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VESPER I LA TERANKIRKEN. 

Det var i Lcdercmets gamle kirke 
en gyllen forål"sdag ved solefall. 
I kjölig skumring h.uilte lielligdom-

1nen, 
i Jiueluet spillet solblink uten tall. 
I s.uale skygger skiltes dag fra 

natt, 
og Sakrament<;ts lampe lyste matt 
i et kapell, livar famn lijertemden 
der lå en f lokk på kne ved balu-

sfraden. 

Så slaed jeg f rem på blanke mal"
morf lisa 

mot koret, lwol" i v.inröd skumring 
stod 

på g1zldgnmn bysantinske mosaik
ker 

i lyse. far vers gylne stråle{ lo.d. 
Da löd der fm det fjeme saktc 

brus 
av orgeltoner gjennem Herrens Jius, 
o.g med den kjente lyd au vesper� 

sangen 
en dyp og stille fred tok lijertet 

fangen. 

I plastisk 1·enliet löd de skjönne 
toner. 

Snart svulmende som bruset fra en 
elu, 

snart som en malmfull klang fra 
dype strenger 

de löftet sig i bönn mot kirkeh.uelv. 
Fra kannikenes gylne ,gitterkor, 
Jiuor kjerte1· lyste, löd de gamle ord 
au Davids salmer, mens der f1·a por� 

talen 
sank stille skumring ouer katedra

len .. 

Huor er den he1·lig uespepsangens 
brenning 

som bruser Jiöit i romersprogets 
prakt! 

Og lier i uerdens gamle liovedkirke 
jegföler dobbelt all dens tryllemald. 
Ti lielt fru k.atakombetidens gru 
igjennem seklene og inntil nu 
har dette Iizzs med tmdisjonens 

crlde 
gjfmlydt lwer dag au vespersangens 

· uelde:· - ·· · 



A,v Kirkens paver treogtyve sover 
den siste sövn i katedmlens ly. 
Og over gravene går bönnens .vover 
som havets brenningCl' ved kveld 

og gry. 
I denne troens stolte kongeborg, 
hvor Ro mas slekter kom i f ryd og 

so1·g, 
der lyder enn i marmorhvite sale 
de svunne tiders löndomsfulle tale. 

l(omplet var endt. Hvert alterlys 
var slukket. 

Den store kirke lå så mörk og s.val. 
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Og mellem brede marmol'piller 
skred jeg, 

hvor f jernt jeg .så den mek.tige por
tal. 

Snart kom -jeg ut, hvor månen lyste 
matt 

og Roms Compagna lå i Sydens 
natt. 

En selsom lysning falt på blomst 
og blade 

fm Lateranets mektige fasade. 

J(. IOELSTRUP. 

KATOLICISMEN I DANMARK 1931. 

Ofte blev jeg spurgt i Udlandet: 
»Gaar det fremad med Katolicis
men i Danmark?» Hvad skal man 
svare, naar man vil vrere rerlig? .. . 
Man kan svare: »1850 fandtes der 
nreppe 1000 Katolikker i Danmark, 
nu er vi nresten 25000. 1850 havde 
vi 3 udenlandske Prrester, nu ar
bejder her en Snes Prrester, der er 
fs,Sdt i Danmark». Men har vi og
saa haft Fremgang i Aaret 1931? 
Gaar det frem eller tilbage? Mit Svar 
kan kun vrere en k01:t Oversigt over 
de i det ydre mest fremtrredende 
Kendsgerninger. 

Den kirk.elige Statistik for 1930/ 
31 viser en Tilvrekst af 404 Kato
likker; deres Antal er 24933. Der 
kom 167 nye J(onvertitter til, (i 
Fjor 162); da vi havde 165 Begra
velser og 551 Daabshandlinger, 
skulde Statistikken vise en Frem
gang af 553 Katolikker, men den 
regner kun med en Fors,Sgelse af 
404, hvor er de 149? udvandrede?, 
frafaldne?, ds,Sde -- uden at have 
faaet en kirkelig Begravelse? Daa
bens Statistik viser fj?llgende Tal: 
1930/31: 551, 1929/30: 602, 1928/ 
29: 608, 1927/28: 717. Hvem kan 
blive fri for Alvorstanker, naar han 
ser disse tavse Tal? Paa den anden 
Side en Tilvrekst af 404 Katolikker ! 
Gaar det frem eller tilbage? ... 

I Aaret1931 blev to Kirker indviet', 
i Slagelse og Dalum, to nye. l(apel
ler fik vi, i Hvidovre og i Sundby. 
Siden 1922 aabnedes der i alt 8 
Kirker og 15 Kapeller. Flere Prre
ster kom til Vikariatet, deriblandt 
en Dansk.er (P. Lj?lnskov S. J.); 
andre Prrester forlod Landet, to for 
at grundlregge en katolsk Station 
paa Frerj?lerne. · To af vore Prrester 
dj?lde: Monsignore Helmke, forhen
vrer�nde Provikar, dj?lde i Tyskland, 
efter i mahge Aar at have arbejdet 
her i Vikariatet. Fj?lrste Juledag 
dj?lde vor Provikar Pastor Desnos, 
Josefssj?lstrenes gejstlige Leder. Med 
oprigtig Talrnemlighed husker vi 

dis se to reelle Prresteskikkelser. 
Andre forbereder sig til at ar
bej de i det danske Vikariat: En 
Dansker blev viet til Diakon, ikke 
frerre end tre unge Mrend begyndte 
de forberedende Studier til Prreste
·.Tielsen. 

Af de mange Jubil&er, Aaret 1931 
bragte, skal fremhreves: Ephesus
.1 uhil::eum, som i Kj?lbenhavn blev 
fejret ved en stemningsfuld Guds'
moderfest, ved hvilken det katolske 
Israelsgilde opfj?lrte et smukt Fest
spil, »Alle Slregter», digtet af H. 
D. T. Kherulff i Dagens Anledning. 
800 Aarsdagen for denJ hellige Knud 
Lavards Martyrium fejredes blandt 



andet ved en V al fart til Haralds
steds Ruiner. Blandt Festtalerne 
var ogsaa Digteren Johannes J pr
gensen, som var kommen langvej s
fra for at dyrke denne elskvrerdige 
Ungdomshelgen. ForudenDanmarks 
katolske Biskop deltog ogsaa /Erke
biskop Felice Guerra i denne ka
tolske Fest. P. A. Menzinger kom
ponerede en Jubilreumsmesse til 
lEre for den danske Martyr; det 
var vist for fprste Gang, at en dansk 
Messe blev trykt. 

Kirken i Aarhus fejrede 50 Aars 
.Jubilreum, Josefsskolen ved Sakra
mentskirken i Kpbenhavn 25 Aars 
Jubilreum; Helsingpr fejrede den 
afholdte P. Flynns 25 Aars Prreste
jubilreum. Ogsaa den hl. Elisabeths 
700 Aars Dpdsdag blev fejret paa 
en Maade, der maatte glrede denne 
Karitas-Helgeninde. 

Den hjrelpende uselviske Krerlig
heds Gerninger, den katolske l(ari
tas, skal ikke glemmes, naar man 
vil danne sig et Billede af Katoli
cismen: Det var jo en regte katolsk 
Tanke, der inspirerede en Josefs
spster til at digte et gribende Fest
spil om St. Elisabeth; det var en 
katolsk Tanke, der fik El,everne paa 
.Jeanne d'Arc's Institut til tre Gan
ge at spille det saa glimrende, at 
de hpstede megen Ros og en smuk 
Pengesum til Fordel for fattige 
Bprn; det hav de jo vreret deres 
Maal. Ogsaa Spejderne har vist et 
regte katolsk Sindelag ved at arran
gere en Festaften til Fordel for 
Spstrene i Allerslev. Hvem kan 
huske de mange Basarer og lignen
de katolske Foranstaltninger, hvor 
mange Katolikker ofrede Tid og Ar
bej de eller viste deres Gavmildhed 
for at hjrelpe andre. Hedvigsspstre
ne aabnede et Bprnehjem i Sundby. 
Et Hospital blev indrettet i Holbrek; 
det blev overtaget af Elisabethiner
spstre, en ny Orden, der nu tneder 
ind i den store Skare af katolske 
Spstre, der prrediker Katolicismen 
ved deres Krerlighedsgerninger. 

De lukkede Eksercitiers og Mis
sionernes Antal var stprre ,end i 
Fjor; her nrevnes kun Missions-
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ugerne i Kpbenhavns Rosenkrans
kir ke og i Pindstrup. Ogsaa For
eningernes Liv blomstrede: Ved 
St. Ansgan Kirke i Kpbenhavn blev 
der stiftet en ny Kongregation for 
Mrend og unge Mrend og i Odense 
en Ungdomsforening. Flere Prre
ster foretog en Del Foredragsrejser 
gennem Provinsen. Af de smukke 
Kristi-Legems-Processioner skal i 
Aar lrnn fremhre,,es den store Pro
cession gennem, Raderslevs Gader 
og den i Pindstrup, hvor det var 
for fprste Gang at man fejrede Kri
sti-Legems-Fest paa denne Maade. 

Ogsaa Udlandets l{atolicisme · fik 
vi et forfriskende Pust af: Vi hprte 
den franske Dominikanerpater Le
seur; den fremragende belgiske 
Prredikant P. Henusse S. .J. holdt 
tre Foredragsuger for mange op
mrerksomme Tilhprere; ligeledes 
talte den pstrigske Prof,essor Dr. 
Ude paa Borups Hpjskole. 

Men isrer den 12. Februar 1931 
var en Mrerkedag i Katolicismens 
Historie. For os .faa Katolikker i 
Danmark hetpd Pauens f�rste Ra
diotale til hele Verden mere end en 
inderlig Glrede over at hpre vor 
hellige Faders egen Stemme og hans 
bevregede Ord, vi fplte os mere end 
ellers eet med de 350 Millioner Ka
tolikker i vor Verdenskirl�e. Og vi 
havde den store Glrede, at ogsaa 
DanmarksRadiofonistation og Pres
sen viste sig forstaaende for denne 
verdenshistoriske Begivenhed. Her 
maa ogsaa Sakramentskirkens Kor 
nrevnes, der flere Gange i Aarets 
Lpb sang i Radio. 

Katolsk Kunst og Litteratur blev 
ogsaa beriget af Aaret 1931 : Af de 
nye katolske Bpger skal her kun 
nrevnes : Johannes .J prgensens » Som 
en Krerte» og »Efterslret», Oluf El
lings fine Bog »Tanker i .Johannes 
Jprgensens Skrifter», Peter Schind
lers >> Vesterledens Munkevresen» I. 
Bind, H. D. T. Kirerulffs »Alle 
Slregter». Af Oversrettelserne nrev
ner jeg kun H. Bensons »Trods 
Pinebrenk og Galge»; Lis·beth Bur
gers »Mpdre», Gabriel Miros »Skik
kelser paa .Jesu Vej», Paula Grog .. 



gers »Stenporten», to Bind af 
,vickls Betragtninger og Johner
Bruhn »Gregoriansk Koral». F01·
uden ovennrevnte Kunstwerker (Ju
bilreumsmesscn, Gudsrnoders Fest
spil) finder vi endnu fs,1lgende: Et 
srnukt Hautreliefbillede »Bs,1rneven
nen» af Windfeldt-Schmidt i St. 
Knuds-Skole Ks,1benhavn, ligeledes 
bernrerkedes i den Frie Udstilling 
en Statue af Knud Lavard, en Buste 
af Pius XI. .o. a. af samme Kunst
ner. Jetmars »Himmelens Dron
ning» saas paa samme Udstilling; 
Susanne Saabye fuldendte en Statue 
»den gode Hyrde», Birgitte Wests 
Kunstvrerker fandt megen Anerken
delse paa Charlottenborg-Udstilling. 
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Randers har faaet en smuk Kors
vej. 

Denne korte Oversigt maa ns,1d
vendigvis forbigaa meget godt, der 
skete i 1931, men jeg trs,1ster mig 
m:ed Jesu Ord »Faderen, som ser 
i Ls,1ndom, vil gengrelde det». Og 
hvem kunde danne sig et rigtigt 
Billede af Ks,1benhavn, naar han 
staar paa Frederiksbergs Bakke og 
kun ser de hpje Taarne? Mon ikke 
en fattig katolsk Moder, der op
drager en halv Snes Bs,1rn, i Guds 
0jne betyder mere for Katolicis
men i Danmark end mangt og me
get, som er nrevnt i denne Kronik. 

Robel't G.J'Oteclaes S. J. 

UR 1931 ÅRS SVENSKA KVRKO

KRÖNIKA. 

Året 1931 har såvitt man kan se 
det, varit för den katolska Kyrkan 
i Sverige ett stilla växandets och 
framåtskridandets år. Väl äro inga 
särskilt uppseendeväckande tilldra
gelser att anteckna men sakta och 
säkert gå vi under vår högvördige 
Biskops ledning framåt. 

En uppmuntran gavs katolikerna 
över hela världen och i synnerhet 
de långt borta i förskingringen sit
tande, då de i början av året fingo 
lyssna till den helige Faderns ord 
av fred och välsignelse, talade vid 
invigningen av Vatikanstadens ra
diostation. Genom Marconis under
bara uppfinning sattes vi också här 
i Sverige i tillfälle att höra den kär
le.ksfulle Faderns. manande och 
innerliga ord till alla »som leva i 
världen, rika såväl ,som fattiga», 
till folk, .som bo i fjärr an. Och för 
alla, som lyssnade och kunde upp
fatta orden blev det hela till en 
upplevelse, som icke glömmes. 

Att vår helige Fader icke för
gäter sina barn här uppe i höga 
Norden ha vi ju ofta glädjande be-

vis för. Till dessa bevis våga vi väl 
också räkna den uppmärksamhet, 
som ägnats vår konung Gustaf, vil
ken genom H. H. Biskopen fått från 
den helige Fadern mottaga en min
nesserie av de nypräglade vatikan
ska mynten, en uppmärksamhet 
som mycket gladde Hans Majestät. 

