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LUX ILLUXIT.

MIDDELALDERENS NAVNI(UNDIGE SANI(T-OLAVS-SEI(VENS.
1.

Lux illuxit laetabzmda,
lux illustris, lux jucunda,
quae digna praeconfo.
in solemne gaudium
prorumpat fidelium
sincera deuotio.

Gledens store dag e1· runnen, ··
minnedagen, höitidsstµnden,
jublende au klokkeklang.
Bl·ing til dette höitidssteune
all den andakt du kan eune,
lös den ut i bönn og sang.

2. Gl01·iosus lwdie

Himlens herlighet mz eier
Kristi martyr ved.. den seie1·
.s om han vant idag f01· Gud.
Livets f 1·yd og k01·te gleder
byltet han med evig heder
på vår Hel'res Ifristi bud.

3. lmignis martyris

0 huor herlig e1· den ;rre
Ifristi martyJ"Skrud a brere
i den stoJ"e, hvite flokk!
Derfor til Guds nåddmne
IVIoderkfrkens sang skal tone.
Ald1·i kan Han takkes nok.

Christi mw·ty1· gloriae,
sublimatus solio,
JH'o aefCl'nis breuia
commutauit gaudia,
felici commercio.

insignis gloria,
dulcis est gaudii,
dulcis materia.
lnsiste canticis, mater Ecclesia,
coelesti jubilo
tange coelestia.

4. Inter curas absolutus

Rex Olauus constitutus
in 1·egni fastigio,
suspirabat in aeterna,
pmeuolabat in superna
mentis desidel'io.

Stort var Olavs kongeuelde.
Mellem Noiges stolte fjelle
IBJ"et var uå1· siol'e d1·ott.
· Men hans higen, håp og lengsel
i hans lykke og hans frmgsel
var kun himlens kongeslott.

5.

Christi fl'Clctus in od01·e,
Christi languens in amore
vires sumens e languore,
corde, votis, factis, ore,
quem amabat, coluit.
Hic nec minis, nec timo1·e
m01·tis fl'Clctus, nec labore
idolonzm ab arore
multo quidem cum sudore.
gentem suam eruit.

m:isti kj;nlighet som tendte
flammen som i sjelen brente
unte ham ei rast og ro,
skjönt han meget måtte döie,
fö1· han vant ved kval og möie
folket for den sanne il'O.

6.

Tulit ab impia gente ludibria
minas et odia, poenas, exilia,
sed mente stabili
mim constantia
devicit omnia,
felix felicia
migl'Clns ad gaudia
cum palma nobili.

Hat og avind, usle renk.er,
selv landflyk.tighetens lenker
bar han glad for hvite !(rist.
Modig livets veier gikk han,
og i mai·tyl'döden fikk han
[.eiel'spalmens lii,mi. tilsist.

7.

Ante diem passionis
ad instanten vim agonis
animatus visionis
divinae solatio. ·
Qzzod amabat
praegustabat,
pl'Clegustatum plus optabat
plus optatum vindicabat
illustri mai·tyrio.

Dagen fö1· den siste k.vide
blev han styrket til å lide
ved et selsomt syn han så:
Paradisets underfulle
nådelönn som snart han sk.ulde
gjennem martyrdöden få.

8.

Rex et martyl' fl'iumphalis,
tutor moster specialis,
tua pl'oles spil'italis
sit ab hujus mzmdi malis
te tuente libel'Cl.
Quos infestat vis camalis
corruptela genel'Cllis,
pestis potens et laetalis,
nos sub tuis tutas alis
tua salvet dextel'Cl.
Amen.

Dl'Ott og martyr .i det höie,
se til oss med ,k.j&rlig öie,
gå i forbönn fol' oss f1·em.
Van oss mot all syndens våde,
.be for oss om kraft og nåde
lil å nå vårt sanne hjem.
Amen.

(Den norske oversettelse ved K. Kje/strnp.)
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DET STORE SANKT OLAVSJUBILEUM.
HVAD FREMTREDENDE NORDMENN MENER
OM DETS BETYDNINO.
900 årsdagen for Olav den hel
liges martyrdöd på Stiklestad står
for dören, og hele Norge ruster sig
til fest. Efter 400 års forlöp åpner
den gjenreiste Nidaroskatedral sig i
hele sin velde. Selv om tårnene og
praktfasaden ennu ikke er restau
rert, er iallfall interiöret .nu i det
vesentlige ferdig og gir et overvel
dende inntrykk av den offervilje,
tro og kunstsans våre katolske for
fedre eiet og en levende forståelse
av helgenkongens strålende efter
mele. Selv om vi katolske normenn
er avskåret fra å feire den store
minnefest under Nidarosdömens
hvelvinger, hvor århundre efter år
hundre katolske kflstne har lmelet
ved martyrkongens grav, er der dog
ingen som med �törre föie enn vi
feirer jubelhöitiden; ti vi feirer den
på fedrene vis og bel).över ikke, som
statskirkens geistlige, komme i for
legenhet, når man spör oss hvad det
er for et minne vi feirer. Både i
vårt nyreist� kapell på Stiklestad ag
i våre vakre små helligdommer i
jubileumsstaden blir det Olav den
helliges kristentro som forkynnes
og våre fedres gamle gudstjeneste
som feires - i nrervrer av pilgrim
mer fra mange l;md.
For å stille det store jubileum i
det rette lys har Credo foranstaltet
en liten enquete blandt fremtreden
de nordmenn for å höre deres me
ning om Olavsjubileets betydning.
Vi gjengir her de uttalelser man
beredvillig har tilstillet oss, idet vi
först gir ordet til Norges katolske
biskop, Hs. Höirerverdighet biskop
Olav Offerdahl.

*

Betydningen av St. Olavsjubileet
ligger for oss norske katolikker ve
sentlig på det religiöse område. Vi

undervurderer ikke Olav Haralds
sons innsats for å skape nasjonal
enhet hos det norske folk. Men vi
kan ikke - som det synes prote
stantene vil gjöre - legge hoved
vekten på denne side av helgenkon
gens virke, når vi feirer minnet om
hahs död på Stiklestad for 900 år
siden. Hellig Olavs store kongstan
ke var uten tvil den å få Norge krist
net og optatt i rekken av de nasjo
ner, som dannet sine love og skikke
efter kristelige grunnsetninger, i
henhold til Kirkens lrere og forord
ninger. Og den kirke, som skapte
og ledet de kristne samfund på den
tid, var ingen annen enn den katol
ske Kirke. Betydningen av det ju
bileum vi feirer i dagene omkring
den 29. juli iår, må da fremfor alt
bli den: at minnet om kong Olavs
offerdöd for fullbyrdelsen av hans
store tanke må bringe oss til å
gjenoplive i oss den samme tanke,
som ved tidenes ugunst i flere år
hundrer har fört en skjult tilvrerel
se, og gi oss mot til å sette all vår
evne inn på dens veirkeliggjörelse
også i vår tid. Vi må ikke rtöie oss
med å vrere lykkelige, fordi vi en
keltvis tilhörer den hellige katolske
kirke, men vår stre.ben må gå ut på
å yde vårt bidrag, enhver efter evne
og anledning, til at N arge atter blir
katolsk også som nasjon. Det kan
skje, ganske vist under andre poli
tiske former og sosiale forhold enn
i Olav den Helliges tid, men byg�
gende på samme grunnsyn: Kristus
som folkenes förer, forkynt av Kir
kens ved vielse og rettmessig sen
d.else utrustede · menn.
Oslo, 20. juni 1930.
Olav Offe1·dahl.
Biskop av Selja,

*
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Hvad Hellig Olav har betydd for
Norge mens han levet og efter sin
död er det vel ikke nödvendig si
noget om til nordiske katoliker. St.
Olav er kjendt i Sverige · og Dan
mark, i Finland og på Island.
Betydningen av at hele Norge om
trent nu får vii feire nihundrede
årsdagen for hans död - og i den
anledning leter vidt" og bredt efter
de grunde, de skal angi for festlig
holdelsen - tror jeg först og fremst
ligger i dette:
Folket kan neppe undgå at bli
tvunget til selvbesindelse - med
eller mot sin vilje, til at trenke over,
om de1 endda har viljen til at
kjwmpe for sin eksistens som folk,
om det endda vil bli ved at vrere
et l.:ristent folk - og i hvilken ut
strrelming det endda er et kristent
folk.
Som _en foreteelse av symptoma
tisk betydning kan det kanske vrere
umaken vrerd at nevne, der er netop
i disse dager her i Norge blit reist
en aktion - fra lregehold og fra
socialt interesserte hold ellers � for
at få »abol'lus p1·ovocatus» gjort lov
lig i endda meget större utstrrek
ning end hittil. Der er i virkelig
heten ikke andet at si til det, end at
kristne mennesker, som tror, Gud
interesserer sig personlig og intenst
for hvert eneste menneske, der efter
Hans vilje blir vakt fra ikke-eksi
stens til liv i al evighet - kan ald
rig indrömme, at barnedrap er· til
latelig. Om barnet blir drrept i
morsliv nogen uker efter undfan
gelsen, eller nogen uker efter födse
len, eller en halv snes år efter föd
selen, er i denne forbindelse like
gyldig. Et menneske må selv ha
forbrudt sit liv, för andre menne
sker kan ha ret til at henrette det,
og det nrna vite, hvorfor det skal
offre sit liv, för nogen kan stille
krav til det om, at det skal offre
livet.
Derimot har praktisk talt alle he
denske kulturer tillkjendt sine vil
kaarlige eller selvvalgte autoriteter
retten til atavlive individer som ved

sin . blotte eksistens - altså ikke
ved sin skyld -- er unyttige, plag
somme eller farlige for et samfund.
Det er helt naturlig, siden de ikke
kjender, eller erkjender, nogen åpen
baring av den absolutte Autoritet
- autorskapets autoritet, som vi
erkjender i Kristus, »Auctor Vitae».
Det er derfor bare ganske naturlig,
at hedninger altid vil tilkjende for
reldre, eller slaveeiere, eller Staten,
ret til at avlive barn som ingen har
interesse av at opfostre. Og fölelses
mressig er det selvfölgelig mindre
frastötende at drrepe et foster på
de förste utviklingsstadier, end at
sreUe ut et nyfödt spredbarn - som
ialfald har enslags passiv forsvars
evne derverl, at det kan slumpe til
at apellere til visse nokså alminde
lige menneskelige fölelser for barn.
Aktionen for denne lovrendring
som jeg ovenfor har nrevnt, er kom
met frem iår, akkurat ni hundrede
år efter at Sankt Olav faldt på Stik
lestad og med sin död beseglet den
.förste· del av et livsverk, som blandt
andet gik ut på at gjöre ende på
barne-utsrettelserne - trygge også
de barneliv, som ingen. uten Gud
bröd sig om.
Hvilken mottagelse dette forslag
til lovrendring vil få i. det norske
folk - det vil vise, i hvilken ut
strmkning nordmrendene endda hol-
der fast ved den religion, som St.
Olav plantet i landet.
Lillehammer, 16. juni 1930.
Sigrid Undset.

*

For Norges rike som politisk en
het var det av grundlreggende betyd
ning, at Olav Haraldsson blev Nor
ges evige konge. Det hadde lrenge
set uvisst ut med landets skjrebne:
1n�n · Olavs helgenophöielse sikret
hans. rike ret til at bestå, riket var
blit »St. Olavs arv». Jubileet isom
mer vil antaglig styrke fölelsen av,
at kongens liv og död blev avgj ö
rende for al fremtid.
Jubileet skal feires i ga:rnmelt
sagaland; mellem mindesmerker fra
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norsk midelalder, De gamle kirker,
den gamle religiöse kunst, Draum
kvredet og middelalderlig kirke
sang, vil före det svundne nrer og
styrke vort folks fölelse av dets
gjreld til det norske samfund som
i århundrederne efter kong Olavs
död - under helgenkongens vrern,
som man trodde - utviklet kristen
kultur og skapte human lov.
Oslo, 19. juni 1930.
F1·edrik Paasche.

