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FADER VARI
Facle1· vå1·, i clina händrr
slut au kä1·lek �for mig in,

Din i livet, clin i döden

Och vad helst åt mig· Du ämnar
eller i beredskap har,

Mig välsigna. och beuam,

så att intet ont mig händer,
gör i allt mig helt till din.

hjälp, att allt åt Dig jag lämnm·,
iTyggm· mig vid ditt försvar.

fag min lott att möta går,
styre själv Du mina öden,

Du som ensam det förstår.
il'o och mig förtl'östa lär

och mig rälrna till din skara,

FadCI', som i himlen är.

Augustin Kock.
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CREDOS NVÅRSBREV.

Credos jubileumsår har gått till
ända ined Guds beskydd och väl
signelse. Allt djupare rötter har
Credos skandinaviska program hun
nit slå på olika håll. Mer och mer
börjar man inse, att det är ett verk
ligt behov att ha ett någorlunda
representativt organ för den katol
s.ka tanken i Norden. De som kän
de oro inför den konsekvent skan
dinaviska utformningen av vår tid
ning för två år sedan ha icke blivit
sannspådda. Genom denna föränd�
ring ha vi vunnit mycket men
ingenting förlorat. Åter har det vi
sat sig, att man går på en trygg väg,
då man följer det katolska episko
patets anvisning. Har icke vår
helige Fader själv nyligen yttrat
vid en audiens: Den ·som går med
biskoparna han går också med
påven?
De två nordiska år som Credo
genomlevat ha också tydligen visat
hur livskraftigt ett skandinaviskt
företag är som utföres i broderlig
hetens och det arbetsglada samar-
betets anda och med den fullstän
diga likställigheten som princip.
Framtiden ligger i den Högstes
hand, men vi ha goda skäl att hop
pas, att vår nya Kalmarunion på
den katolska pressens område skall
bliva beståndande. Credos arbets
fält är stort. Det sträcker sig från
Flensborgs Fjord till Nordkap och
från Stavanger till Saima. Men så
är Credo också en häi'old både för
världskyrkan, för det land som
icke känner några gränser, och en
härold för den tro som genomsyrade
hela Nordens folk under vår kyrk
liga storhetstid.
Under år 1930 ha vi förlorat en
av våra fasta medarbetare, den älsk-

värde gamle fader Ortved, de nor
diska cistersienserklostrens flitigll
historiker. I hans stäHe träder pa
ter Jan Olav Ballin i Vejle, vars
namn för tanken på gammal god
katolsk intellektualism i nutidens
Danmark. Sålunda får också det
energiska, uppåtsträvande Jylland,
som nu t. o. m. har eget universitet,
en prästerlig medarbetare i Credo:
Den svenska medarbetarestaben har
erhållit en välkommen förstärkning
i folkhögskolelärare Niklas Bergius.
Vår isländske redaktör fortsätter
sina intresseviickande artiklar om
sitt hemland:, kristnande. Vår elsas
siske vän professor A. Brunner har
för denna årgång utlovat en serie
artiklar om den religionshistorisle1
vetenskapens nuvarande ställning.

Credos ekonomiska läge har i
någon mån förbättrats. Vi äro nu
till och med i stånd att restituera
en del av det belopp som under
mera bekymmersamma tider lyf
tats av Credos fond. ·Men vår tid
nings ekonomiska framtid måste
alltmer säkerställas. Vi tacka på
det hjärtligaste alla dem som un
der det gångna året skänkt oss fi
nansiellt stöd: I särskild tacksam
hetsslmld stå vi till våra nordiska
biskopar· för deras frikostiga hjälp.
Vi hoppas att Credos fond även un-
der detta år skall tillväxa. Också
små bidrag kunna betyda mycket,
om de ära många.

På det varmaste önska vi, att det
nya året, den helige Knud La,,ards
· minnesår, måtte bliva lyckosamt
och välsignelserikt för Credos alla
redaktörer, medarbetare, välgörare
och prenumeranter i de fem nor
di_ska länderna.
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KNUD LAVARDS OFFICIUM.

Den danske Martyrhelgen, hvis
800 Aars Jubilreum vi nu kan fejre,
npd den store JEre at have to Fe
ster: Passionsfesten 7. Januar, hans
Dies natalis, den Dag han fandt
Dpden for Morderhaand i Skoven
ved Haraldsted, og Translationsfe
sten 25 . .Juni, da han ifölge Bulle
fra Alexander III. skrinlagdes i St.
Bents Kirke i Ringsted - dengang
en Kirke; viet til Gudsmoder.
Ved den Vandalisme, hvormed
man efter Reformationen gik til
Vrerks mod ·al liturgisk Musik fra
den katholske Tid, forsvandt ogsaa
det vrerdifulde St. Knuds Officium,
og efterhaanden var det, som 0111
Mindet om den danske Helgen bleg
nede i hans Fredreland. - Men da
sprang i forrige Aarhundrede Min
det om den hellige Kilde i Harald
stedskoven · frisk og levende frem
ved Hauchs og Niels ·w. Gades
smukke Tonedigtning om Knud
Lavard, og i samme Aarhundrede
fik et Fund fra svundne katholske
Tider en endnu stprre Betydning
for danske Katholiker.
Uvist hvordan havde en meget
fin Afskrift av 01'dinale Sancti
Canziti Ducis et llt/al'tyl'is undgaaet
0delreggelsen og var havnet i Tysk
land, hvor den paa en Auktion i
Leipzig blev kpbt af Baron Carl von
Richthofen fra Leszezyn i 0vre
Schlesien. Han lod det lille Codex
indbinde i brunt Lreder med Guld
snit og indlemmede det i sit Biblio
tek. Her valde det en tysk Lrerds
Opmrerksomhed og sendtes med
Ejerens Tilladelse ti1 den bekendte
Historiker Dr. Waitz i Göttingen,
der i »Abhandlungen der König:.
lichen Gesellschaft der "Tissen
schaften in Göttingen» udgav Ordi
nalet med en paa det baseret Lev
nedsbeskrivelse af Hertug Knud.
Den nreste Udgiver blev Dr. Rudolf
Usinger, hvis Afhandling »Officium
sancti Kanuti Ducis» sammen med

Ordinalet 1875 udkom i »Quelien
sammlun11 der Ge�ellschaft fiir
Schlesvvig--Holstein -Lauenburg»,
Aaret efter at Universitetet i Kiel
ved Baron Richthofens Dpd havde
erhvervet det historiske Dokument.

Den opbevarecle snrnkke Afskrift
af Ordinalet bestaar af 65 Blacle i
Pergament fordelt paa 8 Lre.g af
forskellig St�rrelse. Til Overskrif
ter over eller rforan de forskellige
Afsnit er anvendt rpd Farve, og
Initialbogstaverne er ofte malet med
rpdt og blaat. Ordinalet falder i
tre Partier: fprst Officiet ved Pas
sionsfesten med Overskriften »In
passione sancti Kanuti», der inde
holder alt, hvad der skulde synges
eller forelreses ved fprste Vesper .:__
Aftenen fpr Festdagen - og ved
Matutin og Laudes. Derpaa Offi�
ciet ved Prim, Terts, Sext og Non
samt elen afsluttencle anden Vesper.
Saa fplger det paa samme Maade
indrettede Officium ved Transla
tionsfesten og endelig begge Dages
Messeofficium med Overskriften:
»Officium in die sancto utnimque
in passione et in translatione».
Efter Officiet begynder et Afsnit
af Roskilde Krpnike, der afbrycles
ved et bortkommet Blad, og paa de
tö sidste Blade findes en lille Homi
lia -- en lille Prrediken - mest
ömhandlende en Munk, som af en
Fugls skpnne Sang lod sig lokke
bort fra sit Kloster; da han venclte
tilbage kendtes han af ingen; 200
Aar var henrundet, mens lian lyt
tede til Fugle.tis Sang.

Usinger har i sin Udgave af Offi
ciet, som han selv bemrerker, lagt
srerlig Vregt paa at give .et Bidrag
til Gudstjenestens Historie i Dan
mark mod Slutningen af det 12.
Aarhundrecle. Alt hvad der skal
syn.ges, e1; udhrevet med kursiv
Skrift, og mange Fodnoter giver
indgaaencle· Oplysning om Gangen i

<le1_1. Iiturgiske Handling. I denne
Fremstilling . staar Helgenofficiet
med dets to egne Hymner, to store
og en mindre Sekvens klart for ens
Bevidsthed i hele dets middelalder
lige Rigdom og Mangfoldighed.
Da Anfallet af Salmer og L:.esc
stykker er det samme som i Bene
diktiner-Breviarets Matutin, kunde
Ordinariet tyde paa at v:.ere for
fattet af en Benediktinermunk; i
den Anledning n:.evner ogsaa Prof.
Gertz - Sanctus Canutus Dux et
Martyr (Vit:.e Sanctorum Danorum)
- »de Benediktinermunke, som af
Knud Lavards Broder, Erik Emune,
kaldtes hertil for at indrette Inost
ret i Ringsted».

I Passionsofficiets tredje Nocturn
er Evangeliet taget fra Johannes
Evangeliets 12. Kapitel: »Naar S:.e
dekornet ikke falder i Jorden og
d�r, da bliver det alene, men naar
det d�r, · b:.erer det megen Frugt».
Et Responsorium i samme Nocturn
fort:.eller om den hellige Kilde, der
udsprang efter Helgenens D�d:
»Mox virtutem martyris - terra
propalavit - que, dum auxit san
guine, - aquam propanavit - hec
et sanis profuit - et egros sanavit».
(Snart kundgjorde Jorden Marty
rens Dyd; thi, efter at han havde
v:.edet den med Blod, lod den frem
sprudle Vand, der gavnede de sunde
og helbredte de syge.)
Blev Ordinalet med dets 16 hi
storiske »lectiones», som af Prof.
Hans Olrik er oversat til Dansk i
»Danske Helgeners Levned», med
dets originale indledende Antifoner
og den i forskellige Vers skrevne
»f!:istoria sancti Kanuti» et uvur
derligt historisk Kildeskrift for de
n:.evrite Udgivere, saa fik det ikkc
mindre Betydning for Prof. Angul
Hammerich som musikhistorisk
Dokument.
Vor ber�mte Forsker af middel
alderlig Musik mindes gerne, hvor
dan han en Aften mismodig sad
ved Domkirken i Lund, uden at
have fundet det Matel'iale, han s�g-
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te til Grundlreggelse nl' et Arbejdc
om Oldkirlrnns Sang. Da anraabte
han de store, hedenfarne Aander,
som havde arbejdet for Herrens Sag i den sk�nne, gamle Kirke, om
Hjrelp. Nreste Dag fandt han i
»Liber Daticus Lundensis» de Se
kvenser,med hvilke han lagde Grun
den til sit Pragtvrerk »Musikmin
desm:.erker fra Middelalderen i
Danmark». - Fra »Codex Lunden
sis» gik Vejen til »Codex Kilonen
sis», og da Biblioteket i Kiel vel
villigst havde stillet dette sit Codex,
_indeholdende Ordinalet, til Raadighed for det kgl. Bibliotek i K�ben
havn, valgte Prof. Hammerich ud
af Officiet de to Hymner »Gaudet
mater ecclesia» og »Primo proscrip
tos patria» samt de to store Sekven
ser - i Manuskriptet kaldt »prosre»
- ·»Preciosa mors sanctorum» og
»Diem festum venere1nur», so1n fik
Plads i hans ovenfor n:.evnte, 1912
udkomne Pragtv:.erk. Knud Lavarrl
Sangene gengives her i Faksimile
efter Haandskriftet, hvis Nod( skrift
er sorte firkantede Noder paa fire
q'ide Linier. Desuden har Profes
soren omskrevet dem med alminde
lige nutidige Noder, hvorved de bli
ver lettere tilgrengelige. Den latinske
Tekst findes jrevnsidig med Prof.
Gertz' autentiske Overs:.ettelse til
Dansk, og i en klar, sammentr:.engt
Form gives Forklaring om Sangenes
Karakter, Versemaal og Toneart.
Af de to Hymner »Gaudet mater
ecclesia» og »Primo proscriptos
patria» er den sidste holdt i dorisk
Toneart og indleder Matutinen, me
dens »Gaudet mater» hi;,rer til Ves
peren. Et Tegn paa dens srerlige
Yndest viser sig i, at den forekom
mer to Gange · senere i Officiet.
Ogsaa Prof. Hammerich omfatter
den med speciel Interesse. Den
staar nemlig blandt Hymner, der jo
plejer at have: samme iMelodi til
hver Strofe, som et Unicum med
een Melodi til det fi;,rste Veris og
en anden Melodi til andet Vers:
»Frustrate legis federe». Denne
sidste Melodi er ikke ukendt i Li-
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turgien, hvorimod •f0rste Melodi er
Ordinalets egen. ·

