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DET UBETVINOELIOE.
Intet

på

jorden

formår

uel

bintze
Sjeler som lengtcr mot Gud.

å

Intet kan i(;)ile den tanke som stiger
Bäret av leng
, sel ag tro.
Vinger kan trelies ag mure kan
stenge,

Eluene iler for havet å finne,
Sjelene hige1· for hjemad å uinne

Tanken går uiclre ag spker så lenge,

Evig til freden hos Gud.

Jnntil den /wiler i ro.

Huad kan uel hcmme clet hjertc som
f(i)lger
Liusloucns helligste bucl?
llrlen på jorden må df!, dcr den pcler,
l(jerlighct pkcr, jo mere den glpder,
Evig den lever hos Gucl !

Jlarie Knudlzon.
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LYCKAN.
Träffar man människor dessa da�
gar, är det ofta tal om den vackra
hösten, det vackra vädret. De kän
na sig lyckliga. - Huru länge? Var och en vill vara lycklig. Vi ar
beta därpå från morgon till kväll,
ja från kväll till morgon. Fråga
affärsmannen, varför han ansträng
er sig hela dagen, - svaret lyder:
för att förtjäna, uppehålla, utbreda
min affär. Fråga arbetaren, varför
han arbetar, trotsar vädret, - fråga
studenten, varför han knogar, fråga vem som helst, den rike, den
fattige, åldringen, barnet, vad söken
I? Svaret blir: att bliva lyckliga.
Vad söka föräldrarna? Lycka och
framgång för sina barn. Äro dessa
lyckliga, så äro även föräldrarna
det. Det är därför av vikt att söka
lyckan, där den kan finnas. »Lycka
till» hör man så ofta.
Den hl. Bernhard sade - månne
detta ej kan tillämpas även på våra
dagar -· att han överallt såg svag
sinta, som hade något egendomligt
fel i huvudet. De voro alla hung
riga, och vad gjorde de för att stilla
sin hunger? Några närde sig med
sand: en bild av de giriga. Andra
inandades luft: en bild av högfär
diga. Andra stodo framför en stor
glödande ugn och inandades gnis
tor, som spredo sig därifrån: en
bild av de ondsinta och häftiga, som
ständigt utbryta i vredesmod. An
dra åter såg han stå vid randen av
ett träsk och inandas de osunda
dunster som uppstego därur eller
dricka det orena vattnet: en bild av
de osedliga. - Emellertid, tillägger
Bernhard, blev ingen mätt, och var
för icke? Emedan den flyktiga till
fredsställelse denna värld erbjuder
icke förmår skänka oss lycka, elen
finnes ej däri.
Skall man då finna den i syndiga
njutningar. Skåda omkring er och
sen själva, om de som leva i över
flöd äro lyckliga. Fråga dem. E11
filosof från adertonde århundradet,

som skrivit mycket om uppfostran
och fört mången på dåliga vägar,
säger i ett av sina arbeten: »över
allt ser jag otillfredsställelse och
själv är jag missnöjd; en hemlig
olust tränger in i mitt hjärtas djup
- och hjärtat är tomt . .. Lycklig
bör man vara, clet är den mänskliga
tillvarons mål, det är elen första
längtan naturen ingiver oss, de1i
enda som aldrig lämnar oss. :Men
var är lyckan? Vem säger oss var
den finnes? Var och en söker, men
ingen finner. Man tillbringar sina
år med att sträva efter densamrn a
och man dör utan att ha uppnått
elen.»
Var är lyckan, - vem säger oss
var den finnes? frågar här deisten
J. J. Rousseau. Är det väl något
förvånansvärt att han ej vet det?
Lyckan finnes i ett äkta kristligt
liv. .Ja, Gud gör den lyckli,g, som
ärligt tjänar honom. Låt de rika
äga sina skatter, furstarna sina
riken, vår ära, vår egendom, vårl
Tike är Kristus, förklarar aposteln
Paulus.
Värlclen och allt vacl den bjuder
kan ej göra oss lyckliga. »Osjäliga
djur, skapade för sinnliga njutnin. gar» säger Alfans a Liguori, »kunna
finna sin tillfredsställelse i förgäng
liga ting. GiY t. ex. en häst en säck
havre, en hund ett stycke kött, de
begära intet mer. Men människan,
som skapats för Gud, kan endast
finna tillfrerlsställelse genom och i
Gud». - »Du har skapat oss för
dig, o Gud», utropar den hl. Augu
stinus, »och vårt 'hjärta ska11 vara
oroligt så länge det ej vilar i dig. c>
Denna sanning, så ofta hörd, är
blott alltför ofta glömd i våra dagar.
Man tycker, att barnet, ynglingen
blir lycklig, då man låter dem njuta
så mycket som möjligt. Att njuta
-· se där ordet för dagen, därpå
offrar man ständigt mera tid, mera
pengar. Att njuta, -------c det är liksom
ett trollorcl, som bringar världen i
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hånfötelse ! Salom6 hade också
njutit, alla lyckokällor stodo öppna
för honom, dock utropade han suc
kande: Fåfänglighet ...
Denna okloka längtan efter njut
ning har berÖYat mången all glädje.
En barnahand fylldes tidigare med
bra litet. Men nu! Den kan knappt
fyllas mer. Barnen skola njuta av
allt. Var ha våra dagars barn ej
yarit? Vad ha de ej sett? Små re
sor ha företagits, stundom också
tämligen långa. Barnen växa, vart skola de? Till utlandet! Hemlandet bjuder ingenting mer!
Äro de lyckliga? överallt ser jag
hlott bevis på och orsak till miss
belåtenhet, och kan man instämma
med Rousseau. Människan är icke
belåten, icke tillfredsställd. Hon har
ingen frid och friden är det högsta
goda. Friden är tillfredsställelse,
genom att begären äro uppfyllda;
frid är lugn, säkerhet, frihet från
ångest och fruktan, säkerställelse
mot faran, emedan människan vet
sig skyddad motvarje skadlig makt;
frid är framförallt sinnets lugn, ett
ljuvt lugn, som ej störes, emedan
det har vad det begär.
Den fullkomliga friden är trefal
dig: på samma gång frid med Gud,
med människor och med sig själv,
- emedan människan ej gjort sig
själv, ej kan rädda sig själv av egen
makt, utan är av Gud och för Gud
skapad att leva i gemenskap med
andra. Friden är människans hög�
sta goda, idealet varom var och en
drömmer, slutmålet för hennes
längtan. Var och en söker vägen,
som leder till detta åtrådda mål. I
efterkrigsvärlden hör man oupphör
ligt talas om frid. Och det gives
två, som vardera visa på sin väg
att komma till frid: världen och
Kristus.
Världen giver oss icke frid.
Kristus har verkligen givit oss
en -varaktig frid: »Frid efterlämnar
jag Eder, min frid giver jag eder».
(Joh. 14: 27).
Man hör så ofta: där var det ro
ligt, där hade vi det bra, en sådan
härlig dag, en sådan trevlig kväll

o. s. v. Man måste \ äl tro det du
det säges, men varför söker man
då städse andra förströelser, and:ra
nöjen? Ha då de förra verkligen
givit så stor lycka.
St. Augustinus, som på grund av
det 1500-års jubileum vi nu fira,
överallt drager uppmärksamheten
till sig, säger: »När en resande en
sam under natten går genom sko
gen och känner sig ängslig, börjar
han plötsligt sjunga högt. Ju mer
han fruktar, desto högre sjunger
han. Dock kommer denna sång icke
av glädje, utan av ängslan». Så
ungefär är det med de nöjen vi jaga
efter. De tillfredsställa oss icke, och
därför allt detta larm. Besvikelsen
tiger stilla.
Man berättar om den kände
Tauler, att han en längre tid bad
Gud om att få möta någon, som
skulle lära honom känna den högsta
lyckan._ En dag hörde han en röst
som sade: »Gå till elen kyrkan och
du skall finna vad du söker». Präs
ten begav sig till den angivna kyr
kan. Vid ingången träffar han en
tiggare, vilken han hälsar med or
den »God dag, vän». »Mästare»,
svarar den fattige, »jag påminner
mig icke att jag haft eh dålig dag».
- Prästen säger: »Nå väl, Gud
skänke dig ett lyckligt liv». »0»,
svarar tiggaren, »jag har, Gud ske
lov, aldrig varit olycklig. - Det är
sant, jag har aldrig varit olycklig.
Jag har för vana att alltid vilja vad
Gud vill, utan förbehåll eller tillägg.
Allt mottager jag med glädje ur
hans hand. Det är bäst för mig, det
gör mig lyckligast.» Den fattige tig
garen hade nått den högsta lyckan
genom att förena sin vilja med Guds
vilja.
Det står skrivet om världserövra
ren AlPxander den store, som levde
omkring år 300 före vår tidräkning
och härskade över nästan hela den
då kända världen, att han klagade
och grät över att det ej fanns andra
världar att erövra. Var han lycklig?
-� Döm själva. Lyckan finnes �j i
det jordiska, - man kan ej taga
den därur, - den finnes icke. »Man
1

fappar ej ur ett fat en vätska, som
ej finnes där», säger St. Hieronymus.
I m ånget hem känner man brist,
olyckor och annat o.ch allt går ej
uppbyggligt till. Är det måhända
emedan där fattas. vad vi kunde
kalla de fyra grundpelarna för ett
äkta kristligt hem: fromhet, lydnad,
frid och inbördes kärlek. - Men
kommer man till ett hem, där
äkta kristlig anda råder, ser man
vid första ögonkastet förnöjsamhet,
munterhet och en frid som överträf
far allt annat. Där lever man i en
dräkt. Mannen älskar sin hustru
och älskas av henne. Barnen få en
god religiös uppfostran. De tjäna
Gud, vörda föräldrarna, älska var
andra. Man känner det: här finnes
frid, lugn, lycka . . . Mannen måste
kanske arbeta hårt och mycket,
från tidigt på morgonen till sent på
kvällen. Men han är munter, var
för? - Emedan han vet att Gud väl-
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signar hans arbete, han arbetar får
de sinas lycka, han hoppas på en
bättre, evig belöning. Husmodern
har utan tvivel må_nga sysslor, dag-·
liga bekymmer för hem och barn.
Hon är icke ängslig. »Samme Gud
mm hittills hjälpt, skall bistå dem
vidare.» Bedrövelse och prövning
störa dem icke. »Gud har så velat;
så länge han vill.»
Mången uppbygglig berättelse
kunde bekräfta detta och det är måhända en tanke att beaktas när
skolterminen åter begynner. För
äldrar och uppfostrare, världsligt
sinnade människor, finna d'et märk
värdigt att man söker och finner
lyckan i ett äkta kl'istligt liv, rycka
på axlarna ät att man uppmuntrar
och leder barnen till ett äkta krist
ligt liv. De förstå icke, att man där
igenom skänker sina kära den san
na lyckans päl'la.
Helsingfors den 10 Sept. 1930.
J. van Gijsel.

"DOCTOR ORATLfE" 00 PROTESTAN
TISMEN.

I Anledning af Jubilreumsfestlig
heder har man anstrengt sig for at
gf/lre katholske Helgenskikkelser - ·
Ansgar, Jeanne cl' Arc - til Prote
stanter. Med Sankt Angustin er det
te sket for lrenge siden. Allerede
Luther paaberaabte sig Augustins
Autoritet. Han mente hos Augustin
at kunne finde, ganske vist ikke alt,
men dog meget af det, han sf/lgte.
Luther tog Augustin til Indtregt for
sin Benregtelse af Menneskcts Vil
jesfrihed, for sin Hrevdelse af den
faldne Naturs haablfilse Ford:mvet
hed og for sin uhyggelige Prredesti
nationslrere.
Naar Luther, der ellers ikke hav
de· meget tilovers for Kirkefredrene,
svrermer for Augustin, er det altsaa