'

Professur.

*
Ingen kan idag riktig mål� Hellig
Olavs makt i vårt folks 900 årige
sjelshistorie. Den kan kanskje over
vurderes i feststunder og i festtaler,
men den må heller ikke undervur
deres. Den makt han engang eiet i
nordisk sinn viser den historiske
utstilling i jubileumsbyen. Hele
Norden stiller sig rerbödig op og
taler til os fra nisjenes statuer.
Det er nordisk middelalder som her

taler gjennem deh nordiske kunst
som i hans skikkelse har skapt ut
trykk for sine fölelser. Det er' yd
mykhet, angst, sorg, fortröstning,
bönner som gjennem århundrer·har
steget op foran disse statuer som
brerer vår helgenkonges trekk, som
har sökt fred og hjelp hos vår »·Rex
perpetuus Norvegiae», Slik var per
sonlighetens makt for middelalde
rens mennesker, likeso1h den var
det for grekerne, fordi de var Hvets
kun.;;t�iere. Helgener og he'roer hjalp
menneskene til å leve livet, ikKc
gjöre dem livet fremmed. N:år Hel
lig Olav, en kriger og. en skald, en
elsker og en martyr, ved Stiklestad
gikk inn i udödelighetens rike, så
var hans kjrerlighet til sitt . verk,
hans mot, hans offervilje til döden
en utstråling av noget evig, hvor.fra
det enkelte menneske også kunde
hemte sig hjelp.
Oslo, juni 1930.
Dr. Ha1·1·y Fett.
Riksantikvar.

ISLAND ANTAGER VÅRT KATOLSKA
CREDO.
Il. KRISTENDOMEN UNDER KOLONISATIONSTIDEN.
Efter att munkarna hade funnit
Island blev landet i längre tid obe
bott av andra. Särskilt nämnas tre
personer som gjorde ett kort besök
på Island, där de endast stannade
under en eller två vintrar. Den för
ste av dessa var Gardar, en svensk
som kom omkring år 860 och kal
lade landet Gardarsh6lmi ( Gardars
holme). Den andre, en norrman:
Naddodm· landade ungefär vid same
ma tid. Han gav landet namnet
Snreland (Snöland). Den tredje var
Hmvna-Fläki (Korp-Floke). Han
gav landet det kalla namn som det
ännu bär: Island.

Slutligen kommo också de första
kolonisterna omkring år 870-874.
De två första voro Ing6Ifur och
Hjörleifur. Den senare hade härjat
på Irland och tagit med sig tio trä
lar därifrån. Då Irland mider denha
tid liksom dess grannländer var allt
igenom katolskt, har man anledning
a:tt förmoda att invandrare därifrån
voro kristna män. · De tre ovan
nämnda trälarna hämnades på sin
husbonde efter att hava framkom
mit till Island, ty de tvingades' till
alltför tungt arbete ( att draga pld•
gen) och de dräpte sin husbonde.
Därefter flydde de till Västman-
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öarna som lågo i härheten men ble
vo sedan upphunna av Ing6lfur och
hans män och dräpta. Västmanöar
na äro uppkallade efter dessa ir�
ländska trälar, ty irländarna kal
lades västmän. Som man ser hade
dessa kolonisationstidens första
kristna varken ett ärorikt eller lång
varigt öde här på Island.
Men La11dnamab6k säger oss att
åtskilliga kommo från Irland, Skott
land och Hebriderna och den· berät
tar, att de flesta av dem som kommo
därifrån, även de· som voro av nor
disk eller germansk stam, voro
'kristna. Indirekt meddelar oss sam
ma källa, att många fler än den
nämner kommit från Irland och
Hebriclerirn. Det är till exempel
blott av en · tillfällighet att den be
i·ättar om trälar, tjänstefolk och
mindre framträdande män som
kommo hit i sina herrars sällskap.
Om åtskilliga frigivna · slavar ve ta
vi att de voro irländare.
Landnamah6k slutar förövrigt
med följande ord: » Vise män säga
att några av de kolonister som upp
byggde Island varit kristna. De
flesta av dessa kommo västerifrån.
Bland andra nämner man Helge
den magre och örlygur den gamle,
Helge bjola, Jörundur elen kristne,
Udur cljupaugcla, Ketill enn fiflski
( den tokige) och ännu andra, som
komma västerifrån. Åtskilliga bland .
dessa höllo väl fast vid sin kristna
tro intill döden. Men den gick icke
i arv i många släkter, ty sönerna av
nå,gra bland dessa kristna män
byggde' avgudatempel och offrade
till gudarna och landet var full
ständigt hedniskt omkring 100
vintrar».
De flesta ,av dessa kristna kolo
nister voro fränder till Ketill flat
nefur (flatnäsa). Denne Ketill hade
bosatt sig på Hebriderna och hade
blivit storhövding där. Alla hans
barn hade antagit den kristna tron
med undantag av Björn hinn aus
tr�ni (den österländske'}, som blev
efter i Norge ( öster OI!'L�ebl'iderna).

'

Av denne Ketills släktingar som
kornrno hit till landet och blevo
kristna kan man nämna öl'lygur
Hrappsson som var son till Ketills
broder. Om honom har det berät
tats, att han fick med sig trä från
Hebriderna för att bygga en kyrka
förutom en j ärnklocka, ett Plena
riurn (fullständig mässbok) och
vigd jord att lägga under kyrko
byggnadens hörn.
Först landade han på den nord
västra kusten av Island och kallade
den fjord där det skedde P atreks
fjördur (Patriksfjorden) som den
ännu heter. Detta gjorde han på
grund av ett löfte · som han gjort
under sjöresan i livsfara. Honom
hade blivit sagt på Hebriderna, att
han skulle landa där Jrnn från ha
vet såg två berg med en dal emel
lan och bosätta sig vid foten av det
sydliga fjället, där han också skulle
bygga kyrkan. Han reste alltså vi
dare för att finna den trakt där han
skulle slå sig ner. Då han korn för
bi Snrefellsnesjökeln såg han från
havet två mäktiga berg med en dal
i mitten. Där föll järnklockan ut
av skeppet. Han landade där. Fann
järnklockan vid stranden och bygg
de där en kyrka vid Esja-bjrerg.
Men ödygur var icke ensam. Ty
det har sagts: örlygur och hans
fränder trodde på Kolumba. TiH
lika är berättat att de ännu voro
odöpta, men detta tycl<,es endast
gälla släktingarna. Och det tilläg
ges, att Torleifur, en av dem blev
kristen. En son till Ketill flatnefr
är redan omnämnd: Helgi bjolan.
Mer berömd är en · av hans döttrar :
Udur djupaugda. Hon blev gift med
Olav den vite, som hade härjat på
Island och där blivit konung. Då
hennes man hade fallit i ett slag,
reste hon till Hebriderna med sin
son Torsteinn. Därifrån for hon till
Island med sin son och hade på sitt
skepp 20 fria män. Hon hade
skänkt många av sina slavar fri
heten. Och dessa fingo andelar av
det land som hon tog till sitt om
råde på Islands västkust. Av dessa
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frigivna nämnes Erpur, som var
son till Meldun, Skottlandsjarl, och
Margjol, Erpurs moder, var dotter
till Gljomal Irlandskonung. Denna
Margjol reste med sin son till Is
land. En annan frigiven slav som
bosatte sig på liknande sätt är
Hundi från Skottland. Udurs släk
tingar voro kristna ; det kan man
förstå av den anmärkningen, att
efter hennes död fördärvades hen
nes släktingars tro. Själv var hon
icke blott en mäktig härskarinna.
Det berättas också om henne, att
hon var döpt och mycket troende.
Hon lät uppsätta kors på flera höj
der i närheten av sin gård. Dit gick
hon för att förrätta sin bön. Där
efter betraktade hennes närmaste
dessa höjder med mycket förtro
ende. Udur var en praktälskande
kvinna. Dagen före sin död lät hou
hålla ett stort avskedsgille. Hon
blev begraven vid stranden, så att
graven besköljdes av havet i flod- ·
tiden. Detta hade hon själv bestämt,
då hon icke ville ligga i ovigd jord.
En annan dotter till Ketill flatnefr
var Jörum manvitsbrekka. Hennes
son Ketill fiflski var också en av
de berömdaste kristna kolonisterna.
Han slog sig ner i Kirkjubrer (Kyr
kogård) , där paperna förut hade
bott. Om hans efterkommande be
rättas det uttryckligen, att de för
blevo goda kristna, något som icke
skedde i flertalet av de kristna kolo
nisternas familjer.
Landnåmabök säger, att efter
Ketill fif}skis död en hedning vid
namn Hildir bosatte sig där i den
tanken att 9ckså hedningar kunde
få bo där. Men då han kom fram
till gårdens gräns och ville gå vi-
dare, föll han plötsligen ner död.
Därigenom bekräftades den gamla
folktron, att inga hedningar fingo
bo i Kirkjubrer.
Ketill flatnefr hade ytterligare en
dotter Törun hyrna, som blev gift
med en av de berömdaste kolonis
terna på norra Island · nämligen
Helgi magri, stamfader till en stor
släkt och tillika kristen. Han var

son till Eyvindur· med tillnamnet
austmadur (Östman) och Raförta,
dotter till Irlandskonungen Kjarval.
Han var född på Irland men fick
sin uppfostran på Hebriderna. Men
då hans fö'räldrar kommo och be
sökte honom där, hade han blivit
så mager, att de icke tordes låta
honom bliva där längre utan togo
honom med sig och från denna tid
fick han heta Helge den magre.
Visserligen var han kristen, men
hans tro tycks icke ha varit myc
ket stark, ty fastän han trodde på
Kristus, gjorde han löften till Tor
på sjöresor och i svårigheter. Han
kallade sin gård efter Kristus
Kristnes.
Två irländska bröder kommo till
Island vars ätt också är värd att
minnas med heder nämligen den
gamle Termodur och Ketill Bresa
sönner. Jö1·undur hinn kristni var
en son till Ketill Breason. Om ho
nom har det blivit sagt, att han
framlevde ett uppbyggligt liv som
kristen ända till sin död. Då: · han
blivit gammal, drog han sig tillbaka
från världens larm och levde som
eremit. Ketill Bresason hade också
en dotter som hette Edna. Denna
blev i I sland gift med en man vid
namn Konåll. Deras son var As6l
fUl' alskik, som kom till Island och
fick ett slags helgonrykte till och
med bland åtskilliga av hedning
arna.
Han landade först på, ö stlandet,
men om Asölfur har det blivit sagt,
att då han var kristen, ville han
icke umgås med hedningarna icke
ens äta hos dem. Asölfur hade elva
reskamrater, alla irländska, vilket
kommer oss att tänka pa de gamla
papernas sed att sammansluta sig
i grupper på tolv man. Från öst
landet reste de västerut, men om
reskamraterna berättas blott, att tre
av dem dogo på resan. Först kommo
de till bygden omkring Eyjafjöll pä
Islands sydkust. Där uppslogo de
sina tält. Men Asölfur byggde sig en
hydda ett stycke från bonden som
bodde där och med hans tillåtelse.
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En å flöt strax invid hans hydda.
Vintern skulle snart börja, och ån
blev full med fisk. Då bonden Tor
geirr såg detta, ville han taga plat
sen från As6Ifur och förebrådde
honom, att han hade tagit hans
bästa fiskeplats. , As6Ifur drog då
bort därifrån och byggde sig en an
nan hydda längre västerut vid stran
den av en annan å. Men så snart
han kom fram till denna å, såg man
att också den blev full av fisk, men
från den första ån hade alla fis
karna försvunnit. Folket i trakten
jagade då As6Ifur och hans följe
slagare också från denna å. De
slogo sig då ner ännu längre väster
ut. Men åter skedde det, att det var
fullt av fiskar där As6Ifur var, men
från de andra åarna voro de för
svunna. Bönderna i trakten kallade
dem då trollmän, men bonden Tor
geirr sade att han höll dem för goda
män. Nästa vår reste de bort från
detta ställe och slogo sig ned på
sydvästkusten av Island, på Akra
nes, där Jörundur kristni bodde
nära örlygurs bygd. As6Ifur bygg
de sig där en hydda som han kalla
de H6lmi. Hans hydda fanns på den
plats, säger Landnama, där nu kyr
kan liggei'.
Landnamab6k berättar oss om
tvenne drömmar som folk senare
hade med anledning av As6Ifur. I
den tiden bodde på H6lmi en bonde
vid namn Halld6r. En stallpiga .hade
för vana att torka fötterna på den
tuva, som bildade As6Ifs grav: Hon
drömde en, gång; att As6Ifm· · 1mm
till henne och förebrådde henne ätt
hon gjorde detta ochdifrigenon1 ned
smutsade· hans ·boning, · :rhen, hade
han sagt i' drömmen, om ·du berät
tar din dröm för Halld6r skall allt
bliva dig förlåtet. Hon gjorde detta.
Men fick , till svar, att · man · icke
skulle fäst; sig vid allt som kvinnor
kunde komma att drömmä.
Meri i den tiden då Rodolf biskop
drog bort från Brer i · Botgarfjord
efter att hava varit ,nitton år på
Island, kvarstannade tre nninkai· i
det Iflla klost'er som de · där hade.

