var ansatt av denna plåga, såg
han på sina gråtande vänner, vilka
hellre velat tåfa denna pina i sig själ
va, med· hans hjälp, eller också evin-

nerligt brinna i helvetet, än se honom
pinas så mycket. Sorgen över vän
nernas sorg övergick all elen smärta
och bedrövelse, vilka han tålte i sin le
kamen eller i hjärtat - �å innerligt
älskade han dem.· J:VIen för övermåttan
lekamlig oro och pina ropade hans
mänskliga natur till Fadern, sägande:
o, Fader, i dina händer antvardar jag
min ande.
Då jag, hans sorgfullaste moder,
hörde denna stämma, skälvde alla mina
lemmar i mitt hjärtas bittra sorg och
så ofta jag sedan tänkte på den stän�
ma n, var hon liksom närvarande och
ljöd i mina öron. Eftersom döden
nalkades och hjärtat brast för plågor
nas storlek och makt, skälvde alla lem
marna och huvudet lyfte sig något
litet och böjde sig därefter åter ned ...
Då alla gingo bort,. kom en man och
stötte spjutet i hans sida så hårt att
det nästan gick ut p å andra sidan. Och
när spjutet drogs ut, syntes udden röd
av blodet. Och det tycktes mig, som
om mitt hjärta blivit sönderskuret, då
jag såg min käraste sons hjärta genom
stunget. Därefter vart han nederta
gen av korset och jag tog honom i mitt
knä, liksom en spetälsk man, helt blå
och blodig. Hans ögon v6ro brustna
och fi1lla med blod,. munnen kail som
snö, skägget likt vidjor, anletet hop
krympt . . . Sedan lade de honom på
ett rent linnelakan och jag torkade
hans lemmar med min linneduk och
jag tiUslöt hans, ögon och mun, vilka
voro öppna i döden. Därefter lade de
honom i graven. Ack, huru gärna ha
de jag velat,bliva lagd levande i graven
med honom, 01111 så hade varit hans
vilja. Sedan detta var gjort, korn elen
gode Johannes och förde mig hem. Se
min dotter, dylika ting tålte min son
för dig. Älska honom därför av hela
ditt hjärta.
1
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KONSTEN FÖR G UD.
Konsten för Gud är den formel, som
Georges Ramaeckers, belgare, katolik
och skald uppställt gentemot elen mo
derna sakrosankta tesen: Konsten för
-Konsten, och under denna devis har
han utgivit sin lilla tappra och strid
bara tidskrift La. Lutte.
Kansten för Gud är ett härligt fält
rop för dem, som gå till kamp såväl
mot derr rent osedliga, som emot elen
flyktiga och efemära konsten; det är
en regel och ett bud för konstnärer
och 'författare, vilka icke blott känna
grundlagarna för det skönas tillblivel
se, men också skönja dess yttersta
111ål.
Gud öppnar bladen i sin stora bil
derbok för oss, vi få med barnslig
glädje skåda in i det omätliga världs
alltet; vi tacka Vår Fader i himmelen,
när vi fröjda oss över elen skönhet vi
skåda, och detta finna vi helt natur
ligt.
Gud skapade världen till sitt för
härligande och människan till sitt be
läte; Han skänkte oss förståndets gå
va, att vi därigenom skulle förstå Hans
storhet; i allt det skapade förnimma
vi Skaparens hand, varje glimt ur
skönhetens värld uppenbarar för oss
dess gudomliga ursprung. Ä.r icke
detta rätt och .riktigt?
Konsten är icke ett tomt tidsfördriv,
elen är sannerligen en helig handling;
den är icke en fåvitsk prydnad, den är
verkligen en monstrans; den är icke
en sång, ty den är ett vittnesbörd om
Guds storhet. Vi vörda. Konsten på
grund av dess sublima mål, och likna
den vid det finaste linet, vilket utväljes
att därav väva corporalct, där Gud
skall vila.
En kristen föraktar icke de obildade
herdarnas grova träskulpturer, ej hel
ler de små fartyg man mångenstäcles
ser i våra fiskars.tugor och vilka tyc
kas liksom introllade i glasflaskor ge
nom den trånga halsen; vi beundra
våra spetsknypplerskors tä:lrnocliga ar
bete, när de frambringa sina små spin
cle1vävsliknande underverk, vi fröjda
oss över sköna broderier lika väl som

över ,]VIedeltidens illuminerade manu
skript; vi äro hänförda av det minutiö
sa arbete, som döljer sig bakom poesi
ens verskonst, och som gör densamma
odödlig. Vi beundra det konstnärliga
skapandet, vilket vi ingalundaJ finna
oförenligt med sann kristen tro, om
också vi, vilka äro medvetna om denna
världens förgänglighet, sätta vårt mål
högre, bortom tidens gränser, och bru
ka Konsten som en gyllene stege, vil-.
ken förbinder jorden med himmelen,
det förgängliga med det oförgängliga,
den jordiska skönheten med den eviga.
Vi vilja ingalunda begagna oss av
Konsten som ett medel att utbreda
Evangelium, men vi vilja bruka den
för sitt verkliga ändamål: från Gud
kommen, bör den tia Gud återvända.
Dess högsta halt och värde för männi
skors barn består däri, att elen förhär
ligar Gud och Hans verk.
Konsten är för oss helig - dock
icke ,så1som för de hedningar, vilka
däri se en avgud, en fetisch, men väl
som det kristna ägnar och anstår, så
som ett heligt käril, värdigt sitt höga
ändamål.
Konsten för Gud är målet för en äk
ta konstnär och en. sann kristen; Kons
t cn. för Konsten förblir konstnärens
självförhärligande, och målet för han�
tillbecljarr är hans egna händers verk.
Skulle verkligen Konsten på något sätt
förringas, om elen brukades att uppen
bara Guds ljus? En människa, som
försöker förklara färgskalan utan att
erkänna solens spektrum, skulle san
nerlig,en förklaras galen, lika väl som
den, vilken tror sig förstå tingens sam
manhang genom att döma av det yttre
skenet utan begrepp om verkligheten,
varav detta är ett tecken?
Konsten återger eldens glöd och
flammans ljus . . . Vår önskan är, att
elen också måtte återge Guds storhet i
Hans skapade verk.
Rökelsekaret bör vara av guld och
smyckat med ädla -stenar, men vi brin
ga det icke tomt inför Vår Herre.
Vi älska ett verk, som föddes ur
vårt förstånd och vår kärlek, vi älska
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det nästan lika. högt som oss själva;
det är vår skatt och vår glädje; vi äro
stolta få erbjuda detsamma åt vårn
medmänniskor - lyckliga att få offra
.clet åt Gud.
Vi älska Konsten för Gud, ty när

vi älska synliga och osynliga skönhets
värden, älska vi Gud i och genom dem.
Innan diakonen bjuder prästen kalken
och patenen, kysser han förs t det
frambjudna föremålet och sedan den
emottagande handen.

K AT O LI C I S M EN I N O R G E ÅR 1 9 2 6�
Vi skola nu sysselsätta oss med de
aktuella händeiser, vilka visa k.toli
·cismens vitalitet i Narge.
Först och främst ha vi att anteckna
·ordinationen av tvenne präster, båda
norrmän, båda konvertiter, båda ti11hörande ansedda familjer. Det norska
folket har alltid varit varmt kristet,
<let norska folket har alltid visat sina
präster stor tillgivenhet. Och konun
gen av Danmark, Christian III, vilken
genant Recessen den 30 oktober 1536
införde elen lutherska, läran i sina län
der, aktade sig väl att utdriva präster
na ur N arge,, som på den tiden Yar en
.cJansk provins. Han åtnöjde sig att
undertrycka biskoparna. På samma
:gång blev det vid dödsstraff förbiudet
. att i landet införa främmande priister.
På ·så sätt lyckades det så gott som
omärkligt överföra det norska folket
till den lutherska läran.
Ordinationen av infödda präster är
alltså! av största betydelse i Narg� och
en händelse varöver samtliga skandina viska katoliker böra fröjda sig. Stora
människoskaror trängdes i Sanct Olavs
kyrka i Oslo för att emottaga de unga
prästernas första välsignelse. Pastor
Olav 'Arnei Sund, f. cl. teol. stucl. vid
universitetet i Oslo, ordinerades i Rmn
i ColL för Propagandan den 20 decem
ber 1925, och Pastor Henrik Irgens,
son ti11 norska n1inistern i Rom, ordi11erades i Paris, i !'Institut Cathol,i-·
que's kape11 den 3 april 1926. De äro
Tespektive åttonde och nionde Lland
norska infödda präster, som ordinerats
sedan elen ka,tolska restaurationen
1845. Av herrar Sunds och Irgens
föregångare, leva ännu två, båda kon
vertiter, båda djupt apostoliska: .Mgr.

0. Offerdahl, känd för sin översätt
ning av psalmerna och Nya Testamen
tet och Mgr. K. Kjeldstrup, kyrkoher
de och grundläggare av Hamars för
samling, till vilken vi skola återkom
ma i det följande. Tre andra norr
män befinna sig i de större seminari
erna och beredas för prästämbettt.
*
I det apostoliska vikariatet N arge
räknades den 31 december 1926 inalles
sjutton stationer och tre kapell. Under
året ha tvenne stationer öppnats, elen
ena i Haugesund och den andra i Sta
bek. Haugesund ligger på Västkus
ten, halvvägs mellan Bergen och Sta
vanger, vid inloppet till Bukkefjorden;
stationen betjänas c\JV Maristerfäderna.
Stwbek ligger cirka 10 km. från Oslo;
stationen är anförtrodd åt Sacre Coeur
fäderna. År 1924 upprättades en sta
tion i Hamar, den första stationen
inomlands,; de övriga befinna sig samt
liga ut1111ed kusterna.
Stationen i Ha,mar har utvecklats
raskt under Mgr. Kjeldstrups energ·is
ka ledning. Under mindre än ader
ton månader har elen nitiske kyrkoher
den i Kyrkan upptagit sexton vuxna
och tretton barn, vilkas föräldrar kon
verterat. Detta är en enastående till
dragelse i det apostoliska Vikariatet
Norges historia. Vem tillfaller äran ?
I första handen Gud, och i andra han
den prästen. Mgr. Kjeldstrup är norr
man ochl, konvertit; han är skriftstäl
lare och poet ; han är väl bevandrad
i sitt fäderneslands gångna historia och
känner sina landsmäns framticlsför
hoppningar; han talar icke endast det
yttre språket, han talar även landets
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hjärtas tungomål ; hans åhörare, även
icke-katoliker, behöva aldrig känna sig
främmande i hans kapell, och var sön
dag samla sig skaror att höra hans pre
dikningar ; han vinner först hj ärtan,
i nnan han talar till förståndet ; han
rättar sig i hela sin verksamhet efter
sin kännedom av det norska folklyn
net : han lägger i sina predikningar
myoken vikt vid bdrandlingen av de
nationella anknytningspunkterna mel
lan vår heliga Kyrka och Norge. Han
kallar denna gärna »'Moderkyrkan» el
ler »våra fäders gamla kristna tro»
och framhåller ofta vad landet har fått
tacka den gamla Kyrkan för. Det
g·äller ju först och främst att väcka
sympati för den katolska Kyrkan. j\r
sympatien en gång väckt ,blir man
mera tillgänglig för den logiska bevis
föringen och f. ö. all �pologetik. Det
är naturligtvis endast en norsk präst
som kan tala med en sådan myndig
h et och detta är ännu ett bevis för hur
Katolicismens framtid i Narge hänger
samman med inrättandet av ett infött
prästerskap.
Emellertid är icke Mgr. Kj eldstrups
personliga vär.de tillräckligt skäl, när
man vill förklara Hamars församlings
snabba tillväxt, i . synnerhet ,0111 man
erinrar sig, att samme präst grundlade
Arendals station och arbetade därstä
des unde11 tio år utan att under den
tiden anteckna mer än femtionio kon
versioner, alltså endast dubbelt mot
aderton månaders verkan i Hamar.
Råder olika förhållanden i Hamar än i
Arendal ? Näppeligen. M en tid erna
'ha gått framåt ; vi vilj a }Jåstå, att ge
nom sin beröring med katolicismen har
Norge inträtt i en ny period : man be1uöter icke längre Kyrkan med tole
rans, man visar henne vördnad.

*

Två konversioner ha på de senare
åren låtit mycket tala om sig - Cre
dos läsare känna väl till dem - elen
ena är Sigrid Undset och den andre
Lars Eskeland.
S . Unds et var snarare fritänkare än
l utheran, L Eskeland har alltid varit
en varm kristen. . Båda hava de ingå
ende · studerat sitt lands historia ; båda
-hava de kommit till samma slutsats,

nämligoen att N arge var stort endast
så länge som det var katolskt och en
dast emedan det var katolskt ; dess de
kadenstid inföll, när det annekterades
av Danma,rk och omvändes till den lu
therska läran. Historiens betydelse
har icke varit helt främmande vare sig
för Sigrid Undset eller Lars Eskeland,
men en ingående analys ådagalägger
att den ena såväl som: den andra nöd
gats erkänna att katolicismen är den
i ntegrala, autentiska, traditionella kris
tendomen. I katolicismen vilar den
historiska kontinuiteten icke endast
från Helig Olav, martyren - konun
gens tid., utan ändaJ ned till apostlarnas
och deras, efterföljares tid, från Pet
rus och hans efterföljare på den ro
merska stolen.
Dessa två konversioner ha låtit tala
1'nycket om sig och låta ännu mycket
tala om sig. Man plägar påstå, att
enda· sti svaga och känsliga sj älar kon
vertera och att de .göra detta, emedan
de känna behov av stöd och auktori
tet. Här påträffa vi likvisst två över
lägsna intelligenser, två utpräglad e
personligheter, vilka komma till Kyr
kan och vilka kunna framlägga histo
riska och religiösa skäl för sin tro.
År 19:26 utfärdade sj u lutherska
biskopar ett upprop till en nationalin
samling, vilken hade till ändamål att
genom en restauration av Trondhjems
Domkyrka högtidlighålla niohundra
årsminnet av Helig Olav. Uppropet
inleddes mecL en facsimil e av ett av
ärkebiskop Eilif utfärdat brev; vilken
år 1 328, sedan katedralen härjats av
eldsvåda, v ilken lagt stora partier i as
ka, uppmanade norska folket att bota
skadorna. Trondhj ems nuvarande bis
kop, Jens Gleditsch, hade tillagt några
innerliga ord under titeln : »Arven som
må löftes», och 'han omnämner däri,
i det att han förklarar saken på sitt
eget s ätt, Sigrid, Uri.dsets och Lars Es
kelands konversioner. Vi fråga oss
emellertid, ollll det tillkonuner biskop
Gleditsch, om det över huvud tillkom
mer lutheraner,na att tala om »Arven
som må l ö ftes», när det rör sig om
en kyrka, uppförd av katoliker för att
därmed ära Vår ,Herres verkliga när-c
varo i Altarets Allraheligaste Sakra
ment och frör att den: heliga Mässan

