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HERRENS 

Hellig er Herrens dag! 
Vide om jord 
toner nu slag i slag 
klokkeJ' i kor -
senker som pinsevind 
vigsel i sjel og sind, 
lwller til nåden inn 
alle som tror. 

H ellig er Herrens dag, 
hellig dens bud: 
Menneskets travle jag 
stilne for Gud! 
Tonen fra himlen skal 
8amle .i tempelhall, 
signe ditt liv og kall 
festlig för Gud. 

Hellig er Herrens dag! 
Höit imot sky 
löfter sig slag i slag 
klangen påny: 

DAG. 
Smykket står Herrens hus . . .  
englenes vingesus, 
virak og or.gelbrus, 
salige ly! 

Hellig er Hel"I'ens dag, 
dulmer hvert sa,vn. 
Mismotets angst og nag 
dör i dens faun. 
Sol over pilgrimsvei 
strål er påny for dig: 
Herren dig glemmer ei. 
Lovsyng hans navn·! 

Hellig er Herrens dag -
evighetsbud, 
om jeg i dö.gnets jag 
glemmer min Gud. 
Salige sabbatsfi'ed ! 
Engang, når sol går_ ned, 
skjenk mig mitt hvilested 
evig hos Gud! 

·K. IUELSTRUP. •. 
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RELIOIONSHISTORIE'NS UTVECKLING 
. . 

. 

OCH. RESULTAT. 

IV. 

Det gemensamma felet hos alla 
hittills behandlade teorier låg i de
ras utgångspunkt. Därför måste 
de slutHgen misslyckas, hur myc
ket _yäti.lefullt de än i enskildheter 
btagte i dagen. Alla. dessa· system 
saknade nämligen etnologisk metod 
för att bestämma de olika religio
nernas, de olika folkens och kultur
företeelsernas ålder. De utgingo i 
stället från en förutfattad filoso
fisk mening, nämligen utvecklings
tanken. De började sin forskning 
med en färdig övertygelse om evo
lutionismens absoluta riktighet, 
nämligen att människosläktet fort
skrider till allt högre och fullkom
ligare kulturgrader. Begynnelsen 
till denna utveckling skulle ligga 
redan i djurril<'et, ,1arnr·mänriiskan 
utvecklat sig till sin nuvarande 
höjd. Varje senare stadium skulle 
också vara ett högre, jämfört med 
det föregående. Och omvänt skul
le då ett gånget stadium vara äldre, 
ju lägre och ofullkomligare det· 
tedde sig. Vid början stode de rå
aste kulturtillstånden, där männi
skan knappt skiljer sig från djuret. 
Denna uppfattning behärskade -
med undantag av de katolska fot
skarna - under en lång tid hela 
vetenskapen med den ofördragsam
ma makt, som är karaktäristisk för 
en obevisad och obevisbar, men 
dock allmän offentlig mening. Den 
värsta fördomen var emellertid, att 
man trodde denna teori utbildad på 
grundval av faktiska verkligheter, 
under det man i själva verket tvärt
om hade uppfattat och ordnat verk
ligheten i ljuset av denna förut
satta teori. För religionen upp
ställde man ett utvecklingsschema, 
där de råaste företeelserna stodo i 
begynnelsen, och inbillade sig se
d an, att religionens utveckling tyd-

ligt visade, att den hade arbetat sig 
uppåt från en rå animistisk eller 
magistisk början till ständigt högre 
företeelser. Man begick, utan att 
märka det, det tankefel, som man i 
logiken· brl).kar kalla cirkelslut. 

Detta fel var oundvikligt, så 
. länge etnologien icke tillägnade sig 
e'n verkligt historisk metod, d. v. s. 
en metod, som tillät att fastställa 
åldern av ett etnologiskt faktum ur 
rent sakliga grunder, oberoende av 
om man ansåg evolutionsteorien 
riktig eller icke. En sådan metod 
skulle kunna ftämställa det verkli
ga förloppet av människans histo
ria, huru de olika kulturarter, vilka 
vi ännu i dag kunna iakttaga, ha 
följt på varandra. Därur skulle 
man slutligen också kunna bedö
ma det riktiga eller falska hos de 
olika teorier, som förutsätta ett 
visst utvecklirtgsschema. Ty varje 
filosofi måste stödja sig på fakta 
och icke fakta härledas ur en egen
mäktigt förutsatt filosofi. 

Denna brist har nu blivit avhjälpt 
genom den kulturhistoriska meto
den. Redan Fr. Ratzel och L. F1·0-

benius hade, mer eller mindre med
vetet, använt en metod, som 'kom 
den kulturhistoriska mycket nära. 
Men systematiskt utbyggd och med
vetet använd som etnologiens ar
betsmetod blev d�n först av F. 
Gräbner och B .  Ankermann. Till 
dem slöto sig sµart W. f'.oy och P. 
11'. Schmidt. Metoden blev sedan 
alltjämt förbättrad, de mest olika 
fall förutsedda, och vackra fram
gångar bekräftade dess användbar
het. Nu är den i stor utsträckning 
antagen av Europas och Amerikas 
ledande etnologer åtminstone i sina 
huvuddrag, under det att åsikterna 
skilja sig i avseende på mindre vik
tiga enskildheter, vilket ju var att 
vänta. Antagandet av metoden be-



tyder icke heller, att alla resultat, 
som andra anse sig därmed ha upp
nått, också antagas såsom riktiga. 
De bästa framställningar av den 
liulturhistoriska metoden, som vi 
för närvarande äga, äro F. Gräb
ner, »Methode der Ethnologie», 
1911, och det redan ovan nämnda 
verket av P. Pinard, »L'Etude com
paree des religions». Det stora ver
ket av P. Schmidt, »Ursprung der 
Gottesidee», är helt genomfört en
ligt denna metods grundsatser. 

Vari består nu denna metod i sina 
grunddrag'? ty mer kunna vi här 
omöjligen bjuda. Ett huvudbe
grepp däri är den s. k. kultul'knt
sen. Man menar därmed ett terri
torium med en enhetlig civilisa
tionstyp. En sådan territoriell en
het måste fastställas helt och hållet 
genom iakttagelse, i det man under
sö\rnr utbredningen av enskilda kul
turelement (verktyg, riter, organi
sationssätt ·o. s. v.). Man skall då 
snart märka, att en rad sinsemellan 
självständiga element överensstäm
ma i sin utbredning, bilda en enhet
lig komplex. Om nu dessa element 
omfattade så gott som hela området 
för mänskligt skapande ( ekono
miskt och socialt liv,, konst och re
ligion), så ha vi att göra med en en
hetlig civilisation, med en kultur
krets. Att noggrannt fastställa, be
gränsa och beskriva dessa kultur
kretsar är den första uppgiften i 
varje etnologisk forskning. Man ser 
redan här, att denna metod -icke iso
lerar det religiösa elementet, utan 
betraktar och bedömer det i dess 
naturliga sammanhang med alla 
andra kulturelement. 

Nu förhåller det sig visserligen 
så, att de olika kulturkretsarna, 
skarpt begränsade sinsemellan, lig
ga rent och klart bredvid varandra. 
De gränsa intill varandl'a och här 
och där täcka de varandra. Då upp
stå i gränsområdena eller .f: o .. m. 
över v-ida sträckor blandkultere,:. 
Sådana blandkulturer kunna i all
mänhet igenkännas därpå;· att vid 
mottagandet av främmande infly-
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tande vissa element ha ryckts ur 
sitt naturliga sammanhang; de ha, 
där . de blott blivit importerade, 
ingen riktig mening och betydelse, 
utan verka som ett slags endast då-

, ligt assimilerade främmande ele
ment. Alltså är ett sådant kultur
element ursprungligare, där det har 
sin naturliga plats och betydelse i 
hela kulturens sammanhang. Där
med ha vi emellertid redan ett me
del till åldersbestänming, i. synner
het om det handlai· icke blott om ett 
element, utan om .en hel komplex: 
blandkulturen är naturligtvis sena
re än de enhetliga kulturer, ur vilka 
den uppstått. Men för det mesta 
ligger fallet icke så enkelt. Forsk
ningen har nämligen ådagalagt, att 
kulturkretsarna mycket ofta icke 
uppvisa slutna geografiska enheter, 
utan omfatta territorier, som kunna 
vara helt skilda från varandra, 
ibland genom stora avstånd . .  Hur 
skall nu detta förklaras? En dub
bel förklaring erbjuder sig: då den 
mänskliga anden överallt är den
samma, har den för att uppnå lik
artade mål på olika .ställen oberoen
de av varandra använt sig av samma 
medel (Bastian's teori om »elemen
tartankarna») . Eller också: histo
rien förtäljer oss ofta om vand
ringar och förskjutningar av hela 
folk; sålunda kunna de splittrade 
kulturkretsarna tidigare ha tbildat 
en geografösl� enhet, men uppdelats 
genom utvandring eller därigenom, 
att ett invandrande folk har trängt 
in som en kil och avskilt en del från 
huvudmassan. Hur skall man nu 
med säkerhet kunna döma mellan 
dessa båda möjligheter? Här har 
den kulturhistoriska metoden upp
ställt två hjälpmedel: formens kri
terium och kvantitetens. Form
kriteriet säger oss: finner man 
överensstämmelse hos sinsemellan 
avlägsna kulturer, så bör man iakt
taga, om det gäller, sådana drag, 
som låta sig förklaras ur det be
handlade kulturelementets inre än
damål eller ur det material, varav 
det . framställes; eller om överens-



stämmelsen hänför sig till formele
ment, som varken låta förklara sig 
ur ändamålet eller materialet. Ett 
exempel: hos många folk finner 
man pil och båge. Åtskinigt hos 
detta vapen är utan vidare givet i 
och med dess ändamål, åtskilligt 
också i och med det materia'!, man 
har till· sitt förfogande. Det måste 
t. ex. vara ett elastiskt ämne, som 
icke lätt brytes o. s. v.. Däri över
ensstänima alla bågar. överallt, 
där man komme1; på tanken att göra 
ett sådant vapen, följer detta av sig 
själv. Finna vi alltså endast så
dana överensstämmelser, så låter 
sig därav ingenting bevisas; vi kun
de ju ha att göra med en elementar
tanke. Men annorlunda ställer sig 

· saken, om vi i två fjärran från var
andra belägna kulturer på bågarna 
finna samma ornament, vilka var
ken på något sätt kunna bidraga 
till, att bågen bättre fyller sitt än
damål, eller äro beroende av det 
använda materialets särskilda egen
skaper. Säkerligen skall man utan 
svårighet medgiva, att det knappt 
är troligt, att två folk, fjärra·n från 
varandra, självständigt skulle ha 
kommit på att göra alldeles samma 
ornament. Det är mycket mera 
sannolikt, att där föreligger ett be
roende, vare sig de båda kulturerna 
tidigare bildade en geografiskt slu
ten krets, eller att det ena folket 
har lånat detta ornament från det 
andra. En sådan överensstämmel
se, som tillåter en slutsats· angående 
beroende eller släktskap, är det för
sta hjälpmedlet; det kallas form-

. kritedet. 
Det är nu klart, att en enskild 

överensstämmelse, kanske därtill 
rörande en obetydlig sak, visser
ligen icke är utan allt värde, men 
likväl knappast kan leda oss till 
säkra kunskaper. Annorlunda stäl
ler det sig, om sådana överensstäm
melser hopa sig, framför allt om 
de äro tagna från ollka, jämförelse
vis självständiga områden av kul
turen ( som t. ex. verktygens och 
vapnens form, arbetsmetoder, so-
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cial organisation, religiösa riter 
o. s. v.; med andra ord, om kvan
titetskriteriet tillkommer. Ju stör
re antalet är av sådana överens
stämmelser, dess mera otänkbart 
blir det, att de båda kulturerna ald
rig någonsin haft något med var
andra att göra, dess mera närmar 
sig hypotesen till visshet, att vi ha 
att göra med en åtminstone fordom 
enhetlig kultur. Så kan man ge
nom tålmodiga och mödosamma 
undersökningar lyckas att fastställa 
större kulturkretsar, vilka nu äro 
geografiskt splittrade; .sedan kan 
man gå vidare och urskilja, huru 
sådana kretsar ha lagrat sig på var
andra. Och slutligen finna vi däri 
ett medel att bestämma deras rela
tiva ålder, d. v. s. deras ålder i för
hållande till varandra. Blandkul
turer äro nämligen yngre än ren� 
kulturer, det ha vi redan sett. Kul
turkretsar, varav nu endast spillror 
ligga i utkanterna av en annan slu
ten krets, ha sannolikt blivit splitt
rade genom en invandring av den 
enhetliga kulturkretsen, äro alltså 
på detta ställe äldre än den invand
rade. Denna sannolikhet blir till 
visshet, om de isolerade resterna 
befinna sig i ogästvänliga och otill
gängliga trakter, medan den andra 
kulturkretsen intager det fruktbara 
och öppna landet; ett svagare folk 
har måst vika för ett överlägset. 
Därtill äga vi ytterligare en rad fall, 
som göra det möjligt för oss att 
bestämma två kulturers relativa ål
der. Den systematiska användning
en av dessa medel skall så små
ningom tillåta etnologien att sam
manföra de olika kulturerna till 
allt större enheter och ordna dem 
efter deras ålder. Först därefter 
kan man våga några påståenden 
om, huru t. ex. religionen har för
ändrat sig under loppet av mänsk
lighetens historia. 