Till synbara yttringar av växan
de och framåtskridande höra väl 
framför allt öppnandet av nya lo
kaler för regelbundet katolskt guds
tjänstfirande. I Stockholm invig
des på Marie Bebådelsedag av H. 
H. Biskopen det nya Don Bosco
kapellet. Omedelbart efter invig
ningen firades pontifikalhögmässa 
och Biskopen höll en gripande in
vigningspredikan. Det stämnings� 
fulla kapellet, Kungsholmens katol
ska gudshus, har senare erhållit en 
värdefull och vacker konstnärlig 
utsmyckning i och genom de av 
konstnären Edv. Berggren målade. 
tavlorna av de tolv apostlarna. 

I Bromölla har inrättats ett pro
visoriskt kapell, som av en hän
förd besökare betecknats som »ett 



av de vackraste i hela vikariatet». 
Söndagen den 2 augusti var där stor 
högtid. Den lilla församlingen be
söktes av H. H. Biskopen, som i 
det nya kapellet för första gången 
meddelade Bekräftelsens heliga 
Sakrament. 
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I Linköping, Sankt Nikolaus Her
mannis och Hans Brasks minnes
rika stad, har jämväl öppnats ett 
kapell, där numera den heliga Mäs
san regelbundet firas. Det är alta
ret och inventarierna från det gam-
la kapellet i Norrköping, som kom
mit till förnyad användning i en 
förhyrd lokal på Repslagaregatan i 
Linköping och församlingen där 
pastoreras tillsvidare från Norr
köping. 

Till Stockholm har efter 400 års 
bortovaro dominikaner eller svart
bröder återvänt. Tills vidare är det 
blott en pater och fem systrar av 
den helige Dominicus orden, som i 
en fastighet på Engelbrektsgatan 
öppnat ett Sankta Ingrids hem för 
självförsörjande katolska damer. 
Sankta Ingrid levde · som bekant i 
senare hälften av 1200-talet och 
dog som priorinna i dominikaner
innornas kloster i Skänninge. I det 
av hennes sentida döttrar öppnade 
hemmet i Stockholm har också in
retts ett kapell och rests ett altare, 
där vår Herre bor i tabernaklet och 
där den eviga lampans milda låga 
inbjuder att hylla och tillbedja 
Honom. 

Nya skolsystrar hava anlänt till 
Stockholm. De tillhöra den stora, 
över snart sagt hela världen ut
bredda kongregationen: »Arme 
Schulschwestern U. L. Fram> och 
komma från moderhuset i Miin
chen, där systrarna leda en mön
sterskola, besökt av 1,500 barn. De 
hit anlända systrarna hälsades väl
komna av Biskop, pästerskap och 
församling på Marie obefläckade 
avlelses dag den 8 december, då en 
liten enkel men vacker välkomst
fest var anordnad för dem. 

Till Norrköpings församling ha 
kommit Elisabethsystrar, för att 
börja sjukvård och Hälsingborgs 

församling har också fått systrar. 
Dessa tillhöra samma polska kon
gregation: Marias Tjänarinnor med 
moderhus i Pleszew, som redan 
några år varit verksam i · Oskar
ström. Systrarna skola särskilt 
ägna sig åt de många katolska bar
nen på landsbygden. 

öppnandet av en katolsk bokhan
del i Stockholm är också ett · bevis 
på framåtskridande, till gagn föl' 
katolikerna i hela vikariatet, som 
nu veta varthän de skola vända sig 
för erhållande av katolsk litteratm; 
och religiösa konstföremål och de
votionalier. För ändamålet har stif
tats ett aktiebolag, vars styrelse har 
sitt säte i Stockholm. Stiftelse
urkunden är daterad den 17 janu
ari 1931. Bolagets första affärs
lokal är inrymd i huset Mäster
samuelsgatan 41. 

Med anledning av de tid efter 
annan i dags- och veckopressen 
uppdykande angreppen mot den 
katolska Kyrkan och hennes insti
tutioner hava svenska 'katolska lek
män förenat sig i en sammanslut
ning till katolicismens och den ka
tolska Kyrkans försvar. Samman
slutningen, som fått namriet »Ka.c 

tolsk Informationsbyrå», har så� 
lunda till uppgift att bemöta i pres� 
sen framförda anklagelser mot ka.:. 

tolska Kyrkan, att protestera mot 
utspridandet av sensationshistorier, 
att rätta felaktiga uppgifter och att 
för övrigt stå till tjänst med upp-
lysningar om katolska förhållanden 
i Sverige och utlandet. 

Redan vetskapen om att en så
dan byrå existerar och att tidning
arnas uttalanden följas med argus
blickar torde vara till nytta. Man 
drar sig något för att komma med 
de gamla smädelserna och för:.. 

vanslmingarna. Men ändå är det 
märkligt, att· man fortfarande, och 
i en tid, då tidningsredaktionerna 
äro så angelägna om att förete sin 
kunnighet och sin omdömesför
måga på alla andra områden för 
mänskligt vetande, nödgas konsta
tera den befintliga olusten att in:. 

hänita korrekta upplysningar · om 



katolicismen. P� det området sy
nes man gärna vilja vara okunnig 
för att få envist fasthålla vid gamla 
löjeväckande vanföreställningar. 

Naturligtvis finnas glädjande un
dantag, ja, skulle man inte våga 
säga att tecknen tyda på en kom
mande vindförändring? 

Sympatiyttringar för den gamla 
moderkyrkan från våra frånskiljda 
bröders · sida äro ju icke så säll
synta. Man avläser dem i försik
tigt hållna tidningsartiklar och de 
komma Biskopen, prästerskapet 
och enskilda katoliker till del på 
privat väg. Den som skriver detta 
hade för en tid sedan ett brev från 
en svensk statskyrkopräst, som 
skrev att »litet varstans förspörjes 
längtan tillbaka». I hans försam
ling fanns en bonde, som brukade 
bedja rosenkransen och som med 
stort intresse läste Hemmet och 
Helgedomen ävensom Credo. All
mogen har nyktrat till och får små
ningom ett annat begrepp om ka
tolska Kyrka'n än fordom. 

Men skall den katolska Kyrkan 
få framgång i vårt land måste det 
ske på så sätt, att katolikerna själ
va genom ord och föredöme bliva 
propagandister. Det är sålunda av 
största betydelse att vi stå rustade 
i kunskapshänseende och att vi 
genom trohet i Grids och Kyrkans 
tjänst bli till ljus, som lysa för 
världen. 

Härtill är det av vikt att det inre 
religiösa livet i våra församlingar 
allt mera väckes och stärkes. De 
kyrkliga föreningarna och kongre
gationerna utöva härvidlag ett stort, 
betydelsefullt och rikt välsignat · ar
bete. 

Föreläsningsverksamheten har 
under året bedrivits inom de olika 
föreningarna. I Stockholm hava de 
av S :t Ansgars Föreläsningsnämnd 
anordnade kyrkohistoriska föredra
gen varit väl besökta och livligt 
senterade. 

I början av året hölls i Stock
holm en serie predikningar av Pere 
Bechaux från Oslo och till att hålla 
fastepredilmingar såväl i Stock-
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holm som Göteborg, . Malmö och 
Norrköping hade redemptorist
patern Hellmuth Hertych inbjudits, 
och senare i april och maj hade 
vikariatet besök av dominikaner
patern Felix Leseur, som höll någ
ra offentliga föredrag om Elisabeth 
Leseurs konversion och andliga liv. 

Alla dessa predikningar och före
drag · hava högt skattats och utan 
tvivel mycket bidragit till det and
liga livets förnyande och stärkande. 

De för det religiösa livets växt 
och fostran i ännu högre grad verk
samma reträtterna enligt den helige 
Ignatius metod hava vid olika till
fällen hållits för såväl män som 
kvinnor. Sålunda hölls i Birgitta
hemmet i Djursholm reträtt för 
damer, dels i februari under Pere 
Bechaux ledning dels i maj under 
ledning av Pater ,,r ehner. 

Under ping,sthelgen voro herrarna 
samlade på Marielund vid Mälaren 
till samma andliga övningar. Både 
Marielund och Djursholm måste 
betecknas som synnerligen lämp
liga ställen för exercitierna i fråga. 
De erbjuda deltagarna all den still� 
het och ro som kräves och bidraga 
sålunda till att göra övningarna så 
andligen givande och välgörande 
son1 avses. 

I början av september sa.inlades 
också alla vikariatets präster om
kring sin Biskop till. exercitier å 
Marielund. Exercitierna leddes av 
Pater C. Richstätter. 

Våra vallfärder få icke glömmas. 
De äro högtidliga gudstjänster, som 
förbliva i minnet, trosstärkande 
upplevelser, erinrande oss om forn
tiden och våra fäders starka tro och 
om nutiden och att också vi äro 
pilgrimer på vägen mot vårt eviga 
mål. 

I maj vallfärdade vi till Sankt 
Eriks reliker i Uppsala domkyrka, 
i augusti möttes ett sjuttiotal kato
liker från olika delar av Sverige i 
den heliga Birgittas stad för att 
där med vår Biskop och fyra präs
ter ära vårt lands huvudskydds
helgon. I september slutligen gick 
vår pilgrimsfärd till Björkö och 



Sankt Arn�gar. Denna senaste vall
färd fick förlidet år en särskilt hög
tidlig prägel i det H. H. Biskopen 
medföljde och själv celebrerade 
mässan vid Ansgarsmonumentet. 
Tre vallfärder, dyrbara för våra 
k�tolska hjärtan. 

I vårens tid då allt står i sin för
sta friska fägring, träden vårligt 
gröna och blomstren i sin fagra 
skrud övergjutna av solens glans, 
då tåga vi att lägga våra blomster 
på skrinet som innesluter konung
ens och martyrens, den helige Eriks 
reliker. Och vi åkalla hans be
skydd. 

Om sommaren, då himlen hög
blå välver sig över Vätterns vida 
vatten och minnena viska i suset 
från ekarnas kronor om den starka 
kvinnan från Norden/ besöka; vi, den 
heliga Birgittas stad, bedja våra bö
ner i hennes hänförande blå kyrka 
och, lyckliga åt att vara arvingar 
till hennes tro, anbefalla vi oss i 
hennes mäktiga förbön. 

När hösten nalkas och Mälarens 
stränder prunka i höstens härliga 
färgprakt resa vi ut till platsen för 
det gamla Birka för att där erinra 
oss Nordens apostel och värmas av 
hans tro och kärlek samt bedja 
honom att alltjämt frambära oss 
och våra böner inför den Allsmäk
tiges tron. 

Så blir våra vallfärder en erin
ran om att alltid i ungdomens vår, 
t mannaårens sommar eller ålderns· 
höst st� redo med pilgrimsstaven 
i vår hand, »omgjordade kring våra 
länder med sanning och iklädda 
rätttfärdighetens harnesk samt 
skodda till fötterna med beredskap 
till fridens evangelium» (Ef. 6 :  
14, 15) .  

En fest från det förflutna året 
som lever i minnet är S :t Pauli 
kyrkas i Gefle 50-årsjubileum. Det 
firades i oktober månad under så 
hi>gtidliga former som det var möj
ligt i den lilla församlingen. Till 
att jubileet blev så ståtligt och efter
lämnar ett så vackert minne bidrog 
i hög grad att församlingens förre 
kyrkoherde, numera biskopen och 
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apostoliske" vikarien i Finland, Dok
tor Mikael Buckx, hade infunnit sig 
för att officiera vid gudstjänsterna. 

Vid jubileet invigdes nya kors
vägsstationer, som av en försam
lingsmedlem donerats till Kyrkan. 

Bland prästerna i församlingarna 
ha några flyttningar ägt rum under 
året. Kyrkoherden vid S :ta Euge
nia kyrka i Stockholm, teol. och fil. 
doktor Edvard ,v essel, har efter 
mångårigt troget och nitiskt arbete 
i församlingen och vikariatet dra
git sig tillbaka för att njuta en väl
förtjänt ro på ålder11s dagar. På 
sin 75-årsdag den 17 september 
blev doktor "T essel föremål för 
varma och hjärtliga hyllningar från 
sina f. d. församlingsbors sida, ett 
bevis på den tacksamhet, tillgiven
het och vördnad, varmed alla om
fatta den åldrige församlingsher
den. Till hans efterträdare har Bi
skopen utnämnt pater Rickard 
vVehner, vilken högtidligen instal
lerades i ämbetet söndagen den 20 
september. 

Kyrkoherden i Birgitta försam
ling i Norrköping, pater P. Over
schie, som där under en följd av 
år gjort sig högt förtjänt av sina 
församlingsbors tacksamhet och 
med iver och intresse bidragit till 
att församlingen nu kan glädja sig 
åt sin vackra Birgittakyrka, har 
flyttat till Oskarström, vars hittills
varande herde, pater W. Hovers, 
av hälsoskäl måst återvända till 
�itt hemland, Holland. Till kyrko
herde i Norrköping har förordnats 
pastor 0. Lewin och som pastor 
vid S :t Eriks kyrka i Stockholm 
har konstituerats doktor B. van 
Mierlo. 

En polsk präst, pastor "'ullert, 
har anställts i vikariatet, närmast 
för själavården bland polackerna i 
södra Sverige. 

Skuggor och dagrar skifta, gläd
je och sorg växla: Sorg drabbade 
oss - alla då i juni underrättelsen 
kom att pater Karl Kling, endast 
38-årig, avlidit i Miinster i West-:

falen, där han för tillfället befann 
sig. Pater Kling har endast tre år 



verkat i Stockholm, men på den 
korta tiden har han hunnit att göra 
sig omtyckt och avhållen av alla. 
Hans stilla, tillbakadragna, men 
gedigna personlighet, hans inner
liga fromhet och den iver för de 
honom anförtrodda själarnas väl, 
som besjälade honom, väckte till
givenhet och vördnad. 

Ett �nnat dödsbud, som vållade 
stor sorg och saknad i vida kretsar 
och i synnerhet bland barnen i S: t 
Eriks skola, nådde oss i augusti. 
Budet lydde : » Syster Editha är 
död». S :t Elisabethsystern, lärar
innan vid .S :t Eriks skola i Stock
holm Syster M. Editha avled den 
23 augusti i en ålder av 46 år. 
Efter ett liv vigt åt Guds och Näs
tans tjänst har hon nedlagt vand
ringsstaven. Men hennes minne le
ver i välsignelse. 