66
skall firas på kungen-martyrens reli
ker ? Sigrid Undset framställde frå
gan i Aftenposten, vilken hade publi
cerat biskoparnas upprop och hennes
artikel, annonserad på förhand, inflöt
i lörclagsnumret, vilket är dubbelnurn
rner, enär tidningar ej utgivas i Norge
på söndagarna. Biskop Gleditsch sva
rade påföljande lördag, åtta dagar se
nare följde en ny artikel av Sigrid
Unclset, och ytterligare nästa lördag ett
svar från biskopen. Den i mycket san
sad ton hållna polemiken rann ut i san
den, ty båda kontrahenterna tystnade
1 iksom genom en överenskommelse.
Emellertid fick .det norska folket erfa
ra, att det fanns ,katoliker i Norge, och
kvalitetskatoliker till på köpet.
Sommaren 1926 pttblicerade Sigrid
Undset under titel Kristus i, Kirlien
en översättning av Mgr. Hugh Ben
sons bok,, och detta var ävenledes en
tilldragelse av vikt. Katolikerna kun
na nu, presentera en bok, skriven av en
av dem och på allra bästa norska språk
i behagligt format och tilldragande
utstyrsel ; icke-katoliker finner i den
samma en expose av katolska lärans
fundamentala sanningar , framställda
på ett sätt, som icke kan såra och ,som
skingrar vanföreställningar. Av stör
sta vikt och betydelEe är elen rescen
sion som; skrevs av en av teologiska
fakultetens vicl universitetet i Oslo mo
dernistiska professorer, dr Kristian
Schjelderup, vilken rescension slutar
med dessa ord: »Norsk publikum har
grund til at vcere fru Undset taknemlig
for at hun har beriket vort bokmark
nad med denne overscettelse. Så store
misforståelser som <ler ·i store Kredser
indenfor vort folk hersker med hen
syn til /Katolicismen, så tåpelige ind
yendninger som man ofte hörer reist
mor .elen, var det paa höj tid at vi fik
en sådan bok».

*

Lars Eskelands konversion har icke
varit av mindre betydelse än Sigrid
Undsets. Lars Eskeland är en myc
ket ansedd man; han grundlade 1895
folkehöiskolen i Voss.
10 og ; l 1 oktober 1925 kunde Voss
folkehöiskole fira sitt 30-årsjubileum.
Stora högtidligheter; överräckning av

Konungens guldmedalj för förtjänst
fulla gärningar tii! · Lars Eskelancl,
därefter tacksägelsetal i vilket Lars
Eskeland uttalade sig om sin ställ
ning till Katolicismen : » Min ut
vickling er gåt i rak linie. J eg fölte
at dersom jeg ikke tog skridtet helt ut
saa var jeg ikke cerlig. En av grunde
ne ;til at jeg har forladt den lutherske
kirke er, · at j eg ikke lcenger greiet at
stå i en kirke som diskuterer Jesus
Christus. I kirken vi! jeg h a ro og
der findes bare en eneste kirke i ver
den hver denne ro er at finde og det
er elen kirke, som, nu er 1900 år gam
mel. Der er der ingen diskussion. En
anden grund til at j eg gåt over til den
katolske kirke er at jeg for mit ved
kommende ikke kan 1111dvcere sakra
mentet om syndernes forladelse».
De vittnesbörd på sympati, beund
ran och tacksamhet som Lars Eskeland
emottog vid jubileet, visar vilken vik
tig,· nästan enastående plats han inne
har i Norge. Några dagar före jubi
leumsfestligheterna, i septem'per må
nad, på· biskopsmötet i Hamar, hade
elen lutherske kyrkoherden Devolcl kal
lat Lars Eskelancl »landets störste
ungclomslcerer».
Skadade konversionen icke hans
skola ? Kunde han fortsätta sin verk
samhet som rektor?
Under läsåret 1925-1926 erhöll han
permission och avreste till Rom. Kort
efter hans återkomst till Norge, 3 juni
1926, under Stortingets debatter om
anslag till ungclomsskolorna, kom stor
tingsmannen Belland in på spörsmålet:
Kan en katolik leda en statsunderstödd
ungdomsskola? Den 14 augusti an
modades Lars Eskeland av eklesiastik
clepartementet att uttala sig i frågan,
speciellt om sin egen ställning som
rektor vid skolan och sin ställning till
undervisningen sedan han övergått till
katolska kyrkan. Eskeland svarade,
att han ämnade kvarstå, som rektor
för skolan, och med undantag för re
ligionsundervisning, ämnade han fort
sätta sin lärareverksamhet. Han till
lade : »En uhyrlighet som den at en
katolik ikke skulde kunne vrere lcerer
for ungdommen; naar han ikke har re
ligion ,som fag, må overhodet v�ere
ufcenkelig i hvilket som helst kristent
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ki1ltursamfund. En av cie tfog som
har v.erennedhestemmende for 1nig til
at vedbli at v.ere styrer for Voss fol
kehöiskole er en henvendelse fra kir�
keminister Ivar Tveiten fra ifjor; i de
stcei-keste og varmeste ördelag bad han
mig fortsette min gjerning her vid
skolen».
Emellertid började den allmänna
o pinionen bli upprörd. Överallt, vare
sig i tidningar, vid offentliga tillfällen,
i privatlivet, tog allmänheten ställning
för eller emot Lars Eskelancl. I Har
clanger avhö!Ls i början av september
ett , s tort skolmöte, varest f. cl. kultur
ministei- Appel, som i niånga år varit
Danmarks eklesiastikminister, i likhet
med den bekante danska rektorn Hol
ger !Bergtrup uttalade sig för Lars
Eskelancl.
Slutligen förelades landets biskopar
spörsmålet om statsbidraget till Voss
foJikehöiskole. Biskoparna i Oslo, Ha
mar, Kristiansancl och Tromsö avråd
de dessa statsbidrags utbetalande, om
Eskeland skulle fortsätta sin verksam
het som rektor, under det att de tre

biskoparna av Trondhjem, Bergen och
Stavanger tillråidde, att skolan skulle
för framtiden få behålla statsunderstö
clet. Departementet själv har tydligen
förnimmelsen av att stå på farlig inark,
och har icke kunnat besluta sig taga
ståndpunkt.
Frågan är ännu icke avgjord i Stor
tinget, och under mellantiden äro tid
ningarna uppfyllda av affären Eske
land. Det vill säga, att nor.rmä1�nen
oupphörligt höra talas om katolicismen
och om en i ovanligt hög grad uppskat
tad ungdomsfostrares konversion.
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Två nya norska katolska präster,
bakom dem tre seminarister, ävenledes
norrmän.
Två konvertiter som Sigrid U11dset
och Lars Eskelan<l, och bakom dem
många andra av mindre betydelse i
människors ögon, om också· alla äro
lika inför Gud.
Här se vi bevisen för kato1icismens
vitalitet i Norge.
H. ·D. B e d1 a u x.

K I R K E K U NS T O G DE N O R DIS K E
M l S S I O N E R.
I.

Den, der gör en Rejse gennem det
katholske Europa, vi! som et af sine
clybeste Indtryk faa dette med hjem:
Indtil en vis Dato kl.edte Kristi Brud
sig i det herligste Kl.edebon, Tiden
kunde sk.enke hencle - efter den
samme Dato klceder hun sig i f.erdig
syede Kl.eder fra et tilfaldigt Stor
magasin.
:Patoen skal ikke diskuteres - en
hver ved, at ele n ligger efter Rena?s
sancen.
Kristi Brncl skal ej heller have
Skylclen.. Kirken som Kirke ( Kristi
u fejlbare. Frelses-Institution) er uden
andel i Miseren. Kirken har aldrig
clekreteret, at man skal forlade Della
Robbias og Fra Anglelico's Kimst for
at köbe Delstyr paa Place St. Sulpice

eller i Miinclten-Gladbach. Skylclen
ligger hos de Tjenere, <ler til enhver
. Tid har haft til Opgave at smykke
» Brucleri uclen Flet og Rynke».
Vi staar overfor det F.enomen, at
en Del af disse Tjenere redningslöst
övergiver sig til den Stil af Fabriks
arbejcle, som Lion Bloy kaldte. b o 11
cl i u s e r i e - en anden Del gaar til�
bage til för den omtalte Dato. og lw�
pierer simpelthen de Gainle - ende
lig eri sidste Dd griber til at lave
Pastiche og tror, at forcli et Helgen
billecle har Hoveclet paa skraa, er det
kirkelig Kunst. Galanteri - Kopi Pasrich er det moderne kirkebyggeris
tre stora F j ender - tre overm:egtige
Fjencle r - tre sejerrige Fjender.
"'
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Det kan hcende enhver Prcest ( s;:er
lig enhver Missiomer ) , at han bliver
Kirkebygger. Og Kirkebygger har en
hver Pr::est, som besiclder lEvnen til
at samle Penge og til at aclministrere
dem, Talent til at v::ere.
Noget helt andet er at vcere Kirke
Kunstner. Desvcerre tror altiel Man
den med Kapitalen, Hypothekerne og
Bidragslisten i Lommen, at han cl:er
med har vundet
Kompetence og
saa i det Knnst
neriske.
Hinc illce lac
rymce !
Se paa hans
egen Stue,. paa
hans Stuelerev;.e
relse ! Er Kunst
ham en Livsbe
tingelse ?
Kan
han leve uden
Musik, uden Dra
ma, uden Lyrik
og Poesi . . . i i,aa
forbyd
Fal9- :
ham elen kunst
neriske Leclelse
af Kirkebyggeri
et. J eg vover at
paastaa, at Farven
paa hans V::egge,
Döre og Sofapu
<ler er nok til at
kv3!1 ificere ham i
saa Henseencle.
Han kan v::ere F1·eske1· i S :t Be11dts
Verdens braveste,
frommeste, helligste Pr::est foruden
elen Kvalitet - men han er (med
Goethe) en »slet Musikant» - og en
saadan skal ikke have Lov at lave
Musik ; allerminelst skal han have Lov
at lave Kirkemusik til Guds }En\
Kirkens Pryd og Menigheclens Op
byggelse.
Maatte en gang de kirkelige Auto
riteter bestemme sig til at inskyde en
Faktor mellem de indsamlede Penge
og den vardende Kirkebygning.
· En Faktor, som besad en dobbelt
kvalifikation : at v;.ere Kunstner og at
vrere Litu.rgiker. Saa undgik vi, at
enhver Pn:est, eler havde vceret hel
dig med sin Kollekt, rej ste heraf og

kopierecle sin hjemlige Födebys hol
landske, tyske, franske eller belgiske
Kopi af, eller Pastiche over Gothik,
Renressance, Romansk eller Byzan
tinsk Kunst.
Og rnaatte en Gang de kirkelig
Kunstneriske grundprincipper blive
;:erligt debattereele - thi Kirkekunst
har elen Forskel fra profan Kunst,
at man baade kan og bör »-disputere
om Smagen».
Kirkeknnst kan
aldrig hamde det,
eler er al anden
Grund
Kunsts
lov : l'art pour
l'art - Kunstens
Suver::enitet
elen maa h::evde et
bestemt : Kunsten
for
Kirkens
Skyld. D..e rveel er
den vunden til
visse Grundhen,s yn, og kun m
den.for de1n er
elen fri.
Det er disse
Grundlove,
j eg
vil pröve at pege
paa.
Baade Tyskere
og Franskm::end
har skrevet Böger
om den Sag, og
C o d e x har ik
ke saa faa af dem
Kttpel, Rudkjöbing.
optegnecle, Dog
matikken og Mo
ralen har andre - den sunde kirkelige
Sans, som er nceret af alle Tiders Kir
kestil fra Katakomber og Basilika:r til
Rotunder og Kathedraler, har det i sig :
at kunne föle sig til det Rette. Ende
Jig har Missale, Rituale og Breviar
hele Resten. · Det Ga:lder blot om at
lcese dem med en Kunstners öje �
og Sjcel.
II.
Det förste, Kirkebyggeren maa gö
re sig klart, er, hvad han vil. · Bygg·e
en Kirke rt:il 300 Per-s oner - vil han
s1ge.
Forkert ! Det er ikke Hoveel- og
Grunelhensynet. Nce, bygge en. Kirke
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migt fra a I G e s 11; saalecles vi! et '
til Guds .lEre, hvör 300 Personer kan
dyrke Gud og faa deres Sjreles Be
enkelt, rent, strerkt, recleligt og logisk
opbygget Yclre faa flere til at synge
hov tillfredsstillet.
Dette forandrer alt - det flytter
i11ed, ene! el: med, Statuer og Inclskrif
Tyngdepunktet fra de 30 Brenke it
ter overfylclt.
10 Personer til Altret - fra Skibet
Hensynet til » Propaganda» maa ik
til Koret - fra Mennesket til Gud ke existere ; af et saaclant Hensyn kan
fra Mödesalen til Templet !
fotet ske, intet srettes til - selv det
Den IGrken som alticl stod tom, var
mest dramatiske Krucifix eller elen
Baade dens Hensigt og elens Kunst
mest gribende Pieta kan i kke umoti
en Tilbedelse -·
veret
»klistres
60111
den evige
paa», hvor det ik
Lampe er en Til
ke var trenkt -ind
beclelse i elen nat
i Stil og Plan.
tetomme Kirke.
Det virker desu
En saadan Kir
dern blot som en
ke har. et Ydre og
prangende Dör
et Inclre.
placle paa· et pau 
vert Hus.
Det Ydrc skal i
sig selv tilbede,
Kirke, e c c 1 e
pege opad, löfte
s i a D o m i n i.
usynlige Hcender,
Tempel, Kultus
fone af en stille
S ted . . . det maa
Sang, et latent
vrere Tanken.
G 1 o r i a.
Men, Ah ! lw
maa
thols!? Kirke ! Vi .
Drerfor
det i Buncl og
kan ikke tage
Grund vrere fors
Hensyn til »ikke
kelligt ikke blot
at stöde» - jo
fra profane Huse
hvis det er et
..:_ men fra et
Tempel. Det lw-
hvert andet re1igi
tholslte
Prmg
öst Lokale.
frernskaffes ikke.
Man gör ikke
ved at anbringe ·
et Hus om til et
katholske Symbo
I(atholsk Kapel ·
ler ucle af Sam
blot ved at klistre
med
menhreng
Baptiste1·iwm og M:a1·ia-Kapel, S :t Benclts
et forgyldet Trre
Stilen.
Kapel, Rudkjöbing.
kors paa · Gavlen
Ligner en K:ir
� eller ved at lave en Halvbue over
kefa<;acle ohjrelpenigt en af de moderne
. Vinduerne, elHer ved at stille St. Josef
magre Kirkefonds-Kirker, · bliver den
i Gips paa Fa<;aden.
ikke »katholsk», om man saa anbragte
Det er selve Prceget, der skal göre
Verdens voldsomste Krucifix over
det - som det er Prreget og· ikke
Porten. Det katholske Prreg (hrer i
Kutten, der forraader· Munken. Sti
Norden) er en dyb Bevidsthed 0 111 ,
len betyder intet, om blot Aanden er
Samhörighet med Fortiden, som bor i
der - som det er ovresentligt, om
Folket.
Kutten er brun, hvicl eller sort. Lige
Ikke det pjaltecle Svrermeri for rö
som baacle Franciskaneren, Domin1de Lamper og kulörte Ruder, som
kaneren og Benediktineren er M unke,
Theatret kan göre langt beclre encl vi
uanset Drregten - kan et byzantinsk,
- ej heller det ,snobbede Svrermeri for
romansk eller gothisk ydre vrere en
en udenlansk Kirke, set paa en Turist
Tilbedelse og drekke en katholsk Kir
rejse . . .
ke. De fleste vi! ve! have det saaclan ,
]'den -Bevidstheclen om et Sted, der
at de lettere kan tilbede under et grc-:
er hell-igt, selv naar det er tand !
goriansk Gloria en under et 16-stemFremkald det - og det Ydre vid<er
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• >>katholsk», selvom det er nögne \T;,eg
ge, ttclen S ymboler og Inclskrifter ( og
en dela beclst saaclan) .