Man ser redan av det hittills sag
da, att denna metod icke är fotad 
på någon förutfattad filosofisk 
åskådning. Om mänsklighetem 
historia visar ett framåtskridande 



eller ett förfall, · eller än det ena, 
än det andra, om detta eventuella 
framåtskridande eller förfall för
siggår likformigt på alla områden 
eller ej, däröver måste sakförhål
landena, själva fakta, döma. Där
med ger oss denna metod möjlighet 
att verkligen bedriva objektiv kul
tur- och religionshistoria; 

Endast i korthet kunna här an
tydas de kulturkretsforskningens 
resultat, vilka med någorlunda 
enighet allmänt antagas; i enskild
heter är mycket ännu omstritt och 
ovisst. Man särskiljer följande 
grader, börjande med de äldsta: 
1) urtillståndet, där människan 
som samlare mottager, ,iad naturen 
av sig själv erbjuder, bär och fruk
ter, växter och mindre jaktdjur; 
2) den primära graden, där män
niskan börjar att bearbeta det av 
naturen givna; detta sker i två rikt
ningar: a) genom ett primitivt 
hackbruk, en begynnelse till åker
bruket, med exogami (äktenskap 
utom den egna stammen) och ma
triarkat (mödernerätt), b) genom 
en börjande djuravel med patr,iar
kalisk organisation (fädernerätt); 
3) den sekundära graden, vars kul
turer utveckla sig därigenom, att 
de primära blandas med varandra 
eller med urtillståndet; även här 
kan man urskilja en matriarkalisk 
och en patriarkalisk grupp. Nya 
blandningar och vidare utbildning 
föra sedan till nästa grad: 4) hög
kultureI"na, sådana vi finna dem 
vid början av historisk tid i Asien, 
Afrika, Europa och Amerika. Inom 
de enskilda graderna finns det åter 
talrika underav'delningar och varia
tioner. Dock förbliver varje grad 
alltid utmärkt genom en påfallande 
förbindelse av vissa element, vilken 
icke kan .förklaras ur sakens egen 
natur, alltså vad vi beskrivit som 
form- och kvantitetskriterium. 

Denna nya metod har nu för re
ligionshistorien lett till ett över
raskande resultat, som för detta 
område. gö1' ett välförtjänt slut på 
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all evolutionism: · upptäckten av 
tron på det s; k. »Högsta Väsendet» 
hos nästan alla folk samt eri myc
ket hög och ren uppfattning om 
Gud just hos de folk, som tillhMa 
urtillståndet. Först på senare sta
dier grumlas sedan denna de mest 
primitivas rena gudsföreställning. 
Den förkväves allt mera av troll
dom, dämontro, kult av förfäderna 
och osedliga riter och ui1dantränges 
ur folkets levande medvetande. 
Likväl försvinner ingenstädes helt 
och hållet tron på denne högste 
Gud. Med den utveckling, som re
ligionshistorien faktiskt har genoni.
gått, var det naturligt, att man 
först upptäckte detta »Högsta Vä
sende», denna »övergudom» (Hoch
götter, Etre supremes, High Gods) 
hos senare kulturgrader, fastän det
ta väsende där spelade en obetydlig< 
roll, som icke stod i något rimligt 
förhållande till dess upphöjda ställ
ning. 

Förtjänsten att ha upptäckt tron 
på det Högsta Väsendet hos de pri
mitiva tillkommer den skotske et
nologen Andrew Lang1 ), soni förut 
varit en ivrig anhängare av animis
men. Genom berättelser av missio
närer i Australien upptäckte lian, 
att hos urinvånarna i denna världs
del, vilka stå på en mycket låg kul
turgrad, existerar tron på ett gu
domligt väsende med en höghet och 
renhet i uppfattningen, som man 
dittills icke hade hållit för möjlig. 
Han forskade vidare och kom till 
det resultatet, att en sådan tro icke 
är ett sällsynt undantag, utan tvärt
om vitt utbredd även bland folk, 
som för övrigt hänge sig åt mag,i 
och polyteism. Att man ända till 
dess icke hade iakttagit detta fak
tum, ·berodde på två orsaker: för 
det första hade man icke hållit en 
sådan tro för möjlig och därför. 
aldrig funnit, vad man icke sökte; 
men för det andra hemlighöllo de 
vilda folkslagen för det mesta denna 
tro i synnerhet för främlingar, men 
ibland även för sina egna kvinnor 
och barn. Endast vid deri hemliga 



invigningen, varigenom den man° 
liga ungdomen upptogs i stammen, 
ihpräglades under särskilda cere-· 
monier hela läran om det Högsta 
Väsendet. Då man sedan ,började 
ivrigare utforska dessa invigningar 
av de unga männen, kommo från 
alla håll liknande berättelser i da
gen. Visserligen förblev A. Lang 
länge så gott som ensam om sin 
uppfattning. » Vetenskapen» hade 
ju redan för länge sedan uppvisat 
något sådant som omöjligt; de 
lägst stående stammarnas heliga 
religion måste. vara en rå animism 
och unken trollldom; därmed var 
för många »vetenskapare» hela sa
ken färdig. I många populära re
ligionshistorior och tidningar lever 
detta slags vetenskap· ännu i dag 
lugnt vidare, obekymrad om alla 
fakta. 
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Men en sak förblev märkvärdig 
angående dessa Högsta Väsen och 
har även givit anledning till numera 
övergivna teorie\', De primitivas 
uppfattning av dessa Högsta Vä
sen, var mycket ädel och upphöjd. 
Det· Högsta Väsendet var världens 
skapare, det hade fordom g,ivit män
niskorna sedelagen och lärt dem 
cere.monierna, särskilt stammens 
invigningar. Det är mäktigt, gott 
och stort. Men med allt detta före
faller det, som om det icke åtn,iöte 
någon eller åtminstone ringa dyr
kan, det har inga kultställen, inga. 
offer; endast sällan vänder man s-ig 
till det i bön. Hur kan nu detta 
förklaras? Man kom på den tan
ken, att denna tro vore att återföra 
på förkunnelse av · kristna missio
närer; den vore alltså något för de 
vilda folken främmande och impor
terat. Dock ·kunde man icke länge 
bli stående vid denna förklaring. 
Fakta talade ett alltför tydligt språk 
.denna tro fanns hos stammar, 
där ett sådant �nflytande var allde
les uteslutet. Att antaga en religiös 
likgiltighet hos ifrågavarande stam
mar förbjöds av de allmänt kända 
sakförhållandena, att dämoner och 
förfäder ägnades en rik kult och 

att trolldomsväsendet behärskade 
hela deras liv. 

Det var först P. \\T. Schmidt's 
forskningar rörande de afrikanska 
pygm.eerna,2) vilka sedan utsträck
tes t:ill de andra allra primitivaste 
folken, som ha bragt ljus i detta 
mörker. P. Schmidt kunde påvisa, 
att tron på ett Högsta Väsen före
finnes redan på den lägsta kultur
grad och att den där äger hela sin 
renliet, skönhet och livaktighet, 
men att den hos sådana folk, där 
den förlorat :j betydelse och infly
tande på livet, blivit förkvävd och 
begraven under senare religiösa 
nybildningar såsom trolldomsväsen 
och ankult. Dessa allra primiti
vaste folk ha först under de sista 
åren bliv:it bättre kända, sedan P. 
Schmidt har fäst vetenskapens 
uppmärksamhet på dem och själv 
har satt igång egna expeditioner för 
att undersöka dem. Då dessa folk 
för det mesta bebo avlägsna, svår
tillgängliga trakter, är det icke un
derligt, att de så sent kommit inom 
etnologiens hodsont. Folken, som 
!befinna sig på urstadiet, ha väl en 
tämligen enhetlig kultur, men äro 
icke av samma ras. De äro sprid
da, alltid i små spillror, över hela 
jorden. Hobhouse3 ) räknar till 
dessa: befolkn:ingen på Andamaner-. 
na, Semang- och Sakai-folken på 
Malakka, Negritos på Filippinerna, 
Veddahs på Ceylon, Kubu-folket på 
Sumatra, Punans på Borneo, de ceq
tralafrikanska pygmeerna, busch
männen, eldsländarne, den austra
liska urbefolkningen, urbefolkning
en i Kalifornien och Västamerfä.a, 
slutligen de indiska skogsinnevå
narnå.4) De äro samlare, som mest 
lev.a i urskogen och ströva omkring 
i små grupper inom ett visst om
råde. De ha ännu icke kommit 
fram ens . till stenålderns kultur. 
Mestadels äro de av en godmodig 
och barnsligt blyg karaktär, om 
också icke så ideal och paradisisk, 
som Rousseau och hans anhängare 
en gång drömde sig. Att de alla 
bebo· så· svårtiHgängliga trakter och 



vid världsdelarnes yttersta ändar, 
förklaras därigenom, att de allt
jämt blivit undanträngda av senare 
framryckande stammar. Detta är 
tillika ett beY:is för deras kulturs 
höga ålder ; den är den äldsta, som 
ännu i våra dagar existerar på jor 
den. Men här bland dessa enkla 
stammar finner man tron på ett 
Högsta Väsen tydligast utpräglad 
och mest levande. Atskilliga stam
mar känna, jämte denne Gud, 
överhuvud inget annat överjordiskt 
väsen; hos andra kan man redan 
iakttaga begynnelsen tm en splitt
ring, som sedan leder till polyteism ; 
men det Högsta behärskar ännu 
dessa andra gestalter och är så obe
roende av dem, att dessa icke  kun
na betraktas som gudar. Det 
Högsta Väsendet är överallt him
melens och jordens skapare; och 
det är förvånande, på vilken höjd. 
uppfattningen av denne ende Gud 
befinner sig, särskilt hos de nord
amerikanska pr:imitiva. Han har 
själv aldrig uppstått och dör aldrig. 
Han ser och vet allt. Det Högsta 
Väsendet är även upphov till sede
lagen och övervakar, att den åtly
des ; det belönar det goda och straf
far det onda. Tanken på en fort
varo efter döden är hos dessa pri
mitiva starkt levande. Umgängel
sen med detta Högsta Väsen h_ar en 
karaktär av barnets förtroende; ty 
man ser däri det goda självt, och 
allt ont är där fjärran. Genom stu
dium av pygmeernas begravnings
bruk kommer L. Walk5 ) till följan
de slutsatser angående deras reli
gion : » Tydligt står � � � det 
Högsta Väsendet som oinskränkt 
härskare, som med suverän makt 
regerar över tillvaron och livet, för 
dessa de enklaste av alla männi
skor, vilkas ande icke blivit van
ställd av någon slags förvriden 
animistisk-mag:istisk spekulation. 
Det Högsta Väsendet är för dem i 
sanning »upphovet» (Urheber) ,  men 
icke fattat som en utomvärldslig 
makt, vilken icke deltager :i värl
dens öde, utan tvärtom som en 
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personlig makt, vilken mycket 
kännbart gör sig gällande och in
griper i männ:iskans tillvaro». Den 
personliga bönen till det Högsta 
Väsendet är hos många stammar 
positivt fastställd; hos åtskilliga, 
t. ex. eldsländarne, tar den formen 
av ett anropande av Gud i alla det 
dagliga livets svårigheter. Mindre 
utvecklat är offret. P. Schebesta 
S. V. D. kunde hos Semang-folket 
och P. Schumacher hos de central
afrikanska pygmeerna fastställa en 
den enklaste begynnelseform· av 
offer. 

Vad v-i finna i dessa primitivas 
religion, är i hög grad betydelse
fullt för religionshistorien, och lik.
väl är det, som vi icke -finna där el
ler finna blott i svaga ansatser, 
minst lika viktigt. Det som vi icke 
f.inna, är nämligen just, vad de 
olika utvecklingsteorierna beteck
nade som all religions ursprung och 
begynnelsestadium. Där saknas 
nämligen en religiös dyrkan av för
fäder och andar, oaktat _en sådan är 
starkt utvecklad hos kringi.iggande 
folk på senare kulturstadium och 
på några ställen sökt intränga t. ex,. 
hos pygmeerna, dock utan att bliva 
hemmastadd. Att sådana ting som 
andehyddor och· trolldomsapparat 
fullständigt saknades hos pygme
erna, fann P. Schebesta genast för
vånande, i synnerhet som sådant i 
rikt mått anträffades hos andra 
folk i deras närmaste omgivning. 
Trolldom övas alldeles :icke eller 
blott i svaga ansatser, och även där 
den förekommer, är dess roll så obe
tydlig och underordnad, att den 
höga uppfattningen och, den rena 
kulten av det Högsta Väsendet 
aldrig kan ha utvecklat sig därur. 
Av totemistisk organisation eller av 
matriarkat finns intet spår, med ett 
ord alla dessa teorier stranda på de 

. fakta, som forskningen har bragt i 
dagen hos pygmeerna. Med rätta 
skriver därför den bekante forska
ren Fr. Kern6 ) :  »Det schema, som 
ännu i dag godtroget avskrives i 
kollegiehäften, enligt vilket religio-



nen började med dyrkan av stenar 
och trästycken, sedan över dyrkan 
av träd och djur fortskred till att 
dyrka gestalter, halvt djur halvt 
männ:iska, samt deras attributer 
och slutligen höjde sig till de renare 
antropomorfa gudarne, hela detta 
schema står närmare Herodotos ve
tenskaplighet än den moderna 
f orslmingen». 

Oin vi till slut uppställa frågan, 
huru de primitiva kunnat komma 
till .en så hög uppfattning av Guds 
väsen, så är svaret icke svårt. Det 
har skett på samma sätt som hos 
oss. Vi framhöllo ovan, att det 
Högsta'. Väsendet överallt erkännes 
som skapare och världens upphov. 
Även där dyrkan av det Högsta Vä
sendet måste vika för andra kulter, 
förblir detta drag i dess bild allt
jämt det mest levande. Såsom tän
kande människor fråga ävert dessa 
primitiva efter denna världs första 
orsak, efter orsaken till och mening
en med deras eget liv och öde. Men 
deras blick är ännu ogrumlad av 
begärligheten ; det fullkomliga bero
endet av det Högsta Väsendet har 
icke ännu blivit dem så svårt att 
fördraga, att de tillgripa trolldom 
för att överallt sätta igenom sin 
egen v:ilja och sina egna avsikter 
t. o. m. mot det Högsta Väsendets 
vilja och bud. Deras sedliga liv 
är, som forskningen visar, på det 
hela taget rent och oklanderligt. 
Så behöva de icke vara rädda för 
Gud och ta sin tillflykt till andar, 
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vilkas gunst man tror sig kunna 
köpa med gåvor eller tilltvinga sig 
genom vissa trolldomsriter. Men 
för den troende katoliken är det en 
trösterik tanke och ett nytt bevis 
på Guds faderskärlek, att han icke 
ens för dessa enklaste bland män
n�skor liar låtit sig vara utan vitt
nesbörd, att han, såsom vår tro lär, 
icke förkastar någon, som har en 
god vilja. Så har den sanna och 
verkliga religionshistorien, som går 
att undersöka sakförhållandena 
utan fördomar, blivit en osökt be
kräftelse på katolsk religionsfilosofi 
och teologi. Alla dess resultat kun
na sammanfattas i den helige Pau
Ius' ord : »Vad man kan känna om 
Gud är nämligen uppenbart bland 
dem ; Gud har ju uppenbarat det 
för dem. Ty hans osynliga väsen, 
hans eviga makt och gudomshärlig
het hava ända ifrån världens ska
pelse varit synliga, i det att de 
kunna förstås genom hans verk» 
(Rom. I. 19 f.). 

