




�KATOLSK• TIDSKRIFT_!l.A 
IIIIIIIHlllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

N :r 12 December 1930 Årg. 11 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

'LYFT UPP AUOO, ALLE /ETTER! 

Lyft upp augo, alle &tter ! 
Livsens sol med guddomsglcms 
ove1· hav ag f jelltind 8pretter 
med ein blodrcmd strålekrans. 

Lyft upp cmgo, alle &tter ! 
Herren inn i tidi steig, 
ag han hcmdi fil 08s retter, 
han som jord ag himmel eig. 

Han som skapte sol ag stjema 
gjer seg til din eigen bror, 
ag han f J'elsa vi/ ag verna 
deg ag meg med livsens ord. 

Livsens fyl'Ste fil deg talar, 
himmefriket er deg n&r. 
Freden i ditt h ;arta dalar, 
alle englar moi de,g l&r; 

Til kvar ein med byrder tunge 
segjer han: Eg elsker deg. 
Lyft upp cmgo, gamle unge: 
alle himlar opnar seg. 

Evigt /jos ikring deg bå1·m· 
frå eit solhav himmelvidt. 
Släpet ut, med seg[ ag åmr ! 
J)u kann sigla trygt ag fritt. 

LARS ESICELAND. 
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H IMME LRI KETS ALTARE. 

I den tiden, då _kejsar Augustus 
styrde världen, var det romerska d
ket mäkta stort. Alla de folk, som 
bodde i länderna omkring det vat
ten, vilket nu heter Medelhavet, men 
fordomtima plägade kallas Jorsala
havet, voro kejsarens undersåtar. 
Både greker och spanjorer, judar 
och egyptier lydde under hans spi
ra, och österns furstar voro skatt
skyldiga under honom. Och kejsa
ren var så fruktansvärd i sin vrede, 
att in:gen fanns, som dristade att 
skåda hans anlete, då han förtör
nades, utan stolta romare föllo ned 
för hans tron såsom slavar vid åsy
nen av hans vrede. Men då han var 
blid till sinnes, kun,de man ,icke taga 
blick1m ifrån hans ansikte. Så här
lig och skön var kejsaren, då hans 
hjärta var glädjefyllt och stilla. 

Och det begav sig, att kejsarens 
rådsherrar gingo fram inför honom 
och sade: »Herre, du är mäktig och 
vis såsom gudarna. Tillstäd förden
skull, att den romerska senaten 
uppskriver ditt namn ibland nam
nen på de odödlige, och befall, att 
ett altare varder rest, inför vilket 
folket kan offra till dig och tillbed
ja dig i din makt och härlighet.,> 
Då föll den vise och kloke kejsaren 
i djupa tankar och blev sittande en 
lång stund med' huvudet lutat i han
den. Och rådsherrarna bidade för
gäves ett svar från hans läppar. 

Då natten föll på, lät han kalla 
till sig en vida berömd spåkvinna, 
vilken de kallade den tiburt,inska si
byllan efter den staden, där hon 
hade sin håla. Och låg den staden 
lcke långt ifrån Rom. Hennes kin
der voro färglösare än hennes stri
da och döda hår. Hennes ögon, som 
skådade fjärran världar, gingo .för
bi kejsaren och sågo icke prakten i 
hans palats eller rådsherrarna, vil
ka stodo invid tronen, skrudade i 
fotsida mantlar av vitt ylle med pur
purbräm. Och kejsaren sade: » Vad 

ser du?>> Sibyllan svarade:. »Jag 
ser en djup natt. Men emot det 
dunkla himlavalvet ser jag ett al
tare stråla. Lampor synas ej tända, 
och inga ljuslågor utsända sin 
glans. över altaret ser jag en mö 
och i hennes sköte ett nyfött gosse
barn, krönt likt en konung. Ja, med 
en.konungakrona är dess späda hu
vud krönt, och ehuru glans utgår 
av guldet, synes det mig, att piltens 
anlete strålar än klarare.» Och kej
saren sade till henne: »Låt mig se 
det du ser». 

Då rörde sierskan vid kejsarens 
ögon, så att de öppnades. Och �
underbart att förtälja - änskönt 
det var mörk natt, kunde han ge
nom fönstren i sitt palats skönja 
kullen med den rome1;ska övergu
dens tempel på andra sidan om det 
torget, som på latin benämnes Fo
rum Romanum, det är uttytt det 
romerska. Och han såg altaret i 
skyn, huruledes det sänkte sig emot 
jorden, till dess att det blev stående 
vid pass fyrtio steg ifrån över gudens 
tempel på den plats, varest rådsher
rarna hade velat resa ett altare. I 
samma stund kom till hans öra en 
röst ifrån höjden, vilken sade: »Det
ta är himmelrikets altare». Åter 
talade den samma rösten, och han 
förnam dessa ord: »En himmelri
kets pilt skall råda över världen, 
född av en ren jungfru utan besmit
telse». Då begynte tårar skölja över 
kejsarens kinder, hans knän böjdes, 
och han utsträckte sina armar emot 
konungabarnet i jungfruns obefläc
kade sköte och tillbad det. 

När kejsaren åter hade kommit 
till s,ig, lät han befalla, att ett altare 
skulle byggas på den plats�n, där 
synen hade visat sig för honom i 
natten under hans hänryckning. 
Och över altaret lät han skriva: 
»Åt den levande Gudens son». Där
efter förbjöd han strängeligen alla 



29$ 

och en var ått näiirna honom själv 
gud. 

Men på det stället, varest romar
nas kejsare skådade himmelens och 
jordens Herre i gestalten av ett ny
fött barn i sin moders famn och lät 
uppföra ett altare till ära för ko
nungarnas Konung, är i den dag, 
som är, en helgedom upprest, vigd 
åt vår Fru. Inför den eviga gu
domsmakten, som i dess heliga ta
bernakel har värdigats taga sin bo
ning i det fördolda, brinner dag och 
natt en. lampa, och i dess milda 
skimmer böja de troende sina knän 

ined böneoffer och tillbedjan. Fräls
ningens evangelium varder där för
kunnat till en tröst för längtande 
hjärtan och himmelens härska.ror 
prisa den Eviges rådslut genom. 
prästens mun, sägande:: 
»Ära vare Gud i höjden och på jorden frid 
åt· människor, som hava hans välbehag.>> 

Av . folket i Rom kallas denna 
kyrka Sancta Maria in Aracoe1L Det 
betyder i det svenska tungomålet 
Heliga Maria på Himmelrikets al
tare. 

Lisa Lundh. 

LAVE KORNPRISER. 

En Tpnde Korn for 7 Kroner. - I 
30 Aar har vi ikke oplevet saa lave 
Kornpriser. Og Grunden dertil er 
den russiske Dumping paa Hvede
markedet. -

Bplgerne i Politikken gik hpjt. 
Stormvarslerne var hej st i hele Ori
enten. Syreren Antiochus og lEgyp
teren Ptolemreus krempede en Kamp 
paa Liv og Dpd. Det regyptiske Rigc 
bukkede under. 

Som Tilskuerne i et stort Teater 
ser ned paa Arenaen, saaledes saa 
Folk paa denne Kamp. For dercs 
Bevidsthed stod lmn en Interesse 
paa Spil. Kun en Overvejelse satte 
Sindene i Bevregelse, hvilket af de 
store Riger der vilde gaa af med 
Sejren, om deres Handelsforbindel- . 
ser led Skade, om de Kapitaler,· der 
var sat i disse Lande, gik tabt. 

Der ,;ar ingen Interesse for de 
enkelte Staters indrepolitiske For
hold. Om saa i en Provins af den 
sejrrige Stat Guds udvalgte Folk og 
dens retfrerdige Sag blev traadt un
der Fpdder, det brpd »denne Ver
den» sig ikke om. 

Den vedkendte sig ikke Folkenes 
Selvbestemmelsesret, hvis blot den 

selv ikke blev forstyrret i sit Vel
levned. 

Den vilde ikke vide af Frihed for 
et Folk, der maatte trrelle, al Lov og 
Ret paa Trods. 

Den vilde ikke vide af Lighed og 
ens Ret for alle og enhver. 

Den vilde ikke vide af Broderlig
hed, der anerkender den andens 
Krav paa at leve. 

Ganske vist havde den hprt om 
Syrerens Grusomheder mod det jp
diske Folk. 

Hån havde jo efter sit sejrrige Togt 
mod lEgypten, beruset af Krigslyk
ken, forgrebet sig paa den Allerhpj
estes Tempel. Ham var det, der 
berpvede Sionbjerget dets kostbare 
Kar. Tusinder af lndbyggere lod han 
drrebe og Titusinder af. disse Stak-

. ler f pre bort i Udlrendighed og 
Slaveri. 

Saaledes havde han revet Magten 
til sig; afstivet den mod enhver Fare 
for at miste den. 

Og nu, ja nu kunde han trenke 
paa helt at udrydde den forhadte 
Religion. Verden havde ikke pro
testeret mod Forf plgelsen indtil nu, 
saa vilde den heller ikke protest.ere, 
naar han lpb Linen ud; 



Der kom en blodig Tid! Forbud 
blev udstedt mod enhver Form for 
Gudsdyrkelse, mod Ofre og Bpnner ! 
Guds Bud erid;:eredes for ophrevet. 
I det gyldne Tempel rej stes der 
Altre til Afguders A<.:re. 

Naar vi hprer og heser saadan 
noget, stejler vort Hjerte i Protest. 
Vi tager Afstand fra saadan en 
Magthaver, som voldtager sine Un
dersaatters Samvittighed; fra en 
Verden; der ikke har nogetsomhelst 
tilovers for disse Stakler. - Vol' 
Tid har siklu;-rt intet til frelles med 
hine Grusomheder fra en hede�s 1t 
Fortid. 

Men alligevel, det, der forhelles i 
Makkabreernes fprste Bog, gentages 
endnu den Dag i Dag. 

I Rusland, det store Rige, raser 
blodige Forfplgelser. Der rpves, 
sprre:Q.ges og pdelregges den ene Kir
de efter den anden. Ingen Klokker 
kimermere,ingen Sakramenter med-
deles. Det stjaalne Guld anvendes 
til at drive kommunistisk Pro
pagande med i alle Lande. Kotnet, 
man har frataget de fattige Selv
ejere, Frestere og Gaardmrend for 
at »dumpe» Hvedemarkedet, srelges 
for paå den Maade at stikke Blaar 
i 0jnene paa Folk. Bpnderne sky
des i tusirtdvis, fordi de ikke vil ud 
med deres Korn. 2,200,000 Menne
sker, blandt dem 34,000 Prrester. er 
til Aaret 1927 hleven myrdet af Bol
shevikerne. Siden den Tid gik man 
videre frem ad den V,ej. Hundrede-
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tusinder af politiske Fanger arbej
der i de nordlige Bjrergvrerker, i 
Sibiriens Skove, og gaar til Grunde, 
medens Rusland gaar og srelger dis
se Slavers Arbejde billigt til Em'o
pa og Amerika; med Slavei"nes Ar
bej de bevirker Sovjetunionen en 
Dumping paa Verdensmarkedet ! -

Hvorfor tier Europa? 
.Ta, den stci1-e Verden har noget 

ahdet at trenke paa. Rustninger 
maa fremmes, Konferencer nrna 
holdes, Handelsinteresser rn aa der 
leves for. Denne Verden har ikke 
Tid til at gaa efter den enkeltes Ret
tigheder. Den skptter ikke om at 
Menneskeblomster spndertrredes og 
nedtrampes; den betragter sig sel_v 
som uindskrrenket Herre over Li
vet; fordi dens fritrenkerske Prin
cipper staai· ved Magt -alle Vegne, 

1 kun med· den Porskel, at de i Rus-
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land er fprt ud ,i den yderste Konse
kvens; . fordi man vil ryste Hans 
Aag af Skuldrene, der enga_ng har 
sagt: »Mit Aag er spdt og mm Ryr-
de er let!» 

Kornpr.iserne har ikke vreret saa 
lave i de sidste 30 Aar, som nu. 

Og vi trenker ikke paa, at Kornet 
er bleven saaet i Furer, der er gen
nemvredet af vore Brpdres, vore 
Medmenneskers Blod, at Brpdet er 
tvrettet med uskyldigt Hjerteblod. 

Kornpriserne har aldrig vreret saa 
lave fpr. 

K. Paizli S. J. 
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B0GER OM DEN HELLIOE AUGUSTIN. 

Pater E. Nebreda har i sin »Bi
bliographia Augustiniana» ikke blot 
opfs,Jrt alle Augustins Vrerlrnr, men 
ogsaa alle Skrifter, der handler om 
ham. Et vreldigt Kor af Stemmer 
fra alle Aarhundreder og Lande ! 
Dette Kor er ikke blevet saa Iidt 
forstrerket i 1930. Bs,Jger og Piecer, 
Festudgaver og Billeder har i Aar 
fortalt om vor Helgen og Kirkefader, 
om Biskoppen, Kateketen, Prredi.
kanten, Mystikeren og Munken 
Augustinus. Denne brogede Fylde 
af Bpger viser, hvor rig en Natur A. 
var, hvor mange Problenier han selv 
syslede med, og hvor meget han gav 
andre at bestille. At lade disse B�
ger passere Revue og glimtvis at er
kende hans Sjrels Storhed i dem, er 
derfor saare interessant. Streng Be
grrensning er dog n�dvendig og der
for vil jeg kun beskreftige mig med 
de vigtigste katholske, tyske Skrif
ter om A. i Anledning af J ubilIBet. 

En lille Juvel skal danne Be
gyndelsen, nemlig 0. Karrers »Au
gusti.uns» ! 1) En Mester i Sproget 
har her skrevet et klassisk" Prosa
digt om Helgenen, og Forlaget 
har sat det t smuk Ramme. Med et 
Par Penselstr�g fremtrylles her f. E. 
Landskabet, :;,om fostrede den store 
Afrikan.er. »Et Solens, et Lysets 
Land er det! Paa den sydlige Bag
grund de flade Bjergtoppe med fat
tig Plantevrekst: 0rkenens Forpo
ster .. Her strs,Jmmer Medshcerda 
igennem, paa begge Bredder smyk
ket med Ege, Pinier og Palme
trreer.» 