*

Det Inclre er enclnu vigtigere. Tem
pel skal det vcere, om det saa kun er
stort som, en Dagligstue. Sanctua
riu,n, vi! vi sige.
Gaa ind, i et Tempel i en af de
store .Religioner - jeg mindes saa
danne i N onlafrika, i ,Baginclien og
paa Sumatra. Vad er det, cler griber
der ? Steclets Hellighet, viet Grund,
Kultus - Flads . . . og det hele kon
centreret i N oget cleroppe for Enclen
af Rummet, en Statue, en Niche, et
Alter . . . et Centrum for baacle Rum,
Blik, Tanker og Bönner . Alt i Kir
ken rnaa og skal unclerorclne sig Alte
ret ( og Koret) . Selv elen mest uvi
dencle Hedning, cler Trcecler incl, skal
straks kunne se, hvor Dyrkelsen har
sit MaaJi . . . og se det, saa han faar
Hatten af og Trang til at kmele.
Hvor Heclningerne scetter Guden,
scetter vi G u cl. Men Gruncltanken,
den clybeste Ide er densamme som i
Templerne ..
D ette gör, at alle Rucler, alle Söj 
ler, alle Statuer og Billecler, alle Sicle
altere og · anclcegtige Kroge pent har
at unclerorclne sig Höj altret, · Koret,
Tabernaklet.
Stilen b etyder intet, hvor detta
Grunclprincip er overholclt.
Fröv ·en Gang at gaa incl i en Kirke
som en uviclencle og Fremmecl og
spörg : Hvacl clyrkes hcer, hvem til
bedes hcer ? Og se saa, om det er Al
ter med Krucifix og Tabernakel,
fremhevet ved- Kor og Alterbillede eller om det er en skinnende fremtrce
dende Detalj e .
. 'r saa Fald er det ingen Kr-istus
Kirke, ingen katholsk Kirke.
Og pröv, om 'Tabernakel, KrucHix
og Alter er saa dominerencle i sig
selv - som Kunst eller M ateriale at det er ikke det, det betyder, bliver
Hoveclsagen . . .
I saa Fald har det ikke formaaet
at f öre os ved Kristus til Facleren i
en eneste e 1 a n af elen: beskuende
s j a:1.

III.

Kirken er baacle Templet for den
levencle Gud - og Samlingsstedet for
Menigheden til opbyggelse.
D ette giver to Hensyn i D ekoratio
nen.
Hovedbilleclet over Höjaltret kan
ikke have anclet Motiv end Frelseren,
Facleren eller Helligaanden.
Ingen Basilika i Rom eller Ravenua
har ta:nkt sig den Tanke at scette no
gen anden end Gud af i Apsis over
Altret ( som Hoveclfigur) .
Det kan godt vcere ( ja, del· b ör
vcere) et Mariaalter og Helgena1tre men ikke paa elen. Flads, hvor Temp
lerna har Guden, og vi bör have Gud.
Saa bör detta Gucl- Billecle vcerc en
kelt og frontalt. Ikke en Scene, en
illustration til et Evangelium, eller en
Fantasi over e t Evangeli\tm.
En, v;,eJdig, clominerende, alt b e
herskencle Figur (i Maleri eller Skulp
tur i denne eller hin stil) af Gud og af Gud som Gud i den milde Kcer
ligheds-Majestcet, hvor hverken Kcer
ligheden eller Majesta:ten mangler el
ler eller er unclerordnet. En scene for
virrer, spreder, f9rta:Iler (rnaaske :
snakker) . En enkelt Figur taler, tro
ner, kommer eller kalcler,
Dette forhinclrer ikke, at Hovecl
figuren flankeres af Bifigurer, Vor
Frue og Helgener eller Engle. Men
husk, at s elv Faver, cler lacl Apsicler
smykke med Mosaikker, lacl sig af
bilcle ( i fnlclet skrud med T:ara og
Kaabe) ved Kristi Fod - og kun
knap saa stor som Foclen. Og at Bi
figurei·ne i Oldkirke-Kunsten altid
stod tilbeclencle Hoveclfiguren og un
clerorclnecle elen i Störrelse og Delstyr.
Fr011tal - j a, en siclelens Figur ta
ler ikke til Beskuer'en som en · fron- ·
tal. Hele det majestcetiske, guddom 
lige gar af, hvis elen ikke er f rontal .
Dette e r ikke e n kunstnerisk · Grille
- det er et religiöst-liturgisk Grund 
princip, der hersker i alle Religioner.
Sker dette Fylclest, er <ler taget
sömmeligt Rensyn til, at Kirken er
Guds Tempel. JJ;[enigheden. har og
saa et Krav paa sin del af Kirken,
Ikke saalecles, at den skal sternmes
ned til det Niveau, M enighedern kan
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fatte - me, Menigheden skal opdra
ges til at naa op til at fatte Kirken.
Menigheden har Krav paa O/Jb3 g
gelse ved elen blatte materielle N..er-
v..erelse i Kirkeru111111et. Det skal prm
d-ike. Og cla vor Pr..ediken er baade
dogmatisk-kateketisk og opbyggende
formanende, skal Dekorationen . have
b..egge disse Kvaliteter.
Dette Hensyn paabyder, at Bille
derne skal have funda.mentale Sand 
heder til Motiv. Ikke en ret ukenclt
H..endelse i St. N. N :s Liv, men et
Gruncltrcek fra Kristi eller V or Frues
Liv ( de fleste af disse kan j ö sletikke
males, uden at b..egge Personer er til�
stecle) .
· Gud, K,risti Liv og Död, Dammen,
Evigheden bör v..ere Hoved..em11et og indenfor den Ramme er c!er jo
Frihed nok, nor det blot vzelges ty
piske Mativer; man rnaa ikke staa og
spekulere paa, hvilket Under mon det
er, Herren över der ? Klart og fortxl
lende - eller beclre: rnindende om
Evangeliet - maa det were. Selv
fölgelig rnaa Större1se og Antal af
Billeder rette sig efter Kirkens stil;
ligesorn · Rekkefölgen_ maa rette sig
efter fastslaaede, logiske Normer.
Billederne maa ikke lade En kolrl
ved blot bibelsk-dogmatik Korrekthed,
saa man siger: Ah, hvor er det sandt !
De skal vidn e, saa det gaar En til
Hj;_erte som en god Prxdiken.
Beuronenes efterhaanden st,creotype
og skilteagtige Billeder vidner ikke :
de er uden Varme, ikke malet til Be
skueren - alle deres Fortjenester til
Trods.
Ej heller 111aa BiHeclerne chol?ere;
vi taler ikke 0111 ligefrem stödende
Billeder (som en Pieta i St. Gabriel
i Prag eller en Kristi Daab i Arianer
nes Baptisterium i Ravenna) , men 0111
saa szerpr;_egede Billedei- som dem
S e r v a e s forslcrzekker Belgien med.
Selv har jeg dem paa 111in Vzeg, fordi
jag elsker deres clybe _ Realism, men 'i
en Kirke hörer de ikke hjemme, forcli
de bryder Kontinuiteten med alle
kristne Tiders Tradition. Af samme
Grund er nogle moderne _ efter-skov
gaardske >>Altertavler» med Kristt:5
efter Höjskoleforstander-lVIodel uan
tagelige. Kirkens en Gang krystaI!ise1

rede Kristus Type kan ikke fraviges
ret 111eget, naar Talen er om Kirl,' e
Udsmykning; noget helt andet er det,
hvis Billedet er til V;_eggen i Stue, Sal
eller Udstilling.
Som Billeclerne tjener Beskueren,
rnaa de tjene Kirken selv, gaa be
skedent og ydmygt ind i Helheden og
ikke fremtrzede - hverken i Sujet,
Materiale, Malermaade eller Perspek
tiv - de er der ikke for deres egeri
Skyld.
IV,
Vi bör nu anvencle vart Grunclprin-
cip paa. Materialet og Uclsmykningen.
lVI enighedens Tarv springer Jet i
öjnet1e med Kravet om Billighed. Og
Guds Tarv er, at vi anvencle r det Becl
ste, vi· kan faa; · f o r at smykke Bru
den - om vi endda kunde övergaa Sa
lomons Tempel i Herlighed !
Vor Hetre har selv vist os en Ud·
vej til at forene de to Krav, idet han
har peget på Noget, som baade er
yderst billigt og som overgaar Sala
mons Herlighed.
»Ser til Markens Liljer !
Ser til Fuglene under Himlen !»
Ingen Lilje er »opsmirrket m�d fager Gestalt», og ingen Fugl har faaet
tonesat sine Triller paa et Konserva
torimn.
D et Naturlige er ogsaa det Skönne.
Det forstaar Enhver, som kan skelne
rnellem det Nydclige (le joli) og det
Sl?önne (le beau}. Hinc pulcrum,
son, skolastikerne herligt siclestiller
med b o n u m og v e r u 111, idet cle
ser, at Skönhecl, Sandhecl og Goclhecl
kun er forskellige Udslag af elen sam
me Grundkvalitet. I dette er cler hver
ken Plads for det Pccne, det Kö11ne
eller det Rörende.
Gud er tilfrecls med det 1Vaturlig e,.
og vi kan faa det for vore fa:a ind:_
samlede Skillinger - hvarfor saa al
tid köbe dyr Simili paa Fabrik efter
Kataloger med Anbefalningar fra'
baacle Monsignorer og Doktorer ? Lad
os anvehcle detta Princip med det J\ a
;urlige paa vart Kirkebyggeri.
Stilen ; se paa vore Kirker og I( c1peller. Hvoi.- mange ligger nahfrligt i
Byen, hvor de er byggecle ? H,'or
Gaclen og hörer naturligt hjemme· i
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mange af dem er i det Ydre og det
Inclre et naturligt Udslag af nordisk
Katholicisme ? Hvor mange af dem
har et naturligt Forhold mellem den
fromme Kirkebyggers store Önsker
og lille Formue ?
· Man kan nu en Gang ikke bygge ct
Kapel i gothisk Stil for de Penge vi
har. Sa:nta lvlaria dello Spino -i Pisa
er baade gothik og Kapel ::.._ men det
tager Hundrede Aar og Hundreder
af Tusinder at bygge det. De.suden
vilde det ikke virke naturligt i Sla
gelse eller i Norrliöping.
Vi havde i Middelalcleren en god
Murstensgothik som blev naturlig for
os Nordboer - se bare paa gamle
Klosterkirker og Landsbykirker ! Den
kunde ogsaa passere i vore Dage og
virke helt naturlig. Men · den lmever
Format. Meget miridre end Helliy
Kors Kir!?e i Köbenhdvn maa de'1
i kke v;ere ; ellers blivei· det Missions�
1rns-stil, Hospitals-gothik. · Og den
knever sv;ert Niateria1e : tykke Mure,
blyinclfattede Rucler, gediegent Tr;:e
vrerk i Brenke, Alter, Pr::ekestol, For
te, Skriftestol: . . . og ·alt det er os for
<lyrt. Reuaissance og Barok er ikke
naturligt i Norden ; desuden giver det
alticl en Anelse af det Profane : Bank,
Raaclhus, Koncertlokale.
Tilbage bliver den for os naturligste
Stil : Romansk, Byzantinsk, Romano
Byzantinsk. Den bygges helt ned til
det rninclste Format ; den krcever ikke
kostbart Materiale, og elen virker na
turligt i vore Byer og Gader. Des
uden virker elen av sig selv katholsk
ved at slaa paa indre Strrenge, cler
klinger af katholsk Fortid.
· Ikke at j eg önsker at se hundrede
nöjagtigt ens romansk-byzantinskc
Kirker 1 Norden. Nre, stilen kan va
rieres i det utrolige fra en Ravenna
agtig Basilika til en nordisk Rund
kirke. Selv et gammelt Butikslokale
kan blive rornano-byzantinsk ved faa
og fattige Micller (se Rudkjöbing) .
.Materialet er nresten givet i Norden
(i hvert Tilfalde i Danmark) . IV1ar111or og elen S lags vil virke importeret,
paaklistret, ikke naturligt. Men mur
sten er regte hos os. Den fö1;te Regel
maa vrer e : Lacl M aterialet vcere, hvad
det er : · »lEgte» H vicltekalk er natur-