ikke blot, fordi han er Augustiner
munk, men fordi han som Reforma
tor saa en Forbundsfrelle i Kirkc
lrereren fra Hippo. »Jeg mere slugte,
end lroste Augustin», siger. han i
sine Salmeforelrosninger ( Collecta
Veit Dietrich 137). I et Svar til
Erasmus, der ff/lrte Kirkefredrene i
Felten mod ham, hedder det: »Men
Augustin, som du forbigaar, er helt
paa min Side». Melanchton syntes
ikke, der var saa stor Enighed; men
han skriver til Brenz, at man allige
vel maa fremstille Overensstemmel�
sen som fuldstrendig af Hensyn
til den store Anseelse, Augustin
nyder.
Hvol'Vidt er Luthers Opfattelse af
Augustin berettiget?
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Naade .. »Hvad er friere, cnd den frie
Vilje, dcr ikke kan synde ? » Og naar
Luther har opkaldt sin Bog mod
han noiver Hieronvmus,
der h::evdet·
.;
Viljesfriheden De serva arbiil'io --
Valgfriheden, sin Tilslutning, skynVilJen som Trrel - efter et Udtryk,
der han sig med at tilfpje : »Men
han fandt hos Augustin. Der findes
naar no<1en gpr det gode, bmrer han
en Mrengde Vendinger hos Augu
ikke Npdvendighedens Aag, thi det,
stin, der lyder som Bemegtelse af
som sker i Krerlighed, sker ogsaa i
Viljesfriheden. Men, naar Augustin ' Frihed, idet man gpr det gerne».
siier, at det fprste Menneskc ved
(De nat. et grat. 65, 78.) Som man
Syndefaldet har mistet Friheden,
ser, skelner Augustin ikke melle�1
mener han noget helt andet, end
det villede (voluntarium) og det fn
. det, den protest[\ntiske Fortolkuing
villi<1e (liberum ) . Hans Interesse er .
lregger ind i Ordene. Augustin taler
i de� Grad henveridt paa Grntia ef
ikke om Valgfriheden. Adam har
ficax ( den virksomme Naade).' s.om
ikke mistet Friheden i metafysisk
hos ham bliver til den seJrnge, ,
Forstand, Evnen til at vrelge mel-
uimodstaaelige Naade, at han na-·- ·
lem forskellige Muligheder. Denne
sten taher den saakaldte gratia pure ,
Evne hpi;er til den menneskelige
sufficiens af Syne - den tilstrrek- :
Naturs V.resen, som efter katholsk
kelige Naade, der sretter Menneskets
Lrere ikke blev forandret ved Synde
Vilje i Stand til at gpre det gode
faldet. Derimod har Adam mistet
uden paa nogen Maade at npdsage
Guds Bprns Frihed, den paradisiske
ham dertil. Dette gpr i pvrigt heller
Frihed til at kunne gpre det over
ikke grntia efficax; den kaldes kun
natui'ligt gode, Friheden for Synden
efficax, fordi Gud forudser, at Men
og Begmret, saaledes at han, blot
nesket vil virke sammen med ·den.
han vilde, kunde leve et helligt Liv,
medens han efter Syndefaldet buk
2. . DEN FALDNE NATURS
ker under for Begmret, med mindre
FORDJERVETHED.
Gud kommer ham til Hjrelp ved sin
I sin Kommentar til Romerbrevet
bistaaende Naade. Augustin skriver :
ivrer · Luther mod Aristoteles's og
» Hvem af os siger, at Menneske
Skolastikernes Etik, efter hvilken
slregt�n ved Stamfaderens Synd har
Dyden var en objektiv, Sjrelen ib�
mistet Valgfriheden ? Ganske vist
ende Kvalitet. Han var kommet hl
har han mistet Friheden, men hin,
den modsatte Opfattelse : at der
som han havde i Paradiset til at
overhovedet ikke var naturlige Dy
gpre al Retfrerdighed og vmre tidp- I der til. Overladt til sine naturlige
delig.. Derfor trrenger den menne- I Krrefter eller, hvad der er det sam
lige Natur til Naaden, som Herren ! me uden at vrere hj ulpet af Guds
siger : Naar Spnnen har frigjort eder,
Na;de, kan Mennesket ikke blot
da vil I i Sandhed vrere frie, nem j ikke · udfpre overnaturligt · gode
lig til at leve godt og retfrerdigt.
Handlinger, men overhovedet ikke
Saa langt fra er Valgfriheden tilin
gpre noget godt.
tetgj ort i Synderen, at det netop er
En af de Theser, som Luther gay
ved den, han synder.>> (Contra 2
sin unge Discipel, Franz Giinther, at
epist. pelag 1 , 2, 5. ) Indtil sit Livs
forsvare, lpd : » Det faldne Menneske
Ende har Augustin holdt fast ved
er et ondt Trm og kan som saadant
Valgfriheden.
kun ville og gpre det onde». I en
anden Disputation - Disciplen Ber
Dette hindrede dog ikke, at Valg
nardis - hed det: » Mennesket syn
friheden, rettere Forholdet mellem
der, om han saa gpr, hvad han kan».
denne og Guds understpttende Naa
Al Tale om naturlige Dyder var for
de blev �t Problem for ham. Under
Luther Pelagianisme.
Arbejdet med dette Problem blev
Havde Luther en Forbundsfrelle
Frih�den for ham mere og mere Fri
Augustinus? - Tilsyneladende .
gprelsep fra Syndens Aag ved Kristi

1 . VILJENSFRIHEDEN.

j

Il
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h�jeste Grad ! Selv om Ordet: »Filo
Menneske Evnen til at gpre det Gode
sofernes ( = Hedningernes) Dyder
og handle efter den naturlige Etiks
er straalende Laster», ikke findes i
Krav. Naar Luther fpler sig enig
Augustins Skrifter, har han dog
med Augustin, er dette alt.saa kun
mangfoldige Gange hrevdet, at alle
ved en Misforstaaelse.
de vantros og Synderes Gerninger,
ogsaa de bedste, er Synd. Han kal
3. PRJEDESTINATIONSLJEREN.
der det for et Dogme (Contra Julia
Stprre Vanskeligheder volder Au
num 4, 4), og Konciliet i Orange
gustins Pnedestinationsh:ere, de r
529 har vitkelig tilegnet sig det
som bekendt blev en »Funclgrube»
Augustinske: »Mennesket har intet
for Reformatorerne og senere ,Jan
af sig selv uden Lpgn og Synd». senisterne. Selv katholske Theolo
L('ign, idet hans Laster »efteraben
ger, med Bellarmin i Spiclsen, har
Dyden ! Dette er ikke blot rethori
ment, at Augustins Prreclestinations
Ske Ovel'drivelser ; Augustin mente
begreb foun kan fastholdes paa Be
clet ; men han mente noget ganske
kostning af elen menneskelige Vil
aridet encl Luther. Han drager kun
jesfrihecl og Guds almene F1;elsesoverfor Pelagianerne Konsekvensen
af det katholskc Begreb om Arve 1 vilje.
Imocl denne Fortolkning af Augu
synden som Mangel paa den hellig
stins Lrere maa dog fprst og frem
g9Jrende Naade. Da Mennesket efter
mest hrevdes, at, hvad Grundspprgs
Guds Vilje burdc eje denne overna
maalet i Prredestinationslreren an-
turlige Udrustning, vrekker Manglen
gaar, har Augustin saa Iangtfra ta
derpaa Guds Mishag. I denne Betyd
get fejl, at hans Opfattelse tvrert
nihg kaldes Tilstanden for Synd.
imocl er blevet ahnindeligt antaget
Augustin overfprer med Rette den
blanclt Theologerne : Helheden af de
ne Betragtningsrnaade til ogsaa at
guclclommelige Velgerningcr, hvor
grelde de· enkelte Hancllinger. Om
vecl Mennesket f pres til det evige
det faldne Menneskes Handlinger er
Maal - pr&de.stinatio complete
nök saa redle, saa mangler de den
sumpta - skyldes ikke Menneskets
övernaturlige Godhed, som Gud s('i
Fortjenester, men Guds evige Raad
ger hos dem, og kan derfor med Rette
slutning og Naadevalg, dermed Raad
kaldes for Synder. Men A ugustin
bar Sikkerhed frelser det Menneske,
1•eg1iei· ilfke disse Synder for per
han vil frelse. Den modsatte An
sonlige ; de forpger ikke de fordprn
skuelse, at hele denne Sum af Naade
tes Straffe, tvrerthnod, de vil mildne
og overnaturlig Hjrelp gives Menne
dem. Augustin anerkendcr endog
sket efter Fortjeneste, eller at i
tidtrykkeligt det naturligt gode i
hvert Fald det fprste Skridt mod
disse Gerninger. ( De spir. et litt.
det overnaturlige Maal - Troens
27 s.; 48 s.).
Begynclelse - ligger i Menneskets
I Bislmssionen med Semipclagia
Haand og kan gpres af egen Kraft,
nerne indrpmmer han, at Troen, der
er Pelagianismens, henholdsvis Se
gaar forml for Retfrerdiggprelsen og
mipelagianismens Hreresi.
altsaa .fäke er baaret af den hellig
Har Augustin taget fej l, var det
gprendc Naade, alligcvcl paa en
angaaencle Spprgsm aalet, om selve
Maade ncdbeder og fortjcncr Ret
Saligheclen gaves efter Fort.i enes te
frerdiggprelsen. I Retractationes be
eller uclen Hensyn dertil -- e t
der Augustin om ikke at misforstaa
Spprgsmaal, som i puigt ikke spil
,1 isse Ucltalelser, som om Mennesket
lede nogen vresentlig Rolle i Stri
havde 111istet alt, lwad der var Guds
den mod Pelagianerne - pr&de.sti
Billede i han'1 ( 1 , 26 ; 2, 24) .
I Modsretning til Augustin betrag
natio glorix prxcise sumptx. Her
har ovennrevnte Theologer rnange
ter Luther de naturlige Gerninger,
ogsaa de gode, som personlige Syn
strerke Ucltryk hos elen a:-ldre Augu
slin at stiittc sig til, og Apgustin
der og frakender absolut det faldnC'
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kan n::eppe frikendes for at have
behandlet Spprgsmaalet med Ensi
dighed og Yderliggaaenhed.
Man bpr dog holde fplgende for
0,i e :
Augustins Lrere urna betragtes
paa Baggrund af Pel:lgianismen,
hvis Bek::empelse hans Livsaften
var viet til. Augustin saa klart, at
Pelagianismen i Grunden var Natu
ralisme og Rationalisme, der truede
selve Kristendommens Sjrel, nemlig
den overnaturlige Orden, uden hvil
ken al Tale 0111 Forl�sning bliver
meningslps, og hele vort Gudsfor
hold profaneret. Pelagianerne be
nregtede Arvesynden hos det enkelte
Menneske og lrerte Men:neskenatu
rens usv::ekkede Evne til uden Naa
dens Hjrelp at gpre det overnatur
ligt gode, holde ud deri og naa det
evige Maal. Ganske vist talte de og
saa om Naade, men forstod derved
fprst og fremmest den menneskelige
Natur og elens ydre gode Vilkaar,
de'r mest Jesu L::ere og Eksempel
samt muligvis Forstandens Oplys
ning, men ikke nogen indre Hjrelp,
der er givet Viljen. Paa det mest
haardnakkede fastholdt Pelagianer
ne, at, kvad nian end n1ener 0111 Naa
den, saa gives den efter Fortjeneste,
ikke efter Guds frie Barmhjertig
hed og Naadevalg. Overfor disse
Vildfarelser hrevdede Augustin, at
N aaden er en Mennesket iboende
Virkelighed af overnaturlig Art
den helliggprende Naade - og en
indre Hj::elp til baade Forstand og
Vilje, som Menneskenaturen hver
ken har Krav paa eller kan fortjene
ved naturligt gode Handlinger. Au
gustins Pr::edestinationslrere er vre
sentligt rettet mod Pelagianernes
Paastand om, at Menneskets forud
sete Fortjenester er Aarsagen til, at
Gud giver ham Naade, og at den fpr
ste Naade, som forbereder til Ret
f::erdiggprelsen, skyldes de forud
gaaende naturlige Fortjenester. Au
gustin var en Kampens Mand, og
Kampen lr nr sat sit Spor i hans
Theologi.
Ved Behandlingen af Prredestina
tionsproblemet har Augustin endvi-

dere vovet sig ud paa det vanskelig
ste Omraade af hele Theologien. De
stprste Aander har efter ham opta
get Diskussionen 0111 Guds Naade,
Forudbestemmelsen og Menneskels
frie Vilje uden forelpbig at v::ere
naaet til. Forstaaelse og Enighed .
Augustin var den fprste, der gav sig
i Lag med disse Problemer, der laa
de tidligere, grreske Kirkefredres
Theologi fjernt. Han var Pioner,
Banebryder - med Retten til at
famle sig frem. I pvrigt vai· Augu
stin sig Vanskeligheden bevidst:
»Enhver af os, som spger, er fryg-·
telig angest for at forsvare Naaden
saaledes, at han synes at ophreve
den fri Vilje; og paa den anden Side
at h::evde den fri Vilje saaledes, a t
v i i hovmodig Ugudelighed befindes
utaknemmelige mod Guds Naade. »
(De pecc. mer. et rem. 2, 28.)
I hvert Fald har Augustin aldrig
draget de Konsekvenser, som hans
yderliggaaende Standpunkter mu
ligvis kunde lregge nrer. Det gjorde
fprst Reformatorerne og Janseni
sterne ved paa den mest uforbehold
ne Maade at benregte Viljesfriheden
og Guds almene Frelsesvilje.
Hvad denne sidste angaar, har
man bebrejdet Augustin, at han paa
forskellig Maade spger at komme
udenom det »ubekvemme» Skrift
ord - 1 Tim. 2, 4 - »Gud vil, . at
alle Mennesker skal blive salige».
Med Urette ! Augustin hringer nem
lig - De spiritu et littera 33, 58 selv den rigtige, traditionelle Ud
lreggelse. Naar han ogsaa foreslaar
andre Fortolkninger som f. Eks. at
»alle Mennesker» betyder »alle Slags
Mennesker, af alle Folkeslag og
alle Shender», er de ikke mente som
Udflugter. Man bpr nemlig erindre,
at Augustin h::eldede til den for vor
Opfattelse fremmede Anskuelse, at
et Skriftsted kunde have flere for
skellige ordrette Betydninger, der i
lige Grad var tilsigtede af den Hel
ligaand, . idet ethvert Skriftsted rum
mer al den Sandhed, Ordene kan
udtrykke. Derfor kan disse Fortolk
ninger heller ikke staa i Modstrid
med hinanden. Augustins forskel-