Li.gesaa kort og godt er A.s For
hold til Skolens Tvang skildret: 
»Skolen bragte Monikas Barn man..: 

gen haard Pine. Drengen var }dog 
og overmaade fs,Jlsom. Men meget 
smukkere end Skolens pedantiskc 
Eksercits var den blaa Himmel, Ha
ven med de ss,Jde Frugter, Sand- og 
Krigslegen ved Floden. Derför var 
det bestemt i Guds Raad, at den se� 

nere Kirkelrerer skulde vrere en 
daarlig Elev og faa mange Prygl, 
som han i sande Angstpsykoser 
slrebte sit sarte, lille :tegeme til.» 
- Selv vanskelige Problemer kom
mer vi ber. paa nrert Höld. Hvad 
bryder den 'möderne Lreser sig f. E. 
om Nyplatonikerne, der uds,Jvede 
saa stor Indflydelse paa A.s Liv? 
Men Karrer forstaar ogsaa at ser
vere lidt gammel F'ilosofi for os: 
»En Dag sts,Jdte han paa Nyplatoni� 
kerne. I Platons Lrere havde den 
fs,Jrkristelige, menneskelige Visdom 
ligefrem talt sit sidste og modneste 
Ord. Alt stort og redelt, hvad Men'

neskeaanden havde kmmpet sig til 
ved Iangt Arbejde, var her sammen
fattet i et dristigt, aandeligt Skue, 
og Vejen vistes, hvorledes man ved 
Lpsrivelse fra det sanselige, ved 
gradvis opadsvrevende Betragtning 
og troende Hengivelse til den· 
guddommelige Aabenbarings indre 
Rpst, naar til den 'sande Vreren'. og 
'det hs,Jjeste Gode' og dermed ogsaa 
til det 'salige Liv'. Augustin var 
dybt rystet. » 

I krystalklare, plastiske Ord dra
ger saaledes hele Augustins Liv for
bi os, til vi dybt grebne staar ved 
denne kristne Helts D�dsleje og !re
ser: » U denfor styrtede en V er den 
i Ruiner. I det stille Klostervrerelse 
gik en Sjrel til sin Skaber.» 

Et sts,Jrre Livsbillede har H. H. 
Lesaar skrenket os.2) Ingen ringere 
end den kendte Augustinusforsker 
Morin siger om Bogen: »Talls,Jse er 
Biografierne om A., ligefra den, som 
hans Discipel og Ven tegnede, og 
ned · til vore Dages forskellige Ar
bej der. Sikkert findes biandt dem 
mange af stort Omfang, af l�dtgt og 
dybt Indhold. Men jeg kender in
gen, af hvilken man kunde lrere den 
store Afrikaners beundringswerdige 
Personlighed bedre at kende end 
deUe Vfl:'rk.>> 



Denne Ros er nreppe overdreven. 
Med stor Krerlighed og fin Sans for 
sjrelelige Svingninger har Lesaar 
lyttet til »sin Helts sagteste Puls
slag og flilgt hans fineste Tanke
gang, 1;gefrem sluttet Venskab med 
ham,. Bogen er rig paa Stemnin
ger, forcli en livlig, varm Fantasi 
me,I Slqms.omhed har udvalgt Kon
fessicnernes smukkeste .Selvvidnes
b:',' ril og indaandet dem nyt Liv. 
Hvilke Fplelser der beherskede A. 
ved Synet af Verdensbyen Kartha
go, hvilken Strpm af faderlig 0m
hed der vreldede op i ham over Spn
nen »Guds Gave», hvilken Glpd 
»Hortensi.us» trendte i ham, oplever 
vi her paany. 
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Mange vigtige Sider i A.s Karak
ter trreder her .srerdeles klart frem. 
Man forstaar, at han var en »Me
ster i Venskab» og hvorledes hans 
Sind spejlede sig i Vennernes Hjer
ter, der fulgte ham gennem tykt og 
tyndt, Nebridius maaske mere selv
strendig, Alypius nresten ubetinget. 
- Goethes Ord: 

» In bunten Bildern wenig Khr
heit, viel Irrtum und ein wenig 
\Vahrheit», karakteriserer her bed
re end !ange Forklaringer Manikre
ernes Sekt, der skulde fastholde det
te religipse Geni gennem ca. 10 Aar. 
·- Hvor glimrende Yiser denne Bog 
os Harmonien i A.s Sjrel. Synden 
forstyrrede Paradisets Fred i hans 
Ungdom, men Naaden bragte den
ne Harmoni tilbage, og skpnt stadig 
en Kriger holder A. sig fri for al 
Ensidighed. Han elsker Gud, men 
glemrner ingen af sine Medme1"..ne
sker; han lrenges efter det evige 
Lys, men er ikke blind for Sk:ib
ningens Skpnhed. Han sysler med 
Tankens dybeste Problemer og er 
dog samtidig den handlekraftige Bi
skop, under hvis kraftige Ledelse 
Afrikas Kirke lpfter sit Hoved. 

Naar man har lrest denne Bog, sti
ger Billedet af et vidunderligt Men
neske frem for os, en Mand, en Syn
der, en Helgen, en Sjrelesprger og 
Yppersteprrest. Men spprger man 
sig selv, hvilket af Bogens 8 Augu-

stinusbilleder, der egentlig svarer 
bedst til ens Forestilling om ham, 
tilfredsstiller vel intet helt, men 
maaske kommer Fra Angelicos rene 
Linier eller den sengotiske Statue i 
Xantens St. Viktors Domkirke Ide
alet nrermest. 

En ganske srerprreget Bog har Dr. 
E. Krebs udgivet, et Vrerk om Tren
keren Augustin, men dog ogsaa en 
Biografi.3) Vil man lrere hans Ind
sats i Dogmehistorien at kende, vil 
man ogsaa uden Omsvpb vide, ,lwori 
Kirken ikke deler hans Opfattelse, 
da maa man gribe til denne Bog, som 
begej stret sig er: Der U nsere ist er! 
og dog ikke skjuler det mindste. 

Krebs giver altid et godt Overblik 
over sit En1ne. Han fremluever f. E. 
A.s ejendommelige Skintilvrerelse 
fpr 387. Han sluttede sig da til en 
Skinreligion, Manikreernes, han le
ver. i et Skinregteskab, Konkubinat, 
og da hans Drpm om Lykke og 
Sandhed skuffes, da antog han »alle 
hovmodige Sjreles Skinydmyghed; 
han blev Skeptiker, han tvivler paa 
alL), - De fprste 30 Aar er her en 
Egoismens Saga, men saa lrerer den 
ny0111vendte >>Mater christianorun1» 
at elske i alle dens Lemmer, Venne
kredseii omfatter nu hele K,irken. 
Med Pen og Hyrdestav tjener han 
dem. 

Tre Omvendelser mpder vi i dette 
Levned: den fprste fra Ungdom
mens Letsind til alvorligere Strre
ben, den anden, der f prte ham til 
den katholske Kirke i Milano. Men 
det tredje Vendepunkt ligger om
kring Aaret 397 og denne sidste 
»Omvendelse» hjalp Augustin til en 
dybere Forstaaelse af Naade og Tro. 
Da blev han slaaet af Skriftens Ord: 
»Hvad har du, som du ikke har an
nammet?» 1 Kor. 4, 7. ligesom han 
i sin Tid blev slaaet af Romerbrevets 
Formaning, og han skriver nu Kon
fessionerne, Lovsangen om Guds 
Naade. 

Med srerlig · Glrede !reser man 
Oversigterne over A.s Teologi, f. E. 
hans Trefoldighedslrere. Det vises, 
hvorledes Kirkelrerere, Koncilier og 



Krettere fpr ham har samlet Mur
s-tenene, men hans gudspgende Aand 
fpjer dem sammen til den herligste 
Bygning og sretter Kronen derpaa : 
Opdagelsen af, at det menneskelige 
Aandslivs Tredeling - Forstand, 
Vilje, Hukommelse - kan bruges 
til at anskueliggpre Trefoldigheden 
i en Lignelse. - En lignende Over
sigt findes over Kirkebegrebet ! Da 
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regnede ikke-standsmressige lEgte
skaber for Konkubinater. Men Mo
nika burde have forstaaet Ki'iste·n
dommens- Syn. Hun forgreb sig paa 
Spnnens Sjrel, idet han tildels under 
hendes Medansvar forsyndede sig 
mod tre Kvinders lEre og Vrerdig
hed: den gamle Livsledsagerinde, 
den nye Brud, som Monika havde 
valgt, og den midlertidige Lejefrelle, 

Sanct Augustin. 

havde isrer den afrikanske Kirke 
samlet Materialet til ham: Tertul
lian skrev allerede om »Moder Kir
ke», Cyprian om den kirkelige En·· 
hed. Ambrosius og Augustin giver 
nu hver deres Bidrag til Lrerens Ud
vilding og taler saa tit om »Catholi
ca», den katholske. 

Uforbeholdent taler denne Biografi 
om hver Helgens menneskelige Be
grrensning, bebrejder f. E. Monika 
hendes lEgteskabsplanet med Spn
nen. Al skille sig af ined en il�ke 
standsmressig Krereste, faldt sikkert 
j Tidens Smag. Den romerske Ret 

som A. rhente ikke at kunne und
vrere. -· Ligesaa uforbeholdent ta
for Bogen om forkerte Tanker og 
Udtryk i A.s Teologi og dog har vi 
samme Opfattelse som Forfatteren, 
naar vi skilles fra den: » Vi kathol
ske Lresere fpler os hjelllme hos 
Augustin. Hvad han har prrediket 
for sine, det hprer vi ogsaa i Dag i 
Katekese og Prrediken. Gud vrere 
lovet! » 

Den katholske Videnskab har hyl
det Augustin ved et saare vrerdigt 
og pragtfuldt Monument og »Gör
resgesellschaft» kan vawe stolt af 
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det storefornemme Bind, i hvilket 
18 Videnskabs1mend yder deres Bi
di;ag.4) lndledningen henviser til 
den trpstende Kendsgerning, at 
mange gamle Institutioner, Former, 
ja selv Riger styrtede sammen om
kring A.s Dpdsleje og han saa det 
med taarefyldt 0je. Alligevel skul
de netop han som ingen anden vrere 
kaldet til at arbejde med paa den 
nye kristelig-germanske Kultur, der 
voksede op af Ruinerne. 

· -

Prof. Mausbach skriver her om 
Begrebet »Liv», som sretligt maa in
teressere os hos Augustin, der pne
gede det smukke Ord: Legemets 
Liv er Sjrelen, Sjrelens Liv er Gud. 
- Prof. Grabmann taler med vanlig 
Lrerdom om Fornuftens og Troens 
indbyrdes Forhold hos A. Han bli
ver Skolastikkens store Forlpber, . 
hele Middelalderen bygger paa barn, 
de skolastiske Begreber autoritas og 
gratia stammer fra ham, l igesom 
Sretningen : Intellige ut credas, 
crede ut intelligas: Forstaa for at 
du kan tro, tro for at du kan for
staa. Grabmann peger paa Augu
stins Yndlingstanker, at . man ikke 
blot med Forstanden maa spge den 
himmelske Saiidhed, men ogsaa 
med sin Vilje og sredelig Renhed; 
at man kan nrerme sig Troens My
sterier ved . Hj relp af storslaaede 
Analogier. 

I en meget aktuel Artikel henle
der A. Kunzelmann Opmrerksomhe
den paa A.s pastorale Virksomhed. 
»At man nresten helt har undladt at 
fremvise denne Side af Augustin for 
det katholske Folk, deri ligger det 
i sidste Instans, at han ikke blev 
en populrer Helgen.» Prredikanten 
A ugustin rejser sig for vort Blik, 
tegnet efter de ca. 500 Prredikener, 
der endnu findes, (mens Tusinder 
er gaaet tabt) , og vi betrreder ogsaa 
hans aandelige Vrerksted. I en In
struks til sine P.rrester vil han ikke, 
at de skriver noget ned og lrerer det 
udenad; de skal hengive sig til Bpn 
og Betragtnihg og ipvrigt trygt stole 
paa den Helligaands Bistand. -
Schillfog drpfter »De civitate Dei»s 

Statslrere, mens H. J. Vogels be
skreftiger sig med Eksegeten Augu
stin og fortreller os, at den stprste 
Redegprelse for hans Eksegesc 
stammer fra en dansk Mand, 
Grundtvigs Modstander: H. N. Clau
sen. Skpnt A. ikke var skriftkyn
dig som Hieronymus, forstod den 
·Mand, der engang havde hprt: Tolle, 
lege, tag og lres, dog mere af Biblen 
end de fleste, og med hans Citater 

. kunde man srette 2/3 af Biblen sam
men. Alene af denne korte Gennem
gang vil man forstaa, at de tre Re
gistre, der slutter Bogen, har en rig 
Hpst at fremlregge. 

Augustiner Eremiterne i Tysk
land vilde fejre deres store Ordens
f:.,.ders Mindedag ,,ed at udgive en 

· smuk og indholdsrig Bpg.5 ) Den in
de.holder f prst og fremmest den al
lerreldste Augustinusbiografi, som 
V,e.nnen Possidius har skrevet, i 
smllk Oversrettelse. Saa faar vi en 
Fylde af forskellige Oplysninger ! 
Maaske vil man 'Vide noget om A.s 
Relikvier i Pavia. En srerlig Artikel 
oplyser os om· Gravmrelet og dets 
Historie, hvorledes_ een germansk 
Sh1pune, Langobarderne sonede, 
hvad en. anden, Vandalerne havde 
forbrudt mod A. - Vil man lrese 
noget om Munken Augustin, saa for
trelles her om de tre fprste Klostre i 
Karthago, Hippo og Thagaste. Au
gustins Regel forelregges, disse 12 
korte Artikler, der siden har paa
virket saa mange Ordensstiftere. �-·· 
Vil man vide noget om Sagn og Le
gender, der har spundet sig om den
ne Hclgenfigur, saa hprer vi baade 
om hans Mpde med Djrevlen, hans 
Vandring langs Havets Kyst etc. 