ligt, malet »Marmor» _er forlorent ( og
lmn faa kan male det, så det ikke
ligner Gorgonzola-Ost) . Ren, röd
Mur er ;egte, mens paamalede Kvadre
·er forlorent og drerfor ikke naturligt.
»lEgte» Fyrretrre er naturligt, mens
»aaclrer Egetrresmaling» er forloren
( og altid minder om Ligkister og bil
lige Buffeter) . Et solidt Vregtreppc
av Vaclmel er regte, mens en paa Vreg
gen malet Treppe.:Dekoration er for
loren ; det fö1 ste hygger och luner
og giver ved sine regelige Folder For
ne111melsen af · Rigdom og Höjticl
(Tjrelcl ) , · mens det sidste er kalclt,
pamwert og smager af Skahelonen.
Fa1·verne i Kirken er ikke. lette at
besternme ; jo, de ska[ vcere naturligt.
Se til Markens Liljer ! De er baaclc
Farver og Sammenstilling af Nuan
cer. Alle »Kulörer>> maa vare band
iyste ; tilbage til de rene Farver -
dem Natureti selv iklrecler sig, noor
elen er rigest : i Efteraaret. Sort ( som
jorden ) , Rött (som det visnede Löv),
Guld ( som de sidste Blacle), Grönt
( som de Trceer, cler · enclnu brerer, el
ler som altid staar grönne) og B laat
(som, den rene Höstluft) - alt det
paa en Grnndtone af hviclkalkecle
Vregge ( som Septembers straalende
Skyer) giver Fest og er naturligt ;
flere Rensyn er der ikke at tage til
Farver ; Harmonien garantere Natu
ren selv for.
Indenfor denne Rarnme er <ler
Plads til Tusinder af Variationer.
Dekoration. maa ingen profan Tan
ke bestemme ; den har at fölge de li
turgiske Krav, og clrerved bliver clei1
naturligt. Et . Maria-Monogram paa
Tabernaklet er meningslöst, f. Ex.
EHer et Helgenbillede over Sakra
ments�Altret. Dekorationen ( af de
enkelte Ting) skal sige, hvacl Tingen
er. Drerfor er et IHS, MAR, St. J.
paa et Alters i tre Felter inddelte For
side forkert, o . .s. v. Det Banale maa
unclgaas. JVIan kan sammesicler kvce
les i Pelikaner, Kalke med Hostier
over, Drue, & Aks-Motiver, PX, IHS
& MAR-Indskrifter og Hj;erter med
Torne eller Liljer.
Gaa dog til Katalwmberne og til
Oldkirken (f. Ex. i et Arkeologisk
Leksikon eller i en Haanclbog) og lcer
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strans, Evig Lampe, Döbefunt, Pr::e
af Oldkirkens hellige Tegn ; der er
kestol . . .
hundreder af Motiver, hvis Enkelthed,
Renhed, Styrke och Dybde taler til
N::eppe t::enker en af os paa at byg
alle Tider. Og taler · saa een faldigt og
ge en Kirke, for det synes som om al
tydeligt, at selv Börn, gamle Koner
Kristenhedens Blikke hviler paa os.
og lavkirkerlige Protestanter kan be
Vi faar med Posten en Litteratur af
gribe det efter een eneste Udlegning.
Kataloger fra disse Fabrikkes for
I11dskrifter er i ,sig selv en betcenke
»Fromhedsgenstande» - i alle Stil
lig Ting ; det er en fattig Udvej, naar
arter, alle Priser, stort Lager, promp
man ikke kan finde et Symbol. Og de
te Ekspedition og 30 · Dages Kredit ;
tj ener alt for ofte til, at man ( f. Ex.
Anbefalniinger fra Sogneprcester og
under en keclelig
Domkapitler, j a
Pr::eken) sidder
selv Bisper - of
og ,staver fodra,
te med Bemcerk
bagfra, hver an
ning om : »at Hr.
det Bogstav, o. s.
Fabrikant Aloysi
v. Men skal <ler
us PfaffentaU er
v::ere Indskrifter,
en god Katholik
saa lod og,saa dem
med 11 Börn og
v::ere
naturlige.
Medil'em: af St. X
Kongregationen,
Korte og klare og
samt
clekoreret
altid hemtede fra
rned1 en pavelig
Skriften.
»Ser
Orden og Hofledette
. verantör til H.H.»
Hj::erte» under et
Alle disse A c
:J esu-Hjcerte-Bil
c i d e n t i a kan
lede er ikke Guds
ikke vedkomme
Ord. Og »Gaar
hans V arer. Den
tiq1 Jcisef» er ube
Slags Hensyn bör
gribeligt under et
aldeles ikke taa
Billede av V i r
les, selv om han
J u s t u s i hvert
e r p r i m u s i n
Fald i vore Lan
t e r p a r e s: Na
de ; forklares saa
turlighet - ogsaa
endelig Applika
i Tilbehöret. Intioner fra den
Kfrkelig t Guldsmedscirbejde . Monstrans,
gen Rokoccomoncegyptiske til den
-Bo
op
ri
P
g.
ögle,
e
e
k
abernakel-N
T
sfrans (med smaa
nytestamentlige
Sölvbjcelder og Glas-Druer) paa et
Josef, virker det trcettende og unaturromansk Alter ! Ingen gothiske Pa
ligt. _
ramenter ved et Barok-Alter ! Ingen
Endelig maa jeg pege paa, at man
Domkirke-Kalk i et . Landsbykapel.
i vore Kirker kan se Indskrifter, hvor
Jomen, alle den Slags Ting faar man
Moders1naalet ikke er korrekt ; det er
jo forceret, og saa maa man sige Tak
forklarligt, men ikke forsvarligt.
till ! Hvorfor det ? Hvis nogen vilde
Dekorationer og Indskrif ter skal
forcere mig et meterstart Olietryk af
ikke blot inordne sig under Kirkens
tvende flammende Hjcerter at an
Hovedhensyn : Koncentration i Kor,
bringe over mit Arbejd'sbord, sagde
Alter, Tabernakel - de skal desuden,
jeg da ikke Tak - uden i Forbindel
i Stil, Störrelse og Udförelse, inorcln e
sen : Nej , Tak ! Men til Kirken da ?
sig den Plads, de {1dfylder, thi Har
Man kan saa godt prompte medde
moni er en Del af det Naturlige.
le, at Gaver önskes i den og elen Stil
-'- og at man har Tegningerna fcer
V.
clige, kun Belöbet mangler, saa D'Hrr .
Mcecener bedes tegne· sig for hver sin
Tilbage staar at tale om Kirke-Til
Genstand. »Det Förste og Bedste»
behöret : Paramenter, Kalke, Mon-
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er ik�e godt nok til Guds Alter og
Herrens Legeme og Blod ! D\:t er nu
konstateret, at man kart faa alt detta
Tilbehör i vort eget Land, tegnet af
I(unstnere, udfört af Kunsthaandver
kere i gediegent Udstyr for end<la un
der Prisen i de fnemme Kataloger.
Atter hrer , grelder det : det regte, det
Na,t11rlige ! Er Guld for dyrt, kan Tin
og Sölv bruges. Eller ( f. Ex. til Ta
bernakel-Döre) Kopper med Sölv,
Det, ,det grelder om, er, at Genstan
den ' ikke b.:erer l\fassfabrikationens
Skabelonprreg, men at den lyser af
kunstneriske Tanker og lader se
mange Strog af en nrensam Haand
vrerkers Haancl., Det Personlige ! Bort
med disse forgyldte B likvarer ; Ga
lanteri, der pryder Underklassemen
nesker, men som mangler Kunstens og
Personligheclens aristokratiske Stem
pel.
Der er skrevet Böger om Paramen
tik, men de synes at vrere sb.·evet for
greves, De fro1nme Giverinder mang
ler den Ydmyghed : at inordne sig, at
lade sig bel::ere, at tj ene Helheden. De
tyranniserer os med deres egne Icle_er
om »prent» og »könb> .
Jeg har (paa lEre) ber i Norden
set Altaer med Chemise-Borter ! Og
vi h,ar alle set Messehageler med Sofa
pudebroderier � eller Trepper til Al
terhimmel, hvor vi tvinges til at trre
de paa Korset. Eller Paramenter med
aldeles usymbolske, uliturgiske Blom
ster eller Tegninger.
Faar vi selv til Gave en Pucle, der
ikke passer i vor Sofa, . forrerer vi
elen t.il en Bazar - men Paramenter,
der ikke passer i vor Kirke . . . ?
Hvor kan en blöd, enkelt Hagel
Jet sys af en Rest Raasilke, et par
Meter Flöjelsbaancl og brugt Kjole
stof (til For) ; og hvor er den skön
ved S iden af et stif t Forklcede af
Form som en Cello.
Heltligst er elen, som straks kom ,
ponerer Alter, Ko.r, Paramenter og
he!Hge Kar sammen til en Eenhed, en
Helhecl, en Harmoni.
Jeg kam. i en Kirke, hvor man me1v
e, at en Döbefunt var for dyr
nan . hjalp s_ig med en Glaskande og
11 .Brödbakke av Nikkel !
Qg saa- trenke · sig, at en skön og

vrerclig Font kan bygges av Trre ( m�<l
Farver och Gt1Id) for 100 Kr., og af
Egetr:.e for goclt det dobbelte. Slmlde
mari ikke drertil enten kunn.e tiggt: et
Metalfocl - eller lade en landlig Pot
tenmager lave e t glaceret lerfod med
et I c h t y s - Motiv efter Tertul ·
lians Ord om Smaafiskene og Ichtys ?
J eg slutter med at tale om J(or3vejs-stationerne . •
. Malet . Gips, ]:?otografier, Snedker
svencleskulptur, :Maskinarbej de · eller
Oljetryk oversvörnmer os. Og s11a
fordrer Kirlwn kun et simpelt Kors
af Trre af et Par Tommes Dimension,
Har man i kke Raad til Kunst - og
vi! man unclgaa katholske DiHettan
ters Kopier ( velmente, men ikke . vel
lykkecle ! ) saa er der alticl den U clvej
- i Kirkens Aancl ! - at lade s!G.ere
14 Tnekors, i Egetrre eller dybt for
gyldte, og srette dem op. Endnu bed
re : at lade detta rent liturgiske Kors
smykke af et Symbol : elen ukuncligc
ser da blot Korset: og lacler sin Bönne
bog sige Resten ; elen kundige lacler
Symbolet tale til sig. Men fremfor . alt
maa Korsvej en ( og Helgenbill�cler
ne ! ) ikke vrere indrammecle og op ,
hrengte, som man i en ,Stue ophrenger
profane Billeder. De maa gaa orga
nisk ind i Kirkens Uclsmykning, vare
Del af Kirkens Pryd . ,Og de maa
ikke clorninere, saa de säger Hovecl
indtrykket bort.

VI.
Selvfölgelig er. clette for en stor Del
talt for döve ören og vil kun srette
ring e Frngt.
For det förste ha · vi en Del af de
paaklagede Uhyrligheder � og vi vfr
faa flere, af Grunder, det ikke er· nöcl
vencligt at framliolde.
Den, vrerste af dem er et falskt Ar
gument, man ikke kan gendrive : Naar
det bare er katholsk og . fromt, saa er
det goclt !
»1Katholsk» bliver en Ting ikke,
fordi den er gjort af en Kathol.i k
(som et Par Stövler ikke bliver pr'o
testantiske, fordi min Skomager er
Lutheraner) .
Katholsk bliver de1
först, naar den · gengiver KirhC'IIS
Aancl,
Og >>,fr01;1>> bliver . en Ting ikke,
1
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fordi den scetter sentimentale . Stem
ninger i Gang i Menigemancl. From
bliver elen först, naar elen genspejler
Kirkens Fromhecl: Liturgien. »Goclt
nok» er cler intet, cler hedder, naar
det gcelcler at smykke Kristi Brud.
Og »nöjes med» er et farligt Ord,
naar det, vi maa nöjes med, gennern
SO -eller 100 Aar er det eneste til
gcengelige Ucltryk for Katholicisme
paa Steclet. · Fremtiden behöver
ikke
l
at gaa elen umiclclelbare Fortics Spor ;
vi har nu i Norden en hel Rcekke af
katholske Kunstnere og ogsaa nogle

enkelte Mennesker, der har Forstaancl
paa Liturgi, og söm kun vi! eet : det
Kirken vil.
Maatte de faa Lejlighet til, naar vi
skal bygge og smykke, at vise, at l(ir
ken atter kan inspirere, som elen i
hine · store Tider, cla elen var alt
Aanclslivs Moder inspirerede de stör
ste.
De fortjener det, forcli »Iver for
Herrens Hus fortcerer dem».
P e t e r S c h i n d l e r.
Jan. 1927.

Prrest paa Langel;imd;

M O D E R N A P R O T E S T A N T E R.
VAD ÄRKEBISKOP SODERBLOM TÅNKER
OM KATOLICISMEN. III.
Ä,Rl(,EBISKOP SÖDER'BLO:rvrs
EGEN »KATOLICISM».
Vi ha sett, att ärkebiskop Sö
derblom på det skarpaste avvisar den
romerska katolicismen dels såsom en
fara för vår Jria kultur, dels såsom
en av hedniska principer och · kulter
van.ställd avart av elen ursprungliga
kristendomen. Endast modernisterna
i elen katolska· Kyrkan ha vunnit hans
sympatier, men de existera ju ej mera.
Ändå finns det icleer och aspirationer
inom elen rnmerska kristenheten, som
S. ej kan glömma, vilka oemotstånd
ligt draga honan, till sig. Det är fram
för allt universalismen i tid och rum,
öppenheten för kulturens mångskif
tande f Qnner med all deras rikedom
och skönhet, ett högt reiigiöst ideal,
som behärskar hela livet och lyfter d'et
upp enröt Gud. Vad har då S.. a,t t gö
ni ? Resolut fattar han sitt parti: han
hyllar en egen art av kristendom, vilken
i1101111 sig ska'11 rymma det bästa, som
enligt hans mening finns i »de evan
geliska och katolska delarna av kris
tenheten». Denna 11y9- religionsform,
60111'. föresvävar h,:tns själs ögon, kallar