Sekvensen . »Preciosa mors sane 
torum», der i Helstrofer, hver meu
to Halvstrofer paa tre eller fire
Linier, beskriver Helgenens D0d og
de Undergerninger, den har med
f0rt: »Preciosa mors Kanuti claudi, surdi, ceci, muti sunt saluti
restituti - eius patrocinio» ( Dyre-
bar er Knuds D0d: Halte, D0ve,
Blinde, Stumme er gengivet til
Sundheden ved hans Beskrermel ·
se) , h0rer til Messeofficiet ved Pas
sionsfesten. Den anden Sekvens
hylder St. Knud ved Translations
festen som den danske Helgen. Den
slutter med Ordene: »Ductor nos
ter, dux Kanute, - nos transire
cum virtute · - fac per temporalia.
- Te ductore, cum te duce - per
fruamur vera luce- et eterna gloria
- in Jerusalem superna». ( Du,
vor F0rer, Hertug Knud, lad os med
from Vandel v::mdre gennem det.
timelige ! Under dig som F0rer, med
dig som Leder, lad os engang nyde
det sande Lys og den evige 1Ere i
det himmelske Jerusalem ! )
Ogsaa om denne St. Knuds Se
kvens udtaler Professor Hammerich
sig med stor Beundring, navnlig
fordi den med den bl0dt svungne
Melodilinie, dens varme og dog til
bagetrrengte F0lelsesindhold faar
Prreg af den danske Folkevise. »Af
gjort er det, at vi er kommet ud af
det fremmede, ind i en anden Luft,
at vi paa een Gang f0ler os hjemme
Od
mindes Melodierne til »Ebbc
0
Skammels0n», »Dronning Dagmar,>
og alle de herlige doriske Folkevise
Melodier fra »Middelalderen i Dan
mark». Endvidere er vi i Danmark
ene om denne Sekvens. Senere fin
des den i det 16. A arhundrede til
en Maria-Sekvens »Ave plena sin
gularis gracia». Melodien er altsaa
bleven sunget i D anmark indtil den
katholske Kirkes sidste Tid.
Som· Prof. Hammerich har JE ren
af at vrere Udgiver af de ti1 Sangene
h0rende Noder, saaledes var det

ogsaa ved hans Forelresninger paa
K0benhavns Universitet, at. de efter
Aarhundreders Forl0b atter blev
sunget ( under Organist Josef Ham
mermiillers Ledelse) . �enere be
nyttede det. kgl. Teater Hymnerne
ved Opf0relsen af »Hellig Hertug
Knuds Spillet», og den friske, prreg
tige »Gaudet mater» er sunget ved
forskellig LejHghed, saaledes ved det
historiske Strevne i Sor0 1913 af
Akademiets reldste Elever og ved
St. Bents Kirkes 750 Aarsfest i
Ringsted 25. Juni 1920.
12 Aar efter Offentligg0relsen
fandt Knud Lavard Sangene deres
rette Hjemsted - den katholske
Kirke. Paa Initiativ af det katholske
Broderskab »Confraternitas Sancti
Canuti Ducis» afholdtes i Jesu
Hjerte l{irke, K0benhavn, om Afte
nen 7. Januar 1924 en Festandagt,
hvor Koret fromt og stilfuldt sang
Sekvenserne »a capella», som den
dredorianske
Koral oprindelig altid
5
t>
,
er sunget. Efter Sel"venserne rec1teredes Vers fra »Sjrellands Kr!i)
nike» med Responsoriet »Sancte
Kanute Dux, ora pro nobis» og B!i>n
fra Ordinalet i Kirkens Orations
tone. Da den sakramentale Velsig
nelse var lyst, afsluttede »Gaudet
m.ater» Aftenens Fest, mere som en
frisk dansk Nationalsang, end som
en _gammel latinsk . Hymne. Den
blev nemlig sunget med Halfdan
Kejsers kendte Text »Hvor herlig
er en Helgens D!i>d», og dens to
Melodier blev, efter Prof. Hamme
richs Raad, forbundet til een. Den
f0rste Melodi gentages som Om
kvred, sunget af alle.
For det store Auditorium, der
fyldte den festligt oplysti;, smukke
Kirke til sidste Plads, vil denn,�
Aften vrere uforglemmelig. Kathu
liker og anderledes Troende, histo,
risk Interesserede og Musikmen
nesker, alle forenedes i Glrede over
den gamle, umiddelbare Musik. Si
den er Festen bleven gentaget hvcrt
Aar, enten paa selve Festdagen 7.
,Januar eller en af de nrermeste
Dage.

Men maatte den Tid komme, da
vort eneste velbevarede Helgenoffi ..
cium atter udf$1lres i sin Helhed »in
passione» 0$ »in b.'anslatione»
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saadan, som man sang det Aar
hundreder tilbage i den Kirke, hvor
Hertug Knud blev skrinlagt.
A ugusta · Eschricht.

H E L L I O O L A V.
II.

Men la mig nu gå tilbake til Olavs
livshistorie. Mens han var · uvenner
med den svenske konge, gav han
nogen av sine folk tillatelse til å
forsöke å megle for ham hos den
ne. Disse gikk såvidt at de fikk
istand et politisk giftermål mel
lein Olav og den svenske konges
datter. Olav reiste i brudeferd, men
bruden kom ikke, hennes far nek
tet henne å reise, men blev siden
straffet for det. Da tok Olav se
nere hennes halvsöster til · hustru.
Det ordnet hans venner for ham,
men at han gikk med på det synes
å vise at han fulgte andres råq og
klarte å legge bånd på sine person
lige fölelser, når det trengtes. Olav
reiste omkring i landet, besökte
dalene, drog langs kysten og over
fjellet helt op til Nidaros flere gan
ger og kristnet folket der. Langs
landets hovedveier var folket krist
net, men inne i dalene, srerlig om
kring Nidaros, var det i begynnel
sen meget hedenskap igjen; men
hver gang Olav var deroppe, blev
det bedre enn för. Det tyngste löft
hadde Olav i Valdres og isa:-r i Ni
daros, men han fikk sin vilje frem,
skjönt han skaffet sig uvenner ved
av og til å fare altfor hårdt frem,
når det gjaldt å ordne med uvillige
folk og vanskelige ting. Det resul
terte i at flere småkonger, som ikke
lenger · kunde få tilstrekkelig stötte
i Sverige, reiste tH kong Knut i
England, som betraktet Olav som
usurpator.
. Kong Knut hadde sendt bud til
Olav og vilde få ham til å betale
skatt tU den engelsk-danske konge

som betraktet sig som konge over
Norge.. Olav sendte dem bort med
uforrettet sak.
Kong Knut seilte siden til Skan
dinavia. I begåynnelsen forsvarte
nordmennene og svenskene sin fel
les sak sammen, men Olav blev
snart alene om det. Det blev på
samme tid vanskeligere for ham å
hevde sig som konge ; uviljen mot
ham steg, da småkongene skjönte
at Knut vilde og kunde hjelpe dem
mot Olav. Folket svek kong Olav
mer og mer for hver dag. Hans
uvenner blev freidigere, hans ven
ner svakere og mindre å stole på.
Knuts gull gjorde meget til å svek
ke Olavs posisjon.
Det var omkring kong Olav sta
dige intriger og hemmelig utroskap.
Opposisjonen vokste i all stillhet.
Denne var rettet mere mot kon
gen enn mot kristendommen, ellers
vilde man ikke sökt så ivrig hen til
den kristne kong Knut. Det var
svrert mange kristne og forholdsvis
få hedninger i motstandernes leir, og
hadde hedningerne tatt ledelsen for
å få kristendommen vekk, hadde de
neppe fått stor tilslutning. Forvir
ringen vilde derved blitt större. Olav
hadde allerede vrert konge i Norge i
1 5 år, då han en dag overrasket sine
venner med meddelelsen om at han
vilde forlate landet. Han bad no
gen bli med sig og andre å forbli
ha m tro.
Hvorfor gav han op?
Syntes han at stillingen var håp
lös for barn?
Hadde kanskje ,b iskop Grimkel
bedt ham å vike for å gi landet
fred ? Sviktet noget i barn, var han

'1
ikke lenger den sterke ? Var det for
å la dem greie sig alene og vise
kvad han dudde til ved å trekke
sig tilbake ? Var han gått trett av
å kjempe for sin rett, der hvor han
hadde den, men ikke fikk den ?
Hvorfor holdt han ikkc sitt ord
og vilde han ikke falle på sine fed
res og sin egen arv, som han hadde
sagt han vilde gj öre ?
Det måtte utvilsomt falle Olav
meget hårdt i levende live å gj öre
ende på sig selv som konge.
Hvordan han klarte det, er ennu
ikke helt opklart, selv on;i man vet
at han bad om underretning om
alting som kom til å skj e efter
hans avreise. Det er tilstrekkelig
klart hvorfor man vilde ha ham
vekk. De tålte ikke hans rettferdig
het, sier Snorre, og enda mindre at
samme refselse rammet mektige og
ringe. I nogen kretser kalles dette
» mangel på forsiktighet» eller rett
og slett mangel på forståelse eller
dårlig politikk.
Olavs avreise kan ikke forldares
ved at hans gamle vikingnatur tok
overtaket i ham, ti han reiste til
Sverige og siden til Russland og
Ievcle der stille og tilbaketrukket.
Han hadde nu bedre tid til å tenke
på sin egen fremgang som kristen
enn da han var konge og hadde så •
meget annet å gj öre. Det gikk så
langt at det blev sagt om ham at
han vilde dra til Jerusalem, ja, en
dog gå i kloster.
Dette tyder på at Olav hadde op
, gitt håpet om å vende tilbake til
Norge og hadde forsonet sig med
denne tanke.
Da kom det plutselig en dag det
bud fra Norge at landet var uten
hövding. Håkon Jarl var omkom
met på Englandsferden. Olav over
veiet hvad han skulde gjöre. Han
så i en dröm nogen som anmodet
ham å vende tilbake til sitt rike,
fordi han hadde retten og Gud med
sig !
Han reiste, fikk hj elp i Sverige,
400 mann blev stillet til hans dis
p osisjon med adgang til å samle

enda flere. Fra Norge kom nogen
,,enner ham imöte, men det blev
straks samlet en stor hrer mot barn,
dog uten nogen fremtredende leder
eller ledende tanke.
Böndene reiste sig, de vilde ikke
h a Olav tilbake, og den danske bi
�.kop Sigurd stod på deres side og
egget dem til motstand og forböd
dem efter slaget å begrave Olavs
rnenn og brere liken� til kirken, or,
sa at de var vikinger og sammen-·
lignet dem med hedninger og volds111enn.
At Kirkens menn stod i motstan
dernes leir beviser nok at man ikke
har å gjöre med et endelig opgjör
mellem kristendommen og heden
skapet. Det var först og fremst en
kamp om regjeringsformen i Norge
og hvem som hadde rett til over
makten i landet - de selvstendige
bönder eller kongen som eneher
sker. Olav sörget for at han bare
hadde kristne med sig i leiren, det
var utviklingen av hans kristne
storsinn som inspererte ham til
dette og overbevisningen om at han
stod foran det avgj örende slag og
kj empet for Guds sak ved å stride
for sin egen rettferdige sak. Men
den siste stod denne gang i for
grunnen.
Nogen hundre av Olavs menn
vilde ikke la sig döpe ; Olav tvang
dem ikke til det og sendte dem
vekk ; de nydöpte lot han fermes
av biskopen.
För slaget gav han sine instruk
ser : det var ikke for å straffe op
rör mot Gud, som han hadde gjort
för og derfor straffet hårdt, fordi
han syntes han burde gjöre det på
Guds vegne, men for å sfraffe drot
tensvik at han tok striden op mot
böndene. Derfor måtte man fare
mildere frem enn för, befalte han.
Hans folk kunde gå ut fra, at hvis
de falt, vilde Gud lönne dem for
deres troskap mot kongen. Kors blev
malt på skjoldene og hjelmene, det
blev lest messer og hört skriftemål
- det blev gjort alt for å kalle
Guds velsignelse ned ovcrplavs hrer.

Men er utfallet ikke slik vi önsker
og venter, så venter det oss desto
1>törre lönn i det andre liv, opmunt
ret Olav sine menn. Kong Olav var
ikke så sikker på at Gud vilde vrere
hans motstandere like nådig, derfor
gav han pehger, forat man skulde
lese sj elemesser for dem som falt
mot ham. Det er et tegn på at Olav
visste han hadde hovedsakelig
med kristne og ikke med hedenske
motstandere å gjöre. Men på sam
me tid trodde man i den motsatte
leir at Olavs menn ikke fortjente
bedre enn å gå tapt for evig, de var
ikke engang verd å begraves som
kristne og flyttes til kirken.
Vi gjenfinner den forvirring, som
hersker blandt menneskene, når de,
som så ofte er tilfelle, ikke gjör
Guds sak til sin egen, men sin egen
ti1 Guds sak.
Slaget stod på Stiklestad. Olav
blev hugget ned av smeden Torstein
Knarre som traff ham med sin öks
over lmeet. Olav lenet sig mot en
sten og bad ti1 Gud. Da drepte Tore
Hund ham med sitt spyd, mens en
annen slog . ham i halsen. Dermed
var slaget tapt.
To bönder hentet Olavs lik på
slagmark.en og gjemte det. De laget
to kister, en med Olavs lik og en
som de fylte med stener. Det var
den siste de seilte inn til Nidaros
med og overgav til biskopen, so:in
scndte folk ut i fjorden for å senke
den i dypet.
Den annen kiste med Olavs lik
blev tilbudt hans venner, men ingen
vilde ha den hos sig, så böndene til
slutt var nödt til å begrave ham
utenfor , byen � men de merket
plassen. Det var vistnok en trist
avslutning på slikt et ]iv, og dets
innsats for et land.