Men ogsaa Augustinerordenens 
Udbredelse og Skrebne, i Fortid og 
Nutid lreser vi os til, og i denne hi
storiske Fremstilling falder vort 
Blik ogsaa paa hin Augustiner
munks Navn, der har bragt saa stor 
Ulykke over A.s Kirke : Luther. 
Hvad der dog gpr dette Skrift srer
lig_ vrerdifuldt, er de mange Billeder 
og Illustrationer, som fprer os til
bage til det romerske Nordafrika og 



dets Ruiner eller tolker A.s person
lige Liv for os. - Det unge, fore
tagsomme St. Ritaforlag har des
uden skrenket os en vrerdifuld 
Kunstmappe6) om Kirkefaderens 
Liv. Der fi:ndes l\{. Pachers kendte 
Billede: » Der heilige Kirchenva ter 
Augustinus», endvidere 9 andre Bil
leder af en Mester, kendt under 
Navnet: Mester af den h. Augustin. 
Det er en udmrerket Tanke at lade 
god, gammel Tyrolerkunst fortrelle 
os om A.s Liv. 

St. Augustin var egentlig, som vi 
fremhrevede fy.lr, den store Sjrele
sprger og Moralist. Derfor maa en 
Bog, dt>r J>eskreftiger sig med hans 
Mo1·all�.re, paaregne den allerstprste 
L1teresse, is�m· naar den er enestaa
ende i sin Art, som Prof. Mausbachs 
Ethik.7) Hvor megen Godhed og 
Skf,lnhed vil disse to Bind dog gy.lre 
os delagtige i !  

De fastslaar og bekrrefter .det 
igen, at A. er en af vore, bl. a. med 
protestantiske Udtalelser. H. Reu
ter sig er : » Augustin staar ogsaa for 
mig som den tomerske Katholicis
mes Grundh, gger i Ves'l:erleden». 
K. Holl siger: »Naar man ser hen 
til de dybeste D1,ivkrrofter, da har 
den katholske Kirke altid forstaaet 
ham rigi igere cnd dens Modstan
clt>re.» 

Hans Indflydelse ·paa Tider og 
Sjrelc fremhreves: »Som Petrarca 
ved n.t lrese Konfessionerne udgpd 
lindrend� Tnarer, som den h. Tere
sia ved dcrcs Hjrelp kom ud over 
en smertelig Uro · og Lunkerrhed, 
saaledes blev Newman ved Ordet: 
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Sec11rus judicat orbis terrarum.fprt 
henimod Kirken. Naar Anselm og 
hans Tidsfreller skabte Skolastikken 
paa Augustins Grundlag, saa er se
nere Slregter, som Skolastikken hav
de gjort npgtern, vendt tilbage ti1 
A.s levende Filosofi. Som Karl den 
Store blev opbygget af den kristne 
Idealstats Billede, saaledes har
i\J iddelalderens Paver og Renaissan
cens Statsfilosofer pst politiske Im
pulser af Ideerne i »De civitate.Dei». 

Den stprste Beundring nrere1• 
Mausbach for A.s ypperlige, moral
ske Skildring, hans dybsindige Be
handling af moralske Principper og 
Affekternes gribende Spil, som . det 
rpber sig baade i Bpger, Taler og 
Breve. Hvor kunde det vrere ander
ledes ? Hans Ord lever endnu Dagen 
i Dag. Han indprenter os: »Dilige 
et fac quod vis», elsk og gpr hvad 
du vil, Krerligheden er Midtpunktet 
i hans Sredelighed. Med faa Ord ka
ster han Lys over Ejendomsspprgs
maalet : »Alt, hvad man ·ejer daar
ligt, er fremmed Gods, og den ejer 
daarligt, der benytter daarligt.» -
H::m advarer mod altfor stor Ver
denskrer lighed: »Honningen drreber 
Bien, naar den hrenger fast ved 
den». 

Og hvor glimrende gpr A. Him
lens Salighed begribelig for det san
selige Menneske: »Den febersyge 
har mange Savn, i sin Uro forlanger 
han snart at dr.ikke, snart at spise 
lEbler etc . Saasnart Sundheden er 
vendt tilbage, er disse 0nsker gaaet 
over. Saaledes vil hvert Menneske 
erfare det i Himlen. Som" Sundhe
den gpr en Ende paa mange Begre
ringer, saaledes ophrever ogsaa Udp
deligheden alle Begreringer; thi vor 
sande Sundhed er Udpdelighed.» 
Hvor levende taler dog denne Mand 
endnu 1550 Aar efter sin Dpd ! 

Ved mange Citatsamlinger sppr
ger man ofte undrende sig selv : 
hvorfor i Alverden bliver dog denne 
eller hin Sretning fremhrevet. Den 
Slags Tvivl kan ikke komme op ved 
de Augustinusord, som 0. l{arrer 
har samlet.8) Ligesom det udmrer
kede Billedmateriale i de to Bind 
tegner forskellige Sider af A.s Per
sonlighed, saaledes gpr disse fyldige 
Uddrag fortrolige med hans dybe 
Tanker öm Kristenlivet, om Gud, 
Verden og Synd, Naade og Bpn. 

Om A.s Stilling til denne Verden 
hedder det: » Var det ikke for Tro
ens Skyld, Augustin kunde godt 
vrere Stamfader til Schopenhauer.;> 
Saa klart ser han :nemlig Alve1�dens 
Ve og saa lidt tilfredsstiller ham 



Jordens Glreder. Men han er ikke 
Schopenhauer, og en Kristen behp
ver aldrig at blive det: »Hvad kan 
Alverdens Ve skade, naar jeg i Tro� 
en ved, at jeg er forlpst i Kristus 
til en evig Frelse?» Vi har jo Gud ! 
»At strrebe efter ham er at begrere 
Salighed, at opleve ham er at vrere 
salig.» - Saa fplger andre Citater 
af Naadens Doktor om Menneskets 
Virksomhed og Guds Alvirksomhed, 
eller den »bedende Filosof» skildrer 
os Bpnnens Ly ksalighed. 

Det andet Bind handler om Guds 
Stat, om Guds Bprn, de Retfrerdrige 
i og udenfor Kirken. Thi »Alle Ret-
frerdige fra Verdens Begyndelse 
havde Kristus som Hoved.» Lad 
os her npjes med en Udtalelse om 
Hreresien. »Paa hele Jorden gives 
der Hreretikere. Een Moder har 
fpdt dem: Hovmodet - Iigesom og
saa een Moder, vor katholske Kir
ke har fpdt alle Troende, som er 
spred te over den hele J ordkreds. 
Krerlighed fpder Endrregtighed; in
tet Under, at Hovmod fpder Tve
dragt.» Men ogsaa Hreretikerne nrna 
vi elske: »Overfor de Anderledes
troende maa vi som K1istne vise 
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katholsk �Iildhed. Det grelder 0111 
at helbrede ; deres 0jne er betrend
te ; kun sagte maa vi berpre dem.» 

r Og tilsidst faar vi dette smukke Af
skedsord: » Vi har nu kosteligt glre-· 
det os ved Lyset.. Men om vi ogsaa 
skilles fra hverandre, fra ham vil vi 
aldrig skilles ! » 

G. Scherz C. Ss. R. 

1) Otto Karrer, Augustinus. Miinc)1en, 
Verlag Ars sacra, 1930. 3 1  S. 9 Billeder. 
Mk 1 ,25. 
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gustin. Miinchen, J. Kösel & Fr. Pustet, 
1930. 313 S. 8 Bi l l .  sh. Mk. 7,50. 3) Dr. Engelbert Krebs, Sankt Augusti
nus. Köln, Gilde-Verlag, 1930. 355 S. Helsh. 
Mk. 7,50. 

4) Grabmann-Mausbach, Aurelius Augu
stinus. Köln, J. P. Bachem. 1930. 439 S. B il
ledtavler Mk. 26 ; helsh. Mk. 30. 

5) Deutsche Provinz der Augustiner Ere
miten, St. Augustin. Wiirzburg, St. Rit1 
Verlag. 1930. 267 S. Mange lllustr. Mk. 6. 

6 ) Aug9stinus Kunstmappe, \,Viirzburg, 
St. Rita Verlag. Mk. 1 ,50. 

7) J oseph Mausbach, Ethik des bl. Augu
stinus. 2 Ed. 2. Oplag. Freiburg im Br .  
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8) Augustinns. Das religiöse Le ben. M fo> 
chen, Ars sacra Verlag, 2 Ed. 291 og 235 S. 
9 og 10 B ill . halvsh. hver Mk. 4,80. 

PETRUS D E  D A C IA. 

I Anledning af de  aarlige Legen
de-Spil, der i Sommer opförtes i 
Visby i Ruinerne af Dominicaner
klostret, og som handler om den 
Peil'us de Dacia, der engang var 
Klostrets Prior, vil et Par . Oplys
ninger om Legendernes Helt have 
Interesse. Ikke Legenderne, men 
de sparsamme historiske Data. De 
giver i snrna, korte Glimt Billeder 
af detintense religipse Liv, som blev 
levet her i Norden i Middelalderens 
Blomstrings tid. 

Tiggermunkeordnerne udbredte 
sig med forbavsende Hast gennem 
hele Europa. I 1216 havde St. Do
minicus faaet sin Orden af Prredi-

kebröd1,e godkendt i Rom. Allerede 
i 1219 optoges den förste Svensker 
og den förste Dansker (Skaaning) i 
Ordenen f Bologna. Aaret efter op
toges i Verona den förste jydske 
Dominicaner. De to förstnrevnte 
sendtes til Sverige, den ,sidste tii  
Danmark, men hans Skib kastedes f 
en Storm ud af Kur s  og han havne
de ved Nidaros, hvorfra han ved 
Skule Jarls · Hjrelp naaede Köben
havn og siden ved lErkebiskop Su
nesöns Velvilje Lund, hvor Nordens 
förste Dominicanere .samledes og 
valgte Jyden ( fr. Salomon) til Prior. 

En lille halv Snes Aar senere op
rettede den salige . Jo1·danus af1 



Saxen ( St. Dominicus' Efterfölger 
som Generalmagister) Ordenspro
vinsen Dacia omfattende Damnark, 
Sverige med Finland og baltiske 
0er og Norge med Island og Grön
land. Det var den 11. Ordensprovins 
skabt i det tolvte Aar efter Orde
nens Grundlreggelse. Den förste 
Provincial blev Rane, der forlod sin 
Stilling som Domkapitl�ts Dekan i 
Roskilde for at blive Tiggermunlc 

Hvor mange Klostre Ordenen i al_t 
fik sig i den nordiske Prn,1ins e1; 
ubekendt, men Minimum er i hvert 
Fald 43 Klostre, som vi kender inere 
eller mindre til. I Danmark ( ind
til Elben og inclusiYe Lunds JErke
stift og Estland) 25 Klostre, i Sve
rige 14 og i Norge 4. 

Petrus de Dacia, Broder Petrus af 
den nordiske Provins, födtes paa 
Gotland i 1240. Hans Ungdom prre
gedes af en fölsom Krerlighed til 
Herren og haris Helgener med Util,
fredsstillelse ved Verden. Allerede i 
1227 havde ( engelske?) Dominica
nere oprettet et Kloster i Visby med 
den store St. Nicolaus' Kirke. Her 
indtraadte Petrus i Nov;iciat omkring 
1260 undei' den rena�rdige Provin
cial Absalon, en Roskildenscr og en 
af Tidens indflydelsesrigeste Mrend, 
aktiv i Politik og kongelig For
handler ved Freden i Tönsberg, og
saa Kongens Maud i dennes Strid 
med JErkebispen. 

1266 sendtes Petrus udenlands 
for al studere, först tre Aar i Köln, 
hvor den berömte Albertus 111/agnus 
dog ik.ke underviste i 0jeblikket, 
senere et Aar i Paris, hvor selve Si. 
Thomas af Aqvin stod paa Beröm
melsens Tinde, og den senere ,Pave 
lnnocens V var Rektor. Men den 
ungP Nordbo blev ik.ke Theolog, de 
tre Aar var alt, hvad han fik af Stu-· 
dicr i Udlandet. 

I Slutningen af 1270  naaede han 
Hjemlandet. Aaret efter blev han 
Lektor ved Klostret i Skeninge; 
1279 udnrevntes han til samme Stil
ling i Visby, men tiltraadte först i 
1281 .  To Aar efter blev han Prior 
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sammesteds og döde i 1288 ( eller 
1289) paa sin Födeö. 

I Danmark har han i hvert Fald 
vreret som Deitager i Provincialka
pitlet i Aarhus i 1272. Han skal og
saa i 1280 have deltaget i et Pro
vincialkapitel i Assens, men Oplys
niu gen er mindre trolig, da intet Do
minicanerkloster kendes · i denne 
By, 

Et Venskab forbandt ham med 
den fr. Augzistinus ( Aage eller Haa
kon) , der var Ordenens Provincial i 
15 Aar ( fra 1261 til 1266 og atter 
fra 1272 til 1282) og son1 fortsatte 
fr. Absalo.nis Partitagen for den dan
ske Konge, der förte til, at alle Prre
dikebrödrene blev exkommuniceret, 
hvad der dog ikke forhindrede, at 
hans Efterfölger, fr. Olcms indtog 
samme Stilling i den fortsatte Strid 
som sine Forgamgere. 