T detta sammanhang erinra vi 
också om ett dödsbud, som i årets 

64 

första månad gick ut över hela lan
det, spridande sorg, saknad och för
stämning. Riksdagsmannen greve 
Raoul Hamilton föll på sin post i 
riksdagen, drabbad av en hjärt
attack, och dog några timmar se
nare en troende och gudhängiven 
katoliks sköna död. 

»En äkta kristen och social ban
brytare, vars sällsynt långa, inne
hållsrika arbetsdag var uppbui·en 
av skönaste religiösa idealism, som 
icke hade något annat mål än att 
tjäna sin Gud_med glädje och sina 
medmänniskor i kärlek.» Så ka
rakteriserade honom vår Biskop i 

· sitt tal vid jordfästningen i Träne 
kyrka. 

För våra döda bedja vi : 
»Ilel'l'e; giv dem den eviga vilan 

och må det eviga ljuset lysa för 
dem.» 

P. Lindblom. 

G REV C HARLES DE MONTALEMBERT. 

E N  M O D E R N E  S T. · J Ö R G E N. 

Kalkmalerierne i vore gamle, ka
tolske Kirker - Fakse, Vallens
brek og andre - viser · os ofte St. 
Jörgen i Kamp med Dragen. Paa 
Oldnordisk Museum findes der to 
sjreldent smukke Rytterstatuer, 
skaarne i Trre - den ene fra Hu
sum i Sönderjylland, den anden fra 
Rihe - begge fremstiller St. Jöi;
gen, som med sin Landse gennem
borer Dragen. (Her i Roskilde ejer 
vi et af de ejendommeligste, om e:tid 
ikke et af de smukkeste, ruf disse 
gamle Trreskrererarbejder - nem
lig den ·set. Jörgen, der hprer med 
til det berpmte Urvrerk i Domkir
ken.) De mange Stednavne som St. 
Jörgens-Bjerg, St. Jörgens-Gaard 
rundt om i Landet vidner ogs.aa om, 
hvor udbredt hans Dyrkelse var 
iblandt vore Forfredre. 

Hvem var St. Jörgen? · 

Födt i Kappadokien i det 3. Aar
hundrede, af kristne Forreldre, kom 
St. Jörgen allerede purung i ro
.mersk Krigstjeneste. Han udmrer
kede sig, saa han snart blev ud-· 
nrevnt til Trilbun, og Kej ser · Diokle
tian vrerdsatte ham saa höjt, at han 
gjorde ham ti1 Medlem af sit Raad. 

En Dag meddelte Kejseren imid
lertid sine Raadsherrer, at det var 
hans Plan fuldstrendigt at tilintet
göre Jesu Kristi Religion. Forc
tagendet blev ivrigt bifaldet af dem 
alle paa een nrer - den unge · St. 
Jörgen : I en Idog og energisk Tal.e 
nedlagde han sin lndsigelse. · Det 
stod da Kejseren klart, at St. Jör
gen selv var Kristen. Baade med 
godt og ondt forsögte han at faa 
ham til at svige ·sin Tro --'-- St. Jör
gen foretrak Martyrkronen. 



Den grroske Kirke rerede snart 
St. Jörgen som en af sine störste 
Helgener -:--- det gör den i övrigt end
nu - har man vreret i Athen, glem
mer man ikke saa let den öredöven
de, skingrende Klokkeringning, der 
opfylder Luften fra Morgen til Af
ten paa hans Festdag. Med sin 
strerke Hang til Symbolik yndede 
den gneske Kirke at fremstille St. 
Jörgen som en ung Helt, der höjt 
til Hest svinger sin Landse med 
drrebende Stöd imod Hedenskabets 
Drage. 

Da Korsfarerne kom ti1 österland, 
kaarede de ham med Begej string til 

deres Vrernehelgen, og de glemte 
ham ikke, da de vendte tilbage til 

Vestens Lande. Han blev fortrins
vis Ridderskabets Skytspatron ned 
gennem de efterfölgende Aarhutn
dreder. 

* 

, Iblandt de Korsriddere, som i 
Midten af det 13. Aarhu1Udrede 
luempede ved St. Ludvig af Frank
rigs Side, var to Brödre, Guillaume 
og Aimery de Montalembert. En 

ridderlig .Slregt nedstammede frä 
dem - en Slregt, som Aarhundred 
efter Aarhundred indskrev sit Navn 
med Landse og Svrerd i Frankrigs 
Historie. 

Den lEtling af Siregten, som vi 
her skal · •beskreftige os med, vai· 
ikke mindre grev ög ridderlig end 
sine Forfredre, om end den Kaarde, 
han förte, var en Pen, og den Land
se, han svan.g mod det moderne 
Hedenskabs Drage, var den samme 
som St. Jörgens - nemlig en glim -
rende og uforfrerdet Veltalenhed. 

Grev Charles de Montalembert 
blev födt i Landflygtighed. Hans 
Fader havde som 14-15 Aars Dreng 
maattet forlade Frankrig sainmen 
med sine Forreldre, den Garig den 
store Revolution bröd: ud. Han ind
traadte som Kornet i det britiske 
Kavalleri og giftede sig senere med 
en Datter af den store, britiske 
herde, James Forbes; paa mödrene 
Side nedstanunede Charles de Mon
talembert fra gamle, skotske Adels
slregter. 
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Da Bourbonerne i 1814 atter be
steg Frankrigs Trone, vendte .Fa
milien de Montalembert tilbage til 

Fred1·elandet ; nien den fireaarige 
Charles blev i England hos sin 
Bedstefader; den gamle Videnskabs
mand havde allerede fra hans spre
deste Alder af vreret hans egentlige 
Opdrager; hans Bibliotek var den 
lille Drengs Legeplads, Skolestue og 
Paradis. Bedstefaderen udviklede 
med Idog Haand alle Barnets sjreld
ne Aandsevner og vaagne religiöse 
Sans. Hans Haab var, at Drengen 
engang skulde blive Arvtager baa
de · af hans Videnskab og af hans 
protestantiske Tro - »han glemte, 
at <ler flöd Korsfarerblod i Dren
gens Aarer. Lidet drömte han om, 
at han :0pdrog den katolske Kir
kes störste Forkremper i det 19. 
Aadrnndrede». 

Da Charles var ni Aar gammel, 
skrev hans Fader et Brev til 
Mr. Forbes, i hvilket han saa 
liensynsfuldt som muligt - men 
uafviseligt - bad om at faa sin 
S�n tilbage. Med Forstandighed 
gör Greven Rede for sine Grunde : 
hans Söns Fremtid krrever, at han 
opdrages som Franskmand, han 
skal engang vrere »en Mand i 
Frankrig» ,  som han udtrykker sig; 
han maa derfor ikke udsrettes for 
at komme til at betragte sit Fredre
land som et fremmed Land. Intet 
er ulykkeligere for et Menneske end 
at vrere en rodlös Kosmopolit. Hans 
rigt begavede Aand vilde kvreles, 
og hans varmtfölende Hjerte vilde 
lmuses, dersom han blev stödt bort 
af sine Lands'mrend, fordi han ikke 
passede iblandt dem» . . .  Det var en 
praktisk Mands Ord - og Tan
ken var regte katolsk: vi katolske 
Lregfolk, vi har Ret og Pligt til at 
elske vor Kirke over alt, men vi 
har ogsaa Ret til med varm Fredre
landskrerlighed at udfy Ide vor Plads 
i det borgerlige Samfund, vi til
hörer. 

Den gamle Bedstefader böj ede sig 
fuldt ud for Faderens gode Ret; han 
bragte Barnet til Frankrig - men 
hans Hjerte brast af Sorg over Skils-



missen, han döde paa Rejsen i den 
lille Drengs Arme. Det var Barnets 
förste Möde med Döden; det pn:e
gede hans Sind dybt. - Enhver 
kan for övrigt trenke sig, hvor 
strerkt hans Karakter var og blev 
prreget af den redle, frisindede og 
fromme gamle Brites hele Person
lighed. Det britiske Blod i hans 
Aarer fornregtede sig heller ikke;  
hans Naturs ukuelige Frihedstrang 
var en Arv fra hans skotske For
fredre. 

Bedstefaderens Död medförte en 
storForandring i Charles'sLiv. Hans 
Barndom var egentlig forbi med det 
samme. Han fölte sig ensam baade 
i Skalen og i Hjemmet - det var 
ogsaa kun et fattigt Hjem - fat
tigt paa hjemlig Hygge og Hjerte
varme. Faderen var helt optaget af 
den diplomatiske Löbebane, han var 
slaaet ind paa, og Moderen var op
taget af Selskabelighed, Fester, 
Modtagelser og Visiter, og hvad al 
den rige Verdens fattige Glreder nu 
hedder. 

En Begivenhed i Hjemmet fik 
dog stor Betydning for Charles, 
nemlig hans Moders Konversion. 
Hun tilhörte den anglikanske Kir
ke ; men paa den Tid, da Charles 
i tolv Aars Alderen forberedtes til 
sin förste Kommunion, önskede hun 
at lrere sin Söns Skriftefader at 
kende; han vandt hendes Tillid, og 
han og Charles arbejdede Haand i 
Haand paa at oplyse hende om 
Sandheden. - Enhver rerlig Sjrel, 
som virkelig uden Fordom lrerer 
den katolske Kirke at kende, saa
dan som den er (ikke som dens 
Modstandere siger, at . den er) -
enhver saadan rerlig Sjrel urna nöd
vendigvis indse, at den er den ene
ste sande Kirke. Saadan gik det 
Grevinde de Montalembert. - For 
Charles medförte denne Episode 
det, at han ved at forldare og for
svare den katolske Lrere og over
bevise sin Moder om dens Sandhed 
selv blev mere og mere grebet af 
den. Han formedes allerede her i 
Guds Haand og ved Guds Aand til 
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den Kirkens ridderlige Stridsmand, 
som han faa Aar efter skulde blive. 

Ja, faa Aar efter. Det er et sjrel
dent Syn at se et Barn med en 
Mauds bevidste Strreben mod Livets 
höjeste Maal. I al sin Id strrebte 
Charles at dygtiggöre sig til at tje
ne de Maal: Fredrelandet og Kir
ken. · De otte Aar fra hans förste 
Kommunion indtil hans förste of
fentlige Fremtrreden paa Kamp
pladsen var helligede de mest an
sprendte Studier. Han arbejdede dels 
paa egen Haand i Hjemmet, dels 
under fremragende Lrereres Vejled
ning. Et enkeltAar, fra han var syt
ten til atten Aar, tilbragte han paa 
Kollegiet Sainte Barbe. Livet paa 
Kollegiet tiltalte ham strerkt. Her 
kunde han af Hj ertens Lyst hen
give sig til sine Studier uden at 
risikere, at hans Moder pludselig 
slrebte ham af Sted paa Visiter eller 
forlangte, at han skulde »more» sig 
i den saakaldte »store Verden», den 
han altid skyede som Pesten. Hans 
Moder lrerte aldrig at forstaa ham. 

I Kollegiet sluttede han Venskab 
for Livet med en Kammerat, Leon 
Cornudet. De to var de eneste, som 
midt iblandt en Skare gudlöse og 
gudsfornregtende unge Spottere löf
tede deres Tros Fane höjt og for
svarede den djrervt. Troen var saa 
sjrelden en Dyd hos den Tids unge 
Franskmrend, at Montalembert si
ger, det valde lige saa stor Opsigt 
at se en ung Maud i en af Paris's 
Kirker, som det gör, naar man ser 
en europreisk Kristen komme ind 
i en af Orientens Moskeer. Folk 
pegede paa ham paa Gaden og 
sagde: » se der gaar der en ung 
Maud, som gör sin Paaskekommu
nion». 

Det faldt ofte de to Venner svrert 
at finde Tid og Ro til Samtale;1 saa 
skrev de til hinanden. Det blev til 
en nresteli daglig Brevveksling, som 
efter deres Död er udkommet. Det 
er vel nreppe alle sytten Aars Skole
drenge, hvis Breve er det vrerd at 
blive trykt ; men disse er det. 

For den unge MontalembertsVed
kommende aabenbarer han i disse 



Breve hele sin herlige Sjrel i dens 
Voksen og Stigen mod Idealerne. 
Han er i Grunden helt og holdent 
den, som han senere viste sig at 
vrere. Hans politiske og religiöse 
Anskuelser er allerede fuldt for
mede; de omskiftes ikke, saa lren
ge han lever, de udvikles kun mere 
under Gudslivets varmende Sol. 

Da Montalembert var atten Aar, 
blev han meget mod sin Vilje revet ud 
af sit rolige Liv paa Kollegiet. Hans 
Fader var paa det Tidspunkt fransk 
Gesandt i Stockholm og önskede, 
at Sönnen skulde komme dertil. 
Montalembert syntes nrermest, at 
» 101 var ude». Hans Dagbog, som 
han förte med stor Omhyggelighed 
lige fra sin tidlige Barndom indtil 
de graa Haar, fortreller os meget 
af Interesse for Skandinaver fra 
hans Rej se til Stockholm og hans 
Ophold der. Rejsen derop gik gen
nem Danmark. Den danske Natur 
gjorde Indtryk paa ham ved sin 
Skönhed; navnlig var han begej
stret for Sejlturen fra Kiel op mel
lem de danske öer til Köbenhavn . . 

Her besögte han Rasmus Rask, 
som forbavsede ham ved at kunne 
fire og tyve Sprog,men ikkeFransk. 
Vilhelm Thomsen viste ham Old
sagssamlingen; hele Byen Köben
havn faar en meget detailleret Om
tale - og vi synes jo dog alle sam
men, det er morsomt at kigge ind 
ad »vore egne Vindevrer ! » 

Den katolske Kirke maa vel 
have vreret lukket paa det Tids
punkt, August 1828; for Montalem
bert beklager bittert, at det nu er 
tredje Söndag paa Rejsen, hvor han 
maa undvrere at komme til Messe. 

Anderledes stiller det sig i Stock
holm. Han giver rörende Beskri
velser, dels i Breve, dels i Dagbogen, 
af den lille, fattige, katolske Menig
hed og dens elskelige gamle Prrest, 
den franske Abbe Qridaine. 

Senere hen i Livet glemte Mon
talembert ikke Sverrig, men sörgede 
for, at der rejste Missionrerer dertil. 

Montalembert fortsretter sine fi
losofiske Studier i Stockholm -
han arbejder ganske vist ikke, som 

G7 

han havde for Skik paa Kollegiet, 
15 Timer om Dagen, men kun G-7 
Timer. 

