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OM DANS!( OG SVENS!( AANDSLIV*). 
' 

Den allermeste Aandshistorie er 
bJgget paa Sammenlignings-Kritik 
- mere eller mindre udtalt, mere 
eller mindre polemisk. Der er me
gen Iagttagelse og Bedpmmelse, del' 
kun kan tage sig rigtigt ud ved at 
luenges op mellem modsatte Syns
punkter. Sammenlignings-Maneren 
behersker endnu den Dag i Dag rne
sten al Historieopfattelse, Tale om 
Fremskridt, Udvikling og deslige. -

Her i Norden har denne Syns
maade ganske vist ikke v,reret meget 
anvendt paa de nordiske Landes 
Kulturer indbyrdes. Endnu existe
rer der bare som akademiske. Stu
dier, i Doktordisputatser og rent 
videnskabelige Arbej der, punktvise 
Underspgelser af Vekselvirkningerne 
mellem de nordiske Landes Aands-
1.iv. Men der findes megen Trang til 
at foretage skandinaviske Sammen
ligninger. Og der findt:s mange over
sigtsmressige Redegprelser for Lan
denes Ligheder og Forskelle og ind
byrdes Betydning for hinanden af 

*) Hovedpunkter af Radioforedrag ,29/6 
1933. 

den Art, der bevreger sig paa Aand
righedernes eller Dilettanteriernes 
Grrense (som forresten for en· stor 
Del falder sammen). Srerlig hyppig 
er Sammenligningen mellem svensk 
og dansk baade under politiske og 
litterrere Synspunkter. 

Naar der ber siges Acindsliv,' 
menes der fprst og fremmest det 
personlige Liv i Tilegnelse og Med
delelse af Kundskaber, som· leves 
af Enhver indenrfor almindelig 
Dannelses Horisonter. Som bekendt 
findes denne danske Glose·ikke paa 
Svensk. Paa Dansk har d,en en Bi
tone af at betegne noget srerligt le
vende, et hpjere, redlere Liv i Ny
delse og Stneben, religipst som 
verdsligt, videnskabeligt som kunst
nerisk. Paa Svensk betyder andligt 
liv religipst Liv. Man fristes let 
til at fastholde denne sproglige 
Forskel som noget karakteristisk 
for Differencen mellem svensk og 
dansk overhovedet; og det kan vrere 
ganske frugtbart. 

Et Folks Aandslhi er det Fond 
af aktuelle Prohlemer og historiske 



Minder, hvoraf det ved Oplysning 
merer sin Selvbevidsthed. Det be
vares og meddeles i Videnskab, 
Kunst og Litteratur; men man maa 
vogte sig for at identificere det med 
disse Virksomheder. Isrer grelder 
det i Sammenligningen mellem 
dansk og svensk at have 0jet 
aabent for, at svensk Aandsliv mere 
end det danske hviler paa Hand
lingsliv, paa kraftfulde Person
ligheders lndsatser i det kon
krete Kulturliv. Dansk Aandsliv 
bygger paa en Muldjord af Litte
ratur, det svenske derimod paa en 
haardere Grund af haandgribelig 
Kamp for Tilvrerelsen. En vresent
lig Del af svensk Aandsliv er ned
lagt i Krige, i statsopbyggende Poli
tik, i kulturel Administration - og 
i Kampe med materiel Civilisations 
og med fundamentale aandelige 
Krrefters Vaaben imod en haard, 
fjendsk, overmregtig Natur og mod 
vanskelige ydre Forhold. Gang paa 
Gang i Sveriges· Kulturhistorie ser 
man primitiv genial Kraft sende 
Lyn over konkrete Problemmasser 
og vise statslig Dygtighed og Per
sonlighed - ogsaa ofte, navnlig paa 
rent aandelige Omraader, griben
de Fantasteri. Sidste Gang aaiben
barede denne ejendommelige Blan
ding af Virkelighedssans og A<:ven
tyrlyst sig i A<:rkebiskop Nathan 
Söderbloms Geni. 

Dette kan illustreres, maaske lov
lig groft og kraftigt, paa fs,ilgende 
Maade: Naar man i vore Dage kom
mer langt Nord paa i Sverige, helst 
ved Vintertid, og ser hvilke Prresta
tioner af teknisk Snille som er ydet 
i Kampen mod Naturen - og naar 
man paa det norrlandske Sjreleliv 
har mrerket, hvilke Krrefter der 
bindes i Forsvar mod Ms,irket og 
Kulden og Fjernheden fra Kultur
centrerne,. saa begriber man, at der 
ligger noget af det specielle i 
svensk Aandsliv. Hvilke Minder 
om Kampe og Lidelser og Sejre ! 
Og langsomt vokser denne Minde
skat, indtil det kan bygges der
paa, som vi Danske med en no-
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get forka�let Opfattelse regner for 
Aandsliv. Det svenske Norrland har 
som Bidrag til aandelig Kultur vre
sentlig affs,idt en sreregen Religis,isi
tet og en Del Lyrik og en vreldig 
stor historisk Roman, »Den stora 
Vreden» af Oluf Högberg, som nu 
allerede er mere end et kvart Aar
hundrede gammel. I den nyeste 
Tid er der opkommet, hvad Sven
skerne selv kalder en Norrlands
Romantik, hvis litterrere Udtryk 
man endnu har Lov til at staa tviv
lende overfor. Norrland kan man 
saaledes bruge som Eksempel for 
ret at forstaa en Hovedejendomme
lighed ved svensk Aandsliv. Og ind
til langt oppe i Tiderne forhol-:lt 
nresten hele Sverige sig til Europa 
med Danmark omtrent som et Norr
land. 

Den Rolle, som Litteratur og in
tellektuel Trafik spiller for dansk 
Dannelse, spiller Historien og Tek
niken for svensk. 

Vender man sig nu til Danmark 
for at fs,ire Sammenligningen vide
re, saa maa man alligevel ogsaa 
vrere opmrerksom paa det kompli
cerede Forhold, at dansk Historie 
og Kultur-liar fulgt en meget intim 
frelles Rytme, bestemt af det store 
Spil ude i Europa. Tillige har dette 
Spil med stiGende Ns,idvendighed 
tvunget Danskerne til at lade 
Aandslivets Gang erstatte den egent
lige Historie - mens �vensk Histo
rie og Aandsliv har forholdt sig til 
Europa paa en anden Maade. Dan
mark har vreret strerkere under
kastet alle lndflydelser - Sverige 
modtog dem ofte senere og svagere, 
saa at der har frembudt sig til
syneladende bedre Mulighcder for 
originale svenske Indsatser. 

Af Sammenligningen mellem 
dansk og svensk Historie kan En
hver let uddrage det overfladisk set 
rigtige Resultat, at den svenske er 
reref uldere. Denne Forskel har be
tydet meget for de to Landes Aands
liv. Svensk Historie frembyder sig 
som Genstand for klar, storladen 
Fortrelling, med summariske For-
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klaringer, der oftest bestaar i sim
pelthen at pege · paa store Kongers 
og Fpreres Geni og Folkets Kraft. 
Dansk Historie deri:µ1od knever raf
fineret kritiske Forklaringer. Gaar 
det fremad ellei' bare gaar godt for 
et Folk ligesom for et Menneske, 
saa er selve Kendsgerningernes ty
delige Udtryk Forklaring nok; man 
kan jo sjIBldent an:dysere de Krffif
ter, der yder Indsatser, endsige de 
skabende Krffifter; den menneske
lige Intelligens eller i hvert Fald de 
intellektuelle Vaner, vi er kommet 
ind i, lider i Renseende til Kunsten 
at forklare under en naturlig Til
bpjelighed til al fplge nedad
gaaende Linjer; Pessimisterne 
faar altid Ret; hvad der fprer til 
V ffirdilpshed, er lettere at begri,be 
end hvad der frembringer VIBrdi. 
Gaar det altsaa tilbage, Sffitter 
Granskningen ind for at forldare 
undskyldende eller bebrej dende. 
Danskerne er, eller har Vffiret, i de
res Aandsliv ihIBrdige Selvbebrej
dere. Svenskere har lettere kunnet 
forherlige sig selv. Kritik af Dan
marks nationale Kulturkarakter har 
Vffiret et Hovedtema i dansk Littera
tur indtil den nyeste Tid. Sven
skerne har ingenlunde undladt Selv
kritik, og de kan sige mange Ube
hageligheder om sig selv - ofte 
temmelig forkerte. Men svensk. 
Aandsliv har ikke Vffiret hjemspgt 
af en saadan bred og langvarig Tra
dition af Kamp med sig selv og 
Selvafslpring, som strIBkker sig fra 
Paludan-Miillers »Adam Homo» 
over Pontoppidans »Lykke-Per» til 
Johannes Jf)rgensens »Mit Livs Le
gende» og de moderne Digteres 
Sammenbruds-Romaner. 

Vil vi til sidst ordne Sammenlig
ningen af svensk og dansk Aands
liv i Tidernes Perspektiv uden dog 
at glide altfor langt tilbage, saa faar 
vi fplgende: 

Hvergang der er foregaaet noget 
stort og farligt ude i Europa, har 
Danmark modtaget voldommere 
Paavirlminger deraf end Sverige. 
Det gIBlder kulturelt og ofte fordel-

agtigt, saavel som ulykkeligt i poli
tisk Renseende. Reformationstiden 
betpd for Danmark politisk som 
kulturelt et dybt Fald - Sverige 
fprtes gennem den til Opvaagnen 
som Magt udadtil, og indadtil bl. a. 
til en ypperlig Ordning af Skole
wesenet; det fik god Anledning til 
at gribe ind i de J{rige, Reformatio
nen foraarsagede - hvad der efter
haanden gjorde Skaanes Erobring 
rimlig; i den erobrede Provins blev 
der nIBppe 20 Aar efter Roskilde
freden anlagt et Universitet. Napo
leons-Krigene gik tre Gange ud over 
Danmark - mens Sverige ganske 
vist skiltes fra Finland, men fore
nedes med Norge. Siden da har 
Sverige ikke kendt til Krig - mens 
Danmark atter tre Gange har ud
gydt Blod og maattet bpde for Tysk
lands Opvaagnen som Magt. 

Den betydningsfuldeste europffi
iske Skole i det nyere Aandsliv, det 
17. og 18. Aarhundredes fransk-eng
elske Klassicisme, medfprte i Dan
mark HolbCl'g; han spillede ogsaa 
stor Rolle i Sverige; der herskede 
Klassicismen meget lrengere end i 
Danmark, og med Bellman og Teg
nei sendte svensk Litteratur Pust af 
det 18. Aa1,hundredes Smag tilbage 
over den danske. Romantiken valde i 
Danmark Oehlenschheger, fra hvem 
Sverige modtog rige Paavirkninge1: 
- han fik til Gengreld en halvt offi
ciel Laul'bffirkrans, men rigtignok 
ogsaa af Tegners Mund UdnIBvnel
se til » thronarf,uing i diktningens 
värld». Overgangen mellem Roman
tik og moderne Aandsformer frem
bragte i Danmark G1·undtuig, H. C. 
Andersen og Kierkegaard. Navnlig 
de to sidste blev elsket og dyrket i 
Sverige med levende Modtagelighed. 
For H. C. Andersen var Sverige et 
af hans Fristeder; den fprste rig
tige Anerkendelse modtog han der
ovrefra; hans Rejsebog fra Sverige 
er en af hans bedste; og til Jenny 
Lind nIBrede han en ulykkelig-lyk
kelig Forelskelse, som i hvert Fald 
betpd det for ham, at hun med sin 
svenske Almue-Kristendorn gav 



hans ejendommelige .··primitive ,Rf)
liglpsitet, · et bestemtere kristeligt 
Prreg. Mens Kierkegaards llnd
flydelse blev delvis standset, del
vis forfalsket i Danmark, bragte 
Sverige den .(gennem \Vald. Rudin 
- Nathan Söderblom�Torsten Boh
lin) videre til Tyskland. Ingen i 
Sverige svarer til disse· to. Derimod 
har det et Sidestykke i mindre 
Format til Gimndtvig, El'ik Gustav 
Geijer, som man har kaldt den stp1'
ste Svensk er; han er mere harmo
nisk, mere videnskabelig, mere be
stem t af Klogskab ag af praktisk 
Deltagelse i Statslivet. Men mens 
Geijer's Betydning som Digter og 
Historiker desvrerre, men dog na
turligt, er forsvinclende i Danmark, 
vil man rundt om i Sverige og helt 
oppe under Polarkredsen i en Folke
hpj skole ved Luleå kunne finde den 
danske Profet i Billede ag Buste og 
Aand. 