Men ogsaa andre Venskaber lag
de Beslag paa fr. Petrus. Ingrid 
Elof sdcdter, den fromme Enke, der 
blev förste Priminde i Skeninge Do
minicanerindekloster, og som leve
de et saadant Bönnens, Bodens og 
Henrykkelsernes Liv, som vi sjrel
dent forbinder med Tanken om Nor
den, som modtog Stigrnateriie og 
döde i Helligheds Ry, skönt endnu 
ikke helgenkaaret, blev Petrus' 
Skriftebarn. Ogsaa hendes Söster, 
Christine og Bi'ödrene Johannes og 
Andreas Elofsson, alle Kristne ud 
over Dagligdagen, stod under hans 
aandelige Omsorg. 

Og mere end alle andre stod den 
salige Christine af Stommelen ham 
nrer. Under sit Studieophold i Köln 
lrerte han denne Datter af fattige 
Foneldre fra Omegnen at kende. 
Hos hende, der var af ·den regte 
middelalderlige Mystiker-Race, sam
ledes som et theologisk Akademi, 
hvor Pseudo-Di0nys og Richard af 
St. Victor studeredes. Her viste den 
unge svenske Dominicaner sit föl� 
somme nordiske Sind, naar han 
overfor . en latinsk Student, som 
mente, at St. Petrus, der fik Kir
ken i sin Varetregt, fik mest betroet 
af Herren, indvendte at St. Johan-



nes dog fik mere at vrerne, naar 
Guds Moder betroedes ham. Med 
Christine_ stod fr. Petrus i livsbng 
Brevveksling. Paa Hjemvejen fra 
Paris besögte han hende og atter i 
1 279. Hendes Broder Sigwin blev 
Dominicaner i Visby som fr. Ge1·
hardus. 

Det er ogsaa ved den salige Chri
stirie, at Petrus de Dacias Navn er 
blevet saa lrnndt. Hun var hans Livs 
Oplevelse, og lrenge omgikkes han 
med Planer om at nedskrive hen
des Levned. Först gjorde han det i 
sine unge Aar i Form af et Digt, 
lrnis bevarede Rester aander den me
get strerke Duft af Tidens kloster
lige Mystik. Endnu et Forsög gjor
de han, men först tredie Gang lyk
kedes Arbejdet til hans egen Til
fredshed. Dette V rerk, » Vita Chri
stine Stumbelensis», .der hrevder en 
smuk Plads i den nordiske Littera
turhistorie, omhandler i . en förste 
Del Chdstines Ungdomsliv og ben-
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des aandelige Kampe, . dramatiske 
Oplevelser med Mötkets Aander og 
i anden og sidste Del, hvor fr. Pe
trus fortreller om sine egne Besög 
hos hende, tegner han et stilfrerdigt 
og beskedcnt Billede af sig selv. Med 
en Ydmyghed, der er sjrelden i Lit
teraturens Verden, holder han sig 
selv i Baggrunden og er sin Helt
indes selvudslettende Tjener. 

Hans Levneds faa og törre Data 
viser os Tiggerordnernes ilsomme 
Erobring af Norden. De viser en 
religiös Aktivitet, der har Kilder, 
mm er rige nok til at Fredrel:mdets 
yerdslige Historie regner med de 
s:unme Mrend, der frerdedes i Mid
rlelaldermystikens Rosenhave, hvis 
Dufte kan forekomme os svagere 
Naturer mere bedövende end styr
kende. 

Og vor Smerte ved Tabet af an 
i:l.ette föles skarperc igen. 

H. D .  T. J(fa,.nilff. 

SYN PUNKTE R RÖRAND E  DEN H ELIGE 

IONAT II AV LOYOLA PERSONLIG H ET . 

»- '---- - wird doch niemand 
umhin können den J esnitis
mns zum grossen Teil als den 
Ansd ruck von Loyolas · Per
sönlichkeit anzusehen.» 

Redan på skolbänken ägde jag 
ett mer än vanligt intresse för den
ne helige. Jag såg i honom en den 
mest glänsande representant för 
medeltida riddarideal, men samti
digt ock, så protestant jag då än var, 
blev jag övertygad om, att han även 
var en idealgestalt på det kyrkliga 
ocli religiösa området. Jag minns 
ännu fullt tydligt, vilket djupt in
tryck på mig hans omvändelse gjor
de. -Bland alla de stora män, som 
vunnit sin storhet och helighet inom 
den katolska kyrkan, ansåg jag ho-

. nom redan då såsom en den största. 
Därigenom har han kommit att ut- . 
öva ett rätt starkt inflytande på min 
egen tanke- och åsiktsutveckling. 
Och än i dag, som är, tyr jag mig 
helst till arbeten av hans sena lär
jungar, där längtan efter ökad kun
skap i religiösa ting gör sig hos mig 
gällande. Kanhända vare det mig 
även därför tillåtet att uppdraga 
konturerna av mina synpunkter på 
hans personlighet. 

Såväl · b eundrare som motstånda
re, och sådana har denne man i le
gio, måste erkänna; att Ignatius av 
Loyola är en av historiens största 
män och reformatorer, att hans livs
verk äger gigantiska proportioner 
och detta icke allenast, där vi. mäta 
detsamma från Kyrkans stånd-
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punkt, utan även, där vi nöja oss 
med att betrakta detta livsverk från 
profan synvinkel. Det gives endast 
få personer, som genom sitt arbete 
skapat genom alla tider bestående 
värden, som ej av århundraden 
kunna nötas eller avtrubbas, vär
den, som alltid komma att äga sam
ma betydelse, huru världen än må 
undergå förändringar. En sådan 
person måste så,,äl vän som fien-
de erkänna at lgnatius av Loyola 
var. 

Hans mest 1betydelsefulla livsverk 
står knappast att finna i stiftandet 
av Societas Jesu, om ock grundläg
gandet av denna orden saknar i be
tydelse sitt motstycke i världen. 
Viktigare än själva ordens stiftan
de är dess utformning och den anda, 
som Ignatius förstod ingjuta i sin 
orden och i dess medlemmar ge
nom alla tider. Ett ännu större ar
bete utförde han genom det sätt, på 
vilket han förstod uppväcka den 
kyrkliga organismen till nytt . liv, 
till ett liv, som- var nödvändigt på · 
det att Kyrkan skulle mäkta med 
att segerrikt kämpa sin måhända 
svåraste kamp mot såväl inre som 
yttre fiender. Härigenom blev den 
helige Ignatius av Loyola den verk
lige reformatorn och ingen omkull
störtare och nedrivare såsom en 
Luther� · 1gnatius av Loyola är en 
aktiv u,ppbyggare och en lika aktiv 
stödjare av ett sannt kristligt liv i 
Kristi Kyrka. Ur detta hans livs
verk kan Kyrkan i dag, som är, ösa 
kraft, såsom ur en aldrig sinande 
brunn. 

Såsom den helige Ignatii största 
livsverk bör man måhända dock be
trakta hans exercitier. De inrym
ma 'icke allenast författarens alla 
religiösa erfarenheter, utan även en 
djuphet av människokännedom, så
som knappast någon annan bok. 
Dessa Ignatii kristliga övningar äro 
nedskrivna icke endast med tanke 
på hans egna samtida, utan, jag tror 
mig våga och böra antaga, att exer
citierna författats för hela mänsk-: 

ligheten århundrade igenom. 

Societas Jesu stiftades för ett få
tal utvalda, men exercitierna förfat
tades, om ock främst för ordens
medlemmarna, för alla de männi
skor, som vilja försöka att i sitt 
liv förverkliga Kristi lära. Societas 
.Jesu vill utbilda Kristi härförare, 
exercitierna vilja utbilda den stora 
troshären . .  

Sålunda kunna vi säga, att den 
helige Ignatii av Loyola livsverk 
omfattar s. a. s. trenne skilda fält: 
kyrkoledningen, grundläggandet av 
Societas Jesu, såsom skola för Kri� 
sti härförare, och författandet av 
framför allt exercitierna, vars än
damål är att utbilda verkliga vilje
starka kristna. Enär exercitierna 
rikta sig till alla, som vilja sträva 
att i sitt liv följa Kristus och enär 
exercitierna sålunda rikta sig till 
alla kristna, ser jag i dem Ignatii 
största livsverk. Orden kan_ upplö
sas, såsom allaredan· en gång skett, 
Kyrkans ledare kunna återfalla i 
det liv, vilket Ignatius med sitt ar
bete var behjälplig att .reformera, 
men Ignatii exercitier kunna helt 

. enkelt icke tillintetgöras, de skola 
trots allt fortleva och fostra sena 
släkten i den helige Ignatii anda. 
Därför tror jag mig kunna i dessa 
exercitier se den helige Ignatii stör
sta livsgärning. 

Gå vi att" närmare granska den he
lige Ignatii av Loyola personlighet, 
måste vi genast tillstå, att riddaren 
Ignatius aldrig dött. Han blev vis
serligen genom sin omvändelse om
danad, men vid denna omdaning 
putsades icke hela riddersmannen 
bort. Världsmannen-riddaren Igna
tius av Loyola dog, . men i stället 
uppstod han såsöm riddare av ande 
och sanning. Världslieheten hos ho
nom ersattes med en djup och en
hetlig andlighet. Men hans. omda
ning skedde icke plötsligt, utan 
inom en längre tid av kamp och 
osäkerhet, men även därför var om
daningen grundligt s. a. s. genom
tänkt. Sin karaktär likmätigt arbe
tade han sig långsamt fram till den 
fullhet av kärlek till Kristus, vilken 



i en så hög grad kännetecknade hela 
hans liv efter omvändelsen. Sedan 
omvändelsen en gång skett, finna 
vi icke vidare ett spår av världs-
1nannen-riddaren, men nu hava vi 
framför oss Kristi-riddaren, den he
lige Ignatius av Loyola. 

I denna hans omdaning finna vi 
ett framträdande personligt drag 
hos vår helige. Vi kunna förvåna 
oss över den grundlighet, som kän
netecknar hans omvändelse-arbete, 
men vi skola icke glömma, att 
grundlighet kännetecknar hela hans 
liv, allaredan under den tid han lev
de sitt vilda riddarliv. Denna grund
lighet återfinna vi i allt vad den he
lige även efter sin omvändelse gör, 
j a  i hela hans liv, så väl i det mera 
materiella som i det rent andliga. 
Grundligheten såsom ett genuint 
personligt drag i Ignatii karaktär, 
var hos honom medfödd, detta se 
vi även där vi betrakta hans liv 
före omvändelsen, men i än högre 
grad efter densamma. Hans bety-· 
delse för K3,rkan, ja  för alla tider 
bottnar icke så litet i j ust detta ka
raktärsdrag. Utan denna sin grund
lighet hade han helt säkert icke 
mäktat med sitt gigantiska reforma
toriska arbete, som han under en 
förhållandevis kort tid hann ut
föra. 

En lycka var det även, att riddare
egenskaperna, detta :i ordets bäs
ta bemärkelse, så helt hade genom
syrat honom, att han icke i och med 
sin omvändelse kunde helt bryta 
med sitt föregående. Skulle han 
detta gjort, så skulle Societas Jesu 
aldrig kunnat uppstå i sin upphöj
da gestalt. Det är riddare-andan 
som i en så hög grad förlänar åt 
hela orden dess personlighet. 

Medan en helig Fransiskus, den 
rike köpmannasonen, efter sin om
vändelse helt bröt med sitt föregå .. 
ende och utbytte sin rikedom mot 
en fullständig fattigdom, kunde och 
behövde en helig Ignatius av Loyola 
icke bryta med sina gamla riddare
traditioner. Han var och förblev en 
helgjuten riddargestalt. Huru helt 
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riddare var han icke t. ex. på sin 
ritt till Montserrat, blott nu så att 
hans konung icke �,ar av denna 
värld, utan Jesus Kristus. 

Riddaredraget i hans personlig
het var det, som med all säkerhet 
dikterade hans beslut att begiva sig 
på den ovissa pilgrimsfärden ti!l 
det heliga landet för att en gång dit
kommen på riddarmaner, men med 
andens vapen, kämpa för sin nye 
konung, Kristus. Detta karaktärs
drag återspeglar sig i så gott som 
allt, ja vi kunde t. o. m. säga i allt, 
vad han företog sig. Det kanhända 
klaraste beviset för att han icke i 
och med sin omvändelse bröt med 
riddaren Ignatius utgör den inre or
ganisation han gav sin nystiftade 
orden. Organisationen är i stor ut
sträckning militärisl�. Kravet på· en 
absolut lydnad liksom även de unga 
jesuiternas uppfostran framsprungo 
helt säkert från Ignatii riddareideal. 

Men j ämnsides härmed finna vi 
hos honom en ödmjukhet, som icke 
ger efter för ödmjukheten hos en 
helig Dominikus eller en helig Fran
siskus. Detta karaktärsdrag har 
sin upprinnelse hos Ignatius först 
efter hans omvändelse och utvisar 
tydl igt huru helt han lyckats bryta 
med sitt världsliga föregående. Men 
denna ödmjukhet har ett . långt 
mera manligt drag, ä.n ödinjukhe
ten hos en helig Fransiskus. Den 
forna riddare-stoltheten hade nu 
hos denne märklige man förvand
lats till en riddare-ödmjukhet. 

Denna för Ignatius av Loyola 
så karakteristiska ödmjukhet, som 
icke har det minsta drag av slavens, 
trä(1er oss klart till mötes i hans 
exereitier. Vid en närmare bekant
skap med de ignatianska exercitier
na beundrar man den manliga öd -
mjukhet, som vi i dessa möta. Ig
natii ödmjukhet är ingen passiv öd
mj ukhet, utan en ytterst aktiv. Den 
undergräver icke människans vilja, 
såsom ödmjukheten ofta gör, utan 
den är viljan stärkande, ty en syn
TJ.Crligen stor vikt lägger Ignatius 
just vid människans fria vilja, som 
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dock av honom ödmjukt underläg-
ges Guds vilja. Äro icke de ignati
anska exercitierna ett enda fortsatt 
skolande av · människans vilja at t 
följa Kristus?  