A.  B runne1·. 

1) »The Making of Religion» ( 1928) 
och andra verk. 

2) »Die Stelfung der Pygmäenvölker in 
der Entwicklungsgeschichte der Mensch
heit>>. 1910. 

3) »Ober einige der primitivsten Völker» 
Z V S 4 (1928) s. 396-424. J fr. 5 (1929) 
s. 40- 56 ;  172-192. 

4) Mycket nära dessa stå en rad arktis
ka primitiva folk såsom samoj eder, kor
j aker. 

5) Z. f. Missionswissenschaft 20 ( 1930) 
s. 231 f. 

6) Anthropos 24 (1929) s. 173.  
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Kap. 7. 
JOMFRU MARIA OG HELGE

NERNE. 
Her kommei· vi til et af de punk

ter, hvor der har lydt de tungeste 
anklager mod kirken i middelalde
ren. Beviserne herfoi· har dog al
ti.d vreret betydelig svagere end an
klagerne. Selvfölgelig kan der ha 
vreret, ja har der sikkert vreret men
nesker, som nrerede overdreven til
lid til de helliges hjrelp, og bönne
böger, hvori der brugtes strerke ud
tryk, som - isrer med lidt »god» 
vilje - kunde .misforstås. Men der 
har sikkert vreret yderst få, der 
ikke vidste, at al hjrelp i sidste in,
stans kom fra Gud, og at, når en 
helgen kunde hjrelpe, så var det, 
fordi hans bön formåede meget hos 
Gud. 

Meget fandt reformationens for
kyndere på for å skaffe deres lrere 
indpas. Det står .for os samme ti
der som en gåde, hvor skamlöst der 
blev bagvasket og löjet. Det er ofte 
vanskeligt å afslöre sådanne bedra
gere, men også så meget morsom
mere, når det sker. Det er således 
tilfreldet med det kendte satiriske 
digt Peder Smed ag Adser B onde, 
i hvilket Peder Smed söger å göre 
bonden Idog på de papistiske vild-· 
farelser og c:ie katholske prresters 
rrehker. Det var den gamle rervrer
dige valfartskirke i Karup i Jylland, 
som blev drenget til med smuds. 
Der var glrede hos mange prote
stanter, for, selvom man ikke -kun
de nregte, at nresten alt, hvad re
formationen bragte, var indfört fra 
Tyskland, var dette livlige, vittige 
digt af regte dansk oprindelse og 
opbygget på en virkelig begivenhed. 
Det hadde virkelig vreret dornmen 
oh1 det nrevnte digt i over 300 år, 
indtil Professor J. Oskar Andersen 
for snart en snes år påviste, at dig-

1 tet ret og slet var en ove1·scettelse 
ag lokalisering fra Tysk, hvor det 
formodentlig had�e som grundlag 
den frie fantasL 

Hvad det angår, at man både i 
Karup og andetsteds har haft .figu
rer med 11dhulede hoveder, så öjne
ne på disse genn_em små kanaler 
kunde fyldes med tårer, så har der 
sikke1t aldrig vreret trenkt på å be
drage nogen dermed. Folk var den
gang sikkeit ikke mere lettroende 
ena mennesker i vore dage. Grun
den har utvivlsomt vreret en ganske 
anden. Professor Andersen udtaler 
sig udtrykkelig i samme retning, 
når han skriver: »Jeg tror, at sligt 
skyldes den udgående middelalders 
smag . for realistisk kunstfremstil
ling. Ligesom man den gang i ma
ler kunsten jagede efter de mest slå
ende, natura}istiske virlrninger, blev 
jo de udskårne figurer i de store 
alterskrin fremstillet med udprreget 
realistisk kraft og sandhed. Da det 
i billeder ·som den smerterige Mo-

. der grelder om å gribe og röre ved 
å fremstille sorgen så naturtro 
som muligt, lregger man f. ex. en 
våd svamp eller lignende - ind i 
Marias udhulede hovede og opnår 
således let den forhöjede 'kun.st
neriske' virkning, at 'virkelige tå
rer' trrenger sig ned gennem kana
lerne til' öjnene.» 

Dette er et tilfrelde, · hvor man 
tydelig har kunnet vise, at bagtalel
sen af middelalderens kristen.tro var 
lögnagtig. Vi vil nu gå over til gen
nem citater å vise, hvor slindt og 
godt man just ved middelalderens 
slutning så på de helliges anråbel
se og på den hjrelp, man turde ven
te af deni. Det hedder så smukt og 
korrekt i Chr. Pedersen's Tide
bog21): »O du hellige Sancte Michil 
og andre engle og overengle, Cheru
biin og Seraphim med alle engle
skarer, som er i· himmeriges · rige, 



hed for mig til den alsommregtigste 
Gud, at han vil förlade mig alle 
mine synder og optrende min hu, 
hjerte og sjrel med hans benedide 
nåde og frelse mig fra alt ondt og 
unde mig å fange de.n evige glrede 
med alle hans vrerdelige helgene 
efter min död. Amen.» 

I det allerede flere gange nrevnte 
sangvrerk af prresten Michael i 
Odense findes naturligvis mange 
bönner til Jomfru Maria. Her skal 
anföres nogle af disse - enkelte 
steder vil vi forbauses over ret 
kraftige vendinger, som synes å 
overgå, hvad vi vilde kalde den kor
rekte udtryksmåde. Dog må vi ikke 
glemme, at undertiden udtrykkes 
en sandhed meget paradoksalt just 
for å lregge menne.sker den så me
get bedre på ihjerte. Så snart man 
vil understrege et sådant udtryk 

· eller drage det ud af sin sammen
hreng, er man inde i det forkerte. 
Det !klassiske eksempel herpå er 
det sted i Påskelördags-liturgien, 
hvor kirken af ghede over Forlöse
rens krerlighed kalder den bröde 
lykkelig, der fortjente en sådan 
krer}ighed. 

Men lad os höTe nogle af Hr. 
Michaels gamle rim28 ) : 

Den tid, Guds Sön til hende for, 
s·om nu i himmerigs höjhed bor, 
da fik vor usselhed ende. 

Jag beder dig, J omfru, vend dig hid, 
forhverv til mig Guds g.ave. 
Frels alle dine tjenere ved din bön, 
forhverv dem siden evindelig lön, 
som hjrelp af dig vi! have. 

Maria taler til synderen : 
Hadde du . gjort det ved din utugt, 
at Gud for dig hadde himmeleri lukt, 
at du sku.Ide <lid ej komme, 
hadde han stadfrestet det med sin ed, 
jeg kan det vende, som han ve! ved, 
mine tjenere til hjrelp og fromme. 

0 alle Guds helgen, i samme stnnd 
til eder flyr j eg af hj ertens grund, 
hjrelper nu alle å råde : 
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. I  de bönner, jeg heste, for Gud för  frem, 
bevar mit liv for last og skam, 
min sj rel fra helvedes våde. 

I B randts Gammeldansk Lresebog 
findes et lille könt, troskyldigt vers 
til J om fru Maria : 

0 Moder söd, 
for din Söns död 
du unde nu mig 
å grrede med dig, 
din sorg med dig å brere. 

I Chr. Pedersen's hertegnspostille 
hedder det : »Da Maria hadde födt 
Jesusbarnet, kyssede hun hans föd
der som et tegn på, at han var hen
des Gud; og hun kyssede hans hren
der, fordi han var hendes Skaber, 
og derpå hans mund, fordi han var 
hendes sön. Og så råbte hun de 
hundrede gange så frydeligt til ham, 
som Kirkens . fredre skriver det: 
Du est min Herre og Gud ! Du est 
min Frelser, du est min sön.» 

I Anna B rahes bönnebog29 ) fin
des fölgende smukke hjertesuk til 
J omfru Maria og hendes moder 
Anna: »Hjrelper ·mig nu med eders 
bönner, at jeg måtte fange styrkel
se af den Helligånds nåde til fuld
kommelig å leve i jorderige, så at 
j eg må fange sandt skriftemål og 
hjertens ruelse og Guds legeme i 
min sidste time til vrern mod hel
vedes pine og annamme min sjrel 
under eders gemme, og frelser hen
de fra evindelig p.ine. Amen.» 

En gammel bön til St. Franciscus 
er også smuk og vrerd å ta med, 
skönt den egentlig er af svensk op
rindelse30). Den lyder så: »Så be
der jeg sörgmodige og syndefulde 
menneske min hellige fader, St. 
Franciscus, at du vil indskrive i 
min sjrel og i mit hjerte al Guds 
hellige pine, på det at jeg aldrig 
skal forglemme hans hellige, dyre
bare död, og at jeg må vrere desto 
vrerdigere ti1 å fölge i hans velsig
nede fodspor. - - - Så ber jeg 
dig, min hellige fader St. Francis
cus, at du vil udbede til os synder� 



nes forladelse, den Helligånds ind
gydelse, alle dyders gode fuldkom
melse, og til alle kristne sjrele ro og 
nåde og for os syndige mennesker 
fred på jorderige og evindeligt liv 
i himmerige.» 

Det vilde ikke vrere vanskeligt å 
bringe mange flere vidnesbyrd om, 
hvorledes der trenktes og föltes om 
Marias og de helliges dyrkelse her 
i Danmark ved reformationens gry, 
men hvad her er fremdraget fra de 
forskelligste hold tör vrere nok til 
å vise, at vore gamle trosfreller fra 
de trange dage hadde både hovede 
og hjerte på rette sted. 

Kap. 8. 
KLOSTERFOLK. 

Ved siden af helgendyrkelsen var 
det jo klosterlivet, d�r på reforma
tionstiden rettedes de alvorligste 
anklager imod. Det var både 
mod selve tanken, der lå til grund 
herfor, og mod den måde, hvorpå 
det praktiseredes. Evad det förste 
angår, er ber ikke stedet til å kom
me ind derpå, »den, som kan fatte 
det, han fatte det»; :p.vad det andet 
angår, har . der sikkert vreret uhel
dige forhold både det ene sted og 
det andet, således som det også har 
vreret för, og således som det går 
i alle livets forhold, så meget lettere 
der, hvor de fineste vrerdier står på 
spil. Men - og det rp.å aldr.ig glem
mes - klosterfolk.ene selv arbejde
de med iver på forbedr,inger, hvor 
der virkelig var noget galt på frerde. 
I Franciskanerklostrene her i Dan
mark krempedes mellem en stren
gere og mildere overholdelse af reg
lerne, og den förste sejrede her i 
landet, medens den sidste beholdt 
magten i Norge og Sverige. 

Og glemme må man ikke, at de 
mange uhyggelige historier, der er 
i omlöb om munke og nonner · på 
den tid, ikke stammer fra samtidi
ge kilder, men er af langt senere 
oprindelse. Det var först, skriver 
Johs. Lindbrek31 ) ,  da »man hadde 
glemt de virkelige munke, at man 
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udspredte de urimeligste historier 
om deres usredelighed og havesyge, 
og det er först efter midten af 19 :de 
århundrede, at man fra protestan
tisk side har anslået en mere måde
holden tone. Selvom Franciskaner
ne hadde drevet ,ejendomshandel, 
hadde deres liv dog vreret nödtörf
tigt; rigdom fandtes ikke i klost
rene, det beviser de bevarede inven
tarer tilstrrekkeligt. Munk.enes usre
delighed tales der aldrig om i de 
samtidige kilder; hadde der vreret 
noget om det, var det nok kommet 
frem i de meget uforbeholdne strids
skrifter. Heller ikke hos Paul Hel
gesen, den »eneste virkelige refor
mator i tiden», får man indtryk af, 
at munkevresenet skulde vrere i 
dybt forfald, og at dets fald ikke 
skulde kunne rettes. Når raseriet 
vendte sig mod tiggermunkene, er 
hovedgrunden, at tiden vilde en om
vreltning, ikke en reformation. Vor 
såkaldte reformationstid er vel den 
mest oprörte i vor hi�torie; der er 
afsnit i den, der minder om den 
franske revolution. Sindene var 
ophidrede af de lange krige, landets 
forarmelse, de tunge skatter, den 
höjere gejstligheds rigdomme; bo·n
de og borger var rede til å slå lös 
på herremrendene. Så bliver ,op
mrerksomheden en tid ledet bort 
fra disse ti1 de fo11holdsvis uskyl
dige tiggermunke; straks efter at 
disse er fjernet, kommer Grevens 
Fejde med kampen mod de höjere 
strender. Det -var ikke ved »Ordets 
Magt», at reformatorerne sejrede 
over munk.ene; man brugte andre 
og virksonimere midler. Ofte an
vendte man således (f. ex. i Köben
havn) sult; munk.ene blev lukket 
inde i klosteret, til de måtte kapi
tulere og udlevere deres ejendele. 
Et an det middel blev brugt f. ex. i 
Viborg og Tönder, nemlig å an
vende soldater til å »omvende» 
munk.ene - ganske det samme 
system, som Ludvig XIV senere 
brugte overfor huguenotterne. Hvis 
intet af disse midler hjalp, greb 
man til den rene vold,>> 



· Så vidt Lindbrek, der her siger 
det meste af, hvad der i denne sam
menhreng er å sige. Et faktisk mis
forhold, som ikke er nrevnt endnu, 
var, at klostrene, isrer nonneklost
rene, var i frerd med å gå -0ver til 
å bli forsögelsesanstalter for ugifte 
adelige personer. Det fortrelles32), 
at nonnerne i Gudum kloster selv 
sögte å få indfört reform ( Bursfel
der-kongregationen), men at de 
först . sent opnåede det efter svrer 
modstand fra Biskop Henrik Stan
geberg �i Ribe, der formcidentlig 
h.?ldt handen over den adelige for
sorgelsesanstalt. - Det sidste klo
ster i Danmark blev stiftet så sent 
som 1522 ; det var Kong Hans's 
fromme dronning Christine som 
det år skaffede de fattige Kl;risser 
fast ,fod i den by, hun hadde inte
resseret sig så meget for. 