harn »den evangeEska katoliciteten» el
ler »kristenhetens ekumeniska tanke».
Det var detta slags katolicism, som
ärkebiskop S. menade, då han i den
svenska, försanJJ!ingen i Paris uttryckte
en så varm önskan om »frid på jor
den under en enda allniännelig liyrkas
lzägn». · För ·att verka för denna nya
»katolicisnr» hölls här i Stockholm för
snart två år sedan under hans ledning
det bekanta; »ekumeniska» rn1ötet, .vars
icleer han ytterligare sökt utbreda ge
ll!Om sin i, slutet av förra året t1tgivna.
bok »Kristenhetens möte i Stockho;m» .
Där framställer han redan i första ka
pitlet i följande ord sitt program:
»Kristi kyrka' sträcker sig till sitt vä
sen över de världsliga gränserna och
måste enligt Jesu testamente i Johai1nes sjuttonde kapitel förverkliga och
for världen bevisa sin övernationella
och 1Överkonfessionella enhet. · Vi be
känna varje söndag vår tro på elen
Heliga, Allmänneliga .e ller Katclska
kyrkan, son11 är en enda till sitt väsen>>.
(S. 7�8.)
I det att 'S. al'betar .för denna hem
magjorda ·»katolicisi11», har han i egna
ögon tillfredställelsen att känna sig
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som »ekumenisk» som en »universa
list», en .»katolik», på religionens om
råde. Då letar han fram allt, som i hans
tycke är värdefullt i den katolska tra
ditionen, och dit räknar han också gam
la kyrkskrudar, heliga kultföremål, hos
protestanterna längesedan glömda ce
remonier, t. ex. korstecknet, hierarkisk
pomp och ståt och övrigt från katolska
gudstjänstbruk, som kan skapa: »stäm
ning och högtid». I samma ideers
tjänst inleder han förbindelser med
långt avlägsna kyrkor i öster och väs
ter med/ ändamål att förena dem alla
i en världsomfattande allians, i V:lket
alla kristna samfund' utom· det ro
mersk-katolska, »som ju självt stä:Ilt
�ig utanför», skola vara med. På så
sätt tror S., att han äntligen skall lyc
kas övervinna den partikul'arism och
söndring, som hittills utmärkt de pro
testantiska kyrkorna, deras avskildhet
från andra samfund inom kristenheten
och från de stora kulturströmningar
na, ja, att de skola bliva mera »katol
ska:» än elen romerska Kyrkan, vilken
han anser »sekteriskt avsöndra sig»,
emedan hon ej vill följa hans »eku
meniska»' planer. Tack vare en så
dan nyvunnen enhet hoppas han ock
så, att kristendomen åter skall bliva en
behärskande makt i folkens liv.
Vilken är nu ,grundskillnaclen meilan
ärkebiskop S:s »ekumeniska ta11ke»
och· den romerska katolicismen? Den
kan uttryckas i få ord: Den förra syf
tar endast til!I endräkt i »liv och ar
bete», »life and work», och :bryr sig
sålunda inte alls om att sträva efter ·
dogmatisk enhet, under det att ju den
senare helt och hållet bygger det prak
tiska kristna livet på en gemensam
livs- och världsåskådning, alltså på
överensstämmelse i läran. Det kan väl
ej heD!er vara annorlunda. Som vi
förut set�, betyda ju trossatser ingen
ting för S., all religion blir enligt hans
åsikt en yttring av vår sensibilitet, dog
matiken skall alltså bara syssla med
att inregistrera och beskriva våra re
ligiösa känslor, under det att tvärtom
för den [romerska katolicismen trons
föremå!l äga objektiv verklighet, äro
något utanför oss befintligt, vilket har
tillvaro och makt alldeles oberoende av
våra subjektiva dispositioner och stäm-

ningar. En grund.förutsättning för
S :s »evangeliska katolicitet» är således
dogmatisk indifferentism, och en prak
tisk arbetsinetod för densamma är den
taktik, som S. lärt av Ritschl, att med
egen underförstådd mening använda
de för varje åhörarkrets speciellt läm
pade orden. Så utsuddas i det all
männa medvetandet de dogmatiska dif
ferenserna, han blir »allt för alla» och
tillfredsställer med liturgisk prakt och
gammalkristna symboler Österlandets
patriarker, under det att han där�mel�
Ian med puritansk enkelhet och demo
kratiskt uppträdande lugnar Englands
och Amerikas frikyrkl,iga.
Är det då! möjligt att oberoende av de
olika lärouppfattningarna realisera en
världsornfattancle enhet mellan de
kristna på det rent praktiska området, i
liv och kärleksverksamhet? T. o. m.
många protestanter ha ställt sig skep
tiska mot en sådan tanke. Finns det in
te principer och icleer, ·som leda även
det sociala reformarbetet, måste ej t.
ex. väsentligt olika intellektuella ut
gångspunkter ligga bakom ett sam
hällsreformatoriskt verk i kon�ervativ
eller bolsjevistisk anda?
I det praktiska livet ftterkom
ma i själva verket alla de differenser,
som möta på! lärornas område och som
ärkebiskop S. genom att negligera dem
trott sig kunna undvika. Måste ej
också en sådan praktisk strävan som
införande av bättre ordning på famil
jelivets område ledas av fasta och be
stämda principer?,
Den kommission
på det »ekumeniska» mötet, som fått
sig anförtrott att . utarbeta riktlinjer
för äkenskapets höjande i sedligt av
seende medgav likväl i sin rapport be
rättigandet av . »konlmbinat i eller
utanför äktenskapet i undantagsfall el
ler i förhåll�nclen av intin1 beskaffen
het, över vilka kyrkan ej kan fälla ett
omdöme». (»Kristenhetens 111öte i
Stockhofän» s. 402). Kan väl över
huvud taget ärkebiskop S :s kyrka fäHa
ett omdöme i något som helst avf:een
de? Och vem: skall avgöra, när »så
dana undantagsfall och förhållanden
av intim beskaffenhet» föreligga. Na
turligtvis ingen objektivt given myn
dighet utan endast vars och ens sub-
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jektiva godtycke. Följderna för sam
hällsmoralen giva sig själva.
· Och kunna de kristna verkl�gen, all
deles oavsett konsekvenserna i livet,
ställa sig likgiltiga mot vad deras and
ljga ledare förkunna såsom kristen
sanning ? Vad säges t. ex. om följan 
d� citat ur ett ta:l på det »ekumeniska»
mötet i Stockholm av den franske pas
torn IW. Monad, : »rr'jugu århundra
dens oerhörda misstag är att av kris
tendomen ha gjort en religion, cl. V, S .
en kyrka. I stället är den kulturens
framtida form, det allbmfattande och
lekmannamässiga gudsriket, förberett
.ay Karl Marx, Darwin, Esaias, i vi'i
ket en dag kyrkan skall uppslukas med
sin organisation, sina dogmer, sitt präs
terskap och sin kult». (Cit. efter
>>iRevue apologetique» 1927, s. 118.)
Även på personer, som stå utanför
den kristna religionens råmärken, har
den skärande kontrasten mellan inre
tomhet och anspråksfullt uppträdande
i den söclerblomska »katolicismen»
gjort ett pirisamt intryck. Efter en
biskopsvigning i Uppsala domkyrka
förekomma i, Dagens Nyheter för den
18 augusti '1925 11tta.�anden i sådan
riktning i en artikel med rubriken
» Circenses» : »Den svenska statskyr
kai1 ger för närvarande sin hjord mer
skådespel än bröd. Den svenska stats
kyrkans högsta ledning ådagalägger . . .
e n mer. och· mer tilltagande fallenhet
för parader och kostymstycken . . .
Det var kräklor, mitror, kåpor och
m ässkjortM i färgrik procession och
framme vid högaltaret en prunkande
prelatensisk assi'Stentskara. Icke ens
den patriarkaliska purpurmanteln sak
nades . . . Sannerligen existerar det ej
en katolsk fara här i landet ! Men elen
kommer icke från katol1ikerna, utan
från de skådespelande protestanterna,
som ,l ägga en sådan vikt . vid skenet,
att andan och saken fördunsta.. Folk
kyrka eller teaterkyrka, det är frå
gan>>.
Teater ? Ligger ej det omdömet
snubblande nära beträffande mycket av
ärkebiskop S :s kyrkliga uppträdande.
Utstyrseln och prakten finnas där,
bakgrunden och dekorationerna äro
oft;J. väl valda, regin är ej sällan mäs
terlig. Men innehållet ? Vilken inre

kärna döiljer sig ·väl bakom den yttre
ståten ? Vilken andlig näring är det,
som ärkebiskop S. bjuder sina efter
religionens levande bröd hungrande
församlingar ? Han tror ju, åtminstone
efter yttranden i hans skrifter, varken i
traditionellt kristen mening på Gud,
den allsmäktige och allvetande, alla na
turkrafters suveräna behärskare, alla
hemligheters allvise utrannsakare eller
på Kristus, på/ en gång sann Gud och
sann människa, [1an förkastar den
övernaturliga uppenbarelsen, tron på
inkarnationen och försoningen.
Vad är det utmärkande för heden
domen ? Är det ej att dyrka det ska
pade i stället för skaparen ? Men
ärkebiskop Söderblom framställer
ju en ute_slutande mänsklig Kristus
såsom! föremål för sitt kyrkofolks till
bedjan. Är det religiöst och kristet att
tilllbed'ja en människa ? Den romerska
och grekiska antikens folk dyrkade så
som gudar sagans hjältar och Roms
caesarer. Kan man då säga, att ärke
biskop S:s religion står lika högt som
forntidens heclendo1111 ? . Knappast, och
av två skäl. För det första trodde
dessa gamla hedningar på den verkliga
tillvaron av sina gudar, under det att
S, till följd av elen av honom accep
terade kantska kunskapskritiken måste
tvivla på a:llt och fföj aktl'igen också
på realiteten av föremålen för sin till
bedjan. För det andra voro de hed
niska av.gudadyrkarna uppriktigare och
ädigare, emedan de ej ville giva sig
sken av att tro på något mera och hög
re än det ,som framgick av deras guds
dyrkan. Finnes väl bakom det an
språksfulla uppträdandet och de kling
ande fraserna något innehåll i ärkebis
kop S:s religiösa förkunnelse ? Varvid
skall den då liknas ? I vår barndom ha
vi fäst en saga av H. C. Andersen, som
heter: »Kejsiarens nya kläder». På
minner ej ärkebiskop S. i sitt kyrkliga
framträdande osökt om hjälten i den
na berättelse ?
Det är djupt tragiskt att se, hur
så :många ädla aspirationer runnit .ut
i sanden. Men ingen föraktar ohäm
nat förståndets och logikens lagar.
Det har sina konsekvenser att vara
Luthers lärjunge. Ty vad sade väl
Luther om det mänskliga förnuftet :
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»Ratio, ·concubina diaboli», · »Förstån
det är djävulens sköka».
UPPSALA El.LER ROM?
I våra dagar går genom folken en
djup och innerlig längtan efter fred
och endräkt. Och detta är ej blott
sant på det yttre, rent värl'dsEga om
rådet. Den lidande mänskligheten
längtar ,även: efter »kyrklig världs
fred». Den har tröttnat · på splitet
och söndringen, . elen trånar efter en
fa_st- ledning, .en säker auktoritet att
förlita sig till. Denna allmänt utbred
da stämh1n1; och längtan har varit bak
grunden tifa och den viktigaste. fönit
sättningen för »deh evangeliska kato
licitetehs» framträdande och strävan
den.· Men irnn ,elen väl i ,ärkebiskop
S :si 1.1tformning bliva .den ve<l'erkvic
kancle dryck, som läskar 111änsklighe
tens törst efter religionens levande vat
ten? Det är modernismens farliga
ruttenhet, söm har anfrätt den, så att
cleri konunit att sakna andligt innehåll
och därmed också blivit »ett salt som
mist sin sälta».. Ock ·Så har dess öde
beseglats.
Måste _då foliken clefin1tivt uppgiva
sina' höga aspirationer efter kyrklig
enhet, tillförlitlig auktoritet och be
friande sanning? · Om verkligen ärke
biskop S :s kridk av elen romerska ka
tolicismen är befogad, äro de tvungna
att låta .dessa sublima önskningar fa
ra såsom· förledande illusioner, bedräg
liga tröstgruncler, sköna men betydelse
lösa aftondrömmar.
Vore det ej egendomligt, om: ärke
biskop S. på denna enda punkt verk
l'igen skulle ha träffat »tinget i sig»,
m1der det aH han på alla andra ej an
ser sig kunna klättra över fenomen
världens höga murar och sålunda ald
rig når fram tili kunskap om verklig
hetens sanna, väsen?
För det första . måste vi anmärka,
att S :s utgångspunkt inte alls är ori
ginell: hela hans såväl allmänt filoso
fiska som speciellt teologiska oriente
ring är ju, som vi sett, av nordtyskt,
ptotestahtiskt ursprung, och dessa Lans
andliga förutsättningar ha· sedan bli
vit bestän1mancle för hela hans histo�
rienppfattning.
I bedömande av katolska förhållan-

den blottar S. stundom en förbluffande
okunnighet. Så talar han t. ex. i
»Kristenhetens möte i Stockholm» s.
792 om »benediktinernas Stimmen cler
Zeit». Han framställer i »Religions
problemet» (s. · 54) kardinal New
man, en av elen moderna katolicismens
stö�sta andar, såsom en av elen av
Kyrkan fördömda modernismens lä
rofäder. Men kurina väl två teo"
logisk konceptioner vara varandra
mer olika än elen stm'e engelske kon"
vertitens '.jdeer 0111 :dogmens. utveckling
i elen katolska 'Kyrkan och f. cl. präs"
ten Alfred Loisys teorier 01n samma
sak. Enligt elen förre blir elen krist
na trons, innehåll för Kyrkans barn
- alilt klarare med· varje nytt århundrade
utan att dock på minsta �ätt föränd
ras ; elen kristna sanningen utvecklas
och växer som ett frodigt träd, vilket
under varje n y vår skjuter nya, frisk�
skott och for människorna framstår
allt skönare och lumrnigare, men ändå
alijämt förblir detsamma. Enligt den
senare förändrar sig däremot ständigt
dogmens innehåll, så att det, som var
sant i . g år, kan vara falskt i dag.
Är S. alltid fullt ärllig i sina omdö
men om elen katolska Kyrkan? Vi
läsa på s. 15-16 i »Religionsproble
inet»·: »1På ''den goda pressens', cl. Y, s.
den ultrarnontana skandalpressens kon
gress i Frankrike i slutet av 1907 fick
man av en medarbetare i La Croix
-· samma. blad, som för något tiotal
år sedan berättade om judemässakern
i Algeri,et under .cl-en korsfästes bild
på första sidan och under rubriken
Christus vincit - :höra: följande om
encykllikans tillkomst>>. Måste inte
�1 arje läsare av en sådan notis tro, att
denna representativa katolska tidning"
gladde sig över judemassakeni. såsom
över en yudi behagling handling, ja,
en seger for kristendomen? Är ej det
sanna förhållandet tvärtemot det, att
»La Croix» på första sidan då liksom
ännu såsm'n vignett hade en bild av
elen Korsfäste, varunder på denna tid
stodo just orden »Christus vincit»?
Därunder trycktes utrikesavdelningen
med nyheterna, vilka således kom-.
mo att befinna sig alldeles under Yig' netten, naturligtvis utan något sam
band dä1'mecl. Är en sådan ins111ua-
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tian av S. en lojal stridsmetod mot
den katolska Kyrkan ? Stämmer den
väl med hans av mig redan omtalade
förklaring i början av »Religionsp1'0hlemet»' att söka följa Schleiermachers
regler »för en polemik, som, fjärran
från konfessionellt käbbel, i väsendets
11amn vänder sig mot de urartningar,
som i varje kyrkofann_ strida mot dess
grundide ?»
· Vidare motsäger. S. sig ofta själv
yid sin värdering av katolicismen. Vi
komma ihåg, hur han tilllsammans med
den italienska romanförfattaren Fog
ga�aro antydde, att den romerska Kyr1<an bl. a. även led av orörlighetens
1ast. Men det är en alldeles motsatt
insinuation, som han mot henne fram,
slungar ,j, sin si,sta bok. Vi läsa näm
ligen på s. 814-815 i »Kristenhetens
möte i Stockholm»: »Den evangeliska
kyrkan kan synas vara förstockad i
sin konservatism. Den går icke med
på nyheter. Den håller sig tilll: Skrif
ten . . . De stora i religionens historia
ha icke varit fallna. för nyheter. Pau
lus åberopar sig i Galaterb11evet på
Abraham. Muhammed gör likadant
gentemot avguderiet. Religionen ut
vecklas och kunskapen fortskrider . . .
icke genom att man i butiken plockar
in allehanda främmande gods !:rån elen
stäticli1gt frodiga primitiviteten och
från gångna tidsåldrar föF att hava
till hands åt follkma:ssorna vad de tyc
ka om. Skall kyrkan ändra: sig efter
<le obildade· 1passornas smak eller
skola människorna ändra 'sig efter
evangeliet? Evangelisk kristendom
väljer utan tvekan det senare alterna
tivet». Alltså anser S. hät, · att elen
1rntolska Kyrkan har varierat, under
det att protestantismen förblivit tro
gen mot Skriften och inte gått med
på några nyheter !
En annan motsägelse : om S. tiU
sammans· med Luther anta.g·et, att den ·
mänskli1ga naturell' är grundförclärvad
och sållunda oförmögen att av egna
1uafter närma sig sanningen, hur kan
då vår känsla, som ju oc:kså är 1en del
av vår natur, ha större förmåga än
vårt förntånd att lyfta oss mot Gud'?
Tvlen hela S :s liksom ·Schleiermachers
dogmatik bygger j u på känslans Guds
upplevelse såsom sin grund.
1