lige UdhBgninger er altsaa ikke Bort
fortolkninger, der udelukker den op
rindelige Fortollming.
For at forstaa Angustins Udtryks
maade maa man heller ikke glemme,
at han var en rhetorisk Begavelse af
fprste Rang, og engang , imellern
mere Rhetor end Theolog, hvacl
Bonaventura elskvrerdigt formulerer
saaledes: »Augustin udtrykker sig
tit valde abundanter - i hpj Grad
overstrpmmende - plus dicens et
minus valens intelligi - idet han
siger det, der er mere, og pnsker at
blive forstaaet til det mindre».
Hvad enten Augustin liar tage l
fejl, eller vi blot misforstaar ham,
har Kirken ikke tilegnet sig hans
vovede U dtryksmaade. . Da senere
Vranglrerere, navnlig Jansenisterne,
paaberaabte sig denne Kirkefader,
har Kirken forkastet mange Sret
ninger, som ordret er taget hr Augu
stins Skrifter, men selvfplgelig i den
Fortolkning, som Jansenisterne hav
de givet dem. Paa den anden Side
har I{irken optaget en Mrengde
augustinske Udtalelser ordret i sine
dogmatiske Definitioner, dels ved
det andet Koncil i Orange, dels
navnlig ved Tridentinum. Efter
tiden har givet Augustin Titlen
Kirkelrerer og D octor gl'Cltfrr.
Dette Foi·hold kaster et interes
sant Lys over Kirkens Ufejlbarhed.
End ikke en Augustins Antoritet,
<len stprste menneskelige Autoritet,
der er set paa den kirkelige Theolo
gis Omraade, har kunnet faa Kirken
til at fravige Sandhedslinien. Med
Sandhedsinstinkt
guddommeligt
vrelger Kirken det gode hos Augu
stin og tilegner sig endog hans Ord,
men vrager det, som er mindre sik
kert. Paa lignende Maade har Kir
ken handlet overfor andre Kirke
lrerere f. Eks. Thomas af Aquino.
Den enkelte Kirkefader kan tage
fejl; kun Kirkefredrenes . overens
stemmende Vidnesbyrd anser Kir
ken for absolut Sandhedskriterium.
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Augustin var den sidste til a t be
tragte sig selv som ufejlbar. »Jeg
pnsker, skriver han ( De dono per
sev. 1, 21, 55), at ingen antager min
Lrere saaledes at han fplger den, de t
vrere sig paa de Punkter, hvor han
ser, at jeg ikke tager fejl ; netop der
for skriver jeg nu paa en Bog �
Retractationes -, i hvilken jeg un
derkaster mine Skrifter en fornyet
Behandling for at vise, at ikke en
gang jeg har fulgt mig selv i alle
Ting.» J ansenisterne misforstod
Augustin grundigt, da de opstilledc
den af Alexander VIII forkastede
Sretning: »Naar blot en Lrere findes
klart begrundet hos Angustin, kan
man uden videre antage og lrere den
llden at tage Hensyn til nogensom
helst Pavehulle».
Derved bliver Augustin ikke rin
gere for os. Ogsaa i sin Spgen; i sin
Kamp med Problemerne er Augu
stin Katholik, der ikke som Refor
matorerne vil vrere klogere end selve
Kirken. Intet er mindre Augustiiisk
end J ansenisternes : »Jeg vil hellere
tage fejl med Augustin, end trenke
ret n1ed Paven». Og den samn1e
Augustin, der kan vrere saa streng i
sine theologiske Anskuelser, har
har maaske sagt de smukkeste Ord
om Guds Krerlighed, der nogensinde
er blevet udtalt.
At Augustin er Doctol' gmtice be
tyder, at han for alle Tider e1; den
lpftede Finger, der advarer mod den
Forfladning af vor hellige Religion,
der truer fra Rationalismen, lige
meget om den kalder sig Pelagia
nisme eller Kantiansk Autonomi,
eller er moderne Natur-, Menneske
og Legemsforgudelse. Han, der som
faa paa sig selv havde erfaret baade
den menneskelige Naturs Svaghed
og den guddommelige Naades sejr
rige Kraft, har een Gang for alle an
slaaet Grundakkorden i den kathol
ske Naadelrere.
A . Menzinger S. J.
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E O T E S KA P E T S U O P L 0 S E L I O H E T.
Fröken Ingeborg Maria Sick an
fprer, at den katolske Kirke har an
nullert egteskaper paa grundlag
som kunde forekomme baade spkt
og subtilt. Hun anfprer som ek
sempler oplpsningen av Napoleons
egteskap med Josephine og Henrik
den 4des egteskap med Marguerite
de Valois. Der kunde sikkert findes
flere. Pointet er, at der i disse til
frelde kunde paavises en omstrendig
het ved indgaaelsen av den tidligere
forbindelse, som gjorde denne inva
lid. At det ialfald i Napoleons til
frelde moralsk vilde ha vreret bedre
om han hadde bragt sit forhold til
Josephine i gyldig form er en anden
sak. Det har hrendt, og det vil alfa!
komme til at hende, at Kirken un
dertiden velsigner indstiftesen av e t
egteskap, hvor det hadde vreret bed
re at den ene av parterne hadde faat
dens velsignelse til legitimering av
et tidligere uregelmressig forhold.
At toleransen overfor Ludvig den
1 4des og Ludvig den 15cles maitres
seforhold var uforsvarlig var der vel
heller ikke i samtiden mere end en
mening om blanclt troende katoli
ker. D en volclsomme kamp mellem
niclkjrere og lunlme katoliker i
Frankrike i det syttencle og attende
aarhundrede hprer til de ting som
vi i protestantiske land clesvrerre
faar vite meget litet om. Desvrerre
fordi den som faa ting i historien
fortreller om kristenclommens virke
lige stilling mellem menneskerne,
altid i fare og altid farlig; altid paa
nippet til at bli overvrelclet av Hel
vecles porter og aldrig overvrelclet.
Foruten beretningerne om de hel
geners liv som levet i dette tidsrum
er historien om Mlle de la Vallieres
konversion og om de geistlige og
lregmrend ved hoffet som stpttet
hencle i hencles kamp for at bryte
forholdet til kongen oplysende, like
saa de prrekener som Mascaron og
Pater Bourdaloue holclt i overvair
av kongen, M. og Mme Montespan

- over Natans ord til David : »Tu
es ille vir», og Lazarus's opvrekkel
se : » D omine, j am fretet » . Lik.edan
brevvekslingen mellem Ludvig elen
15cles clatter karmeliternonnen og
hendes aandelige raadgivere. - Den
indre konflikt inden Kirken i Frank
rike i clisse aarhundrecler fik sin
dramatiske avslutning ved revolu
tionen som gav prester og nonner
- og lregfolk - valget mellem
aapent frafalcl eller blodig marty
rium. De frafaldne var mange, mar
tyrerne ogsaa, og at vi har kjendt
saa litet til disse siste i Norcleuropa
er atter ett av vore store tap - hvor
stort tpr vi kanske snart · faa se.
Hele sakens kjerne er jo nemlig
denne : Det som inden elen katolske
Kirke bare kan ske, naar · dens tj e
nere og elens egne bprn er utro mot
elen - som vi tror er uclpclelig og
evig frugtbar, saa Juclas's biskopc,
stol alticl paa nyt vil bli git til en
anden - det maa ske inclen de pro
testantiske sekter, hvis de konse
kvent fplger sine egne principer, og
det er ikke cleres utro tj enere som
blir haancllangerne, men de som er
tro mot sektstifternes egne prin
ciper. Det som Dr. Harry Fett
har kalclt »Lutherdommens sexual
l'Omantik» - forkastelsen av egte
skapet som sakrament og antagelsen
av »den store kj rerlighet mellem
mand og kvinde» som noget » gud
dommelig berettiget» - lar sig ikke
forene med det kristne egteskaps··
begrep, som paa elen ene side raker
op i langt videre aandelige regioner
og paa den anden side har et ganske
anderledes fast .fotfreste i menneske
livets virkelighet. Luther og hans
samtidige opfattet »den guddom
melig berettigede kj rerlighet» v::e
sentlig som en drift til fysisk kon
takt, de aandelige vrerclier i forhol
det mellem mand og kvinde forut
sattes at opstaa som en fplge av den
egteskapelige akt. En senere tid op
fattet » den guddommelig berettigede
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kjrerlighet» som driften til sj relelig
kontakt, idet en slags sj relenes favn
tak blev opnaadd, opstod derav vrer
dier som utlpstes i det fysiske sam
liv. Begge versioner av denne op
fatning er i sisste instans like anti
sociale og hvad vrerre er, like anti
kristne. I lykkeligere tider end vore
behpver man heldigvis ikke at for
klare det for unge mennesker, ial
fald ikke for unge katoliker ; om
dem bpr man knnne forutsrette a t
d e vet, den store kj rerlighet mellem
mand og kvinde er ikke noget gud
dommelig berettiget - det var en
av de rettigheter som vore fprste
forreldre satte overstyr ved synde
faldet. Siden har det vreret en gud
dommelig gave, den smn faar den
og er fri til at ta imot den, kan bare
takke Gud - og forspke at tjene
sin nreste efter bedste evne, i ydmyk
forvisning oin at ha faat noget som
ingen mennesker har fortj ent.
Jeg sluttet min fprste artikel -·
som har git anledning til disse for
klaringer mellem Frie Ingeborg
Maria Sick og mig - med en bc
mrerkning om, at selv om mange
protestantiske kristne i sit eget liv
vil fplge det kristne, gammeleuro
preiske egteskapsbegrep og kj rempe
mot nyhedenskapets forspk paa at
indfpre nye, neo-paganistiske egte
skapsformer, saa maa man aldrig
her vente nogen effektiv stptte fra
de protestantiske kirkelige sammen
slutninger som saanne. Netop deres
bedste og subj ektivt mest troende,
hrederlige tilhrengere kommer til at
gaa ny-hedenskapen tilhaande. In
gen tviler vel paa at den engelske
statskirkes biskoper, som fra Lam
beth-konferansen utsendte sit mani
fest og deri uttrykkelig godkjender
f pdselsforebyggende praksis inden

egteskapet som kristelig tillatelig
skikk under visse forutsretninger,
er personlig hrederlige, vrerdige
ledere for et av protestantismens
stprste samfund, og at de selv er
overbevist om at bruken av prreven
tive midler altsaa er fuldt forenlig
med kristendommens grundsret-,
ninger og under visse forutsretnin
ger kan anbefales kristne egtefreller.
( Det er imidlertid saan at en del av
de biskoper som deltok i Lambeth
konferansen seilere har protestert
og meddeler, at denne anbefaling er
blit utsendt mot deres samtykke. )
Om domprovst Inge er meningerne
inden den anglikanske kirke delte,
men om hans personlige hrederlighet
og om hans begavelse tvistes vist
ikke. Npiagtig i hvilken form han
har fremfprt sit berpmte forslag om
at Staten, foruten livsvarige egte
skaper, ogsaa skal anerkjende en
slags egteskaper indgaat paa aare
maal vet j eg ikke. Da imidlertid
egteskaper paa aaremaal nu engang
allerede lrenge har vreret en kj ends
gj erning og en respektert kj ends
gjerning overalt utenfor katolske
kredse, saa forstaar j eg ikke andet
end at domprovsten maa mene, der
skal gj pres noget ekstra for at fri
dem fra den skygge som opinionen
endda enkelte steder klreber ved
slike förbindelser. Ut fra protestan
tiske prinsipper kan der ogsaa sies
en hel del for dette - naturligvis
ogsaa endel imot. Men os katoliker
kan det neppe andet end bestyrke i
vor overbevisning om at fra den
kant bpr vi ikke haape paa nogen
virkelig hjelp i kampen for det
kristne egteskap og det traditionelle
kristne familiebegrep.
Sigrid Unclset.
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K A T O LS K A J U B I L E U M S D AO A R I
U N G E R N 1 9 3 0.