I den moderne Tid skifter imid
lertid Forholdet. GeoJ"g Brandes har 
stpttet mange af Sveriges moderne 
Digtere i deres Start; men hans 
Betydning for svensk Aandsliv op
vej es sikkert af Strindbergs for 
dansk. I det tyvende Aarhundrede 
har dansk Bondedigtning og navn
lig Martin Andersen Nex(IJs Arbe> 
derdigtning pvet stor Indflydelse i 
Sverige: Men ogsaa den opvejes 
vistnok af Danmarks Glrede over 
Fröding, lforlf eldt ag Selma Lagel'
löf. 
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. Naar store · europreiske Strpm
ninger sretter de to Lande i 
Rpre, sker det fprst og strerkest i 
Danmark, hvorfra der gaar Udlp
bere til Sver,ige. Men naar Bplgerne 
er dpet hen i Danmark, sender 
svensk Evne til mere langvarigt 
Forlpb og svensk Oprindelighed 
sine i Reglen lige saa store V rerdier 
tilbage. 

For 0jeblikket er Stillingen vist. nok den, at de Mennesker i Dan
mark, hvis Dannelse har Rod nrer
mest i 80'rne og 90'rne, har endnu 
ligesom en svensk Beaanding over 

sig. Det tilsvarende grelder den lidt 
yngre Generation i· Sverige, men i 
hpj,ere Grad. Et enkelt litterrert 
Vidnesbyrd fra dansk Side kan man 
f,inde saa sent som i Johs. J9rge11-
sens sidste Digtsamling »Eftersla>h 
fra 1931, hvori der er et Mindedig� 
om Karlfeldt og en Oversrettelse af 
» Ynglingen till flickan» ( saadanne 
Oversrettelser plej er ellers. at Vc-ere 
Dilettanters Sag, men denne er 
mesterlig og dybt personlig.). Et 
andet Vidnesbyrd er Harald !(iddes 
aandelige Emigration ti1 Sverige; 
han var Lrerling -af J ohs, J prgensen 
og Vald. Vedel, Foi·fatteren til den 
fprste moderne Fremstilling af den 
romantiske Digtning i Sverige. Men 
Sverige har paa sin Side sendt flere 
Emigranter til Danmark, dog af en 
modsat Type af Kiddes. Svenskerne 
forstaar Dansk og lreser dansk Lit
teratur mere og i videre udbredte 
Kredse, end det tilsvarende finder 
Sted i Danmark. 

Et sidste Trrek, som skal mcv
nes her, er det, at alle endnu smaa 
Bevregelser i det ene Land, aandc
lige som andre, spger sig nresten 
altid Stptte og videre Virkefelt i 
det andet. Meget hvis Vrextmulig·
heder er uvisse, .fristes til at fple 
sig som fpdt skandinavisk. Der vi
ser sig heri nog,et af det paa en 

· Gang naturligt opmuntrende og dog 
farlige, 'der hrefter ved al dansk
svensk Samfplelse. Den er saa na
turlig· og nrerliggende, at det lige
gyldige let begunstiges og gerne be
riytter sig· af den. Og i Almin
delighed niaa det siges, at det er 
farligt og ofte ufrugtbart direkte at 
agitere for et livligere Forhold mel
lem de to Lande til Fordel for visse 
tidsbestemte og partibestemte Ten
denser. Som nresten alle Kultur
vrerdier maa det komme indirekte 
- og kommer som Regel ogsaa ved 
de almene Forholds Magt og i Kraft 
af de store Begavelser, der ikke 
stampes eller lokkes op af Jorden. 

E. F. 



VALLFÄRD TILL NÅDENDAL. 
Då klockan slog 16 i S. Nicolai 

kyrka, kastade aeroplanet loss och 
rusade ut på Kronbergfjärden i 
riktning mot Vrakholmen, där det 
vände för att mot vinden få luft un
der vingarna och höja sig. Om ba
bord hade vi nu Svartöarna med 
det bittra minnet av den fege ami
ralen Oldermann genannt Cronstedt. 
Under oss sågo vi Brunnsparken 
och den lilla Romersk-Catholska 
S. Henricikyrkan. och om styrbord 
hela staden som en färglagd karta. 
Hur har ej Helsingfors utvecklats 
sedan den för ej stort mer än ett 
sekel sedan planlades av smålän
ningen Sfröman-Elfrensti'öm ! 

Medan man flyger· över land 
kränger och gungar planet på ett 
föga behagligt sätt. Somliga pas
sagerare se rätt bleka ut, och:en och 
annan framtar för ·säkerhets slmlL 
de täta papperspåsar, som äro., av
sedda för tributer åt luftens mo
nark. 

Bäst är att distrahera sig med 1Jt
sikten. Det finska landskapet är en 
omväxling av granitberg, sjöar, ,sko-. 
gar, åsar, mossar och moar, vartill' 
i kustdelarna komma slätter och· 
häckar. Det är ett småkuperat låg
land. Dess yta bildar en i det stora 
hela jämn bergyta, söndeulmäckt i 
varandra korsande riktningar. Ur 
dalar och fördjupningar blänka sjö
ar och vattendrag. Backsluttning
arna äro klädda av tall .och grnn,. 
björk och' al; de jämnare markerna 
äro odliJ:d'e, mestadels med råg och· 
korn, havre och vete, potatis och 
rovor. 

Nyland, de Svenska kolonisternas· 
nya· land, är· nu den tätast befol
kade delen av Finland. Det är ·ett 
slättland, genomkorsat av låga berg
ryggar. Kusten är söndertrasad av 
talrika vikar. Man ser små sjöar 
och små, korta åar. Av människor
na ser vi intet. Men man kan här 
liksom i ett historiskt perspektiv 
drömma sig igenom landets histo-

ria, sådan den framträder ur gra
yamas dunkel, skildrad av Hassel
quist-Karimo i hans stora sago
cykel »Kumpujen Yöstä». Äter och 
åter igenkänner man där nere plat
ser målade av denne konstnärs· 
skickliga pensel. 

Finska kusten höjer sig på gra
nitgrund ur havet såsom en fäst
ning, försvari),d, av två bälten utan
verk. Utanför ftistlandets av smala 
havsvikar utskum� kust utbreder 
sig skärgårdarnas skogbeväxta öar, 
och ytterst mot havet ligger ett 
bälte av kala granitklippor. Det 
hela är förvillande likt den Svenska 
Roslagen och ·säTSkilt dess centrum 
Vik(ing)bolandet. 

Egentliga ... Finland, mestadels 
slätt, är· Finfands första kultur,,, 
bygd. Där landa'de S. Erik med sin 
svenska korshär. Där anlades 
Aur.alinna och de-åbodar, som blevo 
början till'en:stad. Där drömde den 
rödskäggig�:Hans Gustavsson (vase) 
sina landsförrädiska drömmar om 
ett självständigt hertigdöme. Dit 
sände han· senare som fånge sin 
bror kung Erik. Vi se under oss 
Aurajoki,, i vars smutsiga vatten 
tondikfaren Engelberg ändade sitt 
sorgliga liv . . . . 

Finland höjer sig alltmer ur ha
vet. Höjniugen ombildar landets 
yta: havsvikarna förvandlas till in
sjöar och kärr. Grund och klippor 
uppstå ur havet. Med varje sekel 
närmar sig Finland til.l Sverige. 

Uppe i norr skymta vi Nåden
dals birgittakyrka' och ett stycke 
därutanför presidentvillan i Gull
randa. Aeropla:net sänker sig nu 
hastigt, och vi gå ned i sundet mel
lan Hirvensalo och Ruusalo . och 
landa vid den senar,e . . På denna av 
sommarstugor översållade och för 
sina ekar berömda ö hämtar oss en 
automobil till Nådendal. 

* 



På en herredag i S. Telge 1438 
beslöts inrättandet aY ett S. Birgitta
kloster i Finland på en plats, som 
sl�u.He. utses . av Åbobispen Måns 
Ols_son Tavast, vilken tagit initia
tivet till stiftelse11. Denne man, som 
,;ar född i Virmo socken 1357, hade 
pi9inoverats i Praha 1398 ,,id 41 
års ålder och bli\1it biskop 1412. 
:Då han 93-årig lämnade Åbostiftet, 
flyttade han 1450 till Nådendäl och 
dog 1452. i en 
gå1·d mitt emot 
klostret. 

som förvaras i Nådendafs kyrfr
arkiY. 

»Sigillum fratrum monas�erii 
Vallis Gratie», till formen cirkel
runt, visar i mitten ' det, kors präs
terna bära å sin mantel. 

Bland de östgötiska systrarna in
tas en hedersplats av Stina Hans
dotter Rödh från Söderköping, vil
ken efter 10 års vistelse i Vadstena- . 
klostret reste till Nådendal 1440 

och dog där 1447. 
Hon har skrivit 
2-3- delarna av 
Codei A 4 i 
Kungl. Svenska 
riksbiblioteket : 
»the book, som 
. . .  syster cristin 
haiissa dotter h. 
scriffnat, gudhi. 
til hedhers och 
iderss allom tH 
h9gnadh». 

L Nådendal  
vistades c:a 1461 
-91 den flitige . 

·översättaren 

N å d e n d a l s  
klosterbygge ha
de börjat 1438 i 
hyn Karinkylä i 
Masku socken, 
och c : a  1440 dit
reste de första 
systrarna o. brö
derna från Vad
stena i Östergöt
land. Emeller
Ud kom Henrik 
Klasson Djenk 
1442 att skänka 
gården Ailos i 
Resa socken till 
klostret med vill
kor. att det skul
le förläggas dit. 
Kristof Johans
son v. Scheyern 
gav 1443 sitt 
samtycke_ till Naantalin k i rkko, Nådendal. 

J o'n.s Anderssön 
Budde (Buddha) 
elierReck (Räk), 
v��·av åtskilliga 
handskrifter he
va

h
is · i Kungl. 

Svrµska rik-s
hiblioteket. Hans 
i Stockholm gj or
da silverpaten, . klosteruppflytt- · 

· ningen, son). torde varit fullbordad 
1�45., Även den östgötiske bondeätt
lingen Karl Knutsson Bonde gynna
de klostret. Dess förnämsta donator 
var dock den nämnde Djelm's änka 
Lucia Olsdotter Skelge, som dog 
som klostrets pensionär 1498. · 

»Sigillum conventus · sororum 
1i1onasterii Vallis Gracie», av spet
sig ovalform, visade överst den 
ki'önta Himmelsdrottningen med 
Kristusbarnet på armen, och där
under knäböjer en Birgittinnnnna · 
framför en uppslagen ·volym · av 
Revelationes S. Birgittre. Sigillet 
brukades ännu 1572 under en akt, 

visande en Birgittimnunk i full or
nat, bruka:;; ännu i Nådendals kyrka. 

Klostret besöktes 1472 av Ste1�. 
Gustafsson Sture (3 sjöblad), som 
var en av dess donatorer. 

Då den ökände danske kyrk
s kändriren Otto Jörgensson Rud 
1509 på det mest bestialiska· sätt 
plundrade och brände Åbo, undgick· 
Nådendal samiua öde genom att be
tala en lösen ( enligt ett i KungL 
Svenska riksarkivet bevärat brev 
från Nådendal till Vadstena) :  >>0ch 
haffdom wij her i closteret ey hafft 
stragx the komma til Aabo wara 
brödher til them och fordregtingat · 
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n1et the111 om fhetta closter och 
stadhen tha. haffde the stragx annan 
cl,aghen nresth �pther kommith hiit 
och skenath och brrenth. lEn gudi 
warj lof.f ath wij gaffwom ena mög
helika summo XXV march i redha 
}Jreninger etc.» ( Broder Swen tordzs-
son). 

.Jämlikt sin recessakl av 1527 lät 
Gustaf Eriksson (vase) tilldöma 
sig flera av Sten Gustafsson Sture 
( sjöblad) till Nådendals kloster 
skänkta gods i egenskap av dennes 
»arvtagare>> ,  Han berövade klostret 
även dess kyr){silver. Den Romersk
Catholska gudstjänsten förbjöds 
dock först 1554 av den avfällige 
åbobispen Mil{ael Olsson Torsbius
Agricola, en fi'skarson från Torsby 
i Pärnå sockert. Munkar kvarbodde 
i klostret ännu 1558 . .Johan Gustafs
son (vase), som genom en ordinan
tia av 1575 ville återupprätta klost
ren, lät repa1;era Nådendal. Den 
sista nunnan, Elin, dog 1591 . 