Vi har fra den tid et smukt ka
tholsk hjertesuk, · en sörgmodig 
klage over de tunge tider, der randt 
op over kirken. Fra protestantisk 
si.de har v.i1 flere smrededigte mod 
lurkens trofaste hörn, f m katholsk 
side hm· vi ingen deres modstan
dere. Den ukendte forfatter skriver 
i digtet En llfuniks l{lage"") således : 

»Af dybsens nöd», den salme så skön 
er digtet af David den balde, 
og ikke af dadlere eller unyttige folk, 
som ondt förer i deres skjolde. 
Nu synges den om oprigtige folk 
dennem dermed å bagvaske ; 
dog hver bliver ve! den, han er, 
trods alle phdretaske. 

Og digtet ender med dis se ord: 

Gud give dem (de Lutherske) sorg ag 
hjerteve 

og aldrig glrede i bryste, 
og lade det vrere så l�nge hos dem 
til vi skulde dennem tröste. 

' 

D�n skönneste hrevn fra de gam
les s1de over de nye, at disse måtte 
föle deres samvittighed vågne 'og 
vende tilbage og finde tröst og frel
se i den moderkirke, de hadde vist 
så megen ondskab imod. 
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Kap. 9. 
AFLAD. 

Vi ved fra samtidige kilder, at 
her var der et punkt, som i hvert 
fald i Tyskland spillede en stor. 
rolle ved reformationens fremkomst. 
At aflad og syndsforladelse var eet 
og det samme, nrevnes ikke i sam
tidige kilder, det er först senere, 
denne ganske usandfrerdige på
stand blev opstillet. Hvad der vist
nok mest ophidsede sindene i Tysk
land, var den omstrendighed, at der 
af afladsprredikanterne samledes så 
mange penge ind, som alle gik til 
et fremmed land i stedet for å blive 
i Tyskland, hvor man så sandt også 
kunde trrenge til dem. 

Her hjemme synes dette spörgs
mål ikke å ha givet · anledning til 
megen omtale. Der har sikkert 
ingen misforståelser fundet sted 
så mennesker, når de var komme� 
i besiddelse af et afladsbrev bildte 
sig ind, at nu hadde de lo�r til å 
synde, så meget de vilde. Det ind
römmes også rerligt og åbent af mo� 
derne protestantiske historikere, 
som har arbejdet sig ud af flere 
århundreders tyngende fordomme. 
Det hedder således i det engang för 
nrevnte ypperlige vrerk, Det danske 
Folks Histol'ie34) ,  således: »Da· an
ger aitid er forudsretningen for af
ladens erhvervelse, har kirken kun 
kunnet gi en mulighed for aflad, 
aldrig denne selv, og alle senka
tholicismens afladsbreve understre
ger dette. Afladen har ikke sikret 
mod fortabelsen, kun forkortet 
skrersildspinen med så lange tids� 
rum, som i denne vilde svare til 
det i brevene angivne antal bodsdage 
her på jorden.» 

Vi har for övrigt her ifra Dan
mark opbevaret adskillige aflads
breve fra den senere middelalder, 
hvilke fuldstrendig bekrrefter, hvad 
her er sagt. Man har f. ex. et af
ladsbrev35) fra 1 474 til Vedersö 
kfrke. Heri gir de danske biskop
per »alle, som befinder sig i nådens 
stand», og som holder andagt i kir:. 

ken, hörer messer, prredikener der, 



går kirkegården rundt og beder for 
de döde, som gir lys, prydelser, 
penge til kirken, som beder fem 
Paternostre og A vemarier der til 
rere for Christi fem vunder o. s. v., 
når de har gjort noget heraf »med 
rerligt hjerte» ,  »bal'mhjel'tigt i Her
ren 40 dages aflad fra de dem på
lagte straffe.» 

I et andet afladsbrev36 ) , udstedt 
af Kardinal Raymundus i 1 502, får 
prresten ret til å absolvere skrifte
barnet »fra aile de synder, han har 
angret og bekendt» ,  og skrenke fuld 
fritagelse for straffene i skrersilden, 
» så vidt den hellige Moder Kirkens 
nöglemagt går.» 

Efter dette og de andre vidnes
byrd tör ,,i nok slutte, at hvad af
laden angår, var der ikke meget å 
misforstå og blev der heller ikke 
misforstået meget. 

Kap. 10. 

FORSKELLIGE ANDRE BE
SKYLDNINiGER. 

I de föregående afsnit er gen
nemgået en del af de almindeligste 
beskyldninger, der rettes mod den 
katholske kirke omkring år 1500 
her i Danmark. Listen over diisse 
,beskyldninger er dog ikke dermed 
udtömt, hvorfor nogle enkelte end
nu skal fremdrages og ganske kort 
belyses. 
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Der kan således ikke vrere tale 
om andet, end at sjrelesorgen i re
gele'n. blev drevet med omhu og til
börligt henblik på de enkeltes tarv. 
Skriftefaderen . opfordres således37 ) 

til å sige til den bodfrerdige : »Bro
der, blues ikke ved å skrifte dine 
synder, og måske har jeg grovere 
synder end du ; thii såsom vi efter 
Djrevelens indskydelse ikke har 
frygtet for å bedrive synderne, skal 
vi uden al blusel bekende dem for 
prresten - - - bekender vi vore 
synder i dette liv, da overvinder vi 
Djrevelens ondskab og kan undfly 
fordömmelsens dom, som Paulus . 
siger : Dämmer vi os selv, da döm
mes vi ikke.»  

Men også skriftefaderen får sin 
besindige og omsorgsfulde retled
niing. I Biskop Lage Ul'nes synodal� 
statutel'38 ) af 1517  hedder det nem
lig : »Skriftefredrene böi., hvor ta
len er om de almindelige synder, 
forsigtigt og sömmeligt stille sine 
spörgsmål, for så vidt deres sam� 
vittighed eller de skriftendes- art og 
vilkår synes at göre det nödvendigt; 
for at derved de skriftende tilbör
lig kan komme til å bekende syn
der, som de måske har gl<='.mt eller 
af undseelse skjult.» 

At Bibelen var ganske glemt i 
middelalderen, og at reformationen 
drog den frem og satte den i, rere
sredet - hvor den for övrigt i vore 
dage snart sagt har plukket de 
fleste blade af den - er en, rent 
ud sagt, röverhistorie, som ingen 
rerlig historiker mere vover å frem
srette. Allerede39 ) »i det 1 5  :de år
hundrede kunde ikke-latinkyndige 
i Norden så vel som i Tyskland 
lrese Guds ord i deres modersmål. 
Den reldste danske bibeloversrettelse 
er fra c. 1450 og som sprogvrerk 
en ganske mrerkelig bog. Efter nu
tidens begreber kunde middelalde
ren ellers omgås letsindigt nok m ed 
en litterrer tekst ; men overfor Bi
belen tog man sig ingen friheder, 
den. nrermede man sig til i andagts- . 
fuld rerbödighed. Den amgstelige 
omhu, hvormed Oversrettererr hol
der sig opad Vulgatas tekst, er rö
rende. Latinske konstruktioner, som 
hans modersmål ikkeharnogetmod
svarende til, vover han ikke å gen
gi efter da:nsk sprogbrug, men säger 
å eftergöre dem ved hjrelp af sam� 
mensretninger med verbet » skulle» ,  
hvormed man får så  frygtelige ord 
som »drikkeskullende» , » sårgöre� 
skullendes» og a.ndre som »hyrde0 

lig» , »skovelig» , »krybelig» o. s. v. 
Men ved siden af ubehjrelpsomhe
derne, som enfaldig troskab mod de 
hellige ord har affödt, forekommer 
også ikke så få trreffende og fy,n
dige udtryk, der nreppe er ramt hel
digere i senere fordanslminger a.f 
Bibelen. » - - -



· · Og endeli,g har man ofte hört, at 
der blev ydet figurer og billeder en 
mesten afguderisk rerefrygt. Dette 
er naturligvis heller ikke sandt. Og 
vi kan finde det modbevist oppe på 
det oldn01·dislcc museum i Köben
havn. Der er bl. rneget andet gam
melt et alterbillede med flöje; åh
ner man disse, ser man Christus 
på korset med Maria og Johannes 
ved foden af dette ; men på flöje
nes indre side lreser man fölgende 
vers : 

Effigiem Christi, qui transis , semper 
honora, non tamen effigiern, sed quem 
designat, adora. 

På dansk: 
Christi billed du a:re, så ofte du vand

rer forbi det, ej dog billedet her tilbed, 
men harn det betyder. 

Kirkens lrere om forskellen mel
lem å rere og å tilbede kunde ikke 
vreret klarere og kcirtere udtrykt 
end i dette lille d6bbeltvers fi·a mid
delalderen. 

EFTERSKRIFT. 
Foranstående beskedne oversigt er 

frugten af en lille opdagelsesrej se, 
j eg for nogle få år siden foretog 
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gennem en del af den senmiddel
alderlige katholske litteratur i Dan
mark. Den pretenderer ikke å gi 
nogetsomhelst uden måske et kort, 
nogenlunde let lreseligt overblik 
over den del af vort fredrelands 
åndshistorie, som det er af störst� 
betydning for katholske Kri1stne å 
ha en lille smule kendskab til. 
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. NÅG OT O M  B E N E D I KT I N E R O R D E N S  

VÄS E N. 
Då vi tala om benediktinskt vä

sen, så mena vi först och främst 
.den individuella andliga form, som 
skilj er den benediktinska person
typen från varje· annan. Men då 
typen är en produkt av omgivning
.en och då denna åter icke blott är 
en summering av de enskilda indi
.viderna, utan också själv äger en 
bestämd form, så ha vi  i det föl
jande en dubbel uppgift att lösa. 
Först måste vi undersöka den be
nediktinska gemenskapen som si
dan -och därefter den enskilda in
dividen. 

Jämföra vi alltså den benedik
tinska · väsensstrukturen, såframt 
den är en yttring av· gemenskapen, 
med de moderna ordnarna och säll-

i skapen, så se vi genast, varest grun. den är även till de andra olikheter
' na. Alla nya ordnar äro grundade ' i första hand för ett visst ändamål, 

benediktinerorden däremot med ett 
: bestämt mål. Eller tydligare. För 
! alla andra är det högsta och sista 

målet Gud. För de f,örst nämnda 
. - de rent -kontemplativa utesluta 

vi här - kommer därtill ännu en 
annan orsak, ett mellansyfte, som 



183 

kan vara apostolat, själavård, sjuk
vård, uppfostran o. s. v. Man frå
gar ju alltid, vilket syfte den och 
den orden har, för vilket ändamål 
den är grundad. - Nu är det ju 
så, att arsbetet, ändamålet, alltid ut
övar ett stort inflytande •på varje 
människas eller korporations väsen. 
Den största centralisation måste 
naturligtvis härska, på det att ar
betet ändamålsenligt kan fördelas. 
Den gemensamma gudstjänsten 
måste delvis eller alldeles uppgivas . 
för att erhålla största möjliga tid. 
Ordenslöftena få karaktären av 
rättslig uppgörelse. Det andliga 
livet regleras av de stående uppgif
terna. Helt annat är det med bene
diktinerorden. Den behöver icke 
någon yttre uppgift för att äga till
varo. Naturligtvis kan ett ibenedik
tinerkloster också hava ett bestämt 
verksamhetsfält, såsom uppfostran, 
själavård, mission, men det behöver 
icke och däri ligger skillnaden mel
lan denna och de andra ordnarna. 
För ett benediktinerkloster kunna 
dessa uppgifter alltså fela. Först 
och främst skall detta vara en skola 
för gudstjänst, tjänst för Gud. Men 
med. denna förstå vi utan chorbön 
och liturgi även andra arbeten och 
förpliktelser, som äro en följd av 
det gemensamma livet. - Då alltså 
uppgifterna utåt icke äro avgöran
de för benediktinerorden, så kan 
förhållandet mellan människan och 
Gud vara det enda, som är väsens
bestämmande för den benediktinska 
gemenskapen. Den vill intet annat 
än att försöka förverkliga det livs
ideal, som evangelierna visa oss. 
Därför betraktar icke munken löf
tena såsom medel för ett visst än
damål, utan som en levnadsform 
för att fritt och obehindrat tjäna 
Gud. 

Då den heliga Benedikt grundade 
den nya institutionen, så tog han 
till förebild den romerska familjen. 
Abboten är paterfamilias med oin
skränkt makt. Munkarna äro fa
miljens söner med rätt att fritt ut
tala sig, men de ha.va också plikter 

att lyda. För Gud skola de kämpa, 
de äro ju »milites Christi», och 
kampplatsen är klostret, lydnaden 
är vapnet. De arbeten, som komma 
utifrån, måste först underställas ab
botens avgörande och blott vad han 
bestämmer blir utfört. Dock, och 
här är den helige Benedikt ytterst 
sträng, intet får föregå gudstjäns
ten. För denna måste alla ar.beten 
avbrytas. 

Vid de nyare ordnarna består 
löftet i en nästan juridisk hand
ling. Även Ben edikt bragte löftet 
under en juridisk formel, men där
till kom något mer och det är en 
salu amen tal vigning. Efter ,gamla 
tiders åsikt nämligen blir niunken 
vid löftets avläggande vigd. Han 
!blir upphöjd i ett högre stånd. Det 
är icke människan, som gör sig till 
munk, utan det är Gud ; människan 
offrar Gud sin vilja och Gud mot
tager offret och uppfyller honom 
med sin nåd. 