Man har framhållit, att Ignatius 
i si_na exercitier målar i allt för 
bj ärta och skräckinjagande färger 
människans tillstånd i synd, ja att 
han målar detta tillstånd i så 
skräckinjagande färger, att männi
skan icke mera av fri vilja kan följa 
Kristus och lämna syndens väg, 
utan av en slavisk fruktan för syn
dens följder : straffet. Det kan hän
da, att detta i någon mån kan hava 
föresvävat Ignatius, att han även 
genom fruktan för straff ville kalla 
mänskligheten till Kristus, men i 
sin överdrift är omdömet absolut 
oriktigt. Det är icke en skräck för 
syndens följder, som Ignatius vill 
hava till orsak för människans oni
vändelse, utan viljan att av kärlek 
till frälsaren lämna syndens breda 
väg och följa Honom. Genom exer
citierna vill Ignatius uppväcka hos 
syndaren avsky för synden, långt 
mer än en skräck. · Han vill få . oss 
att av egen erfarenhet inse, i vilken 
förnedring vi hamnat genom att 
synda. Sedan vi insett detta skall 
hos oss vakna kärlek till Kristus 
och viljan att genom ett bättre liv 
uppnå d�n förlorade gemenskapen 
med Jesus. Sett mot denna bak
grund framstår det, enligt min upp
fattning, klart, att Ignatii framhål
lande av syndens förskräckliga följ
der har sin grund i Ignatii ärliga 
manlighet, i en manlighet, som icke 
tillstädjer, att människan, då hon· 
syndat, söker dölja sin gärning bak
om oansvarighet och viljeofrihet, 
utan som tvärtom vill att vi skola 
klart medvetna om vår ansvarighet 
icke blott passivt ångra våra be
gångna synder, utan även aktivt 
vilja framdeles undvika vårt förny
ade syndafall. Och detta icke av 
fruktan för straff, utan av kärlek 
till Kristus. Sålunda.blir Ignatii öd
mjukhet fullständigt manlig utan 
varje som helst kvinnlig mentalitet .  

Ignatii strävan är, att få oss väck
ta till personlig erfarenhet om syn
dens resultat, på det att vi eftei' er
hållen kunskap härom må hos oss 
sj älva uppväcka. en i gärningar sig 
realiserande' vilja att nu och fram
deles undvika att betr*da syndens 
förnedrande vägar, icke av fruktan 
för vedergällning, utan av avsky till 
vårt forna förnedringstillstånd och 
av kärlek till frälsaren. Av kärlek 
vill Ignatius att vi skola vilja vara 
Guds barn, att uppväcka denna kär
lek, härpå går Ignatii exercitier ut.  

Genomgå vi .  steg för steg Ignatii 
liv och granska vi hans stora livs
verk Societas Jesu och exercitierna, 
kunna vi icke undgå att 'lägga mär
ke till hans oerhört djupa männi
skokännedom. Härom bära exerci-
tierna det absolut bästa beviset, men 
ett gott bevis härför haya vi även i 
Societas Jesu organisation. På var
j e  blad i hans exercitiebok läsa vi 
om denna hans människokännedmn 
och vi kunna icke upphöra att för 
undra oss över huru en människa 
så kan hava trängt igenom all t 
mänskligt, både mansklig svaghet 
ocµ mänsklig styrka. Denna Ignatii 
människokännedom har sin väsent
liga upprinnelse i Ignatii egen per
sonliga erfarenhet erhållen genom 
ingående självrånnsakan. Knappast 
någon har såsom han levat satsen: 
>>Lär att känna dig själv» .  Han har 
s. a. s. fullständigt känt sig själv, 
och därför har han kunnat känna 
andra. 

I Societas Jesu se vi även vilken 
gigantisk organisator Ignatius var. 
Jag tror att ingen annan orden kan 
i detta avseende mäta sig med den
na. Icke heller tror jag att någon 
annan orden kan uppvisa eri så in ·i 
de minsta detaljerna uttänkt och ge
nomförd organisation som den So
cietas J e·su har. 

Vi kunde i oändlighet fortsätta 
med analyserandet av Ignatii av 
Loyola personlighet, utläsa ur den -
samma nya och nya .  sidor, men vi 
skola stanna här och med beundran 
och hänförelse blicka upp till den 



store helige och tacka Gud för att 
Hl;ln givit sin Kyrka och oss alla 
detta föredöme. Vi skola bedja att 
den helige Ignatii.1s av Loyola vi1le 
bedja för oss inför den Allsmäktige 
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att. oss måtte förlänas nåden att fä 
helst en bråkdel av den heliges rid
derlighet, ödmjukhet och brinnan
de kärlek till Kristus vår Frälsare. 

Åbo, den hl. Didaci dag 1 930. 
Jarl L :son Renwall. 

B I E  L K E. 

E N  M Ä R KL I G  K O N V E RT I T  PÅ 1 7 0 0 - T A LET. 

I. 
· I S :ta Birgittas kyrka i Rom vi· 

lar stoftet av en svensk man, Nils 
Bielke, under en marmorsarkofag 
med latinsk inskription. Vilka öden 
hade fört denne nordbo till Italien, 
för att där tillbringa mer än hälften 
av sitt Hv, långt borta från fäder 
nesland, hustru, släkt och vänne1° '? 
En ovan11g själs historia, väl värd 
att förtäljas, gömmer sig bakom 
dessa yttre fakta. 

Nils Bielke föddes i Stockholm 
den 12 januari 1 706. Hans föräid-
1'ar voro generalmajoren, greve Carl 
Gustav Bielke och Brita Sofia Horn. 
Han härstammade från Gustav 
Horn, en av Gustav Adolfs lysande 
härförare, genom 'farmodern, 1och 

. sitt .namn erhöll han efter sin· far
fader, fältmarskalken Nils Bielke, 
som tillsammans med prins Eugen 
av Savoyen segerrikt beldrnpat tur
karna, men även utmärkt sig i sla-
gen vild Halmstad och Lund och 
vunnit Karl XI :s vänskap och för· 
troende. Nils Bielke skulle dock 
icke skörda några lagrar på slagfäl
tet: hans militära bana blev kort; 
men det karaktärens stål, som sä
ges tillhöra krigaren, ägde han i 
hög gr::i,d. Därom vittnar hans års
långa kamp för sin tro. Sina barn
domsår tillbragte han på det gamla 
Bielkegodset Sahlstad i Uppland. 
Vid 13 års ålder fick han följa fa
dern ' tilll Paris, där denne. var 
svenskt sändebud. Han sattes i en 
akademi för adelns söner i ·Faubotg 

S:t Germain och visade håg för stu
dier. Men en faktor; som fadern 
icke hade räknat med in,trädde nu i 
sonens liv: han lärde känna den ka
tolska Kyrkans lära som på hans 
unga sinne gjorde ett djupt intryck. 
Den svernska omgivningen märkte 
vart gossens livliga sympatier vän
de siig och försökte draga dem där
ifrån. Då hans far avreste 1721, 
lämnades han dock i Paris under 
en hovmästares vård. År 1 722 åter
kallades han av fadern till Svel'ige. 
När . den 16-årige Nils fick medde
lande därom, flydde han till Kar
meliterkyrka11i och bad där på sina 
knän under tårar, aJt Frälsaren 
måtte giva honom nåden att få sin 
önskan om att bliva katolik upp
fylld. Hovmästaren följde efter gos
sen till kyrkan och bönföll hon:om 
enträget att komma med till Stock
holm, vifäet denne också gjorde, 
fastän med tungt hjärta, 

Han läste ivrigt Tomas a Kempis 
(Kristi Efterföljelse) och en förlda .. 
Fing av katolska trosläran. När fa
dern märkte detta, befallde han en 
luthersk präst att hålla en sträng 
förmaning för sonen och undervisa 
honom i renlärig lutherdom. Den
ne utförde samvetsgrannt sin upp
gift och den unge Nils gjorde' inga 
invändningar, enär han insåg det 
lönlösa i1 att föra polemiska samtal. 
Fadern var nöjd med resultatet och 
då lärjungen, troligen med skalken . 
i ögonvrån, föreslog att läraren bor
de få ett biskopsstift, skaffade den 
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mäktige mannen detta till belöning bägge upptagas i .den katolska Kyr-
för det han räddat hans ende son kan. 1 728 dog Bielkes moder: han 
undan papismen. Nils Bielke blev · greps då av �n djup nedstämdhet 
utnämnd till kammarhe1Te vid sven.. och ville icke återvända till Sverige. 
ska hovet och befordrades 1723 till Hedvig Sack reste hem för att flytta 
kapten vid regementet Royal Sue- förmögenheten till utlandet; han 
dois i Douai. Sedan nu all fara för själv vistades i Augsburg, Prag el-
katoli'cismen ansågs vara över, till- lei; ,vien. Men hustrun hindrades 
läts han att vara utomlands: först av släkten att sälja egendomarna 
skickades han till Ryssland för att och att resa ut igen; det enda hon 
ordna en arvsangelägenhet, sedan be- kunde göra var att skriva och sända 
gav han sig på resa till Italien och pengar. 
södra Tyskland till stor glädje för Nils Bielke reste då till Rom, vå-
honom själv. I Strassburg uppvak- ren 1731 och upplevde där, det han 
tade han biskopen, så länge förberett 
kardinal de Rohan, 11!•11!!1�1 - sin konversion. 
och medtog från Den 26 juni u pp-
resan ett krusifix, togs han i Kyrkan 
som han senare all- i påven Clemens 
tid hade med sig. XII : s  närvaro. Det 

Vid återkomsten förblev först en 
till Stockholm stod hemlighet och Biel-
hans bröllop med ke slog sig ned i 
Hedvig Sack, som Venedig, där han 
familjen valt till idkade religiösa och 
hans brud. Ho11 andra studier, men 
var rik arvtagerska, i mars 1734 om-
dotter till Stina talade han vilket 
Lillie och halvsys-- betydelsefullt steg 
ter till Ulla Sparre, han tagit för sin 
gift med Carl Gus-

=====� 
hustrus svåger, 

tav Tessin. Hennes Carl Gustav Tessin, 
bror, Johan Gabriel som var svenskt 
Sack, och Eva Biel- Nils Bielkr. sändebud i ,vien. 
ke, Nils' enda över- Tavla på Stnrefors. I tvänne brev på 
levande syster, hade redan 1 722 för- franska som finnas bevarade i den 
enat sina öden. Hedvig Sack var Börstorpska samlingen, uttalar sig 
19 år, vacker och livlig. Hennes Tessin på ett fint och sympatiskt 
svärfar hoppades att sonen genom · sätt om konversionen. 
sitt giftermål nu skulle bliva bun- Fadern Bielke lär däremot hava 
rlen vid Stockholm, där iians kar- blivit uppbragt över densamma och 
riär kunde främjas; men just ge- sänt nel' en trotjänare, för att över-
nom detta giftermål blev Nils Biel- tala Nils att avsvärja den katolska 
ke  en fri man i ekonomiskt avse- tron och komma hem. Detta miss-
ende. De båda unga beslöto att fara lyckades: i stället var det den ny-
till. Paris; fadern protesterade mot omvände, som i sin iver övertygade 
resan, men skall på konungens ut- tjänaren, så att denne stannade hos 
trycldiga önskan givit sitt bifall. De honom och blev katolik; En .annan 
motlogos vänligt av drottning Marie berättelse om att generalmajor Biel-
Lescynska och 11,.ardinal Fleury ke skickat några personer för att 
samt andra vänner och deltogo i ho- med våld bortföra sonen till Sve-
vets fester. Enligt en levnadsteck- rige, vilket dock slog fel, återfinnes 
nare skola de redan nu hava haft i en biografi av en italiensk förfat-
avsikten att så snart som möjligt tare. Carl Gustav Tessirt var betyd-



ligt tolerantare ( han var · ju visser
ligen icke så nära berörd av hän
delsen) . Hans förstående, av en 
varm vänskap genomträngda brev 
har säkerligen varit till tröst och 
glädje för den av sina allra när
maste utom hustrun, hårt behand
lade Nils Bielke. Brevet kan vara 
hV ett visst intresse för nutida ka
toliker. 

Venedig den 26 mars 17 34. 

3 10  

Om jag icke förut sagt något till 
dig om din trosförändring, käre 
broder, så har det varit för att be
spara oss sorg å ömse håll. Det 
vore onödigt att låta dig få höra, 
vad som vanligen säges vid dylika 
tillfällen, enär jag tror att dina 
egna överväganden redan uppfyllt 
alla skyldigheter därvidlag. Fastän 
jag själv icke känner mig hågad att 
förändra min religion, är jag icke 
l'n av dem, vilka fullständigt för
<löma de människor, som tro sig 
förpliktade att göra det. Tvärtemot, 
jag anser att en ärlig man, som är 
övertygad om att han är snärjd i 
irrlära, bör draga sig därur, isyn- . 
nerhet i ett så viktigt fall, som när 
<fet gäller den eviga saligheten. Men 
se där den stora frågan, och pröv
ningen därav synes mig förenad 
med förskräckliga svårigheter, med 
mindre man antager en omedelbar, 
gudom.Hg ingivelse, som står över 
de.n nåd, vilken människonaturen 
ensam förmår draga till sig, vara 
förhanden. 

Jag känner dig, min broder: du 
är en av de hederligaste människor 
här på jorden och du skulle icke 
kunna utsätta di;n själ för fara, ej 
heller tilldela dina föräldrar ett så
dant slag, i syfte att nå en världslig 
fördel - vilken du istället tyckes 
uppoffra-. Således tvekar jag icke 
att visa dig den rättvisan att tro 
det, som dn gjort helt enkelt varit 
i avsikt att lyda ditt samvetes bud 
och att följa det ljus, som du trott 
dig varsebliva. Gud give i sin barm
härtighet att det må vara det sanna 
ljuset och Han före dig genom sin 

allmakt på den rätta vägen, som 
leder till Hans eviga härlighet. 