Tillföljd av Södei·köpings riks
dagsbeslut 1595, val'igenom an »pa- . 
pistisk» gudstjänst förbjöds, läm
nades · klostret att förfalla, men av 
detsamma återstod 1652 ännu 
>> stoora murar». Kyrkan räddades 
genom att tas i bruk som socken
kyrka. 

Bland i N ådendal bevarade Ro
mersk-Catholska inventårier märks 
ett altarskåp med i trä skurna, må
lade och förgyllda bilder framstäl
lande mellan S. Bii:gittas och B. 
Catharinas bilder Himmelsdrott
ningens av . den gudomliga Treenig
heten verkställda kröning. 

Vi lämna� ��;, Birgittakyrkan i 
Nådendal · efter att ha uttalat den 
bön, varmed hennes östgötiske vän 
Nils Hermansson på latin hälsade 
Hennes reliker, då de landsattes vid 
Söderköping : 

Ros, den himmelsk dagg. bestänker, 
· Stjärna: som i klarhet blänker, 
hell, Birgitta, nådduU I 
Stänk Din godhet ned tiH gruset, 
blänk med rena himmelsljuset 
ned på j ämmerdalens mull. 

* 

I flygstationen f.irtgo- ,,,:j' teleföI1-
meddelande att täta dininfö1· vilade 
över Alandshav. Vi startade emel
lertid och passerade över Riniito 
och den. 5 · myriameter ,breda arki
pelagen till Skiftet, den gamla vat
tengränsen mellan ' Finland '. och 
Sverige. Om styrbord ha vi':'-snart 
de större Ålandsöarna som ett oav
brutet lågt skogsband. Under oss 
ligga låga, trädlösa berghällar, söm 
höja sig obetydligt över vattnet. 
Gammal Göthisk grund ! · · 

EU segelfartyg siktas om bah.ord. 
Det erinrar oss · om den uppländske 
torparsonen .Johan Ersson Nordberg 
från Nordanåker, som, då pesten 
utbröt i Finland 17 10, skyddade sig 
mot den genom att jämte hela sitt 
hushåll inskeppa sig på en välpro
vianterad· skuta, varmed han under 
flera månader kryssade av och an 
i ålandshav, tills .farsoten avstan
nat. Han var stamfar åt Asiakring
seglaren Nordensköld. 

Snart reste sig den omtelefonera
de dimmväggen framför oss. Pla
net höjde sig över molnen, vilka 
ovanifrån liknade·väldiga, solbelysta 
snöfält. Snett bakom oss avteck
nades på molnen planets skugga, 
stundom omgiven . av en gloria. 
Man kunde inbilla sig vara på väg 
öve1' polartrakternas eviga snö och 
isfält eller på resa till en annan 
värld. 

En engelsk dam bakom mig bör
j ade undra, hur vi skulle ta oss ned. 
Hon hade hört omtalas, hur planet 
vid ett annat tillfälle irråt kring där 
uppe ett par timmai· ·titan att föra
ren riktigt visste var. Vi hade bätt
re tur. · Plötsligt synt�s ett hål i 
molnfältet och däi· neie i botten 
skymtade land o'ch .,,atfon. En un'
derbar syn ! Vi h�de >Jrnmmit in 
över Roddslagens slcärgårdar. Synen 
påminde om d :r Gullivers resa till 
Balnibarbi och Lagado, Det var 
som att skåda ned från den flygan-
de ön Laptita. 

Månne ma'n i allmänhet vet, var- · 
för Sverige är ett ti·ots sin nordliga 
latitud så leende land? .Jordens 



nordiiga iwntinenter slutta mot den 
isiga Nordsjön, alltså mot vatten- . 
sidan, och förfrysa under polar
makternas övervälde. · Ett enda un
dantag är Skandinavien och Sveri
ges forna finska provins bakom 
Bottniska ·bukten, vilka slutta mot 
solsidan och därför erbjuda liv och 
odling av varaktigt fäste. 

En färd över de Svenska skärgår
darna är en ständig skönhetsnjut
ning, som aldrig förlorar på att 
upprepas. Jag har hört turister med 
hänförelse bekänna, att en flyg
ning över det Svenska landskapet 
vore deras livs skönaste profana 
upplevelse. Man erinras här om 
Szerszewskij-Chessin's entusiastiska 
skildringar av Stockholms skär
gårdar. 

Snart voro vi over Lidfogon och 
strax därefter netl,gick planet i Lilla 
Värtan och rusade in mot - Flyg
hamnens landningsbro. Bland pas
sagerarna voro också ett par fin
skar, som hade för avsikt att be
vista morgonmrssan i Djursholms 
Birgittakapell och därefter ta planet 
tillbaka till Finland. l)et är otvivel
aktigt en utflykt, som kan anbefal
las åt alla finsk.ar. Den, S0111 ,från 
Sverige vill vallfårda till Nådendal, 
kan taga ordinarie ·aeroplanet ,från 
Stockholm på morgof!-en, stiga ur 
på Ruusalo, därifrån vagnledes be
söka Nådendal och mot aftonen ta 
planet från Ruusalo tillbaka till 
Stockholm. 

A. F1•ederici. 

HAR l{ IRI( E N  S VI G T E T ?  
Vi har oplevet en Verdenskata

strofe og nu sp�rger man efter den 
skyldige, ikke just efter den, der 
brerer Skylden/Jor Krigen, men ef
te1· den Magt, der havde kunnet for
hindre Katastrofen. 

Da nrevner man i f�rste Linie 
Kristcndommen, Kirken, der har 
svigtet sin Opgave: at vrere Men
neskenes F0rer i Skrebnetimen. 

Paa Sp0rgsmaalet, om Kristen
dommen virkelig havde kunnet 
forhindre Verdenskrigen, kunde 
man f�rst svare med et Modsp�rgs
maal : krznde den overho,vedet for"' 
hindres ? Br�d den ikke ind over 
Menneskeheden med en Naturkata
strofes · elementrere Magt, som in- · 
gen, ej heller Kirken var i Stand 
til at standse. Dette kan vrere rig
tigt. Da Uvejret br�d l�s, var det 
for sent. Men saa lregger man ·blot. 
Skylden lrengere tilbage. l\lf.an saa 
jo Uvejret trrekke op, hvm·for gjor
de man da intet for 

.
at aJfvrerge , 

I dette ? 
Man har villet afkrrefte Beskyld- · 

ninger mod Kristendommen ved ai 
fremhreve, at der ogsaa var ,andre 
Aandsmagter, der spillede Fallit. 
Socialdemokratiet gennemf�rte ikke 
sin Militcerstrejke, Frimmeriet gav 
Humanitets-Broderf�lelsen en god 
Dag, visse Sekter vovede il<.lke at 
vrere Militrernregterc, da Fredre
landct kaldte . .  Men dette er ingen 
Undskyldning foi· Kristendommen. 
Dels giver denne sig ud for at vrere 
Krerlighedens Religion, dels var 
saa ·godt som alle . krigsf�rende , 
Kristne, - altsaa :V erdensl,rigen 
var en Kristendomsskandale af 
Verdensformat. 

Man skrerper Anklågen: i Stedet 
for at forhindre · Krigen, har Kri
stendommen - siger man - f.rem
met den ved at give den Plads i 
sine B0nner, ja endog ved at vel
signe Vaabnene. 

Hvad B�nnen ifor Sejren angaar, 
har man selvffi)lgelig ikke bedt 
Hrevnsalmer for :f'jendens Tilintet
g0relse, men simpelthen bedt for 
Fredrelandets Frelse. (Denne B�u 
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bliver ikke latterlig dervcd, at og
s:ia Fjenden beder om, at Krigs
lykken maa vende sig til hans For
d.el. Ellers maatte maii forhyde 
Landmanden at bede om Regn, 
1iaar Krowerten absolut vilde have 
Solskinsvejr.) 

At Kirken skulde haYC velsignet 
Vaab11e1i.e, er en »Krigsls,,gn». En 
Enquete, som Professor Dr. L. Kop
ler, Hnz i 0strig, foranstaltede ved 
Henvendelse til ' ledende Miliber
gejstlige i alle de Lande, der deltog 
t Verd�nskrigen, har fs,,rt til fs,,lgen
de Resultat : 1. Velsignelse af Krigs
vaabener er i Verdenskrigen hverken 
!)levet anordnet eller s,,nsket eller 
tilladt af den katholske Kirke. 2. 
Man kender ikke noget Tilfrelde, 
hvor en Feltprrest har foretaget en 
saadan· Velsigne]se. (Se herom Nor
disk Ugeblad if. kath. Kristne 2. 0kt. 
1932 Side 798.) 

Men hai· Kirkcn virkelig ikke 
gjort noget fol' · at afvrerge Katastro
fon '? -'-- Man kunde ber henvise tii 
de fire. sidste Pavei·s Kundgs,,relser. 
pels advarede de mod, ja forudsag
de Katastrofen, dels ss,,gte de at 
mregle med F·are for selv at blive 
m!shenkf for . at ville opgive deres 
neutrale Holdning. (Se herom Cre
do Mai'ts· 1 932 Side 76.) 

Man havde maaske ventet, at Pa
ven skulde grihe ind med .andre 
Midler, f. Eks. mecl Bandstraale ·og 
Iµterdikt, eller ved en ufejlbarlig 
Oöm ex cathedra . åt · udpege den 
skyldige og revse' ham. 

Saaledes trenker Helge Rode sig 
i, hvert Fald Paveds,,nrn1ets Indfly
qelse i det tredie R1ge, som er hans 
Fremtids Haab ( »Pl:idseri med de 
grs,,nne Trreer» Side 129). Ivfon Mid
delaldei'ens Tid er nu e11gaiig 'forbi, 
og den vender aldrig me1'e tilhage: 

Men kunde Kirken alligevel ikke, 
have gjort mere, meget mere ? Naar 
man ser bort fra de fire sidste Pa
vers Anstrengelser, kunde man ha
ve ventet, at Kirken genneri1 siri 
2000-aarige Virksomhed havde om� 
skabt Menneskeheden, saa at en 
Krig - i hvert Fald den, vi · har 

oplevet - . var en Umuligheci. I 
Stedel for ser vi de kristne Natio-
ner behersket af en forlf1gen Poli
tik, af Grusomhed, Raahed,. Had, 
grrensels,,s Egoisme, Pengebegrer og 
Nydelsessyge. Man kan forstaa, at 
mange har vendt Ryggen til Kri
stendommen, der har skuffet dem 
saa frygteligt. 

Svaret synes at ligge lige for. Det 
var ikke Kristendommen, men de 
»Kristne». Har ikke ,den moderne 
Civilisation i stedse stigende Grad 
unddraget sig Kristendommens Ind
flydelse. Har ikke det ene Aands
omraade efter det andet - si
elen Kant forkyndte Menneskets 
Autonomi -- erld::eret sig for auto
nomt, for uafhrengigt af Kristen
clommens Principper, af Kirkens 
Lovgivning?  Stat, Politik, Viden
skab, Litteratur, Kunst, Moral, __ :iit 
vilde vrere autonomt, sin egen Herre 
og Gud. 

. Overalt er l{irkens IndHydelse 
trrengt tilbage. Livet er sreknlari-
seret, verdsliggjort. Det afkristnede 
Europa urna sandelig slaa sig selv 
for Brystet, naar det sps,,rger, hvem 

· der har Skylden. Det maatte kom� 
me sa·alede"s, efler at · man havde 
berjbvet den Magt al Indflydelse, der 
alene vilde have kunnet redde 
Europa. 