Om något är särskilt benedik
tinskt, så är det diskretion och elas
ticitet. Tidiga1'e ställdes alltid pres
tationen i främsta rummet. Helt 
annat den hel. Benedikt. - Intet 
hårt eller svårt ville han 'bestämma, 
nej, han lade mer vikt på sinne
laget, han förandligade askesen. öd
mjukhet och lydnad ställde han i 
medelpunkten. En följd av denna 
uppfattning är, att även den mindre 
kraftiga finner en plats i klostret. 
Dagens arbete består icke i ett ena
handa, utan är rik på omväxling, 
gudstjänst, läsning och handarbete. 
Nästan på varje sida lyser denna 
kloka diskretion emot oss. Ingen 
skall hava grund till missbelåten
qet, bedrövelse· eller att vara ned� 
slagen. För aibboten ställer han 
som förebild »den goda herden». 
Han erinrar honom, att han mer 
skall .föregå än förestå, att han har 
övertagit omsorgen om svaga män
niskor, han varnar honom för allt 
för mycken iver och han uppmanar 
honom att särskilt sörja för barn, 
sjuka och gamla. Denna den helige 
Benedikts måttfullhet har också 



blivit -ett kännemärke · på hans · sö
ner genom tiderna. Det hårda, ex� 
treina · och polemiska: finner itigen 
jordmån i denna atmosfär av frid 
och lugn. - Likaledes är också 
elasticiteten ett kännemärke på be
nediktinerorden. Utan denna egen
skap kunde icke orden, utan att 
bliva omodern, hava firat sitt 1400 
års jubileum. Naturligtvis har den 
genomgått många växlingar uqder 
århundradenas lopp, men dock kun
na vi säga, att den ide, den shruk
tur, som Benedikt har givit den, 
ännu är densamma. Att det så är, 
har säkert sin grund i den vid
synthet med vilken han behand\ade 
en mängd olika frågor, såsom klä
der och mat, gudstjänstens hållan
de m. ,m. Allt detta överlämqade 
han åt abboten att efter eget gott
finnande själv ibestämma. Därtill 
kommer den självständighet, som 
gavs åt varje kloster. Så kunna de 
var och en för sig föra sitt eget liv. 
Landskap, klimat, befolkning, allt 
sammanverkar att giva de olika 
klostren sin särskilda prägel och 
dock skall man överallt finna den
samma anda, blott olika i den yttre 
formen. Så växer benediktiner
klostret samman med land och folk 
och bliver ett med detta. 

Diskretion med elasticitet voro 
de väsenselement, som v,i, hava f un
nit i den benediktinska gemenska
pen. I det följande vilja vi se, vil
ket inflytande dessa egensk:;tper 
hava på den enskilda indivi\ien. 
Den i sig allt upptagande iden- ' var 
som vi hava sett för den heliga 
Benedikt » servitium divinum», 
guds-tjänst. Den inre hållning/ ur 
vilken denna skall framgå, är >�hu
militas» ,  ödmjukhet, ty tjänst , be
tyder intet annat än självuppgi,vel
se. I det sjunde kapitlet av sin re
gel framlägger han hela sin lJpp
fattning över den askes, som hans 
söner skola ibedriva. Gud är Hrrre 
och Konung. Medvetandet om Guds 
ständiga närvaro måste i själen in
gjuta deil djupaste vördnad. För 
Gud äro vi intet och i det själen 

184  

1 erkänner · detta, giver han sig helt 
hän åt sin skapare. En följd av 
denna själens hållning, på vilken 
den helige Benedikt lägger den 
största vikt, är objektivitet, ty öd
mjukhet sluter i sig . kärlek till 
olbjektet, uppoffrandet av sig själv 
och gentemot Gud uppgival}.det av 
den egna ,1iljan. Därför har den 
helige Benedikt betecknat de.p. ögon
blickliga lydnaden som dep, mest 
fullkomliga ödmjukhet, ty denna 
betyder ett fullständigt uppoffrande 
av det egna »jaget» .  Den absoluta 
lydnaden för Guds vilja, vilken trä
der munken till mötes i abbotens 
person, gör honom öppen oc;h mot
taglig för allt. Denna mott�glighet 
och · öppenhet sluter i sig anpass� 
ningsförmåga, självuppoffrande 
kärlek till nästan, trohet, <förtro
ende för medmänniskorna.- Det noga 
reglerade, dagliga livets objektiva 
norm; de utifrån kommanqe upp
gifterna och göromålen, liturgins 
objektivitet, tjänandet av Gud och 
gemenskap, allt detta behärskar 
munkens liv. · Denna frihet· i .för
hållandet till tingen kommer till ut
tryck i begärens behärskande, i ett 
lidelsefritt bedömande av tingen, i 
inre lugn och glädje. Så kan den 
heliga Benedikt fordra, att hans 
söner skola vara nöjda med det 
ringaste och sista, ja, att de skola 
bära med jämnmod orätt och smä
delser. 

Ur denna frihet växer fram så
som av sig själv två andra egen
skaper, nämligen sinne för gemen
skap och känsla for form. Objekti
vitet och gemenskap höra v{lrkligen 
tillsammans. Den som giver sig 
hän, har plats för andra, förmår 
växa in och samman med den and
re. - Då den ,anda, som är det 
förenande i den benediktinska ge
menskapen, har sitt ursprung i 
Gud, så blir denna övernaturlig. 
Var det hos de gamla eremiterna 
den tillfälligt sammanbragta hopen, 
hos Pachomius kamratskapet, hos 
Basmus vänskapskretsen, så blir 
det hos Benedikt familjen som en 



efterbild av kyrkan, icke blott till 
konstitutionen, utan framför allt i 
att vara och verka som övernatur
lig gemenskap. Liksom i stiftet de 
troende sammansluta sig om bi-. 
skopen som Kristi ställföreträdare 
för att med honom bilda en tros-, 
livs-, böne- och offer-enhet, så ska
rar sig i klostret en grupp troe:nde 

· om abboten, för att med denne strä
va efter den evangeliska fullkom
ligheten: och. söka att förverkliga 
och fördjupa enheten i tron, livet, 
bönen och offrandet. Enhet i tron, 
genom att läsa den heliga Skrift 
och fädernas arbeten, genom att vil
ligt upptaga det, som aibboten lär; 
enhet i livet, genom · »vita commu
nis» i personlig fattigdom, genom 
deltagande och omsorg för varan
dra; enhet i böµ, genom den gemen
samma gudstjänsten i koret ; enhet 
i offrandet, genom den heliga mäs
sans firande. Vad soin i stiften 
blott bristfälligt låter sig göra på 
grund av en mängd omständigheter, 
är i klostret verklighet; ett liv i en
het genom Kristus med Gud. Blott 
den, som förstår betydelsen av den 
kyrkliga gemenskapside, som ännu 
,1id Benedikts tid var levande, men 
som senare försvann under den 
långa subjektivistiska perioden, för
mår · fatta den storhet, skönhet och 
inre rikedom, som ligger i ett klos
ter såsom familj. Däri finner man. 
det, vad man skulle kunna kalla 
benediktinsk fromhet, ty denna är 
ingenting annat än den kyrkliga 
gemenskapsiden i sitt inflytande på 
det individuella själslivet. Komma 
vi till Gud, så göra vi det icke som 
självständiga .individer, utan genom 
Kristus, vilken i sig innesluter så
som huvudet hela kyrkan som sin 
lekamen; om vi äro medvetna om, 
att . vi blott som lemm:ar av Kristi 
lekamen hava värde och betydelse 
för Gud; om vi äro övertygade om, 
att vårt helgande icke så mycket 
beror på våra egna ansträngningar, 
utan i .första hand verkas genom 
kyrkans nådemedel; . om vi· fram..

för allt beakta det heliga mässoff-
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rets centrala ställning såsöm: _de1t 
sakramentala närvaron av Kristi 
frälsningsgärning och betydelsen av 
kyrkoåret såsom en ständigt åter
kommande återlösning genom Kris
tus, så skall den benediktinsk-litur� 
giska fromheten icke synas oss var� 
ken som estetik eller som eskato:... 

. . 

logisk flykt ur tiden, utan som 
vei:kligt kristligt liv. � Men kunde 
kanske någon invända, blir icke 
följden av uppmärksamhetens stän
diga riktande på objekt och gemen
skap, att individualitet och origina
litet i viss mån hliva fjättrade. Dock 
vad säger Kristus: »den som söker. 
sig själv, skall förlora sig och den 
som förlorar sig, skall finna sig" .  
I knappast någon gemenskap blir 
så mycken hänsyn tage-n t.ill . den 
enskilda som i den benediktirtska. 
Objektivitet !betyder Vördnad . för 
den andres egenskaper. Dert helige 
Benedikt riktar till. abboten upp
maningen att allt'id taga hänsyn till 
den enskildes karaktär, ja, han 
måste till och med tjäna den. Den 
princip som skall härska är, att 
var och en skall hava, vad han be
höver. Alla bliva uppfordrade att 
lyda varandra, ja, de skola tänka 
mer på de andra än på sig själva. 
I ha_ns regel .finnes intet bestä_mt 
asketiskt program, inga föreskrif� 
ter för den privata l:iörien. U_r de 
värden som .finnas, må varje Ö�l1. 
efter förmåga. Klostrets mångsidic 
ga verksamhet, vilken själv om 
möjligt bör producera det för livet 
nödvändiga, sluter i sig så många 
möjligheter till sysselsättning, att 
varje anlag måste. komma till sin 
rätt. - Men Benedikt vet också, att 
individualitet icke får betyda hän
synslöshet. Därför spelar lydnade11 
h9s honom en så stor roll. Därtill 
ligger i gemenskapslivet den . regu
lerande kraft, som bildar och for
mar personligheten,_ Ännu en fak
tor måste vi här nämna, som också 
utövar ett stort inflytande och det 
är löftet om stabilitet. Först genom 
denna blir klostret till en sluten 
oupplöslig familj, fast förenad med 
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det land och det folk, varest det en 
gång har fått fotfäste. 

Ovan nämnde vi, att man "Qtom 
sinne för gemenskap också kunde 
urskilja en annan gemenskap och 
denna kallade vi känsla för form. 
För var och en, som läser den helige 
Benedikts regel, är det påfallande, 
huru stor vikt den lägger på den ytt
re formen. Dock är det att bemär
ka, att den inre håliningen i, ibråd
ska:nde rörelser, i ett otyglat skrat
tande, i onödiga skämtord, i skri
kande tal, i nyfikna blickar, för
ibjudes. Hans regel giver noga fö
i·eskrifter om, huru munken skall 
tilltala sin med'broder, när han ,skall 
bliva sittande och när han skall stå 
upp. Alla röi'elser skola vara· be
hähkade. - Det är i själva verket 
det mest påfallande för den besö
kande gästen, med vilken högtid- . 
lighet han mottages, den ro och 
värdighet, som härskar överallt, det 
lugna och behärskade sättet i alla 
rörelser. Det är intet konstlat tvång 
utan är ett naturligt uttryck för ett 
format inre. Häri finner vi opkså 
grunden till liturgins högtidligfl fi
rande. De litµrgiska handlingarna 
uppfattas icke som något, vilket är 
fullkomligt likgiltigt, nej , de äro det 
förkroppsligade inµehållet av kyr
kans böner. - Gudstjänstens anda 
formar och förandligar benedikti
n.ermunkens arbete. Alla verktyg 
och redskap betraktar han som he
liga, som till altaret hörande käril. 

Genom denna uppfattning om 
formens betydelse är det ju klart, 
att · klostren måste bliva hemvist 
för konsten. Att nämna några vid 
namn är icke nödvändigt, då ju  
klostren voro genom många år
hundraden de enda utövare av kon
sten. Så var .det även med de 
klassiska studierna. Nästan allt, 
som har bevarats till våra dagar av 
de romerska och grekiska klassi� 
kerna, ha vi att tacka de fUtiga 
avskrivarn� i de stilla munkcel
lerna. 

Så tro vi oss nu hava tecknat det 
väsentliga i den benediktin�ka or
densandan. Målstrukturen är grund
läggande för allt. Varthän vi än 
vända oss så skola vi finna, att 
icke medlen kunna vara de domi
nerande eller bestämmande. - Med 
organisk frihet bygger benediktinei'
klostret sig upp i rum och tid, i 
sina krav måttfullt avvägt mellan 
böra och kunna : det fullkomliga 
förverkligandet av det kristna livs
idealet, som icke är möjligt att för
verkliga för den enskilde, utan blött 
med hjälp av den övernaturligt upp
byggda gemenskapen och den där-

. till erforderliga inre hållningen, vil
ken vi hava funnit vara ödmjukhet, 
d. v. s. tjänstberedskap för Gud. 

Det är naturligtvis klart, att den 
moderna själen icke bär inom sig 
alla dessa egenskaper eller väsens
element, ty om någonsin så betyder 
i vår tid det att . bliva mqnk en 
conversio, förvandlig, omlärande. 
- V ad vi i det föregåendr hava 
skildrat, var idealet ; att drt icke 
kan förverkligas i alla, är iqtet be
vis mot dess .form och giltighet. 
Hittills hava vi icke talat om de 
faror, som kunna bliva en följ d av 
denna väsensstruktur, men den 
uppmärksamme läsaren torqe själv 
finna dem, särskilt om han j äm
för benediktinerordens l}istoria 
.med det ovan sagda. - Varest 
självständighet är och varest skydd 
för individen finnes, där är också 
ett iblomstrande liv att sök11, men 
självsvåld kan också bliva följ den; 
varest kärlek till obj ektet härskar, 
där kan glänsande prestationer 
uppnås, men det kan också häm
mande passivitet uppkomma och 
varest gemenskapsliv är rådande, 
där kan den enskilde finna mycken 
hjälp och arbetsglädje men där kan 
också osämja och ett avtynande 
andligt liv bliva följden. 

Frater Tillquist, 0. S. B. 
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HÖ O TID S KL O CKA N. 