1

Ett alltför vanligt fel, som prote
stanter begå, när de tala 0111 katolska
förhåU;mden, är, att de ej skilja.i mel
lan huvudsak och bisak. Så ät det
ju tyvärr sant, att bland katolska präs
ter liksom bland protestantiska stund
om förekomma intriger och ärelyst
nad av alltför jordiskt slag.
Men har ej Kyrkan både en mänsklig
och en gudomlig sidä ? I sammanhang
med detta fel står S :s · fullständiga
oförmåga att i elen katolska Kyrkan
göra en åtskillnad melllan den kyrkli
ga värdigheten och de tillfälliga per
soner, som uppbära densamma. Även
om dessa ibland äro ovärdiga, förlo
rar ej därigenom det kyrkliga ämbe
tet sin höga betydelse ,och sin gudom
l�ga auktoritet.
S. liksom, de flesta protestantiska
beclJömare · av katolicismen visar obe
nägenhet att gå till de katollska pri
märkällorna. De läsa protestantiska
framställningar och tro, att de äro ve
derhäftiga, stundom fördjupa de sit i
de katolska modernisternas skriHer,
men sällan förstå de att tränga in i
den genuint katolska: litteraturen. Hu
ru många äro ej t. ex. de protestanter,
som tro, att de i grund känna de� ka
tolska dogmerna och deras h�storia,
emedan clie läst Harnacks stora Dog
mengeschichte, hur n1ånga: ha väl tänkt
på att komplettera ,och korrigera sin
uppfattning genom att därjämte stu
dera· Tixeront efäer. Duchesne; Schwa
ne eller Hergenröther?
Vad som framförallt förvånar en
katolsk bedömare av S :s uppfaftning
av katolicismen, är att han tycks tro,
att en fast och orubblig dogm skulle
vära något för katolsk fromhet ·och
vä:rldsåskådn:iing oväsentligt. Därför
kan han framkasta ett .så kuriöst på
stående, soni att nioder11isterna ihorn
den katolska Kyrkan skulle vara fulli
lödiga katoliker. Men: vad vore väl
hela vår religion med alla dess sköna
ceremonier ochi innerliga· andaktsöv
ningar värd, ,om ej det, som vi trodde
på, vore sant, ej· blott för vår tid' utan
för alla tidsåldrar, om vi· ej vore över
tygade mn, att Gud finnes till' såsom
elen alls1näktige och allvetande, att
.,Kristus är Guds son, ,som · har stiftat
den katolska Kyrkan, vilken därför
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har myndighet att under elen Helige
Andes ledning, föra oss fram till vårt
livs mål i den eviga saligheten. Om
det ej vore sant, att Gud blivit männi
ska, kvarstår ju den gamla, i heclendo
men rådande skiljemuren mellan Gud
och människorna, ingen brygga skulle
då 'ha spänts över svalget mellan him
mel och jord.
Om vi skulle försöka att gentemot
den »evangeliska katoliciteten» peka på
några av den romerska katolicis1nens
mest utmärkande kännetecken, kunde
vi först säga, att hon är dognwtisli.
Ty hon l1ar ett helt annat sannings
begrepp än den förra. För henne väx
lar ej sanningen med tiderna. Det,
som är sant i dag, var det för tusen
år sedan och skall så förbliva under
alila konhnancJie årtusenden. Den ka
tolska Kyrkan vet, att hon äger ofel
barhetens gåva, cl. v. s. att hon genom
den Helige Andes särskilda bistånd
alltid bevaras från att förkunna en
falsk lära. Och hennes ofelbarhet är
förutsättningen för hennes imiversa
lisni. Ty hur skulle hon kunna göra
anspråk på att vara alla folks och alla
tiders av Gud utsedda ledarinna till
sanning och helighet, om hon ej visste
med sig, att intet a:v det, som hon fram
st�ller för sina: barn att t ro, kan vara
osant? Och förutsätter ej å andra si
dan en kyrklig univer,salism hos sin
härare ofelbarhetens· gåva? Vi sågo
ju nyss, hur den »evangeliska katoli
citeten» hotar att göra skeppsbrott på
grund av sin dogniatiska innehåll'slös
het och ovederhäftighet. Det är i själ
va verket den uppenbarade guclom,liga
sanningen" som håller elen världsfam
minde romerska Kyrkan samman, och
ej, såsom S. tror, sluga intriger och
ränkfull politik.
Ett annat utmärkande kännetecken
för den katolska Kyrkan är, att hon
är hierarkisk, d. v. s. socialt organi
serad. Det av :Kristus och apostlarna
åt henne anförtrodda trosarvet, »de
positum fidei», vårdas och bevaras åt
mänskligheten av den romerske påven
och de med honom förenade bisko
parna, vilka tacki vare elen apostoliska
successionen äro apostlarnas verkliga
arvtagare. Det fi11ns· i Kyrkan en su- •
verän myndighet, den Heliga Stolen

i Rom, vilken varje katolik är skyldig
vördnad och lydnad. Så upprätthålles
i elen katolska kristenheten ordning
och disciplin, som så fördelaktigt ut
märka henne i jämförelse med tygel
lösheten och upplösningen hos prote
stanterna.
Slultigen är <len katolska Kyrkan
sakrmnenta.l, Hon tror. ej, att den
mänskliga naturen är grundfördärvad,
utan att! den ä r »mottaglig för fräls
ning». Vi ha redan i sammanhang
med vår framställning av Luther,s lära
om en rent yttre nåd visat, att elen
katolska teologien lär, att nåden ej
upphäver naturen utan fulländar den,
»gratia 11011 tollit naturam sed perfi
cit». Liksom Gud har blivit människa;
ingjutes i oss genom de helliga sakra
menten en överjordisk kraft, vilken
gör oss delaktiga av Guds egen natur.·
Det är . denna sakramentala princip,
som gör den katolska gudstjänsten till
en bön i anda! och sanning, vida ski'1d
från all ,silags teatier. Här finnes in
gen ytlighet och tomhet, inga yttre ce
remonier utan andligt innehåll, allt har
sin bestäni.da mening. Och all den
sköna konst, som utvecklar . s.jn· glans
omkring tabernaklet i1 en katolsk kyr
ka, är ej där för praktlystna och få
fänga människors skull utan som en
hyllningsgär.d åt Kristus, själv, himm�c
!ens och jordens konung, men ändå
verkligen närvarande på altaret i det
Heliga Sakramenbet.
Dessa tre katolska principer verka ei
isolerade från varan.dra, utan liksotit ·
prismats olika färgade s, trålar samman
smälta tiH enhet i, det vita ljuset, äro
de på di e t innerligaste förbundna med
och beroende av varandra, j'a de äro
som tre olika s, idor av samma gudom
liga kraft, vilken gör den katolska Kyr
kan oövervinnerlig och oförstörbar.
,bärför är också den katolska Kyr
kan all frihets, all' civilisations, a-lf
samhällsordnings oumlbärhga stöd'. Ty
vad är väl mest kulturgagnande, att
såsom S. genom, en uppläsande filosofi
och 1en subjektivistisk teologi undermi
nera alla de fundament, varpå vår od
ling vilar, elller att med den romerska
Kyrkan gi-uncla den på gudomlig san·
ning ocbJ orubblig sedelag. Kristus sa
de: »Sanningen skall göra Eder fria».

81
Är det ej hon ensam som garanterar
såväl den enskildei=> lycka, som familje
livets och samhällenas ordning och sta
bilitet ? Så ha alla de anklagelser,
som ärkebiskop S. riktat mot den ka
tolska Kyrkan återfallit på honom
själv.
Vi, barn av den heldga katolska Kyr
kan, måste känna oss, dlj upt tacksam
ma, att vi lärt känna vår andliga Mo
der &ådan hon verkligen är, och att vi
i henne funnit en säker grund för vår
kristna tro, såi .att vir slippa att kastas
hit och dit av dagens teologiska mode
riktningar.
Var skola vi finna ett fullt auten
tiskt uttryck för vad den katolska
Kyrkan betyder för vå:r famlande och
sökande tid ? Med' maj estätisk klarhet
har hon själv uttryckt det i det vati
kanska konciliets dogmatiska konstitu
tion : >�Dei filius»,, där ett kyrkomöte
för första gången definierat Kyrkans
ställning tilli det mänskliga förnuftet.
»1Den heliga Kyrkan, vår moder ., lär
och undervisar, att Gud, allt varandes
begynneise och yttersta mål, med sä
kerhet kan bliva uppenbar genom de
skapade tingen. Ty sedan världens
<lanande har hans osynliga fullkomlig
het blivit känd av människornas för
stånd förmedelst de varelser som han
skapat . . . Den heliga katolska, apos
toliska, romerska Kyrkan tror och b e
känner, att diet finnes en sann och le
vande Gud, himmelens och j ordens
skapare och herre, alls1näktig, evig,
outrannsaklig, oändlig i förstånd, vilj a
och varje fulkomlighet. Geno1111 för
nuftets naturliga ljus kan Gucli bliva
känd med visshet. Likväl har det be
hagat hans vishet och godhet att uppen
bara sig själv och sin viljas eviga råd
slut på en annan övernaturlig väg en1