Vad mig beträffar, så är jag över
tygad om att din goda moral kom
mer att rädda din själ, fastän den 
teologi, du bekänner dig till, icke 
överensstämmer med min lära och 
den, som du just övergivit. lVIilt 
kall är icke missionärens, och huru 
uppriktigt jag än' kunde önska att 
se dig fästad vid vår kyrka och vid 
dina fäders tro, kah detta icke för
minska den · tillgivenhet och vän
skap, som jag hyser för dig och som 
jag skall bevara, så länge jag andas. 

Hela denna skrivelse kanske sy
nes dig alltför lång och onödig, min 
käre broder ; men när du betänker, 
att det är första och sista gången i 
mitt liv, som jag talar så till dig, 
räknar jag på att du överser med 
utslaget av mitt fromma nit. Din 
tillfredsställelse kommer alltid att 
ligga min tanke nära och du kom
mer alltid att inbegripas i de bone
offei.', som mitt hjärta bringar Her
ren. Alla våra böner äro kristna 
och trots kontroverser över olika 
punkter ära grunden och avsikten 
dock alltid desamma och på dem 
fäster sig Guds öga -. Jag blir allt
för rörd, vilket är onödigt - låtom 
oss övergå till ett annat ämne - -

Carl Gustav Tessin. 

År 1 735 blev Nils Bielke utnämnd 
till kammarherre hos påven och 
1736 flyttade han till Rom, där en 
bostad uppläts åt honom i Kvirina
len. Följande året, 1737, förlänades 
honom värdighet av senator av Rom 
med rättighet att tro på Capitolium : 
det var delvis en ståthållares, delvis 
en domares kall han utövade. Här
vid blev han mycket omtyckt av 
folket för sin mildhet och rättvisa. 
Då Nils Bielke meddelade Tessin 
sin utnämning till senator, skrev 
denne och lyckönskade honom 
hjärtligt och säger att den tid, som 
förflutit sedan hans antagande av 
katolska läran och denna · värdig
hets förlänande tydligt visar att det 
första icke haft det andra till mål 



och tillägger att, lika mycket som 
han föraktar en man som låter 
världsliga syften bestämma valet av 
religion, lika förnuftigt anser han 
det vara, att övergiva varje väg, 
som man antager vara den orätta. 
Tessin gläder sig åt den heder som 
visas Nils Bielke i Rom, men offrar 
sitt eget intresse, enär han nu blir 
skild ifrån honom . . .  Han lovar att 
låta kopiera familjeporträtt åt ho
nom på Sahlstad samt även bilder 
av den heliga Birgitta och av Erik 
den helige, som där finnas. Till sist 
berör han fi·ågan om Hedvig Sacks 
resa till Italien och säger därvid att 
landets lagar, som Bielke känner 
till, icke låta sig mildras. Han hän
syftar här på den lagparagraf, in
förd genom Örebro stadga av »tros
frihetens hjälte», Gustav Adolf, som 
dömer en svensk från liv, ära och 
gods, om han eller hon övergiver 
den luterska läran; lyckligtvis upp
hävd under Gustav 111 :s regering. 
Nils Bielke blev en landsflyktig 
man, miste arvsrätten efter sin far, 
men erhöll senare något gods i 
Ryssland, som tillhört möderne
släkten. 

Han längtade hem till Sverige och 
mottog med stor glädje de svenskar, 
som i Ro.m uppsökte honom och 
vilka han i sin höga ställning kunde 
hjälpa vid deras studier, bl. a. ve-
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tenskapsmannen Celsius. I en villa 
vid 'I1iberns strand, samlade han 
sina vänner, däribland några kardi
naler och främst Antonio Casali, 
senare hans efterträdare som sena
tor, i lärda samkväm. Sin hustru 
återsåg han aldrig; släkten hind
rade henrne effektivt att resa: något 
pass erhöll hon ej. Men korrespon
densen fortsattes till hennes död; 
1760. Nils Bielke beslöt sig att par 
år senare för att bliva präst, men 
hann icke bliva prästvigd, ' utan blev 
endast diakon. När han kände · dö
den nalkas, lät han bära sig i sena
torsdräkt, med kedja och spira till 
kapellet, för att där på kfrä motta
ga kommunionen. 

Den 12 juni 1765 dog Nils Bielke 
i kristenhetens huvudstaq, fjärran 
frårn s,itt eget fosterland; en martyr, 
i den betydelse, att han villigt off
rade jordisk lycka och vinning för 
sin tro. Han hade säkerligen lagt 
sitt huvud på stupstocken, liksom 
sina fränder Ture och Hogenschild 
Bielke, hellre än att avsvärja den
samma. Han begrovs · i den heliga 
Birgittas kyrka den 14 juni; många 
svenskar hava med vemod betraktat 
hans gravvård, men även p1ed stolt
het ,ihågkommit hans livs enkla 
storhet. 

Kal'in Spane . .  

LI VE T  0 0  D ÖDEN. 
Vårt liv e1· en vandring i korsets 

tegn 
og på dödens vei. 

Snart hviler vi stille bak gmvens 
hegn 

både du og je-g. 
Om rosene blusser ag himlen er 

blå 
og livet har jublende fester -
når döden oss kaller, vi alle må gå 
og lydige fölge vål' mester. 
Ti aldri går döden glip av sitt rov -· · 

det er livets lov. 

Men ve oss, om ikke· bak gmvens 
mnd 

og den dystre po1,:t 
vi skimict et anrict og bedre land, 

så fagert og stol'f. 
Del' hviler den trette frn arbeidets 

jag, 
de1· svales all jordlivcts smerte. 
På dödsleiets natt följe1·- solgyllen 

· · dag 
med fryd fo1· det engstede hjerte. 
Så lyser en evighet ove1· vål' fäd, 

gfr livet dets vel'd, 



Ja, dyster el' döden ag hårdt er dens 
bud -

et tl'lzende sveJ"Cl, 
men hårdest for elen som ei kjenner 

sin Gnd 
og lidelsens verd,· 

Ti Gol gatas fyrste har f jemet dem 
brodd 

og vzznnet i döden si11 seier. 
Hvad gjör det, om lidelsen her er 

vår lodcl, 
når evigheishåpet vi eier? 
G zzcls kj::erlighet lyser i döclsnattens 

ve 
fra Golgatas tre. 

Men glemte clzz målet for jordlivets · 
strid 

og evighetskJ"Cw, 
ag har du forkjertsei elen kostbare 

tid 
som Herren dig gav 
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til vekst og til moclning, blir arigsten 
din del, 

når skygge1· på livsveien faller. 
I pjalter dzz hyller din sitrende sjel, 
når dödsklokken klemter og kaller. 
Gir evighetshåpet ei lys på vår f erd, 

er alt uten vercl. 

Så lever vi livet i tålmocl og tro 
i sorg og i lyst. 

Så si,gner vi döden -- elen e1· kzuz 
en bro 

til hjemlandets kyst. 
Tålmodig, tålmodig ag l'lzstet vi går, 
beredt til å ofre og miste. 
Da faller ei döden os lenger så hård, 
cla lyser Guds smil på vår kiste. 
Så sr,nker vi frygt i G zzds lcjrerlig-. 

hets faun 
og signer hans ncwn. · 

K. IUELSTR UP. 

S N E FO O E D E N. 

Madam. Jensen stod ude i vogn
mand Hrandts store lqilkl�en og 
sn0d mesen af rörUied. At trenke 
sig at alle byens · bedre embeds
m,end og matadorer stod ene og . 
forladte i denne verden som v.ild
farne i den store skov - med andre 
ord, at de alle var pebersvende, og 
hverken kendte til en hustrus vel
signelse eller en b0rnefloks - naa 
j a, - adspredelse altsaa. Og saa 
hade de gode mennesker endda 
slaaet sig sammen om at fejre j ule
aften her hos vognmand Brandt, 
fordi han_ faa til s·engs med sin for·
maledidede gigt, som hverken katte
skind eller brrendnreldeafkog bed 
paa. Ikke for det, de kom s'mrend 
ikke til at sulte. Tre fuldvregHge 
gres til fem mand - det skul de vel 
nok kunne stille den vrerste sult. -
Hvor var det et p:.ent syn at se ! 
F0rst kom dr. Gabel med sin kro
nisk hlaafrosne nrese og bumsede 

en stor, fed gaas ned paa k0kken
],1ordet. Saa kom borgmester Spren
sen og dyrlrege Vi' erner. Den f0rste 
var en ren ttyllekunstner til at 
hale vin..' og likprflasker op af dybe, 
dunkle inderlommer, og \Verner 
svingede en gaas i halsen og garan
terede for, at han personligt havde 
,,aksineret .den mod rpde hunde, 

· spat i koderne, bprnekopper og alle 
andre daarligdommer, saa den kun-

1 

de de trygt skelettere. Saa kom tol-

' 
der Lund trillende gemytlig og rpd
mosset, og lod endnu en fuldfed i 

I gaas dale ned i den overvrelded� 
I · husholderskes skpd - han hade 
! faaet den fra en svoger, der var 

gaasejer, ha ha ! - men allergladest 
blev madam J en sen dog, da gamle 
rentier Schönemann holdt sit ind
tog med kraven hpj t op om pren1c 
og halede hende ind i en krog og 
stak en hundredekroneseddel · i 
haanden paa hende. 



»Lille madam Jensen ! De er ver
dens bedste husholderske, men dei· 
skal j O et og an det til fort1den dis se 
slagtede rovdyr, som troner paa 
kpkkenbordet. Kpb nu lps for alle 
pengene, lille De, det skader ikke, 
om der blir lidt hakkelse til overs 
til resten af juleugen. :Brandt er jo 
lidt smaat ks,,rende i denne tid, hvor 
han dder paa sengehest.» 

Dett� foregiit aHsammen i lpbet 
af lillejuleaftens Dag, og nu jule-· 
aften stod bordet festligt pyntet ved 
siden af Brandts seng, der var flyt
tet ind i den rummelige spisestue. 
En efter en k01n hans gamle venner 
buldrende ind, hver med et vreldigt 
pust af ren frostluft, og stak barn 
paa :nreven, saa sengen jamrede med 
alle fire ben. 

Som maaltidet skred frem, skred 
gressene ned, og luunpret steg time 
for time. Skaaler for Gud, konge og 
fredreland blev udbragt - tolder 
Lunds brandere osede, og madam 
Jensen .vr.inskede af latter over he;-
rernes indfald. 
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I lp°bet af tre timer kom de tre 
gres til at ligne de berp1i1te vrag 
ved vestkysten - een gaas i timen 
er en pren sportsprrestation, og selv 
Brandt glemte sin gigt, og sparkede 
henrykt i dynerne, saa l'jererie fls,,j 
dem om prerne. 

En times tid fors,1andt Schöne
mann -- .fra 12 til 1 - ingen gaas 
formaaede at holde denne forh,?rde
de Katholik fra af gaa til midnats
messe. Imens hade madam .J en sen 
brygget en herlig glovarm rpdvins
toddy til de tilbageblevne, og den 
time, de maatte ui1dvmre Schöne� 
mann, hengled bramfrit og muntert. 
De blev helt overraskeµe, da ae hs,,r · 
te hans stemme igen trde i entreen: 
Tolder Lund sma'kkede 1i1untert 
dpren op paa vid gab, og der . stod 
Schönemann hvid fra top til taa a l' 
h1ng tretfalden sne. Men midt i de
res larmende. velkomstraab lpd et 
forfrerdet udbrud fra sengen. For
undrede vendte de sig alle mod 
Brandt, der sad op i sengen med 
fortvivlelsen malet i alle trrek. 

»Hva' er den af, vog·nma:nd» 
spurgte tolderen leende - »har du 
faaet en gaasesvans forkert i hal
sen?» 

»Nej, sneen, sneen», jamredc 
Brandt. 

»·Sneen kan dan'te gi' dig frost i 
treernc, saa lrenge du ligger der» h 
borgmesteren; 

»Nej, men den kan ruinere inig. » 
>>Hvad mener du med det?» spurg

te Schönemann, der endelig havde 
forpnppet sig, og efterladt sit hvide 
gevant i entreen.. 

»Husker I :ikke, je·g , fik licita
tionen paa snekprselen? · De otte 
hundi·ede, jeg fik, har jeg m aattel 
leve af de sidste tre maanedei· - og 
nu er der ikke en klink tilbage -
og nu ligger jeg ber - og hvis sneen 
ikke er vrek i morgen kl. .7, gir den 
resel af en borgmester mig en krem� 
pebs,,de - ·og saa er jeg frerdig.» For 
at vise, hvor frerdig han var, . slog 
Brandt ud med haanden, saa tod.dy
glasset slog saltom9rtale henover 
bordet. -- · 

»Ja det kan du . bande paa, lille 
vognm.and» brummede borgmeste
ren. »Om det saa var min svigermor, 
der var snefogc·d, fik hun et plaster 
paa tre hundrede kroner, hvis hun 
ikke fik sneen muget ud i - tidc.» 

»Rigtig» lo tolderen. >>Med daad 
skal rom brygges.» 

»Men alvorlig talt» indsk�d Schö
nemann, »hvordan vil du klare den 
historie, Brandt?» 

»Klare - .der er ingenting at lda
re - j eg er ruincret - imorgen_ kan 
I scette mig ud i den kolde . sne ! '> 

»La' nu vrer», beroligede tolder 
Lund. »Jeg er Iige ved at faa smie 
af rprelse __:_ hvorclan skal vi klare 
den historie? Sneen skal vrere b01;te 
imorgen, ellers mister Brandt jo det 
job.» 

,»Ka- ka- ka-» kom det fra dyr
lcege \Verner. Han stammede altid, 
naar han blev ivrig. 

»Bravo».; jublede de andre, » \Ver
ner fanclt det forlpscnde ord.» ·  



»Ka- ka- ka-». - »Hfl)r!» brfl)lede 
tolder Lund. - »Lyt til visdom
mens rfl)st.» 