III.
O.lav falt da han var bare 35 år
gammel. Det er med vel berettiget
vemod man leser de ord, Olav sa,
da han satte foten på den norske
j ord igjen efter · 1andflyktighete11 i
Russland : »Olav red alene uten å
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si et ord, da spurte biskopen ham
hvad han tenkte på, og Olav svarte :
» Underlige ting er kommet for mig
en stund. Jeg så nu ut over Norge,
da jeg så vester fra fjellet. Det
kom mig da ihu, at jeg har vrert
mangen dag glad i dette land. Jeg
fikk da det syn, at jeg så ut over
hele Trondheimen, og dernest over
hele Norge og jo lenger dette syn
var for mine öine, desto videre så
jeg, inntil jeg så ut over hele ver
den, både over land og sjö. »
Det er noget storslagent og ue•:1delig trist i dette syn. Det ligger jo
nokså meget av en klage i Olav,
ord, at han kom ihu at han mangen
dag hadcle vrert glad i dette land.
Det er i og for sig, bortsett fra mu
ligheten av at Olav haclcle anelse
om at han vilde bli en verdenskjent
figur enten som konge eller soin
helgen, ikke minst der hvor han
haclde faret som viking � det er
noget storslagent i det at Olav så
ut over hele verden, som om Nor
ges grenser var for trange for
hans dådskraft og trang. Olavs far
ligste egenskap for ham selv var at
han var for stor for de fleste, som
hverken nådde hans iclealer eller.
formåclde å trekke ham ned til · sine
egne. Det var mest dette som förte
ham i lanclflyktighet, kanskje med
den fölelse at blev han engang fer
dig med sin opgave, da var ved
likeholdelsen for lett et livsverk for
ham.
Efter Olavs fall fikk elen danske
konge snart tak i Norge. Olav vilde .
befri sitt land fra utelandsk herrc
clömme, vistnok for å påleggc lan
det sitt eget, som sikkert var å fore
trekke.
Det blev krevet store skatter og
laget nye lover, det norske folk blev
på en brutal måte forurettet og vel
så meget, at en danske var så me ··
get verd, sier Snorre, at hans vid
ncsbyrd veiet op mot ti nordmenn.
Da fikk folk öiene op for hvad
Olav hadde villet gjöre for siH
land. Bitterheten mot den fremmede
konge steg for hvei· dag. Biskop
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Sigurd fikk skylden for Olavs fall.
Biskop Grimkel blev kalt til Trond
hjem. Ett år og fem dager efter
kongens fall blev liket gravet op
og fört til Sankt Klemenskirken.
Derefter utviklet Olavskultusen sig
mer og mer. Hans grav blev til et
valfartsted, domkirken til det na
sjonale samlingsmonument.
Olavsdyrkelsen hindret folket i
å vende tilbake til hedenskapet.
Det sies at det var den katolske
kirke som fikk sving på den og
siden utnyttet den, og man sier det
med en bebreidelse, som om Kirken
gjorde noget uverdig. Hadde den
katolske kirke hatt en srerskilt
plass for Olav den Hellige, da er
det ikke godt å vite hvad det var
blitt av kristendommen og av det
norske folk i det hele tatt heroppe !
Har det vrert politikk, så var det
ialfall ingen dårlig politikk, om den
nu ikke passer Statskirken og folk
som generer sig for å ha med en
helgen å gjöre.
Det er svrert vanskelig å få folk
til å forstå at det er forskjell mel
lem Kirken og Kirkens menn og
deres gjerninger, og enda mer mel
lem disse og Guds forsyn. Det er
de frerreste som tenker på at Guds
forsyn kanskje har villet redde
Norge på denne måte.
Hvorfor skal Kirken alltid til
legges uedle motiver og påduttes en
slags lur politikk, som bare tar sik
te på målet og er rede til å bruke
hvilketsomhelst middel?
Vil man gjöre slik, vel, da kan
man til syvende og sist likesågodt
påstå at den katolske kirke först
lot kong Olav drepe ved hjelp av
biskop Sigurd, som spilte komedie
og nektet ham katolsk begravelse
for å berge hans lik i all stillhet.
Altsammen for å få det så mystisk
som mulig. Man kunde gå videre
og fortelle folk at det egentlig var
en avtale mellem biskop Sigurd og
Grimkel efter pavens ordre at bi
skop Sigurd slrnlde gjöre sig umu
lig, forat den annen siden bedre
kunde narre folk tiI å dra til Olavs

grav. I v�erste fall kunde jo paven
ha forrert kong Knut et avladsbrev
med skriftlig forlatelse for alle hans
synder og friibillett tiI förste plass i
himlen, bare han ikke vilde for
styrre Kirkens spill !
Vi vet alle at de katolske preiaters
og presters intelligens er fabelaktig
stor - man advarer jo mot den be
standig. Det synes å virke heldig .
på den memieskelige fornuft ä
vrere katolikk. Men nu skal jeg röbe
en hemmelighet som nogen få vet,
og det er, at vi katolske prester og
de katolske videnskapsmenn meget
ofte, og undertiden först efter år
hundrer opdager, at man i en viss
periode av kirkehistorien har vrert
intelligent og gjort fornuftige ting,
uten selv å ha anelse om det. Vi
pleier for det meste ikke å ta dette
til inntekt for Kirkens menn, men
oftest å gi Forsynet all rere, og j eg
tror at den er best anbragt der.
Nu da jeg allikevel er igang med
å röbe våre profesjonelle hemme
ligheter, vil jeg ikke undlate å röbe
nogen til. Det er jo almindelig
kjent at Sankt Olav var sågodtsom
glemt. Men da den katolske kirke
kom til landet eller rettere sagt,
fikk lov t!l å komme inn igjen efter
å ha vrert jaget ut av landet, slmlde
det bygges en kirke i Oslo. Og vet
dere · 1rvad man bygget? En Olavs
kirke ! Men det var, fordi man
visste at det efter 60-70 års for
löp skulde vrere nihundreårsjubi
leum for Sankt Olavs fall og kr.is
tendommens · definitive reisning i
Norge. Siden blev en annen kirke
kaldt op efter St. Olav i selve byen
Nidaros. Men se nu hvor lure disse
katolikker er ! De sier intet -om det,
men holder tett, inntill en katolsk
prest med to andre katolikker i all
·stillhet holdt en valfart tiI Stfäle
stad ! Det var til og med katolikke1·,
kanskje prester, som. lo av ham m l.'11 de hadde fått ordre tiI det !
Fordi saken i og for sig var rn�
strekkelig latterlig, turde man or
ganisere et litt större tog, men det
var bare jernbanefolk som fikk lov
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til å vrere med. Man måtte i til
felle kunne si at disse reiste, fordi
de ikke hadde annet å gjöre enn å
benytte sig av den rett de har til å
reise fritt på vår bekostning !
Da tiden for j ubileet nrermet sig,
blev det tale om å bygge kirke på
Stiklestad. Forat folket ikke skulde
ta dette alvorlig, fantes der enkelte
. katolikker som var rede til å for
kynne at dette med å reise kirke på
Stiklestad var tull og töv. Alt måtte
henlegges til Trondhjem. Men i all
stillhet blev det oprettet en komite
for å hygge et valfartskapell men
komiteen forsvant i all stillhet for
å gi plass for en mindre komite,
som blev ophevet for å få en ennu
mindre påfallende. Kirken blev
reist. Det fandtes katolikker som
tilsynelatende var litt misfornöiet
med den, men alle som kunde del�
tok i valfarten. Utenlandske kato
likker var meldt i massevis men
kom ikke ! Og vet dere hvorfor?
Vel, for å lure den protestantiske
kirke til å holde prosessjon på
Stiklestad med kongen i spissen og
bisper i halvt katolsk skrud, for å
vise at de ikke var fullt ut katolske.
Der drog tredive til förti tusen pro
testanter ut tiI den historiske slet
te, helliget ved den katolske konges
blod. Det drog tre hundre katolik
ker dit � se der, hvordan den ka
tolske kirke visste å narre den ikke
katolske til å gjöre noget den aldri
skulde ha gj ort !
.Hvad j eg nu sier, kan ennu ikke
sies höit. De som har hatt med
alt dette å gjöre lever ennu. Men
når de engang er döde og glemte,
da först kan man si det slik.
Nogen vil gi Forsynet reren og
andre, akkurat som i så mange
andre spörsmål, vil si at den ka
tolske kirke velovervei'et lot den
protestantiske gå i fellen.
For det Statskirken har gjort,
kan den ikke mere komme fra, og
det vil få store konsekvenser, me
get större enn vi med all vår klökt
kån forutse eller ufnytte for, · öie
blikket. Det den katolske kirke har

gjort og det Gud har fört frem tiI
det vi har oplevet både i Trond
hjem og Stiklestad, jeg tör si helt
nventet, vil sette merke for Kirkens
og kristendommens fremtid her i
landet.
Der kunde plukkes ut av de
mange prekener og taler som blev
holdi i domkirken og på Stiklestad,
rnange ord som peker i denne ret
ning. Men det blir ved slike an
ledninger sagt så meget. Man kunde
gjöre mig opmerksom på at selve
kongen som Statskirkens overhode
höitidelig erklrerte at man ikke kom
for å bringe hellig Olav men lwng
Olav hyldest.
Hvo:rfor måtte han si dette?
Yar det rettet mot oss katolikker?
Vi var j o bare en prosent av de til
stedevrerende, og man skal, når
man arrangerer tingene i så stor
stil som det blev gj ort, ikke ta ben
syn til så litet - og hvorfor . gratu
lerte han oss da telegrafisk med
våre festligheter?
Nei, her röbet han Statskirkens
onde samvittighet, en ond samvit
tighet, som snakker sig selv tilro.
Hvem tror, at man i vår demokra
tiske tid får et helt folk til å feste
for kongedömmets mest utpregede
representant? Kongens egen kon
stitusj onelle posisjon gjorde denne
erklrering nesten sarkastisk - eller
dramatisk, om man vill. Det må
vrere noget eget ved Olav konge,
at hans minne feires i en domkirke
og ved bare gudstj enester og preke
ner og salmesang og prosessjoner
og deltagelse av flere hundre pres
ter og bisper, som for anledningen
skaffer sig liturgiske drakter, som
de ikke bar för. Det er noget eget
ved det at det ikke reises trone,
men alter for kong Olav !
Mens j eg skriver dette, slår j eg
på må få op i Aftenposten, og har
i hånden nummeret fra onsdag 6.
august, og der leser j eg på den
annan side : »- - alt i alt er Olavs
j ubileet blitt en kirkefest, som vi
alle kan se tilbake til med stor
glede og takk. A visene har vrert
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fylt av kirketaler og kirketanker,»
Det er professor dr. Olav Moe som
skriver dette og forsikrer i samme
artikkel: »Vi nordmenn er av na
turen et nökternt folie» Hvordan
man da påstå at man bare vilde
minnes kongen, kong Olav og ilike
hellig Olav ?
Professoren sier vistnok at han
synes at det skrud enkelte prote
stantiske . biskoper bar, var på gren
sen av det barokke. Det var ikke
bare skrudet hos enkelte, men me
get annet hos mange, som i messe
klrer og under bönn gikk i audiens
hos avdöde kong Olav.
Det var så barokt, at kongen i
sin tale om »den store konge» vi
minnes, ti det er ikke nogen hel
gendyrkelse som har kalt oss sam
men siden statskirken er blitt der1
lutherske», som han sa - ikkc
kunde la vrere i samme tale av gam
mel vane å kalle kong Olav: »Olav
den Hellige» !
Det som skjeclcle i Trondhjem og
på Stiklestad vil engang, når mine

ord for lenge siden et· glemt, min
nes i historien som begynnelsen til
en ny Hellig Olavssaga, hvor reli
giös samling, under ledelse av den
eneste kirke som både kan tilveie
bringe og vedlikeholde den og den
store katolske konge og helgen, skal
före det norske folk sammen,

Det er, som om Olavs levninger
for annen gang blev gravet öp isorn
mer efter å ha vrert ryddet avveien,
valfartene tar s1g op påny, og for
annen gang vil det gå op for mange
hvad de tapte, da de enten selv
fjernet Olav den Hellige eller da
han blev tatt fra dem.
Måtte det, som nu ved tydelige
tegn blev signalisert, komme så
snart som mulig og Guds forsyn
möte den forståelse og hjelp hos
menneskene, uten hvilken den, bort
sett fra srerskilte og sjeldne under
gjerninger, ikke pleier å gjöre
noget.

F. Ifrijn,

RELI O IONS H_ISTORIENS UTVEC K LING
OCH RESULTAT.
I.