At hans Tanker stadig beskref
tigede sig med hans store Livside
aler, fortreller hans Breve til for
skellige Venner i Frankrig os. 

Blot et enkelt Citat karakterise
rer den attenaarige Student og viser 
os hans mrerkelige, vidtslmende og 
modne Livssyn: . . .  »Min egen 
Fremtid indgyder mig kun ringe 
Haab, men min Sjrel bliver ved at 
vrere ulöseligt lmyttet til de For
haabninger, den har fattet om Sam
fundets gradvise Forbedring og om 
Kirkens Genfödelse. For at Kato
licismen skal kunne triumfere, maa 
den have Friheden til Forbunds
frelle og Vasal. Jeg er overbevist 
om, at dette store Vrerk vil J:Jlive 
fmldbyrdet. Vi faar ikke den Dag 
at se, men lad os i det mindste ikke 
forhale dens Komme». 

Montalemberts Ophold i Stock
holm blev kun paa et Aar og fik 
en brat og sörgelig Afsluitning, idet 
hans eneste Söster, en yndig Pige 
paa femten Aar, fik Trering og 
maatte bringes hjem til Frankrig; 
hun döde i Oktober 1829. Det var 
en rystende Sorg for Montalembert; 
der havde vreret en saa fin og krer
lig Forstaaelse imellem de to Sö
skende. I den Vinter, som fölger 
efter Sösterens Död, er Montalem
bert nedböjet og fortvivlet over al
ting, mest qyer sig selv. 

Det er, som var hans Sind en ri
vende Bjergbrek, der holdes tilbage 
af Slusens Stigbord - han troer, 
at fordi han ikke faar Lov til at 
fare af Sted over Stok og Sten, har 
han mistet sin Kraft. Han ved ikke, 
at. i det Sekund, Stigbordet tages 
bort, saa er han der i hele sin fry
delige Ungdomsvrelde. Han higer 
efter at ofre sig selv og sit Liv. 
Snart trenker han paa at blive 
Prrest eller Missionrer, men rigtig 
langt borte, saa Offeret kan blive 
rigtig stort. Han synes slet ikke, 
han passer i et Aarhundrede, hvor 
man ikke har Udsigt ti1 at lide 
Martyrdöden. En Overgang vil han 



fölge Slregtstraditionen og gaa Mi
litrervej en for at drage med Hreren 
til Algier, den Kyst, hvor den hel
lige Kong · Ludvig döde. Men med 
al denne Svaj en og Svingen holder 
han dog hele Tiden i Hovedsagen 
fast ved sin een Gang fattede Livs
plan; han vil leve, krempe og dö 
for den katolske Kirkes Sag. 

Saa kom Julirevolutionen 1830. 
Karl X havde krrenket den konsti
tutionelle Grundlov, som Ludvig 
XVIII havde udstedt ved sin Tron
bestigelse. Folket forjog ham i Fri
hedens Navn. Montalembert var 
Monarkist, men han satte Gruind
loven over K'ongen, og han satte 
I{irken over Grundloven. Selv om 
han i förste. öjeblik syntes, Retten 
var paa Revohitionsmrendenes Side, 
saa kunde den Frihed, de vilde, og 
de gav, ikke hue ham; Louis Phi
lippes forrrederske Optrreden aller
mindst. 

I Efteraaret 1830 gjorde Monta
lembert en Rejse til Irland, hvor 
han opsögte den . store, katolske 
Förer O'.Connel; Besöget hos O'Con
nel blev ham for övrigt en Skuffel,. 
se, for den store Mand kunde slet 
ikke forstaa, hvad den unge, fran
ske ·Greve egentlig vilde ham. Han 
gad ikke tale med saadan e·n Flö
deskreg, og saa overlod han ham til 
de unge i Huset. De syntes imid
lertid, han var kedelig og gammel
ldog; · de vilde have, han skulde 
danse med dem, men det var sande
lig ikke for at danse, at 'Montalem
bert var rejst til Irland. Irland 
havde vreret meget i hans Tanker, 
og han havde udarbej det en histo
risk Studie om det irske Folks helte
modige Troskampe og Lidelser si
den 1688. Forskellige Omstrendig
heder gjorde, at den ikke udkom, 
hvad Montalembert med · sit letbe
vregelige Sind tog sig uhyre nrer, 
ilike af nogen Slags Forfrengelig
hed, men fordi det var förste Gang, 
han havde draget sit Svrerd til 
Forsvar forRet ogFrihed og for den 
katolske Sag. - Rejsen til Irland 
havde ·stor Betydning for Montalem
bert. Han blev grebet om Hjerte-
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rödderne ved at se det irske · Folk 
og deres · dy'be Tro, den, som Aar
hundreders Kamp og Martyrium 
havde · gjort dem umistelig. For 
ham, der kom fra det afkristnede 
Frankrig, var det som en Aaben
baring at gaa til Kommunion sam
men med fem-seks Hundrede Bön
der. 

Nede i en af .Sydirlands vildeste 
Egne red han en Dag henimod Af
ten ad en öde Vej mellem Bjerg
toppe og· Skyer. Hans Förer var en 
femten Aars Bondeknös, som sad 
bag paa Resten, snakkede og gjorde 
Löjer og havde en Mening paa rede 
Haand om alt, lige indtil om: hli
revolutionen. Men Iige med eet 
slog hans barnlige Spög over i 
Alvor: han talte om den katolske 
Tros Storhed og Hellighed, om den 
Tröst, en Katolik ejer i Andagten 
til den hellige Jomfru, og saa bröd 
han ud i Sang; - det var det laure
tanske Litani. Montalembert Iyt
tede, og det blev ham en Beknef
telsens Stund for hans Livskald. 

Noget af det, som interesserede 
Montalembert mesflevende i Irland, 
var Forholdet rnellem Prresteskabet 
og Folket. Det var de förste kristne 
Tider om igen; »ingen sagde om 
noget, at det var hans eget». Fat
tige var baade Biskopper, Prrester 
og Lregfolk, men de delte alle de
res Fattigdom med hverandre, og 
de elskede alle deres Fredreland 
med hverandre. 

».Ja vi Prrester har krempet for 
Fredrelandet» ,  sagde Biskoppen af 
Kildare til Montalembert, »og de af 
os, som ikke ka>mpede for det, de 
bad for det baade Dag og Nat.» 

» Ser man paa en irsk Prrests 
Segl, saa ser man deri hans Fredre
lands brustne Harpe og Indskriften : 
Den klinger ikke mere.» »Fattig og 
fri som ved sin Vu1�ge», saadan 
fandt MontalemJbert den katolske 
Kirke i Irland, og med Sorg drog 
han en Parallel med Kirken i sit 
eget ulykkelige Fmdreland. 

Da naaede det Budskab ham; at 
Prresten Lamennais vilde rejse en 
ny Bevregelse for at forsone Kirken 



og Samfundet . med hinanden. J eg 
har i Fjor haft Lejlighed til at 
skildre noget af denne Bevregelse 
for »Credos» Lresere i Forbindelse 
med Omtalen af Dominikane_rpate
ren Lacordaire (1931 Nov.). Jeg 
skal saavidt muligt undgaa Gen
tagelser og derfor kun minde om 
Bladet »l'Avenir» (»Fremtiden» ), 
som dannede baade Kernepunktet 
og Anstödstenen i hele den Bevre
gelse. Men hvad jeg den Gang ikke 
kom nrermere ind · paa, var Kam
pen for at skaffe Undervisningsfri
hed i Frankrig. I denne Kamp, som 
stod paa i tyve Aar, indtil den endte 
med Sejr, var Montalembert Före
ren. 

För den store Revolution havde 
der hersket fuld Frihed med Ren
syn til Undervisningen. Det var Na
poleon I, der blevOphavsmanden til 
Regeringsmonopolet, som sikrede 
Staten Enevrelde paa det Omraade. 
»Staten skulde dressere sine Bor
gere til at trenke, som den vilde, 
som det tjente den bedst.» For at 
gennemföre ·sine mrerkelige Prin
cipper indförte Napoleon en af ham 
indtettet Kongregation, som kaldtes 
» Stats-J esuiterne». Det var Lreg
mrend, af hvem Staten fordrede, at 
de skulde leve i Cölibat og i Kom
munitet og aflregge Lydighedslöfter 
paa henholdsvis tre, · seks eller ni 
Aar. 

Med saa stort Tyranni gennem
förtes den nye Ordning, at Dren
ge, som deres Forreldre lod under
vise i Hjemmet, endogsaa blev rö
vede med Magt af Gendarmerne og 
sat ind i Statsskolerne. Prrestese� 
I)}inarierne og Klosterskolerne, alt 
fordrede Staten monopoliseret un
der Universitetets höjeste Myndig
hed. Religionen havde Napoleon 
tolereret som en »Krephest», man 
gerne kunde lade Folket ibeholde, 
men .Jöderne, som igennem de hem
melige Selskaber arbejdede paa at 
tilintetgöre Kristendommen, vidste 
hvilken Vej, der var den sik
reste, og de slmlde nok sörge for, 
at Skolerne inden ret lrenge var 
blevne sande U gudelighedens og 
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Immoralitetens Euler, hvor de fryg
teligste Sakrilegier gik · i Svang. 
Montalembert havde selv i sin Barn
dom prövet, hvad det vilde sige for 
et blödt og rent Barnesind at blive 
udsat for en saadan Skoles Ind
flydelse. Det var derfor �n af hans 
store Planer at gennemföre den 
Frihed, som Grundloven gav, men 
som Staten stadig nregtede. Han og 
Lacordaire oprettede midt i Paris 
en fri Skole, hvor de i Löbet af et 
Par Dage havde faaet samlet en 
Snes Börn. Politiet forböd dem at 
fottsrette, og da de beraabte sig paa 
Grundloven, lagde Politiet Haand 
paa dem, jog dem og Börnene ud 
og lukkede Skolen. Saa blev der 
lagt Sag an imod dem. En streng 
Domfreldelse truede dem allerede; 
men da ·skete der noget, som med 
eet gav Sagens Forlöb en anden 
Retning: Montalemberts Fader dö� 
de. Den en og tyveaarige Charles 
de Montalembert blev ved Faderens 
Död Medlem af Overhuset (Pairs
Kammeret) og kunde som saadan 
i Fölge Loven lmn dämmes. af sine 
Ligemrend. (Betegnelsen Pair skri� 
ver sig fra den gamle Curia-Parium 

eller Jevninge-Ret, som har haft 
sin mere eller mindre stabile Til
vrerelse helt ned gennem den fran
ske Historie.) Skönt Montalembert 
var lamslaaet af Sorg over sin Fa
ders Död, krrevede hans Livskald 
sin Ret. Han gjorde greldende, at 
han vilde forsvare sin Sag over for 
Pairs-Kammeret. 

Det var en underlig Dag, hin 1 9. 
September 1831, da Palais du Lu
xembourg saa sin Mödesal fyldt til 
sidste Plads, og alles öjne var ret
tede paa den pm'tmge Mand, som 
klredt i dyb Sorg stod for Skranken. 
Paa Formandens Spörgsmaal oh1 
Navn og Stilling koih hans Svar: 
»Charles de Montalembert, Skole
lrerer og Pair af Frankrig». - Efter 
at Sagen er indledet, tager Monta
lembert Ordet. Han er lidt blegere 
end ellers, og hans Stemme skrelver 
en Smule ved de förste Sretninger, 
men han föler sig tryg i Samfund 
med Gud. Han har modtaget den 



hellige Kommunion samme Morgen, 
og det er som Guds, Kirkens og Fri
hedens Ridder, han staar her. Den 
Tale, som han holder, er baaret af 
to Hovedströmninger : hans egen 
ungdommelige Beskedenhed og den 
Sags Storhed, som han kremper for. 
En Ting, som han til alles Forbav
selse f.astslaar, er den, at han staar 
her som Katolik. »Man kendte Le
gitimister, Orleanister, Bonaparti
ster og Republikanere, og mellem 
dem kunde der findes Katoliker, 
men Katoliker, simpelt hen Katoli
ker uden anden Betegnelse, det 
vidste man ikke, hvad var ; man 
troede ikke, det var muligt, at saa
dan nogen kunde eksistere. » Og 
her stod denne unge Mand, nresten 
en Dreng, og hrevdede med baade 
Fynd og Klem, at han var Katolik, 
at Katolikerne var det store Flertal 
i Frankrig, og at de krrevede deres 
Ret, Ungdommens Ret, Familiefred
renes Ret og Guds Ret. Den Dag 
lagdes der en ny Grundvold i Frank
rigs Samfundsliv. 

Fra den, Dag af hrevede Monta
lembert Navnet Katolik · ikke een, 
men tusinde Gange, og det Vrerk, 
som voksede af den Grund, han 
havde lagt, kan ikke ff\rerses i 
Verden. 

Fra den Dag af, da Montalembert 
förste Gang havde talt Kirkens Sag, 
hvilede han ikke mere. 

Her skal blot nrevnes nogle en
kelte af de katolske Interesser, han 
med Mund og Pen stred for : Der 
var Pressefriheden, og saa var der 
Foreningsfriheden ; (man kunde 
maaske bedre kalde det Sanunen
slutningsfrihed) .  Der var to Grup
per af Statens Borgere, for hvem 
den sidstnrevnte Frihed' havde den 
allerstörste Betydning ; det var Ar
bejderne og Ordensfolkene. 

Efter at Middelalderens Lav var 
ophrevede, stod Arbejderne som lut
ter Enere hjrelpelöse over for Ar
bejdsgiverne ;  blandt disse var der 
selvfölgeligt hrederlige Undtagelser 
(f. Eks. Familien Vrau i Lille) ,  
men i det store o g  hele misbrugte 
de industridrivende Kapitalens Magt 
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til at udpine Arbejderstanden. Först 
Leo XIII kla,rlagde Kirkens Moral
lrere angaaende hele dette Sam
fundsspörgsmaal i sin noksom be
kendte Rundskrivelse »Rerum No
varum»,  udstedt 1891. Deri hedder 
det bl. a. : »At sammenslutte sig 
i private Foreninger er en af Men
neskets naturlige Rettigheder, og 
Staten sl�al beskytte naturlige Ret
tigheder, ikke tilintetgöre dem. 
Dersom den forbyder sine Borgere 
at danne Foreninger, saa modsiger 
den selve Gru,ndreglen for sin egen 
Tilvrerelse, for baade de og den er 
til i Kraft af een og samme Grund
regel, nemlig Menneskets naturlige 
Tilböjelighed til at leve i Sam
fund» .  