,verner var glorfl)d i ansigtet af 
anstrrengelsc, men klemte dristigt 
paa for tredje gang. 

»Ka- ka- ka» - - »Ka- ka- ka» 
kurrede de anclte i kor. Selv den 
fortvivledl' Brandt fortrak ansigtet 
til en antydning af et smil. 

»Ka- ka- ka- v-v-vi ikke kllllare 
det for ham ?», kom det endelig. 

»Han ska' leve, han ska' leve» 
istemmede tolderen, og de andre 
faldt ind i koret. Da den harmoni
ske vellyd endelig var dfl)et hen, bad 
rentier Schöneinann om ordet. 

Trods den· luiade stemning fik 
han alligevel fl)renlyd. 

» ,,r erner er den eneste fornuftige 
her i aften. Selvffl)lgelig faar yi 
ingen til at gaa ud og kaste sne jule� 
nat - derfor nrna vi gfl)re det selv. 
- Vi henter skovle og spader.» -
»Dem har jeg nok . af» afln·fl)d 
Brandt, mens en svag haabets stjer
ne trendtes i hans gigtplagede indre. 

»Godt, saa deler Yi gaderne mel
lem os, og een af os kfl)rer Brandts 
store lastbil, og vi andre skuffer 
lfl)s, saa kan det godt naaes.» 
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»Men hvad vil folk sige, hvis de 
ser os?» invendte den altid forsik
tige borgmester. 

» Ved I, hvad vi kan?» brfl)lede tol
deren og dunkede sig selv begejst
ret paa overbenet. 

» Vi tar vores karnevalsdragter 
paa fra ifjor - saa er der ikke en 
sjrel, der kan kende os.» 

Ideen var tilstrrekkelig fjantet til, 
at den blev grebet med begrerlighed. 

»Hvem kfl)rer vognen ?» - der 
blev et fl)jebliks pinlig tavshed. »Jeg 
kan ikke kfl)re>>-»jeg heller ikke>> 
- lfl)d det fra de fire. 

»Jeg ka- ka- ka- ku- ku- kun- kfl)
re fo- fo- fordvogn», hakkede dyr
lregen. 

»Jamen her er tale om at kfl)re bil, 
forstaar du» bed tolderen ham af. 

»Saa skal jeg skaffe chaufffl)ren» 
loved� Schönemann. »Bravo! Saa 
mfl)des vi ved Brandts garage om en 

halv time i al tarvelighed og uken
delighed» afgjorde borgmesteren, 
hvorpaa de skiltes under Brandts 
strfl)mmende taksigelser . . .  

Gamle Stine, der boede alene i e t  
lille hus i udkanten af byen, havde 
haft det saa rart juleaften henne hos 
sin veninde, gamle Ane, at klokken 
var blevet langt over midnat, da hun 
mfl)jsommeligt stavrede hjemad. Det 
var holdt op at sne, og himlen var 
stjrerneklar, men tungt var det at 
starke frem i det tykke hvidc sne-
lag. 

Men just da hun drejede om hjfl)r
net til Strandstrrede, udstfl)dte hun 
et skingrende hvin, for lige foran 
hende stod den slemme selv med 
horn og skreg og rfl)d som ild - lrnn 
havde han en skovl i haanden i ste
det for en trefork. 

Den slemme syntes lige saa ilde 
berfl)rt ved mfl)det, og trak sig hur
tigt ind i skyggen, mens gamle Ane 
som en antrendt rak.et · rfl)g ned 
ad gaden mod sit hjem, saa sneen 
ffl)g hende om skfl)rterne. 

Den slemme fortsatte sin gang og 
mfl)dtes lidt efter med en Sfl)officer, 
en harlequin, to dominoer og - en 
franciskanermunk med reb om li
vet og et skreg, der hang som en 
gulvmaatte ned over det brede bryst. 

Ingen af dem mindedes at ha set 
munken ved bykarneval'et ifjor, og 
selv for dem lod han til at ville vrere 
incognito, for uden et ord kravlede 
han op paa lastbilens ffl)rersrede, ef
ter at have startet bilen med fl)Vet 
haand. 

Og saa gik det l(l)s. 
Gade op og gade ned Tumlede bi

·len, mens de andre sled som vilde. 
Af og til sprang munken ned og tog 
et tag med selv, og det var nogle 
rrelig store skovfulde, han tog. 

Sveden haglede ned over de for
mummede skikkelser, og saa snart 
bilen var fyldt, for den som lyn og 
torden ud til aflresningsmarken, 
hvor munken helt alene tfl)mte den, 
mens vinden viftede i hans store 



skreg. Frem og tilbage gik det den 
ganske nat. Renad morgenstunden 
begyndte det at lmibe lidt for de 
utrrenede snekastere, men munken 
hade en vidunderlig evne til at srette 
·fut i dem med et muntert smil, og 
ved selv ustanclselig at gaa i spidsen. 

Endelig ! Enclelig kl. 6 rumlecle 
det sidste lres afsted, og liclt senere 
slrebte den slemme og de fire andre 
sig mpjsommeligt ind ad Brandts 
gadedpr. Nreppe hade de faaet sig 
brenket om bordet igen, mens 
Brandts muncl ustandselig udgpd 
lovprisninger og takkekaskader over 
deres mpdige skikkelser, fpr det 
bankecle, og munken traaclte ind. 

Den slemme, cler for en gangs 
skyld ikke lod til at vrere bange for 
en kirkens mancl, takkede ham 
varmt for hans heltedaacl og före
slog, at de nu skulde kaste cleres 
forklreclninger. Som sagt, saa gjort. 
Under elen slemmes helvedesskrud 
skj ultes elen trinde, glade tolder 
Lund, harlequin viste sig at vcere 
dyrlcegen, spofficeren var selveste 
borgmesteren, der kun med sorg 
skilte sig fra sit flotte overslueg, og 
dominoerne dcekkede over dr. Gabel 
og Schönemanns rervrerdige skik
kelser. 
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»Og maa vi  saa se» lo  tolder 
Lund muntert, »hvilket krert og 
kendt ansigt, der skjuler sig bag 
denne humoristiske gulvmaatte ! » 
Dermed greb han med et rask tag i 

munkens skceg, men bleg og r::ed
selsslagen slap han og for tilbage, 
da skregget viste sig at hrenge upaa-· 
klagelig fast i det rervrerdige prre
steansigt, mens et inderligt »Av» 
barrede sig vej gennem forhrenget. 

Forfprste gang blev tolder Lund 
slagen med stumhed, mens hans 
venner af et godt hjrerte haanlo, 
skpnt de selv ikke hade v�eret en 
smule klogere med hensyn til mun
kens identitet. 

»Ma:a jeg saa ha lov» fik Schöne
mann hulket frem, mens lattertaa
rerne trillecle ham ned ad kinderne 
»f!.t prresentere Dem for min gamle 
ven pater Schmidt. Han fprte en 
lazaretbil under krigen, saa j eg 
tcenkte nok, det vilde vrere en ren 
svir for ham at faa lov at lege lidt 
med en bil igen. Pater Schmidt ag
ter at blive her i byen ved vor ka
tholske kirke, hvis han da faar lov 
at beholde skceg og helbrecl.» 

Her brpcl den ,ulykkelige tolcler 
ud i en forvirret samling undskylcl
ninger, mens han krampagtigt 
klamrecle sig til sukkerskaalen, dCI: 
gik runclt med den dampende mor
genkaffe. 

» Glcedelig jul» hilste pateren for
npj et og lpftede sin kaffekop; de 
herrer hilste hpjtideligt og hviskede 
rerbpdigt: 

» Tak i lige maade ! » 

Holger K-Hafstrpm. 
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VAT I K A N ET I E N  NY R O L L E. 

Verden undret sig ikke så litet 
for 01i1trent 20 månader sid('.n, da 
Lateranforbundet formelt anerkjen
te pavens stilling som verdslig fyr
ste og Vatikanet som borgerlig stat. 
Man undret sig for det förste over 
den kraft hvormed Vatikanet fast
holdt sit krav på verdslig makt og 
for det annet over den tilfredshet 
som preget dets holdning ved mod
tagelsen av bare ca. en fjerdedels 
l,vadratkilom.eter. Hvorfor en sli], 
urokkelig påstand om pavens rett 
til å herske her i verden, parret 
med en nesten komplett likegyldig
het for störrelsen av hans rike? 

I de siste uker er dette spörs
mål blitt besvart i kjensgjerninger 
- hesvart så rolig og stille at det 
knapt nok har funnet ekko i ver
denspressen; me11 er derfor et ikke 
mindre betydningsfullt tegn på den 
store, praktiske betydning Vatika
net tillegger den nye makt og de 
virlminger som den sannsynligvis 
vil komme til å få. 

I februar 1930 blev to italienske 
prester der var bosatt og virket i 
Kina som misjome1;er tatt tilfange 
og drept av banditter. Den italien
ske regjering innsendte straks den 
sedvanlige protest til Kina og var 
rede til å ta de fornödne påfölgende 
skridt med vanlig krav :På und
skyldning, eksemplarisk straff for 
forbryterne og erstatning til de 
myrdedes slektinger. Men, som en 
höflighetsform konsulterte regje
ringen först den pavelige statssek
ret:Er om måten, h'vorpå disse krav 
skulde stilles. 

Man kan tenke sig regj eringens 
forbauselse, da den fikk vite at efter 
Vatikanets mening hadde den ita
lienske regjering ingensomhelst rett 
til utföre dis se representasj oner. 

Den pavelige sekret:Ers synspunkl 
var at prestene, hvorom spörsmålet 
dreiet sig, var i Kina, ikke som ita
lienske borgere, men först og fremst 

som den katolske Kirkes tjenere og 
utförte sit arbeide efter Kirkens or
dre; retten til å gjöre de diploma
tiske forestillinger tilkom derfor 
ikke den italienske regjering men 
Vatikanet. Regjeringen svarte na
turligvis at en italiensk borger er 
en italiensk borger, hvilket arbeide 
han enn utförer. Men Vatikanet 
fastholdt sin påstand, at dets nylig 
anerkjendte verdslige herredömme 
gav det diplomatisk jurisdiksjon i 
slike tilfeller. 

Lengere underhandlinger har 
ikke fört til nogen overenskomst, 
men den italienske regjering har 
avholdt sig fra å ta de sedvanlig på
fölgende diplomatiske skridt efter 
den förste protest til Kina. Hvad 
en eventuell ordning i dette speciel
le tilfelle enn blir, så har Vatikanet 
her klart fremstillet sit synspunkt 
og dermed konstituert en precedens 
- den förste i sitt slags - siden 
dets verdslige politiske stilling blev 
anerkjent. Hvad dette synspunkt be
tyr i almindelig politikk er, at Va
tikanet fastholder retten til å anse 
sine prester som sine borgere -
borgere av den Vatikanske stat. 

De som forundret sig over den 
tilfredshet, hvormed pave Pius d. 
XI aksepterte det lille stykke land 
som verdslig besiddelse, glemte 
uten tvil, at en stats rett til å til
dele borgerskap strekker sig verden 
over. Vatikanet har i virkeligheten 
hevdet denne sin rett til å kreve 
som borgere alle de som står under 
dets åndelige disiplin. 

Der er intet i den i:nternasjonale 
lov som kan forhindre Vatikanet 
fra å gi borgerskap til andre nasjo
ners borgere. Den nuvarende inter
nasjonale lov forutsetter den regje
rende stats rett til å lage sine egne 
lover, innbefattet sine borgerskaps-

· lover. 
Den italienske lov krever at en 

italiener, selv om han f. eks. er 



naturalisert amerikaner, skal som 
italiensk borger gjöre obligatorisk 
tjeneste i den italienske arme. De 
forenede Staters regjering kan ikke 
beskytte barn, om han vender til
bake til sitt fedreland, hvor itali
ensk lov er gjeldende. To regjerin
ger krever jurisdiksjon over man-

· nen og begges krav er gyldige, for
di begge regjeringer råder. I prak
sis må mannen med dobbelt bor
gerskap underkaste sig den �asjon � 
lov, hvor han er bosatt, undtagen, 1 
tilfelde av konflikt, denne löses på 
diplomatisk vis. 

Med andre ord, Vatikanet gav be
skjed at det ikke engang anerkjen
te at den franske regjering badde 
uogensomhelst naturlig rett fil å be
skytte de franske ptesfor fordi dis-
se 'var franske. 

Den Vatikanske stat kan derfor 
gi borgerskap til sine prester og alle 
de andre som vedkjehner sig dens 
åndelige autoritet, uansett om de 
har andre borgerlige forpliktelser. 
Dens juridiske rett til å gjöre dette 
kan ikke bestrides, da elens politiske 
herredömme er anerkjent. 

Men man tör herav ikke slutte 
sig til at det er Vatikanets hensikt 
å gjöre sin borgerlige autoritet gjel
dende over hele verdens katolske 
geistlighet og minst av alt i De for
enede Stater, hvor Vatikanet finner 
den katolske kirkes stilling höist til
fredsstillende. Men Vatikanets rett 
ti1 å utdele borgerskap er viktig 
som anvisning på den 11ye oriente
ring av dets verdenspolitik. 

HENSIKTEN MED DEN NYE 
VERDSLIGE MAKT. 

Den gamle verdslige makt - der 
eksisterte för kong Viktor Emanu
els armeer bombarderte den ro
merske mur ved .Panta Pia ·- var 
sfrengt konvensjonell og geografisk 
begrenset. I sin borgerlige egenskap 
krevet den pavelige stat skatt og 
toll, holdt politi, og organiserte ar
meer, akkurat som en hvilkensom
helst annen regjering vilde gjöre. 
För 1870  hadde pavens verdslige 
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makt ikke större betydning enn 
storhertugen av Darmstadt's. 