En av dessa munkar såg i dröm
men As6lfur komma till sig och
säga: »Sänd din dräng till Halld6r
i H6lmi och köp av honom den tuva,
som ligger . på vägen till stallet och ·
giv för den 1 lod silver.» Munken
gjorde detta. Drängen köpte tuvan.
Han grävde i jorden och fann där
mansben. Han tog dessa med sig
hem.
Följande natt drömde Halld6r,
att As6Ifur kommer till honom och
säger, att bägge ögonen skulle falla
ur hans huvud, om han icke köpte
dessa ben tillbaka för samma pris
för vilket han sålt dem. Halld6r
köpte då As6Ifs ben och lät göra
ett träskrin för dem, som han satte
på · altaret. Därpå sände Halld6r
sin son Illugi till utlandet för att
håmta trä för att bygga en kyrka.
Vid Islands kust fick Illugi icke för
styrmännen landa var han ville .
Han kastade då byggnadsmaterialet
över bord och sade, att det skulle
landa där As6Ifur ville. Tre nätter
därefter hade alla trädstammarna
utom två landat vid H6lmi. Där lät
Halld6r bygga en kyrka, trettio al
nar lång och betäckt med trä. Han
helgade den med Gud åt Kolumba.
Det har icke mycken betydelse
att uppräkna en tjugo andra, som
kommo från öarna omkring Eng
land. Om några .a v dessa heter det
uttryckligen att de voro kristna,
om andra kan man sluta sig till det
av ett eller annat som berättas om
dem. Om vi medräkna släktingarna
till dessa som äro omtalade, kunna
vi beräkna 100-200 kristna på Is
laiid. Tillägger man så de irländska.
slavarna, kan man sluta sig till ett
antal mellan 200 och 300. Ty fast
än vi ännu höra om slavar, höll
slaveriet på att försvinna. Denna
siffra är dock liten och försvinnan
de bland de tusenden som efter ko
lonisationstiden ( denna varade 60
år) bodde på Island. Särskild be
tydelse hade det dock, att några av
dessa kristna voro inflytelserika
män och stora ättefäder som Helgi
magri.
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Även märka vi, att det ständigt
blev kvar en liten gnista av kristen
domen i landet, även om de flesta
kristna familjerna . avföllo. Dess
utom bör man minnas att fromnm
mäns - som t. ex. As6lfs alskiks
- liv knappast kunde bliva utan
aI1 verkan. Dock var landet vid
kolonisationstidens slut då altinget
år 930 upprättades fullständigt hed
niskt, vilket. man allra bäst kan
sluta sig till av det faktum,· att la
garna icke taga minsta hänsyn till
de kristna.
Men hedendomen hade dock bör
jat att mista sitt anseende. Om
Hjörleif som först slog sig ned på
Island tillsammans me.d Ing6lfur är

det berättat, att han icke ville offra
till gudarna. Om två andra män
berättas, att de blott trodde på sin
egen makt, varför båda fingo till- ·
namnet: den gudlöse. Om en annan
hedning, sonson till ovannämnde
Ing6lfur, är det sagt, att han var
den utmärktaste man bland alla
hedningar som man känner. Då
han låg för döden, lät han bära sig
ut i solskenet och anbefallde sig till
den Gud som hade skapat solen.
Han hade också levat lika ,·ent som
de bästa kristna. Det var också so
nen till denne hedning, som gav den
definitiva bestämmelsen, att den
kristna tron skulle omfattas av alla
på I sland.
Johannes Gunnal'sson.

O R D E T*) O M JE O T E S KA B E T S
U O P L Ö S LI O H E D .
Maa det vrere en ganske lreg, evan
gelisk Kristen tilladt at fremföre et
Par Bemrerlminger, kaldt frem ved
Fru Sigrid Undsets »Svar til en Sog
neprest» ?
Jeg maa straks begynde med In
drömmelser. Maa desvrerre med
give, at Luther, under srerlige Om
strendigheder, tillod en bestemt
» Rangsperson» at tage sig en Med
hustru, og jeg vil tilföje, at hans be
kendte »Predigt iiber die Ehe» paa
sine Steder synes mig saa usmagelig
- som Katoliker kan önske den !
Selvfölgelig indrömmer jeg ogsaa at
det er i Strid med Kristi egne Ord at
vie fraskilte - som det kan ske
i vore Kirker. Men samtidig maa
jeg minde om, at vi har Prrester,
som stadig nregte:r at forrette den
Vielse, at lEgteskabet ogsaa hos os
hrevdes som livsvarigt, uoplöseligt
»Engifte» og staar saaledes for
kristne Protestanters Bevisthed selv om det ikke anerkendes som
* )Matt. 19. 4-10. :Mark. 10, .5-13.

Sakrament, fordi Kristus ikke har
indstiftet det, eller lmyttet et syn
ligt Tegn til dets Indgaaelse. Alt
dette er saa kendt, at det nreppe be
höver at gentages.
Men hvad jeg her vilde frem
drage, fordi det har vakt min op
rigtige Forbavselse, er dette, at den
katolske Kirke, der ellers er saa
konsekvent, ogsaa synes mig lidt i
Strid med det Ord af Herren, naar
den hrevder, at kun den i kristen
Kirke indgaaende Forening er lEg
teskab og som saadant ubrydelig.
Jeg har udtrykkelig spurgt katol
ske Prrester derom og af dem faaet
det bekrreftet - holder mig altsaa
til deres Ord. Et lEgteskab, indgaa
et paa anden Maade, for Eks. bor
gerlig beseglet, er ikke absolut bin
dende, kan brydes som en Elskovs
forbindelse, og Parterne derefter
indgaa det enegyldige JEgteskab
med andre.
· Men Herrens Ord om lEgteskflbet
gjaldt jo de F01·bindelse1·, som den
Gang fandtes og vax indgaaede paa
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jödisk eller samaritisk Vis. D a Fari
sreerne nrevnede, at Moses tillod en
Mand at give Hustruen Skilmisse
brev, svarede Herren ikke : »Ja, det
var den Gang, inden det sakramen
tale lEgteskab fandtes, men det
. komm er nu.» Nej, han hrevdede
lEgteskabets Uoplöselighed ogsaa
under den davrerende Form, förte
det tilbage til »Begyndelsen», til
dets Helligheds Grundvold, Guds
Indstiftelse og sagde, at hvad han
havde . s3:mmenföjet, maatte Men
nesk{'.t _ ikke adskille. Saa absolute
var Ordene, at Disciplene forfrer
dede udbröd : »Da er det ikke godt
at gifte sig ! »
I den förste Menighed maa Her
rens Syn have vreret raadende. J eg
tilstaar min Uvidenhed om, naar
den kristelige lEgtevielse blev ind
fört. Mulig skete det hurtigt, mu
ligt blev ogsaa de lEgtefrellers For
hold, som gik over til Kristendom
men, velsignet eller paany beseglet
i Menighedens Samfund ; men ogsaa
fol'inden blev det erkjendt for gyl
digt og bindende. Ellers kunde jo
ikke St. Paulus*) skrive, at en kris
ten Hustru er pligtig til at blive hos
sin hedenske Mand, hvis han önsker
<let, og en kristen Mand hos sin he
denske Hustru - skönt der jo ikke
har vreret Tale om kristelig Vielse.
Kun hvis Hedningen vil skille sig,
staar det ham frit - men om at
gifte s1g igen for den anden Part
er der ikke Tale.
Og maa man dog ikke for at vrere
i Overerrsstemmelse med Herrens
Ord, anerkende - lEgteskabet som
uoplöseligt, ikke blot hvor det er
indgaaet i kristen Kirke, men ogsaa
under de Former, der bruges i an
dre Samfund og Lande ?
Evangeliske Missionrerer gör det
-- ogsaa hvor Flerkoneri gör Sagen
mer indviklet. So_ri1 jeg hörte en
Missionrer sige : »Den förste Hu
stru maa da betragtes som den rette,
til hvem Forholdet er bindende, de
*) 1 Kör, 7. 12-'--13.

senere som Medhustruer, fra hvilke
en Mand kan skille sig».
Saavidt jeg husker, var der en
afrikansk Hövding, der med sin
Overgang til Kristendommen bad
bm at maatte beholde den Kone,
han foretrak ; det var ikke N :r 1 .
- hende afgav han heller end ger
ne - men Nr. 4. Missionreren fölte
sig imidlertid bunden af Kristi Ord
og fastholdt, at den förste var Hu..
struen, fra hvem en Mand ikke mam
skille sig. Jeg tilstaar, at jeg fandt
det lidt haardt for Hövdingen.
Og jeg vil föje til, at det Ord al'
vor Herre synes mig svrert, ubegri..
helig svrert. Ikke i Almindelighed ,
men i sreregne Tilfrelde. Der er
Mennesker, som har hugget dere:,
Tanker, deres Hjrerter blodige imo cl
det Ord, som har tigget Herren o m
at tage det bort eller kaste nyt Lys
over det - og som saa i Lydighed
mod Ordet har ladet det knuse dere:s
Liv.
Fru Sigrid Undset siger, at »for
kristen mennesker, som tror, der er
bare et fuldkomment gode, Guds
besittelse, kan det ikke synes umu
lig eller ubarmhjrertig, om de maa
bli ved at holde sig for bundne selY
af et ulykkeligt ekteskap».
Nej, det mener jeg heller ikke skönt hvem af os har det fuldkom
ne Gode saa haandgribeligt, at det
opvejer alt andet ? St. Paulus siger :
»Ikke at jeg har grebet det, men jeg
jager derefter, om jeg dog kunde
gribe det». Alligevel kan man sik
kert medgive, at det som Regel ikke
er overmenneskeligt at vrere bun
den af et ulykkeligt lEgteskab, naar
man kan leve skilt fra den plag
somme lEgtefrelle. Og kan man
vinde overflödig Fortjeneste til
bedste for hans Sjrel, har man en
Opgave, der vel i nogen Maade maa
kunne holde En oppe.
Dog et er der, som jeg synes, Fru
Sigrid Undset overser.
Det er ikke dette, at »könsom
gang er en fornödenhet som mat og
drikke» og »caelibat en umulighet».
Jeg tror, at der er mange reformerte
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Kristne, som . ikke deler dette Re
formatorernes Syn. Nej, det er no
get langt vresentligere. Idet det .
ulykkelige .lEgteskab opretholdes,
kan det forske1·tse det lykkelige, det
1·ette - den Forbindelse, hvori to
Mennesker gennem Samliv naar
Udfoldelsen af alle· deres Livsmulig
heder, af deres hele intime Person
lighed. Og selv om en Kvinde var
rede til, for sit eget V edkommend.e
ogsaa at give Afhold paa dette, saa
bliver det dog - ja, netop »ubarm
hj rertigt og umuligt» at ofre den
andens, den elskedes Uddyben og
Hjrerteberigelse. Hvis man har set
et Menneske forringes og visne,
menneskelig talt gaa tilgrunde, for
di den rette Medhjrelp ikke stod ved
hans Side, saa ved man, hvad det
vil sige. Det er som for en Mor at
se sit sprede Barn sygne hen og dö
af Mangel paa Nrering - uden at

tui·de lregge det ved Brystet. Det er
>>plus qvam possum>> , som St. Fran
ciscus sagde.
Det har til Tider staaet for mig,
at dette Kristi Ord maaske kunde
forstaas mer aandeligt, ikke saa
bogstaveligt, thi han siger jo selv,
at alle ikke rummer det � og det
kan ikke grelde den bogstavelige
Opfattelse. »Aanden levendegör» og trrengte man dybere ind i den,
kom man maaske udenom »Bogsta
ven, som ihjelslaar». Dog dette faar
staa hen. Men at Ordet i specielle
Tilfrelde kan blive overmenneske
lig svrert i sit Krav, maa jeg fast
holde. Og kan ikke se andet end at
man, for at vrere i fuld Overens
stemmelse med det, urna lade det
grelde lEgteskabet ove1 hovedet. Og
saa det, der ikke er kristelig indgaaet.
Ingeborg Maria Sick,