Dette er altsammen rigtig nok -
nden dqg at vrere nogen Ls,,sning. 
Der rejser sig nemlig straks et nyt 
Sps,,rgsmaal : hestaar Kristendom
mens Sviglen ikke . netop deri, at 
den i kke for Alvor har formaaet at 
genne1i1syte Menneskeheden med 
sin Aand ? Sky Iden falder altsaa . 
ikke saa rneget paa de daarlige 
Kristne som paa Kirken og _ elens 
Reprresentanter i snrevrere For
stand, altsaa de gode Kristne og den 
hierarkiske l{irke. Kirken burde 
have Yreret det store Tegn, som 
Isaias forudsagde, det Tegn, om
kring h'vilket Folk.ene fylkedes, dfn 
Stad paa Bjrerget, der ikke , kan 
skjnles, del Lys i Stagen, der op
lyser hele Huset, den Surdejg, dei· 
gennemsyrer alt, 



Hvorfor er dette ikk� sket ? 
M:;taske er det godt at betragte 

Sp�rgsmaalet fra et historisk Stand
punl}t. Vi vil da finde, at hine evan
gelis�ce :ame�et nok har faaet deres 
Opfyldelse id{irkens Historie, dog 
aldrig saaled�s at Kirken helt igen
nem, var Jertegnet, Staden paa 
Bjrerget, Lyset i Stagen, Saltet eller 
Surdejgen. 

At disse Billeder mere er et Ideal, 
der ;skal tils,trrebes, end en Virke
ligh�d, der er til Stede, f�lger umid
delbart af aridre Udtalelser af Her
ren, 1 hvor han fremhrever, at der 
indtil den yderste Dag altid vil fin
des Klinte niellem Hveden, gode og 
daarlige Forvaltere, dovne og flit
tige · Tjenere, , Idoge og taabelige 
Jomfrrier. 

Det er disse Udtalelser af Herren, 
Kirken har lberaabt sig paa, hver 
Gang Sekterne vilde have Kirken 
som et Samfund udelukkende · af 
Hellige: Historien belrerer os da og
saa · om, at d�r ikke findes nogen 
Periode, i hvilken Kristendommen 
har sejret oyer hele Linien og helt 
ög holdent gennemtrrengt Samfun
det med sin Aand. Selv i d e  f�rste 
Kristnes Tidsalder finder vi dybe 
Skygger ved. Siden af meget Lys. 
Vi beh�ver blot at lrese Apostlenes 
Breve fremfor alt Korintherbrevene, 
Johannes' og Judas' Breve, for at 
h�re om Fraifald fra det rette Evan
gelium, om . alvorlige Spaltninger, 
endog blandt de Hellige, »Mange 
vandrer som Kristi Korses Fjen
der» (Phil. 3, 18) . 

Kirkens · Svigten og dermed 
N�dvendigheden af en Reform 
sarhiel af Hoved som af Lem-
1�er, begynder allerede i Apost
lenes Tidsalder. Lys og Skygge, 
,Sejr og Tilbagegang, Saltets og Sur
dej gens Kraft og s�rgelig Svigten 
findes. Side om Side i Kirkens Hi
storie. Heller ikke Middelaldei.'en 
var en Tid, hvor Kristendommeps 
Aand havde gennemsyret alle det 
private og offentlige Livs Omraa
der. Trods Enhed i Troen, trods 
My1ltik, Inderlighed, Korstogsibegej-
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string og enestaaende Godg�renhed, 
fandtes der tillige i rigt Maal Vild
hed og Raahed, Uretfrerdighed og 
Trang· ti1 0delreggelse og Veder
styggelighed paa de hellige Steder. 

Belrert af Evangeliet og Historien 
vil vi d a  heller ikke kunne krreve, 
at Kristendommen i vor Tid slmlde 
forefindes i en Idealtilstand, der 

· tviµger selv dens Modstandere til 
Anerkendelse. Allenhindst kan ,,i 
vente. sejrrig Kraftild(oldelse af den 
spaltede og · splittede Kdstendom, 
som Reformationen har skabt Man 
kan med Rette sp�rge, om Verdens
krigen havde vreret mulig, dersom 
Europa havde bevaret sin Trosen
hed. Reformationen . ,var ikke blot 
en national Ulyfdce for l{eformatfo� 
nens Moderland, hvis Kraft derved 
blev brudt, men en europreisk Ulyl�
ke, st�rre end 0stens Frafald, ja, 
naar vi trenker paa • Splittelsens 
Fortsrettelse ude paa Missionsmar
ken - en Ve11denskatastrofe som 
ingen anden. Dertil kommer end
videre, at Protestanti,smen i langt 
h�jere Grad end Katholicismen har 
mistet sin . religi�se �fogt over de 
moderne Menneskesind ;  for visse 
Retninge�i indenfor Protestantismen 
skyldes dette en pti:Qcipiel Afvis
ning af Kirkens lndbl;:mding i kul
turelle og ·,politiske Sp�rgsmaal. 

Det er Trosspaltningens Skyld, at 
vi . ikke lre1rnere ·har en1 Aan,dsmagt, 
der er .i s,and til at liolde Verden 
sammen. Og det har hrevnet sig i 
Ver,denskrigen. 

· De, der g�r Kristendommen an
svarlig for, at den ikke behetsker 
hele vort Kulturliv, kall' altsaa hver
ken beraabe sig paa Evangeliet eller 
Historien. Sk�nt · det er et Krav 
af Kristendommen, at ikke blot det 
private Liv, men ogsaa ·Politik, Par
lamenter og R•egeringe'r skal vrere 
dens Morallove underlagt, er det 
dermed ikke sagt, at deJte Krav og
saa vil ske Fyldest. Dette afhrenger 
ikke blot af ydre Omstrendigheder, 
(vi kan forstaa at en Kirke, der 
brerer Byzantinismens Lrenker -
trenk paa Spanien - vil savne Sm-



dejgens Kraft) ,  men ganske vresent
Ug af Menneskenes fri Vilje. Kir
ken er nu engang ikke nogen auto
matisk virkende Mekanisme, men el 
Naadens Rige. Naaden gives ikke i 
et Maal, der .n0der den menneskc
lige Vilje. Den bliver tilbudt. Og i 
.saa Renseende svigter Kristendom
men aldrig. Den Forl0sning, som 
Kristus har b;:agt, er en Kilde, der 
aldrig kan l0be tpr, og som alle 
har Adgang til. Men det er Menne.
skehrender, frie Menneskers Hren
der, der pser af den, de1i ene mere, 
den anden mindre, den tredie over
h-oyedet ikke. 

. Naaden til Samfundet gives ikke 
Hllliddelbart, men gennem det en
kelte Menneske. Selv A<:gteskabets 
r,akramentale Naade bliver fprst til 
Virkelighed i .den Grad som hver 
J,Egtefrelle personlig benytter sig af 
den. 'l'il Stat1>wagten naar Naaclen 
kun gennem elens menneskelige 
Brerere. 
. . Man skal derfor ikke sige : netop 

deri, at ikke alle Mennesker griber 
og gribes af Naaden, viser Kristen
dpmmen sin Syaghed . . Nej, det er 
ikke Kristendommens Uformuen
he_cJ_, der her,,ed aabenbares, men 
Menneskets vrange Vilje, hans 
Ugqdelighed, hans TTOds. Skulde 
Kristendommen g0re sin Inclflydelse 
greldende overalt i det . offen�lige 
Liv, maatte den tvin'geMenneskene. 
Men det vilde v::ere Gud uvrercU.gt: 

Vi staar da overfor det ubegrihe
lige, at Gud ikke betror det heBige, 
sin Sandhed, sin Naade, der be
tyder alt for Menneskene og for 
Samfundet, til _ Englehrender, men 
til 1\fenneskehrender, overgiver den 
til . Menneskenes gode _eller vrang.e 
Vilje, Nidkrerhed eller Fors01mne
lighed, Trofasthed eller Svigten. 

Og saaledes sker .det da, at .Guds 
Naades Vrerk svrekkes af Menneske
hrender og lregges �de paa !ange 
S_trrekninger gennem Verdensliisto� 
rien, saa det ser ud, soni om Kri-
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stendommen var blevet svag og 
gammel, som om Saltet havde mi
stet sin Kraft, som om den havdc 
svigtet - men i Virkeligheden er 
det de Kristne, der brerer Skylden. 
De lod sig ikke gennemsyre :1f  Guds 
Aand og er derfor ogsaa et daarligt 
Redslrnb for Naaden til andre. 

Ansvaret rammer alle Kristne, 
isrer dog dem, der i Embeds1{1edfpr 
skulde bringe Kristendommens Ind
flydelse ud i de offentlige Omraader. 

I Sted.et for at tale om Kristen
dommens Svigten, slrnlde vi bevare 
os et aabent Blik for .at se, lnror 
Kristendommen har .naaet sit Maal. 
Det . beh�ver ikke at vrere et Bud 
om Omvendelse - rundkastet til 
de.n hele Verden ' genne1ri · Pav�ns 
Kortbplgesender - · ogsaa . en j �vn 
Kristens helligy Livsvandel er en 
Bedrift, en Krisfondornssejr, selv 
om den unddrager sig R�f�rater og 
Interviews i Blad,ene. D�n · ?Jld
skabsfulde Ord : i de1� synlige .J(fr
ke · er de sande .Kristne . usynHge, 
kan forstaas rigtig, 11ai:ti' n;ia1l de1;
ved mener, at de.t bedste, .. det red
leste i Kristendonpnen for,sfaar elen 
Kunst at skjule sig for OffenfHg
hedens 0j1�e. Og derved bliver de.t 
ikke mindre ! 

Medens Fjenderne taler om Ifri
stendomipens Svigten, er vi Kristne 
ikke . mindre beg$rlige efter at se 
en »Menneskes�nnens Pag>) - livor 
.Jesu Sag seji·er over hele Linien, 
hvor alt er behersket af hans Lov, 
hvor hans Lrere staar som den, der 
virkelig har frelst Verden - men 
vi vil ikke faa. den at se ! 

Men faar vi ikke denne Dag at 
se, urna vi npjes med at se Guds 
Rige sejre i de, enl�elteSjrele og �,in
de frem snart hei·, snart der i den 
offentlige .Verden fo1: atter at· Hde 
Nederlag og for atter at 1·ejse sig -
thi Helvedes Porte skal ikke oyer·
v::elde den. 

A. Menzinger S . •  J, 
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D AN I E L  O ' C O N N E L L .  

Daniel O'Connell, Irlands befri
are, föddes den 6 aug. år 1775. Då 
man talar om frihetshjältar, tänker 
man sig vanligen män, vilka med 
vapen i hand, i spetsen för lika
sinnade, kämpat för sitt folks till
varö, som t. ex. Andreas Hofer i 
Tyrolen, vilken offrade sitt liv för 
Tyr9lens självständighet. Vad an
går Daniel O'Connell så är det 
niärfdiga, att ha.ns livsgärning, Ir
lands och katolicismens emancipa
tion i det Britti�ka riket, utfördes 
på fredlig väg. ·Däri var han sin 
tid överlägsen, ty .· den ena blodiga 
revolutionen avlöste den andra. .i 
Europa och Am�rika. Det vittnar 
om en egenartad själsstorhet och 
karaktärsstyrka . att kunna fast
hållit vid denna grundsats och inom 
ramen av det ordnade samhället, 
utan häftig omst,örtning, tvinga de 
maktägande att s�}änka Irland och 
katolska Kyrkan ;den frihet, som så 
länge berövats dem. Och detta fast
än O'Connell va1; en impulsiv, het
levrad irländare, med en häftig 
ovilja emot det engelska förtrycket. 
Men han. var samtidigt medlem av 
en jordägande · släkt, med alla en 
s.ådan släkts konservativa instink
ter, . om ock hans uppträdande i 
många fall var demokratens ; han 
var även av själ och hjärta katolik 
samt levde och verkade ivrigt för 
sin tro och sitt fosterland. 

Daniel O'Connels hem låg i en 
romantisk, naturskön trakt i grev
skapet Kerry på Irland. Hans fa
milj var en gammal hövdingasläkt, 
som ägt betydande besittningar, 
men· mist en stor del därav, på 
grund av de lagar som utfärdats 
emot dem, vilka voro trofasta mot 
l{jrrkai1. Han erhöll sin undervis
ning i de katolska kollegierna, 
Dotiai och St. Omer i Frankrike. 
Rektorn i den förra skolan skrev 
till gossens morbror, som bekostade 
hans skolgång : » Beträffande Da
niel hyser jag en fast förvissning 

om att han en gång konuner att 
spela en stor roll i det mänskliga 
samhället». Föräldrarna voro sun
da, praktiska människor, utan 
framträdande begåvning : släktens 
manliga medlemmar hade. mest va
rit jordbrukare eller officerare i 
främmande krigstjänst. Daniel, 
vars anlag pekade i annan rikt
ning, tvekade emellan att bliva 
präst eller jurist; liksom Sir Tomas 
More, den store engelske s'tatsnum
nen och martyren under Henrik 
VIIl :s tid, valde han det senare 
kallet. Den 19 maj 1798 fick han 
tillstånd att utöva advokatyrket 
och visade snart stor slagfärdighet 
och en medryckande vältalighet. 