Ordet j ubileum användes ofta
också om ganska obetydliga och
färglösa festligheter. I allmänhet
ha varj ehanda slag av minnesfester
kommit att kallas jubileer. I denna
artikel använda vi ordet i dess star
kaste betydelse. Vid Sankt Emme
riksj ubileet i Budapest, som högtid
lighållits genom en hel serie av före
drag, utställningar och samman
komster under sommaren 1930 med
kulmen i slutet av augusti fanns allt
som kan tänkas erforderligt för en
verklig jubelfest.
Först och främst var skådeplat
sen för dessa festligheter ideaUsk.
För den som älskar att resa och se
sig omkring i världen är det i hög
grad värdefullt att finna ett nytt
land, som icke liknar någon av de
trakter där han förr har varit.Detta
finner också den ,bereste i Ungern.
Färden till Budapest från en skan
dinavisk utgångspunkt går i regel
över Berlin, Dresden och Prag. Först efter Dresden hade man an
ledning att titta ut genom kupe
fönstren, ty där börj ade den egen
artade naturtyp, som givit trakten
namnet Sachsiska Schweiz. Också
den följande delen av Tj eckoslova
lden var sevärd, ehuru den mycket
erinrade om Tysk-Österrike och så
lunda icke erbjöd något vidare nytt
för den som förut rest i detta land.
Då tåget närmade sig de mera cen
trala delarna av tj eckernas land
började det att skymma och när det
nådde fram till Prag, vai· mörkret
beklaglighiis så tj ockt och ogenom
trängligt, att man icke kunde se del
minsta av denna så sevärda starl.
Men nästa morgonen välkomnades
resenären av ett land av fullständigt
originell typ, både vad naturbilden
och byggnaderna beträffar. Det var
resans slutmål : Ungern - Madjar
orszag. Det nuvarande Ungern är ett
typiskt slättland. Resenären norr-
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ifrån lägger kanske särskilt mär
ke till majsen ute på fälten och gäs
sen i de fridfulla byarna . Sheak
spear har i En Midsommarnatts
dröm lyckats fånga hela det engel
ska försommarlandskapet i en rad.
vVhen wheat is green, when haw
thorn buds appear. När vetet grön··
skar och hagtornen få lmoppa1·. Man
skulle önska ett stud,ium av den
klassiska ungerska litteraturen för
att finna en motsvarande poetisk
syntes av det säregna ungerska som
marlandskapet. Artikelförfattaren
hade i varj e fall lyckan att hava
med sig en tolk på r esan, som med
hänförelsens tunga förklarade allt
vad vi sågo. Det var hans oförgät
ligt gode värd, den svenske general
konsuln i Budapest, doktor von
Bayer-Krucsay. Var och en son1
varit litet omkring i världen vet väl
hur viktigt det är att skaffa sig en
sådan tolk, ,icke av orden utan av
anden, om man vill känna och för
stå ett främmande land och en
främmande stad. Man kan då in
hämta tiodubbelt av vad man för
mår hopsamla på egen hand.
Det var också han som föt första
gången skänkte sin långväga gäst
en inblick i den u 'lgerska h uvud
stadens skönhet, som på den oin
vigde gör ett fullkomligt överväl
digande intryck. Budapest påmin
ner något om Stockholm. Det är
mindre arkitekturen än naturen,
som dessa båda städer ha att tacka
för ;in sällsynta fägring. Men B ida·
pest verkar från en hög utsikts
punkt mycket större och ty11gre och
mäktigare än den svenska huvud
staden. Man bör betrakta denna syn
en afton sent på kvällen från en
höjd, se Donau och alle de tusen
lamporna som glittra vid den stora
flodens stränder, de monumentala
broar som förena de båda stadshal
vorna och de tunga svarta höjderna
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som stiga upp ur slättlandet som
sagoberg ur Tusen och en Natt.
Också genom sin arkitektur ver
kar Budapest monumental. Det är
dock ingen stad med gammal kul
turprägel ; man saknar de pittoreska
kvarter från · flydda sekler som man
finner i så många andra städer p å
kontinenten. De flesta byggnaderna
torde stamma från Ungerns moder
na storhetstid, som sträcker sig från
1 867 (försoningen med Österrike)
till 1 9 1 4 (världskrigets år ) . Mycket
vackert är det stora riksdagshuset.
överallt märker man en viiss�prakt
lystnad, en bestämd strävan efter
elegans och god form. J\fan saknar
kanske konstnärligt dj up, som skall
skydda mot en viss banalitet, som
ibland kan skymta fram mitt i all
glansen. På landsbygden märker
man icke något av detta. Där mär
ker också den flyktige iakttagaren
ett troget fasthängande vid gammal
klädedräkt och gamla bruk och sed
vänj or. Där lär man sig att på ett
nytt sätt sörj a över vår nordiska
landsbygds banaliserande. Vad som
i Ungern verkar särskilt tilltalande
på svensken är den allmänna höv
ligheten, elegansen, den goda for- .
men. Den för tanken till de roman
ska länderna och England, men
förefaller ganska isolerad i Ost- och
Mellaneuropa. Särskilt märker man
detta, då man reser från Ungern till
någon av Balkanländerna med deras
ungdomliga civilisation.
Ungrarna förstå alltså att göra det
festligt omkring sig. Också över
deras vardag vilar något av helgd
och högtid. De äro glada, livliga
och gästvänliga och älska starka
färger och stora ceremonier. Här
av kan man sluta sig till hur hög
tidligt och feststämt ett jubileum
måste bliva, som firas av hela natio
nen med gästei' från olika delar av
Europa och Amerika. Det var också
en i sanning lysande skara, som
samlats till dessa festligheter. Påven
hade visat det festfirande landet den
stora uppmärksamheten att sända
en egen legat, kardinal Sincero. En
sådan legat representerar påven sj älv

och behandlas som en suverän. En
tron var rest åt honom i den stora
festhallen, och h an hälsades också
av närvarande furstliga personer
med djupa bugningar och nigningar.
Mycket intressant var det att få se
och höra kardinal Bourne, ärkebi
skop av '\Vestminster, som också
höll ett vackert tal, börj ande på la
tin och slutande på engelska. När
mast honom i ancennitet kom elen
österrikiskt jovialiske kardinal Piffl,
ärkebiskop av Vi!ien. Mycket liten
till växten men ståtlig till hållning
var kardinal Lavitrano, ärkebiskop
av Palermo. Från fjolårets j ubileum
i Stockholm igenkände man elen
majestätiske och vältalige kardinal
Faulhaber, ärkebiskop av Miincheu
Freisin g, och Polens furstligt ele
g�mtr och älskvärde primas, kardi
nal Hlond, liksom också elen lille
energiske Mgr. Baudrillart, som bru
kar uppträda som Frankrikes repre
:, entant vid internationella kongres
ser. En annan framträdande gäst
vid detta jubileum var vår aposto
liske visitator år 1920, den reslige
holländske biskopen Diepen, som
vid sitt famträdande i Budapest häl
sades med stormande bifall och 0111.
famnades av elen påvlige legaten.
Till och med en skäggig bulgarisk
hiskoµ uppträdde i denna interna
tion ella församlir,g. Ävenledes märk
tes den belgiske biskopen av Namur
och några amerilrnnska prelater.
Också den så mycket omtalade ös
terrikiske politikern Mgr. Seipel var
med vid denna representativa kon
gress, där han h öll ett praktfullt tal
om sammanhanget mellan politik
moral. Naturligtvis hade så gott
som alla Ungerns biskopar kommit
till denna hela nationens fest. I
spetsen för dem log den alltid lika
milde och vänlige kardinal Seredi,
som före sin upphöj else var benc
diktinermunk i Rom. När min värd
presenterade mig som representant
för de skandinaviska länderna sade
han med ett oefterhärmligt leende
på franska : Ja, ni bor långt borta
men är nära vårt hj ärta.
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Också för den soni intresserar sig
för det europeiska nutidsläget var
detta internationella gästabud av ett
visst intresse. Det tycktes egent
ligen endast vara Ungerns närmaste
grannar och fiender, Tj eckoslova
lden, Rumänien och Jugoslavien,
som icke blivit bjudna till festen
Däremot saknades varken England,
Frankrike eller Belgien på denna
bjudning och dessa länders repre
sentanter hälsades med livligt bifall.
Ännu starkare tycktes sympatierna

ny konung blir vald anses ha högre
rang än presidenten för en republik.
Bland annat uppträder han med en
livvakt i praktfulla kläder och be
bor en flygel av det kungliga slottet.
Om sommaren bebor han det kung
liga lustslottet Gödölö, dit gästerna
på j ubileet också voro inbjudna.
Fastän han är kalvinist deltog han i
dessa katolska festligheter. Även
några ärkehertigar och ärkehertig
innor av huset Habsburg som äro
bosatta i Budapest voro med vid

Kard;nalerna i högtidlig proce�sion.

vara för Polen ; kardinal Hlond mot
togs på tribunen ined rent ovations
artat bifall, som föreföll minst lika
starkt som det som mötte öst�r
rikes och Bayerns utmärkta repre
sentanter. Från Preussen saknades
en särskild representant vid väl
komstmötet. Kardinal Faulhaber
skulle nog representera hela tyska
riket men uppehöll sig i sitt häls
ningstal uteslutande vid Bayern och
dess vänskapliga relationer till ung
rarnas land.
Bland de världsliga dignitärerna
på j ubileet märktes främst riks
föreståndaren Nikolaus von Horthy.
Ungern är j u som bekant fortfaran
de monarki, och rik's föreståndaren
som är statens överhuvud tills en

flera tillfällen och behandlades som
furstliga personer, medan deras
fränder i Österrike icke ens tillåtas
att bära sina titlar. Mycket intres
san:t var det att se och höra den ädle
filantropen och politikern greve
Apponyi som bland a.nnat höll tal
på flytande latin. Han berättade i
privat konversation, att han hade
varit i Stockholm under världskri
gcl och där särskilt fått ett outplån
ligt intryck av den ädle prins Karl.
I allmänhet voro spetsarna i den
ungerska huvudstaden represente
rade vid dessa högtidligheter, sta
c!Pns borgmästare, universitetets
rektor, framstående ungerska veten
skapsmän, alla i praktfulla dräkter.
Då man stod i det med sagolik prakt
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pryuda riksdagshuset, omgiven av
män i lysande magnatdrälder och
andliga i purpur och violett, kunde
man tro . att ma:n stod på scenen som
aktör i ett slösande rikt utstyrsel
stycke. En svensk diplomat som
råkat komma med i församlingen
förklarade förtjust att något liknan
de fick man i vår tid endast se i
England vid högtidliga tillfällen.
En verkningsfull bakgrund fick
detta j ubileum också av efterkrigs
tidens politiska händelser. Som vi
alla veta härskade kommunismen
under flera månader i Ungern strax
efter fredsslutet. På riksdagssalens
talarstol kan man ännu se märken
efter de kulor som en revolutionär
avsköt mot dåvarande statsminis
tern greve Tisza. Flera präster för.
säkrade, att de under denna hem
ska tid aldrig på morgonen kunnat
veta, om de skulle få leva till kväl
len. Svarta listor voro redan ut
skrivna med namn på några särskilt
misshagliga personer som skulle av.:
rättas på sj älva Sankt Stefans fest,
som i Ungern firas den 20 augusti.
Det var endast kontrarevolutionen
som kom emellan och räddade deras
liv. På Gödölö berättade en språk
sam slottskaplan, att det var på den
platsen som planerna spunnos för
striden mot kommunistväldet. Den
na dystra tid har haft en kraftig
verkan och säkert bidragit till att
göra Ungern så konservativt och
katolskt som det nu är.
Det egentliga festföremålet var ett
ungersk helgon, Sankt Emmerik,
den helige konung Stefans ende son,
som ljöt döden vid unga år år 1 030.
En staty av denne som var skänkt
av ärkehertiginnan Isabella och rest
på ett torg i Bucf apest invigdes hög
tidligen av kardinal Seredi. Lika
ledes avtäcktes i riksdagshuset en
minnestavla av denne helige yng
ling. Festveckans dagar voro upp
fyllda av .föredrag, föreningssam
manträden, festspel och andakter.
Vid dylika tillfällen bör man följ a

den gyllene ·regeln att koncentrera
sig på det viktigaste och nödvän
digaste. Bland detta är det i syn
nerhet en upplevelse som nitat sig
fast i minnet, den s. k. skeppspro
cessionen på Donau en stilla au
gustiafton. Ungern hör inom pa
rentes till de sydliga länder där man
om sommaren kan vara nästan full
komligt säker att vädret håller sig
vackert, både vackert och mycket
varmt. D enna procession hör till
det mest storslagna, son1 man över
huvud kan uppleva. På det första
skeppet stod altarets sakrament i
en monstrans som vaktades av den
påvlige legaten. Sedan följ de flera
andra skepp, som i högtidlig still
het gledo fram över den mörka flo
den. Hela Budapest var illuminerat ;
på riksdagshuset lyste ett stort kors,
och härligt orgelspel hördes, då
skeppen passerade förbi. Den äre
vördiga kröningskyrkan och det
majestätiska kungliga slottet lyste
vita i natten. Också en så världslig
institution som Tekniska Högskolan
var prydd med lysande emblem. Det
är sällan man 'numera påträffar
religiösa demonstrationer av så
officiell art, där en hel stad, ja, ett
helt land samlats för att visa sin
tro och dyrka sin Gud. Båda strän
derna av Don.au ,,oro på en lång
sträcka kantade av ljusbärande
kristna som sjöngo eukaristiska
sånger på ungerska språket, ty som marens stora ungerska j ubileum var
också planlagt som eukaristisk fest.
Här möttes man icke blott av prakt
och ståt utan också av rörande an
dakt och levande fromhet. Man för
undrade sig att det ännu i vår av
kristningstid finnas länder med s å
levande kristendom. Det fanns här
mycket som påminrle om den dra
matiska kamp mellan ljusets och
mörkrets makter som nu p ågår i
världen och man kände sig lugnad
och tröstad att här befinna sig i en
ljusets starkaste fästningar i vår
tid.
B. D. Assarsson.

279

H ELLIG OLAV.
I.

Da jeg slmlde gå i vei med mitt
emne, tok jeg efter å ha lest dagens
St. Olavsliteratur Snorre for tredje
gang og leste den igjennem. Såvidt
jeg vet, er han en av våre pålitelig
ste kilder. Han bygger sin historie
på de mange sagaer og beretninger
om Sankt Olav, som han har skapt
orden i.
Det er et stor t a11beide han har
utfört og et godt arbeide - jeg tro,
man trygt kan si at det hitinntil
ikke er blitt gjort noget som er hed-·
re. Hvad kommer det av ?
Tradisjonen er brutt he.r i Norge,
den katolske tradisjon er blitt for
vrengt, forvansket, og har vrerl
landsforvist i mange århundrer. Det
har gått ut over Olav den Hellige.
Det har ikke vrert ordentlig gro
hund for å rere ham. De lrerde står
enten fiendtlig eller som fremmede
overfor den katolske religion og kir
ke ; mange ganger er de svrert uvi
tende ; man kan derfor ikke vente
av dem et ingående og upartisk stu
dium av en mann, som var katolsk
konge - så katolsk, at det kunde
gjy>res en helgen av ham. Hellige
var man forresten for en tid siden
blitt ferdig med, trodde man. De
blev brennt på bålet og gjemt på
loftet, solgt til kremmere og slålt
istykker.
Det som skjedde med statuene,
skjedde likeledes med det åndelige
billede folket h adde · reret. Söker
man nu efter det som ej .igjen av
Sankt Olav, drar man frem i lyset
en del lemlestede statuer og studier.
Vi må ikke fortvile men, siden
det ikke er anderledes, glede oss
over dette, ti her melder begynnel
sen sig til en ny og bedre tid. Det
har ikke så litet å si at Sankt Olav
er dratt ut av mörket og frem i ly
set, så alle ser at det mangler mangt
og meget, fordi man har vrert så
uforstandig å ödelegge det.