,,

D E N SA � . R I C H A R D R EVN O L D S '
M A R TYR I U M.
Ingen stad i hela världen kan täv
la med Rom när det blir fråga om·
hennes oräkneliga skara av heliga
martyrer. Men Londons Tyburn har
ävenledes helgats genom det blod
vilket där utgjutits av ett mycket
stort antal martyrer för Kristi sak,
och det brittiska imperiets huvud
stad, som i flere avseenden påmin
ner om kejsartidens Rom, har, så
föga det än beaktas i våra dagar,
genom dem iklätts en härlighet som
vida övergår hennes jordiska stor
het. Att en av dessa lysande mar
tyrer utgått ur det samfund, som
på ett så underbart sätt förmått be
vara sin existens allt intill närva
rande stund är ägnat att yttermera
öka vår vördnad för Englands bir
gittinerorden.
Den salige Richard Reynolds blev
novis i Syon House, det engelska bir-

gittinerklostret i Isleworth, år 151 2,
men tillbragte enligt bruket på den
tiden sin novistid utanför klostret,
under tillbörlig ledning; Därige
nom kunde han fortsätta sina sb,1dier vid universitetet i Cambridge,
där han redan år 1 5 09 tagit magis
tergraden och senare blev utnämnd
till universitetspredikant. Han· var
utomordentligt vältalig och utmärk
te sig framledes ännu mer för
sina predikningar än för sin stora
lärdom. År 1 5 13 avlade han sina
klosterlöften och var då allaredan
prästvigd, varav vi kunna sluta att
han var omkring tjugofem å,r gam
mal, då denna ålder är den lägsta
som fordras för upptagning i bir
gittinerorden. Den ärevördiga abe
dissan Gibbs hade innehaft sitt äm
bete. i femtio år då Ri chard Rey-
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nolds 1islad<i sina löften, och fader
att gå u t i bygderna, enligt pläg
John . Trowel var generalkonfessor.
seden i England ( ehuru aldrig i
Richard Reynolds fick tillbringa
· Syon) före konciliet i Tricnt. Mer
· fjorton år i frid och ro under ut
än en gång har hon besökt Syon,
övande av sina- klosterliga förplik
och det var Richard Reynolds som
telser. Nittiofyra volymer i Syons
rådde henne att u ppsöka den sal.
bibliotekskatalog voro märkta med
Thomas More i . anledning av ko
hans namn och utvisade omfatt
nungens tillärnade skilsmässa ; hon
ningen av hans studier ; stora åhö
besökte även w·olsey, den sal. John
rarskaror samlades för att lyssna
Fisher och många aridra inflytelse
till hans predikningar, och som
rika personer, och Cranmer förldabiträdande l:onfes
rade att hon »un
sor blev han ofta
lade
derbarligen
frågad till råds av
h inder i vägen för
sin tids ledande
konungens gifter
män. Hans trohet
mål». För att man
mot Gud uti bot
skulle kunna göra
sakramentet ·var en
sig av med henne
av de orsaker som
uppsattes en skri
slutligen föranled
velse, med all sä
de hans martyr
kerhet författad av
skap.
Henriks sekretera
re Cromwell, var
Näi· Henrik VIII:s
uti hon erkände
skilsmässoplaner
sin brottslighet, och
begynte d r y f t a s
på denna falska an
blev Reynolds råd
klagelse blev hon
frågad av Elisabeth
dömd till döden och
Barton, kallad »den
avrättades i Tburn
heliga mön från
den 20 april 1534.
Kent», . angående
Det råder icke det
en
uppenbarelse
minsta tvivel om att
vilkerr hoh · trodde
det var för den ka
sig ha fått mottaga.
tolska
kyrkans sak
Hon hade sett ko
som den fromma
nungen själv och
nunnan led döden.
sagt honom att om
han framhärdade i
I medlet av april
Den sal. Richard Reynolds;
sina syndiga uppså_t
1 535 fängslades de
och huvudsakligen i sitt giftermål
tre kartusianska martyrerna, pri
orn John Houghton, priorn Robert
med Anne Boleyn, skulle han icke
vara Englands konung sju m ånader
Lawrence och priorn Augustine
därefter. I detta sammanhang må
\Vebster, på' grund av att de vägrat
nämnas att Anne blev förklarad för
erkänna konungens supremati över
kyrkan, och den sal. Richard Rey
drottning i april 1533 och Henrik
exkommunicerades i oktober. Eli
nolds fick snart göra dem sällskap
'>abeth Barton, tidigare i tjänst hos
i Towern, under förevändningen att
han förmedlat sammanträffandet
en bonde, hade under en lång sjuk
mellan Elisabeth Barton och Tho
dom haft flere exstaser och förvär
m as More. Alla fyra rannsakades
vat sig ett rykte för heligqet. Hon
samtidigt några dagar senare. An
blev senare · benediktinernunna i
klagade 1 för att ha »bedrivit för
Canterbury och hölls i stor vördnad
rädiska stämplingar i avsikt att be
av folket, som ansåg henne för gud
röva konungen hans titel av engel
ingiven. Mången uppsökte henne i
ska kyrkans överhuvud», nekade
klostret och hon tilläts även själv
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fån garna härtill, och hårt ansatta
att åtlyda konungens befallning,
sade de att de icke skulle företaga
något som stred emot Guds och
hans heliga kyrkas lag. Vad Rey
nolds beträffar, anklagades han
dessutom särskilt för yttranden
som han skulle ha fällt i biktstolen.
Denna synnerligen avskyvärda pra
xis att genom bestickningar förmå
biktbarn att angiva sina biktfäder
för att dessa skulle kunna dömas
till dö1den, florerade på Henrik
VIII :s tid.
Domen avkunnades icke förrän
�ästa dag, ty j uryn förklarade sig
icke våga döma så heliga män till
döden. Cromwell yttrade då, att om
de icke lyckades överbevisa fån
garna om högförräderi, skulle de
sj älva avrättas såsom förrädare.
Under denna påtryckning gav ju
ryn med sig, »ehuru de efteråt blyg
des att visa sina ansikten» .
Den 2 9 april rannsakades fån
garna på nytt. Fader Maurice
Channcey beskriver Richard Rey
nolds såsom » en man med änglalik
uppsyn, älskad av alla och uppfylld
med Guds ande» . När Andley, kan
slern, sporde honom : » Varför fram
härdar du allena förmätet i din
åsikt tvärtemot parlamentsakten,
vilken innefattar så många höga
herrar och biskopar, j a, nästan alla
lorder i hela riket ?» svarade han :
» Jag hade i sj älva verket beslutat,
enligt vår Herres Jesu förebild då
Han stod inför Herodes' domstol,
att icke giva något svar, men efter
som I nödgen mig och för att till
fredsställa mitt eget samvete och
deras samveten som äro här när
varande, säger j ag att vår tro är av
större vikt och kan åberopa sig av
långt starkare vittnesbörd än eder.
Ty i stället för de få, soin I åbero
pen från detta ena konungarikes
parlament, har jag på min sida hela
den kristna världen utom detta rike,
j a, icke ens hela detta rike, ty en
dast en mindre del därav är på eder
sida. Och om även den större delen
av riket skulle förklara sig emot

mig, vore det icke emedan de trod
de så, utan de skulle endast låtsas
göra det, av fruktan att förlora vär
digheter och äreställen, eller i hopp
om att vinna kunglig gunst.» Här
bjöd Cromwell honom hastigt att
förklara om vem han talade. · »Alla
goda män i konungariket» , svarade
han. » Vad fädernas vittnesbörd be
träffar, så har j ag på min sida de
allmänneliga kyrkomötena och alla
kyrkofäder och lärare under fem
tonhundra år, synnerligast Sancti
Jeronymus, Ambrosius, Augustinus
och Gregorius.»
Sedan frågade man honom varför
han »illvilligt och i strid mot ko�
nungens myndighet hade avrått
många människor från att under
kasta sig konungens maj estät och
parlamentet». Härtill svarade Rey
nolds att han aldrig uttalat någon
egen åsikt emot konungen eller nå
gon annan myndighet, utom då han
under bikten tvingats att tala där
om. Det hade högeligen bedrövat
honom att hans maj estät fallit i så
svåra villfarelser, och hade han
icke sagt sin mening då, skulle han
öppet göra det nu, därtill förplik
tad av Gud och sitt samvete. Nu
befalldes han att tiga, men tillade
ännu : ,> Eftersom I icke tillstädj en
mig att yttra mera, mån I döma
mig efter eder lag» . Då domen bli
vit uppläst, sade han med stor fast
het : >>Detta ät världens dom�, och
bad om några dagars uppskov för
att kunna bereda sin sj äl att möta
döden såsom det anstår en munk
och god kristen. Han upplystes om
att detta berodde av konungens nåd.
Härtill svarade han : »Jag tror att
j ag skall -få se Herrens goda uti de
levandes land » . De heliga kartu
sianerfäderna iakttogo tystnad och
fångarna återfördes till Towern.
Starkey, en av Henriks kaplaner,
sändes av Cromwell jämte andra
personer till fängelset föt att för
leda fångarna till avfall, men na
turligtvis utan resultat. Domen av1rnnnades den 29 april, men avrätt
ningarna försiggingo först den 4
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maj. Den sal. Richards begä�an
villfors således.
Den 4 maj på morgonen släpades
martyrerna till Tyburn,' såsom bru
ket yar, på ett slags låga slädar
förspända med hästar ; på dessa
slädar eller rättare sagt bräden voro
fångarna fastbundna med huvudet
ål hästens svans. De fingo skaka
över kullerstenar, genom pölar och
vägsmuts under den tre mil långa
färd ert till avrättsplatsen. »I gär,
skrev den kej serlige ambassadöi:en
hos Henrik, »släpades tvärsigenbm
hela denna stad tre kartusianer
munkar och en birgittinermm;ik,
alla män av gott rykte och stor lär
dom, för att på ett grymt sätt av
rättas, endast emedan de vidhållit
att påven är kyrkans överhuvud ; . .
Och samma öde drabbade en präst
( den sal. John Hale, kyrkoherde i
I sleworth), emedan han talat och
skrivit om konungens leverne och
regemente.»
Då våra martyrer lämnade To
wern varken bleknade de eller dar
rade deras stämmor då de förklara
de sig vara »konungens trogna un
dersåtar och kyrkans lydiga barn.»
Såsom brudgummen till sitt bröl
lop gingo dessa män till döden,
vittnar om dem elen sal. Thomas
More, som från sin egen fängelse
cell åsåg deras avfärd. Det: för
mäles även att när det gjordes halt
vid Holborn en from dam knäböjde
och bad om martyrernas välsignel
se, i det hon torkade smutsen från
deras ansikten. En ofantlig folk
massa följ de efter under surmulen
tystnad. Nära den tredubbla galgen
stod en grupp ryttare� av vilka fem
buro masker. Konungen sägs ha
varit ibland dessa, men i varj e hän
delse voro de flesta av hovmänIJ-en
närvarande. Ännu i sista ögonblic
ket erbj ödos fångarna benådning
om de ville återtaga sina ord.
Tyburn företedde den sedvanliga,
fruktansvärda anblicken då en av
rättning för förräderi skulle försig
gå. I närheten av galgen brann en
eld uti vilken martyrernas hjärtan