Hans patriotism vaknade vid slu
tet av alla orättvisor lagen innehöll 
emot det irländska folket och isyn
nerhet mot katolikerna. Dessa ägde 
ej rätt att välja till eller att inväl
j as .  i parlamentet, de fi:p,go icke 
en häst värd över 200 Mark och 
vilken frärnling som helst ägde rätt 
,att genom tvångsköp övertaga en 
sådan häst. Ifall en medlem av fa
miljen blev protestant ei'höll han 
eller hon största delen av egen.do
men. Arrendatorerna fingo betala 
dryga avgifter till jorddrottarria, vil
ka merendels voro engelsmän, och 
dessutom erlägga tionde till staten 
och till den anglikanska prästen, 
vars kyrka de ej besökte. De katol
ska prästerna utbildades i Frank� 
rike; Spanien och Portugal och när 
de återkommo hem, understöddes 
de frivilligt av irländare ur alla 
samhällslager. Men en enhetlig 
sammanslutning för att tillvinna de 
saknade rättigheterna fanns icke. 

Då uppträdde Daniel O'Connell 
som folkledare. Han ägde ett ståt
ligt yttre, en kraftig, melodi.sk röst, 
en vältalighet utan like och en stor 
skarpsinnighet i bedömandet av 
svårlösta problem. Hans .försvars
tal för dem som ställts inför dom
stol för politiska förbrytelser, väck-



te sympati bland hög . och låg. År 
1805 hade han grundat en katolsk 
kommitte, som bestod av katölska 
adelsmän, köpmän och lärde, 1824 
bildades den »Katolska associatio
nen för frigörelsen», vilken snart 
räknade tusentals medlemmar. År 
1828 invaldes O'Connell i det eng
elska parlamentet, trots förbudet 
för en katolik att bliva parlaments
medlem. Han vann dock där akt
ning genom sitt sansade 11ppträdan
de och sin överlägsna begåvning, 
me11. bekämpades häftigt av the 
Tories, . det konservativa partiet. 
Han slöt förbund med de liberala, 
the whigs (peruken:ia). Dock in
sågo de ledande männen i den kon
servativa regeringen, Sir Robert 
Peel och Hertigen av V\Tellington, 
att en Emancipatiönsakt var nöd
vändig för att ordna förhållandet 
mellan England och Irland, varför 
de genomförde densamma år 1829. 
Supi'e1iiatieden avskaffades för ka
tolska ämbetsmän, såsom med de
ras samvete oförenligt, Kyrkan fick 
intet underhåll av sbi.ten, men till
läts ätt fritt utöva sin verksamhet, 
katoliker fingo ratt att väljas till 
parlamentet och till statsåmbeten. 
Dock borttog man från arrendato
rei·na rösträtten, inskränkte klost
ren och förbjöd biskopstiteln att 
bäras. O'Connell beslöt att det sista 
förbudet skulle ignoreras. · Många 
katoliker fingo nu statsämbeten, 
men O'Connel förbigicks markant, 
enär han var både fruktad och ha
tad av sina motståndare. Av ir
ländska folket omfattades han med 
den djupaste tillgivenhet och· be-
undran. · 

Han uppgav nu advokatyrket för 
att ägna sig helt åt fosterlandets 
sak. Till Irlands protestanter rik
tade han en vädjan att förena sig 
med honom för att minska skat
,terna, befrämja handeln och av
skaffa missbruk, en vädjan, som 
delvis vann genklang. Han började 
att arbeta på upplösning av unio
.,11en med England och grundade en 
Anti-Unionsförening. Hans djärv-
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het gick så · långt att lian· i · ·båtle 
England och Skottland · höll agita
tionstal emot Unionen och därvid 
vann en viss popularitet bland de 
breda lagren, men även ådrog sig 
fiender genom sina skarpa uttalim
den. Han ursäktade sig med att 
han ej hyste hat till någon och' att 
man ej bOl'de väga hans ord på 
guldvåg. Motståndarna gåvo ej 
efter i våldsamma beskyllningar 
mot honom och statslilän, t. ex. 
Disraeli och Peel, utmanade honom 
på duell. Han nekade att mott;iga 
deras utmaning och kunde gpra 
detta utan att synas feg, då han en 
gång · i sin ungdom haft en duell 
med en skicklig fäktare och utgått 
som seg,rare ur stride11, Hans �ot
part d'Esterre hade dödligt träffats 
och O'Connel sörjde hela livet ige
nom över . att hava . dödat en män
niska, samt ·bar ständigt en s,'.art 
handske på sin högra hand till på
minnels_e om sin synd. 

Under :år 1843 ordnade 11:in ni�ss
möteil i hlan'd:, där han entusias
tiskt applåderades : en 'gårig vpi"o 
800,ÖOO ni.ånniskoi' samlade .i det 
fria vid ·en demon�ti"atiön för Uqio
nens tipplös1tfog. Biskopa1' öch 
präster deltogo däri. På _Tai·å Iijlt 
en historiskt ii1iiinesrik'. plats saµi� 
lades folket den 15 augusti, M��·ie 
Hin1melsfätdsdag, med 1rilisikkåre1_!, 
fanor och säckpipblåsare. På liul� 
len byggdes sex altare, dät mä�iior 
lästes, O'Cönnell kom dit n�n fy1'
spänd · vagn med en harposp�l:i: 
re, ,som spelade gamla irländska 
f�lksångei:· . . Tio

0 

h1sen rytta1;e .  ·ofll� 
gavo honom, , da han talade enf ot 
England och Unionen. I engel��{å 
parlamentet förfogade han över :4·5 
irländska röster. Det var dock en 
hård kainp, han förde, ty det eµg
elska överhuset (House of Lords) 
var ytterst fientligt mot . katolicis� 
men och stämningen i England, var 
icke den bästa, enär den allmä.nna 
opinionen upphetsades av tidn�ng, 
arna, vilka µtnyttjade den engelska 
patriotismen för att motarbeta 
O'Connell$_ . rättvisa , ,krav. Penne 



!itåck dock aldrig 'under stol med 
sfö religion: Föt'e sitt inval i parla
'm�iitet skrev · han i valuppropet: 
>>'Sofi katolik kan och vill · jag icke 
:sväta den ed som fordras av paria� 
mentets medlemmar ; men - den 
·:myridighet, som föreskrivit eden, 
lian också avskaffa den . . . Däri 
står bl. . a. att mässoffret och an
r�pandet av Jungfru Maria och hel
gonen är avgudadyrkan. Med en 
qylik ed befläckar .i ag icke min 
själ : . .  Skicka mig till parlamentet, 
s� blir den eden troligtvis för alltid 
avskaffad. Jag är beredd att främ
fa . katolikcunas och den allmänna 
frihetens sak». · 
_'i'.Det var stolta ord, men han upp

fyllde äve,9- det löfte han givit; han 
vilade icke förrän · de värsta orätt
visorna • försvunnit. Klosterordna1·

. ri�s välfärd låg honom varmt om 
'njä'rtat När i emaricipationsakten 
för-0rdriingar emot dem införts, 
uppbjöd O'Connell hela sin för
måga och juridiska skicJdighet för 
:att .hindra deras tillämpning, »Jag 

. är tiggarmunkarnas givne försva
' rare, · »skrev ,han : ,j [ ett brev . till en 
r,•.anciskanermunkj , :»·ett memento i 

· IQ.,ässanl ' är · det pästa honorar jag 
k1:tn få».  De · irländska prästerna 
och munkarna ·stodo trofast vid 

· hans sida. , och Uppmuntrade folket 
. att stödja, honom. O'Conpell for till 

k�tedralen i kaross, tog av sig man
. te{ och gul�lrndja vid ingången, i 
d(!t han skamtsamt sade: »Borg
m.ästaren får ,vara katolik, men äm-

'· h�tsdräkten är. god protestant». Han 
1 fr?mlade själv , ett förslag om att 

" Lord Mayor turvis skulle ,,ara ka
'· folik , och protestant, vilket även 

genomfördes. 
Han ansågs vara frlands okrönte 

konung, men under sin frihetskamp 
hade han uppväckt en stor del av 
de engelska statsmännens hat bch 
de igångsatte 1844 en process emot 
honom, vari han beskylldes för att 
vara revolutionär och uppviglare. 
Fastän han i sitt försvar påvisade 
sin starka fredsvilja och att han 
föl'hindtat upprör och lagöverträ-
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delser, . dömde_s han dock till ett års 
fängelse och till höga böter. I sep
tember 1844, förklarades domen 
ogiltig av Englands högsta domstol 
och O'.Connel] frigavs under folkets 
jubel. Hans hälsa var dock bruten, 
delvis av aHehanda missräkningar 
och sorger. Han kände att han icke 
skulle kunna fullfölja sitt verk, Ir
lands självständighet: de yngre 
gingo sina egna vägar och- vm·o 
mera stridslystna än harr. Hungers
nöden i landet 1846-4 7 -g1·ep djupt 
hans känsliga sinne och personligen 
gjorde han allt, vad som göras kun
de, för att lindra den. Hpns varm:i 
vädjan i engelska parlamentet om 
hjälp för sina nödlidande lands
män, vann endast föga anklang, 
tusentals irländai·c voro tvungna 
att emigrera till Förenta Staterna, 
många <logo av svält . 

I mars 1847 avreste O'Connell 
med sin läk�re till F.rankrike, för 
att söka vila och läked01'!).. I Paris 
hälsades han högtidligt som Irlands 
Befriare av Charles · de Montalem
bert, vilken ·sjäh1 i sin 'irnmp för 
religiös och lJOrgerlig fr�het, besj ä
lats av samma anda som O'Connell. 
Denne blev ,djupt rörd av denna 
hyllning av franska trosfränder. 
Hans hälsa försämrades emellertid; 
han var på väg till Rom, sitt läng� 
tans mål, men insjuk.nade svårt i 
Genua och dog där efter att med 
djupaste andakt hava n,10ttagit de 
sista heliga sakramenten, den 15 
maj 1847. Enligt den döendes ön
skan uttogs hans, hjärta och fördes 
i en silverurna till Rom, där det bi
sattes i Sant' Andrea. En båt med 
1ians kista anländ� till Dublins 
hamn och mottogs lhed storartade 
sorgebetygelser. Ett upprop av Re: 
pealföreningen prisade . ,honom så: 
som Irlands hjälte och befriare, 
som · den livgivande anden, folkens 
ljus. Han hade själv en gång skild
rat en sann frihetsvän sålunda : 
»Gud, Kyrkan och fosterlandet eller 
fastmer, Gi1ds ära, Kyrkans frihet 
och fosterlandets : lycka, äro de tre 
målen för han$ verksamhet; de äro 



de höga föremålen, de ,enda Jöre
målen för hans kädek, Han älskar 
sitt land, ty ,han giver dt'\t ,sitL jor
diska liv, han älskar . än . . mer sin 
Kyrka, ty .han giver , henne ,sitt 
hjär.ta; han älskar Gud mest, . ty 
han (givet Honom sin själ. 

E1,1 ay . O'Connells .biografier har 
sagt om honom, att han i reiigionen 
fann tröst och stöd i alla prövning
ar och visade stor vördnad · emot 
kyrl�liga myndigheter. Hustru och 
barn älskade han varmt och de 
återgäldade honom med en upprik
tig \Hlgivenhet , och beundran ; det 
irländska folkets kärlek hade · han 
redan i ungdomen vunnit och be
höll det intill sin död. · . De som 
kommo efter honom, Parnell, med 
flera frihetskämpar, arbetade vida
re p_å den grund, som han lagt. Den 

store engelske · statsin����rt, .G{ai
stone, gi'ckj . hans ,fotspå;r . .  oöh . ågite

. mde, ehm:u. troende .. pr.ole!>fo�lj>rih 
patriotisk "'ngelsmail, --�fo.r ,Itläti,Us 
Home Rule ., (självsty(�ise.) l, . yilken 

· han lyckades ,genomföpi/ A.tA9�2 
blev Irlarn;I, fris,tat .. und�r. , ,1;ll!iglåt,:fl, 
men under de senäste ål.led liar 
de Valel'a · kämpat föt etl · st8rte 
självständighet. I mycket , pålliin
ner de Va.lera om O'Contiell, ej 
minst genom sin stora vordhäd öch 
t;llgivenhet för Kyrkan, mert hlin
dre i fredsvilja och statsklolthä $n 

I djärv och . skicklig fp-lkleqa� ,.av 
' · storslagen · typ, 11i.'r ·han1docl<) ·tå 'iHt 

han på det hela taget ät eri vä'tdig. 
efterträdare till Daniel O'Cott.hell, 
Irlands störste son. 