Det er derved ikke bare gått tapt
en del kunst- og folkekulturverdier,
men hvad vrerre er, muligheten for
deres utv,ikling. Hvad Norge har
tapt på denne måte er ikke så lett
å beregne, men at det har vrert me
get, fremgår av at folket den dag
idag instinktivt og massevis vil til
bake til S ankt Olav og sprenger alle
skranker, de finansielle, kulturelle
og religiöse, selv de politiske. Man
bygger op domen i all dens glans og
herlighet, prestefruene vil ha reren
av å eie en del av kirken, som man i
middelalderen i gildene bidrog til
sitt kapell eller vindu. Alle partier
samles omkring ham og holder så�
pass fred som det kan vrere bland t
menneskene ; i vår demokratiske tid
fornekter man alle politiske prinsip per og feirer som nasjon11lfest min
net on1 en konge som efter våre mo
derne begreper av mange må beteg
nes som den vrerste tyran. Ja, en
dog Statsldrken fornekter sig selv
og sin fortid og organiserer pro�es
sj oner og kirkevielser og Jorsyner
den lutherske garderobe med katol
ske liturgiske drakter, forsöker å
holde et ökumenisk kirkemöte, o&'
0
•
sender mnbydelser hele verden over
for å innby folk til deltiigelse i det
som for kort tid siden blev brenne
merket som den skjrereste avguds�
dyrkelse. Jeg får nok anledning til
å komme tilbake ti1 dette.
Hvem var Olav Haraldsson ?
Hvad gjorde han?
Han var av Haraid Hårfagres
k ? ngerett. Som ung gutt på 12 år
v1ste han dette ganske snart, da han
drog på v,ikingferd, for förste gang
�?k kongenavnet og drog avsted . til
Ostersjölandene, Sverige, Finnland,
Danmark, derefter til Holland, Eng
land, Spania og Nonnandie i
Frankrike.
Han gjorde hvad alle vikinger
pleiet å gjöre : de besökte ikke alene
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land ene, men hjemsökte dem i de
fleste tilfeller.
Olav vant på ferden litt gods og
megen erfaring og store idealer og
isrer kristendommen.
:Da han kom hjem, var hans sted
far - alt annet enn - begeistret for a t
Olav -hadde gjort sig uvenner med
deri svenske og . danske konge og
aktet å gå sine egne veier, både
uten- ·og iimenriks. Da de förste
festdäger efter hans tilbakekomst
vai' forbi, · sa Olav til sin stedfar at
nu vilde harr kteve sin farsarv. Det
blev dengang ikke br11kf mange ord
for· ·ä si meget på eir gang. Arven
var jo -hele landet, s-omva'r gått over
til uten- og innenlandske: eiere. Den
eneste juridiske- måte å kreve den
på varå ta den ii1ed' makt.
Slik fol'stod ,0Jav det og blev det
forstått av hans stedfar, en besindig
bonde, som lik.te bedre å dyrke sin
joi·d i fred enn a dra ut på eventyr.
bet hadde vrert ufred nok i landet.
»Enten får jeg min arv eller fal
ler :jeg på den» skal· Olav ha · sagt.
Här . han ikke- akkurat sagt disse
ord, sa visste lian u.tvilsomt at det
bar på liv ög död.
Sigurd, hans -stedfar, bad ham
overveie dette godt 0g först forvisse
sig om almuens stemning ; det fan
tes efter hans mening for lite for
siktighet og for nieget maktlyst ved
Olavs forehavende. Folk til å hjel
pe vilde' def bli få av. Hvad utsatte
han ikke sig selv og sin slekt for?
Alle de andre vilde fälle over dein..
Her var- så mange konger at det ikke
var plass for en konge, som vilde
herske ove1· de andre.
Forsök i denne retning var jo alle
mislykket för. Olav burde tro en
eldre, erfaren mann og la disse tan
ker fare.
· Men det vilde ikke Olav, og hans
I'nor stöttet ham og syntes at det var
verd å dö, bare Olav kunde fallc
som storkonge !
Hun var glad i og stolt av sin
sönn.
Olav opgav ikke sine planer, hvad
man ertn sa, men gikk med på å före
sin sak frem for böndene.

Til å begynne med var begeist
ringen på tinget ikke ScBrlig stor, og
· det var ikke .fritt for at nogen vilde
skaffe den unge streber avveien, för
det blev noget av utförelsen av hans
planer. Aldrig hadde man hatt godt
av altfor mektige n1enn, som man
hadde hjulpet til makten. De var
blitt hårde, enerådige og hadde gj ort
mangen en venn fortred.
Hvem vilde gi avkall på sitt ege t
kongedöme, om det var litet, for �
skaffe en annen et stort?
Alle hadde de nog�t å tape ved
denne sak undtagen Olav, som ikke
eiet nogenting og ikke satte annet
på spill enn sitt liv. Hvorfor drog
han ikke påny på vikingtog, hvis
han likte ufred?
Olav forsvarte sin sak, varmt og
inntrengende. Han vilde befri lan
det fra underkastelse under frem
mede makter.
Det var uverdig å la utenlandske
konger råde her.
Det svarte man på at vrerst var de
egne herskere som man hadde lfä e
inn på sig, som tok friheten fra
dem, underkastet dem nye lover,
mens de utenlandske var langt borte
og likesom makteslöse på slik lang
avstand.
Tillslutt vant Olav allikevel saken
på stevnet på Hadeland ; han over
talte nogen og fikk tilslutning.
Det var begynnelsen til hans kamp
0111 eneveldet.
:Motstandere var det nok av. Svein
Jarl, som måtte flykte for Olav,
reiste til Sverige for å hente hjelp
der mot den nye konge.
Den svenske konge var fonirer
fnet og raste mot Olav.
Han sendte nogen sendebud, som
fikk heskjed om at Olav ikke bare
hadde overtatt kongedömmet over
Norge men aktet å forsvare det når
somhelst mot hvemsomhelst.
Helt fra begynnelsen av, det må
man merke sig, hefalte Olav sine
menn å merke skjoldene med et
kors. Skjoldene var hvite og korset
enten gult, rödt eller blått. På hjel
mene bad han sine fok å anbringe
ett hvitt kors.
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Olavs mål var ikke bare å regjere
over sitt eget folk, men også å krist
ne det.
Han kunde ikke tenke sig det ene
uten det andre. Det var både over
bevisning, regjeringspolitikk, hans
grundige kristne syn på tingene, og
ikke minst det han hadde lrert og
sett i utlandet, som fra först av
gjorde en katolsk konge av ham.
Han hadde prester fra England
med sig. Olav stod cip ganske tidlig
om morgenen, gikk i messen og der
efter tok han fatt på statssakene.
En av de viktigste var å lage nye
og kristne lover. Han laget nye
landslover efter vise menns råd,
men det kristne grunnlag efter bi
skop Grimkels og prestenes. .
Olav var ikke av denslags fyrstcr
som vilde vrere den överste både i
landet og i Kirken, både overkonge
og overpave. Hans »statskirketan
ke» lå uendelig langt borte fra den
norske statskirkes, som pussig nok,
ikke vil vise Hellig Olav hyldest
men k ong Olav, og gjör hvad den
kan for å ta helligheten fra ham,
för den slipper ham inn i Stats
kirken !
Det er vesentlig forskjell mellem
den katolske og den ikke-katolske
statskirke.
Den katolske er i og for sig uav
heng.ig, blir av staten anerkjent som
den offisielle kirke, ikke av, men i
eller for staten. Denne får ingen
somhelst direkte makt eller myndig
het over J{irken.
Den ikke-katolske statskirke er
en statsinstitusjon som styres en
ten helt eller delvis av staten. Sta
ten eier kirken og forvalter dens
timelige og ofte elens åndelige goder.
Slik var det også ,i hedenske tider,
da statens overhode var det religiöse
samfunds överste leder. Hermcd er
det ikke sagt at jeg stiller hedenska
pet og den ikke-katolske kristen
dom på samme fot.
De prester som Sankt Olav hadde
med _sig var vel for den störste del
munker, og hans opfatning av kri
stendommen og det · kirkelige kri
stenliv har han vel hovedsakelig

hett hos klosterfolk, :an den stund
han ikke bare gikk i fromessen, men
derefter på hverdagene endog i hoi�
messen, som han hadde lrert å gjörc
det i klosterkirkene. Han avbröt sitt
arbeide for å gå i kirken og tok ef
terpå fatt på det igjen. Munkene
kom fra England. Sankt Olav ha1•
drevet ved siden av sin gjerning; som
konge en ganske intens inisjönS··
gjerning i alle de år han ,,ar . k onge,
eller rettere sagt, kjempet<f01� å bli
det. Han var helt og holdent påv.ir
ket av den vesteriåndske · kristen
dom. Er det kanskje derfor at han,
da han var i Gardarike, ög män til
böd ham et kongerike i de slaviske
land, ikke tok imot det, skjönt lanJ
det ikke var ki'istnet enda? De'tte
viser, slrnlde man tro, at den bysärt
tinske statskirketanke ikke var gått
srerlig iim på ham. Det interesSerte
ham antagelig heller .ikke ri.ok, han
foi·etrakk vistnok å vente, inntil han
kunde vende tilbakc til sitt eget
land. Dette må også gi dem noget
å tenke på, som bare ser misjönre�
ren i Hellig Olav, som först og
fremst tenkte på å kristne landet og
derefter å regjere over det. Haddc
dette vrert tilfelle, da vilde hari nok
tatt imot og · dratt : avsted: til .de
ukristnede land for å kl'isme. dem',
Det er, synes jeg, tydelig at det ikke
bare var Hellig Olav om å gjöiie å
omvende hedninger til kristendo1,11. �
men, eller å regjere i det helidatti
men at han vilde regjetc i' sitt eget
land, i det Norge han elskeLög be�
traktet som sin arv, som han haddc
satt sig i hodet å erobre, hvis· d-e t
ikke blev gitt ham. Fedrelandskj rer�
ligheten og slektstradisjonen hai·
utvilsomt spillet en ganske stor, rol
le i Olavs livsgjerning.
Dette fremgår av det faktum a t
Olav interesserte sig · svrert meget
for å få den katolske religion jnn
fört på Island, Freröyene, Grönland
og på Orlmöyene.
Men her- finnes også den eiendom
melige blanding av stats- og reli�
gionsinteresser, som for en katolsk
konge igrunnen er nokså naturlig.
Han bad oin å . få en liten ö utenfor
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fslands kyst og mange var v.illige
til å gi den bort. Men det var nogen
på tinget som sa at selve öen hadde
nok liten betydning, n1en at det had
de stor betydning å få Olav så nrer
inn på sig. Det var ikke rådelig, al
lerminst fordi Olav selv önsket en
tilsynelatende så ussel gave og satte
pris på den.
» Vil dere beholde friheten , da
skal dere ikke selv gi kong Olav no
gen operasjonsbasis mot oss», rådet
de.
De ord, som Snorre legger Olav i
munnen, er tydelige nok til å stötte
min påstand: Olav sa ti1 böndene :
» Her er nn to kår å velge mellem :
cnten at I tar ved kristendommen
eller · at I holder strid iinot mig
idag».
Den österlandske påvirlming, som
dengang forresten, för den russiske
kirkes adskillelse, ikke kan sam
menlignes med hvad den nu er, kan
ikke ha hatt nogen större innfly
delse på Olavs verk, også av den
grunn at han blev drept så å si
straks efter sin tilbakekomst fra
Gardarike.
Hans kristendom var orientert
mot Rom, hvor den var kommet fra.
Men la oss ta historiens tråd, som
vi slapp, op igjen. Olav gjorde hvad
han kunde for å overtale böndene
til � fölge ham, å betale ham skatt
og å la vrere å sende sine skatter til
de fremmede herskere. Han gav lo
ver og rådförte sig med böndene,
som dannet et slags parlament, med
en meget begrenset, nrermest rådgi
vende makt. Olav var slett ikke så
enerådig, som man vil ha det til.
Han jaget uvillige ut av landet, han
lot andre drepe, men det går med
dette som det går med historieskriv
ning, ja, endog med en kort sam
menfatning av f. eks. det Gamle
testament. Det blir nesten bare krig
og ltrig man hörer om. Resten leg
ger man ikke ;merke til eller interes
serer mindre. Det er mangel på inn
gående kjennskap til tingene.
Det er, som om en turist som har
jaget i bil gjennem Norge går ben
og forteller at det bare finnes stein

og fjelltopper og .ikke annet ·� av
dalene, markene, arbeidet på landet,
har han ikke sett noget.
Å skildre ham som en hård og
hensynslös tyran, som gikk om··
kring for å drepe motstanderc og
brenne deres hus og kristne dem
med vold og döpe dem med makt,
er en ensidig fremstilling av Olavs
gjerning. Hadde han ikke gj ort an··
rtet enn dette, hadde kristendommen
efter ham ikke overlevet hans ·död ;
da h adde de prester og isrer den bi
skop, som ledsaget barn og hjalp
ha·m å organisere Kirken, aldri av
folket blitt kalt til Nidaros for å ta
plassen efter den danske biskop Si
gurd, som forlot byen og landet.
Aldri hadde man bedre anledning til
å gjöre det av med kristendommen
enn da den blev brukt til å u nder
lme folket og stillet sig i politikkens
tjeneste. Men ingen tenkte på det,
fordi ingen fölte trang til det. Olav
hadde i de 15 år han var katolsk
konge ber i landet gjort kristendom
men populrer, mere enn sig selv for.
resten. Den var gått inn i folkelivet
og var blitt til en selvfölge hos
mange. Det står i Snorre av og til
at Olav kristnet en eller annen dal,
nien ikke reiste, för befolkningen
var » fullkristnet». Det har han ikke
kunnet gjöre med bare. makt, der
måtte organisasjoq til, kirker blev
bygget og prester ansatt ved dem, og
Olav preket ikke minst ved sitt ek
sempel. Man bebreider ham mangt
og meget på tingene, men det er
meget sjelden man leser at enten en
legmann eller biskoppen, en venn
eller motstander, irettesetter ham
som kristen.
Det er derfor overflödig å ville
undskylde Sankt Olav for at han
blir kalt helgen, som nogen gjör
som vil gi alle mulige undskyldende
forklaringer for at Olav virkelig
kunde blitt en helgen, selv om han cl a
hadde begått synd. Det håper vi da
innerlig at en synder kan bli hellig,
og det vi antagelig også håper er at
.Gud må spare oss for å ha aile hi
storikere i nakken på oss for å vid
ne om alt det gale vi kan ha gjort,

bare for å kunne si oss at vi burde
ha undgått dette og kunde ha vrert
bedre kristne enn vi kjemper både
med oss selv og andre for å vrere.