Sanct Arild I Sanct Arild ! Det rin
ger till mässa. 

Kapellet står smyckat till tioårs
fest, 

och andaktsfullt hjässa syns blot
tas vid hjässa 

-� Guds F1·ed I van lös en för främ
ling och gäst. 

· Sanct 1l l'ild l Sanct Arild! På sky
arna stige 

du neder bland helgonens ändlösa 
tal, 

i korstecknets heliga mening du 
vige 

oss in i det väntande Gudshusets 
sal. 

Sanct ATild ! Sanct A1·ild I Din an
komst oss gläder, 

i ljuset står tecknad din späda ge
stalt, 

till högtid din klippiga hemstmnd 
sig kläder, 

förklarat Guds välbehag skådas i 
allt. 

Sanct Arild ! Sanct Arild ! De fmm-
farna åren 

i helig åminnelse fram för oss stå, 
de ära den nya, välsignade våren, 
som yppigt i blomning med tiden 

skall gå. 

Sanct A1·ild! Sanct Arild! Mecl oss 
dig förena . 

i bön fö1· .vår Ky1·ka i fädemas land 
� o, slutorn oss samman idag till 

novena, 
att ärones Konung utsträcke sin 

hand. 

Sanct Arild! Sanct Arild! Var tunga 
skall tona 

på be1·get hämte - - det /{armel 
i Nord, 

där Trefaldig Gud skall på lovsån
gen trona 

, och sänka sig ned över altm·ets 
bord. 
AUGUSTIN KOCK. 

Till tioårsminnet av den första heliga 

Mässans läsande i Sanct Arilds nya, katol

ska kapell den 7 j uli 1921. 
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M E D  K I R K E 
HVO R

D EN . ·  

H VA D  E R  H E N S I OTEN  
U DSMYKN i'N O EN 0 0  

L E D E S  OP NAAS 
· ,  Da Gud skabte Mennesket, skab

te· han det i sit Billede o'g gav det 
de,rved en Lighed med sig selv i 
Aandens Virksomhecl. Hån gav det 
en Gnist af siri. Skaberkraft, saa det 
fplte en brrendende Trang til at give 
'Danken Form og gpre det usynlige 
synligt og derved tilgrengeligt for 
Omverdenen.' · Ligesom Alverden 
staar som et Billede paa, som et Ud
tryk forTanker, Gud hartrenkt, saa� 
ledes staar ogsaa alt, hvad Menne
sket l�a.r dannet, som Udtryk for 
Menneskefanker. Vi laaner blot det 
i Forvejen vrerende Stof til Udfp
relsen i Modsretning til Gud, ved 
hvem alt er til. Denne E'kspan-. 
sionstrang, at ville rrekke ,udover 
sig selv og udfylde det tomme Rum 
nied · sine · billedgj orte Tanker, har 
sl�abt Kunsten. (Jeg vil ikke gaa 
ind p3:a at afgrrense Begrebet Kunst 
- man kan . maaske .sige,, at Kunst 
er pa!]. en skpnMaade at give Udtryk 
for sande og gode Tanker. )  Det er 
klart, at Menneskets Trenkemaade 
og hele Livssyn maa afspejle sig i 
lll�, hvad det giver Udtryk, og at 
alt, hvad der udgaar fra Mennesket, 
rpber . Menneskets _ Sindelag. Saa,
ledes er det en Seivfplge; at Kun
sten er prreget af Livssyn, hedensk 
Kunst af Hedenskab, kristen Kunst 
af Kristendom, og at en hedensk 
Tankegang aldrig kan skabe kri
sten Kunst. 

Naar den kristne Livsanskuelse ·. 
er den, at vi er hernede pai, r .J 9r� 
den for at erkende, elske og ' tj ene 
Gud og derved komme i. Himlen, · 
er det jo klart, at en Kunst, de1; 
kalder sig kristen, niaa give Dd
tryk for de samme Tanker. � Det 
ibehpver ikke altid derfor netop at 
vrere Kunst med religipst Motiv ; 
thi ligesaa vel som selve Naturen 

kan oplpfte og fretnme Gudserken
delsen og forpge Menneskets Fplel
ser overfor Gud, kan _et ikke-reli
gipst Kunstvrerk vrere af stor V rer
di, naar det er udfprt i Krerlighed 
til og lErbpdighed for Skpnheden, 
da Gud jo er al Skpnheds Ophav. 
Det kan man kalde en indirekte 
Fremstilling - ( og her trenker j eg 
specielt paa Arkitektur og Linie
virkning.) Men _taler vi om reli
gips Kunst, mener vi jo en direkte 
Fremstilling af Troens Såndheder. 

Nu er det en Kendsgerning, at 
· Menneskene paavirkes af deres Om� 
givelser, at Sanseindtrykkene er 
Grundlaget for al Opdragelse . og 
Udvikling, altsaa ogsaa i saa hinda
mental en Sag som Gudsforholdet 
- ja, vi, kan overhovedet ikke gaa 
frem i Gudserkendelse uden gen
nem Indtryk fra Omverdenen, (hvis 
vi da ikke er Mystikere, der direkte 

· undervises af Gud.) Naar en Kunst
ner derfor har fonnaaet at give 
Udtryk for disse fundamentale Tan
ker, saa paavirker Kunstvre1'ket Be
skueren, idet det rpber de Tanker, 
der _har inspireret det, hvis )ia_n da 
har Evnen til at opfatte. 

Kirken, hvis eneste Formaal og 
Interesse det er at fpre Menneskene 
til deres Bestemmelse, har derfor 
taget Kunsten i sin Tjeneste som 
et Hjrelpemiddel til Maalets Frem-

. me - lige fra sine allerfprste Dage 
i de . skjulte Katakomber. Den har 
tydeligt udtalt sin Mening om Kir
kekun,sten, da gentagne Forspg fra 

· Vranglrereres Side truede med at 
udrydde al Billedfremstilling i l{ir-. ken, fordi de paastod, at det ikke 
kunde forenes med det gamle Testa� 
mentes Bestemmelser. For at i1p.p
degaa Angrebet har Kirken 11dtalt 
sig klart om denne Sag. 



Efter ,Tridentinerkonciliets U dta
lelser, som atter stptter sig paa, 
hvad der :blev vedtaget ved det 7ende 
almindelige Kirkempde i Nicrea i 
Aaret 787, er Kirkens Syn paa Kir
keudsmylrningen fplgende: 
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»Men dette skal Biskopperne om
hyggelig belrere de troende om, at 
ved Hjrelp af Fortrellinger om vor · 
Forlpsnings Hemmeligheder, ud
trykte i Malerier eller anden Billed
fremstilli.ng, 1mdervises Folket og 
bestyrkes det i at erindre og be
standig overveje Trossandheµ.erne. 
Heraf fremgaar det altsaa, at der 
vindes megen Frugt af alle de hel� 
lige Billeder, ikke blot fordi Fol
ket derved bliver erindret · om de 
Velgerninger og Gaver, som det har 
mod taget af Kristus; men ogsaa for
di de Undergerninger, som Gud har 
virket ved de Hellige, og deres held
bringende Eksempel holdes de tro� 
ende for 0j e, for at de urna sige 
Gud Tak for alle disse Ting, ord
ne deres Liv og hele Fretd ved at 
efterligne de Hellige og opflam
mes til at tilbede og elske Gud 
og dyrke Fromheden». ( Sessio XXV. 
De sanctis imaginibus.) Det er der
med gansk·e klart givet, hvUken 
Hensigt Kirken selv har med at 
lade Kirkerummet udsmykke med 
Billedfremstilling - og har haft 
lige fra sin fprste . Tid, ,nemlig at 
supplue Ptrestens Undervisning. 
Naar han tier og er gaaet sin Vej, 
skal Vreggene tale. Naar Lyden af 
'Prcestens Ord svinder tbort, skal 
Vreggene fastholde Ordene i den 
billedgjorte Form. - Naar vi nu 
ved, at det i Sandhed er Livet om 
at gpre at naa det M;rnl, Gud har 
sat for Menneskene : at naa til 
den fuldkomne Erkendelse, Krerlig
hed og Hengivelse i Gud for der
efter at kunne' optages i det him
melske Samvrer med ham, - for
staar vi, at det ikke kan kaldes en 
ligegyldig Ting eller overfl�dig Luk
sus at bruge et Middel, der af Kir-
ken selv anses for at vrere saa virk
ningsfuldt til Fremme .for · det store 
Maal ; men såmtidig staar det klart; 

at det heller ikke er ligegyldigt; 
hvorledes og med hvilket Emn'evalg 
det · gpres, for at Udsmylmingen 
skal svare til sin Hensigt. Med sin 
Udtalelse om Virkning og Hensigt 
med Billedfremstillingen har Kir
ken samtidig indirekte stillet sine 
store Fordringer til Runsten, for 
at den kan tjene sit Formaal: at 
fremme Menneske.nes Fuldkommen
gprelse. Det er aldeles npdvendigt, 
at 1han altid holder sig �fä.alet- for 
0je og kun anvende1: de Vh'kemid
ler, der paa den bedste Maade kan 
fre1hme Sagen. Den Fordring om 
Opfyldelse af sit Formaal, ·so111 
Konciliet ved sin Udtalelse har stil- · 
let til Billedfremstillingen, niaa 
selvfplgelig greld� alt i Kirken fra 
det stprste ti1 det mindste. Man 
kan anvende nok saa smuk en Ud
smylming, man vil, den kommer 
dog ikke til sin Ret, faar ikke sin 
fulde Betydning i forvirrede Om
givelser. !virkens Udseende bpr 
umiddelbart give det • Indtryk, at 
qette er et he[[igt Sted, at det er 
et B edehus, hvor alt .stemmer til 
Andagt, saa at den ikke bliver et 
Sted, hvor man paa Trods af Qm
givelserne urna se at samle sig ,til 
Bpn, men hvor disse virker direkte 
befordrende :for Bpnnen. Det er 
dkke nok at ophrenge Billeder med 
religipse Motiver, nej, hele . Kirken 
maa virke som en Verden for sig, 
der udelukker alt uvedkommende 
og gpr Sindet modtageligt for Reli
gionens Indhold. 

Såaledes opnaas Hensigten .med 
Kirken som et B edehus fprst fuld
strendigt ved den gennemtmnkte og 
gennemfprte · Eenhedsplan, ligefra 
selve Arkitekturen, der ·brerer Ud
smylrningen, til dennes . mindste 
Detaille der altsammen skal vrere 
inspireret af en eneste Tanke : 
Sursum corda. 

N�ar Kristus vilde bede, gik ha� 
bort fra Menneskernrengden ud i 
Bjergene, d. v. s. han ska.ffede sig 
Ro til _Samling. Ro er den fp1·ite 
B etingelse . for B<J>n; Naar travle 



Mennesker ikke selv formaar. at 
udelukke uvedkommende Tanker 
fra Hverdagens Jag, naar de vil bede, 
skal Omgivelserne i !Orken vrere 
dem til Hjrelp. Fplelsen af Ro og 
Tryghed skal uvilkaarlig srenke sig 
over dem. Det skal vrere det fprste 
brerende Princip i Bygningens Ar
kitektur, i Rummets Inddeling, i 
Ornamenternes Liniefpring, i Bil
ledernes Fortrellen, i Figurernes 
Holdning. Een eneste velgprende 
Ro' skal gennemstrpmme det alt 
san1men. 

For Arkitekturens Vedkommende 
maa man fprst og fremmest have 
· en let ouerskuelig Plan, bygge op i 
Enkelthed efter de matematiske 
Grundformer : Cirklen, Kvadraten, 
Trekanten. ({)jet skal hurtigt kun
ne opfatte Konstruktionens Ide. So
liditet, en vis Bredde og Fasthed i 

· Formerne, Kilarhed i de arkitekto
niske Sammenfpjninger gpr, at man 
f pler sig tryg i Rummet, i Modsret
ning til Spinkelhed og Uklarhed i 
Formen, som affpder Indtryk af 
Skrpbeli,ghed og Usikkerhed, af For
grengelighed. Der skal vrere en gen
nern.fprt Logik, en Hensigtsmressig
hed i al Ting, Arkitektur saavel 
sori1 Inventar, saa at de helt svarer 
til · deres Hensigt - eller f pler man 
sig utryg. For at tage nogle Ek
sempler : En stakkels lille Spj le 
forslreber sig paa en stor Ove1:byg
ning, saa man har Fplelsen a:f, at 
de·n kan vrere knrekket sammen un
der V regten, naar nian konuner 
igen i Morgen, eller en Forsamling 
Spjler staar og driver uden at have 
noget at (brere paa ; de kunde uden 
at genere den pvrige Bygning godt 
stikke af en skpnne Nat af · bare 
Kedsomherl. Spjler er skabte til al 
brere, i Forhold til deres Brereevne, 
og opfylder de ikke det paa det Sted, 
de er anbragt, - skal man s�dde 
med Livet i Hrenderne, naar Prre
sten staar paa Prredikestolen med 
den Risiko, at den spinkle Stilk skal 
bryde sanunen under ham, idet ({)jet· 
ikke ser, at solide Murhegn: redder 
hans Liv, eller fpler man sig be-
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svreret af overflpdige, dovne Spjler, 
saa forstyrres Roen. 

Minder et Alters Bagklredning i 
sin hpje Opbygning om de ·skri&be
lige Byggeklodstaarne, man lavede 
som Barn, faar man Indtryk af Uro, 
- og dette grelder alle Former. Alt 
skal vrere hensigtsmressigt. Enhver 
Ting skal svare saadan til sin Be
stemmelse, at den ikke gpr sig be
m�:erket paa nogen ubehagehg Maa
de, men i alt er saadan, at n1an· sam
tykker med Tingen og derfor ikke 
behpver at spekulere yderligere 

· over den, - den er god og udf f!5rer 
sit Hueru godt, den glider ind i Hel
heden. Denne Ro og Hensigtsmres
sighed i Arkitektur og Inventar gi
ver en god Betingelse for, at en Ud
smykning kan virke med den til
sigtede Kraft ; men Ro og Orden 
skal ogsaa vrere G�·undprincippet 
her. Der skal vrere en fast gennem
fprt Plan, med fuldstrendig Hen
syntagen til Arkitekturen i Orna
menters og Billeders Anbringelse. 
Ornamenter skal understrege og 
stptte Bygningens Konstruktion og 
dog virke diskret, som Spmmene 
paa en Kjortel, saa at de ikke til
trrekker sig unpdig Opmrerksomhed. 