!Carin spat�.e. 
' I 

HYMN ' PA l(RISTI KONUNGADÖMES FEST. 
· ' 1 .U H .... ': 1  

FÖi{ SVERIGES KATOLSKA FÖRSAMLJN,<; .. 4.R, . , 

AV ARWED .BOTSJÖ. , I l 

Hen·er1-, l(onungen, m ar�t 
för hans, s tora härlighet, 
påra hjäl'tan honom bära 
lo.v för hans · barmQ.äI'tighet. 
Segerkronan, som han bär, 
nåd 09h f1:id oc.h ,  sanning är, 
och hans spil'U k{irlek hetel' 
genom tid och evighetel'.�1 

flimmelen hans il'on föl'bliver, 
jorden är hans f otapall, 
han i ljuset sig beskriver, 
ljus av ljus föl'bliva skall. 
Genom morgonen han styr 
sina fjät, när dagen gl'yr, 
och på nytt den famn utstl'äcker, 
som hans skapelse omräcker. 

Här på joi•den i naturen 
han sin sköna boning , l'ett, 
clär i undrens mängd f:1·ambme�1 
vittnesbörd om si[J han gett

1 

' . . 
, . .  , ' ' ' ' I ' . . " 

och i Sakl'<iUJc,ff!(ets #criid , . 
, han, vår l(q11,un.9 är o .. <;h Gtdli , . ; i. · 
som sin kärleks l'åd 'fö1!kll.rl.ftat 
och oss · se och mät tas µrlndt. '. · 

, .  
Däl' församlai· han ;ih �kar�\-· . · . 
dä!' hans Hyrka grundqd stµ� 
och den stod av eld sk,qll Vi:J�rt1 
som Gud$ ömar föregq,:. , . , . , 
T1·on ger dems blick de# glii�( , . 
böne�is vingar kraft oq]J stifdi :. , . 
1iä1· de gå sin Gud till :mött · 1 , ,  
i den. al'la väktens. sköJJ. . 

1 
. Tantum e.rgo Sac1·qmfntuc'n 
Veneremur ce1·nui: 
Et antiqzmm documertfmh 
Novo cedpt l'itui 

. -; j,i.bla�: själ.en ut, sam tror, 
i. elen vita häi'ens choi', 

· ,då han , jordens k.rets s.kall· döma 
och sin vredes skåla,. tömma. · 



Jes·us Kristus ·är vår glaven 
i · de1z ·stora våndans . s tund, 
.då de bäva, bergen, haven, 
·störta samman i sin grund.· 
över domsbasunens ton, 

.,· �triumfera ·då skall tron, 
• [(yrkån och Guds folk fö1·lossas, 
;dems fiendCJ' förkrossas. 
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Dina trognas hjärtan glädas 
åt din snara ankomsts dag, 
då · vi löftena iklädas, 
men med 1·ena sinnelag. 
Tid ej mera är, ej jord, 
himlarna din Allmakts Ord 
evigt skola återskalla 
och dig, Konungen, åkalla. · 

Sjunges till svensk koralmelodi . 

. DEN H. FRANS AF ASSISI OG MODERNE 
1 1 · . 

· AsT:RoNOML 
. . •. 

SVAR TIL HR. S. NILSSON (N. D. A. 15. 8. 33). 

I Nya DagUgt Allehanda af 15 .  8. 
( »Naturbetra4-telse i Roslagen» )  
bringer Hr. S. Neander Nilsson min 
Artikel »Meq.nesket -- et Fnug i 
T.ilvrei·elsen» (Cre.do Juli 1933) i 
Modsirtning r tH Frans af , Assisis 
Natur�etragtning og finder, at mit 
Syn paa Verdensaltet er · uinenne� · 
skeligt, »måttlöst ohyggligb, sna
rere :iuaterialistisk end kristeligt. 
Hr. Njlsson foretrrekker et levende 
Unh,ers ., med . befolkede IOoder, 
usyi;ili�l !Nei."vetraad:�, >>hemlighets
fullf sartibai1d>> . mellem Mennesket 
og Kosri1os og gs,ir den hellige Frans 
nrermest. tH Sol- og Maanedyrker. 

Men Frans af Assisi har ikke 
gjort Himmellegemerne til »leven
de>> , . endsige >>g1iddoh1melige Vrese0 

ner». , Naar · han kalder Solen for 
Brodei· og Maanen for Si,Sster, er det 
simpelthen, fordi de er Guds yndige 
Skabn;nger, fren1gaaet söm han 
selv af Guds Almagts Haand. Der
for fs,ilte han en inderlig Samhs,irig
hed med. dem og indb�d dem ' 1il
sammen med sig at lovpi'ise deres 
frelles Gud og Skaber. 

Var det blevet Frans fonindt 
pludselig at · se Vei·den med en 
mode11ne Asti'onoms 0jne, ,,ilde Sol0 

·sången 1ireppe · vrere forstmnmet 
paa h:ms · ·Lreher, · Efter · at vrere 

kommet sig af den fs,irste Uhygge 
vilde han - maaske med stf<1rre 
Grebethed - ogsaa da have kaldt 
Maanen med sine df<1de Krakre for 
sin Ss,ister, <_len vreldige �ol for sin 
Broder og de fjerne Fiksstjemer t'or 
sine Ss,iskende. 

Men om han omvendt vilde have 
kl!,ldt befolkede Inoder og levende 
Hfounellegemer for Brf<1dre og 
Sf<1stre, finder jeg meget tvivlsomt. 
Det er nemlig ' langtfra givet, at 
eventuelle Mars- eller Venusbeboere 
er som vi. Vi maa vist snarere an
tage, at de er helt anderledes artc
de, Vtesener med seks Ben, 0j�e 
saa store som runde Taarn, med 
grpn eller blaa Hudfarve, Sanser for 
ultrars,ide ,. og uU'raviolette Straalei· 
og Magnetisrne. , Maatte saadanp.e 
V resener ikke fo1•ekomme en Frans 
af Assisi fremmede · og uhyggelige, 
i Stedet for venlige og beslregtede. 

Og saa leveridr,, hesjreledc Him
mellegemer ! - hvor forf::ei:dende ! 
En Fiksstjei'I1e med kuglerund, 
leinmelps I�rempekrop, med et Hjer
tc, der dirrer af Tusinder af Cel
siusgrader, grebet af vanv,ittig St. 
Vejtsdans, udspyende blodrs,ide Pfo
tuberanser ! Hvad maatte Frans ll'( 
As·sisi tre1ike öm tlisse besjreleLfo 
Kloders Sincleiag? Er de venlige 



mod Mennesket eller ikke sn.a1:ere 
vilde Uhyrer med. elementrere, gi
gantiske Lidenskaher, fulde af Had 
og Ondskah ! - Kun godt, vilde 

241 

han have sagt, at  disse. ».Brpclre og 
Ss,istre» er Hundreder af Lys.aar . 
borte ! 

A .  M enzfoger S .  J ,  

OM · DE SJU SLAG AV SKADA FÖR VILKA VILJAN- ·ut�· 

SÄTTER SIG GENOM ATT SÖKA SIN GLÄDJE I VÅR

DEN SOM TILLHÖRA DEN MORALISKA ORDNINGEN. 

(I sin bok Bestigandet av berget Karme/ 

framställer Sankt Johannes av Korset d\! 
faror, som alltid ära förbundna med till
fredsställelse över allt i världen, so,m icke 
är Gud. Vi meddela här kapitlet XXVI, 
som skildrar de olika riskerna för sådana. 
son1 s9k�'.- sin _ g1idj �, i sina egn·�- god�·

1
gär- · ·'i 

ningat' och andaktsövningar.) , _ '  I• ' - ·• - . . 

De s,ärskilda:-f�rör för vilka iriän,- . 
nisk�ff kan. uts�tfa sig gell_om de_n 
tanklösa glädje, som hon finner i 
sina egna goda gärningar och an-

. daktsövningar, äro så mycket far
ligare, som de alla ärb av andligt· . 
slag. ,Jag finner sju dylika, som jag 
nu i korthet vill framställa. 

Främst bland dessa skulle vi 
nämna fåfängan, högmodet, den 
falska äran och förmätenheten. Det 
är omöjligt att glädja sig över sina 

· .. gärningar utan att uppskatta dem. 
Härav följer skrytsamhet och ,de 
övriga fel, som äro dennas oski.lj 
aktiga följeslagare. Farisee11-s bön i 

_ templet (Luk. 18: . 2 ) ,  som . skr.öt 
med sin fasta och andra goda verk, 
ger - en god illustration till denna 
sanning, 

Den.andra skadan sammanhänger ., 1 

_ nära med den fö1'.sta. De11 består 
..• däri, att man gör förhatliga jäm
, ,förelser, att .man anser andra män-

niskoi· dåliga och ofullkomliga och 
·· menar, att der!ls . uppföTanqe och 
. handHngar äro _ mindre fullkomliga 
_ än_ .ens .egna. .Sålunda ogillar man 
,, dem i djupet av sitt hjärta och dra- · 
: ger · sig icke ens för att kläda dessa 
tankar i ord. Sålunda talar ocl5-så 
fariseen : . Min Gud, jag tackar .dig 

attjag icke är som de andra män� 
niskorna, rövare, orättfärdiga, äk
tenskapsbrytare eller såsom denne 
publikan (Luk. 18 : 1 1 ) .  Sålunda 
drog en enda handling honom ned 
i ett d11bbelt fel: att uppskatta sig 
själv o.ch förakta de andJ-'.a, Ilµr 
,många kristna i vå1;, tid falfa icke 
i sa nuna fälla och siigä : · Jag. �r 
i_cke sMan som' den Qch den;i:.j ag� ·gör 
icke det eller det, som X gör eller Y. 

, Man påträffar till och med sådana 
som_ Ö:Verträffa fariseen i själv
belåte1ihet.. Denne såg visserligen 
ned på hela världen i allmänhet och 
på publikanen i synnerhet sägande : 
Jag är icke sådan som denne man. 
Men df;)ssa som jag talar om gå 
ännu ett steg längre. De förarga 
sig, OJn de höra sin nästa beröm
mas och l�änna avund · mot sådana, 
som överträffa dem själva i god
het och dygd. 

Den tredje. skadan består däri, att · 
dess_a. människor ha för vana att i 
sina, handlingar söka sådant som 
smickrar deras_ egenkäl'lek och . att . 
upphöra med sina goda verk, då d.e • 
ej läq,gre kunna hoppas, . att de 
slrnla 'rendera .dem nöjet att , hö1'a 
sig berömda .av andra. De göra som . 
Jesus säger allt för att bliva sedda 
av mä.nniskorna (Matt. 23 : 5 )  och . 
handla aldrig så, att de endast .ha 
Gud för ögonen . 
. Den fjärde skadan är en följd av _ 

före,gående. Det är borttagandet av 
den himmelska lönen, därför : att de , 
i .  detta livet ha eftertraktat jordisk 
lön genom alla slagav glädje, nöje 



och tiUff.edsställelse, som · äro . för
hun1d�i?'Afed, ':d�rirs i:iebmnliga . ] i1-
ti'e�a'1;1. i�geV '1Hfä; Vår Herre, att 
d�fl�IJ. . .  ip.änriiskor »redan fått sin 
lön ?» ;(M�ff:::..6: 12). Sålunda hämta 
d� RV aJla sit)a verk endast plåga 
ocl� · förvirring utan att kunna göra 
\1:i1�P�'�K på den minsta' belöning. 
Ac�: �w· djupt är icke rlet elände, 

P. Dominicus:Johner: ·El'

JcUlru,ng des Kyniale. Fried-
·, rich . Pustet, · Regensburg 

1933 (128 Sjder) . 