Allerede tresindstyve Aar för Leo 
XIII skrev disse Ord, stod den unge 
Montalembert som deres Forkrem
per. Hans varme Hjerte omfattede 
de fortryktes og forurettedes Sag 
med virksom Iver her som altid og 
allevegne. Men samtidig b evarede 
han sin klare Forstand og sit uhil
dede Blik ; han lod sig ikke 0111° 

taage af Socialismens og det töjles
löse Demokratis samfundsnedbry
dende Ideer. Han raabte » Vagt i 
Gevrer» over for Anarkiet og over for 
det Folkestyre, som reprresenterer 
et vrerre Tyranni end selv den mest 
enevreldige Monark. Hans Retfrer
dighedssans var som en fint juste
ret V regtskaal, og han behövede ikke 
at vrere bunden for öjnene for at 
veje rigtigt : han kendte ikke til 
Personsanseelse hverken over for 
Venner eller Fjender. 

Var Foreningsfriheden af Vigtig
hed for Arbejderstanden, saa var 
den det ikke mindre for Ordens
folkene. Ogsaa om disses Sammen
slutning i Ordener, Kongregationer 
og Selskaber udtaler Leo XIII, at 
deres Ret hertil er stadfrestet af 
Naturens Lov : »Med Rensyn til 
den religiöse Side af deres Liv er 
de kun ansvarlige over for Kirken . . .  
Nregter Staten dem Foreningsfri
heden, og dermed selve Tilvrerel
sen, saa krrenker den ikke blot den 
natull'lige Morallov, men ogsaa den 



overnaturlige, guddommelige Lov» .. 
De religiöse Ordenssamfund var 

blevet ophrevet og fordrevet· fra 
Frankrig under Revolutionen. To 
af Montalemberts Venner, P. La
cordaire og Dom Gueranger, gen
indförte henholdsvis Dominikaner
. og Benediktinerordeneri i Landet, 
stöttede virksomt af Montalembert. 
Intet Ordenssamfund besad dog 
hans nidkrere Krerlighed i saa rigt 
Maal som Jesu Selskab. I de hid
sige politiske og sociale Kampe, 'der 
stod om Jesu Selskabs Bestaaen i 
Frankrig, var Montalembert altid 
forrest paa Skansen. Han og Louis 
Veuillot kappedes om, hvem der 
kunde före de djrerveste Svrerdslag 
til Fordel for Jesuiterne. 

I denne som . i saa man ge af de 
franske Katolikers Kamp for Fri
heden laa den störste Fare ikke saa 
meget i Modstandernres aabne An
greb, som deri, at Modstanderne 
sniglöb dem og bragte Uenighed en
ten mellem Katolikerne indbyrdes, 
eller mellem dem og Rom. De fran
ske Statsmrend havde et sandt Me
sterskab i at spille fals_k Spil og 
tilv•ende sig en Tillid (f. Eks. i Va
tikanet) ,  som de aldeles samvittig
hedslöst misbrugte. Saadan gik det 
ogsaa i J esuitersagen - Gregor XVI 

troede Diplomaterne og desavouere
de de katolske Forkrempere. Det 
er det Slags Saar, der gör ondt. 
Men aldrig formaaede saadanne 
Slmffelser, h,;or dy,bt de end sved, 
at kue Montalemberts Mod eller 
kölne hans Kampiver, endnu min
dre at slukke hans glödende Krer
lighed til Kirken og dens Sag. 

Ethvert Nödraab fandt Genklang 
i Montalemberts Hjerte, det vrere 
sig fra fjernt eller nrer. Han talte 
Slavernes Sag og fordrede Slaveri
ets Ophrevelse i de franske Kolo
nier. 

Med Indignationens Vrelde talte 
han Polakkernes Sag, den Gang 
östrig i 1846 tilintetgjorde den sid
ste Rest af Polen, nemlig Republi
ken Krakow. Den Tale Montalem
bert dengang holdt i det franske 
Kammer, . rungede langt ud · over 
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Frankrigs Grrenser. U drettede han 
politisk set intet derved, saa var og 
blev hans Tale dog et historisk Mo
nument, · som ingen nogen Sinde 
kan komme udenon1, naar Polens 
Skrebne studeres. Om de skyldige 
europteiske Stormagter niaa det 
efter · den Tale siges, som Kristus 
sagde det til Jöderne: »Nu har I 
end ikke en Undskyldning for jeres 
Synd». 

Ikke med mindre Hjertevarme 
tog Montalembert Ordet for at vid
ne om den blodige Uret, de prote
stantiske Kantoner i Schweitz voldte . 
deres l_rntolske Landsmrend, og for 
at advare sine egne Landsmrend 
imod den Radikalismens Stormflod, 
der sydede og kogte som Havet uden 
for Digerne og truede med hvert 
öjeblik at bryde ind over Samfun
det og enevreldigt knuse det bestaa
ende. Han rev Radikalismens Mask� 
af og viste, at »Frihed» var et tomt 
Ord i dens Mund ; intet var den 
mere modsat end netop Frihed, 
» Radikalismen» sigerMontalembert, · 
»er intet andet end Despotiet i sin 
höjeste Overdrivelse, det er den 
mest fuldkomne Intolerance.» 

Omtrent umiddelbart efter at 
Montalembert havde holdt den Tale, 
den sidste Advarsel til sit Land, 
sprrengtes Digerne, og Februarrevo
lutionen omvreltede alt. Medens 
Revolutionsmrendene indtog Palais 
du Luxembourg og forhaanede den 
Mands Navn, der nys . havde talt de 
advarende Ord paa det selvsamme 
Sted, saa lmrelede den Mand foran 
den hellige J omfrws, Alter i Saint 
Sulpice Kirken og ofrede hende sit 
Nederlag. Det var ikke förste Gang, 
han lmrelede paa det Sted; aldrig 
havde han holdt en Tale i Kam
meret uden först at forberede sig 
ved at modtage den hellige Kom
munion og ved at indvie sig til Guds 
Moder der ved hendes Alter i Saint 
Sulpice. 

Montalemberts politiske Löbe
bane var ikke til Ende. Som Kir
kens trofaste Ridder m·ente han, 
det var hans Pligt, at tage Vaab-



nene op igen, saa snart Lejlighed 
gaves. 

Som bekendt bredte Revolutions
aanden sig i alle Lande, ög den 
löftedeHaanden imod selve denHel
lige Stol. Pius IX havde med frem
synet Frisind foretaget mange Re� 
former ved sin Tronbestigelse ; men 
det Net af svigefuldt diplomatisk 
Rrenkespil, som Europas Stormag
ter, stöttet af de radikale Partier 
og hemmelige Selskaber i Italien, 
havde spundet hani ind - i, trak sig 
bettere sammen. Paven blev for- . 

. drevet fra Rom og opholdt sig som 
landflygtig i Gaeta. 

Intet havde nogen Sinde · grebet 
Montalemberts Hjerte dybere, og 
den Tale, som han holdt i den lov
givende Forsamling som Svar paa 
Digteren Victor Hugos Forslag om 
med Magt at tvinge Paven til at 
indföre de Reformer, de Radikale 
fordrede, den var det störste Me
stervrerk af Veltalenhed, der endnu 
havde lydt fra hans · Lreber. Den 

. blev en glimrende Sejr for den 
Hellige Faders Sag. 

Da Montalembert faa Aar efter 
med sin unge Hustru, grestede Roni, 
viste man ham da ogsaa uforbehol
dent sin Talmemmelighed i Erken
delsen af, at inan skyldte ham Frel
sen fra Ulykken. 

En Ting, som det er paa sin 
Plads at nrevne her, er den, at Mon
talemLert genoplivede Ideen til den 
Offergave, som alie Landes troende 
under Navn af Peterspenge aarligt 
skrenker den Hellige Fader. Skik
ken stammede oprindeligt fra Eng
.land og var i Middelalderen srerlig 
udbredt i Norden. Efter Kirkerevo
lutionen i det 16. Aarhundrede var 
den gaaet af Brug. 

I de Svar, som de franske Biskop
per sendte Montalembert i Anled
ning af hans Forslag om Genind
förelse af Peterspengene, . ydede de 
den gode Tanke deres Tilslutning. 
Men der forekom et lille Trrek i 
Brevene, som var karakteristisk for 
den Tid, da Lregmandsapostolatet 
endnu ikke var lmresat af Paverne: 
Biskopperne var kede af, at Ideen 
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var udg�aet fra en Lregmand. Det 
var i det hele en af de V anskelig
heder, Montalembert Livet igennem 
havde at krempe med, at mange af 
Prrestestanden ikke rigtig kunde 
forsone' sig med Lregmands Ret til 
at arbejde for Kirkens Vel. Der var 
mange, som misforstod ham og 
mente, han vilde tilrive sig en Magt, 
der ikke tilkom ham. Intet var dog 
Montalembert fjernere. Han vidste 
grant, at een Ting er det at vrere 
Hyrde ; det kan og maa Lregmand 
ikke vrere ; en anden Ting er det 
at vrere » Klokkefaar», den, der 
gaar forrest i Flokken og drager 
de andre med sig. 

_L »Som eri Krerte» har Johannes 
Jörgensen skildret de Tvivl, som 
Paula Reinhards Fader krempede 
med, inden han böjede sig forUfejl
barhedsdogmet. De samme Tvivl 
fölte Montalembert. Han gjorde alt 
andet end at lregge Skjul derpaa. 
Men han döde, för Dogmet blev 
fastslaaet. Den 13. 1'1arts lukkede 
han sine öjne; Dogmet blev erklre
ret · d. 18. Juli samme Aar, 1870. 
Havde han oplevet Afgörelsen:, hav
de han uden Tvivl ligesom Rein
hard böjet sig. 

Montalembert var tres Aar gam
mel, da han döde. Hans Aand le
ver endnu, ikke 'blot ved den ube
regnelig store Indflydelse, han har 
övet paa Samtid · og Eftertid, men 
ogsaa ved det mönmnentale hisfo
riske Vrerk, han: har forfattet: Les 
llfoines d'Occident(Vestens Munke') . 
I det Vrerk skildrer han Grundpil
lerne i · den Kirke, han elskede med 
hele - sin ridderlige Sjrels Begej-
string. 

Paa Picpus Kirkegaarden i Paris 
er Montalemberts Grav med den 
kortfattede Indskrift: » Her hvile1\ 
ventende paa Opstandelsen, l{risti 
gode Stridsmand, Charles de Mon
talembert». 

H i c r e q u i e s c i t ,  e x p e c
t a n s  r e s.uJ' r e c t i o  n e m, b o
n u  s m i 1 e-s C h r i s t  i C a  r o-
1 u s d e M o n t a 1 e m b e r t.  

Erikke Rosenörn-Lehn. 



73 

B EORAVN INu ELLER ELO B EOÄNO ELSE. 

I Credo ha,r för icke länge sedan 
ingått ett par beaktansvärda ar
tiklar behandlande självmordspro
blemet ävensom »rätten» att döda 
en annan · på dennes :begäran eller 
med dennes · samtycke. Alla sanna 
katoliker äro väl ense om att den 
senare handlingen är brottslig och 
fullt jämförlig med · mord och 
självmord. Härifrån ha mina tan
kar letts till en annan fråga, som 
synes mig högeligen aktuell -
sträcka sig icke våra förpliktelser 
ända till den livlösa kroppen, äga 
vi rätt att förfara med våra döda 
på ett sätt so.m strider mot kristen 
känsla och pietet? Djupt medveten 
om min egen inkompetens, dristar 
jag mig att framlägga mina syn
punkter endast . och allenast i hopp 
om att möjligen kunna väcka in
tresse för ämnet, så att någon ·an
na.n skribent upptager och vidare 
behandlar de.tsamma. 

Likbränningen, eller eldbegängel
sen, söm det nuförtiden, mera poe
tiskt heter, har med förfärande 
hastighet vunnit insteg i våra nor
diska länder de senaste åren och 
iden har sina anhängare inom skil
da samhällsklasser och olika prote
stantiska religionssamfund. I Hel
singfors har redan den tusende eld
begängelsen ägt rum. Det är »mo
dernt» . Det kan synas hemskt att 
använda ett sådant ord om dylika 
saker; men så föd\åHer . det sig ty
värr i alltför många fall. Den nya 
hedendomen har även · härvidlag 
giort · sig gällande, ty då. världen 
blev kristen upphörde människor
na att bränna sina döda. Bibeln, 
· .som p1;otestanterna så styvt hålla 
på, eller rättare·, hittiJls hållit på, 
omtalar ingenstädes detta . bruk. 
Man vågar icke härvidlag trösta sig 
med · att när någonting plötsligt blir 
modernt d·et i regeln icke varar 
länge, ty anhängarne av likbrän
ningsiden ha i tidsandan en god 
bundsförvant för sin pro:paganda, 

och om redan i en snar framtid en 
eldbegängelse kommer att ställa 
sig billigare än en vanlig begrav
ning, komma nog de breda lagren 
att vinnas för saken; Det heter att 
den avlidnes under livstiden ut
tryckta önskan att bli bränd tills
vidare är ·ett villkor för krematio
nens verkställande, men det har 
givits fall då man frågat sig huru 
allvarligt menad denna önskan i 
verkligheten varit. Så påvel'kad är 
opinionen redan att man i anled
ning av ett dödsfall får höra ytt
randen som : »Tänk, att hon inte 
ville bli bränd !»  då det ju borde 
låta rakt tvärtom. Och dessutom 
bränner man ju barn såväl som 
fullvuxna ! 

Ha våra katoliker klart för sig 
att Kyrkan icke sanktionerar detta 
·slags förfarande med våra döda, 
eller ha de även låtit sig påverka 
av den gängse opinionen? Jag vet 
att katoliker utan yttre nödvändig
het ha bevistat jordfästningsakter 
i krematorielrnpellet. Utan att vilja 
fälla någon dom över · andra; har 
jag dock förvånats häröver, och 
detta är just en av de saker som 
jag anser borde klarläggas . .  Visst 
gives det ju tillfällen då det kan 
falla sig mycket svårt för en kato:.. 

lik att icke närvara vid t. ex. en 
nära, protestantisk anförvants jord
fästning, men bör icke en katolik, 
om någon, visa sin principfasthet 
och sin hä11,givenhet för sin reli
gion? Ty »noblesse oblige» . 