Dette sier jeg ikke for å bortfor
klare noget, ikke engang for å und
skylde, selvom Gud kanskje gjör
det, fordi han bedre kjenner til al
ting - men for å sette tingene på
sin plass. Vi skal ikke gjöre som
den turist, som · reiser hj emmefra
for å se midnattssolen. Han er så
uheldig at den ikke viser sig, men
gj emmer sig bak skyene. Mannen
el' istand til å gå hjem og fortelle
at dette med midnattssolen er en
s tor skröne, for da han skulde gå
og se den, var det en svrer sky på
himlen; altså kan det ikke vrere tale
om midnattssol !
Det tar sig i manges öine godt ut
å skrive i et festskrift jeg leste, a l
Sankt Olav ikke var nogen helgen
cla han levet, ialfall ikke som vi
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pleier å forestille oss en lielgen, men
:1t han blev det ·efter döden.
Hertil kunde det svares at man
ikke kan bli helgen efter döden, hvis
man ikke har vrert det för, og at det
ikke kommer an på hvordan vi fore
stiller oss helgenene, forutsatt at
skribenten i det hele tatt har nogen
forestilling om dette, men at det
hcle kommer an på hvordan man
klarer Guds dom efter döden om li
Yd, damm en angående det gode og
det onde vi har gjort og den bot Vi
u tslettet det onde med.
At Olav kunde gå hårdt frem mot
fig selv har Snorre antydet, da ha,1
fortalte at Olav lot brenne op i sin
hånd nogen fliser, som han på en
söndag hadde skåret av et stykke
tre. Hvis vi ikke tror på selve be
givenheten, som jo -av nogen betrak
tes som en legende, må vi ialfall tro
på meningen, som ligger under bere tni11gen.

F. Kl'ijn.

D E N H E L I G A E L I S A B E T H S S L O T T.

När jag var omkring femton år
fick jag av min far en bok som
skänkte mig stor glädje och uppbyg�
gelse - »Den heliga striden, berät
telser om troshj ältar och sannings··
vittnen inom den kristna kyrkan i
äldre och nyare tider» av Th. Ström
berg ( Sthlrn, Fritze's k. hovbokhan
del). En ny värld öppnades för
mina ögon, här fick jag till först
lära känna ett stort antal av den ka
tolska kyrkans helgon och martyrer.
Den protestantiske författaren har
betjänat sig av de bästa möjliga käl
lor och boken är skriven med en så
stor pietet för ämnet att man lugnt
vågar säga att den till mer än två
tredjedelar innehåller bra litet som
vore stötande för katolska läsare.
Den borde endast ha slutat med ka
pitlet om den hel. Birgitta, vartill
en vacker översättning av »Rosa ro
ran:s» bifogats. Men tyvärr börjar

på sid. 234 ett nytt avsnitt, benämnt
» Reformationens vägbrytare» , var
uti även Luther et consortes få sin
andel av glorian. Boken är försedd
med en mängd illustrationer av
Jenny Nyström och jag har senare i
livet i Europas gallerier igenkänt
förebilden till flere av dem. Att en
dylik lektyr skulle göra ett djupt in
tryck på en fantasifull femtonåring
är ju lätt begripligt, och en plansch
som isynnerhet tilltalade mig V:J.r
» Den heliga Elisabeth», framställd' i
ögonblicket för rosenundret. Ett par ·
år senare fick jag se såväl original
målningen som den plats där undret
säges ha skett.
Jag hade tillsammans med min
far rest igenom det katolska Bayern
och mottagit livliga intryck ej blott
av vad jag där fått se, inen än iner
av den atmosfär, som där omgav
oss. Vi komrno ju från ett fand, var..
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est människorna_till en stor del voro
,
1{alvt ilijälfrusna av-idel inteilektua-·
litet, och här. fann jag livslevande,
enkla ochc trohjärtade människor,
vilka tycktes taga livet på ett helt
annat sätt, okonstlat och naturligt
ooh ·som en. gåva från Gud.
Jag glömmer aldrig huru vi, tröt
ta och hungriga efter ett långt ströv
tåg, .en kvällsstund gingo in i en li
ten bagarbod och bådo om ett glas
wj öl koch vilket hjärtevarmt »Grii.ss
Gott» · vi hälsades _med ! Denna prä
gel av gudsfrrtktan hos folket, vör
dandet av den Korsfästes och Hans
Moders bilder som man såg överallt,
den oskyldiga livsglädjen, det ka
raktäristiska »Grii.ss Gott» - allt
detta är för mig ännu i denna dag
Bayern, i motsats till Preussen, vars
mentalitet är mig så främmande
och osympatisk. Mycket, mycket är
väl nml:i.era förändrat, men jag tän
ker hällre på det som vm· än på det
som är.
Efter härliga dagar i Sydtyskland
och Schweiz gick färden åter norrut
och jag saknade de katolska kyr
korna och mycket annat, odefinier
barL Men någonti1�g av särskilt in
tresse för mig återstod ännu att se
- min heliga Elisabeths slott, det
sagoomsp:unna \Vartburg, . den me
deltida borgen: i Thiiringen. Näi: lu
theraner besöka \Vartburg är · Lu
ther för dem det främsta, om icke
det enda, historiska minnet för.knip
f>at: vid denna plats ; Tannhäuser
sagan ägna de visst även något in
tresse ; men så var det icke med mig,
fastän jag året förut blivit konfir
merad. Tannhäusets Elisabeth och
den verkliga; heliga Elisabeth vöro
visserligen· · en smula sammanblan·
dade efter det jag så nyligen i Miiil
'che_n· höl't vVa:gners opeta och ge
nom den storartade isc·e nsättningen
på förhand fått en ide om Thiiringer�
nejdens �könhet. Men .»h1itt helgon»
från »Den heliga striden» stod dock
tydligast för mig; och det fägnade
:rhig · i · he'mlighet att · Elisabeth var
mitt andra dopnamn !
· En underbart vacker sensominar
morgon begåvo vi oss till fots från

Eisenach upp · till Warthurg. Inga
bilar förekommo då ännu på vägar
na och få ekipager voro i rörelse ;
trakten var ej heller då ännu så
översållad med hotell och pensionat
som den nuförtiden lär vara och de
som funnos; lågo på ett diskret av
stånd. Vi mötte så gott som ingen
på vår väg, och det var lätt att
drömma tillbaka till forna tider.
Vägen 'ledde alltjämt uppåt och vid
varje 'ny krök utbtedde sig de mest
hänförande utsikter för vår blick.
Som ett sannskyldigt sagoslott ted�
de sig Wartburg på sin fjärran höjd
:riär det första gången skyfötade
fram i gläntan mellan skyhöga, ur
åldriga ekar. Luften var så lätt öch
ren att det ej blev tungt att gå och
skogarnas underbara skönhet gott
gjorde rikligen för alla mödor.
Nära vägen finnes i skogen en
källa, numera överbyggd, benämnd
»Elisabethenbrunnen». I närheten av
denna hade den hel. Elisabeth låtit
uppföra ett av de sjukhus, där hon
ofta tillbragte hela dagar med att
personligen vårda de sjuka och tvät
ta deras kläder. Ej långt därifrån,
på _ vägen, skall enligt legenden rosenimdret ha tilldragit sig. · ;c:
I dessa leende och tillika så stor
slagna nejder hade således den unga
lantgrevinnan vandrat sin levnad..,
korståg, spridande välsignelse mn
kring sig. Vid fyra års ålder bort
ryckt från sitt föräldrahem och förd
till ett avlägset land för att bland
vilt främmande människor uppfost
ras till maka åt den unge lantgreven
av Thiiringen - förefaller det ej
omänskligt i våra dagar ! Genom
Guds nåd blev emellertid hennes äk
tenskap, som så lätt hade kunnat bli
den största olycka� den enda ljus
punkten .i hennes �iv, ty i siQ make
fann hon en själsfrände, som förstod
och bistod henne i hennes barm
härtighetsverk. Men lyckan blev
ej långvarig - alla känna ,,i j u den
hel. Elisabeths historia; efter ma
kens död utstöttes hon från hem och
härd med sina små barn och fick ut
stå de bittraste umbäranden av alla
sla'g . Elak hade hennes svärmoder
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varit mot henne, än mer obegripligt
hård och grym var hennes biktfa
der. Och när omsider upprättelsen
kom var det för sent, den veka ko
nungadottern dukade vid 24 års ål
der undr,r för sina lidanden. Men
obetvingligt stark hade hennes sj äl
varit hela tiden, bergfast hennes tro
och alltförlåtande hennes kärlek.
Som en lj usets ängel gick hon sin
törnestig, plockande rosor åt andra,
och hennes minne lever. Hennes bli
da ande dröj er kvar i den nej d där
hon levat, älskat och lidit.
Söndagsmorgonens stillhet låg
över de gamla borggårdarna när vi

got litet annorlunda, men· tydligen
densamma. Då min far beundrade
den härliga utsikten från galleriet,
sade vakten .att Kaisern, som . tidi
gare samma år . vistats en tid på
,,rartburg, även mycket hade be
undrat denna vy och gärna rökt sin
cigarr i detta galleri efter midda
gen ! Dessa ord fyllde mitt ungdorn
liga sinne med indignation. Vilket
profanerande av de gemak, där min
fromma, ·heliga Elisaheth levat .och
andats !
Luthers rum på "rartburg skulle
vi för all del också bese, dch äeFbe
fann sig lyckligtvis i en. skild ·bygg�

Gemak i Wartburg.

nådde fram, sagoslottet med de vi.n
ranksklädda murarna tycktes slum
ra i solen.
Meningen med dessa rader är icke
a l l beskriva ,vartburg a la väg
visarhandbok, utan att försöka ge
en svag föreställning om den stäm-.
ning slottet och dess omnej d väckte
till liv. En vakt förde oss omkring
både ute och inne, i sångarsalen och
kapellet, på gårdar och terasser, för
täljande sägner och legender. I
Elisabethgalleriet, där en samling
vackra fresker skildra helgonets
historia, såg j ag med glatt igen
kännande den målning, som tj äna l
Jenny Nyström till förebild för hen
nes teckning av Rosenundrcf. Nå-

nad, Fläcken på väggen efter bläc
ket som han slungade efter mörk
sens furste är märkvärdigt stor ocli
av en misstänkt ny, svart fäfg, och
sönderskrapad av turister, son.i ve
lat hemföra ett minne därav. Men
ändå finns fläcken kvar, det måtte
allt ha varit ett väldigt bläckhorn ! !
Sådana minnen hade inte j ag lus t
att bortföra ; j ag hade samlat- mig
minnesblomster av annat· slag·.
- - - Människor födas och do,
släkte efter släkte stiger ·Iied i gra'
ven, men de byggnader, som utgjort
deras hem, de träd, som susat : si:n
sommarsång för dein och skänkt
dem skugga, j a, tiW och -med äet
husgeråd, varav ; de betj änat :sig,

överlever dem i århundraden ! Är
det ej sällsamt? Människan, med
sin odödliga själ, har en kropp, för
gängligare än de skapade tingen
och förgås så lätt som .gräset på
1narken.
Men hennes verk består. Ej blott
hennes händers. verk, ej alltid ens
detta, men vida mer hennes andes.
Det lever uti de kommande släk
tena, det lever för dem. Och vad
som verkats i kärlek och försakelse
lever längst, ty det är icke av denna
värld.
Milda, heliga Elisabeth, du, om
någon, lever i dina verk, ty under
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hela ditt liv på jorden gick du barm
härtighetens vägar. Dina sorger ha
förbytts till evärdliga fröjder och
från din tron i himmelen överblic
kar du hela jorden och kan utsträc
ka dina kärleksverk till alla. dess
ändar. Bed då inför den Högstes
tron att detta må ske. Och hed a l t
människorna m å lära sig att ställa
godheten högre än intellektet, tills
båda i härlig förening nå sin full
komning.
Helsingfors d. 1 1 augusti 1930.