Religionshistoria i egentlig me
ning är ännu en ung vetenskap.
Visserligen har man även i äldre
tider på olika sätt ägnat religionens
företeelser det största intresse; mot
satsen hade ju också varit obegrip
lig. Ty religionen gällde i äldre ti
der än mer än nu som den högsta
mänskliga verksamheten. Men re
ligionshistoria som vetenskap i den
mening, vi i våra dagar använda
ordet, härstammar först från det
senaste århundradet. Jag :inenar då
en systematisk samling, beskriv
ning och anordning av alla fakta,
som tillhöra det religiösa livet hos

olika folk och i olika tider. Det
yttersta målet är därvid naturligt
vis en vetenskaplig kunskap om re
ligionens väsen och de religiösa
företeelsernas förändringar under
olika förutsättningar.
Det finns flera orsaker till, att
.intresset för mänsklighetens reli
giösa företeelser just under det se
naste århundradet blev så starkt,,
att det snart förde till en egen ve
tenskap med sin särskilda metod.
Först och främst åstadkommo de
nya medlen för kommunikations
och underrättelseväsendet, ångbå
ten, järnvägen, telegrafen o. d., att
det inströmmade en flod av berät-
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telser från alla delar av jorden och
därmed ett mycket rikare jämförelsematerial, än någon tid förut hade
haft till sitt förfogande. Man be
höver blott en gång genomvandra
ett etnologiskt eller arkeologiskt
museum för att få en liten före
ställning om fylligheten och rike
domen av det studiematerial, som
den moderne forskaren förfogar
över. B oktryckets framsteg, den
moderna
reproduktionstelmiken,
till sist även filmen göra denna rike
dom tillgänglig även för vida kret
sar, utan att mödosamma och dyr
bara resor äro nödvändiga. Det är
blott en naturlig såk, att engelska
forskare, särskilt under det sista
århundradet, gått i spetsen. Genom
sitt världsomfattande kolonialrike,
vilket omfattar såväl de primitivas
te som de mest kultiverade icke
kristna folk, kom det engelska fol
ket i nära beröring med de mest
olika religionsformer. Därför här
stamma också de första religions
historiska teorierna nästan uteslu
tande från engelska forskare. Se
nare ha också de andra europeiska
folken och amerikanarna med stor
fi·amgång deltagit i arbetet på detta
forslmingsområde.
Dock även den största rikedom
på material förblir död, om den
icke möter den mänskliga andens
livgivande intresse. Även i detta
avseende var det sista århundradet
gynnsamt för religionshistoriens
framträdande. Vid århundradets
början hade en Schelling, en Hegel
försökt att i sina stora idealistiska
system fatta den mänskliga erfa::
renheten i dess helhet, alltså även
religionen i hela dess historia, som
en utveckling av det absoluta för
nuftet. Så träffa vi också hos dessa
båda filosofer ett stort intresse för
mänsklighetens olika religioner.
Visserligen var deras kunskap ännu
alltför torftig, deras metod dess
utom alltför aprioristisk och våld
samt konstruerande, för att de
skulle ha kunnat giva en användbar
lösning. Men det allmänna irttres-

set var väckt. Ett viktigt bidrag i
samma riktning gav också - på
litteraturens område - Nyroman
tiken, vilken ju för övrigt Schelling
icke stod fjärran. Nyromantikerna
kände böjelse för det främmande,
det hemlighetsfulla, det »mystiska».
Friedrich Creuze1·s >> Symbolik»->:· )
och de arbeten, som utgingo från
hans krets, avspeglade inflytandet
av denna själsriktning på utfors
kandet av religionerna. Här gällde
det emellertid framför allt de högt
stående folkens religioner, romare,
greker, babylonier och indier, vilka
då genom utgrävningar och över
sättningar blevo allt mera bekanta,
efter det att redan under 1700-talet
genom jesuitmissionärerna hade
anskaffats ett rikt material till
kännedom om den ostasiatiska och
framför allt den kinesiska religi
onen.

En ytterligare uppmuntran, men
tillika en stark omsvängning av in
tresset, erhöll forskningen från dar
winismen och den då inom filoso
fien starkt framträdande materia
lismen. Härskade enligt Darwin
överallt en utveckling från lägre till
högre former och var enligt mate
rialisme·n människan endast el t
högre utvecklat djur, så kunde icke
heller religionen vara fri från denna
allmänna lag, Även den måste ha
uppstigit långsamt från en rå och
primitiv början under inflytande
av en mängd olika omständigheter
och faktorer till elen höjd kristen
domen intar. Det måste därmed bli
lockande att rent historiskt följa
denna uppkomst och tillväxt, ja
kanske upptäcka ett människosläk
tets tillstånd, där denna utveckling
ännu alldeles icke härjat, att finna
religionslösa folk. Därmed vore ju
också givet ett nytt erfarenhetsbe
vis för darwinismen och - så

1

*) Georg Friedrich Creuzer (1771-1858 ) ,
tysk språk- och fornforskare. Hans för
nämsta arbete : » Symbolik und Mythologie
der alten Völker, besonders der Griechen»
(181 0--12) söker det gemensamma i alla
religioner.
Övers. a11111.

trodde man - för materialismen.
Därvid förbisåg man visserligen,
att detta är en underlig materialism,
som intresserar sig för bevis, alltså
för något andligt. Det föll av sig
sj älvt, att blicken under inverkan
av sådana ideer bortleddes från de
högre stående folken och fästes vid
de primitiva, vilka ännu, så antog
man utan vidare, stodo vid början
av den mänskliga utvecklingen.
Under utvecklingslärans nästan oin
skränkta . inflytande stod så forsk
ningen för lång tid framåt; ja först
i våra dagar börjar den långsamt
frigöra sig därifrån och intaga en
kritisk ställning gentemot detta,
som anhängarne av utvecklings
läran antogo och trodde utan bevi5
såsom ett religiöst dogma och i
vissa fall ännu tro. Naturligtvis
följde icke alla de forskare, som be�
härskades av den tidens ideer, i
sina undersökningar . religionsfient
liga avsikter, om också andra ut
nyttjade deras verk för dessa ända
mål.
När religionsvetenskapen vånt
sig bort från en mer eller mindre
materialistisk, evolutionistisk lära
om religionens väsen och ursprung,
är detta till icke ringa del en för
tjänst av katolska forskare. Vis
serligen kunde i början katoliker
nas bidrag på detta område icke
sättas in med full styrka. Detta av
olika grunder och närmast den mer
yttre redan ovan omnämnda : Eng
lands övermakt på det koloniala
området. Men därtill kom, att den
katolska vetenskapens stora tradi
tion genom rationalismen, genom
upphävandet av Jesuitorden med
dess skolor och stora missioner,
genom Kyrkans utplundring genom
den stora revolutionen och sekula
risationen, blev förlamad, på många
områden helt avbruten och endast
långsamt och med möda kunde
höja sig till nytt liv och återvinna
sin gamla blomstring. Så måste
man lämna många områden, bl. a.
religionshistorien, nästan helt och
hållet i motståndarnes händer. Det-
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ta åter hade till följd, att just detta
så viktiga område, religionsveten
skapen, råkade under materialis
mens herravälde. Det låg då nära,
att man i många troende kretsar,
katolska såväl som protestantiska,
tillskrev religionsvetenskapen så
dant, som blott var dess företräda
res skuld, och kände sig frestad att
möta den nya vetenskapen med åt
minstone misstroende. Dock var å
andra sidan området alltför livsvik
tigt - i åtskilliga fall handlade det
ju om kristendomens och all reli
gions vara eller icke vara -, för
alt man länge skulle kunna nöja
sig med en avvisande ställning i
stället för att övergå till den bästa
form av försvar: det oförskräckta
utforskandet av sakförhållandena
och sanningen. Denna övergång är
också längesedan fullbordad. Re
dan 1880 grundades en professur
för religionsvetenskap vid det k.a
tolska universitetet i Paris (Institut
Catholique) . Och med tillfreds
ställelse och lugn kunna vi se på
de resultat, som religionshistorien
idag bjuder oss, kunna utan varje
ängslan motse allt, vad den i när
maste framtid kommer att bringa.
Att framlägga dessa resultat i an
slutning till några ·verk, som av
framstående katolske lärda utgivits
under de senaste åren, det är av
sikten med dessa rader.
Bland de lärde, vilka gjort till
sin uppgift att utforska de primi
tiva folkens religioner, intager P.
VVilhelm Schmidt S. V. D. obestrid
ligt en plats av första ordning. Som
få känner han icke blott religionen,
1itan ä,,en övriga etnologiska fakta,
såsom sociala och ekonomiska för
hållanden, så att hans undersök
ningar äro byggda på en mycket
bred och säker grund samt äro et
nologiskt tillförlitliga, ett beröm,
som tyvärr många arbeten inom re
ligionshistorien icke förtjäna. Hans
huvudarbete är det omfattande ver
ket : »Ursprung der Gottesidee»
(Bd. I, 1912; 2 uppi. 1926 ; Bel. IL
1929 ; Bel. 111 och IV utkomma

snart) . Här genomgår Schmidt i
tur och ordning de primitiva kul
turerna, undersöker deras ålder,
deras beroende av andra, deras
möjliga sammanhang med Iilman
de, men geografiskt skilda kulturer,
för att så småningom få fram det
för var och en säregna, framför allt
det religiöst säregna. Mängden av
genomarbetat material är häpnads
väckande och förutsätter en lång
varig förtrogenhet med ämnet. Det
väldiga verket är naturligtvis en
dast avsett för dem, som för sina
egna studier behöva en noggran
nare kännedom om detta område.
För en större allmänhet har
Schmidt nu sammanfattat resulta
ten av 1sina undersökningar i :
»Handbuch der vergleichende Reli
gionsgeschichte. Ursprung undWer-
den der Religion» (XV 296 s.
Mi'mster i W. 1930) . Schmidt är
också grundare av den ansedda tid
skriften »Anthropos», i vilken bi
drag till etnologien och religions
historien publiceras på olika språk.
Tillsammans m ed jesuitpatern J3ozz
via, som tyvärr allför tidigt bort
rycktes · av kriget från en mycket
lovande verksamh et, har han också
grundat »Semaines d'ethnologie re
ligieuse» ( Kongresserna för etno
logi och religionshistoria) . Före
kriget höllos de för första gången
i Louvain, efter luiget i Tilburg
(Holland) , Milano och Luxemburg.
Dessa sammankomster ha i hög
grad gagnat den etnologiska forsk
ningen inom katolska kretsar och
väckt ett nytt intresse för detta så
viktiga område.
Ytterligare ett överallt erkänt
standardverk har skänkts oss av
P. Bouviel''s efterföljare och ordens
broder P. Pinard de la Boulaye :
»L'Etude comparee des religions»;
Bd. I: »Son histoire dans le monde
ocidental», 1922, 3 uppl. 1929; Bd.
Il: »Ses methodes», 1925. Första
bandet ger en ytterst klar, saklig
och, såvitt det i ett sådant ämne
låter sig göra, fullständig framställ
ning av alla försök, vilka ha gjorts

+
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sedan den vesterländska kulturens
början i Grekland intill vår tid, att
förklara religionernas olikhet samt
fastställa något angående derns ge
mensamma väsende. En sådan
framställning är naturligtvis ytterst
lärorik icke endast för religions
historikern. Andra bandet behand
lar sedan kritiskt de olika metoder,
varmed man hittills arbetat på det
ta område, och når sin spets i be
handlingen av den kulturhistoriska
metoden, som Pinard själv ansluter
sig till och som han genom sin bok
har fört till ännu större noggrann
het och användbarhet. Klarheten i
hans framställning liksom även
nykterheten och den fördomsfria
rättvisan i hans omdöme ha över
allt blivit erkända med högsta be
röm. Därmed har P. Pinard, lik
som .sedan så många andra katol
ske lärde, i handling besvarat en
ofta framförd svårighet, som vi
nedan skola vidare behandla.
Jämte dessa omfattande verk
skulle naturligtvis kunna omnäm
nas en hel mängd vetenskapliga
bidrag i specialfrågor, för vilka vi
ha katolska forskare och särskilt
katolska missionärer att tacka.
Men det skulle föra oss för långt
och ligger också utanför ramen av
denna redogörelse.
Däremot skola vi omnämna någ
ra för vidare kretsar avsedda all
mänframställningar, vilka måhända
kunna vara till nytta för en eller
annan läsare. P. Schmidt's hand
bok ha vi redan omnämnt. På en
gelska språket ha vi det 5-bandiga
verket : »Lectures on the History
of Religion», utg. av C. C. 111artin
dale S. J. (London 1910-11) . De
enskilda religionerna ha framställts
av olika fackmän. På samma sätt
anlagt är J. Huby, S. J.: »Christus,
Manuel d'histoire des religions »,
(XX + 1332 s., Paris 1912, 4 uppl.
1923) . Också här ha olika fors
kare samarbetat. Bidraget över
kristendomen är i all sin korthet
mycket betydande. År 1927 . offent
liggjorde Anton Anwander sitt ar-
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bete : » Die Religionen der Mensch
heit» ( XVIII
576 s., Freiburg i
B . ) . I sin plan ansluter det sig till
Huby's verk, men är utarbetat av
författaren ensam. Särskilt för
tj änstfull är den bifogade religions
historiska läseboken, som ger ut
drag ur de olika religionernas reli
giösa texter. Nyligen har samme
författare i den bekanta » Samm-
lung Kösel» sammanfattat verkets
viktigaste innehåll i det lilla ban
det : »Einfiihrung in die Religions
geschichte ( 147 s., Miinchen 1930 ) .
Planen är emellertid här alldeles
olika det stora verkets. De enskilda
religionerna framställas icke i sin
historiska följd, utan de kända fak
ta äro systematiskt m·dnade och
undersökas i sitt förhåll;mde till
religionen i dess helhet. Därmed
når arbetet något utöver den rena
religionshistorien.
Till de mera speciella frågorna
angående Kristendomens och Ju
dendomens förhållande till de reli
gioner, som stodo dem historiskt
och geografiskt nära, ha naturligt
vis exegeterna sedan länge lämnat
viktiga bidrag. Jag nöjer mig med
att hänvisa till det ytterst betydel
sefulla verket av Jesuitpatern L. d�
Gmndmaison: »Jesus Christ. Sa
Personne, son 1nessage, ses preuves»
(2 band, Paris 1928 ; 12 uppl. 1930 ) .
Av detta verk har i år ( 1930) ut
givits en förkortad upplaga under
samma titel (Edition abregee, VIII
708 s., Paris, Beauchesne ) , vil
ken utelämnar alla diskussioner,
som ägna sig blott för en trängre
krets av facklärde. Då dessa dis
kussioner även i huvudverket voro
satta i anmärkningar eller exlmr
ser, ha arbetets enhetlighet och
värde icke lidit genom denna för
kortning.
De katolska forskarnes livliga
och framgångsrika deltagande i re
ligionshistoriens stora och betydel
sefulla uppgifter tillåter oss att helt
kort avgöra en svårighet, som vi
redan ovan omnämnt och som ti
digare ofta framförts mot de katol-
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ska lärdes kompetens p å detta om
råde. Man har påstått, att en kato�
lik, eller en övertygad kristen över
huvud, aldrig kunde nalkas dessa
forskningar med den nödvändiga
vetenskapliga obj ektiviteten, då han
på förhand rönte ett alltför stort
inflytande till fromma för sin egen
övertygelse. Endast den, som vore
utan tro, skulle vara tillräckligt för
domsfri och därför ensam kallåd till
religionshistoriker. Pinard (Il, 34
s . ) har tagit upp till behandling
denna invändning, som Schmidt
med rätta kallar »en efterblivens
komiska enfald», och givit det slut
giltiga .svaret. I en angelägenhet
som angår det dyrbaraste och hög
sta, männi<;kan äger, detta, för vil
ket hon är beredd att offra sin
egendom och till och med sitt liv,
detta, varav hon väntar sin per
sons eviga frälsning, detta, som ger
hennes liv dess yttersta mening,
där föreligger naturligtvis fara, att
forskaren låter sitt lugna, nyktra
omdöme grumlas av sin personliga
övertygelse och hänförelse. Men
därför kommer också den ärlige
forskaren att här vara på sin vakt
och söka att genom en lugn kritik
reducera denna personliga faktor
till ett minimum. Att detta är möj
ligt, det visar j ust P. Pinard's verk,
som har blivit allmänt erkänt för
sin obj ektivitet. Motståndarne där
emot, som ständigt förehålla oss
denna fara, som överdriva den och
framställa den som oövervinnelig,
glömma i sin naivitet hela den an
dra hälften av denna banala san
ning och förfalska den därför. De
befinna sig nämligen i alldeles sam
ma läge som den troende forskaren.
Även de ha en världsåskådning,
nämligen otrons, vilken i deras liv
intar samma plats som tron hos den
troende. Också för dem handlar
del, i deras otro och i deras avvi
sande hållning mot religionen, om
livets yttersta mening, om den av
görande frågan om människans
öde. I dessa frågor är ingen m änni
ska neutral, av dem förblir ingen