P, Johner er ikke ubekendt i 
Danmark. 1931 udkom hans »Gre-

• 

1

g°()rlR��k Kofah ' oversat af ,Johs. 
a1;uu�, I. · IJ, ·Schultz ·Forlag (an
:rn�dt i Credo 0kt 1,931 og i Nor

' ·dji1k' Ugeblad 1931; Sf 818) .  · Des. 
uden fandte:, der haade· i Credo Dec. 

' 191!� · og No1·disk Ugeblad 1929; S. 
· 830, Anmeldelser af :Johners »Neue 
· Scq.\de des Choralgesangs» og »Die 
· Stinn-· und . Festttrgslieder der 
· föreµ�» .  I Fjor havd·e : vi Lejlighed 
tU j\t Irere den berpmte Koia'lföi:
sk,�i· personlig at ·kehde, idet han, 
·jni;}J:iudt I af · Katholskr Kantor- · og 

. '?v��nis�forening, hol�t · et Kursus 
l · g,;egonao.sk Sang,, • d'er valde Op
niwr�somb.ed ·. ogsaa; i' . ikke-kath'ol-

, • 1 i : ,  ) I  ' 
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vari detta onda nedsänker niänni
skornn. ,Jag håller det · för säkert, 
att de flesta verk , som göras i of
feiitlighet.()n ' äro �felaktiga eller vär
delösa 6ch att de äro ofullkomliga 
eller bristfälliga i Guds ögon, eme
dan de icke äro frigjorda ifrån ego
ismens eller människofruktans bi
avsikter. 

! 

B Ö CKER. 
ske Kredse, navnlig blandt Theolo
ger og Universitetsfolk. Nu har P. 
Johner igen udsendt en Bog - om 
Kyriale Ronianum - der . burde 
vrere i alle deres Hrender, de�· leder 
Sangen i vore Kirker og Kapeller. 

Bogen ligner i sin Fremstilling 
den fs,'S1· rtrevnte : »Sonn- und Fest
tagslieder», hvis Synspunkter, 
baade musikalske og liturgiske, ·her 
anvendes paa Kyriales Sange. Og
saa i den'ne nye Bog er der ind
slr!<iet mange interessante histori
ske Oplysninger, saaledes f. Bks. 
om den kendte Missa de Angelis, 
at dens Navn skriver sig fra, at 
den i det 17. Aarh. af Franciskaner-
1ie blev sunget i ·  Englenes Votiv
messe ; at den ogsaa kaldtes for 
» den spa'nske Messe», vistnok fordi 
Gloriamelodien · kommer fra den 
mozarabiske 'LittirgL 

P. Johnel' et ikke en blind, Tilbe-



d_er af den gregodanske Sang. Ved 
Siden af den varme Begejsfring ,for 
Koralen og deil kyndige FTemlreg
gelse af dens uudt�mmelige Sk�n
heder kommer ogsaa Kritiken til 
Orde. Tit i nrensomme Vendinger, 
som naar han i den 5. Messes San
c tus fortolker en forstyrrende Pause
streg som »Trykfejl» eller naar han 
om d.et 6. CI'edo-som mangler i den 
Vå.tikanske Udgave - siger : »Kun 
helt objektivt trenkende vil kunne 
.finde sig ·til rette med denne Me
lodi»; men nok saa ofte mere ufor
beholdent, som naar han kalder Me
loclier., »ufäknemmclige, hule, affek-· 
terede» eller tilegner sig Rassegna 
grego1·ianas Dom om den 5. Messes 
Gfol'ia :  »en af de uheldigste Melo
dier i det Vatikanske Graduale, som 
Ii1an i sidste 0jeblik endnu vidste 
at smugle" ind i det». Gentagne 
Gange . finder han, at det er for
staaeligt; alderme Melodi har »fun
det sin · Plåds i Tillregget» ( Cantus 
ad · libitum) eller 'blev bestemt for 
se·miduplex-Fester. 

P'. .John.er er ikke blot Koralfor
sker, men ogsaa Koralpraktiker. 
Sa'aledes kommer han selvf�lgelig 
ogsaa ind paa Sp�rgsmaalet »Folke
l(oral». Han sammenfatter sin Op
fattelse i f�lgende Ord : »Hvad 
Oidinarium miss& - altsaa Kyri
alets Messer - angaar, er det ·gan
ske vist sandt, at l(yrie fra Begyn
delsen af har vreret Menighedssang, · 

at Sanctus blev fortsat af hele Me
nigheden, ' og at Pave SergiJJs I 
( t 701 ) overdrog Udf�relsen . .  af 
A:.gnus Dei til, Klerus og FoIJcf:M,eh 
den historiske Sandhed n�dsager ös 
tiJ at sige, at fra det 10. Aarhuiidre
de. deltog . Mertigheden mindre og 
mindte i disse Sange. Den egentlige 
Sclwla . canto1·um» . ( Sangerskole, 
grundlagt af Gregor den Store) 
»vandt stadig st�rre Betydning. Un
der dens Indflydelse blev Melodier
ne rigere og rigere, saa Menigheden. 
nresten ikke eller overhovedet 'ikke 
niere kunde synge dem. Man maa 
derfor si'ge; at af de Melodier, som 
er samlet i ·det Vatikanske Kyi"iale, 
ei· kun nogle faa ,blevct . sunget af 
Menigheden'» (,f. Eks. Missa 16 og 
18). » Deraf t�r man sikkert dra ge 
den F�lgeslutning, at man ikke kan 
forpligte Menigheden · til at synge 
dem alle sammen. Dermed er dog 
ikke sagt, at »Menigheden afi Dag» 
� der har .faaet al miilig Sang
undervisnin'g i Skolerne - »naar 
den blot hår god Vilje og Krerlig-
1ied til Litui·gien, ikke efterhaanden 
,,il kunne tilegne sig Flertallet af 
disse Melodier». - Til Slut skal jeg 
henlede Opmrerksomheden paa det 
interessante-ste Kapitel 7, hvor P. 
.Johner ·giver · et fyldigt Udkast til 
en liturgisk.i Prrediken om Messens · 
Responsorier. Det anbefales til 
Bl'lig paa vbre Prredikestole. 

A .  Menzinger S. J. 

C R E D O S  F O N D. 

Transport Kr. 
Ränta för 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,, . 
Vän i Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . .  : ,, 
Engelska Sjöoffieerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Arildspilgrime1' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

9,1 82 : 56 
31 : 25 

100 : -
20: -:--
13 : -

Summa Kronor 9,346: Si 

Största delen av räntorna på fonden måste alltjämt 
am1ändas för löpande utgifter. · 



En stor dag for Hamar. 
iJöminikanerordenen, som efter 

nesten 400 års fravrer kom tilbake. 
ti1 Norge i 1921 ·og etablerte sig i 
Oslo med kloster og kirke, har nu 
fått en ny stasjon i Oslo Aposto
liske Vikariat, idet Hs. H�irerverdig
het biskop Mangers har overdraget 
ordenens dyktige ferlre_ menigheten 
i Hamar og tillig·g.ende distrikter . . 
Dominikanerne kaniogså her }Jygge . på gamle qrdens-tvadisjoner. I No�·
ges storhetstid hadde Sankt. Dom1-
nikus's s�nner nemlig også , ber et 
kloster som det ennu er murrester 
av; ute på Storha1nar g�rd ·ve� si
den av de. navngjetne dpmlorke
ruiner. 

·Det blev derfor en st9r og strå- . 
lende festdag for Hamar, cla Domi
nikanerne s�ndag : .elen 20. august 
holdt sitt h�itidelige inntog, i St. 
Torfinn's Kapell og pater A ndl'Cas 
Alby 0. P. innsattes som sogne
prest på Hamar. Monsignore Dr. 
/(. f(jelsiI'up, som i 1924 grunnla 
menigheten og var dens sjelehy1;de 
helt til 1931, hadde av Biskopen 
fått det rerefulle opdrag å lede h�i
tideligheten som hadcle samlet en 
veldig skare både av katolikker og 
an:derledes-trocnde. At begivenheten 
omfattedes med levende interesse, 
ikke minst av · Dominikanerorde
nens venner, vil forstås, når nian 
h�rer at der var kommet katolik
ker fra Sverige, . Frankrike, Eng
land etc., foruten en hel del til
reisende fra de andre , Mj�sbyer og 
Oslo. Som representanter for or
denen �- forutcni pater Alby selv -
mf1tte prioren for; dominikanerne i 

Oslo, patei· Dr. H. D. Bechaux, og 
pater . d' Argenlieu· fra Stockholm. 

Den uforglemmelige h�itidelig
het begynte med at pater Alby i 
h�iticlsfull prosesjon og under klok
keringning f�rtes inn i det festlig 
pryclede kapell. Efterat utnevnel
sen var kunngjort og elen nye soge
prest hadcle avlagt trosbekjennel-. 
sen gikk monsignore Kjelstrup op 
på prekestolen og tolket i en tale 
dagens store hetyclning båJ}e for 
elen opblomstrencle menighet på 
Hamar og for Dominikanerordenen. 
H�imessen holcltes så av pater Alby 
som efter Evangeliet holdt en be
geistret og ypperlig fremf�rt pTe
ken om Troen og dens evne til å 
gj�re livet rikt og lyst. Ved aften
andakten holdt pater Bechaux en 

· tale som sent vil , glemmes. Varmt 
og liv:fullt gav han uttrykk for elen 
talrnemlighet dagen opfordret til og 
lovet at den gamle historiske orden 
som nu gjenoptok det virke refor
masjonen hadde avbrutt på Hamar, 
skulde vrere tro mot sine stolte tra
clisjoner, og at pater Alby · snart 
skulde få hjelp av flere ordens
br�dre, så det kunde bli regelmes
sige guclstj en ester også i '  de andre 
Mj�sbyer. Efter , andakten holdtes 
der en strålencle menighetsfest i 
foreningslokalene, hvor det vekslet 
med sang og taler og St. Karl Borro
meus-s�strene ,  med vanlig dyktig·
het og offervilje hadcle forberedt et 
festlig kaffebord. Man minnedes 
deruncler også pastor Dr. A1·ne Sund 
som efter 2 års virke på Hamar 
som konstituert sogneprest nu var 
blitt forflyttet til T�nsberg. Pastor 
Sund har således reren av at der er 
blitt en katol!>k menighetsskole på 
Hamar. Den vidde han sine beste 
krefter i det år elen har bestått. 

Pater Friedrich Muckermann 
s. J. 

För · kort tid. sedan .fyllde Pater 
. Friedrich Muckermann S. J. 50 år 

- en välkommen anledning att 
framhäva denne betydande mans 



egenart .och förtjänster, skriver D :r  
Gregor Uhlhorn i »Schönere Zu
kunft». Friedrich Mucker:(llann S. J. 
hör till det fåtal personligheter, som 
äro representativa för den nutida 
tyska katolicismen och hava ka
tolskt världsrykte. Hans verksam
het är för alltid fast knuten sam
man med den tyska katolicismens 
kyrkohistoria och »Geistesgeschichs 
te». 