Det er indlysende, at lpse Bi.Heder 
hrengt op paa Spm ikke kan med
virke til at forpge Ro og Fasthed. 
- Man maa altid se paa dem med 
den Mistanke, at de ikke oprinde
lig har hprt med til Kirken og en 
skpnne Dag kan tages ned og flyt
tes ; de virker altsaa i hpj Grad 
rnsikre og foranderlige. Blot den 
Risiko, at de kan komme til at 
hrenge skrevt efter en Afstpvning, 
giver en uib(;!hagelig Fornemmelse 
af Uro.  Billeder bpr derfor anbrin
ges i dertil svarende Nicher eller 
helst males lige paa Vreggen, gaa 
op i Bygningen, saa det er selue Mu
ren, der tale1·. I Billedernes Stpr
relse og Plads maa man tage Hen
syn til Rummets Stprrelse og Form. 
Arkitekturen maa ikke uden videre 
bryde ind i Billedet ; men dette skal 
afpasses efter den Flade, der skal 
udsmykkes. Det giver efter min -



Mening en kedelig Fornemmelse af 
Glemsomhed eller Brutalitet, naar 
f. Eks. et Vindue skrerer en Figur 
over, Man maa komponere Figurer
ne saaledes uden om Vinduet, at 
man straks .ser, at Billedet er bereg
net paa denne Flade, med dette 
Vindue, det giver Ro og viser plan
lagt Orden. 

Med Hensyn til Anbringelse . af 
Skulptur - og her trenker jeg srer
lig paa ls,,se Figurer - bs,,r der altid 
vrere en Plads bestemt i selve Ar
kitekturen, saasom en passendc 
Niche eller en fast Sokkel, ligesom 
vokset ud af Muren; thi Figurer 
paa ls,,se Sokler er noget usikkert, 
upaalideligt noget ; noget; der kan 
vrelte ; noget, der ska:ber Uro, der 
ser tilfreldigt ud. Skulpturer bs,,r 
for at give den · planlagte Ro, der 
er saa velgs,,rende, trrede frem som 
en levendegjort Del af Muren uden 
dog at sls,,re eller forstyrre Arki
tekturen. Billedfremstillingen skal 
vrere rolig og vrerdig og altid holdt 
i en enkel og klar Fortrelling. Har 
man en hel Billedrrekke, maa det 
ene Billede ikke ove1iliyde det andet 
i Paatrrengenhed ; det giver Ulige
vregt og derfor Uro i Rummet. Man 
bs,,r undgaa overfls,,dige Figurer, der 
kan: distrahere fra den egentlige 
Handling, og de Personer, der del
tager i Handlingen, skal vrere al
deles optaget af den, saa de ikke 
faar Tid til at gs,,re sig ibemrerket 
paa anden Vis end som et Led i 
Fortrellingen ; derved virker denne 
mere koncentreret, og Tanken i 
Fremstillingen kommer uhindret 
for Beskueren, naar ingen forstyr-' 
rende Elementer stiller sig i Vejen. 
- Det samme grelder Liniefs,,ringen 
i Figurerne : roligt, helt og vrerdrigt 
skal de fremtrrede. 

Naar jeg krrever Ro i Figurernes 
Optrreden, maa man ikke tro, jeg 
mener ·de skal vrere stive Dukker, 
nej langtfra ; de ·skal vrere sprendte 
af Liv, men i en saadan hehersket 
Form, at man selv skal vrere .rolig 
for at faa det fulde Udbytte af Be
tragtningen. Naar man hemlig selv 
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er adspredt, maa Figurerne gs,,re · 
en ekstra Anstrengelse for at til
trrekke sig ens Opmrerksomhed, saa 
at de ogsaa skal vrere optaget af 
Beskueren og derved mister noget 
af Fremstillingens 1Egthed. Saa 
spiller de Komedie i Stedet for selv 
at leve, hvad de fremstiller, og· det 
virker i Lrengden ikke nrer saa 
overbevisende. 

Naar vi nu har faaet gennemfs,,rt 
Ro i Rummet og derved opfyldt den 
fs,,rste Betingelse for Bs,,nnenis Sam
ling, for at Kirken i Sandhed kan 
vrere et Bedehus, maa vi sps,,rge vi
dere: Hvad er gavnligt; og hvad 
fremmer denne Kirkens Bestem
melse? - Det gjl)r Sks,,nhed. Det 
sks,,nne glreder og opls,,fter Sigdet, 
gs,,r det modtageligt og smelter alt 
haardt. Det er en · Erfaringssag, , at 
man kan glemme al Tynge ved Sy
net af noget smukt. De.n Fs,,lelse at 
glemme sig selv og al jordisk Be
svrer og Plage giver et Glimt af 
Evigihed, giver Fred og Glrede. 

Det er ikke nogen hedensk, syba
ritisk Ide at krreve Sks,,nhed i alle 
Ting; thi Gud selv er den uskabte, 
fuldkomne Skpnhed. Alt sks,,nt af
spejler derfor noget guddommeligt, 
peger op mod Gud, dets Ophav. Og 
hvad andet er Bs,,nnen end en Op
ls,,ften til Gud. Sks,,nhed vil derfor 
virke som en Himmelstige for Bflln
nen. - Hvad er Skpnhed? »Smag 
og Behag er forskellig» siger man 
og trrekker paa Skuldren : for at 
slippe for Svaret. Og dog er Skf/ln� 
hed saavel som Godhed og Sandhed 
noget aibsolut, noget alment, og. Ev
nen til at skelne det skfllnne er givet 
Mennesket saavel som Evnen til at 
se det sande og gode. Vi brerer i os 
et Idealbillede af Skfllnhed, og naar 
vi finder noget, der kommer·op der
imod, glredes vi, ligesom vi -betages 
af, hvad der er sandt og godt. Men 
Sindet kan slp,ves af Vane og Mode, 
saa det ikke mere er muligt at skel
ne klart, og man forsoner sig med 
enhver Absurditet. Ja, man kan 
endda trreffe Mennesker, der tror, 
det er mere fuldkomment at have 



tarveli�e, 0grinime :Ting: Dette er 
en ganske misforstaaet Askese. 
. · Paå .en ejendommelig Maade er 

Skpnhed betinget af Ro og Orden; 
af Hensigtsmressighed . og Harmoni, 
eh vis Regelmressi.ghed parret med . 
en lille Variation. · Hvör det mod
satte er til Stede, virker det altid 
som et minus, eller helt ud som 
noget uskpnt, noget latterligt. · Ser 
vi f. Eks. · paa Prredikestolen paa 
den tynde Stilk, virker den .ikke 
blot urolig og upaalidelig, men og
saa uskpn, fordi den er galt kon
strueret og ikke svarer tiI sin Hen
sigt, og Ting, der i sig selv er kpnne, 
kan komme til at se riedsomme ud 
naar de ikke passer ind i Omgivel� 
serne, eller et i sig selv smukt Rum 
k�n blive hresligt ved en tilfreldig 
Sammenstuvning af' grimt In ven tar, 
selv en Ti,ri g, dei.' ganske skikkeligt 
staar og tjener i ert bestemt Hensigt 
uden at minde om, at den kan bru
ges til noget andet, kan vrere uskpn, 
naar den mangler Hal'moni i For
holdene Hpjde, Bredde, Tykkelse 
eller mangler den indre Spam.dkraft, 
Styl'ke, Elegance i Forl(iibet, den 
skjulte, indeshengte Energi, der 
faar Tingen til at virke som en le
vende 01'ganisme. 

Skpnhed er Livet i Tingene. 
Denne Skpnhed skal brede sig 

over hele Kirkerummet i alle For
rtier og Fremstillinger, .i Arkitektur, 
i Ornamenter og Figurer, alt skal 
aande dette hemmelighedsfulde Liv, 
denne indre Sprending. Det er ikke 
de store Bevregelser, eller den vold
somme forblreste Form overlresset 
af Detailler, der giver Skpnhed; det 
er heller ikke den mekaniske Ens
artethed; det el' den stille, mesten 
tilbagetnengte lille Val'iation i alt. 
Trenk f. Eks. paa en vedholdende 
hpj Tone; den irriterer, hvis der 
ikke kommer den lille Variation, 
som betager en helt. Man kan 
lrenges efter denne lille Dalen eller 
Stigen; eller trenk paa Toner, der 
hopper op og ned mellem hinanden 
uden Sammenhreng, de gpr en helt 
fortumlet. Det samme grelder ogsaa 
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Linier ; der skal vrere organisk Sani
menhreng. i det hele . 

Naar man fordyber sig helt i Be
tragtningeri af en Blomst, kan man 
ni.aaske faa et Indtryk af, hvad 
Skpnhed er : Denne ligefremme, 
stilfrerdige, eenfoldige Vilje til at 
udfylde sit Hverv, denne forunder
lige Styrke, Hensigtsmressig\hed og 
Sammenhreng, denne Rigdom paa 
nreppe synlig Vadation, dette ibeta
gende Liv, alt deHe, som affpder 
Beundring, A<:refrygt og Glrede. 

Et Draperi, .en Kjortel eller en 
Kappe, er .ikke skpnt, naar man blot 
faar en dpd Flade eller en forvirret 
Bunke Krimskrams af Folder, hvor
af der stritter et Hovede eller stik
ker et Par Ben ; det bliver de fprst, 
naar man mrerker Livet bag Fol
derne, naar hver eneste Folds For
lpb er klart forstaaet; er logisk be
tinget af Legemets Form og Bevre
gelse. F.oruden Skpnhed i Former 
og Linier skal Sk(iinhed i ,P.ar,vel' 
gyde.s som Solskin over R1iP1met. 
Der er ikke noget i Verden, d{lr som 
mprke, tunge, stpvede Farver kan 
lregge sig som en lmugende Baand. 
over. Menneskets Sind, gpre det til
lukket, melankolsk. Kirken er en 
Fjende af Melankoli. En Melanko
liker, en Pessimist vil nreppekunne 
blive helgenlrnaret. Kirken bs,jr der
for ogsaa ,i sine Farver vise sit gla
de Budskab til Menneskene, vise, at 
Menneskene er ska!bt til Glrede, 
skabt til at blive Helgener, og lpfte 
dem op over den graa Hverdag ved 
at anvende alle Apokalypsens straa.:; 
lende Farver, sammensat med den 
Harmoni, som Naturen selv belrerer 
OS Oll1 . 

Hvorfor pdelregges saa mange el
lers rigtig gode Kirkerum med de 
hresligste Farver? Hvorfor skal saa 
mange af vore Kirker staa som Ek
sempel paa gennemfprt Gri;mhed, 
naar vi ejer Sandheden og kremper 
for Godheden, hvorfor ikke vise, at 
Kirken er ·stiftet af den, uskabte 
Skpnhed, hvorfor ikke tjene ham 
og lpfte Sindene ved at omgive 
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den med Skpnhed : »Skpn er du min 
Brud». 

Har man forberedt Sindet med 
Ro; og oplpftet det med Sk(mhed, 
kan . man yderligere frenune Bpn
nen, ved at give det Stof til Betragt
ning. Vejen er nu banet for, at en 
Billedfremstilling kan virke i den 
Hensigt, . Ki.rken pnsker det; men 
man maa samtidig holde sig Kon
ciliets Udtalelse for 0je i Valg af 
Emnei·, nemlig, »at ved lijrelp af 
Fremstillinger af vor Fodpsnings 
Hemmeligheder undervises Folket 
og bestyrkes det i, at erind1·e og be
standig overveje Trossandhedetne>>. 

Det er Kristendommens Gi·zmd
sandhedel', der skal fremstilles. · til 
.Eol'dybelse og Tilegnelse. 

Hvad gavner det hele, naar man 
hlot tilegner sig een eller anden af 
Kristendommen afledet Andagt, 
men ikke har fattet det fundamen° 
tale: Guds uendelige Krerlighed til 
Menneskene, Menneskenes uafvise
lige Pligt til Genkrerlighed og deres 
evige Bestemmelser. Der maa vrel- · 
ges Emner, der taler klare, stffirke 
Ord, ög jo mindre Plads, der er til 
Billedfremstilling, des mere cen tra
le maa de Emner vrere, der v�lges, 
det er indlysende. 

Vi kan ikke gpre greldende, at 
vore Forfredre har · lrert disse Be
gyndelsegrunde, men at vi er kom
men videre og derfor kan give os 
af med »finere» T.ing. Nej, det fun
damentale er noget, der som ved · 
enhver anden Kundskab nrna til
egnes af ethvert Menneske lige fra 
Grunden; ellers bliver Religionen 
som et Trre uden Rod. Derfor bpr 
disse Grundsandheder give Emner
ne til Udsmylmingen. - Ifplge 
Kirkebygningens Natur er Koret 
det Sted, hvor Opmrerksomheden 
samles. Det er derfor naturligt, at 
alle Arkitekturens Linier peger der
hen, og at et Ilovedbillede, et Bille
de, · der staar som Symbol paa Kri
stendommen, udf pres der, ligesom 
et Samlingsmrerke, uden om hvil
ket alt andet ordner sig, en Chl'istus 
Rex, der he1;sker gennem alle Tider, 

som tal er lige til Beskueren, og :som 
ikke er · optaget af · nog en tidsbe
stemt, historisk Situation. For Kri
stus lever jo videre i. sin Kirke, ----'--'-
taler, Jider; sejrer gennem den, . Del 
er jo Grzmdtanken i vor .Tro. 