Karin A ntell.

K A T O L ICISM E N I D E N MODE RN E
E O RO P A:IS K E LI TT E RAT U R.

I vore skandinaviske Blade lreser
vi meget sjreldent noget om de nye
ungdommeligr� Krrefter og Tanker,
som overalt i den katolske Verden
spirer frem. Eller hvem af os hus-
ket· at have lre�t noget om den katol
ske Litteraturs voksende Indsats i
det europreiske Aandsliv?
Vi · ved jo saa godt, at mange, der
staar paa Kirkens Trerskel, men og
saa mange i K.irken lider under det,
at Eirken ikke mere som i Tomas af
Akvins eller Dantes Tid gaar Haand
i Haand med Kultur og Kunst.
Mange tror, at Runsten kun blomst
rer udenfor . Kirken. De mener at
maatte give Afkald paa Kunstens og
Litteraturens Skpnheder, naar de
trreder ind under dens Hvrelvinger.
Maaske er der noget sandt i denne
Opfattelse, naar vi trenker paa de
kolde og aandsforladte Tendenser
( f. Eks. Naturalismen) i Slutningen
af det forrige Aarhundrede. Dem
hverken kan eller vil K.irken kon
kunere med. Men den Tid er gud
skelov overvundet. Alle dem, som
mener at skulle se en Fare i disse
Retningers Udvikling, tilraaber vi
Hilaire Bellocs kraftigt manende

Ord: »Gpr dig ingen Bekymring,
· naar du · ser de Krrefter vokse, som
allerede er i Oplpsning. Du har set
forkert paa Klokken, min Ven ! Det
er 1kke Nat, men Morgen ! »
Vi kan henvise dem til den ophpj
_e<le Skikkelse, i hvilken Genialitet
og Hellighed har fundet hinanden i
helligt Kys, en Skikkelse, der nre
sten tilhprer vore Dage: J olm Henry
Newman. John Henry Newman var
Katolik og romersk Kardinal
Vi kan svare dem med Chester
tons friske Ord, som han har skre
vet saa sent som i Fjor: »Den ka
tolske Tro blev fpr i Tiden gerne
kaldt den gamle Religion, men i
vore Dage erkender Folk, at den
maa regnes med til de nye Religio
ner. I sit nuvrerende Milieu virker
den med Nyhedens sreregne Kraft
og Friskhed . . . .J eg tror, at Kato
licismen mere og mere vil blive et
hra�ndende Spprgsmaal for den op
voksende Slregt og for det nrestc
SlregUed, naar de opdager det virke
lige Alternativ til vor Tids uhygge
lige V.irkelighed.»
At Katolicismen allerede er »det
hrrendende Spprgsmaal for vor op-
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voksende Generation», beviser en
Artikel, som den kendte \Viener
Forfatter Forst de Battaglia forny
lig har offentliggjort.* ) Han ind
byder os til en Rundgang gennem
Verdenslitteraturen. Han skriver
omtrent fplgende: I tre af Europas
fem » store» Litteraturer er Katoli
cismen i Dag Trumf: i den franske,
italienske og spanske, hvor alle f9i
rende og skabende Begavelser be
kender sig til Kirken ; i de to andre,
den tyske og engelske, har Katoli
cismen erobret sig en agtet Stilling,
der i England langt overgaar Kato
likkernes forholdsvise Antal, i Tysk
land clerimod endnu staar tilbagc
for herettigede 0nslrnr og Krav. i
de pvrige Litteraturer, som i elen
polske, tjekkiske, ungarske, portu
gisiske, hollandske, ja endog i den
skandinaviske finder vi katolske
Skribenter af fprste Rang.
I Tyskland yder de en betyclelig
Inclsats i hele Nationens Aandsliv.
Vi behpver blot at pege hen til Epi
kere, som Heinrich Federer, Her
mann Stehr, Dörfler, Schnack, Her
,vig, Forfatterincler, som Handel
Mazzetti, Gertrucl Le Fort, LyrikerC'
som Schaukal, Billinger, Kneip, Ha
senkamp, Kramer, Ruth Schau
mann, Dramatikere som \Veisman
tel og l\fax :Mell, Essayister som
Theodor Haecker, Peter \Vust, Filo
soffer som Guarclini og Przywara,
Kritikere som Karl Muth, Hermann
Bahr. Kan elen katolske Litteratur
ikke med Glrecle se op til Talere som
Kardinal Faulhaher, Pater Mucker
maun og Kaplan Fahsel, Viden
skahsmcend som .Josef Nadler, Giin
ther Miiller og Alois Dempf?
Vi alle ved om Chestertons. ver
clensom spcemlende Morsomhed. Vi
kender ham alle som . den utilgiYc
lige Modstander af enhver blind Tro
paa en forudscdningslps Oplysning.
Han:s Ven Hilaire Belloc, elen vittig-·
ste Kritiker af det moderne Eng
land, Pater Ronalcl Knox (Konver 
tit som Chesterton) og dennes Side0

*) Augsburger Postzeitung. 6. Scpt. 1930,
j fr. >> Schönere Z ukunft>> 21. Sept. 1 930.

stykke, den afholdte Fprer af , en
Elite, Pater Cyrill Martindale, Lyi;i
kerne Wilfred Rowland Child, Evan.·
Morgan og Maurice Baring, det stpr
ste Talent blanclt de engeh;ke For
trellere, som hprer den unge Genera,
tion til, er deswerre enclnu ikke saa
kendte udenfor England, sorn de
,
fortj ente det.
Paul Claudel, Frankrigs stpr.ste
Digter, har vundet ncesten stprre
Forstaaelse og Kcerlighecl udenfor
Frankrig ( iscer i Tyskland ) end i sH
Fredrelancl. Paul Bourget, en af
Realismens store, som ogsaa er
kendt i Danmark, tegner endnu i
uhrudt Friskhecl sine subtile Sj �le
billeder. Katolikker er, skpnt dere<:
V&rker undertiden kan give A.nled.
ning til Kritik, saa temn:t elig alle
originelle Begavelser af den sidste
Generation: Mauriac, Bernanos, Ju
lien Green, Cocteau, Reverdy ; af den
reldre Generation: Emile Baumann,
H,nri Gheon, Max Jacob.
I Frankrig ycler Katolikkerne en
hetydelig Indsats i Filosofien. To�
mismen er ligefrern »moderne» i
Frankrig. Kendte Navne er her :
,I acy:ues M aritain, Gilson, Sertillan
ges, Berg:;;ons Efterfplger paa Frank
rigs fprste filosofiske Lrerestol : Le
Roy, den dybe Tcenker Biondel, den
fprende Kritiker Henri Bremonil
Historikerne Hanot:rnx, de La Gorce,
Madelin, Goyau og Geografep. Brun
h es.
Katolske Ticlsskrifter som
»Etucles», »Correspondant», »Revue
Universelle», »Revue des Jeunes»,
» Vigile» nyder elen stprste Anseel�e.
De m est fremragende Tidsskrifter
son1 »Revue cles Deux-Mondes»,
»Revue de France» er vistnok ikke
programnu.essigC men faktisk ka
tolske og i de neutrale Organer som
»Nouvelles Litteraires» kommer Ka
tolikkerne kraftigt til Orde. Det er
virkelig sandt, hvad Msgr. Baudril
lart forleden har sagt i Anledning af
den katolske Uge i Geneve: »Intelli
gensen er i Frankrig for stprste De
len vunclet tilbage for elen gamle
Tro».
Paa lignende Maade gaar det i
Spanien : til os hprer Spaniens be-

r�mteste Dramatiker, Nobelprista
geren Benavente, hans nresten jrevn
byrdige Rival Marquina, den vejle
dende Kritikel', Essayist og Roman
cier Azorin, Spaniens bedste For
treller Ricardo Le6n, den populrere
Lyriker Gabriel y Galån, den glim
rende Novellist Muiioz..Pab6n. I det
spanske Akademi er »Traditionali
sterrie» ( det betyder i Spanien saa
meget som trofaste B�rn af den ncd
arvede Religion) i overvejende Fler
tal. lkke anderledes er det i det
franske Akademi, hvor en n�jereg
uende Statistik treller 24 overbe'Vi
ste. KatoI1kker blandt de 40 ud�de-·
lige. Ogsaa den mest fremragende
Digter af Katalonien, Eugenio d'Ors,
er katolik.
Italien : Katolik er i Dag d' Annun
zio; hvis sidste Vrerker kom med
d;t kirkelige Imprimatur og som
selv tilh�rer den tredje Orden af
d�ri hellige Frans. Den rfde Anar
kist Papini er blevet sort, som hans
».Jesu Livshistorie» beviser. Den
fejrede · Dramatiker G. A. Borgese,
Italiens fineste Essayist Arturo Fa
rinelli? begge to Professorer i tysk
Litteratur paa italienske Universi
tetet, · og Prezzolini, der som ingen
anden har Indflydelse paa Ungdom
men; er · kommet det katolske Ideal
megpt nrer, sk11nt de ikke er Ka
tolikker.
l
L:d os e�dnu hurtigt af den pol
ske · Litteratur nrevne dens st!,1rste
Dramatiker. Rostworowski, elens
mest fremragende Lyriker Staff, en
Mesterinde _i den historiske Roman
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som Kossak-Szczucka, en Digter af
saa sart en Ynde som Zegadlowicz,
fra B�hmen Essayisten · Salda og
den uden Tvivel mest glimrende
Fortreller i den moderne tjekkiske
Litteratur Durych.
Fra Skandinavien er Sigrid Und
set, i Dag kendt i hele Europa, Ka
tolikkernes Stolthed. Johannes .T!,1r
gensen har europreisk Ber(,1mmelse.
Konvertiten Lars Eskeland, en af
Maalbevcegelsens Forkrempere, talte
förleden i Geneve for den »Katol
ske Uges» europreiske Publikum.
Navnelisten, der kan t}ene som
Vejledning for dannede Katolikers
Lresning, er ikke fuldstrendig, men
kan dog give et svagt Billede af den
Glans, som udgaar fra den moderne
katolske Litteraturs Parnas.
Som Slutning skal her staa de
Ord, Theodor Haecker har skrevet i
sin »Prolog» : »Kun i Kraft af den
. kristelige Tro kan Europas hpj tbe
r(,1mte Litteratur genopstaa i ny
Skikkelse, kun i Kraft af den kan
de vestlige Folkeslag bestaa den
uundgaaelige Holmgang, baade den
blodige og den ublodige, med 0 stens
Stammer. Med Voltaire og Shaw
kan de det ikke. Det er vi,rkelig ti1
at le over, men denne Latter skal
blive bitter som Galle. Denne Kends
gerning skulde Europas Litteratur
blive sig beviclst ; her er elens Naa
clens Time.»
Henrik Roas S. .J.
*) Theodor Haecker. Christentum und
Kultur, Miinchen, 1927, s. 13/14.
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P. Prz)'vara S. J. og den russi�.kc
Professor Maklakoff talk om Kato
licismens Stilling i deres Fredre
land. Alle Talere YUr besjrelet af en
stIBrk og sejersbevidst Optimisme.
Vedr�rende �atolikkern�s Stilling
til Folkeforbundets Kulturarbejde
henviser vi til den franske Jesuit
Andre Arnous vejledende og posi
tive Artikel i »Stimmen der Zeit»
( Oktober 1930, Side 15).
Den anden intenwtionale katolske
Uge.
For anden Gang har den katolske
Forening for internationale Studier
holdt »den internationale katolske
Uge». . Med fin Forstaaelse har Le
delsen valgt Geneve som M�dested
for i Aar og Folkeforbi.mdets aar-·
lige Sammenkomsl som Tidspunkt.
Saa kunde man i Forvejen regne
med et interesseret og aandfuldt
Publikum.
Ugen · formede sig som en Over
sigt over Verdens, f�rst og fremmesl
den dannede Verdens Aandstilstand.
o,,eralt kan man iagttage en Til
bagevenden til den gamle Filosofi.
Ogsaa i beslIBgtede Videnskabs
grene, f. Eks. i Retsvidenskaben er
dette tydeligt.
Ligeledes kan man paa Religio
nens Omraade bemIBrke en krafti
gere Bekendelse af Kristi Guddom
og. Kirkens Autoritet. Mange Til
nIBrmelser til Kirken og mange Kon
versioner er Bevis for det sidste.
Den Invendii1g, at de fleste af dem
er udsprunget af restetisk Sentimen
talitet, passer ikke for de allerflestes
vedkommende. Men ve! er det sandt,
at man der, hvor man ikke g�r det
sidste afg�rende Skridt, let havner
i en uklar F�lelsesreligion eller i en
veg Mysticisme. Positiv Kristendom
- og det er jo tilsidst kun Katoli
ci_s men - viser sig som SIBdelig
hedens eneste Bolvrerk.
Ugens Talere: Franskmanden
Biskop Msgr. Baudrillart, EnglIBn
de;ren F. J. Sheed, Nordmanden
Lars Eskeland, Atnerikaneren Bi
skop Msgr . .Noll, den tyske Filosof