människa oberörd och varje i det
yttre visad likgiltighet är hycklad.
Här är möjligt blott detta enda:
att man med ärlig vilja bemödar
8ig, att icke av utomvetenskapliga
motiv, som ha sin upprinnelse i
den personliga inställningen till de
yttersta livsfrågorna, må denna nu
vara tro eller otro, låta förleda sig
att utgiva sådant för vetenskapligt
bevisat, för vilket man icke har
några vetenskapliga bevis. Den be
römda fördomsfriheten så fattad,
att en människa i dessa frågor per
sonligen alldeles icke skulle intaga
någon ställning, är en fabel, vilken
ofta påtagligt illustreras av dem,
vilka mest högljutt frånkänna sina
motståndare varje objektivitet för
att taga den i anspråk för sig allena.
Ty de voro ju alldeles omedvetna
om faran av fördomsfullhet och
partitagande och kunde därför icke
heller skydda sig däremot.
Om alltså. den troende i denna
sak icke är sämre ställd än den
icke-troende, så kan man till och
med påstå, att han, om han icke
överhuvud saknar den i varje ve
tenskap nödvändiga sakliga kriti
ken, ofta har det bättre ställt än
den icke-troende. Det är en gam
mal erfarenhet, som också har be
kräftats av den nyare psykologien,
att sympatien för en sak underlät
tar od1 vidgar förståelsen, under
det att en fientlig inställning gör
människan blind för vad som verk
ligen finns att se. Inom konsten
är detta en bekant sak. Denna för
stående sympati fattas säkerligen
icke hos den troende. Också kän
ner han av egen erfarenhet en
mängd religiösa fakta och själs
rörelser, vilka på samma eller myc
ket liknande sätt möta honom i an-
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dra religioner. Men den, som nal
kas religionens utforskande i den
övertygelsen, att den icke är något
annat än en stor illusion, den har
svårare att gå till arbetet med den
välvilliga respekt, som just i denna
sak är mera nödvändigt än i nå
gon annan. Hur många s. k. reli
gionslösa folk leva icke hårdnackat
kvar i böckerna tack vare några
forskare, som haft den förutfattade
övertygelsen, att kulturellt lågtstå
ende folk icke kunde ha någon reli
gion ! Så har t. ex. Darwin efter
ett kort och ytligt besök betecknat
eldsländarne såsom fullkomligt
utan religion. Till samma åsikt
korn också en expedition, som se
nare sökte utforska detta folk. När
emellertid för några år sedan dP.
båda Patres Koppers och Gusinde
S. V. D. vistades en längre tid hos
detta primitiva folk och lyckades
förvärva sig deras förtroende där
igenom, att de, icke utan stora
offer, så mycket som möjligt delade
deras primitiva levnadssätt, då upp
täckte de till sin förvåning hos
detta så lågt stående folk ett Guds
begrepp av sällsynt renhet och hög·
het. För de andra forskarne hade
eldsländarne medvetet dolt denna
sin tro, emedan de icke ville pris
giva det heligaste de ägde åt hån
och förakt. Särskilt den primitive
har i dessa saker en stor skygghet,
som icke kan övervinnas på kort
tid. Också på detta område visar
det sig, att katoliken ingenting har
att frukta av sa'nningen, om det
blott är den fulla sanningen, då ju
all sanning kommer från den enda
källan, som är Ljusens Fader.
A . Bnmner.
( Forts.)
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FRA DET DAN S KE H ORSEN S STJEVN E.
B R U D S T Y K K E R A F E N T A L E O M P R E S S E N.
Vi har her i Norden fostret saa
mange stejle Individualister, som
har fundet strerke Udtryk for den
Foragt, de föle for Hob'en, Ros'set,
Krapylet. En aristokratisk Fornem
melse er gaaet mange af os i Blodet.
Fornemst skal det vrere at holde
sig for sig selv, helst trenke paa
tvrers af den almindelige Mening, i
hvert Fald frygte Menneskers nrere
Beröring, som man frygter Snavs
og ilde Lugt. Man kan derfor svrer
me for Kloster eller Enebo - gan
ske vist af en urigtig Grund - for
di man vil have Mennesker fra
Livet.
En saadan Foragt for det medmen
neskelige kan som en Nisse flytte
med· ind i ens Kristendom. Der har
ogsaa indenfor Kristendom og Kir
ke vreret dem, der manglede Lyst
til Menneskers Selskab - men de
tabte derved.
Mennesker kan ikke undvrere
Mennesker ! Selvfölgelig ikke i saa
mange materielle Ting, men dem
taler j eg ikke om. Men Mennesker
kan heller ikke undvrere Menne
sker, naar det grelder deres dybeste
Overbevisninger om Livets Maal og
Vej e. Kom ikke og sig, at Menne
sker er uden Betydning, deres Frer
den kun Skrig og Skraal, som ikke
kan forstyrre den, som har nok i
Gud. Ingen har det. Selv den, der
kunde have det, fordi han elsker
Gud nok dertil, netop han er villig
til - om det var muligt - at ofre
sin evige Lykke for Brödrenes Lyk
kes Skyld.
Og alle vi andre. Gör os ikke
strerkere end vi er ! Vi kan blrese
paa, om vi finder Mennesker, der
deler vor politiske Mening. Vi kan
111ore os endda, om vi staar ene
med en kunstnerisk Ide. ,ti kan
brere vor Hat og slcntre vor Vej ,
som vi vil. Men det er ikke let at

tjene Gud, naar man skal göre de t
i Ensomhed ? Hvorfor ? Jo, alt det
andet har jo ikke srerlige Krav paa
os, det meste er Hip som Hap, og vi
ved det, selv om vi ogsaa fregter dra
beligt med i den verdslige Strid. Men
dette med Gud er det absolutte.
Helt at give sig over dertil - og
saa vrere ene derom. Der skal srer
lig Styrke til. Sig ikke at vi har
den, naar det ikke er sandt ! Vi
trrenger til Mennesker !
En Del af vort Emne er det ka
tholske Samvirke. Men det er dumt
straks at frestne sig ved Overfladen
og optrelle alt det, som vi kan ud
rette Skulder ved Skulder. Det er
bedst at faa fat i det vresentlige j eg fristes til at sige det frelsesnöd
vendige - ved vort Samarbejde. Vi
har Brug for hinanden for at tro og
at leve, som vi tror. Alt hvad ellers
vi kan udrette sammen, lad det
vente, til vi har tj ent hinanden med
dette.
Selv om vore Ord i Dag naar
lrengere ud og höres af andre end
Katholiker, saa gör det ikke noget.
Andre Kristne ved selv, at Kristen
dom har Samfund Bd10Y, ikke for
di den er svag og risikabel og m aa
genforsikres hos andres svage Tro,
men tvrertimod fordi den er strer
kere end os, sikrere end os, saa ikke
den maa styrkes, men vi styrkes til
at tro den mulig for et Menneskes
Evne. Og de, som ikke er Kristne,
kvad siger de, naar vi bekender
Vanskeligheden ved at vrere Kris·
ten ! Ja, nogle af os b le,; bange, da
Credo i Begyndelsen af 1 930 offent
liggj orde de Tab, som vi lider ved
Frafald. De blev aftrykt forskelligc
Steder. Nu hoverer n1an over os,
frygtede nogle. Mon dog ? Vilde
det ikke vmre alt for taabeligt at
hovere, naar en Himalaya-Ekspedi
tion ikke naaede Tinderne, maaske
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omkom deroppe, hvis man selv af
Magelighed altid har ladet Him
melbjerget Iigge i Fred?
Vi lever saa ensamt, vi Katholi
ker i Danmark. Der ydes os al Ven
lighed, alle rimelige Begunstigelser,
men man kan ikke give os, hvad vi
mest trrenger til: at blive taget paa
vort katholske Ord. Det kan vi lmn
vente, at Katholiker gör. Vi trren
ger .til hinanden for det gode Ek
sempels Skyld, m en ogsaa for at
have Mennesker, der venter af os,
at vi tror og lever som Katholiker.
Samkvern, katholsk Samkvem, er
det vigtigste Middel til at standse
Frafald og til at lette Nresten Ud
övelsen af den kristne Pligt. Og er
her i Dag ikke samlel saa mange,
at vi i Frellesskab kan naa ud
over hele Landet og lmytte kathol
ske Baand mellem Katholiker? Ikke
nemt alletider. Ikke morsomt. Men
St. Thomas har belrert os, at der
ikke er den fjerneste Forskel mel
lem Sjrele, naar de udgaar fra Guds
Haand. Og at de alle er ligc meget
vrerd at frelse, .Pavens og Petersens,
er heller ikke nyt. Gaa derfor ud
til dem, der mangler katholske
Venner, ellers De er forgreves rejst
tiI Horsens. Gör det ! Og det blivel'
ogsaa gjort !
Men vi trrenger til mere endnu.
Vi trrenger til en katholsk Verden.
Ikke i samme Grad, som vi trren
ger til katholske Mennesker. Der
er Forskel p aa det helt uundvrer
Iige og saa det, der kun er uund
vrerligt, hvis vi skal udfolde vore
Muligheder helt. Vi behöver maaske
ikke at leve i et katholsk Unive1;s
for at opfylde vore nrermeste ka
tholske Kristenpligter. Men skal vi
naa til at leve med Kirken, d. v. s.
trenke dens Tanker, grette dens
önsker, föle som den, vrelge som
den, saaledes som Venner deler Tan
ker med hinanden, opfylder uud
talte önsker, ler og grreder sam
men og ikke kan strides, fordi de
res Viljer holder Takt, saa maa Ver
den blive katholsk for vore öjne.