Man påstår att den tid nog kom
mer då kremationen blir påbjuden 
överallt »för hygienens skull» . Kan
hända. Människornas · utrotnings
lystnad gentemot främmande natio
ner, årligen inträffande, väldiga na
turkatastrofer · samt födelsestatisti
ken, som ingenstädes torde väcka 
farhågor för vår planets överbefolk
ning, tyda emellertid på att jorden 
ännu har plats för sina döda. Men 
o:rri vår arma jord, som efter mitt 



ringa förmenande börjar framte en 
del ålderdomstecken, orkar igenom 
ännu några årtusenden, skola nog 
den tidens alla äkta och sanna ka
toliker böja sig inför den helige 
faderns dekret med samma vörd
nad och lydnad som våra dagars. 
Vad framtida påvar komma att 
dekretera ha vi ingenting att befatta 
oss med ; att lyda den nuvarande 
samt vår heliga katolska Kyrkas 
alla föreskrifter, bör vara vår enda 
strävan. 

f 

74 

bestämt att just detta långsamma 
förmultnande av vår kropp i gra
vens gömma skall ske med oss, 
kunna vi väl då önska det annor
lunda? Förtj äna vi det ej för .våra 
synders skull ? Den Gud, som för
ordnat detta, är ju den fullkomliga 
Rättvisan liksom den fullkomliga 
Kärleken, och till Honom återgår 
vår själ i samma ögonblick den 
lämnar sin arma, förgängliga kropp, 
den kropp, som en dag skall uppstå 
igen. »Av jord har Du danat mig 

Vy av Nya Kyrkogården i Helsingfors. 

När man uttrycker sin avsky för 
kremationen får man ibland allde
les otroligt naiva svar. T. ex. : »Men 
man ser ju icke själva förbränning
en ! »  och »Det utgör ju intet hin
der för kroppens uppståndelse » .  
Att kremationen skulle uppställa 
svårigheter för vår Herre har väl 
ingen föreställt sig. Och vi se nog 
varken det som försiggår i graven 
eller i eldugnen ! 

Det allra vanligaste försvaret för 
kremationen är att det är så ohygg
ligt att tänka på det som försiggår 
i graven att det är bättre att krop
pen med detsamma tillintetgöres. 
Men om Herren Gud i sin allvishet 

och till jord förvandlar Du mig 
igen; Jesus, min Frälsare, skall 
uppväcka mig på den yttersta da
gen.»  Huru utomordentligt vackra 
äro icke dessa ord ! Och aldrig ha 
de lytt : · »Av eld har Du danat mig» 
eller »av aska har Du danat mig» 
o. s. v. Elden, den sinnebildliga, är 
för själen, icke för den döda krop
pen - skärseldens renande lågor, 
och om den bestämmer Herren 
allena. 

Det är icke brist på förståelse 
· för andras känslor som dikterar 
dessa rader, ty jag har själv käm
pat mig igenom alla de fasor som 
. tanken på död och förgängelse kan 



väcka. Men något förnuftigare blir 
man väl ändå med åren ! Måste ens 
tanke då nödvändigt dröja vid des
sa ting? Är ej själens öde så oänd
ligt mycket viktigare, och huru 
föga beflita vi oss om att med vår 
insats betrygga dess eviga välfärd? 

Helt nyligen läste jag under ett 
litet barns dödsannons - ett barn, 
som icke blev bränt - en liten 
vers, så älsklig och rörande att den 
i all sin obetydlighet är värd att 
citeras: 

»Ljuvt slumra blomstrens knoppar 

i nattens stund : 

Ljuvt sova späda kroppar 

i gravens lätta blund. 

Skönt daggens droppar · glittra, 

glatt vårens l ärkor slå. 

Så stråla och så kvittra 

i fridens hem de små.» 

Den, som ej längre tror på krop
pens uppståndelse och själens odöd
lighet, finm.fr i dessa enkla rim en
dast sentimentalitet, den luistne 
däremot en trösterik evighetstanke. 

Och det är väl främst bristen på 
tro hos nutidsmänniskan som för
klarar hennes sympati för krema
tionen. Vad jag dock aldrig kan 
förstå är huru någon kan förmå sig 
att anförtro de jordiska kvarlevor
na av sina egna, kanske den käraste 
man ägt i världen, åt lejda och 
vårdslösa arbetare, vilka efter för
bränningen pietetslöst hopsamla 
askan. Är icke vår kropp »den He
lige Andes tempel» och ett våld
förande mot densamma ett brott? 
Tillkommer det människan att på
skynda dess förvandling. I krema
tionen kan jag ej se annat än ett 
våldförande, och ett upprörande 
sådant, mot den livlösa kroppen. 
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För ett par år sedan inträffade 
i krematoriet i Helsingfors en upp
skakande händelse, som fortfaran
de är ouppklarad - förefintlig
heten av benrester i brännugnen 
när den borde ha varit tom. All
mänheten upprördes för en tid, 
men · snart var allting glömt igen ! 

Och vilka situationer, som kun
na uppstå ! För något år sedan av
led en äldre, ogift herre och blev 
enligt sin önskan bränd i Helsing:
fors krematorium. Urnan med hans 
aska skulle därefter gravsättas på 
annan ort, men bland den lilla ska
ran anförvanter vilken skulle följa 
honom på den sista färden fanns 
ingen som hade lust att ta hand om 
lådan som innehöll hans askurna. 
Till sist åtog sig en ung flicka n1ed 
starkare nerver än de övriga detta 
uppdrag och satt sedan under den 
ett par timmar långa j ärnvägsresan 
med lådan, som inrymde hennes 
farbroders kvarlevor, i sitt knä. 

Man brukar framhålla att begrav
ning eller eldbegängelse sist och 
slutligen kommer på ett ut, då ask
urnan ju ändå sänkes i jorden. Jag 
är nog av annan åsikt. Och dess
utom har man helt enkelt yarit 
tvungen att gravlägga askan, eme
dan det tills i år ej funnits något 
kolumbarium härstädes. Ty dit 
har man hela tiden strävat. 

Att min lilla artikel är i hög grad 
ofullständig och bristfällig, då jag 
endast har kunnat behandla ämnet 
ur min känslas synvinkel, vet jag 
blott alltför väl, och därför vågar 
jag ännu en gång uttala den för
hoppningen att snart få se frågan 
belyst i Credo på ett m�ra för
ståndsmässigt och sakkunnigt sätt. 

Helsingfors i februari 1932. 
Karin Antell. 
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D E N  KATOLSKE KI R K E  00 AFRUST

N IN GEN.  

Man har undret sig over, at der 
ikke, i Anledning af Afrustnings
konf erencen i Geneve, fra Rom blev 
talt et myndigt Ord imod Krigen 
og for almindelig Afrustning. Man
ge, · ogsaa udenfor Kirken, havde 
ventet, at V,erdens strerkeste mo
ralske Magt vilde lregge hele sin 
Autoritet i V1Egtskaalen, . nu . da 
Menneskehedens Skrebne for en 
lang Fremtid skal afgpres. 

Men Rom behpvede ikke at tale 
nu, thi Rom har talt. Gentagne 
Gange i Lpbet af de fodpbne 40 
Aar har de fire sidste Paver h�j
tidelig henvendt sig til hele Verden 
om Afrustningens Npdvendighed, 
Uopsrettelighed, om Fremgangs
maaden ved dens Gennemfprelse, 
om Garantierne for en varig Fred. 

Men ogsaa rent bortset .fra Pa
vernes klare Standpunkt i Afrust
ningsproblemet, har katolsk Trenk
ning altid taget bestemt Stilling til 
Problemet. 

·· Det katholske Syn nrna siges at 
Iigge :rnidt imellem de· yderliggaaen
de Opfattelser. Paa den ene Side 
kan Krigen ikke i alle Tilfrelde for
dpmmes ,som umoralsk; men paa 
den anden Side , erklreres ethvert 
Overfald paa fremmede Stater i 
Ang1,ebspjemed for Uret. 

Hvad Afnzstningens aandelige 
Fon1ds;r;tninge1· an:gaar, har det ka
tolskB Standpurtkt ·a1tid vreret prIB
get af en Idog Skepsis. Fpr Afrust
ningen kan blive til Virkelighed, 
urna der herske Krerlighed, ja Ven
skatbelighed mellem Staterne og 
Fofäeslagene. Kun Krerligheden 
kan uden Tvang og Vaabenmagt 
sikre Freden mellem Folkene. Ingen 
anden Magt end denne mellemfol
kelige Solidaritetsf ple1se, der er for
ankret i en strerk Overbevisning; 
vil kunne sprede den Frygt og Mis
tillid, som er Hovedaarsagen til 
Kaprustninger. Er Folkene naaet 

til denne aandelige Modenhed? 
Enkelte indsigtsfulde Mrend har 
maaske frigjort sig for det primi
tive Menneskes Mistillid til frem
mede Nationer. Men Folkene som 
Helhed har indtil for kort Tid ,siden 
endnu vreret Ofre for Massesugges
tionens Mareridt, der kvreler al Til
lid og gensidig Forstaaelse, idet 
man altid underlregger »Fjendens» 
Handlinger de laveste Bevreggrunde . 
og altid anser en Udlrending for 
mistrenkelig. 

Men ·vil denne Tilstand under de 
mange internationale Organisatio
ners Indflydelse ikke ,snart kunne 
overvindes '? Det lader til, at der 
er gjort Fremskridt i det sidste 
Aarti; · men dersom U dviklingen 
ikke fremskyndes� vil det unregte
lig vare meget lang Tid endnu, fs,,r
end Folk.ene er modne tiI . alminde
lig og fuldstrendig Afrustning. 

· Begrundelsen for Afrustningens 
N,Pdvendighed finder den katolske 
Kirke dels i Ifrigsrustningei-nes 
Formaal, dels . i deres skadelige 
Virlminger. 

Formaalet med Rustningerne, si-
' ges der, er at udelukke Krig eller 

i Tilfrelde af Angreb hurtigst mu
ligt at afslutte den. Kan. dette For
maal naas ad Kaprustningernes 
Vej? Erfaringen lrerer, a t  dette 
ikke er TilfIBldet. Tihi Kaprustnin
ger pger Mistroen mellem Nationer
ne og · dermed ogsaa Sandsynlig
heden: for Krigens Udbnid. Desuden 
triekker Kaprustninger .enhver K1·ig 
f Langdrag. 

Hvad Rustninger saaledes ikke 
formaar, kan maaske naas ad an
dre Veje. Vi lever i Folkeforbun
diets Tid. Men selv om der ikke var 
sluttet Overenskomster mellem Sta
terne om at indanke opstaaende 
TvisUgheder for en international 
Voldgifts-domstol, kan og bpr en
hver spge et Farlig paa enhver mu-



lig Maade. Det . har al tid vreret Kir
kens Lrere, · at det kun er tilladt 
og moralsk forsvarligt · at gribe til 
Vaaben, naar det sker til Forsvar 
for en retfrerdig !:iag og da lmn, naar 
alle andre Midler g11pper. »Det kan 
ikke nregtes, at Oprettelsen af den 
permanente internationale · Freds
domstol i Haag og lignende Dom
stole er en Kendsgerning, der npd
vendigvis maa. modificere Staternes 
Ret til at . erklrere Krig og trreffe 
Krigsforberedelser.» (Statement of 
the Catholic Council for Internatio
nal Relations. Nov. 1931.) 

Kaprustninger sluger saa uhyr� 
lige :.O,ummer, at de for en stor Del 
brerer Skylden for den pkonomiske 
Krise. I hvert Tilfrelde vilde Kri
sen langtfra vrere saa fplelig, .der
som de Statsmidler, der nu gaar til 
Rustningerne, stod · ti1 . Raadighed 
for Lpsning aLfredelige. Opgaver. 

Disse to Grunde, der er ganske 
usentimentale, da de stptter sig til 
haandgriibelige Kendsgerninger og 
npgterne Forirnftsslutninger, for
strerkes af den Gru og Uhygge, Kri
gens Onder altid har vakt i ethvert 
fplende Sind, og endnu mere vrek
ker .med den moderne Krigsf prelse 
for 0je. 

De lige anfprte Betragtninger vil
de grelde under hvilkensomhelst 
politisk Vei·denssituation. Men vi 
Katolikker har en Grund mere til 
at pnske . .  en almindelig Nedrust-
ning netop nu. 

Thi det er en af den internatio
nale Etiks mest grundlreggende 
Sretninger, en Sretning, der ogsaa 
er i 0verensstemmelse .med den 
kristne Tradition : det 9ivne Ord 
maa ikke brydes. Pave Benedikt 
XV slog til Lyd .for en almindelig 
og samtidig Nedrustning ; det var 
denne Fremgangsmaade,. de alliere
cle Magter og deres Forbundsfreller 
forpligtede sig til ved Fredskon
ferencen i Versailles 1919 og i 
Fredstraktaterne. Man gav den-. 
gang de overvundne Magter Lpfte 
om, at den drastiske Nedrustning, 
cler ·blev paalagt Tyskland, 0strig, 
Ungarn og Bulgarien, kun skulde 
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vrere en f pi:ste .13egyndelse til de:µne 
almindelige .Nedrustning. Katolik
kerne maa i Moralens og den inter
nationale Hrederligheds Navn for
lange, at dette. Lpfte holdes. (Sta� 
tement etc.) 

Naar vi nu vender os til Paver
nes officielle .l{und9�relser angaa
ende Afrustningen, er det . godt at 
huske, at deres. Ord er hs6rt af . hele 
den civiliserede Verden og af den 
Grund ikke kan ·have vreret helt 
uden Virkning. For . blot 30�40 
Aar siden ls6d maaske saadanne 
Ord skurrende i . 0rerne paa vis se 
militaristiske Stats,mrend; men . nu 

viser det sig, at de i Geneve sam-
1.ede Politikere i Teorien billiger 
Pavernes gamle Standpunkt. - Om 
de ogsaa vil drage de praktiske 
Fplgeslutninger, maa den nrer
meste Fremtid vise. 