Vatikanstaden.
Vid en audiens för franska ka
tolska lärare och lärarinnor vände
sig påven i sitt tal mot två rykten,
som åter spritts av pressen med för
vånansvärd envishet : att påven svårt
insjuknat och att man måste räkna
med hans snara bortgång samt att
en förändring ifråga om påvestolens
hållning gentemot Action Frall(;aise
vore att förvänta. Beträffande det
första ryktet förklarade den helige
Fadern: »Det är tvärtom så, att på
ven befinner sig mycket väl, vilket
alla pilgrimer kunna intyga». Med
anledning av det andra ryktet ytt
rade han: Ifråga om ställnings
tagandet till Action Fra,ll(;aise »har
intet ändrats och kommer ingenting
att ändras».
Augustiner-eremiternas orden har
i anslutning till firandet av 1500årsminnet av den helige Augustini
död låtit påbörja utgivandet av en
ny upplaga av augustinska skrifter.
Det första bandet har redan utkom
mit och har av eremiterordens gene
ral, P. Eustasius Esteban, överläm
nats till elen helige Fadern vid en
privataudiens. Påven mottog verket
med stor glädje och uttalade den
önskan, att arbetet på denna veten
skapliga nya upplaga av de augu
stinska skrifterna inåtte med all
kraft foi'tsättas för att på så salt
den helige kyrkofadern� tai1kerike
dom måtte komma den vetenskap
liga världen till godo i ny dräkt.
Det första exemplaret av den nya
romerska katekesen, som bär titeln :
Catechismus Catholicus, cura et
studio Card. Gasparri concinnatus»,

samlingsuård må kunna utövas där
ha1' overlärimats till de11 he'!ige Fa
ifrån ». � Den helige Faderns ord
dei·ri. Katekesen, på vilken fram
giva oss en påminnelse om · ett aY
stående lärda och kyrkofurstar ar
de mest tryckande nöcltillstånden i
betat, omfattar tre delar : en kate
,viens .katolska liv nch en av de
k€s för förstkonnnunikanler merl
närmaste plikterna för ,viens kato
26 frågor, en katekes för barn, som
liker. Upprepade gånger har det
redan inottagit elen heliga kommu
framhållits, att utrymmena i ,viens
nionen, · med 240 frågor cich en för
vtixria med 595 frågor. Ulicler över '' kyrkor möjliggjort blott för en
bråkdel av V{iens katoliker att upp
skriften·· »Testimonia» finnes i slu
fylla sin sönclagsplikt och att många
tet en 1samling beslut av kyrko
nya stadsdelar ligga så långt från
möten och påvar samt lärosatser
närmaste kyrka, att regelbundna
och läromeningar av kyrkofäder
kyrkobesök ligga utom möjlighetens
och kyrkolärare. Verket omfattar
gräns. Under de senaste åren har
464 sidor.
emellertid mycket gjorts för att av
hjälpa den kyrkliga nöden, och ka
10 :cie cnkm·istiska nationalkongres
tolikerna välva för -närvarande storsen i Loreto.
' slagna planer. Sedan 1918, alltså
· En av de h1est storslagna religiösa
i en tid, kännetecknad av den stör
tilld1;agelserna i Italien i år var den
sta materiella nöd, hava icke mindre
10 :de eukaristiska nationalkongres
än 42 nya kyrkor och kapell byggts
�en i Loreto, som ägde rum under
eller inrättats.
september månad. Loreto, i vars
basilika det heliga huset i Nazaret
Tyskland.
finnes, var förvisso elen lämpligaste
Av den årsberättelse, som nyligen
platsen för denna kongress, vars
framlades vid de tyska exercitie
förhandlingar rörde sig om » euka
arbetsutskottens sammankomst i
ristin och familjen». Omkring 30
Mii.nster, framgick, att exercitie
biskopar och ärkebiskopar deltogo i
rörelsen gjort stora framsteg i
kongressen, som avslutades 1ned en
Tyskland: under 1929 deltogo över
högtidlig eukaristisk procession,
100,000 tyska katoliker i andliga
under vilken det ringdes i alla kyrk
övningar. Föredrag höllos vid den
klockor i Italien.
na sammankomst bl. . a. om »Nöd
vändigheten av exercitier för ut
42 nya gudstjänstställen i Wien
bredandet av de kristna huvud
sedan 1 9 1 8.
sanningarna i vår tid» och »Exer
Ledaren för Wiens allmänna kyr
citiernas betydelse för själavården» ,
kobyggnadsförening Mgr. D :r Josef
De nu avslutade passionsspelen i
Schulenburg har för kort tid sedan
Oberamn1ergau hava besökts av 0111mottagits av påven i enskild audi
kring 400,000 personer. Från Ame
ens. Sedan den helige Fadern mot
rika kommo c:a 50,000, från Stor
britannien och Irland c :a 30,000,
tagit en utförlig redogörelse för kyr
kobyggnadsföreningens verksamhet,
från Holland c :a 4,000 och från Ja
yttrade han : » Med tanke på de nu
pan c :a 60. Kyrkofurstar och världs
tida svåi'a själavårdsförhållandena i
liga stormän hava övervarit spelen,
storstäderna, är detta arbete det
bland de senaJ·,e ett stort antal icke
största och viktigaste, som påvilar
katoliker. Engelske premiärminis
tern Mac Donald vann vid sitt besök
Österrike. Alla katoliker böra del
i Oberammergau stor popularitet
taga däri. Framför allt i arbetar
genom sitt vänliga och anspråkslösa
kvarteren böra kyrkor byggas för
väsen. Inkomsterna överstiga ut
att låta arbetarna komma i åtnju
gifterna, som belöpt sig till omkring
tande · av själavård. Blott föl'Sam
2 ½ million mark.
lingskyl'kor böra byggas för att föri
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1 :sia internationella ka tolska sjömans kongressen

har ägt rum i Liverpool under ami
ral Sir Edward Charltons presidium.
Vid kongressen, som tillkommit på
initiativ av ärkebiskop Downey i
Liverpool, voro ombud från Austra
lien, Belgien, Canada, Frankrike,
Förenta Staterna, Holland, Indien,
Spanien och Tyskland närvarande.
Det konstaterades, att av 1,200,000
sjöfolk 800,000 äro katoliker. Det
katolska sjöapostolatet, som står
under kardinalerna Bournes och van
Rossum.s protektorat, har sin cen
tral i London och bedriver sin verk
samhet i 140 hamnar över hela värl
den med tillhjälp av 104 sjömans
kaplaner och över 1 ,000 lekmanna
krafter.
Engelska pTCssen och katol$ka
Kyrkan.

I den katolska engelska tidskrif
ten >> The second spring» beklagar
sig en katolsk författare över den
ensidiga hållning, den icke-katolska
engelska pressen, i synnerhet »Ti
mes», intager till katolikerna. Trots
att Storbritannien utan Irland räk
nar inemot 3 millioner katoliker
och 1 2,000 a 1 5 ,000 anglikaner år
ligen övergå till katolicismen, för
bigås allt, som rör katolska Kyrkan,
med tystnad eller framställes på
vilseledande sätt. England får icke
lov att veta något om det blomst
rande katolska livet. Däremot be
handlar » Times» de obetydligaste
protestantiska sekter med mera väl
vilj a än katolska Kyrkan. Sällan
finner man i dess spalter en objek
tiv artikel om katolska frågor.
Polsk katolsk aktivitet.
En högst betydande utveckling
företer den katolska aktionen i bi
skopsdömet Lodz, centrum för den
Det är
polska textilindustrien.
främst tack vare talrika föredrags
serier om den katolska socialläran,
framgången vunnits. Även för jord
brukarbefollmingen hava motsva
rande förcdragsserier planerats, och

för präslerskapel hava särskilda in
struktionskurser anordnats för att
göra dem kompetenta för dessa nya
uppgifter. Den katolska aktionen
har också med livligt intresse ägnat
�ig åt vården av fattiga barn.
Det belgiska katolska bondej'ö1·bun
dets verksamhet.

Enligt årsberättelsen för 1929,
som nu föreligger i ett ståtligt band
å 250 sidor, räknade det belgiska
katolska bondeförbundet vid förra
årels slut 1 28,788 medlemmar och
1,218 lokalföreningar. För sina med
lemmars räkning har förbundet om
besörjt försäljning av lanthrnkspro
dukter till ett värde av över 180 mil-·
lioner fr. Insättningarna å spar
kasseavdelningen hava stigit till
1,274 millioner fr., och försäkrings
avdelningen utfärdade 170,000 po
licer med sammanlagt premiebelopp
å 38 m illioner. Hundratals upplys
ningsföredrag hava hållits, och i
alla landsdelar hava instruktions
kurser anordnats. Rättshjälpsavdel
ningen och anstalterna för under
sökning av näringsmedel hava fli
tigt anlitats. Det är ett i hög grad
glädjande tecken, att den uppväxan
de ungdomen i betydligt större ut
sträckning än förut ägnar sig åt
jordbruk, vilket till icke ringa del
är förbundets förtjänst. Man utgår
från elen riktiga grundsatsen, att allt
tal mot lantbefolkningens flykt till
städerna gagnar till intet, om icke
hjälp och råd lämnas de unga.
Flygplan i A laska-m issionens tjänst .

Efter en transkontinental flyg
ning har flygmaskinen »Marquette
.Missionary » , förd av frater Geor�e
Feltes S. J., ankommit till San
Francisco, varifrån den kommer att
skeppas till Alaska, där den under
vintermånaderna skall betjäna 18
vitt kringströdda stationer. »Mar
quette Missionary » är det första
flygplanet i missionens tjänst. Det
skall icke blott föra missionärerna
till de olika stationerna utan också
användas för att bringa hjälp t'tf
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sj uka och . förolyckade , som eljest
i fiera veckor måst vänta på und
sättning. Tanken på att i detta
syfte använda sig av flygmaskin
fingo j esuiterna i · Alaska, då de un
der flera månader härbergerade be
sättningen på en flygmaskin, som
måst nödlan da på deras område.
[(yrkans världsmission.
De missionsområden, som lyda
under Propaganda Fidei, räkna
sammanlagt 8,389 missionspräster
och 3,232 infödda präster. Tysk
land har sänt ut 5 1 2 , Österrike 1 4 ,
Halien 7 8 4 , Frankrike 3,000, Bel
gien 8 1 5 , Holland GO(i, Spanien 5 7 4
och Nordamerika 2 1 4. A v missions
kongregationerna äro 22 av franskt,
2 0 av italienskt, 5 av spanskt, 4 av
bayerskt, 3 av belgiskt och 2 av
kanadensiskt ursprung.
I missionsländerna finnas (i ka
tolska universitet och universitets
liknande institutioner, nämligen
universiteten S. Joseph i Beirut och
Aurora i Shanghai, högskolan för
handels- och industrivetenskap i
Tientsin, universiteten i Tokio och
Peking samt institutet för religions
vetenskap i Rabat ( l\farock o ) .
Biskop Offerdahls bortgrmg
gav anleclning til store og gripende
sörgehöitideligheter. I Bussum i
Holland, hvor biskopen så plutselig
var blitt kaldt bort, holdt ärkebisko
pen av Utrecht selv den höietidelige
rek.viemsmesse, hvorefter liket förtes
til Amsterdam for å hj emsendes til
Norge. I St. Olavs kirke i Oslo som
var fyllt til trengsel feiredes begra
velsesmessen av Hs. Hoi�rverdighet
biskop ll1iiller, assistert av ca. 2 5
prester fra alle d e stasjoner som
ikke lå i altfor stor avstand fra ho
vedstaden. Efter liktalen som hold
tes av mgr. Kjelstnzp, foregikk be
gravelsen på Vår Frelsers Gravlund
under en deltagelse så overvel dende
stor at norske katolikker aldri har
oplevet noget lignende. R, I. P: �
Pastor Henrik lrgens som var den

avdöde biskops sekretrer er blitt ut
nevnt til Apostolisk Administrator
for det norske vikariat.
Fra Island
skrives lil Credo at den katolske
skole i Reykjavik får stadig större
söki1ing. får er elevantallet steget
til 145. Störstepar ten av barnene er
naturligvis ikke-katolikker. I Haf1w1·fjördur, ca. 1 1 kilometer fra
Reykj avik, åpner nu St. Josefssöst
rene en ny liten skole, forelöbig i
et leiet hus. En stor glede var det
for Islands katolikker å få besök av
pater Jon Svensson som opholdt sig
i sitt hj emland fra 23. j uni til 1 7 .
september. Den navnkundige islen
ding og j esuit var innbudt av selve
den islandske regj ering og blev vist
megen opmerksomhet under sit
besök.
Helbrägdagörelsema i Loill'des ämne fär doktorsavhandling.
Vid Paris' universitets medicin
ska fakultet blev nyligen medicina
ren Mounier promoverad till doktor.
Hans aYhandling hade till ämne :
» Några helbrägdagörelser i Lour
des» . Avhandlingen 'behandlade tre
fall av omedelbart och fullständigt
botande av personer, som förut av
fullt kompetenta l äkare förklarats
·för absolut obotliga. Detta är ett
tecken på hur l äget i Frankrike för
ändrat sig : för ej l änge sedan skulle
det hava varit otänkbart att före
lägga prövningskommissionen en
doktorsavhandling, som bekräftar
helbrägdagörelserna i Lourdes.

RÄTTELSER.
I Credos oktobernummer 1 930,
sid. 259, sp. 1, r. 8 n. står ReRey1Rold, läs Reynold. Sid. 2 G l , sp. 1 ,
r . 2 G u . står Massiane, läs MassianL
Kulla pr Odcnsviholm 1 9 0kt.
1 930.
Gustaf A rmfelt.
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