och inälvor skulle kastas, och en
väldig kittel fanns i beredskap där
deras huvuden och lemmar skulle
förvällas för att efteråt uppsättas
på skampålar.
Kartusianerna avrättades först,
därefter J olm Hale och sist Syons
martyr. För att vara tillräckligt vid
liv under det påföljande slaktandet,
kvävdes de blott till hälften med ett
tj ockt rep. Den sal. Richard talade
till de andra och tröstade dem, lo
vande dem en himmelsk aftonvard
efter den skai;pa frukost de så- tåligt
undfått för sin mästares skull: Han
varken skiftade färg eller förlorade
sitt lugn och gick till sist i döden
själv med manligt mod. Då vår
martyr besteg bödelskärran upp
manade han det församlade folket
till trofast och ivrig bön för konung
en, så att icke han, som hade be
gynt sin regering liksom Salomo i
vishet och fromhet, såsom_ i, amme
härskare under sina senare år
skulle låta sig av kvinnor lockas i
fördärvet. När repet sattes kring
hans hals, tycktes han snarare
ikläda sig en kunglig kedja än ett
clödsverktyg, så stor var den glädj e
som lyste ur hans anlete. I själva
verket strålade hans ansikte under
hela hans martyrium mer än nå
gonsin av den heliga skönhet och
det själslugn som förvärvat honom
hederstiteln »Syons ängel».
De barbariska grymheterna full
följ des. Vi veta icke vad det blev
av n1artyrens kvarlevor, men nun
norna i Syon Abbey hava i sin ägo
kapitälet från en pelare på vilken
en del av dessa kvarlevor säges ha
vilat. Kapitälet bortfördes av nun
norna efter kJosb·Pts upplösning
och har åtföljt dem under alla
deras vistelser i främmande länder.
Nu förvaras det i de engelska bi e
gittinernas kloster i Devonshire.
Måtte elen sal. Richard Reynolds'
böner bidraga till att återföra ham
land till den sanna tron, för vilken
han led martyrdöden !
I

l(arin A ntell,
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A D EL E VO N O E O ER FEL D T.
IN M E M O R IA M.

Tl'e rosenkransal' vill i dag jag vfra
på Heliga Tl'efaldighetens fest,
i il'osf1·ändskap ditt minne stilla
·
ffra
med bön, så höves det din ande bäst.
Det äl' som om din fl'omma suckan
höjde
sig fl'ån din tomma plats i denna
stund
och än vi i gemensam andakt dl'öjdc
vid helgedomens gyllne altal'J'und.

Den trons föl'törnelse, som svåra
stungit
i denna värld, där mänskan mest
fal' vill,
för dig i ohöljd tydning ut har
sprungit.
Och efter stoftets år, som dig be
tvungit,
du hör ett tiden motsatt vara till,
där nu din 1·öst med helgons sam
manklungit.
I St. Arildsmånaden.
AUGUSTIN KOCK.

F A M I LJ E N , D E T ' K R I ST N E S A M F U N D S
O R U N N VO L L .
For ikke mange år siden uttalte
en av den gamle, historiske kristen
doms störste motstandere i Tysk
land: »Om 100 år vil der ikke mere
finnes nogen familie». Hertil svarte
en katolsk geistlig: »J såfall vil der
om 200 år heller ikke mere finnes
noget sivilisert samfund». Heri har
han utvilsomt rett. I stedenfor å
kalle mitt lille opsett for »fami
lien, det kristne samfunds grunn
voll», kunde det derfor likeså godt
kalles: »Familien, det siviliserte
· samfunds grunnvoll». Ti de to ting
faller i grunnen sammen.
All kamp mot kristen.domen og
kristne institusjoner förer nemlig i
sine siste konsekvenser til barbariet.
Behöver jeg for oplyste kristne å
före bevis for at ekteskapets oup
löselighet og hellighet, familielivets
lykke og barneopdragelsens etiske
grunnsetninger er godei' som kris
tendommen har skjenket oss og
som står og faller mea den? Like-

som den moderne videnskaps far
töi seiler under autonomiens stolte
flagg, således söker også våre mo
derne samfundsforbedrere gjerne å
overföre autonomien på det moral
ske område. Det skjebnesvangre
rop på frigjörelse fra alle hemmen
de bånd og skranker i det seksuelle
liv er ikke annet enn de siste kon
sekvenser av den såkalte »intellek
tuelle frihet» som Immanuel Kant
gjo1:de til et postulat for den viden
skapelige forskning. Men herom
må vi, den klassiske kristendoms
forkynnere, hevde: at hvis den men
neskelige ånd vil tilbakevise enhver
höiere supplering og ledelse, då
krever den for sig den svake slyng
plantes frihet til å lösrive sig fra
trestammen for hjelpelöst å synke
sammen, planetens frihet til å tur
de forlate sin bane for håplöst å
lmuses av andre · himmeliegemer.
·Forarmelsen og oplösningen i det
- ideelle liv innen vår ikke-kristne
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medverden vidner klart og tydelig
om at en sådan frihet ikke blot er
lovlöshet, men endog en forsyndel
se mot naturen.
I de stormangrep som i våre da
ger rettes mot familiens helligdom
merker man lrnn altfor tydelig mot
setningen mellem livs- og verdens
anskuelsene. I den verdensansku
else som slår vern om familien og
familielivet, nemlig den kristne,
står mennesket med Guds eget inn
segl på pannen. Han syner sig her
som et vesen der er utrustet med en
suveren sjel med alle dens fortrin,
som et vesen der skal vedbli å leve
i all evighet. Den moderne, nyhe
denske livsanskuelse derimot ned
verdiger og forringer mennesket
ved å frata det dets adel og koste
ligste smykker. Ifölge dens lrere
er mennesket ikke mere skapt i
Guddommens billede. Dets barn
doms- og ungdomshjem tör ikke
mere henlegges til Paradiset, men
må sökes · blandt de ville dyr i
Afrikas urskoger. Viljens frihet .
fremstilles som en veldig illusjon,
likeså sjelens udödelighet og salig
gjörelse i evigheten. Med sitt ånds
hovmot har således den nyhedenske
livsanskuelse berövet mennesket
alle dets adelsmarker i den synlige
skapnings verden og - åndelig talt
- fört det til tiggerstaven.
I lyset av disse kjensgjerninger
må kampen mot det kristne familie
ideal hetraktes.
Men her er det nettop vår tids
revolsj onrere samfundsforbedrere
glemmer den enorme taklmemme
lighetsgjeld, hvori det moderne sam
fund og, ikke minst, kvinnen står
til den gamle kristendom. Man
glernmer hvordan det så ut i de
hedenske samfund ved kristendom
mens fremtreden og . hvordan det
ser ut i hedningeverdenen den dag
idag. Ved å forkynne ekt,eskapets
hellighet og uoplöslighet har Kristi
kirke löftet kvinnen op fra hennes
dype fornedrelse og gitt henne en
ophöiet verdighet som hustru og
mor og prestinne i familiehellig'-

dommen, samtidig med at barnet,
fn1kten av det ekteskapelige sam
l iv, er blitt en dyrebar gave fra den
Allerhöieste.
I den helligste og rerverdigste av
alle böker fortelles det at Gud löf
tet sin skaperhånd over det förste
menneskepar, velsignet det og sa :
» Voks og former eder og opfyll
jorden ! » (I Moseb. 1, 28). Guds
förste velsignelse for menneskene
var altså en ekteskapsvigsel, en fa
milievelsignelse ! Gud velsignet det
bånd som forenet hjertene, som om
slynget familien. Han satte sitt inn
segl på helligdommen, og i dette
innsegl lyser tre edelstener: hellig
het, enhet og noplöselighet.
Om menneskene blott aldri . had
de glemt disse Guddommens hel
lige vigselstegn ! Strömmer av blod
og dynger av smuss hadde menne
skeslekten da undgått. Det er vist
nok sant at der aldri har eksistert
et folk som helt har forkastet ekte
skåpet. Til alle tider og i aUe ver
densdeler, hos Europas og Asias
gamle kulturfolk såvel som hos ör
kenens nomader og buskmennene i
Afrikas indre har ekteskapef og fa
milien alltid holdt sig i en eller
annen form. Men hvor blev det av
edelstenene som prydet Guds inn
segl ? Hvordan gikk det med en
heten, helligheten og uoplöselig
heten selv hos de höiest siviliserte
hedenske folkeslag?
Hvad var det annet enn polygami,
når den romerske statsreligion gjor
de adgangen ti1 skilsmisse så lett
for kvinner og menn at ekteskaper
av lengere varighet blev en ukjent
ting ? Sempronius's hustru gikk
uten sin manns tillatelse til de
offentlige ' idrettsstevner og blev for
skutt. Antistius's hustru led sam
me skjebne, fordi hun engang hvis
kende hadde underholdt sig med en
ilde beryktet fraskilt frue. Sulpi
cius mötte sin hustru på gaten uten
slör og jog henne öieblikkelig ut av
huset. På en romersk gravsten pri
ser en mann sin avdöde hustrus
dyd, fordi hun kun hadde vrert en
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manns hustru. I sannhet en eien
dommelig gravskrift ! Men man vil
forstå den, når man leser hos Titus
Livius at de romerske k,1 inner ikke
regnet s.in alder efter de skiftende
konsulater, slik som rnennene, men
efter antallet av de menn de hadde
vrert gift med og siden forlatt. Og
det var ikke bare det suksessive
mangegif te som blev tillatt av loven,
men også det samtidige. Ti ekte
hustruen hadde ikke lov til å be
klage sig over at hennes mann var
en hyppig gjest i bordellene. P å
samme måte ser vi i våre dager at
kineseren og hinduen ved siden av
sin lovlige ektehustru hår full fri
het til å ha såkalte medhustruer.
Hos nesten alle nutidens heden
ske folkeslag hersker flerkoneriet
med all sin brutalitet, sjalusi og
annen elendighet. Muhameds :til
hengere regner sin fullltommenhet
efter antallet av hustruer. Kongo
negeren vurderer sin rikdom og inn
flydelse efter sin boskaps störrelse
og sine hustruers antall.
Hvor dypt sank ikke rnenneske
slekten i råhet og umoral, så snart
ekteskapets enhet og uoplöselighet
var et tilbakelagt standpunkt ! Selv
jödefolket lrerte under sin babylo
niske landflyktighet å sönderrive
det ekteskapelige bånd. Offervillige
og tro hadde Jerusalems kvinner
fulgt sine rnenn, da seierherren förte
dem i lenker til Babylon. Forfört
og overlistet av hedenske kvinner
forlot en rn engde jöder sine hust
ruer som j amrende og ldagende til
trådte tilbakereisen gjennem örke
nen, idet de forbannet sine menn. ·
Og det ser ingenlunde . ut til at
forholdene i hedningeverdenen i.
våre dager er på vei til å bedres. Ene
og alene den gamle historiske kris
tendom, katolisisrnen, med sine
klare linjer i tro og moral og sin
urokkelige trofasthet mot overleve
ringens hellige arv kan ber hitföre
en endring. Hos de gart1le romere
tillot de tolv tavlers lov å oplöse et
ekteskap, h vis hustru en efter et par
års forlöp ikke hadde skjenket sin ·