Vi interesserer . o s for alt, for
Verdens Gang i stort og srnaat fra
Krige og Katastrofer til Lindberghs
Faderglrede. For Videnskaben fra
Atomer til Maaneraketter, for Kunst
og Literatur fra gamle Gobelin'er
til Guarsdagens Roman. St. Thomas
anser vor Forstand for umrettelig,
skabt som den er for at vide alt.
Men alt, hvad den erkender, faar
Prreg af dens eget Vresen, siger han
ogsaa. Der er fine, men ofte afgören
de Forskelle mellem en andens og
min Erkendelse af det samme. Og
giver jeg saa min Viden fra mig,
er det min Viden, en Part af Nak
ren eller Kulturen prreget af mig.
For helt at udfolde vore kathol
ske Muligheder maa vort Bevidst
hedsliv i hele sin Udstrrelming ba>rc
katholsk Prreg. Lever vi blandt Ka
tholiker, hvor alt, hvad der höres
omkring os, har faaet dette Prreg,
er det let. Lever i, som ber i Dan
mark, blandt Tanker, som ingen vil
bebrejde vore Landsmrend, at de
ikke kan give det Prreg, vi söger,
maa vi, faa som vi er, saa meget
des mere hjrelpe hinanden.
Det gör vi saa godt gennem vor
Presse. Og her har vi denne Presses
Opgave. Allerförst skal den vrere
for os, som det Menneske vi trren
ger til, vor l\'.Jcd-Katholik. Det kan
den dog aldrig hverken helt eller
halvt. Men saa Iidt det fattige, kun
halvt levende trykte Ord kan ud
rette, maa det ogsaa udrette. - Men desuden skal Pressen paa
alle Omraader, ja paa alle, give os
den katholske Aand. Der er intet,
som er den katholske Aand uved
kommende, fordi intet er udenfor den
menneskelige Forstands Strreben,
og hele vor Bevidsthed skal prreges
katholsk. Verdens Gang, Nationers
og Klassers Kampe, er det uved
konunende? Nej, helt ned til Sport
og Kvindemoder, helt ud til Rela
tivitetsteori og ruma.mske fjödefor
fölgelser - alt maa det katholske
Prreg srettes paa, naar det indgaar
i den Verden, vor Bevidsthed op
tager i sig.
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(Herfra gik Taleren over til at
tale om, hvad de katholske Bla:de
kunde og burde faa Flads til. Vi
citerer et enkelt Afsnit) :
Glem ikke C1·edo ! Det er ikke
langt fra, at hvis jeg önsker en
Hemmelighed bevaret, skal jeg lade
den trykke i Credo. Egentlig er det
vel vort vrerdifuldeste Blad eller
kunde saa let vrere det. Her kalder
jeg paa de katholske Kulturarbej
dere, alle de, som fölger og deltager
i det predagogiske, sociale, viden
skabelige eller kunstneriske Arbej
de. Der er netop nu en strerl;;_ Gröde
i katholsk Kunst, katholsk Preda
gogik og katholsk Samfundslrere.
De vid det, jamen, saa skriv til
Credo og fortrel derom. Og hvis De
fölger med og kender den stadig
mere centrale Stilling; St. Thomas'
Lrere - metafysisk, rets- og natur
filosofisk, sociologisk og ::estetisk
- indtager i U dlandets Kultur
(selv Englands) , saa vrer med tiI at
give den samme centrale Stilling i
vort kulturelle Organ. Glem ikke
Credo,
(Et andet Afsnit) :
�fen Pressen er ikke alene refe
rerende. Et Referat, aktuelt, viden
skabeligt eller hvad som helst, har
jo den Svaghed at komme bagefter
og sommetider den yderligere Svag··
Il ed at vrere bagklogt. · Det behöver
Pressen og dens Hjrelpere ikke nö
jes med. Pressen er selv et Arbejds
redskab. Maa jeg nrevne et godt
Eksempel. Den Ungdommens Kir1< e i Viborg, hvortil aUe Planer og
Arbejdsmetoder er udtrenkt med saa
nmd en psykologisk Sans for, hvad
Ungdom · er og isrer kunde vrere,
har taget Pressen i Brug med sam
me psykologiske Forstaaelse. Pres
sen giver Lejlighed tiI den gradvise
Indförelse i en Sag, der langt bedre
end Talen frestner den Stykke for
Stykke i Folks Bevidsthed. Den
stadig varierede . Gentagelse, altid
det samme, men altid ogsaa lidt
mere endnu. Dette Strevnes Pres
seudvalg har vist ogsaa at beherske

Metoden, og vi höster i Dag dens
Frugter. Saadan er det, at en daar
lig Presse undergraver Tilliden til
en Mand eller Institution: »I Dag
kun dette, men i Morgen nye Af
slöringer ! » Vi kan bruge uor Pres
se til at skabe og stötte TiUid til
Arbejder, der er Tillid vrerd.

(Af Afsnittet om Bladenes Lre
sere kun dette) :
Enkelte Katholiker vil ikke vide
af vore Blade, fordi disse er · enten
for kedelige eller for pjankede, en
ten for höjtravende eller for barn
Iige. Den eneste Kur for saadannc
Sjrele er Menneskers Selskab. Dr.
över sig saa lrenge i den nemme
Kunst at have en anden Mening
end Menigheden, at de kun kan
hjrelpes af gode, nögterne Sjrele,
der er venlige mod dem og alddg
tager dem alvorligt. Lad os tage
os af dem.
Hvis Bladene ikke er gode nok,
er det, fordi de ikke lreses nok. En
Medarbejder skriver i DUA's sidste
Nummer : Hvis et Blad ikke lreses,
bliver det snart ulreseligt. Det er
ganske som med Damers Pynt. Na
turligvis gör de sig prene, ogsaa hvis
de er strandet alene paa en öde ö.
Men jo flere, der ser dem, des mere
Umage gör de. Se blot, hvor de
er nydelige i Dag ber i Parken. Og
se blot vore Blades sidste Num
mei'. De har strengt sig an, fordi
de vidste, at srerlig mange vilde se
dem den 13 Juli.

(I Slutningen af Talen repete
redes Grundtankerne) :
Vi kalder Dem först .til at ind
römme Deres Medmenneskelighed.
Saa lrenge De ikke selv har Nresten
Behov, kan De intet · udrette for
ham. Aandeligt Filantropi med
Nedladenhedens blöde Haand er
ikke Nrestekrerlighed. Nrestekrerlig
hed er et aandeligt Demokrati.
Naar den staaende skal se til, at
han ikke falder, saa skal han heller
aldrig spille den strerke, men vrere
en kristen Kammerat, der i lige
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Grad afskyr at vrere protegeret og
dömmelse, mens man prrediker for
andre, ellers har vi med falske
protegerende. Det er aldeles ikke
saligt at give, hvis man er for fin
Apostle at skaffe.
Vi har dröje Dage i den kathol
til ogsaa at modtage.
ske Aktion. Der gaar saa meget
Vi trrenger til hinanden. Katholsk
i Stykker, för et Arbejde staar
Samvirke er . ikke blodt demokra
fuldendt. Vi filtrer os saa tit ind i
tisk, men ydmygt tillige. Vi staar
Ansigt ti1 Ansigt med Guds Krav.
de Traade, vi slrnlde have vrevel
med, ubehrendige som vi er. Som
Det vilde vrere en ringe Opfattelse
af Gud, hvis vi troede hans Hjrelp
metider er det Traadene fra V reven
overflödig og lidet bedre, om vi
til Kejserens nye Kheder, og vi
mente vor Nrestes Stötte undvrerlig.
vrider og vikler os ud af Vanskelig
heder, som slet ikke er til. Saadan
. Vi maa arbejde sammen. Först
og fremmest - og andet bekymrer
er nu vi Mennesker. Men lige saa
mig ikke i denne Tale og paa denne
meget efter de dröje som efter de
Dag - först og fremmest for at
nemme Dage, takker vi Gud for en
dejlig Dag. I Guds Tjeneste arbej
holde Troens Lys klart skinnende.
Har vi selv kendt lidt til Vanskelig
der man ikke for Penge. Er det
heden ved at brere Troens Skat i
ikke Befrielse fra Trredemöllen '?
Heller ikke for Ros. Er det ikke
en skröbelig Skaal, er Stenkaster
instinktet saa temmelig lammet.
siÖl'l'e Frihed endnu? Og er det vi
Det er forfinet til Stenfernerin
Pr samlet om i Dag, vort Arbejde
stinktet, der opsamler hver Sten,
for Guds Kirke i Sol og i Tiegn, mrd
hvorover Nresten kunde snuble og
Tak og med C tak, ikke det dej
stöde sin Fod.
ligste Arbejde af alt? Er det ikke
I den Aand kaldes De til at ar
let, som den gode Samvittighed er
let? Og er dets tunge Ansvar dog
bejde for vor :Presse og h, ei· ka
tholsk Sag, denne Presse kan stötte.
ikke det menneskevrerdigste af alt?
Literrer Ambition, at blive kendt ' Trreldommen slider besvrerligt, og
katholsk Ansigt, den yndige Pryd
under andres Ansvar. Friheden
ved at belrere andre - har De no
gör det dröj e let og föler sit Ansvar
get deraf, saa kast det fra Dem.
som sin Rigdom. Saadan Frihed er
det kristne Liv og den kristne
A postolat skal det vrere, og Aposto
Aktion.
lat maa vrere uophörligt skrelvende
H. D. T. mamzlff.
for ikke at paadrage sig selv For1

M A N U F A K T U R - R E L I G I O N.

I vore Dage lrnmmer den religi
öse Fare ikke fra en eller anden
Srerling, fra den »nyeste Kristus»,
de'n sidste Profet, men snarere fra
den Aand og Atmosfrere, som giver
Srerlingen og hans Krephest en
kortvarig Chance for at lrnnne tum
le sig. I)et er Dyrkelsen af Subjek
tivismen paa det religiöse · Omraa
de, der er langt farligere end dens
tilfreldige Fremtoningsformer. Vi

er nu snart trrette af stadig at höre
om, at alle Religioner fortjener vor
Respekt. Nej, det gör de ikke. Nu
tildags forfplger vi ikke Religioner;
men nogle af disse ny1nodens »Reli
gioner» kunde nok trrenge til en
velanbragt Lattersalve af den simp
le Grund, at de e1· latterlige.
Cath. Gazette, Dec. 1930.
John Pl'eedy.
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SVLVES T ERTA N KAR FRÅ N Ö STO ÖTA
BVODER.

ålder det här uppe i . kalla norden !
Östergötland, ett av Sveriges stör
Ja, om gamla Skeninge skulle jag
sta och bördigaste landskap, dlir
väl kunna fylla hela Credos num
man kan säga att »jorden är tung
mer. Men hur vänlig redaktionen
av historia», låg klädd i vinterns
än är, så blir det väl mycket av det
vita snöprakt när jag vid nyårsskif
goda.
tet kom ned till Skeninge och se· Men innan jag lämnar den tra
clermara bort till Vadstena.
Det var en frostklar december- I ditionsrika staden, där Sverkerät
tens och Jarlarnas män höllo råds
kväll med hög och blå himmel, där
möten, går jag upp mot stadsdelen
tusen sinom tusen stj ärnor lyste
Nordanå, som ligger bort mot Mo
och där vintergatan spände sin strå
talavägen. Där uppe ligger ruiner
hmde bro från horisont till hori
na av det 1530 eldhärjade S:ta Ing
sont likt ett härligt diadem.
rids kloster. Nu ser man inte myc
Tallar och granar hade snö på si-·
ket av ruinparken, ty snötäcket
na gröna barrgrenar och de vitstam
gömmer åtskilligt. Men för signa
miga björkarnas grenar voro isiga
turen, som ju haft tillfälle att följa
och frostklädda.
denna utgrävning, vilken intresse
En underbar vinterkväll, som
rade skeningebor taget initiativet
stä1nmer den ensamme resenären
till, är hela klosterområdet väl
till ro och andakt när han från
känt. Här verkade som priorinna
järnvägsvagnens fönster blickade
Ingrid Elofsdotter i detta clomini
ut över östgötaslät�ens vidder.
canerkloster. Och man vet att be
Så ångar taget in på Skeninge
rätta hurusom detta nunnekloster
järnvägsstation och inom några få
var ett av de mera förnämliga och
minuter är jag uppe i elen gamla
rikaste i hela Östergötland. Men det
staden, som i forna dagar betytt så
var väl inte bara klostrets rikedom
mycket i svensk historia och som
som . var det huvudsakligaste. Det
förr var en stad av betydenhet, men
fromhetsliv, som här levdes och det
som nu inte har mer än 1800 invå
andliga inflytande detta kloster ha
nare. När man nämner Skenninge
de i dessa trakter var säkerligen
anm äler sig osökt namnet Petnzs
inte ringa. Till detta kloster hade
de Dacia, den bekante lektorn vid
väl mer än en gång Petrus de Da
därstädes.
Dominicanerklostret
cia tänkt att föra elen unga Chri
Dock, låtom oss först erinra oss,
stine av Stornmelen, henne som han
att här i Skeninge man 1248 hade
hyste en sådan tillgivenhet för och
ett märkligt kyrkomöte. De_t var
som kom honom att skriva den ve
vid detta kyrkomöte som celibatet
modsmättade men också så sköna
för det katolska prästerskapet
levnadsteckningen av elen kvinna,
strängt påbjöds. Det var vid det
som utan tvivel betydde så mycket
tillfälle då den påvlige legaten Wil
i den unge clominicanbrodern�
helrn av Sabina hedrade Skeninge
liv. När jag den kvällen stod där
med sin närvaro. Petrus de Dacia
uone på höjden och blickade ut
kom ju inte till Skeninge förrän
över den idylliska staden med sina
1279. Men hören och häpnen 1
låga hus och krokiga gator var allt ·
som knappast numera komma ihåg
så tyst och stilla. Endast en bil kom
den lilla obetydliga staden på öst
mer susande då och då. Nedanför
götaslätten, att redan år 1135 näm
flyter elen smala Skenaån, och på
nes Skeninge som stad. Se, det äi·