Allerede i 1889 (i en Tale >>Nostis 
errorem-», holdt elen 11. Februar) 
sagde Leo XIII: »Intet er vigtigere 
e·nd at holde Krigsfaren borte .fra 
Europa, og derfor maa alt, .der kan 
gs6res i dette 0jemed, betragtes som 

. et Arbejde for den offentlige . Sik
kerhed . . . Den truende Fors6gelse 
af Hrerstyrkerne er snarere skikket 
til at vrekke Kappestrid og Mistan
ker, end til at fjrerne dem. Den 
foruroliger Menneskenes Hjerter 
med bange Forventninger om kom
mende Ulykker, iinens den paa
lregger Borgerne saa tunge Udgif:. 
ter, at man kan tvivle, om disse 
ikke er endnu mere uudholdelige 
end selve Krigen.» 

Fem Aar senere skriver Pave 
Leo XIII i sin Encyklica »Praeclara 
9ratulationis» af 20. 6. 1894: »Vi 
ser Europas Tilstand. Freden har i 
mange Aar snarere vreret Skin end 
Virkelighed. Redet af et Mareridt af 
gensidig Mistrenksomhed er nresten 
alle Nationer betrenkt paa Kaprust
ninger. Uerfarne Ynglinge unddra
ges Forreldrenes Ledelse og Opsyn 
for at kastes ind i alle Soldaterlivets 
Farer; kraftige · unge M.rend fpres 
,bort fra Landbruget, Studeringerne, 
Handelen eller Kunsten for atstil
les under Va�ben. Deraf kommer 



det, at Statskasserne t!<)mmes, de 
nationale Hjrelpemidler pdes bort, 
Privatform i.ten angribes; denne saa
kaldte vrebnede Fred kan ikke have 
Varighed. - Kan dette vrere Sam
fundets normale Tilstand? Nej, 
sand FJTed kan kun opnaas ved 
Jesu Kristi Hjrelp . . .  » 

Pius X tog Stilling ti1 vort Spprgs
maal i et Brev af 11. 6. 1911 til den 
Apostoliske Delegat for de Forene
de Stater : »Det er i Sandhed yderst 
rosvrerdigt at bilregge Meningsfor
skelligheder, at forhale Fjendtlig
heders Udbrud, at forebygge Krigs
fare og fjrerne selve den saakaldte 
vrebnede Freds .mngstelser ; en
hver Anstrengelse i denne Retning, 
selv om den muligvis ikke straks 
eller helt naar sit tilsigtede Maal, 
rpber dog en Nidkrerhed, som kun 
kan tjene til .mre for dens Ophavs
mand og tid Gavn for Staten. Dette 
grelder srerlig i vor Tid. - Derfor 
maa vi paa det hjerteligste anbe
fale det Arbejde, der allerede er 
begyndt, et Arbejde, der skulde bil
liges af alle velsindede, og vi maa 
vrere glade for med vor Autoritet 
at lmnne stptte alle dem, der strce
ber efter at virkeliggpre dette vel
signelsesrige Formaal.» 

Benedikt XV udsendte sit Freds
budskab til den krigf prende Ver
den i Begyndelsen af Verdenskri
gen (Encyklica »Ad Beatissimi» af 
1. Nov. 1914) : » Vi bpnfalder dem, 
i hvis Hrender Nationernes Skreb
ne er lagt, om at lytte til vor Stem
me. Der er sikkert andre Midler og 
V ej e, hvorved knenkede Rettighe
der kan genoprettes. _Prpv dem rer
ligt og med god Vilje, og lad Vaab
nene i Mellemtiden hvile. Drevet 
af Krerlighed til de krempende Na
tioner og hele Menneskeslregten og 
uden nogensomhelst personlig In
teresse ytrer Vi disse · Ord. Till ad 
ikke, at disse en Vens og Faders 
Ord er sagte forgreves . . .  

Vor Herre Jesus Kristus kom fra 
Himlen netop for at genoprette 
Fredens Herredpmme blandt Men
neskehe, et Rige, som Djrevelens 
Misundelse havde oplpst ; det var 
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hans Vilje, at dette ikke skulde 
hvile paa noget andet Fundament 
end . paa broderlige Krer lighed». 

Denne Fredspave indbpd endvidere 
i sit Brev ti1 Overhovederne af , de 
krigsfprende Stater af 1. 8. 1917 
de paagreldende Regeringer til at 
overveje fplgende Punkter, »som 
synes at byde Grundlaget for en 
retfrerdig og varig Fred» : 

»Fprst og fremmest maa det vrere 
en Grundsretning, at Rettens og 
Retfrerdighedens moralske Magt 
trreder i .Stedet for materiel Vaaben
lillagt; derfra maa der saa banes 
Vej for en rimelig Overenskomst 
om en samtidig og gensidig For
mindskelse af Rustningerne i Over
ensstemmelse med de Regler og 
Garantier, der senere vil blive fast
lagte, og saaledes, som det lader 
sig forene med den offentlige Or
dens Haandhrevelse i hver enkelt 
Stat. 

Del'nrest maa de enes om at er
statte Hrerene med en Voldgifts
domstol med dens h�je, fredbetryg
gende Fuldmagter ; den skal fun
gere under en Forretningsorden, 
man kan enes om, og skal kunne 
idpmme Sanktioner mod den Stat, 
der skulde vregre sig ved enten at 
underkaste sine internationale Kre
remaal for en Voldgift eller at mod
tage Domstolens Kendelse.» 

Endelig anJbefaler Benedikt XV 

Afrustningen som en Opgave, Folke
forbundet bpr spge at lpse : (En
cyklica »Pacem Dei munus» af 23. 
5. 1920):  

» Under den almindelige Genrejs
ning af Retfrerdighed og Krerlighed, 
og under Nationernes Udsoning maa 
det meget pnskes, at alle Nationer 
uden Mistanke trreder sammen til 
et almindeligt Forbund eller ret
tere til en Familie med det Formaal 
at hrevde deres individuelle Uaf
hrengighed og at bevare den offent
lige Orden. Saadan et Nationernes 
N revn anbefales ogsaa ved den 
overalt fplelige N�dvendighed af at 
ophreve eller dog indskrrenke Krigs
rustninger, som trerer saa ·strerkt 
paa Statens Hjrelpekilder ; paa den 



Maa:de vil Krigen med sine onde 
Fplger helt blive undgaaet eller i 
det mindste gjort mindre truende; 
derved vil ogsaa enhver Nations 
Frihed og Integritet vrere sikret.» 

Pius XI skrev kort efter sin Re
geringstiltrredelse i et Brev af 7. 4. 
1922 til lErkebiskoppen .af Genua : 
»Hvis der efter Det Rpde Kors' 
smukke Motto: 'lnter arma caritas' 
skulde herske kristen Krerlighed 
en dog under V aabengny, skulde 
dette saa ikke grelde desto mere, 
saa snart Vaabnene er nedlagt og 
Fredstraktaterne underskrevet ! In
ternationalt Had, denne Krigstidens 
sprgelige Arv, bliver til selve Sejr
herrens Skade og bereder alle en 
frygtelig Fremtid; thi man maa 
ikke glemme, at den bedste Garanti 
for Fred ikke er en Skov af Bajo
netter, men indbyrdes Tillid og 
Venslrnb» . 

Sidst har Pius XI talt om Afrust
ningens Npdvendighed saa sent som 
den 2. 10. 1931 i et Apostolisk Brev 
»Nova impendent» ; »Det utpjlede 
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Rustningskaplpb, som paa den ene 
Side er en Fplge af den internatio
nale · Konlrnrrence og paa den an.1 

den Aarsag til uhyre Udgiftei', de:r 
m.aa tages fra de offentlige Hjrelpe
midler, er ikke den minst vregtige 
Grund til den.herskende Krise; der
for kan vi ikke lade vrere med at 
forny og paa egne Vegne at gentage 
vor Forgrengers alvorlige Advarsel. 
Vi beklager, at man endnu ikke har 
fulgt den, og Vi formaner · eder, 
rervrerdige Brpdre, at anvende · alle 
Midle1;, der staar til eders Raadig
hed, til i Ord og Skrift at oplyse 
Menneskenes Forstand og gpre de
res Hljerter modtagelige. for For
nuftens Krav og - endnu mere -
for Kristi Lov.» 

Det er i denne Lreres. Aand, at 
Katolikker af alle Nationaliteter 
ved Bpn og Aktion skulde spge at  
stptte og fremme en international 
Overenskomst om en almindelig 
Nedsrettelse af Verdens Krigsrust.:. 
ninger. 

J. Wolfisberg S. J. 

F I N LÄ N D S KT. 

Egentligen 1borde en revy som 
den, vilken här tar sin början, och 
vilken har till uppgift att skät·skåda 
tingen från Helsingfors horisont 
icke begynna med en kritik av det 
svenska moderlandet - . så tycker 
kanske mången. Då eldöppningen 
i alla fall sker med ett sådant mål 
som det angivna är det emedan till
fällena till jämförelser ligga så 
snubblande · nära. 

Sverige ligger närmare kontinen
ten och därm·ed västerlandets hjär
ta än Finland, geografiskt sett. Och 
ändå, h'nru »bakom» synes oss inte 
mycket vara som timar väster om 
Bottenhavet, från finländsk syn
punkt sett. Först och främst består 
man sig ju i .Sverige med en rent 
av antedihiviailsk intolerans i re� 

ligiösa ting som fullständigt går 
utanpå allt vad man vet av i Fin
land, och här andas man minsann 
inte fritt heller. Men det var inte 
därom vi skulle tala ännu. Det är 
en annan sak som länge varit äg� 
nad att förvåna; I dessa nordens 
länder liksom längre söderut har 
under senaste decennium spökat en 
rörelse inom det litterära och konst
närliga, ja, varför icke även det 
filosofiska livet, som gärna gått un
der rubriken modernism. Denna 
riktning, vars mest kända profetei· 
voro Gunnar Björling, Hagar Ols
son och Elmer Diktonius, firade 
sina största triumfer i mediet av 
senaste årtionde. Slutligen trodde 
den sig stark nog att kunna bära 
upp en tidskrift, Quosego, som. ore-
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gelbundet utkom 1928-29 och se
dan ,somnade bort. Quosegoklicken 
hävdade i gemen en kulturradika
lism och .formernas upplösning som 
kulminerade i osammanhängande 
verser, moralisk anarki och filoso
fisk förvirring. Numera, då dess 
roll är praktiskt tag�t utspelad, se 
vi standaren höjas på andra sidan 
Bottenhavet för liknande ideal av 
diverse poeter och litteratörer, som 
lättast igenkännas på sin bojkott 
av stora begynnelsebokstäver. Sam
tidigt som en av dessa »·unga» 
företrädare av den »nya genera
tionen» för studenter i Helsingfors 
predikar en ny sexualmoral, men 
till svar fåt ett ettrigt försvar av 
äktenskap och bestående samhälls
normer, ståta nystartade kultur
radikala rikssvenska· tidskrifter 
med hennes namn bland initiativ
tagarna ! Det enda man kan önska 
är att det åttiotalslik som vi här se 
titta skulle luckra upp en smula de 
kälkborgerliga fördomarna i Sve
rige. 

En måttstock på efter.blivenheten 
i det gamla Sverige utgöra också 
tidningarna med deras älskvärda 
vanor att då och då idissla kato
liker. Naturligtvis förekommer så
dant också i Finland, men det gäl
ler främst den kyrkliga pressen, 
stundom även de finskspråkiga tid
ningarna. Men det skulle icke pre
cis vara för mycket begärt ur san
ningens och saklighetens synpunkt 
att Stockholmsbladen någon gång 
skulle taga in en ledare exempel
vis i stil med vad den största sven
ska huvudstadsavisan här hos oss 
skrev till treårsminnet av Lateran
fördraget. 

För att ändå släta över en smula, 
måste det kanske framhållas till 
förklaring, vilken oerhörd makt 
tradition och ambition kunna ha. 
över sinnena. Också då de äro fär
�ade eller konstruerade. Emedan 
{nänniskorna i gemen inte kunna 
skilja mellan det ena och det an
dra, distinguera som skolastikerna 
säga. En protestant tror i allmän
het att katolikerna inte kunna upp-

skatta Gustav Il Adolf, för att taga 
ett exempel. På samma sätt anser 
lutheranen för det mesta att' drott
ning Kristinas omvändelse var ett 
mycket fult streck - i. betraktande 
av vem som var hennes lekamliga 
far. Och i den stilen. Sverige och 
den svenska intelligensen ha fort
farande alltför många sådana be
greppsf örvirringar att dras med. 
Och emedan man i Finland har 
ganska mycket mindre anknytning 
till Sveriges protestantiska tradi
tioner, äro begreppsförvirringarna 
här färre, åtminstone vad den 
svenskspråkiga överklassen beträf
far. Finland är utan gensaga värl
dens mest lutherska land. Men 
svenskarna i Finland, denna egen
artade folkgrupp, äro med undan
tag för österbotten världens n1.est 
kristendomsfria lutheraner. Och 
det förträffligaste är, att de dock 
icke äro kristendomsfientliga. Synd 
bara att icke den katolska Kyrkans 
resurser i detta land äro större. 
Ingenstans väckte orden om skör� 
defälten som stodo mogna till skörd 
då de för några år sedan fälldes 
på katolskt håll mera förbittring 
än i lutherska kretsar i Finland, 
och näppeligen voro de någonstädes 
här i fjärran nord så berättigade 
som /beträffande Finland, och i syn
nerhet det svenska Finland. Svårig
heten ligger däri, att det katolicis
men här har att bygga på är en pas
siv välvilja, som måste bearbetas 
för att Jmnna bli fruktbringande. 

Också i Finland finnes emellertid 
på sina håll en starkt intolerant 
anda, främst representerad av präs
terliga kretsar. Det var denna anda 

, som i religionsfrihetslagen av år 
1922 lyckades genomdriva förbud 
för religiösa ordnar och kloster 
utom de förut existerande grekisk
ortodoxa i Karelen, vilka man tyd
ligen hoppades att småningom slrnl
le dö ut. Kostlig var därför ärke
biskop, eller skola vi säga doktor 
Ingmans förfäran över att klostren 
verkligen fortlevde och nyrekryte
rades, vilken förfäran han gav luft 
åt i en tidningsartikel r somras. 