mann noget barn. Den dag idag
gjelder den samme regel både i
Kina og Japan. Og i India inne
holder Manus lovbok fölgende be�
stemmelse : >>En hustru uten barn
kan forskytes efter otte års ekte
skap, en hustru hvis barn dör, efter
ti års og en hustru som kun fö\fer
sin mann dötre efter elleve års egte
skap». Den dag idag jager zulune
geren sin syke eller barnlöse hustru
ut av sin hytte og forlanger av hen
nes far at det kveg han har betalt
for henne leveres tilbake. Og for be
duinen er den ubetydeligste uover
ensstemmelse tilstrekkelig grunn til
å uttale det brutale og hjertelöse :
»Du kan gå ! » Dermed jager han
henne ut i den öde örken, bort fra
barnene som hun har födt barn,
grusommere behandlet enn kveget
selv.
For å gjöre en ende på all denne
navnlöse elendighet, gjenreise fami
liens helligdom og gjengi den litt av
Paradisets hellige duft har Guds
enbårne sönn gitt ektes\rnpet et sak
raments verdighet og smykket det
påny med det gudommelige inn
segl, hvori de tre hellige edelstener
funkler : Hellighet, enhet og uop
löselighet. Med gudommelig auto
ritet sönderrev han det skilsmisse
brev som Moses badde gitt jödene
»for deres hjerters hårdhets skyld»
og gav menneskene den eneste ekte
skapslov som gjelder og skal gjelde
til tidenes ende : »Derfor skal men
nesket forlate far og mor og forbli
hos sin hustru, og de to skal vrere
ett kjöd. Hvad Gud altså har sam
menföiet skal mennesket ikke ad
skille» (Matt. 19, 5-6).
Og mon det ikke for oss kristne
er en höist betydningsfull kjens
gjerning at Kristus i 30 år av sitt
liv helliggjorde ,familielivet ved å ta
p.el i alle en families sorger og gle
der? Det var tilvisse heller ikke uten
en bestemt hensikt at Frelseren be
gynte sin offentlige virksomhet som ·
lrerer og undergjörer ved en bryl
lupsfest. Med gripende og betyd
ningsfulle ord skildrer Skriften ek-
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teskap og familieliv, idet den sam
menligner det med det hellige og
ulöselige bånd som består mellem
Kristus og hans kirke. »Mannen
er kvinnens hode, likesom Kristus
er Kirkens . . . I menn, elsk eders
husfruer, likesom Kristus har elsket
Kirken og h·engitt sig selv for den»
(Efes. 5, 23-25).
Her er ikke sted og anledning til ä
komme inn på de mange foruroli
gende moralske bröst vårt samfund
for tiden lider av. Jeg skal bare
nevne at vi her l Norge har de mest
radikale ekteskapslover i hele ver
den nrest efter Sovj et-Russland.
Og hvordan har de virket? For
30-40 är siden var der 4-5 skils
misser pr. år, i 1926 var tallet ste
get til 680 skilsni.isser og i 1928 var
fället 804.
Overfor slike kj ensgj erninger kan
det vrere på sin plass å minne om
et ord av den be1;ömte franske for
fatter og psykolog Paul Bourget.
Han sier : »Skilsmissen er et suk
sessivt og regulre11t polygami, og en
hver form for polygamiet er et tegn
på at rasen går tilbake, förenn den
går aldeles tilgrllnne. Fölgen vil
först og fremst bli en oplösning av
ethvert menneskelig samfund i lös
revne individer uten nogensomhelst
solidaritet. Ved enden av enhver
revolusjon möter Iltan de tragiske
ord som Robespierre ropte engang,
d a m an presset ham til å under
skrive et oprop til folket: » Men i
Jivis n avn ?» Nåt· num har ofret alt.
samfund ,f\l, fnmiJie, for individd,
i hvis navn skal man da si til dette
individ : Gi nu dig selv som offer
for den almene interesse !.»
Dette er sanne og treffende ord.
Ti skal hustrnen kun vrere sin
manus elskerinne og barnet betrak
tes som en hyrde man må overlate
til det offentliges försorg, da får vi
atter barbariet, hvor den utöilede in
dividualisrne driver samfundet mot
avgrunnen. La kristendommens
höie, lyse idealer atter s-kinne for
vår slekt rundt omkring i de tusen
hjem, för det er for sent. Tilbake

til kristendommen, den fullstendige
kristendom, den katolske eller uni
verselle kristendom som ikke firer
og ikke går p å akkord ! Man vil
kalle oss reaksj onrere, fremskridts
fiender, gammeldagse. La dem bare
gjöre det ! Det tar vi med den stör
ste sindsro. Det kan ber vrere på
sin plass - som en passende slut
ning på denne hverdagsbetraktning
- å lyfte til schweizerprofessoren
dr. Bettex's manende appell til alle
dem som av feig menneskefrykt
svikter sin overbevisning og lmek
ker sammen, såsnart de beskyldes
for å vrere »gammeldagse» :
I som e1: arvinger til det evige liv,
men er blitt smittet av tidsåndens
og dannelsens serum, gi dog slipp
på tilbedelsen av denne tid og dens
visdom ! Overlat til elens egne barn
å hovmode sig av å tenke tidssva
rende, vrere på höide med tiden og
gå frem med den. Derved godtgj ör
de bare sin forgj englighet. Har vel
nogensinde en profet eller apostel,
j a Kristus selv vrert tidssvarende ?
Nei, då vilde deres samtids barn
ikke ha hatet, forfulgt og korsfestet
dem.
» Moderne, moderne ! » roper alle:
Forleggeren som vil selge en roman,
dikteren som önsker å få et drama
opfört, parvenyen som bygger sig
en 'praktfull villa, möbelfabrikanten
såvel som brudeparet som bestiller
sitt utstyr. Der finnes intet ord som
gjör et frykteligere inntrykk på våre
moderne samfundsformatorer enn
ordet »foreldet» eller »gammeldags».
Men vi som kjemper for umistelige
verdier setter vår rere i å vrere
gammeldagse som solstrålen og
stjernenatten, som morgenduggen
og den frådende bölge, gammeldagse
som moderkjrerligheten og barne
smilet, som tåren og bönnen og alt
som for evig vedblir å vrere skjönt;
Vi vil vrere umoderne som alt det
evig sanne, gammeldagse som bön
nen og Jobs klage, som Davids bot
og Salomos visdom, som Esajas's
og Daniels profetiske ord der sve
ver over århundredene som en örn
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over fjelltoppene, gammeldagse som
. Bergprekenen, Romerbrevet og Ja
hannes's Åpenbaring. Vi vil ikke
gå 100, men fulle 1900 år tilbake i
tiden. Gid vi kunde se og höre det
mange profeter önsket å se og höre
og ikke har sett. Vi önsker ikke å
vrere tidens, men e,1 ighetens barn.
Moderne oseandampere, hotell
innretninger og samferdselsmidler,
teleskoper og rn.ikroskoper :vil vi
prise. De er bedre cnn de gamle.
Men en nymodens Gud og en nymo
dens Kristus, en nymodens kristen
dom og en nymodens moral som til
later de hesligste synder og bryter

ned hvad Guds sönn ha1; opbygget
vei1der vi oss bort fra med forakt.
Vi kjenner ikke no annet fremskridt
enn »nrermare Gud», ingen bedre
dannelse enn utviklingen av Guds
hellige billede i oss. Og under den
stakkars syndige, fredlöse moderne
menneskehets selvforherligende lov
sang lytter vi til den kommende
doms fjerne torden, da englene vil
fly over himmelen og forkynne Jesu
Kristi komme, når han kommer
som de levendes og dödes dommer,
» den samme igår og idag og i all
evighet».
I(, l{jelstrnp.

C R E D O S B Ö C K E R.
Bland de katolska arbeten som
under de senare åren utgivits i Nor
den intager Peter Schindlers Litur
gi en plats för sig (Liturgi. En
Haandbog av Peter Schindler. J.
H.. Schultz Forlag. Kpbenhavn.
Hefte 1-7. 1928-1930). Dess vär
de framgår icke minst därav, att
det är en så diskutabel bok. Utstyr
seln är i all sin enkelhet furstlig.
Birgitte vVest har överträffat sig
själv i denna festliga omslagsteck
ning, som man aldrig tröttnar att
betrakta. Också innehållet stämmer
till glädje. Är det icke just detta vi
behöva: uppslagsböcker, sammel
verk, som lämna katolska översik-

ter' och utsikter ? Tillfällighetsöver
sättningar och små broschyrer ha
vi tillräckligt. Ett värdefullt till
skott till v år nordiska katolska lit
teratur var på sin tid Rauschens
Lrere.bog i den katholske Religion
l ---- N. Men detta arbete var till
största delen en översättning från
tyskan. Schindlers bok. är vuxen
fram ur nordisk mark. Den är ock
så mera fyllig och frisk än den
rauschenska läroboken. Man mär�
ker snart att författaren är en be
stämd, temperamentsfull herre, som
har rätt i allt och är van att tala till
entusiastiska anhängare. Men detta
är ingalunda något fel hos boken.
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Fi·ån början till slut har den en
levande, personlig prägel. Här fin
na vi icke en torr systematik.ers
uppradande av ktmskapsstoff, utan
vi höra en lärare tala med sådan
värme och kraft, att vi nästan
ibland tycka oss höra stämmans
skiftande tonfall. Ett speciellt liv
får denna framställning därav att
författaren är partiman. Man mär
ker snart, att han är en ivrig (men
icke fanatisk) anhängare av den
nutida s.k. liturgiska rörelsen inom
katolska Kyrkan med dess allvar
liga smak och konstideal. Särskilt
framgår detta av hans upprepade
förkastelsedomar över barocken.
Också den som icke delar alla hans
åsikter fängslas av den glans och
färg, som denha polemiska inställ
ning kastar över hans ord. På sina
ställen kan han närma sig gränsen
till det deklamatoriska. Även hän
der det, att lu,m icke förstått be
gränsningens skönhet utan l åter sin
framställning breda ut sig utanför
all rimlighets gränser. Sålunda upp
räknar denna liturgi ick,e mindre
än nittionio olika försl�g till in
skriptioner på våra katolska grav
stenar.
Mycket beaktansvärd är bokens
behandling av de orientaliska riter
na. Detta område är i allmänhet
också för bildade katoliker fullstän
digt obekant. Tyvärr är det icke
många av oss som riktigt betänka,
att kyrkofädernas kyrka var ett gre
kiskt-latinskt samfund, att de o'rien
taliska kyrkobruken och · kyrko
stadgarna på alla punkter där de
ej präglas av söndringens ande, ha
den heliga stolens fulla godkännan
de och att den byzantinska skismen
följaktligen är en abnormitet, ett
&år i det kristna hjärtat, som aldrig
kan upphöra att svida, så länge
söndringen varar. Med. iver arbetar
nwn nu på det stygga sårets läkan
de. Ett första steg är naturligtvis
ett upplysningsarbete, som lär oss
latinska katoliker förstå vad Leo
X III kallade »orientalernas värdig
het»;· som lär oss känna deras u r-