245 

Vid ytligt påseende kan M ucker
manns hittillsvarande verksamhet 
synas vara ett stort oavbi·utet själv
slöseri : denne mari, vars glänsande 
andliga gåvor, mångsidiga vetap.de, 
nästan obegränsade formulerings
kraft och stora skicklighet att ut
trycka sig göra honom l(ompetent 
att lösa d� största vetenskapliga 
och litterära uppgifter, ·ägnar hu
vudparten av sin verksamhet åt 
publicistik och retorik ; han »ut� 
giver sig» i otaliga tidnin.gsuppsat: 
ser, i recensioner, i tillfällighets
essayer, i tal och föredrag . . . Är 
det brist på koncentrationsförmågå, 
,på vetenskapligt tålamod, på själv
förnekande grundlighet? Nej, det 
är djup ansvarskänsla, som driver 
den lärde ordensmannen till fram
för allt dagsskriftställarens och ta
larens verksamhetsfält. Denna form 
av uppoffrande och ofta otacksamt 
arbete synes honom vid sidan av 
vetenskapligt forskande som den 
mest trängande uppgiften i denna 
tid, som fordrar levande personlig 
insats, raskt handlande, snabbt and
ligt ställningstagande och kamp
lust. Tyskarna äro fortfarande allt
för benägna att bedöma en lärd 
mans livsverk efter antalet och om
fånget av hans böcker. Skulle den 
måttstocken användas, är Friedrich 
Muckermanns livsinsats icke över
väldigande stor : jämte en del små
skrifter hava vi av honom blott ett 
programarbete om katolsk aktion, 
en samling uppsatser »Munken trä
der över tröskeln» och Goetheboken. · 
Men beträffande en andans man är 
det felaktigt att fråga huru mycket 
han »skrivit» ; frågan måste gälla 

vad han givit upphov · till, vad han 
befruktat, vad han sporrat till, hur 
vitt hans verl(samhet sträckt sig : i 
vad mån hai; han åstadkommit rö
relse inom �i;idens rike ? 
· När man ser saken· så, får man 

full föTStåelse för Friedrich :Muc
kermanns och hans verksamhets 
betydelse. Muckermann är den sto� 
re väckelsemannen inom den,c llll" 
tida tyska katolicismen: hai1 · för� 
kroppsligar framför och J::redvH 
andra det »dynamiska elementeH, 
i denna katolicism. Förkalkade fö� 
reställningar, förlegade maximer, 
den motbjudande förväxlingen, a� 
traditionstrohet och bekvämlighet 
gäller hans kamp. Med snabb blick 
har han uppdagat mångfaldiga nya 
möjligheter för och tvingande. läav 
på katolsk verksamhet, alltid, be
redd att visa nya , vägar , oo}l, att 
själv först gå dem. Hans önskan 
är att göra den aktiva katoli.cismen 
i fråga om metoder . tidsenlig och i 
fråga om andlig· ,hållning , tidsvaken 
- icke för att göra katolicismen 
»modern» och därigenom tillför
säkra den »framstegsmännens>> väl
vilja utan för att med de,; lämpE
gaste medlen i fullaste mått uppen� 
bara Kyrkans eviga sanningar ,ock
så för vår tids människor med de� 
ras speciella inställning, Det vack, 
raste uttrycket för denna intention 
är Muckermanns skrift om katolsk 
aktion. Här uppvisar han framför 
allt det nya och utslagsgivande. i 
den helige Faderns upprop, särskilt 
,för lekmännen : här framhåller han 
med stor kraft det mod, som ford, 
ras för att gripa om och fö1:v�rJr.;_ 
liga detta nya. 

Friedrich Muckermann är ing�n 
»nyhetsmakare». Ingen kan mera 
övertygat och viljemedvetet bejaka 
katolicismens tradition än han. ·Men 
troheten mot traditionen är hos hö� 
nom förenad med en sällsynt fö11-
måga att få fram syntesen av det 
nya ooh det 9föränderligt eviga - ·i 
de katolska sanningarna. Han har 
förmåga att så att säga omplantera 
ideer och andliga företeelser, som 



icke vuxit på katolsk marl-., · i ka
tolsk jord. Icke allt av d(j)tta har 
.frodats och burit frukt där, men i 
det stora hela är avkastningen 
ofantligt rik, ty det »översättande 
till det katolska», som Friedrich 
Muckermaµn sysslar med, är icke 
något blott yttre, rent språkligt
terminologiskt, det är äkta förkrist
ligande efter Augustinus' och Tho
mas' stol'a eviga förebilder. Driv
kraften till Muckermanns strävan
den efter katolicismens leva'nde för
bindelse med tidens andliga strider 
är det den äkta katolska universa
litetens sinne, som överallt i den 
stora vida världen finner »logoi 
spermatikoi», de eviga sanningar
nas frön utströdda och vet sig be
rättigat att taga dem i personlig ibe
sittning var helst de finnas: ty den 
katolska sanningens rike i;träcker 
sig över allt, där över huvud taget 
sanning finnes - drivkra,ften är 
medvetandet om obetingl\d san
ningstrohet och principfasthet, är 
den frejdiga övertygelsen om ka
tolsk överlägsenhet, som, emedan 
den är klippfast, i självkla:i; konse
kvens alstrar tolerans och konci
lians. 

De största resultaten av Fried
rich Muckermanns mångsidiga verk
samhet torde spåras på den katol
ska litteraturens fält. Som mång
årig ledare för den sedan gammalt 
berömda månadsskriften »Der Gral» 
har han varit trogen Gralförbundets 
traditioner och vidareutvecl\lat dem 
i deras egen anda. Därvid µar han 
gjort avgörande insatser för den ka
tolska tyska litteraturens inre och 
formella förnyelse och nivåhöjande, 
upptäckt och understött ny11 talan
ger samt framhållit och gjort frukt
bärande för katolsk litteratur icke
katolska litteraturalster 11tan att 
därför avtrubba den katolska åskåd
ningens egenart. Men haqs verk
samhet sträcker sig långt utöver 
det litteräras område - här må 
blott erinras om hans moqiga och 
ihärdiga uppträdande mot bolsje
vismen i alla nyanseringar( Fried-
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rich Muckermann S. J. var länge 
den ende och är den främste store 
förkämpen bland tyska foll�et mot 
kulturbolsjevismen. Som Pµblicist 
och talare har han gripit sig an 
med alla brännande tidsfrågor. Där
vid hava hans prestationer som ta
lare icke mindre uppskattats än 
hans insatser som publicist. Många 
tiotusentals människor har den i 
så hög grad vältalige ordensmannen 
under sina vidsträckta föredrags
resor mäktigt påverkat : mindre ge
nom betvingande logisk systematik 
än genom hans ords levande frisk
het, genom en ymnighet av träffan
de, ofta monumentalt präglade for
muleringar och genom spnidlande 
iderikedom. Även som talare är 
Muckermann framför allt väckelse
mannen, som överlåter åt åhörarna 
att spinna vidare på d_e av honom 
framlagda tankarna, varigenom en 
fortsatt verkan av det framförda 
budskapet uppnås. 

Nästa internationella eukaris
tiska kongress. 

I Argentina hava förbe11edelser 
påbörjats för den 32 :a  internatio
nella eukaristiska kongressen, vari 
många tusenden troende komma att 
deltaga, särskilt från Latin-Ameri
kas länder. Kongressen kommer att 
äga rum i Buenos Aires den 10-14 
oktober 1934. Denna tid på året 
har ansetts vara den mest lämpliga, 
emedan den sammanfaller med fe
rierna i en del europeiska länder, 
vilken omständighet tillåter ett 
större antal av kardinalkollegiets 
medlemmar och hierarkien i övrigt 
att deltaga i kongressen. 

Ärkebiskopen av Buenos Aires 
har utsett en lokal exekutivilwm
mitte, och på S :t Josefs festdag 
ihölls en bönedag i den blivande 
kongresstaden som en högtidlig in
ledning till arbetet i samband med 

· den stora händelsen. Högtidligast · 
firades denna dag i Beunos Aires' 
katedral, som till trängsel var fylld 
av troende, men den celebrerades 



även i alla andra av ärkestiftets 
församlingar och kyrkor. överallt 
voro kyrkorna fyllda av den ivriga 
katolska befolkningen, som ville 
anropa den Allsmäktige om hans 
välsignelse för den kommande kon
gressen. 

Buenos Aires har många fördelar 
· att erbjuda med tanke på en sådan 

kongress. Dess 2,300,000 invånare 
äro stolta över sin stad, den för
nämsta bland Sydamerikas huvud
städer. Dess mycket breda avenyer, 
dess parker och trädgårdsanlägg
ningar, dess moderna byggnader, 
dess up-to-date hotell, dess härliga 
hamn vid La Platas mynning göra 
den till en av världens vackraste 
städer och till en för de stora euka
l'istiska· festligheterna mest pas
sande. 

Entusiasmen för kongressen är 
stor icke blott i Argentina utan 
även i Uruguay, Chile, Paraguay, 
Bolivia och Brasilien. En av or
ganisationskommittens första upp
gifter var att utvälja officiellt em
blem, som nu bäres av många kato
liker - ett led i propagandan för 
kongressen. 50,000 vita kostymer 
hava beställts från kvinnliga kon
gregationer i staden för de barn, 
som skola deltaga i kongressen. Till 
dessa komma också att anskaffas 
50,000 gula flaggor med korsfarar
nas röda kors. 

President Roosevelt - juris 
doktor vid katolskt 

universitet. 
Den amerikanska katolska tid

skriften »The Commonweal» om
talar, att bland årets promovendi 
vid det katolska · universitetet i 
\Vashington befann sig även den 
amerikanske presidenten, som för
länades juris .hedersdoktorstiteln. 
Vid promotionsakten i universite
tets aula voro närvarande utom pTe
sidenten och hans gemål kardinal 
Haynes av New York, ärkebiskop 
Curley av Baltimore, universitetets 
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kansler, och den apostoliske dele
gaten för Förenta Staterna Mgr. 
Amleto '. Giovanni Cicognani. Kar
dinal Hhynes höll ett tal till presi
denten-, vilket formade sig till en 
de amel'ikanska katolikernas · tro
hetsförWaring och en bekännelse 
till kristlig statsföring. 

En ny , Papinibok : Den levan
de Dante. 

För kbrt tid sedan har enligt »La 
Croix» den berömde författaren till 
» Storia di Cristo» Giovanni Papini 
utsänt en uppseendeväckande bok 
om Dantes personlighet och tanke
värld (Libreria Editrice Fiorentina). 
Den uppgift, Papini föresatt sig att 
lösa i sitt arbete om den levande 
Dante, har icke varit lätt; hans 
strävan har varit att intränga i den 
store florentinarens innersta hem
lighet, i de Danteska »det outsäg
baras domäner» . Därvid har han 
letts av övertygelsen att " de, som 
hitills bearbetat och sökt tyda Dan
te, behandlat Italiens störste dik
tares personlighet och verk blott på 
kirurgens sätt med dissektions
kniven, varför det icke lyckats dem 
att giva en bild av den »levande 
Dante». I motsats till dessa »ana
lytiker» försöker Papini, som helt 
naturligt icke helt avstår från ana
lysen, att skapa en syntetisk bild. 
Han gör detta med den varmt tro
ende katolikens öga, »som har sin 
katekes liggande öppen framför 
sig» . Papini lär oss förstå Dantes 
både storhet och litenhet på ett 
sätt, som låter den geniale floren
tinaren framstå i nytt ljus. Han 
framställer · honom för oss som 
kämpen i slaget vid Campaldino, 
som darrande och bävande göres till 
hjälte, dch som sedan ansikte mot 
ansikte ,med sitt offer - Buoconte 
di Montefeltro -, åt vilken han i 
»Divina Commedia» rest en min
nesvård, känner de svåraste sam
vetsagg. Vi bliva bekanta med en 
Dante, om vilken litteraturhistorien 
hittills föga vetat: den stackars 



landsflyktingen, som irrade om
kring som ett hetsat · ,,illebråd -
utan titel, utan förläning, utan in
vestitui', ; utan förmögenhet och sol
dater. I yttre måtto höjde sig Alig-
hieri aldrig över genomsnittsmän
niskans liv, och alltid, när han ville 
ingripa i det offentliga livet, led han 
avgörande nederlag. Det oaktat lev
de i denne man en reformators och 
diktators själ a,, stötsta mått. Som 
en man med titanisk·andekraft an
såg sig Dante för Guds och kejsa-
1:ens ståthållare· i en person; dä1:för 
l'nn1S maningar och upprop ' till på
varna, till florentinarna, till itali
enan1a och till l}rla världen, Lik-
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s@1n många av sina samtida trodde 
han på Herrens snara återkomst; 
den storslagna föi'bindelse av antik 
kultur och kristligt-universellt tän
kande, såsom den kommer till ut
tryck i den »gudomliga komedien», 
var i viss mån tänkt som förbere
delse . till det . nya Gudsherraväldet 
på jorden. Där.för att Papini på ett 
mästerligt , sätt förstår att framstäl
la Dante för oss som den förste 
store europeen, som den poetiske 
förkunnaren av alla människors 
broderskap ocl1 av freden mellan 
folken, skänker han oss visshet om 
att Dante icke är död utan att hans 
tid är i kommande. 

"V A L L I S  M A R I JE." 

'.De11 i '  n : r . s a v  'credo f ö r  detta år in
tagna artikeln om �1i Vallfärd till det -·forna 
l>irgittinklostret i Tallinn har felaktigt fått 
1'1.1briken »Val/is Graticr». Klostret bar nam-

• : i 

. .  '• . 

' :J . 

1\et Val/is Maricr. Det svenska namnet 
Marieda! återgiv�s i texten riktigt vid an
givandet av kl'ostrets invigning i sin hel
het 1436. 

A. Frcdcricf. 
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