Klosterförbudet blir säkert här som 
i Sverige en häri1Sko på det katolska 
livet. Men man kan trösta sig med, 
att det förr ,eller senare måste av
skaffas, vare sig det sker genom en 
tillnyktring hos de lagstiftande, 
eller som i England och Frankrike 
genom att det helt enkelt brytes 
medan de makthavande blunda. 

I synnerhet skall det bli svårt att 
inför världens blickar upprätthålla 

Katolska universitetet. 
I spetsen för världens alla ka

tolska universitet står det påvliga 
Gregoriana (grundat 1553) .  På 
kort tid blev det ett av de ledande 
vetenskapliga instituten för teologi, 
filosofi och rättsvetenskap. Det 
förestås av jesuiter och besökes för 
närvarande av 1,700 personer från 
alla världsdelar. Det i 16 :de år
hundradet grundade Collegium 
Angelicum ledes av dominikaner 
och är sedan 1909 påvligt kollegi
um. Bland andra påvliga kollegier 
märkas bibelinstitutet, institutet 
för orientaliska studier, institutet 
för kyrkomusik och institutet för 
kristlig arkeologi. I Spanien fin
nas flera högre katolska bildnings
anstalter· för teologi, filosofi och 
kanonisk rätt, vilka hava rang av 
påvliga universitet. I Jugoslavien, 
Poleii, Tyskland, UrJ.gern, Österrike 
o. s. v. förfoga de stora statsuni
versiteten över egna teologiska fa
kulteter. Polen har ett eget katolsl\t 
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ett sådant förbud, då det, som man 
väl får hoppas, om hundra år eller 
tidigare, kommer att gälla inhem
ska ordensmän. Vi kunna inte an
nat än sluta med en suck av till
fredsställelse. Skönt i alla fall att 
inte vara protestant och vara tvun
gen att knussla med år och sekler 
- fyrahundra år för en heresi är 
ju redan en ganska ansenlig ålder ! 

Chevalier de l'Absolu. 

universitet i Lublin, som grunda
des under efterkrigsåren. Vad Ö<;
terrike beträffar förtjäna de teolo
giska och filosofiska fakulteterna 
i Salzburg att omnämnas. De fran
ska katolikerna grundade 1875 det 
bekanta Institut Catholique, som 
för närvarande har över 2,000 åhö
rare. Senare hava de katolska uni
versiteten i Angers, Lyon och Tou
lose tillkommit. Löwens katolska 
universitet (med 3,900 studenter 
för närvarande) grundades 1425. 
Dessutom finnas ävenledes i Bel
gien de katolska fakulteterna Na
mur, Institut Gramme i Liittich 
och de katolska handelshögskoiorna 
i Antwerpen och Mons. Katolska 
universitet finnas även i Milano, 
Nijmwegen och Freiburg (Schweiz) .  
Nordamerika har 15  katolska uni
versitet med inalles 35,000 åhörare, 
främst står universitetet i ,v ashfog
ton. Canada har katolska univer
sitet i Quebec och Montreal samt 
SydamE)rika i Santiago. I Shanghai, 
Peking, Tokio, Madras, Kalkutta 
och Beirut finnas även katolska 
universitet. 

Vad de spanska jesuiterna 
presterat. 

Den 23 jam'tari blev utvisnings
dekretet mot de spanska jesuiterna 
offentliggjort i Madrid. Enligt det
samma få jesuiter icke uppehålla 
sig i Spanien (varken i samman
slutningar eller som enskilda) .  Hela 



jesuitordens fötmögenhet har be
slagtagits. Med vilken otacksamhet 
man lönat de spanska jesuiternas 
uppoffrande arbete, framgår av ne
danstående redogörelse, som ger .en 
klar bild av den välsignelserika 
verksamhet, den nu i Spanien för
bjudna orden utövat. 

Spanien var Ignatius Loyolas 
fostedand. De spanska jesuiterna 
hava sed.an gammalt varit väl med
vetna om de förpliktelser, denna 
ära inneburit för deras land och 
dem själva. De hava också upp
fyllt dem i en utsträckning, som 
förtjänar icke blott erkännande 
utan även beundran. De spanska 
kyrkofiendernas hat riktar sig 
främst mot jesuiterna. Efter mo
tiven behöver icke länge forskas. 
Jesuiterna äro i deras ögon särskilt 
farliga, emedan de kunna peka på 
imponerande prestationer, varige
nom de gjort den spanska Kyrkan, 
vilken striden gäller, de värdeful
laste tjänster. Därför de rigorösa 
författningsbestämmelserna, därför 
den speciella undantagslagen för 
jesuiterna vid sidan om undantags
lagstiftningen för alla religiösa ord
nar. De spanska jesuiterna hava i 
elen riktiga känslan av att fakta 
äro deras bästa försvarare utgivit 
en broschyr, omfattande 45 sidor, 
i vilken en på den nakna verklig
heten baserad berättelse om deras 
verksamhet läm,nas. 

Broschyren börjar med en upp
räkning av alla de skolor, som 
grundats av jesuiterna eller av dem' 
underhållas och som meddela kost
nadsfri elernehtarundervisning, vil
ken begagnas av många tusen små: 
och stora lärjungar. Därefter föl
jer en redogörelse för den likaledes 
kostnadsfritt meddelade yrkesuns 

del'Visningen för manliga och kvinn
liga a1�betare, hantverkare och af
färsanställda. Bland mängden av 
undervisningsämneR märkas me
kanik, elektricitetslära, teckning, 
konsthantverk, maskinskrivning, 
bokföring, moderna språk. Som ett 
konkret bevis på denna yrkesunder .. 
,,isnings höga nivå kan nämnas, att 
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i Instituto Catolica de Artes e ln
dustrias deltagarna i den kostnads
fria kvällsunclervisningen hand
ledas av samma lärarekrafter, som 
om .dagen undervisa de studerande, 
vilka utbildas till ingeniörer i me
kanik och elektroteknik. Samma 
laboratorier, verkstäder och ma
skindelar användas. Hela antalet 
barn och vuxna, som åtnjuta un
dervisning i dessa anstalter för ele
mentar- öch yrkesundervisning, tor
de uppgå till omkring 100,000. 

De spanska jesuiternas välgören
hetsarbete bland sjuka och andra 
hjälpbehövande har varit av stor 
omfattning. De hava upprättat 
barnhem, barnkrubbor, folkkök 
med billiga priser etc. ; de hava satt 
sig i spetsen för organiserad hjälp 
åt utvandrare och fångar o. s. v. 
Vincensföreningar och liknande 
inrättningar hava tillkommit mes
tadels genom jesuiternas initiativ. 

Även på det sociala området hava 
de spanska jesuiterna gjort bety
dande insatser. Det var jesuitpaten1 
Vincent, som grundade de första 
katolska arbetarorganisationerna 
i Spanien. Pater Palau var 
en outtröttlig banbrytare, då det 
gällde att driva propaganda för de 
katolska sociala ideerna. Pater Ne
vares tillkommer i främsta rmnmet 
förtjänsten av att hava grundat 
sammanslutningen Catolica Agra
rio, som har till syfte att tillvara
taga småbrukarnas intressen. Jesu
iterna togo initiativet till de första 
k.atolska hantverkareföreningarna i. 
Spanien, de hava organiserat bygg
nadsföreningar för uppförande av 
billiga hus, startat sparkassor, öm
sesidiga försäkringsföretag och fis
keriföreningar o. s. v. En annan 
gren av deras sociala verksamhet 
är deras vård om ungdomsförbry
tare g.enom inrättande av uppfost
ringsanstalter med karaktär av 
hem. 

Genom sitt ·kulturellt-vetenskap
liga m·bete hava de spanska jesu
iterna inlagt stora förtjänster om 
sitt hemlands kulturnivå och dess 
anseende ute i världen, bland annat 



genom sitt rikt utvecklade tid
skrif�sväsen på de mest olikartade 
vetenskapliga områden. Broschyren 
slutar med en framställning om 
jesuiterna som spanska kultur
bärare utanför Spanien och deras 
kraftiga befordrande av hispano
amerikanismen. 

Kan Spanien, huru dess politiska 
förhållanden än må gestalta sig, 
strafflöst göra slut på dessa kultur
härdar och visa bort de män, som 
ägnat allt sitt arbete åt ungdomens 
uppfostran och befordrande av den 
inhemska vetenskapen? 

Den nya mexikanska kyrk.o
förf öljelsen. 

I sitt tänkvärda tal inför Ritus� 
kongregationen den 24 januari kal
lade Pius XI den mexikanska re
geringens åtgärder mot dess lands 
katolska prästerskap en nästan 
fullständig ostracism av Mexikos 
kleresi, vilken vore till största ska
da för gudstjänstlivet och själa
vården, som nästan omöjliggjorts. 

Den 21 december 1931 antogo de 
båda mexikanska kamrarna ett de
kret, som bestämde antalet präs
ter, som av regeringen få tillstånd 
att utöva sitt ämbete, till 25 .  Lika
ledes bestämdes i detta dekret huru 
många kyrkor som för framtiden 
skulle få hållas öppna för guds
tjänst i staden Mexiko och dess för
hundsområdc. Omkring 200 kyi·
kor stängdes, och 400 präster för
hj ödos under hot om stränga straff 
i händelse av överträdelse att ut
öva själavård. En enda präst och 
en kyrka ansågos vara tillräckliga 
för en befolkning på 50,000 per
soner. Man kan på grund av att 
liknande åtgärder vidtagits i andra 
mexikanska förbundsstater befara, 
att allt själavårdsarbete i hela re
publiken kommer att spolieras. 
Detta sker på initiativ av en rege
ring, som utlovat kultfrihet och be
römmer sig av ett lojalt användan� 
de av modus vivendi. Om man frå
gar, varför så många och svåra hin
der resas mot katolsk religionsut-
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övning, får man till svar, att man 
icke bekämpar religionen utan blott 
vill förhindra fanatism. 

Ärkebiskop Diaz av Mexiko har i 
ett öppet brev till statspresidenten 
protesterat mot detta orättfärdiga 
dekret. Här föreligger uppenbar 
överträdelse av kap. 24 i författ
ningen, som tillerkänner alla mexi
kanska medborgare religiös frihet 
och rätt till religionsutövning i hem 
och kyrka. Att det mexikanska fol
ket verkligen är den katolska Kyr
kan tillgivet, hävdar ärkebiskopen 
genom att hänvisa till de storartade 
religiösa folkfesterna i början av 
december förra året till Guds Mo
d.ers av Guadelope ära. Efter en 
kritisk granskning av kap. 2 och 
3 i dekretet förklarar ärkebiskop 
Diaz, att hela folket med dess bi
skopar och präster i den förelig
gande lagen se ett oerhört anslag 
från myndigheternas sida mot re
ligionen, den världsliga överhetens 
inblandning i rena samvetsangelä
genheter och ett outhärdligt intrång 
av en politisk klick på ett högst 
ömtåligt område, där det medfört 
allmän förvirring i medborgarnas 
samliv. 

Denna så starkt motiverade pro� 
test från metropoliten av Mexiko 
blev ihjältigen av hela den mexi
kanska pressen med undantag av 
tidningen Omega, som offentlig
gjorde texten och kommenterade 
den. Omega förklarade, att kap. 
130 i författningen försatt katoli
kerna tillbaka till katakombernas 
tidsålder och att de tydligen bliva 
tvungna att förrätta sina guds
tjänsthandlingar i sina hem och 
ute i skogarna. 

Vatik.ans taden. 
Liksom fallet varit föregående år, 

höll påven julafton ett jultal till 
det församlade kardinalskollegiet, 
,,ari. han först berörde olyckan i 
Vatikanbiblioteket den 22 decem
ber och därefter de kristnas trång
mål i Ryssland, Mexiko och Spa
nien. I sitt tal beklagade den hel. 



Fadern . den ekonomiska världskri
sen och dess värsta följd, den all
männa arbetslösheten. Som tröste
rika händelser under det förflutna 
året betecknade påven sitt radiotal 
till hela världen, den upplyftande 
festen med anledning av 40-års
jubileet av encyklikan »Rerum no
varum», vidare det välvilliga, gil
lande mottagan<let av encyklikan 
»Quadragesima anno» och den apo
stoliska konstitutionen »Deus scien
tarium Dominus» samt upphöjan
det av den hel. Robert Bellarmin 
till kyrkolärare. Till slut kom på
ven in på avrustningsproblemet. 
Han förklarade sig icke hava något 
nytt att säga i denna sak, och han 
ville överhuvudtaget . iclte gå in på 
problemet, då han tyvärr måst kon
statera, att hans uttalanden i denna 
fråga blott alltför ofta misstytts och 
missbrukats. 

Kolumbusl'iddal'na i Ame1·ika. 

General och fru Ludendorff ar
beta energiskt på att sprida en pam
flett mot kolumbusriddarna, vari 
de vansinnigaste och barnsligaste 
beskyllningar utslungas mot denna 
vitt utspridda organisation. Sär-
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skilt vänder man sig mot en före
given ed hos kolmnbusriddarna; 
vars innehåll närmast kan jäm
föras med en kannibalsekts hemliga 
förpliktelser. » Dokumentet» stam
mar, påstår herrskapet Ludendorff, 
från de amerikanska kongresspro
tokollen (band · 49, . sid. 3215-21). 
Men där står det blott som ett citat 
i en processak, som gick emot ko
lumbusriddarnas bakdantare. 

I Studentbladet, organ för Fin
lands Svenska Studenter, läses · i 
årets första nummer ( s. 17) om 
den spanska revolutionen, att Spa
nien »tycks uppleva ett något för
senat åttiotal med antiklerikalism 
och klosterstormar med flera rekvi
sita som annars småningom räknas 
till kulturhistorisluc kuriosa». Det 
intressantaste med den spanska re
volutionen är icke dess händelser, 
De utgöra i regel blott ett uppre
pande av tidigare revolutioners hän
delseförlopp och typiska symptom. 
Mycket intressantare är den bildade 
europeiska opinionens ställnings
tagande till densamma. Det är ändå 
åtskilligt som förändrat sig sedan 
åttiotalet. 

Hälsingborg 1 932. Aktiebolaget Buktryck. 