åldriga gudstjänstbruk och kyrkliga
sedvänjor, så att de mer och mer ·
märka, att vi av hjärtat skatta och
älska dem som bröder i Kristus, att
vi å vär sida icke hysa minsta agg
eller groll utan blott längta att åter
för�.nas med dem i den Kyrka som
väl är byggd på P etrus, men som
varken är grekisk eller latinsk eller
slavisk utan katolsk. I denna rikt
ning vill också Schindlers bok ar
beta. Han dölj er i,igalunda sin kär
lek till den kristna Orienten. Vad
han skriver om den lutherska litur
gin är kanske en aning för skarpt
men i huvudsak sant.
Man måste nu endast önska, att
denna bok måtte vinna den upp·
skattning och spridning, som den
så väl förtjänar. Här ha blott kun
nat framställas några få av de re
flektioner, som dess läsning väckt.
En recension kan endast giva e n
svag ide om dess rika innehåll.
Ansgariusjubileet har framlockat
en hel liten flora av nya Ansgarius
böcker. Det nya Ansgariusförlaget
i Stockholm har utgivit ett häfte:
Norden och A nsgar av Sune Lind
qvist. Denna bok är den första i en
planerad serie om S :t Ansgarius
Hans värld och verk. Den tycks
huvudsakligen vilja framställa vår
apostels »värld», nordisk kultur och
politik vid 800-talets början. Med
stöd av en omfattande fackkunskap
framhåller författaren åtskilliga
hittills förbisedda fakta, som ha
sammanhang med Ansgariusmin
net. Särskilt värdefulla är förfat
tarens framhållande av de världs
politiska händelsernas återverk
ningar på missionens historia samt
hans påpekande av det livliga kul
turutbytet mellan Norden och det
övriga Europa under föransgarisk
tid. Man kunde kanske ha önskat,
att denna intressanta bok varit litet
mera populärt skriven.
En av de mest glädjande frukter
na av hela detta på händelser rika
Ansgariusjubileum är den biografi
av Nordens apostel på franska språ
ket, som nyligen utgivits från Mu-
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seum Lessianum i Louvain. Förfat
taren är den celebre kyrkohistori
kern E. de llloreau, som formulerat
dess titel sålunda : Saint Anschafre.
Missionnaire en Scandiavie an IX
siecle. Man får innerligt hoppas,
att denna utmärkta levnadsteckning
äntligen skall göra den helige
Ansgarius bekant i hans hemland.
Den skildrar icke blott vår apostels
värld och verk utan ger också hans
karakteristisk som de outtröttlige
arbetaren i Herrens vingård, som
alltid är villig att taga på sig den
tyngsta arbetsbördan och sedan få
den minsta biten av äran för det
gjorda. Av allt att döma hör Nor
dens apostel till de få historiens
stormän, som m an kan studera på
närmsta håll utan fruktan att bliva
desillusionerad. Ju längre man be
traktar honom, desto större blir
han. En helt annan fråga är hans
missionsarbetes betydelse. Helt ny
ligen har domprosten Brilioth i
Lund i ett föredrag " betonat de
angelsachsiska missionärernas be
tydelse för kristendomens genom
brott i Sverige och framhållit, att
detta av den allmänna meningen i
landet alltför mycket underskattats.
För den svenska kyrkohistoriska
forskningen skulle det vara en be
tydelsefull uppgift att så vitt detta
är m öjligt söka utreda, om den av
. sankt Ansgar grundade församling- ·
en i Birka varit verksam för landets
kristnande i övrigt och om den fort
levat ända fram till den tid, då det
stora o mvändelseverket_ började på
allvar i Sverige. Hur än svaren på
dessa. viktiga frågot utfalla, står
Nordens apostel lika stor för oss i
sitt apostoliska mod och sin osjäl
viska iver. Professor de Moreaus
intressanta och vackert illustrerade
bok kan också erhålla!) från Credos
redaktion. Priset är kr. 4: 50 för
inbundet exemplar.
Till en långt senare kyrkohisto
risk period föras vi av Ludvig von
Pastor. Geschichte der Päpste.
Band XIV. 1. Herders Verlag 1929.
Vi befinna oss nu i den furstliga

absolutismens glanstid ( 1 644-1700) ,
Ludvig XIV :s pompösa period. Den
nordiske läsaren fängslas särskilt
av drottning Kristinas bild. Ett
tänkespråk av henne står som mot
. to för hela boken, hennes religiösa
utveckling beskrives utförligt ( sid.
328-356 ) , ännu i de sista kapitlen
återfinna vi henne ivrigt verksam
vid påvevalen. Helhetsintrycket aY
P astors skildring blir ungefär det
samma som det man får vid läs
ning av moderna svenska histori
ker. Påvarnas historiegraf är lyck
ligtvis icke någon panegyriker.
Han framhåller även de mindre
tilltalande sidorna också hos Kyr
kans högsta ämbetsinnehavare och
skuggsidorna i tidens kyrkliga liv.
Utomordentligt fängslande är
skildringen av den j ansenistiska
irrlärans härjningar, också den för
fattad med rättvisa och moderation.
Här får man t. ex. veta, att jesuit
moralens populäre vedersakare, den
i profanvetenskaperna så store Pas
cal, endast kände ett litet utdd1.g av
jesuiterna·s omfattande moralteolo 
giska arbeten. Och med detta ut
drag, Escobars handbok, hade han
endast sysselsatt sig ett par dagar !
l\fed förstämning märker man vil
ken roll den inomkyrkliga avund
sjukan spelat vid jansenismens ut
bredning särskilt i Nederländerna,
där åtsli:. illiga kyrkliga dignitärer
understödde jansenismen till stor
del på grund av ovilja mot jesui
terna, vars enda brott bestod i deras
utmärkta arbete för den katolska
Kyrkans intressen. Det är med
största förvåning som den nutida
katolska läsaren här tager del av
det dramatiskt livliga försvar, som
framträdande kyrkomän i det sista
i själva Rom lämna jansenismen,
Bland konsulforerna i den kongre
gation som skall uttala sig om de
bekanta fem satserna i J ansenius'
bok finna vi den bekante histori
kern Lucas \Vadding, två högtstå
ende dominikaner och själve augu
stinergeneralen som ivriga försva
rare av meningar som strax dät-
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efter av påven själv brännmärkas
som heretiska !
'Pastor är värd hederstiteln på
varnas historiker. Han ser händel
seförloppet ur påvarnas egen syn··
punkt, som alltid sätter Kyrkans
intressen i främsta rummet. Sällan
eller aldrig märker man författa
rens tyska börd i denna framställ
ning, som dock även berör många
politiska händelser i Ludvig XIV : s
första glanstid.
En självbiografi från allra sista
tiden som väckt 'stor uppmärksam
het är Willibrord Verkade. DiP
Unruhe zu Gott Herders Verlag.
Freiburg im Breisgau. Vi få här
följa en underlig levnadssaga. En
ung holländsk konstnär av menno
nitisk trosbekännelse slutar som
benediktinermunk i Beuron. Hans
konversionshistoria tyckes icke om
fatta många tankestrider. Man blir
slagen av kontrastverkan, om man
järn.för denna älskvärda bok med
,T�han_nes J örgensens tanketunga
M1t Livs Legende. Intressanta äro
närbilderna från symbolisternas Pa
ris. Här berättas· också om Mogens
.
som tycks ha utövat ett
Balhn,
starkt inflytande på sin� vänner
ett inflytande som ännu 'visar si,;
länge efter hans död. Genom han�
bemedling utställer Verkade år
1 894 i Köpenhamn. I Rom samman
träffar han med den store Henrik
Pontoppidan, »som vid denna tid
mycket intresserar sig för katolicis
m.en». Han blir också god vän med
Juhanni Aho, som gärna hör talas
om den helige Franciskus av Assisi
och »i timtals satt och läste Fäder
nas Liv i öknen». Förträffligt an
gives skälen, varför symbolismen
förmådde åstadkomma så litet gent
emot den materialism, som den ville
förtränga.
Från Herders Verlag har i år ut
givits Die. Geschichte des kleinen
Guida von Jon Svensson. Vår lands
flyktige isländske författare teck
nar här bilden av den nu så mycket
omtalade franske gossen Guy ' de

Fontgalland som avled år 1925 -vid
tolv års 4lder, men under detta
korta liv hann så långt på fullkom
lighetens väg, att han efter sin död
av många betraktas som ett helgon.
Det vackraste kapitlet är kanske
skildringel). av Jon Svenssons sam
manträffande med den ovanlige gos
sen i Paris år 1924. Det är skrivet
med en betagande kraft i all sin
höga enkelhet och skenbart vardag
liga ton.
Sankt Olavs Fol'bund i Oslo har
utgivit en liten Sangbok for Helg
og Heim. Sankt Olavs Forbunds
Forlag, Oslo 1929. Urvalet har
verkställts av CI'edos norske' red�k. tör Monsignore Kjelstrup. Man för
står att hans uppgift icke varit
lätt, då man hör att hela samlingen
endast rymmer 50 nummer, såval
psalmer som fosterländska och
blandade sånger. Med stort intres
se tager man del av den katolska
lyrik, som nu åter börjat spira i
Nordens länder. Flera av dessa
sånger äro skrivna av monsignore
Kjelstrup själv, men också av Lars
Eskeland .o ch A. Hpgh finnas vär
defulla bidrag.
Professor Linderholms nya »re
ligiösa reformförbund» har nu ut
sänt första häftet av sin förut be
bådade tidskrift Religion och Kul
tw· - Hugo Gebers Förlag, Stock
hohn 1930. I själva namnvalet tyc
ker man sig märka den ytterligare
förtunning av kristet trosinnehåll,
som på sista tiden skett inom den
svenska protestantiska teologien.
Nu heter det ej längre »kristen
rlomen och vår tid». · Nu har det
l'ndast blivit till »religion och kul
Lll'». Professor Linderholms reli
gion är ren och klar unitarism. . Han
skiljer sig emellertid på ett sympa
tiskt sätt från sina statskyrkliga
kolleger genom sin ärlighet och öp
penhet. Han säger rent ut vad han
tror och icke tror och söker aldrig
driva falskmynteri med ord och
begrepp. Säkert kommer han att
sätta djupa spår efter sig i den
svenska kyrkliga utvecklingen. Bi-
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dragen i tidningens första häfte äro
av olika värde, men listan · på med
arbetare verkar ganska ih1poneran
de. Måtte denna tidskrift fram
tvinga större klarhet i de stats
kyrkliga ledarnas förkunnelse och
tydligen visa de verkligt sannings
och frälsningshungrande att denna
teologiska riktning bjuder stenar i
stället för bröd. Sålurtda kunde
Emanuel Linderholm och hans re
formförbund bliva förelöpare till
den enda verkliga reformationen [n·
kristenheten - den katolska.
B. D. A ssai-sson.

Salget av den Katholske Bog.