ligt apostelns ord : 'Efter att ha talat
till våra fäder många gånger och på
många sätt genom profeterna, har Gud
slutligen i våra dagar talat till oss ge
nom sin Son'. Och det har behagat
Gud att till den Heli:ge Andes inre
upplysning foga yttre bevis på sin up
penbare1se, d. v. s. gudomliga handlin
gar, i synnerhet underverk och pro
fetior, vi,lka, i diet d e klart uttrycka
Guds oändliga allmakt och kunskap,
genom mycket säkra och för allas för
stånd avpassade tecken, lära oss kän
na elen gudomliga uppenbarelsen . . .
'M en för att vi skola kunna uppfylla'
vår plikt att antaga elen sanna tron
och att ståndaktigt framhärda i den
samma, har Gud genom sin enfödde
Sorr instiftat Kyrkan, och han har
beklätt henne med synliga tecken på
,sin instiftelse, så att hon av aLla kan
igenkännas som det uppenbarade or
dets vårdarinna. Ty det är endast åt
den katolska Kyrkan, som Gud givit
dessa ,så talrika och så slående känne
tecken, ·Som för 'alla klart visa den
kristna trons sanning. Dessutom är
Kyrkan genom sin beundransvärda ut
bredning, genom sin .lysande hel'ighet,
genom ,sitt outtömliga frambringande
av allt slags gott, genom sin katolska
enighet och sin oövervinnerliga fast
het själv ,ett stort och ,ständigt motiv
för oss att tro och' ett ovedersägligt
vittnesbörd om ,sin gudomLiga sänd
ning. Så inbjuder hon liksom en. fa; na, som höj es inför folkens ögon, och
drager til'l sig dem, ,som ännu ej hava
kommit tiU sanningens fjus, och för
säkrar sina barn, att den tro, som de
bekänna, vilar [)åi ·en mycket fast
grundval.»
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'' L U T H E R - S T R Ö M B R Y T A R E N t ''
medeltidens Kyrka och samtidigt vill
Ända i n i våra dagar har inom vissa
förbliva protestant, han tvingas till den .
protesta<ntiska kretsar den bestämda
egendomliga uppfattningen, att prote-:
uppfattningen varit rådande, att det
stantismen är en direkt fortsättning
inom den katolska Kyrkan under me
av medeltidens katolska Kyrka.
deltiden ej fanns någonti�g gott, att
Denna! åsikt har även företrätts vid
där blott härskade avfall från Kristi
en doktorspromotion i Lund och . har
ande, avguderi och djävulsverk. Lu
under rubriken : »Luther-Strömbryta
ther må:ste komma för att återuppväc
ren» återgivits i . Svensk Teologisk
ka evangeliets rena lära, vilken låg
Kvartalsskrift, 1 926, is. 222-231.
dol.d. under idel övertro och mänskliga
Professor G. Aulen försöker där visa,
påfund. Denna åskådning kunde j u
att Lnther och reformationen är nie
blott bli bestående där, varest blint hat
ri10t Rom grumlade blicken för den his
deltidens sanna arvtagare, då de ur
»medeltidens tre stoi·a faktorer», tho
toriska sanningen. Så snart man utan
förutfattad mening gick till studiet av
mistisk nådelära, mystik och 110111:ina
listiisk filosofi skulle ha upptagit det
medeltidens historia, måste denna av
verkligt värdefulla och sammansmält
hatet födda :skenbild vika inför alla de
stora, underbara verk, som medeltidens
det till en ny, fullkomlig'are enhet:
Först är det g,lädjande att se, att
Kyrka har att uppvisa på det religiösa,
Thomas' av Aquino mött större erkän
filosofiska, teologiska, sociala och
konstnärliga området. Nu för tiden
nande, än hittills f rån protestantiskt
står det 1 3 :de århundradet för våra
hå,lt varit f allet. Nådens nöclv,ändighet
för varje kristligt verk har ha111 också
ögon som en av mänsklighetens mest
enligt Aulen stairkt betonat och ställt .
glänswnde epoker. Medeltidens Kyrka
nåden i isitt teologiska systeins cent
har bland de unga germanfolken utfört
rn1n. För en katolik är j u detta själv
ett uppfostrings- och kulturverk, var
klart. Redan: konciliet i Orange år
till protestantismen ej kan uppvisa nå
529 · lär, att begynnelsen· till tro, ja
got motstycke. Och ,så märker man
t. o. m. till hjärtats längtan efter tro
nu flerstädes inom den protestantiska
världen en intressant omsvängning i · -.- »credulitatis affectus» - har sitt
åskådning ochrnppfattning ; Luther är
ursprung i den gudofrtliga nåden och
inte längre återupptäckatet1 av den
är icke av naturen nedlagd i oss.
f örgätna urkristendomen, ej heller stif·Men professor Aulen finner, att
' taren av en högre ny religion. Nej ,
Thomas »deprecierat», nedsatt, nådens
protestantismen är det sanna arvet ef
värde. Han skulle ha f ramställt den
ter medeltidens förr s� föraktade Kyr
' som »gudomliga krafter», en från
Gud utgående inverkan, så· att männi
ka. - Icke han, Luther, var det, som av
föll · från inedeltidens Kirka, utan
skan genom i-ättfärdiggörelsen ej kom
Rom ! - Men detta påstående före
me i direk't beröring med Gud. Detta
faller. minst sagt egendomligt för en
påstående innebär ett fullständigt miss
var, som åtminstone något litet kän
känna'nde · av den katolska, läran om
den heliggörande nåden. Ty den ka
ner till, huru protestantismen har över
tagit detta arv, nämligen genom våld
tolska nådelärans kärnpunkt har från
och förföljelse, under bespottande och
begynnelsen varit, a tt den Helige Ande
plundrande av elen gamla Kyrkan och
har sin boning i den rättfär.cliges själ
- de gamla kyrkofäderna kallade t. o.
med förkastande av nästan allt, vad
rn. ofta denna! nåd helt enkelt : » Spiri
denna Kyrka1 betraktade som ,s itt he
tus Sanctus inhabita,ns», den i själen
ligaste. Trots detta har denna upp
fattning många anhängare i England
boende Helige Ande - och att elen
rättfärdige b1iver ett Guds barn, »fi
och även i Sverige. Den prote
stant, som, tvingad av. historiens vitt- ·
liatio adoptiva». Men detta Guds bo
nesbörcl, ser det •stora och kristna i
ende i sj älen var ingen mekanisk, blott
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lokal närvaro hos människan, hennes
barnaskaip i förhållande ti11 Gud icke
enbart en bild; 1iej, denna gudmnliga
beiiöring verkade omdanande på, själen,
upplyfte den till en högre sfär och
lät den på ett underbart sätt bliva del
aktig av Guds natur. (Jmf. II. Petr.
I. 4.) Denna från Gud utgående
inverkan på själen är förutsättning för
och verkan av den nya. ständiga närva
ron av Gud i ,den rättfärdiges själ, och
beror således helt och hållet av själens
umgänge med Gud. Den är intet an
nat än det nyw liv, som Paulus och Jo
hannes tala om, på,nyttfödelsen i Kris
tus, den himmelska härlighetens förut
sättning, och begynnelse. Alltså, Gjä
lens omskapande, omdanande beröring
ni,ecl Gud, det är katolsk och även tho
mistisk nådelära.
•Men vad !har nu Luther gjort av
den thomistiska nådeläran ? Man kan
beträffande hans imputationslära tala
om ett förringande, ett förflyktigancle
av nåden. För Kristi förtjänsters skull
handlar Gud, som om· människan vore
rättfärdig, , medan människan i själva
verket förblir lika skuldbelastad, lika
full av synd som förut. Beröring med
Gud i egentlig mening kan ej bli tal.
Redan dennai nåclelära visar väl, vad
Luther övertagit från den n0111ina!i,s
tiska filosofien. Luther har vuxit upp
i de å'skådningssätt, som funnos i Oc
carnis ,skola, och under hennes infly
tande har han också skapat sin teolog,i.
Nu är böjelsen för en ,överdriven vo
luntarism, som.,särskilt kommer till ut
t ryck i läran 0111 Gud, kännetecknande
för lOccarn:'s• ,skola:, och redan häri
ligger en motsättning till och ett ayfall
från högskolastiken. Under det att
enligt högskolastikens lära tillvarons
och tankens: lagar hava sin grund i
Guds väsen, som ju helt och hållet är
ljus och vishet, utan varje godtyck1ig
het, så hade däremot Occarn's skola
tendensen att härleda allt uteslutande
ur tillfälliga yttringar av Guds vilja.
Enligt högskolastikens lära beror t. ex.
sanningen av elen rnatematisls:a •sa'tsen :
2 X 2 = 4 på · att elen är grundad i Guds
eget väsen,, och på det faktum, att Gud
aldrig kan vilja elen annorlunrla, då
ju en fullständig enhe t råder i Gud
mellan väsen och vilja. Enligt Occam's

skola däremot beror giltigheten av
denna· sats på, att CucL har bestämt det
så en gång ; men hade Han önskat det
annorlunda, så vore för oss 2 X 2 = 5.
Därmed var ett irrationellt element
infört i Guds väsen, och detta rent
godtyckliga element yttrar sig hos Lu
ther hl. a. i läran om den absoluta för�
utbestämmelsen till salighet eller för
dömelse trots människans ofrihet, i
Guds behandlande av elen i sitt inre
dåliga: människan, som vore hon rätt
färdig genom iblott ett yttre åberopan
dci av Kristi förtjänster. Från upp
fattningen av detta irrationella element
hos Gud har protestantismen sedan
aldrig kunnat lösgöra sig, och från det
ta element härleder sig dess städse
återkommande böjelse för ett operson
ligt, panteistiskt guclsbegrepp ocl1 svå
righeten att kommclJ till rätta med tre
enighets-läran. Och nn har man ju in
on11 protestantismen kommit ända där
hän, att man ej längre betrakta·r tron
på en personlig Gud so111 väsentlig för
kristendomen. Ett ensid,igt och över
drivet betonande av Guds vilja kan väl
för ögonblicket syna:s som ett fram
hävande a:v Guds personlighet.. I själ
va verket är sann personlighet icke en
godtycklig vilja, utan fastmer ett ur
c!et egna v,äsendet framströmmande
uppenbarande av det egna jaget, ge
nom en 111-eningsfullvilja, ,cl. v. s. ett
rationellt banclla:ncle. Också här har
Luther knappast övertagit det mest
värdefulla av det som elen senare me
deltidens filosofi hade att bjuda honom.
Slutlig-en mystiken. Då måste först
och främst erkännas, att prqf. Aulen
han rätt, då han betonar, att kristus
mystike11, framför aHt passions111ysti
ken, varit av större betydelse för me
deltidens fromhetsliv än Eckhart's
mera: filosofiskt orienterade mystik.
OcbJ c1emia mystik har i elen katolska
Kyrkan både före och efter reforma
tionen utvecklat unde11bara blotnmor
icke ,blott inom elen religiösa littera
turen, utan framför allt genoni clanän
cle av hjältegesta'1ter i kärlek till Kris
tus, i hängivenhet och självuppoffring
för Kristi verk. Katharina av Siena;
Birgitta, Ignatius av Loyola, Frans av
Xavier, Peter Faber_, Teresa av Avila,
J oha'n,nes av Korset, Frans av _ Sales
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äro några av dessa j ättegesta1ter inom
mystikens område. Sådana gestaiter
visa, att mystikens ström alldeles obe
roende av reformationen flöt vidare
inom den katolska Kyrkan med oför
minskad styrka, visserligen renad från
fadiga tendenser, soh1 här och var
trädde i dagen inom den förreforma
toriskai mystiken. Jag åsyftar härmed
böj elsen hos många att · lämna elen
syndfulla :världen åt sig själv och dra
ga-sig tillbaka i sitt eget inre. Men det
som !hittills blott varit ett trötthets
symptom, det har Luther upphöjt till
J'>rincip. Han var orsak till elen sönd
ring miel1lan inre och yttre i människan,
av vilken dern moderna tiden lider ,så
svårt. Förtvivlande om en sann re
form ,överlämnade h<J.n den yttre män
niskan åt världslighet, elen synliga
Kyrkan å't statens polismakt och ftirs
tarn>as tyranni, och inskränkte Guds
rike till människans inre. När nu för
tiden äktenskap, politik, konst, affärs
liv, kort sagt hela elen yttre kulturen,
vill föl:ja ,sina egna lagar, oberoende av
elen kristna moralens fordringar, och
därför i stor utsträckning hemfallit åt
gudlöshet, så är lcletta blott den följd
riktiga utvecklingen a:v de lutherska
icleerna, om Luther också ej har öns
kat sådana konsekvenser. Som prof.
A. Runestam i ovan nämnda tidskrift
(sid. 107-124 : B ergpredikans etis
ka problem) riktigt har anmärkt,
ligger det en farlig villfarelse i att i
förtröstan på orden : »rFiliatio fecit
filios» försumma det sedliga strävan
det även i_yttre handlingar och att för
vänta, att alla goda verk av sig själva
skola komma ui· vårt inre såsom spon
tana frukter av kärleken till Gud. Lu
ther ,själv fick under sin livstid göra
den bittra erfarefihetei1 av huru föga
det nya evangeliet förmådde att sed
ligt höja människan. Allt sedan det
gamla förbundets profeter, och i syn
ne1.'het sedan Kristus börjat förkm�nel
sen om Guds rike med kravet : Gören
bättring !· (Mark. I. 1 5 ) börjar varje
sann reform av det krjstna livet med
självpl'Övning och bot ; ,s å · t. ex. re
formsträvandena frå'111 Cluny och Ci
teaurx, den franciskanska rörelsen, elen
från det tridentinska Kyrkomötet ut
gående reformen och i modern tid Ox-

for<l-rörelsen. Av allt clettai är i elen
lutherska rörelsen föga att märka. Och
av det av medeltidens mystiker så myc
ket betonade »entwerden, um einge
bilclet zn werclen in Christus», av upp
givandet av den egna viljan för att i
Gud återfinna den luttrad och föräd
lad, av alltt detta finner man intet hos
Luther. Vilken annan anda talar då
ej nr den hel. Ignatius' Exercitia Spi
ritualia ! Ty de ära då ej endast, som
prof. .Aulen låter påskina, »en 1i1eto
disk andlig träning för att så tvinga
själen in under Guds lydnad.» ( s.
229). Redan i inleclningsbetraktelsen
över »Kristi Rike» slutar »exercitan
ten» med bönen, »att få efterfölja
Kristus i bärancLet av smälek och oför
rätter av alfa slag och i frivillig inre
och yttre faUigdom». Och hunnen till
övnirngarnas höjdpunkt skall exel'citan
ten ha en, sådan hängivenhet till Kris
tus, att han önskar, »att helst vara
fattig med elen fattiga Kristus, lida
smälek med den av smälek höljde Kris
tus, bli hållen för narr och dåre med
Kristus, vilken clefta först har veder
farits, också i det faH att Guds ära
förbleve ·densamma, ,mn harn gjo rde
motsatsen, och detta a,llt för at t blott
än mer efterfölja Kristus, än mer lik
na Kristus». Det är givet att det här
ej är fråga om lydnadsplikt, utan om
brinnande kärlek till Kristus, perwn
lig hängivenhet för Honom, heroiskt
självförnedrand·e och självförnekmde,
alltså om, elen rena.s te, mest glödande
kristusmystik.
Av det nu anförda kan man bedö1na, om Luther verkligen har övertagit
det bästa av det som medeltidens Kyr
ka hade. Nej, Luther har brutit med
det bästa i det förflutna och från me
deltiden blott vidare utvecklat anlag
och tendenser, som i framtiden skulle
få en frukta111svärd verkan. Idee1• ha·
en inre kraft, och deras verkan stan
nar icke <lär, varest man gärna helst
skulle vilja hejda den. Därför kunde
också en sann och varaktig reformation
blott utgå från den sanna och full
ständiga kr:istna läran, och icke från e n
förändring eller ett förka.stande av det,
som allt 1clitintills :gäHt som de1i. ka-_
tolska Kyrkans dogm.
A. B r u n n e r.