Den nye verdslige makt vil ut
strekke sig både over nasjonale og 
race-grenser ; den vil hevde sin au
toritet i samme omfang som andre 
verdslige makter, men dog på et 
forskjellig plan. 

Siden det sekstende århuridre har 
hver eneste pave v::ert italiener og 
Kardinalkollegiet for den langt 
overveiende del vrert italiensk. Den
ne kjensgjerning, forbundet med 
det faktum at pavens tidligere 
verdslige herredömme strakte sig 
over en betydelig del av italiensk 
land, gjorde at ma:nge andre regje
ringer betraktet den katolske kirke 
som »fremmed», og dette var en 
tilböielighet til å innvikle Kirken i 
nasjonalistiske rivninger, som kun 
hindret den i fullförelsen av dens 
åndelige misjon. Vatikanet blev 
stadig dypere innviklet i nasjone
nes rivalisering, inntil det under 
verdenskrigen blev anklaget av 
hvert eneste krigförende land for 
å intrigere til fiendens .beste. 

Rensikten med den nye verdslige 
makt er å gjöre d.et ennu tydeligere 
at den katolske kirke ikke er itali-· 
ensk eller latinsk, men inte1·nasjo
nal; ikke lokal, men katolsk d. v. s. 
almindelig. Vatikanet har ki'evet sin 
gamle rett tiI verdslig herredöm
me for ganske nye formål. 

Allerede i 1885 spores begynnel
sen til den nye politikk, da det lyk
kedes pave Leo XIII å utnevne mon
signore Agliardi til pavelig sende
bud i Peking og sette ham, på en 
måte, som beskytter for den katol
ske misjon i Östen istedenfor den 
franske regjering. Men Vatikanets 
nye politikk tok bestemt form un
der pave Benedikt XV efter ver
denskrigen. Kirken var den gang 
stillet overfor en hel forsamling av 
nasjoner som hver isrer sökte å gjö
re sin geistlighet til en del av sitt 
politiske system. Den kjempet 
hårdt for å forhindre Tsjekoslo
vakiet i å overta full jurisdiksjon 
over dets katolske presterskap og 



har siden vrert i stadig konflikt med 
en del av den nasjonalistiske fran
ske katolisisme, representert av 
Leon Daudet. 

Såsnart den politiske situasjon 
hadde kfarnet tilstrekkelig, klar
gjorde pave Pius XI l{irkens hold
ning overfor andre nasjoners poli
tiske gunstbevisninger. I sin rund
skrivelse »Ab ipsis pontificatus», 
offentliggjort 15 . .Juni 1926, skriver 
han ( henvisende specielt til den 
franske heskyttelsc av de katolske 
misjoner i Östen) :  »Det har gav
net misjomerene å stå und·er den-
11e beskyttelse, specielt når de var 
utsatt for förfölgelse. Av den grunn 
har den Hellige Stol ikke forkastet 
denne beskyttelse. Men den har på 
ingen rn å lc hatt til hensikt å frem
me de planer som utenlandske re
gj cringcr muligens n::erer, selv når 
de haridlet til deres egne lands
menns beste.» 

Vatikanet har iinidlertid meto
disk lagt grunnvollen for den nye 
internasjonale, eller rettere sagt, 
overnasjonale organisasjon. Med 
det spesielle formål å danne en in
nenlands katolsk geistlighet i ikke
katolske land og i almindelighet å 
gjöre Kirken i hvert land til en in
tegrerende del av det nasjonale livs
samfund. 
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INNFöDTE PRESTER. 
Adgangen til forfremmelse stod 

nu vidt åpen. De nye prester på 
misjonsmarken, enten de var hvitc, 
sorte eller gule, blev opmuntret til 
å forberede sig for höiere admini
strerende tjeneste, samtidig soni de 
religiöse ordenei·s virksomhd både i 
Östen og Vesten blev 11tvidet. Ved 
utgangen av 1929 bestyrte misjo
nrerene 691 hospitaler, · 1,848 frie 
klinikker; 1;575  asyler for foreldre
löse, 299 gamlehjem, 81 lasaretter 
og en mengde andre lignende insti
tusj oner. 

Blandt de tolv hisen prester på 
misjonsmarken var mer enii il'edie
pahen innfödte som virket i sitt 
eget fed1·eland, mens · de d·e · hjem-

mehörende prester for tyve år si
den talte bare noen få hundre. Den 
store betydning Vatikanet tillegger 
de innfödte prester ble'v klart frern
hevet i 1923 ved utnevnelsewav den 
förste hindu til biskop, monsignore 
Roche. Fire år senere blev 7 kine
siske prester forfremmet till bisko
per. Der er intet som hindrcr disse • 
biskoper fra å kunne bli erkeibi
skoper eller pavelige sendemenn, 
og der er al sannsynlighet for, at i 
löpet av noen få år vil farvede pre
later sitte i Kardinalkollegiet. 

Så underlig det enn kan höres, 
består der i Kirken intet dogme, in
gen regel eller religiös fordom som 
hindrer en hvit, röd, gul eller sort 
mann fra å bli valgt til pave; dette 
faktum har stor symbolisk betyd
ning. 

Efter krigen har Vatikanet erin
vide11e erkjent misjonslandenes 
ökende viktighet ved å beatifisere 
og kano11Jisere tallrike farvede mar
tyrer � f. eks. Uganda-martyrene 
og den abyssinske prest Alta 
Ghebre. 

Det forberedende stadium avden 
nye utenlandspolitikk er derfor vel 
frennnet. Rensikten er å oprette i 
hvert land en fast organisert kirkc, 
som ikke lenger administrercs av 
utlendinger, men av höitstående 
geistlige av lokal race og sprog. En 
stedegen kirke kan spille en spesiell 
rolle i det nasjonale liv, ved å tem
perere den nasjonalisme som arbei
der for statens autoritet over Kir
ken. Dens prester kan da ikke lide 
overlast på grunn av spesielle hem
mende bestemmelser, eller bli ut
jaget av landet i patriotiske ophis
selsestider. Sel:v i katolske land vil 
Vatikanets diplomati i ökende grad 
komme i henderne på landsmemi, 
der kan tale til sine regjeringer med 
en autoritet soni en utlending van-
skelig kunde. 

Det . annet stadium vil uten tvil 
bli· å gj öre Kirken fullstendig' ua:v
hengig av · andre regj eringers diplo
matiske g1instbevisnirrger. Den dag 
er • ikke langt borte, da Vatikanet 



höflig vil takke Frankrikes regje
ring for de i fortiden utförte tje
nester ved å beskytte misjonen i 
Östen, med den bemerkning, at dis
se tjenester ikke lenger er nöd
vendige. 

l{irken har naturligvis ingen ar
meer der kan holde vakt f. eks. un
der borgerkrig over et kinesisk ka
tolsk munkekloster. Den vil som 
för appellere til en eller annen re
gjering, eftersom situasjonen ford
rer det, for den nödvendige militrere 
beskyttelse. Det vil kun vrere en av 
de ofte forekommende höflighets
tj enester regjeringer imellem. Men 
hele det diplomatiske maskineri og 
dertilhörende prosedyre vil vrere i 
Vatikanets hender, der ikke lenger 
er avhengig av Quai d'Orsay eller 
Kvirinalet. Det som var Vatikanet 
mest imot, var at Kirken stod under 

Påven och bibeln. 
Nyligen blevo de 40 deltagarna i 

den av det påvliga bibelinstitutet 
anordnade bibeiveckan mottagna i 
påvlig audiens. Vid detta tillfälle 
höll påven ett tal om bibelstudiets 
betydelse. Han framhöll, att åtskil
liga tecken tyda på att den bibliska 
modernismen håller på att leva upp 
på nytt; denna modernism som be
handlar och diskuterar de heliga 
böckerna som om det gällde vilka 
vanliga litteraturalster som helst. 
Gentemot denna modernistiska ring
aktning av bibeln måste betonas, 
att till den riktiga värdesättningen 
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elen italienske regjerings heskyttel
se, hvorvecl elens universelle, inter
nasjonale karakter led avbrekk. 

Med andre ord: hvis Vatikanets 
utenrikspolitikk fortsetter å utvikle 
sig som den nu gj ör, vil vi i löpet av 
et desennium eller to se begynnel
sen til et nytt Hellig Romersk Rike, 
overskriclencle racer, sprog og po
litiske grenser. Kirken vil ikke kun 
vrere en italiensk stat blandt andre 
italienske stater, eller som i de se
nere år, et diplomati uten grunn 
under föttene. Den vil bli et ånde
lig verdensrike 1her enn nogensinde 
för og også i sin ytre fremtreden 
overalt åpenbare sig som den uni
verselle, cl. e. katolske Kirke. 

(Efter Hiram M otherwe/1 i det amerikan
ske tidsskrift >>Worlds vVork», 

ved g 1 1  a 0 s t e n  s t  a d.) 

av de heliga skrifterna hör erkän
nandet av deras inspirerade karak
tär och deras egenartade syfte, lik
som också övertygelsen om att det 
är anförtrott den ofelbara kyrkliga· 
auktoriteten att utlägga dem. Varje 
avvikelse från dessa grundsatser är 
ovetenskaplig. Då många präster 
under sin verksamhet som själasör� 
jare icke hava tid och tillfälle till 
ingående bibelstudium, är det nöd
vändigt att i prästseminarierna 
ägna den största uppmärksamhet åt 
det systematiska bibylstudiet, ja, 
det måste där bliva ett huvudämne. 

Den tyska protestantismens nuva
rande kris och dess framtid. 

Vid elen protestantiska kyrkoda
gen i Saarbriicken i september må
nad, som samlat ett mycket stort 
antal deltagare, höllos ett flertal fö
redrag, som vittna om en förändring 
i den tyska protestantismens all
männa inställning, i synn.erhet vad 
beträffar förhållandet till staten 
och kyrklig organisation. Professor 
Schmitt-Bonns föredrag om protes-



tan:tismens framtid utmynnade i ett 
tydligt avståndstagande· från stats
kyrkosystemet. »Den nya protestan
tismen skall vara folkkyrklig, om 
den vill existera» , förklarade han. 
Han förfäktade även, att den kyrk
liga auktoriteten inom protestantis
men måste stärkas: protestantismen 
1i1åste vara en ky1·ka. Kyrkoher
de ,v ehr-Saarbriicken talade om 
protestantismens kris, som känne
tecknas av allmän förvirring i tros
frågor och en stark misstro till hen
nes sändning och arbete, icke minst 
inom hennes egna led. »Kyrkan och 
hennes fordringar beröra icke de 
människors livscentrum, som äro 
anslutna till henne. · Det är därför 
en svag tröst, när man lugnar sig 
med religionsstatistikens siffror: 
här och där förekomma »ännu» så 
och så många barndop, konfirma
tioner och kyrkbröllop. I det för
siktigt inskjutna ordet »ännu» lig
ger protestantismens hela problem 
för närvarande. Det finnes en pro
testantism, som blott formellt sam
manhänger med reformationens tro, 
en protestantism, för vilken kyrkan 
är en blodlös ide, en helt allmän 
·»världsåskådning», som ingenting 
har att göra med personlighetslivets 
innersta frågor. Häremot fordras 
uppfostran till kyTklighet». 
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Frankrikes katolska arbetar
ungdom. 

Frankrikes katolska arbetarung
doms 3 :dje nationella studievecka, 
som besöktes av omkring 1 ,500 de
legerade, har nyligen ägt rum i Pa
ris, varvid kardinal Verdier talade 
över ämnet: » Välsignelsen av arbe
tarungdomens apostolat». Han för
klarade, att den franska katolska 
arbetanmgdomens apostoliska hän
förelse innebar för honom en helig 
tröst och berättigade honom att 
hysa den förhoppningen, att Frank
rikes vilsekomna arbetarskaror ·åt"r 
skola finna vägen till sina fäders 
tro. Av årsbei·ättelsen fraingick, a tt 
under de två senaste åren 20 nya 

lokalavdelningar bildats och att 
medlemsantalet stigit från 5,300 till 
13,000. Förbundets verksamhet har 
koncentrerats på apostolisk verk
samhet i fabriker och på medlem
marnas religiösa och moraliska 
fostran. En stor sparaktion har 
igångsatts, som inbringat den förvå
nansvärt stora summan av 468,000 
francs. 

Kardinal BouTne och den bTittiska 
Tikslwnferensen. 

Kardinal Bourne har med följan
de ord, som hava betydelse även för 
andra stater långt utanför Eng
lands gränser, uppfordrat Storbri
tanniens katoliker att bedja för den 
brittiska rikskonferensens lyckliga 
utgång: » De problem, med vilka 
konferensen har att taga befattni,ng, 
äro så om.fattande, så komplicerade 
och så allvarstunga, att det förvisso 
överstiger mänsklig begåvning och 
kraft att lösa dem. Blott Guds hjälp 
förmår att här skapa de resultat, 
varav riket är i så trängande behov. 
Icke blott nu, utan så länge konfe
rensen varar, kommen 1ned Edra 
varma böner till Guds tron, på det 
att Hans vishet må bliva ledande 
och gö1:a de gemensamma ansträng
ningarna fruktbärande ! Bedj en, att 
Han måtte verka, att utgången blir 
sådan, att den befordrar Hans gu. 
domliga ära, våra vitt kringströdda 
folks välfärd och hela världens en
dräkt och samförstånd ! »  

Katolska Ryrkan i FöTCnta 
Staterna 

räknade vid 1929 års slut 1 16 ärke
biskopar, däribland 4 kardinaler, 
102 biskopar, 18,873 världs- och 
8,052 ordenspräster samt 20,078,202 
troende. Antalet kyrkor och kapell 
var 118,166. 624 katolska sjukhus 
funnos, 7,225 katolska folkskolor, 
219  katolska colleges för gossar och 
743 för flickor. Under 1 929 uppgick 
antalet konversioner till 38,232. 
Varje år utexamineras i genonisnitt 
1 ,100 nya präster. 

Hälsingborg 1930, Aktiebolaget Boktryclt, 
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