. . Ved de jyske Katholikers Hor
sens-Strevne i denne Maaned med
den Katholske Presse som Forhand
lingsgenstand, vil man forhaabent
lig ikke lregge Skyl paa Pressens
vanskelige Arbejdskaar, men frem
lregge de Tal, som ubarmhjertigt
blotter den forbavsende ringe Lrese
lyst, der kendetegner vore Menig
heder. Som et Supplement hertil
kan jeg anföre nogle Tal paa Salget
af vor betydeligste Forfatters Bö
ger i det sidste Tiaar.
Gyldendals Forlag, der udgiver
alle J0hannes Jörgensens Arbejder,
har i Aarene 1920 til 1929 (incl.)
udgivet 14 Böger fra »Alvernerbjer. get» til »Don Bosco» i Oplag fra
1 500 Eks. (f. Eks. »Af Oliventrreets
Frugt») til 4000 Eks. (f. Eks. »Jor
salafrerd»), ialt af de 1 4 Böger 38000
Eksemplarer. I de samme ti Aar er
der ialt af disse Böger solgt 19534
Eks. (det halve Oplag), deraf dog
' 1 341 först efter Prisnedsrettelse. I
Ddgivelsesaaret solgtes fra 56 % af
Oplaget (i Tilfreldet »I$b1omster»)
ned til 23 % (»Don Bosco»). I Lö
bet af 5 til 6 Aar er man, naar det
ikke grelde Digtsamlinger, naaet

ned til, at Bogen praktisk talt ikke
srelges lrengere. (Digtsamlinger ved
bliver en lrengre Tid at blive solgt,
antagelig som Festgaver.)
Naar .et Forlag ikke opnaar större
Resultater ved at udgive en katholsk
Forfatter (jeg vilde önske, man
kendte Forlagets Fortjenste paa
de 14 Böger), og sikkert er i Stand
til saa nogenlunde at beregne, hvor
stor en Part af de af hver · Bog
genneinsnitligt solgte Eks. (lmap
1 400), der er köbt af katholiker,
samt gör sig klart, at denne ka
tholske Forfatter er i stand til og
saa at intressere en fäke-katholsk
Bogköber-Kreds, meil at de fleste
andre Katholiker i alt vresentligt
maa nöjes med at skrive for deres
egne -- hvilken Chance har da vor
Literatur?
ökonomisk niaa det v:.cre trist at
vrere katholsk Skribent i Danmark,
men selv om dette törer mig mindre,
fordi ogsaa andre trofaste Arbejder
i Vingaarden er ilde lönnet af Mam
mon (for naar Gud ikke vil, at vi
ogsaa tjei;ier Mammon, vil Mammon
ganske a(gjort lige saa lidt, at vi tje
ner Gud), og fordi en Sumfundsör
den, hvo:r Lönningerne svarede til
Arbejdets ideelle V:.crdi, hverken er
en trenkelig eller önskelig Orden,
saa er alligevel - for den katholske
Sag - den katholske Forfatters
ublide Kaar en rengstende Fare.
Dei· er jo saa faa, som vil nöjes med
den Lön, et Arbejde, selv et aposto
lisk, brerer i sig selv.
Jeg vil regne med, at maaske
2-300 · danske Katholiker köber en
Bog af Johannes Jörgensen, ikke
flei·e. J eg vil regne med, at 5000
havde Raad til det, ikke frerre. Jeg
vil lyse med min Lygte efter :den
Mand, som finder Midlet til, at blot
200 av os köber blot de katholske
Böger, som rerligt er deres Pris
vrerd.
H. D. T. Kfrerulff.
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har alltid hållit den katolska trons
och den katolska åskådningens
fana högt. Vart irländare än kom
mit, hava de fört med sig katolska,
principer och katolskt tänkesätt.

Protestantismens tillbakagång
i Frankrike.
Enligt i mars månad offentlig
gjord statistik uppgick antalet pro
testanter i Frankrike år 1892, då
Elsass-Lothringen icke tillhörde
Frankrike, · till 689,797 och år 1929 ·
till 633,000. Minslmirigen är så
mycket mera anmärkningsvärd
som denna senare siffra inbegriper
260,000 protestanter i Elsass-Loth
ringen.
Englands största katolska kyrka
kommer den planerade Kristi ko
nungadömesdomen i Liverpool att
bliva. Den beräknas rymma 1 2,000
människor och 27 altare. Högalta
ret kommer att byggas 3 1/2 meter
högre än kyrkgolvet och blir synligt
från alla sidor. Framför de fem
skeppen bygges en hall, som hålles
öppen dag och natt och är avsedd
till viloplats för Liverpools fattiga.
En nattetid belyst bild av Kristus
konungen skall kröna fasaden till
minne av Pius XI, som stiftat
Kristi konungadömes fest.
Den irländska nationalfesten, den
helige Patriks dag.
har firats mE'd stora festligheter,
va ri Englands katolska värld delta
git. Ärkebiskop Downey av Liver
pool förklarade i ett offentligt tal,
att Irland århundraden igenom
varit en mänsklighetens religiösa
läromästare. Att den irländska ra
sen spritt sig till olika delar av värl
den tjänade tydligen ett högre än
damål : att låta världen genom
trängas av en religiös surdeg av
högsta värde. Det irländska folket

78 ungerska riksdagsmän samlade
till exercitier.
I exercitiehuset i Budapest hava
78 ungerska riksdagsmän deltagit i
andliga övningar, däribland Ung-:
erns justitieminister och minister
president.
Till ärkebiskop av Utrecht
har den helige Fadern kallat Mgr
Johannes Heinrich Gerhard Jansen,
domherre vid katedralkapitlet i Ut
recht. Valet har i hela landet häl
sats med sällsynt enstämmig till
fredsställelse.
Katolsk biskopsvigniing och radio
utsändning·.
Mgr. J anson, den nye ärkebisko
pen i Utrecht, blev den 5 juni vigd
till biskop av apostoliske internun
tien Mgr. Shippa i närvaro av . öv
riga holländska biskopar. De kyr..
komusikaliska delarna vid högtid
ligheten blevo radierade, och tusen
tals människor · kunde därigenmn
följa de heliga handlingarna.
Belgiens katolska arbetarlingdom.
Jeunesse Ouvriere Chretienne,
som den 27-28 april var s amlad
till kongress i Briissel, har ånyo .
ådagalagt vilken stor betydelse den
na rörelse har genom sina positiva
insatser i kampen mot socialismen.
Av årsberättelsen, som för fem år
sedan skulle ha tett sig som en fan
tasibild, framgår, att de . 4 national
organisationerna räkna över 75,000
unga arbetare. Berättelsen slutat
med att fastslå, att det finnes blott
ett verksamt , vapen mot socialis:
men och kommunismen, nämligen
en kraftig arbetarrörelse, som kan
tillmötesgå ar.hetarvärldens berätti
gade krav och som ledes av män,
vilkas måttfullhet och oegennytta
icke av någon kan förnekas.
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;' ' ' •. Ståt�ba:i1�tne �it roode�asj �'i1, i antagdig ' 25 .% i Osfo-Nidaros'-Verd�l ·: ,t. .• eks.' ' '
.· tur-retur III . kl.. . slc.ulde bli. ca,: Rr..
Innkvarteringskontoi:et i i:,lidaros kan sk;H;f�
.fösjj fia kr.. .4.� f«:>r enk�ltv., fra. 'kr. . 3.50 pr seng , i do.bpeltv'. Desute�Josji, i skole- · . .
�: ';' ·
, .':fokaler · . f r:a til kr.: 2,--"-: pt djdgrt. · · · .·: · ·. . · . i •· ,
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' : tu.x-'IJIµ-�it. �Ivliddelalderens ' nåv'nl�uildige &anl{t'-011:tt�Sekv�ns. t>ek . .
· nors.ke_· oversettelse ,ved)(. Kjel�tr.up, s;. 161:. �. Pet st�re Saw<.t ()lay13.:
. j�ileu�. Hv:id . · Jremtreden�e !101'd:menn merier . om dets , betydni:ng.:. ..
mtåle,sef /lY . biskop ()fferdahl, fru 'sigPid ' Unåset, . prrifess6r Fred.rik
. Paasche, dksantikvar H<1riy Fett,. s. 163,' � Island imt::,.ger. vårfkatolska . . ·
. Credp. · lt Kristendomen imder ldiloni$ationstiden, iv Johannes Gun- ·. .··.
ilprssoh, ,s. J65., �� Ordet Qlll 1Egtesk:,1bets tJoplösiighed, /lY IngePotg .
ria �ick, s. . 1�9. � Den sal. ij.icllard . ll,eyno�ds' :m�rtyl'iQm, av :Karin . ·,·
. ·. Ma
Antell.
(i/(;) 1 s;; 1. 71. �. Ad'el� . von Gegerfelf:'. ' Jn memo:rhun, . ' Dik,t a)fr
.
, Augustill .]fock, . . s. } �5.··�.. FamHjen, . det k:ri�tne sam(u11qs grunnvoll,
_ ay I( K:Jelstru,p; s ., 175; ··-+- Ci;{)dos Böcker; Jtv B.. D; Assarsson, s. 17�; '? .
· . : · Salget av. ,den Kathblske
B,og; av H: D�· · lfirerulff, s. t83. �. .· firåri
.
·
.t <::redos Tom, av E. SanB vist, s; 184:. ·
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. · i Cted�_ 1,o.�t:a r för h�li,l'��; iO_:"�, fö,::��l�Ar k,:; 5� � . ·
och ,for kyartal .kr: 2t5Q. Losp.u �mcrpr.1 s kr: 1 : �.
·e. re11umd1;a�ion . kan• �ke å' alla postaIJ,stalt�r· j· : rikef .
, . · · �am:f hos E:xpeditioneiL
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.,- O B S E R,"; E Ri: ,.AnlUJSS�N!' --
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. . . . Il c d a k..t i� n: e n s och E;x p ed)fi o � e n � .adress : . ,
. .'. 1'1UNI(A'.VANGEN, n E. L S
(i B Q R G. 'l'el• . llelsingb,org 4929.·
.
.
Hu;udredåktör �ch an�varig :ut.givare :• M�nsignQre
J:I.. D.. 'AS�:A.RSSON, . .
.
'· .
Helsitigborg.' . . · . • · . ·· •.· ·. .• . ·. ·
J
· , : ·. · . . . ·· . .·..
Recfäktör för . Danni�rk: :Pate·r A; M e. n z i n � e � S'. J., c$tenosga4�
. . : K�beppäyri.. , . . . .
/ : . . . • ·.·•· . .· ·. .· · ·
.
, . ·. . . . .
.
. · :
. J.ledakior för .Finlaq(l : Kyrkoherde· J. J a iFGffs e I, 'Helsin,gf<?l'8/· : ·
, . · :. ·
. . . : R�aktör .för Island ;, ' :P�ter:J, G µ n �•fr )'s. o n , ,Reykj a�ilc.
. · : �edaktör för Norg� : Monsigllote doktor J( i{ j el:s t r ti p, Hilmar.',.• ·
, . För Sverig�:<Fhi Måg, B. B O <i S t 'r ö m: St�ckholm. • .. · ·. . . ·
.
• ..·. .F. AST,,A . MEDARBETARE : :Baron G, Arnifelt, I{ulla, Öd�nsyiholtil. . F�ri; .
.
fåUeriri'1e Fru R,�e Bruhn; K�ben�av11 . . 1:i'it Doktoi; >G. Ericsson,
. Gäv�e. Herr La'rs.Eskeland, Vosa. FiL Kand. 'iad• Gll.llen; Helsing-.
. fors. Herr �ö�ta af .Geijet'staii1� ·Dale i . $unnfjord, Norge: Fil.
.. ])o�tor �- Gerii11'1et,. :lJppsala'. qarid. 'l'h�ol; � Ma�.. Niels lla.ns.en/ · ·
· Thisted.i Pasto.r H. •frgerui� Osl�.·•·. Professor ;Joha11J1es JJfrgeitSen. ..
. · Asaisi; Herr H. n.· 11; ��rulff, Ks,Slienhavn. . .. Red�ktö{P. LiMblom, ; .
·. , Stockholm. Docent J.i',; J. Lind.ei'$, Uppsala, Pa�er A. Lutz O'•. P.;' •
O!!li>. Kyrkolletde S. Noi;'1mark� Stockholr,i'. ·Pastor E: Ortfed, Ore .
ho'ved, Baron O.' vo.n der Osten�Sacken,' TumQa; Lrege P, .H. Perch,
. l'isti,u�; .Tyllaµd� · }Järadshövcli�g ·-,ari L:s(m .R,enwaU;. Heliiirigforll;
·. Baronease · E> Ro�en,trn�Lehno. Roskilde; Kandid�t . :EL Sandqvist,
· Stockholm, Jierr Per Skansen; $te R.!idegonde, indr�. et to(re, F'rank� . .
- . .rike: Fröken 'K,; Sparr�/Sahkt Olof. >.I>ater ]). Steidl;,Nrestted;
Ftu
.
. S. Stjernswärd, Widtal{öfle• .:sognepi;rellt . Doktor Theol.' A:me Olav
Sllnd; . JMoMe; . . F,ru'. Sigrid {Jnc;lset . LillelJ.atrtll\el'; ' Kyrkqhel'.de (i' .
'·
. . ·.• )Yäschle, örebro. '. ·
.. •
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