U den om dette Billede kan saa de 
bibelske Scener og Fremstillinger 
af Helgeners Liv ordnes til Be'lre
ring om praktisk Kristendom, til 
Opbyggelse og Opmuntring. Da Bil� 
ledfremstillingens Hovedformaal er 
B ehrrin:g, fplger heraf, at ethvert 
Billede maa udtrykke sit Emne · saa 
klart som muligt, at det paa den 
bedste Maade maa illustrere Bibe0 

lens Text, ligetil og uden Omsvpb 
med kun det Antal Personer, som 
tjener til Forstaaelse af Emnet, fot 
at .i.htet · skal forvirre eller distra
here og derved gpre det mindre let 
tilgrengeligt, saa man fpr·st niaa 
grave sig ge.nnem uvedkonhnende 
Detailler. Det er ligeledes· indlysen
de, at Forstaaelsen af en bestem:t 

' Grundsandhed bliver uddybet, hvis 
man tager den som Hovedide i Kir
keudsmylmingen saaledes, at de en
kelte Fremstillinger da.nner et Led 
i et stprre Sammenhreng og tjener 
til at belyse Tanken fra en ny Side 
hver Gang. �ller man vrelger en vis 
historisk Udvikling, fremstillet i 
Sanunenhmng, med naturlig Kulmi
nation i Koret. Saa kan 0jet glide 
fra Billed ti.I Billed, uden at man 
behpver at gpre Vald paa Tanken ; 
den kan gro ganske naturligt og 
nreres af alle Billede�· uden Spring. 
Kort sagt, der skal vrere en Enheds
plan i Emnevalg og Klarhed i Fi'em
stillingen, hvilket samtidig med at 
lette Forstaaelsen ogsaa pger den 
Ro og Skpnhed, som krreves . i Kir
kerummet. Selve Figurerne i BH
ledet, enten ·de er alene som et Kµl
tusbillede eller deltager i en Scene, 
maa vrere helt sande og naturlige i 
Fremstillingen, saa at de ikke kan 
bidrage tiI at give en falsk Fore
stilling om Hellighed og derved 
gpre Ulbodelig Skade, da Hensigten 
med Fremstillingen jo er sand Op
byggelse ti1 •_ alvorlig Efterleven> -



De maa vrere saa gennemlevede fra 
Kunstnerens Side, som det er mu
ligt, for at Fremstillingen skal faa 
den Betydning, som Kirken vil 
have, »at de troende 'maa ordne de
res Liv og hele Frerd ved at efter
ligne de Hellige og opflammes til 
at tilbede og elske Gud og dyrke 
Fromheden». Vorherre forklarede 
engang Sankt Therese af Spanien i 
en Vision, at det var Satans Vrerk, 
at Billederne blev Lutheranerne be
r�vet i Reformationens Tid, for at 
de ikke slmlde opflammes i Krerlig
heden ved de Midler. Satan har vel 
ikke formaaet at ,t.Jerjllve os Bille
derne, men han har smuglet frelt 
mange Vrrengebilleder ind, som 
Grimhed og Falskhed sk.inner ud 
af. Det er ikke hermed sagt, at .man 
ikke kan naa til Erkendelsen og 
blive salig i en grim Kirke med 
grimme Billeder, det kan man selv
fjlllgelig ; men jeg vil hrevde, at det 
saa er naaet paa Trods af Grimhe-

Ur en påvlig handski-ivelse 
till Tysklands kardinaler, ärke
biskopar och biskopar med anled
ning av den heliga Elisabethsjuhi
leet anföres här följande : Ett här
ligt minne kommer snart atti, Tysk
land festligt firas : 700-årsminnet av 
den heliga Elisabeths, den ungerske 
konungen Andreas' · dotter, död. 
Med all rätt firas detta minne hos 
Eder. Ty Tysklands ära är Elisa
beth. Då hon är en »stark kvinna,, ,  
lik den kvinna, som Salomon så 
högt lovprisar, är det på sin plats, 
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den og ikke paa Grund af eller ved 
Hjrelp af den. 

Og 1nener man, at det vil vrere 
det mest fuldkomne at n�jes med 
ingenting, svarer jeg med Kristi 
Ord til St. Therese, .der syntes, det 
maatte vrere det hjlljeste at kunne 
undvrere de smukke Billedfremstil:. 
linger : »Hvad er bedst», spurgte 
Han, »Fattigdom eller Krerlighed ?» 

Thi den, der elsker, vil bestandig 
se den elskede for sig. Og en god 
Billedfremstilling af Kristus og 
hvad der h�rer Ham og Hans Tan
kegang til, kan kun opflamme vor 
Krerlighed, hvor fuldkomne vi end 
er blevet. Derfor vil en saadan Bil
ledfremstilling altid vrere en Hjrelp 
og · St�tte for de svage, og en Op
muntring og stadig Kilde li,l Be
gejstring for de strerke, og hjrelpe 
med til, at Menneskene stadig gaar 
fremad og opad mod det evige MaaL 

B irgitte W est. 

att henes barn under detta min
nesår hylla henne och prisa hennes 
härliga dygder. Det skulle för:;t oss 
för långt att här uppräkna allt 
stort, som denna ädla kvinna uträt
tat under sitt korta jordeliv i kraft 
av sitt fromhetsliv, men hennes 
hjärtas strålande egenskaper och 
hennes verk, genom vilka hon står 
som en förebild för oss, vilja vi icke 
stillatigande förbigå. Det är ju alla 
bekant vad hon av kärlek till Kris
tus utfört i barmhärtighetens tjänst. 
Ända från barndomen fann hon sin 
glädje i att på allehanda sätt bi
springa de elända. Och när hon nått 
den ålder, då hon fritt förfogade 
över sin rikedom, kunde man få se 
henne i det av henne själv grun
dade sjukhuset vårda de sjuka, se 
henne uppsöka änkor och faderlösa 
och bringa Lindring åt fattiga och 
beträngda. Men icke blott själv öva
de hon dessa kärlekens gärningar, 
hon uppmanade också andra att 



åtaga sig de nödlidandes sak, sär
skilt sin gemål, som följ ande sin 
makas exempel blev befunnen vär
dig att i det heliga kriget mot kris
tendomens värste fiende giva sitt 
liv som ett offer åt Gud. 

Älskade söner och ärevördiga 
bröder ! Måtte j ust nu det under
bara exempel på kärleksverksam
het, tack vare vilket Elisabeth ·blivit 
kallad de fattigas moder, i Edert 
fädernesland allmänt efterföljas, nu 
då Edert fädernesland liksom hela 
väi'lden hemsökes av så mångahan
da trångmål och svårigheter ! Ty 
endast och allenast Kri,sti kärlek, 
men icke klasshat och partistrider 
ger förhoppning om den ·efterläng
tade folklyckan och skapar varak
tig frid. Då staternas ledare_ 11.u 
med all kraft söka lindra världens 
nöd, skola de i sina ansträngningar 
icke hava mycken framgång, om de 
icke drivas av Kristi kärlek. 

B enediktinerorden. 
För närvarande tillhöra 9,070 

män i 187 kloster och 14,7 1 1  kvin
nor i 349 kloster benediktinerorden. 
Detta innebär en ökning under de 
fem senaste åren av ungefär 900 
män och ungefär 1,800 kvinnor, ett 
glädjande tecken på det tilltagande 
intresset för det strängt tnonastiska 
livet. 2 benediktiner äro kardina
ler, 6 ärkebiskopar, 11 biskopar, 14 
ärkeabboter, 122 abboter och 3 apo
stoliska prefekter. 

Själavårdsarbete genom radio-. 
predikningar. 

Pastor Charles Coughlin i De
troit, U. S. A. har börjat att varj e 
söndag utsända radiopredikningar, 
och den katolska New Yorktidskdf
ten . »The Commonweal» skriver om 
deras verkningar : Som grundlag för 
predikningarna tjänar »Rerum no
varutn»-encyklikan. Pastor Cough
lin predikar ett » nytt korståg» : 
återvändande till Kristi och vår 
Kyrkas grundsatset i det sociala li
vet ; världen står inför alternativet : 
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antingen.  Kristus eller kaos. · Med 
25 amerikanska radiostationer har 
Pastor Coughlin träffat överens
lrnmmelse att få disponera en tim
me i veckan. Man beräknar, att 
han varje gång talar till en åhörar
skara å 10 millioner personer. Var
j e  vecka mottager denne präst mer 
än 50,000 brev. Efter hans predi
kan å söndagen före jul 1930 in
gingo över 75,000 .brev, vilka kom
mo från alla trakter .i U. S. A., från 
Kanada och från Mexiko, ja, till 
och med . från oceanångare. över 
hälften av brevskrivarna äro icke
katoliker. Brev,ens innehåll är 
mestadels vänligt, icke sällan en
tusiastiskt ; av 1,000 brev äro i 
nomsnitt två hållna i fientlig ton. 
Pastor Coughlin har b ehandlat ar
betarnas, tj änstemännens och de 
arbetslösas problem, har talat om 
förm ögenhetsfördelningen och. an
dra ekonomiska frågor. Han begag
nar sig av ett rikt siffermaterial, 
som ställes till hans förfogande av 
erfarna fackmän� . och_ han... står i 
ständig förbindelse med ett stort 
antal ansedda amerikanska socio
loger och nationalekonomer. Pastor 
Coughlin har sin biskops fulla gil
lande i denna sin verksamhet och 
har fått påvligt erkännande för sitt 
arbete. 

Kulturkampen i Litauen. 
I Litauen synes något lugnare ti

der stunda. Visserligen hava de 
officiella förhandlingarna mellan 
den heliga Stolen och den litauH;ka 
regeringen ännu icke upptagits, 
men från regeringens sida har det 
lämnats svar på den påvliga noten. 
Proces·serna mot de präster, som på 
grund av innehållet i deras predik
ningar anmälts för polisen, pågå för 
närvarande i stor utsträckning, 
men ingen av dem har slutförts. 
överallt talar man blott om den 
formella sidan i processförfarandet 
utan att taga ställning till sj älva 
anldagelseakterr, ty man vill nu
mera icke driva saken till dess 
spets. 
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Varför förbjuder Kyrkan eld
begängelse ? 

Abbe Jacques Leclercq har besva� 
rat denna fråga i Brysseltidningen 
»Cite Chretienne» på följande sätt: 
Eldbegängelsefrågan stål' för närva
tande på dagordningen i Belgien. 
Bland katolikerna härskar emeller
tid mycken oklarhet angående orsa
kerna till att Kyrkan så oböjligt 
motsätter sig eldbegängelserörelsen. 
Det är en mångenstädes vitt ut
bredd mening, att Kyrkans fasthål
lande vid jordfästning står i sam
band med uppståndelsetron. Detta · 
är en felaktig uppfattning. Det 
fötsta skälet till det kyrkliga för
budet nrnt eldhegängelse är det 
ända ned till de första kristna ti
dei·na påvisbara bruket av jordfäst
ning, varifrån de första kristna 
aldr,i,g avveko, icke ens under de 
svåraste förföljelser. Till · denna 
vördnad för den kristria traditionen 
sällar sig den höga aktning, varmed 
de kristna betrakta den mänskliga 
kroppen, själens dödliga omhölje. 
I alla tider hava de kristna skytt 
att på något sätt befordra kroppens 
naturliga upplösningsprocess: tvärt
om hava de lagt an på att konser
vera liket så länge som möjligt. En 
tredje anledning till Kyrkans håll
ning är att söka däri, att målsmän
nen för eldbegängelserörelsen icke 
förorda denna i främsta rummet av 
hygieniska skäl, såsom de påstå, 
Utfl.n för den antiklerikala effek
tens skull. Emedan Kyrkan för
bjuder eldbegängelse, därför propa
gera de antiklerikala för den. De 
kyrkliga bestämmelserna angående 
eldbegängelse återfinnas i kanon 
1203 i Codex Juris Canonici. 

Minnes{ est med anledning av 
Jeanne d'Arcs död. 

År 143 1  blev en ung fransyska 
bränd som heretiker på Place du 
Marche i Rouen. Någon heretisk 
villfarelse omfattade hon icke, men 
en biskop, som var helt tillgiven de 

' engelska inkräktaI'na, hade stått till 
de senares tjänst i en process, som 
till sin innebörd var helt politisk. 
J eanne d' Atc hade, hörsammande 
den helige . Michaels, den heliga 
Marguerites och den heliga Cathari
nas röster, iklätt sig vapenrustning 
för att samla de franska armeerna 
och jaga bort engelsmännen, helt 
säkert icke i erövringsyfte utan för 
att göra slut på ett . skoningslöst 
krigs förfärliga olyckor och åter
upprätta den kristna freden genom 
att återinsätta den franske konung
en, varigenmn ordningen skulle 
återställas. 

Femhundra år hava gått. Hand 
i hand hava i år fransmän och eng
elsmän under imposanta högtidlig
heter i Rouen firat minnet av mar
tyren, den heliga Jeanne d' Arc, som 
blivit Frankrikes nationalhjältinna 
och andra skyddspatronessa. 

Först hyllades hennes minne på 
samma plats, där hon dog. Bland 
de närvarande märktes franske ju
stitieministern och vice konseljpre
sidenten, kardinalerna Bourne och 
Verdier, mer än 30 franska bisko
pat samt 1 0  biskopar från andra 
län det. Vid en bankett, vid vilken 
Storbritanniens ambassadör hyllade 
henne, som man kallar »fredens 
ängel», ägde en ståtlig högtidlighet 
rum i Rouens underbara gotiska ka
tedral, som var kungligt smyckad. 
Dagen avslutades med konsert och 
fackeltåg. Hela staden var på det 
rikaste illuminerad. Vid middagstid 
hade alla Frankrikes kyrkklockor 
ringt. Följande dag fortsattes fest
ligheterna med bl. a. historisk kor
tege. 

Slcottland. 
Antalet katoliker i, Skottland växer 

snabbt. De bo huvudsakligen kring 
Glasgow, och detta ärkebiskops
döme räknar 450,000 katoliker på 
2 millioner invånare. En femtedel 
av alla skolbarn i Skottland äro 
katoliker, i England blott en elfte
del. Eddnburgh har 80,000 katoliker. 

----- ·----

Hälsingborg 1931. Aktiebolaget Boktryck. 
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