andra sidan den stod för många sek
ler sedan Skeninge allra äldsta tem
pel Allhelgonakyrkan. Av Domini
can erklostret finnes heller inget o
Yan j ord. Men hög och reslig står
strax vid torget den härliga Vå'.'
frnkyrkan, byggd under 1200-talets
senare del. Den kyrkan liksom
elen en 55 km. längre bort liggande
Bjälbo kyrka, är Skeningebygdens
� tolhet.
Men innan det blir alltför sent
skr lle j ag nå den mest katolskt be
tonade av alla Sveriges städer, he
liga Birgittas stad Vadstena. När
n•.an kommer landsvägen från
Skeninge ned till Vads.tena ser man
redan på långt håll klosterkyrkans
�mäckra tornspira. När j ag nu i
den sena decemberkvällen nådde
Vadstena kunde j ag ej se mycket
av stadens märkliga byggnader.
Men nu liksom alltid då j ag åker
in genom någon av stadens tullar
på de knaggliga gatorna, tycker j ag
mig vara fjärran från allt vad stor
staclsliv heter och i tankarna drager
jag mig tillbaka till de tider då
fromma birgittinersystrar läste si
na böner och sjöngo sina sånger.
Hur många gånger har j ag inte här
i klosterkyrkans närhet och under
de gamla träden på klostergården
njutit av den stilla och rogivande
frid som alltid följer på en vand
ring där.
Nästa morgon går j ag bort till
samma kyrkogård och till min gam
le fromme vän amanuensen Eric
Ihrfors grav. Den mannen var en
trogen väktare vid heliga Birgittas
kyrka.
Men j ag drömmer mig också till
baka till årets Vadstena dag, skön
och hoppingivande för varje delta
gare. Skrev j ag hoppgivande ? Ja,
ty den dagen födde hos oss alla,
som hade förmånen att vara med
hopp om ett rikare och fullödigar�
katolskt liv i gamla ärorika Vad. stena. Först och främst en arlig
återkommande katolsk dag, då inte
bara katoliker från Sveriges alla
landsdelar möta upp utan en dag,
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som man kan kalla en nol'disk
katolikdag.
Ty om någon stad i norden har
katolska traditioner och där min
nena tala omedelbart till varje ka
tolskt sinnad, så är det väl Vad
stena. Se, där ett av de önskemål,
som i denna sylvesterhelg trängde
sig på vandraren därnere i kloster
kyrkans närhet !
Och så en annan tanke och ett
annat önskemål.
När man vistas några dagar i
Vadstena är det inte utan att man,
trots en del förträffliga pensionat,
tänker på hur tillfredsställande det
skulle vara om man här i denna
katolska minnenas stad hade ett
katolskt pensionat, där man kunde
känna sig riktigt hemma. Här i
Vadstena om någonstädes skulle
man väl vilj a se birgittinersystrar.
Tänk er ett p ensionat eller vilohem
i stil med det som finnes i Djurs
holm i även Vadstena ! Se, det vore
väl en stilla nåd att · bedj a om :
Ingenstädes i världen finnes det en
plats, som så mycket talar om den
heliga Birgitta, V6re det då för
mätet att tänka sig ett birgittiner
hem där ? Knappast. Men om det
dock inte skulle kunna realiseras
ännu, så kanske det k unde ordnas
ändå med ett katolskt betonat p en
sionat, som kunde vara ett ställe
där man riktigt kände sig hemma
och som motsvarade Vadstena ka
tolska traditioner. Nu äger Sveri
ges katolska kyrka en gård där
nere, vilken utan tvivel skulle passa
alldeles utmärkt till något av de här
föreslagna ändamålen.
Ett vilohem eller pensionat, vad
man nu vill kalla det, men ett ställe
där katolsk anda var rådande och
därvarj e katolskt sinnad gäst kände
katolsk milj ö skulle helt säkert liv
ligt uppskattas. D et vore inte bara
något praktiskt utan kunde mycket
väl betraktas som ett förvaltande
av de sekelgamla katolska tradi
tionerna i heliga Birgittas stad.
Sylvestertankar, framtidsönskemål.
Frogner.

23

R O M O C H D E N S O C I A L A F RÅ G A N .

»Den som företoge sig att skildra
vårt tidevarvs katolska sociala rö
relse, dess strävanden, dess läror,
katolikernas försök att avvärja den
sociala faran och att organisera
samhället på kristen grundval �
den skriftställaren skulle indela
sitt arbete i två skilda avdelningar.
Han skulle kalla det första kapitlet :
»Före encyklikan Rerum Nova
rum» och det andra: »Efter encyk
likan». *)
Med dessa ord blev Leo XIII:s
rundskrivelse om Arbetarfrågan av
den 15 maj 18J1 hälsad av en av de
katolska sociala strävandenas ban
brytare, greve von Blome, förutva
rande statsminister i Österrike och
personlig vän till biskop (sedermera
kardinal) Mermillod, vilken av Leo
XIII hade fått i uppdrag att tillsam
mans med Mgr Jacobini leda för
handlingarna i den kommitte, som
förberedde encyklikan.
Den erfarne statsmannens upp
fattning har bekräftats av tidshän
delserna: encyklikan om Arbetar
frågan står såsom det yppersta min
nesmärket över katolsk social ak
tion, ja, vad mera är såsom en allt
jämt strålande led!ltjärna för den
sainn1a.
Den 15 maj 1931 hava åtta lust
rer förflutit, sedan encyklikan ut
kom, och Rom förbereder sig att
fira 40-årsminnet av dess offentlig
görande.
Påven Pius XI är liksom sina
företrädare Leo XIII, Pius X och
Benedikt XV, varmt intresserad för

den sociala frågan och en inrter
nationell kommitte är tillsatt i den
eviga staden för att vidtaga åtgär
der till värdigt firande av encykli
kans publicering 1891.
Stora högtidligheter skola där
äga rum den 13�17 maj 1931, pon
tifikalmässor läsas i S:t Peters
domen och Lateranbasilikan, samt
pilgrimstågen mottagas av den He
lige Fadern; icke mindre än 43 na
tioner ämna deltaga.
Skola även Nordens katoliker
komma med?
Väl kunna vi, fåtaliga . som vi
äro här i Norden, ej åstadkomma
vad våra trosfränder gjort i de
stora kulturländerna, där det just
är katoliker, vilka verkat såsom
föregångsmän : en biskop Ketteler
och en Kolping i Tyskland, en kar
dinal Mermillod i Schweiz, en kar
dinal Manning i England, en kar
dinal Gibbons i Förenta Staterna,
en greve de Mun i Frankrike, för
att nämna endast några namn.
Men också i våra länder står den
sociala frågan på dagordningen,
och änruu i dag gäller om densam
ma, vad Leo XIII själv skrev: »Det
finnes för närvarande ingen fråga,
som med större kraft gripit det
mänskliga sinnet».**)
Kulla pr Odensviholm, Kalmar
län, i december 1930.
Gustaf Armfelt.

*) Catholicisme et vie internationalc
(Fribourg) sid. 25.
**) Leo XIII :s Rundskrivelse om Arbe
tarf rågan. 2 :dra upp i., utgiven av Birgitta
föreningen, Stockholm, sid. 6.
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CREDOS BÖ C KER.

De båda skandinaviska katolska
jultidningarna J(imer I Klokker och
Julelanten tävla om priset i gedi
get och intresseväckande innehåll.
I Juleluerten märker man mera
redaktören, i Kimer I Klokker mera
de bidragande författarna, icke
minst Lars Eskeland.
Julen är ju en barnens högtid.
De katolska barnen .i Finland och
Sverige ha fått en välkommen jul
gåva i Min egen läsebok Il utar
betad av Th. A. Liljefält, Helsing
fors 1930. Erhålles hos de K atol
ska Systrarna, Edelfeltsvägen, Eira,
Helsin�ors.
Möjligen står denna
del något tillbaka för den första,
(ramför allt är den mindre enhet
lig. l\,J,en i sin helhet kan detta ar
bete blott på det varmaste rekom
nienderas. Våra katolska uppfost
rare ha likaledes från finländskt
håll fått en ej .mindre kärkommen
gåva i den svenska översättningen
av Pius XI:s Rund skrivelse om
ungdomens kristliga uppfostran.
Lahtis Tryckeri- och Tidnings
Aktiebolag, Lahtis, Finland. Här
finnas alla aktuella uppfostrings
problem behandlade. Intressant ifr
att se med vilken iver påven fram ··
håller betydelsen av rent katolska
skolor.
Att många av våra katolska bar1
i Norden äro aktiva katoliker ser
nrnn av Jesu Bm·ndoms Forenings
il arbog 1930. . Erhålles hos före
ningens ledning: Nprrebrogade 27
C, K9lbenhavn N. En vacker san,1saga för stora och små är Elisabeth
von Schmidt Pauli: Hist01·ien 0111
den hellige Elisabeth. Budbringe
rens Forlag. Aarhus 1930. En
väckande läsning för vår katolska
ungdom är den lilla skriften V ed
llforterprelen, De otte kanadiske
Martyrers Liv og Heltedpd. I Kom
mission hos Sankt Ansgars Bog
handel. Vodrofsgaard. Kpbenhavn
1930. En spännande indianhistoria
som verkligen hänt oc,h på samma

gång e n kristen hjälte- och mar
tyrhistoria. Från samma bokhan
del kan man också erhålla R ,
Wickl S . J, : Pinsebefragtninger.
Oversat af Ellen vVahl, Kpbenhavn
1930, en from och älskvärd bok,
samt Frans af Sales : Philothea,
med inledande ol'd av biskop Brems.
År 1930 har i vår nordiska ka
tolska värid i främsta rummet
präglats av Olavsjubileet. Bland
de skrifter som utgivits med anled
ning av det stora minnet märkas
främst Sigrid Undset: Hellig Olav.
N�1·ges ](ange. Some & Cos Forlag.
Oslo 1930. En synnerligen kär
kommen framställning av den ka
tolska Kyrkans historia i Norge un
der senare tid får man i Der het
lige Olaf Haraldson, der evige K ö
nig und Apostel von Norwegen und
sein Werk. Gedruckt in der Mis
sionsdruckerei Damianeum. Sim
pelveld. Holland 1930. En liten upp
slagsbok i smått med en mängd
värdefulla upplysningar och foto
grafier. Från Concentras Bokhan
del, Thv. Meyers Gate 80, Oslo kan
man för det billiga priset av 50 öre
erhålla broschyren En norsk l(unst
maler som levet og df')de i Hellig
hets Ry. Efter den stprre franske
Utgave av P. Toll. Credos medar
betare Per Skansen har inlett och
kommenterat några intressanta brev
av skådespelerskan Eve Lavalliere,
vars konversion på sin tid väckte
så stort uppseende. . Eve Lavalliere:
Ma conversion. Librairie Galinarcl
43, rue de Beaune, Paris.
På Norstedt & Söners Förlag har
utkommit nionde delen av Claes
Lagc:rg1·en : Mitt livs minnen. Ma.1
måste beklaga att detta värdefulla
memoarverk ej längre kan fortsät
tas. Men man kan väl knappast
tänka sig att den in i det sista ung
domsfriske författaren själv drömt
om att. kunna slutföra det stort an
lagda verket. Kanske kommer se
nare en person- och kulturhistori-
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ker, som kan ·begagna sig av förfat
tarens ingående dagboksanteclmin
gar varpå hela detta arbete är byggt.
Också i de nordiska länderna är
marken rik på katolska minnen
som märkligt nog ofta tyckas in
tressera våra protestanter mera än
våra katoliker. En värdefull katolsk
kulturbild från det av Östergötland
starkt influerade norra Småland
finner man i den flitige forskaren
Sigmd Pfras skrift I-leligkorskapel 
let i I-lolcmeden. Tranåspostens tryc
keri 1930. Katolska läror och bruk
framställas här med efterföljans
Yärd korrekthet.
Strävan efter korrekthet och kär
leksfulla försök att förstå mot
ståndaren utmärker en under 1930
utgiven skrift: /{atholisch zmd
Protestantisch. Eine leidenschafts
losc /([arstcllung von Heribert Hol::
apfel. Herdens Verlag. Freiburg
im Breisgau. Nutida protestanter
tyckas ha föga intresse för eller ens
kunskap om protestantismen som
teologiskt system. Dylika fram
ställningar finner man nästan en
dast i katolska skrifter. Holzapfel
gör verkliga ansträngningar att
vara välvillig och rättvis. Han
citerar uteslutande representanter
för den mera konservativa luthera
nismen och nämner knappast den
utbredda och inflytelserika liberala
teologin. Han söker intränga i de
ras tankegång och - vad kanske
ännu viktigare är - i deras känslo
värld för att sålunda finna möjlig
heter till ett verkligt samtal. Den
interkonfessionella konversationen
är icke ett så hopplöst företag som
många föreställa sig. Där gäller
blott att tänka ut det bästa sättet
att föra den.
Holger Krusenstierna Haf
str�m : Jyder for Vorherre.
Hagerup 1930.
Naar man lreser en Bog · af den
engelske Humorist: ,1 erome, r. Ex..:
Three men in a boolh, og Latteren
skyller gennem ens Sind, og man
ligesom l�ftes til et oph�jet Syn paa