--�

rån Credos torn
På: årsdagen av ,sitt val till Påve,
<len 6 februari, lät elen Helige Fadern
till privata:udiens inbjuda de i Rom
närvarande m, exikanska biskoparna.
Han försäkrade dem på nytt om sitt
varma deltagande med deras lidande
folk och visade dem en nyss ankom
men tacksamhetsskrivelse från de i
Mexico kvarvaq.nde biskoparna, som
<ljupt hade rört honom. Lika mycket
som den häftiga förföljelsen och den
01 ättvisa 'behandlingen av de mexi
kanska katolikerna smärtade honom,
lika mycket gla:dde han sig också över
de många beundransvärda egenskaper,
som de visade under dessa svåra tider.
Samma dag lade. kardinal Pompilji
i Påvens namn grundstenen till en
ny byggnad för det lilla seminariet i
Rom. som hittiUs haft alltför trånga
lokaler. Det nya huset skall uppföras
inom Vatikanens område tätt intill
den ringmur, som: omgiver de vati
kanska trädgårdarna. P å så sätt kan
elen Hel. Fadern själv besöka sina
seminarister. Det nya seminariet be
räknas bliva färdig t redan nästa år.
På årsdagen av Pius XI :s kröning
lades även högtidligt grundstenen till
byggnaderna för en annan katolsk
högskola, nämligen det Lombardiska
kollegiet. Det ursprungliga Lombar
diska koHegiet måste stänga sina por-

tar gen01n 1870 års tragiska händel
ser. L½o XIII återupprättade det år
1878 och under åren 1879-1882 hör
de även den nuvarande Påven till dess
lärjungar. Kollegiets i stor stil plan
lagda nybyggnad upp.föres nu inom
det tidigare klostret Sant Antonios
område nära kyrkan Santa rviaria
Maggiore.
Såsom ett bevis på sin stora kärlek
till det franska prästerskapet har På
ven åt det franska episkopatet över
lämnat en miljon francs för upprät
tande av ett sjuk- och ålderdomshem
för präster.
Även mot Bukarests katoliker har
elen Hel. Fadern visat sin frikostighet
genom att skänka flera miljoner lire
till en nybyggnad för det ärkebiskop
liga seminariet i denna stad.
För att hugfästa minnet av tryck
ningen .av den reviderade Vulgata
översättning:ens första band har den
påvliga bibelkommissionen låtit präg
la en silvermedalj.
I Paris höllo elen 2 februari de ka
tolska franska publicisterna sin års
kongress. Den festliga banketten, vid
vilken flera biskopar och ärkebisko
par voro närvarande, hölls, under he
derspr½sidium av elen påvlige nuntien
Mgr Maglione. Georges Goyau höll
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festtalet, i vilket han bl. a. framhöll,
att de katolska publicisternas förening
har medlemmar från de mest olika
politiska partier. Alla ha de liksom
Kyrkan till valspråk : ».Sanningen
framför allt» . . . » Den franska kato
licismen är landets största moraliska
kraft. Denna kraft behöver endräkt.
Men den kan blott komma till stånd
genom en fullständig och förtroende
full underkastelse icke blott under
den Hel. Stolens ofelbara läroämbete
utan även under dess kyrkliga juris
diktion.» I det att elen apostoliske
nuntien överbragte den Hel. Faderns
särskilda välsignelse, sade han, att så
länge som det funnits kristna skrif t
ställare, det i Rom varit en tradition
att hjälpa och understödja dem. »Då
Pius X välsignade en journalists
penna, yttrade han: 'Pressen är värl
dens konung. Om jag vore tvungen
att sälja korset på mitt bröst, mina
kyrkoskrudar, mina möbler för att ga
rantera den katolska pressens tillvaro,
skulle jag gärna göra det'. På så sätt
ville han betona storheten, skönheten
och nödvändigheten av Eder uppgift
att förnya allt i Kristus, individerm,
familjerna, städerna, länderna för att
bevara eller återvinna dem för Kyr
kan. Lika mödosam, som denna upp
gift ofta . är, lika upphöjd är den. I
skalen uppfylla den, i det att I sam
len Eder omkring Påven, d. v, s. om
kring Kyrkan. Jag är också säker på
att I aldrig skalen glömma den regel,
som en gång de kristna författarnas
hjälte och furste, den hel. Petrus Ca
nisius, givi,t : 'Vi måste försvara san
ningen med kraft men också med klok
het, på det att vår måttfullhet må bli
va uppenbar för alla och vi därigenom
må få ett gott vittnesbörd också från
dem, som stå oss fjärran. . . . Det
som alla längta efter är en solid bevis
föring, parad med älskvärd måttfull
het'. Mina herrar, den Hel. Fadern
skall alltid vara med Eder i Eder upp
gift. Han känner och välsignar Edert
arbete.»
England, Wales och Slwtland räk
na nu 30 katolska biskopar och ärke
biskopar. Under det sista året har ett
nytt stift upprättats. Även präster-

nas antal har stigit och är nu 4,742.
Siffran på kyrkor och kapell är 2,525,
och under det förflutna året ha ett
40-tal nya byggts. De katolska folk�
skolebarnens antal har stigit med 2,724
och nya såväl folk- som elementar
skolor hai upprättats. Under året in
trädde 1 1,948 konvertiter i Kyrkan.
65,411 barn döptes och 20,63 5 katol
ska äktenskap ingingos, 241 mer än
föregående år. I hela det brittiska ri
ket finns nu 1 5,289,660 katoliker, som
visar en ökni,n g av 33,261 mot förra
året. Tillsammans med katolikerna
i Förenta staterna voro de engelsk
talande katolikerna vid årsskiftet
43,919,765.
Under den sistförflutna sommaren
hällas· såsom vanligt katolskt-sociala
kurser i Oxford. Det nyss förflutna
året har fogat ett stort antal nya ka
tolska föreningar till <lem som redan
funnos. Vid V{estminster i London
har en liturgisk vecka firats f ör Ori
entens unieracle kyrkor. En särskild
förening, Sanct Johannes Chrysosto
mos-sällskapet, har upprättats för att
befordra ett närmare studium av Ös
terlandets skismatiska kyrkosamfund
och arbeta på deras närmande till den
romerska Kyrkan.
Den me:rilwnslw regeringen söker
genom att utbreda falska underrättel
ser om kulturkampen i utlandet upp
hjälpa sitt svårt skadade anseende. Så
väl moraliskt son11 materiellt har den
nu tvungits till en defensivkamp, mo
raliskt tack vare världspressens skar
pa förkastelsedom, materiellt genom ·
katolikernas ekonomiska bojkott.
Denna bojkottrörelse har på ett
glänsande sätt org,aniserats av lek
män, tillhörande »Ligan för religiöst
försvar». Ledarna ha länge genom
tänkt planen, innan elen sattes i ver
ket. Den ä r klokt uppbyggd på folk
psykologien. Det var nödvändigt att
välja ett vapen, som alla kunde an
vända t1tan fara att bliva häktade el
ler förlora sina arbetstillfällen, ett va
pen, som ej föranledde någon blods
utgjutelse, men ändå på det kännba
raste träffade staten i dess .materiella
intressen. Målet är att försätta dem,
som hittills varit de viktigaste skatte-
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betalarna, i ett sådant läge, att de
omöjligen kunna fullgöra sina skyldig
heter mot staten. Meningen är ej att .
skada affärsmännen men att indirekt
träffa och lamslå regeringen. Guds
tjänsternas inställande befordrade pla
nen, då bönderna förut brukat göra
sina_ inköp 1på marknaderna · omkring
kyrkorna. Nu upphörde dessa mark
nader nästan helt och hållet. Boj
kottrörelsen fordrar fullständig av
hållsamhet från inköp av alla lyxva
ror, från alla nöjen, såsom biograi
och teatei-besök, .från deltagande i lot
terier o. s. v, De rika ställa in sina
automobiler, och behöva således ej er
lägga 10 dollars i månaden som bil
skatt. Alla inskränka sig till det yt
tersta och köpa om möjligt inga nya
kläder.
Resultatet har hittills varit över
förväntan stort. Det nya kampmedlet
vann genast massornas sympatier, så

mycket mera som detta frivilliga in
ski-änkande av alla behov tilltalade
folkets kristliga offersinne. Mexikos
största tobaksbolag, vars ledare äro
ivriga frimurare, har plötsligt sökt
närma sig »Ligan . för religiöst för
svar». Ett lotteri, vilket som högsta
vinst utsatt 125,000 pesos, fick enclast
en b1'uttoinkomst av 50,000 pesos.. Bio
grafbiljetterna ha: för att stimulera
frekvensen nedsatts till halva priset.
Regeringen har också tvingats att av
stå från att indriva den vanliga skat
ten frän biograferna. Ölet har blivit
di1bb_elt så billigt, emedan · inga vilja
dricka det. Även handeln med utlan
det har lamslagits, importen har näs0
tan _inställts, då ytterst få vilja köpa
något. Hur bojkotten verkat i huvud
sta:den framgår bl. a. av en sådan sta
tistik, som att' i 217 affärer under sju
dagar endast 537 köpare infunnit sig.

MEDDELANDEN FRÅN APO STOLI
SKA VIKARIATET.

Fader Berndt Da-V1id Assarsson har
efter nio års verksamhet i S :it Eriks
församling lämnat Stockholm för att ef
ter en kortare vistelse utomlands tillträ
da sin nya be-.f1atfa1ing å Hälsingborg.
Före sin avresa utnämndes• fader As
sairsslon av den He'lige Fadern till påvHg
kammarherre av. det andlli,ga ståndet med
tite1111 Monsignore.

Som svar 'J)å flera förfrågningar med
delas, .att den av1idne ärlrebiskop Bitters
stoft på den anhörigas, Ölllskan jordfäs
tats i Melle, då ej någon testamentarisk
förordning träffats angående! stoftets
överförande till Sverige.
För dem, som önskat att i hällldelse
gravsättningen ägt rum i Sverige på
något s ätt hedra den -avJidnes minne,
finnes, emellertid 'tiill:fälle att sända bi
d'l'ag till �lll stiftad Mässa, ,som årligen
skulle frambäras ti:11 den av1idne Ärke
biskopens minne, anroingen på årsdagen
av hans död, den 19 dec., eller av hans
biskopsvigning, den 24 ,sept., samt till
uppsättande av en minnes,tavla i S :t
Eriks kY'l:'ka, Stockholm, den kyrka, som
fö:ribHr etlt ,genom tiderna bestående min
nesmärke av den vördade bortgångne.
Eventuella bidrag kunrna insällldas till
Apostoliska Vikariatet för Sverige, Göt
gatan 46, Stockholm.

RÄTTELSE.
Ett tryckfel har insmugit sig i Credos
Februari n :r, 1927, ,sid. 33, ,spalt 2, rad
22 o. tfr. Där .står : »Francois-Joseph
de La Rochefoucaulrt, biskop af ,Sa,intes»,
vilket skalI vara:
»Francois-Joseph ide La Rochetfouca ult,
biskop af Beauvais ; Piere Louis de La
Rochefoucault, biskop af Saintes.»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.0.
11.
12.
13.
14.

Tisdag. Ferialdag. (Fettisdagen) .
Onsdag. Askonsdagen.
Torsdag. Ferialdag.
Fredag. S : t Casimir.
Konung.
(Jesu hjärtas fredag.)
Lördag. Ferialdag.
Söndag. Quadragesima. Första i
Fastan.
Måndag. S :t Thomas ab Aquino.
Kyrkolärare.
Tisdag. S : t Johannes, de Deo. Bek.
Onsdag. (Kvatemberfastedag) . S : t
Francisca Romana. Änka.
Torsdag. Fyrtio heliga martyrer.
Fredag . . (Kvatemberfastedag) . Fe
.rialdag.
Lördag. (Kvatemberfastedag) . S :t
Gregorius I. Påve. Kyrkolärare .
Söndag. Andra i Fastan.
Måndag. Ferialdag.

Biskopen skr.iv,er med sin stav, under
d et att Zacharias lovsång .sjunges, det
grekiska och latinska alfabetet i aska,
som i form av ett ,s . k. A1J1dreaskors (X)
är strödd p·å kyrkgolvet. Därefter viger
han det gregorianska vattnet, som blan
·das med salt, aska och vin och som fått
sitt namn e:flt er påve,n Gregor I, som an
ordnat denna ceremoni. På kyrkporten
gör biskopen därpå upptill och nedtill
ett kors med sin stav och beder att Gud
måtte förläna alla ,som besöka kyr'kan •
sin nåds fullhet. - Återkommen till al
taret doppar biskopen ,sin tumme i det
vigda vattnet och tecknar därmed fem
kors p å altaret, ett i mitten och fyra i
hörnen. Detta skall beteckna, att ur för
soni1J1gens offer, Kristi fem heliga sår,
all nöd och välsignelse utströmmar. Där
efterr går han ,sju gånger nmt om alrta
ret och bestänker det med det grego
rianska vattnet. Från altaret går han
s•e dan ut i, kyrkan och be• stänker den med
vattnet i korsform. Nu bereder han med
detta vatten ett murbruk, va·refter det
öwiga vattnet hälles ut över altaret.
Kyrkporten smörjes med chrisma uti
från. Även den fördjup,1:ing i altaret,
där relikerna skola inneslutas, ·smörjes
med chdsma. Biskopen lägger därpå
relikerna .i de1J1na fördjupning och incen
sm ar den'l' med rökelse, •smörjer stenen,
son11 skall tillsluta relikgömman, bestry
ker den med murbruket och tillsluter
gömman, varefter haru incenserar altaret,
gåendie trenne gånger runt detsamma.
De fem förut omnäm111da ställena smörjas
med katekumenernas olja två gånger
samt en gång med chrisma, varpå chris
ma och katekumenernas olja tiHsam-

15.
16,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. Ferialdag.
Torsdag. S :t Patricius. Biskop.
Fredag. S :t Cyrillus av Jerusalem.
Biskop. Kyrkolärare.
Lördag. S :t Josef. Jesu fosterfader.
Söndag. Tredj e i Fastan.
Måndag. S :t Benedikt. Abbot.
Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. Ferialdag.
Torsdag. S :t Gabriel. Ärkeängel.
Fredag. Marie Bebådelsedag. (Från
a'bstinensen dispenseras.)
Lördag. Ferialdag.
Söndag. Fj ärde i Fastan.
Mårrdag. S :t Johannes a Capistrano, Bekännare.
Tisdag. Ferialdag.
Onsdag. Ferialdag.
Torsdag. Ferialdag.

mans gjutes över altaret. Genom smörj
ningen med de heliga oljorna sinnebildas
de troendes böner ,samt nåden som utgår från Guds altare.
Kyrkans väggar smörjas• sedan med
clu:isma på tolv ställen där ett ;kors bli
vit anbragt på muren med ett brinnande
vaxljus framför, varefter des s a stäUen
incensera,s med rökelse. Sinnebilden är
att vi i trons ljus, ,som vi mottagit ge
nom apostlarna, skola tinbedja Gud.
Sedan altaret och kyrkan p å detta
sätt blivit renade och helgade, viges
själva altaret till offerpla,ts, därigenom
att ett symboliskt offer frambäres på
detsamma. Biskopen välsignaT rökel,se,
bildar därav fem små kor,s, och lägger
dem på de fem smlorda ställena och där
över fem ,små kol'S av en vaxstapel, vilka
han antänder och låter :brinna upp till
samman:s med ,rökelsekornen. Det hela
en sinnebild av de offer och böner, som
hädanBf,ter skola uppstiga till Gud från
detta ställe. - Själva altarets framsida
och fogarna i de fyra hö11nen ,smörjas
· med chrisma, för att altaret skall bliva
en källa av överflödande nåd för för
sani:lingen. Till •slut vigas även: de du
kär, som skola breda•s· över altaret vid
det nlll följande heliga mässoffret. D en°
na av en biskop före.tagna invigning av
en 'kyrka kallas, kons'ekration. Den andra,
som err av biskopen befulhnäktigad
präs.t kan företaga kallas benediktion,
vid vilken alla smörjningar bortfalla,
jämte allt som har avseende på ·själva al
taret. I en ibenedicerad 'kyrka måste
då.rför s. k. altaria poutatilia användas,
d, v. s. särskilt konlsJekrerade altars,teniar.

S. N-k.