Dagliglivets surna Ting, - ogdager
man pludselig : Ja, men dette er jo
Alvar. - Og det er Hemmeligheden
ved al sand Humor, at den i sig
brerer en Kerne af Alvar, uden hvil
ken den er Pjat. - Er man f!/irst
blevet opmrerksom paa dette, kan
man g!/ire s,ig den extra Forn!/ijelsi)
at blade Bogen igennem endnu en
Gang, og man vil opdage, at der
paa hvc1· Side i Bogen saa at sige
ei· at finde en moralsk Pointe.
Noget lignende grelder om det
foreliggende Arbejde. Hafstr9lm har
Forstaaelsen af, at, vil han have sine
Medborgere i Tale, - maa han
f9Jrst og fremmest tale deres eget
Sprog; - og da han selv er af d
lystigt Sind, formaar han med mun
tre Ord at kaste et forsonende Skrer
over de Mennesker, hvis store og
sniaa Sider han afslflrer. Humoren
tager Brodden af Satirens Pile og med Titlen paa den lille Sam
ling Fortrellinger stiller Forfatteren
sig ydmygt mellem de Mennesker,
han revser - uden paa et eneste
Sted i Fortrellingernes Forlflb at
f9Jle sig hrevet til Docenturets Ka
thederh�jder.
Men Humoren er ikke den stil
frerdige, engelske, - den er bredere
(kflbenhavnsk?) - og st9Jjende som
en Tegning af Storm Petersen. -
Man aner i de Personer, som skil
dres, et personligt Liv, - men
saaledes, som de fremtneder, er de
tegnet med en grovere Streg og grelle
Farver, - og virker mere som Ty
per end som Personer. Fortrellin
gen: Da S9lreme-Skov blev et godt
Menneske, er maaske den, der prre
ger sig strerkest i ens Erindring,
naar Bogen er lukket; - og Hoved
personen : A. Skav, predagogikstu
derende, er godt set, - omend det
svrekker Tiltroen til de gode Sider,
Forfatteren mener denne Vindbeu
tel trods alt besidder, åt Skildringen
af ham er liidt overdreven. Eller
er det Kompositionens Mangler,
som bevirker, at det afg9Jrende Ind
tryk udebliver eller forekommer
konstrueret. Det grelder vel _ for et-

hvert Kunstvrerk, at Kompositionen
mere former sig efter Buen end efter
den rette Linie.
Det er Forfatterens store For
tj eneste, at han formaar at under
strege de gode Sidei· hos Menne
skei', som maaske mange vilde tagc
A,isfand fra, saaledes, som de tager
sig ud for den umiddelbare Betragt
ning; - og det er velgprende at se
en · Författer forspge at skrive al.
vorligt (endog religipst) i en let og
munter Form (er det set fpr ?) : me'n hvad han vist selv vil indrpm
me: det er en svrer Opgave at lpse.
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Det vamle og skruede afskyr vi, mest af alt naar det drejer sig om
Religion, -men selv den, som ingen
Religion liar, har dog som oftest
saa megen Respekt i Behold, at han
vil se den behandlet med udspgl
Takt. Der skal en heldig Haand til
at skildre den mere Forbindelse
mellem det ophpjede og det groteske
Her er det fprste Forspg paa en ·
ny Genre, - og man bpr tage vel
derimod til Opmuntring for sig selv
-- og for Forfatteren · tu at fort
srette.
Enoch Hj01·th.

2,110 medlemmar, har nyligen be
slutat att utsträcka- sin verksamhet
till nederländska Indien.

Holland.
Särskilt karakteristiskt för det
katolska lirvet i Holland är det in
tensiva utbyggandet av de katolska
yi·kesorganisationerna, som jämte
sociala uppgifter hava rent religiösa
sådana på sitt program. Så har ny
ligen med biskoparnas tillåtelse bil
dats en särskild katolsk organisa-
tion för borgmästare, staq_s- och
kommunalfullmäktige för att bättre
kunna bevaka katolska intressen i
förvaltningsväsendet. Organisatio
nen har ett eget fackorgan. Hol
land äger också blomstrande katol
ska militärföreningar, vilka kraf
tigt understödjas av biskoparna och
huvudsakligen hava till ändamål
att . skydda sina medle:tnmar mot
sedliga faror. Ett förbund av ka
tolska poliser, som för närvarande
räknar 66 lokalavdelningar · med

Den 3 :dje nationella katekeskongl'essen i Spanien
har ägt rum i Saragossa i närvaro
av 15 spanska kardinaler, ärkebi
skopar och biskopar. 10,000 barn
gingo vid kongressens början till
den heliga kommunionen. Vid den
heliga Jungfruns av Pilar bild i Sa
ragossa nedlades ett invigningsal
bum, som innehöll 200,000 spanska
barns underskrifter. Vid kongres
sens överläggningar, varunder tal
rika kateketiska detaljproblem be
handlades, framhölls framför allt
nödvändigheten av en omfattande
religiös bildning : det vore ett miss
förstånd att vilja begränsa den
kristna läran till att blott omfatta
dogmerna. I samband med konfe
rensen var en kateketisk utställning
anordnad.
Den katolska aktionen.
»Neue Zii.richer Nachrichten» har
i en ledande artikel framhållit be
tydelsen av att den katolska aktio
nen riktigt uppfattas. Det heter där
bl. a. : »Återigen synas på olika plat
ser i Schweiz tvekan hava uppstått
om hur den katolska aktionen skall

27
u ppfattas och vilken yttre form för
dess genomförande som är att före�
draga. Vi vilja hänvisa till de be
tydelsefulla ord angående den ka�
tolska aktionen, som. kardinalsekre
teraren Pacelli yttrade ·på tyska
katolikdagen 1928: För den katol
ska aktionen finnes ingen allmän�
giltig yttre form. Den får sin form
alltefter de olfäa ländernas och fol
kens religiösa läge, naturligtvis
principiellt inordnad i det · kyrkliga
systemet. Av dessa Eminens Pa
cellis ord må vi schweiziska katoli
ker lugna oss och icke tid efter an
nan framkasta frågan, huruvida vi
befinna oss på tätt väg. Anförtro vi
oss åt det katolska episkopatet och
arbeta vi i trogen anslutning till
Kyrkan, men också i troget uppfyl
lande av vad tiden kräver på de
olika områden, som ställa krav på
det katolska lekmannaapostolatet -
då är detta ett arbete i den katolska
aktionens tjänst».

Eukw·istisk kongress i U. S. A.
40 biskppar, några tusen präster
och omkring 100,000 katolska lek
män närvoro vid den eukaristiska
kongressen i Omaha i septeniber
månad. Den apostoliske delegaten
blev officiellt mottagen av staten
Nebraskas guvernör, vilket i U. S. A.
är en ovanlig utmärkelse. Stadens
borgmästare hade givit samtliga
tjänstemän (katolska och icke
katolska) permission för att bereda
dem tillfälle att deltaga i huvud
festen å Creightonuniversitetets sta
dion. Kardinal Mundeleins tal blev
radierat över hela Amerika.

Varför bliva så många_ engelska
skriftställare katoliker.
Den 26-årige engelske romanfor
fattaren E. ,vangh, som trots sin
ungdom redan skaffat sig ett myc
ket känt litterärt namn, har nyligen
upptagits i katolska kyrkan. Med
anledning av denna konversion fäs
ter »Daily Express» uppmärksam
heten på »den märkliga böjelsen
hos brittiska skriftställare» att

övergå till katolska" Kyrkan. ' : För
knappt ett .år sedan motfogo SheiJa
Kaye-S:inithl och haiis, nrnka ,det; he�
liga · dopet., , · :Compton : Mackehzie
blev · under k,riget katolik,.�och skal�
den : Alfred . Noyes · -kbnvet·teraile
1927. Kvan'Morgän upptogst H{y1H
kan 1919;. 9ch. i Maurice:! Baring,, , :Q;
K , Cliestert<;in • Och Father · \ Ifonald
Knbx .( son. dill en anglikansk ' bt.;
slrnp) ärö, jli berömda författarkoiiJ
,"ertifor, , Tidningen,. som· foke, före•
träde'l' någon be'stäind ;;·;r.€ligiös
ståndpunkt; skth1er : >)Åter·,hat · ,�i{
brittisk författare ·• lippta,gHsi:·i ifoa:�
trilska Kyrkan. Denna gåp.g' en:mrg.;
dom, vars skrifter förråda , en/näls'
l an lidelsefull förkärlek för,- d�t -tll;.i
tramoderna-. Likväl vänd�r:han sigi
liksom så många• roman:förfalfaf�
dter kriget gjort; till den , Kyrka,,
som icke förändrar sig riied: åiem
Beror det på att efterkrigstidens. io;.;
manförfattare söka efter en - plats,
som är {ri från de.ras ,egna skrifter&
atmosfär, vilka näsbitl . nte'sThtaddd
handla om deras · ege11ätta'de'· iHla
cocktail-värld ? Eller: kbinirie't tlet'
sig av att vår tids sn�bbf �kiffå1'i1dl
förhållanden uppvä:c1br ; 'lätigtJri ' 'efL:
ter det varaktiga, efte,r' diFKfH?aY
som icke går med ens ;på deri·miiisfa
. ' . . ·. . . - . . . . .
kompromiss? »

Från teatern · till kl6sfret: •; ' ·
' � �;
En u ng fransk skådespelerska:
Yvonne Hautin, medlem 'a\r Comedie
Fram;aise, · som allmänt : ammtts
hava en glänsande ,bana: framför.,
sig, konimer att i dagarna intrlida'i
ett benediktinerkloster. Trots Ge
neve, trots förhärjande naturkata
strofer, trots dagliga mordnyheter
1,pptager denna händelse dagligen
långa spalter i dagspressen och ut
gör det t1llmänna samtalsämnet
i
- ,.
·
Paris.
Till och med- väns{�1:pessen
har
.
icke kunnat · underlåta· att kommen
tera tilldragelsen. >>F,igllro» skriver :
»I vårt fritänkarårhriridrade förvå
nas man över att en ung dam - på
sin höjd 30 år gammal och med en
lysande framtid - har ett så helt
./

kristligt hjärta med en så gudom
lig låga. På söndag skall hon för
sista gången hälsa sin publik, som
brukat jubla mot henne. Sedan
skall . hon · taga slöjan. Även de
minst känslosamma, som icke hava
någon förståelse för lydnad mot en
gudomlig · kallelse, känna högakt
ning inför detta frivilliga beslut att
gå i kloster. Gärna skulle de vilj a
finna ett profant skäl till detta steg,
m eu om sådant kan det i detta fall
icke vara tal. Alla måste ovillkor
ligen beundra vad de kalla en gest
från gångna tider. I en tid, då kvin
norna girigt sträva efter att »leva
sitt liv», att »icke gå förlustiga om
något» synes verkligen detta att väl
j a ett andligt liv som en saga från
flydda tider, fullkomligt fritt som
det är fråft varje materiellt intresse,
endast dikte1�at av en livlig önskan
att följa hj ärtats röst.»
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Ett bernhw·dinerkloster i Tibet.
Två bernhardinermunkar, Melli
och Kockos, hava beslutat att ut
vandra till Tibet, där de hava för
avsikt att grunda ett nytt klostet
5,000 meter över havet. En med
arbetare i den franska tidningen
»Intransigeant» hade ett samtal
med de båda munkarna strax inn:w
de avreste med ångbåt · från Marseille.
Vi resa till Tibet, förklarade mun
karna; för att å tibetanska höglan-·
det grunda ett heligt ställe till St.
Bernhards ära. En missionär föl]er

med ·oss, som väl känner till för
hållandena i landet, då han under
20 års tid förkunnat evangelium
där. Vi ämna slå oss ned i syd
östliga delen av Tibet. Inga far
bara väga1' leda dit. Under som
marmånaderna råder där ett varmt,
fuktigt klimat, och växtvärlden
slår ut i sin fulla prakt. Om ,,in
tern är däremot kölden så stark
och hela trakten så överisad och
översnöad, att an förbindelse med
yttervärlden är avbruten under
några månader. I denna bergstrakt
vilja de modiga och offerglada
munkarna grunda bernhardine,
klostret. Munkhärbärget vid St.
Bernhard har förskaffat sig värld�
rykte genom den hjälp, dess mun
kar och dess berömda St. B ern
hardshundar alltid lämnat berg
vandrare, som varit i fara. Nu
skall detta kloster fylla samma
uppgift i Tibet.

Glädjande tecken.

På initiativ av »Christ-Königs
Gesellschaft vom weissen Kreuz>)
har under det gångna året över 100
präster och lekmä� förklarat sig
villiga att utan ersättning mottaga
en fransk präst för att giva honom
tillfälle att lära känna tyska för
hållanden, speciellt på det kyrkliga
området. Från j uli till september
begagnade sig över 60 franska präs
ter av erbjudandet. Liknande be
sök komma att möj liggöras även
i framtiden.

C R E D O S F O N D.

Transport Kr. 8,673: 85
10: Rådman Brinck, Sundsvall .... .... , ..... .. ,,
20: Jur. Stud; Ernst Nilsson, Bosjödal, Ystad ,,
Abedissan i birgittinerklostret Syon
10 : . Abbey, England . . . . ..... . .... . . . ..... . . .... ,,
Räntor . . . . . .. .. . . .. . . ... . .. .... ..... . . ............ ,,
6: 93
Summa Kronor 8,720: 78

Häbingborg 1931, Aktiebolaiel :Uoktryck,

