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EN P APIST BLANDT MOSl(OVITER. 

En Mand skriver bl. a. ti1 sin 
gamle Studenterkammerat: 

»Forleden var jeg ude til Middag 
hos den 'gyldne Regimus', - som vi 
kaldte ham i gamle Dage. Det fore
gik i Embedsboligen hos hans pro
fessorale Papa. Han havde ringet i 
Forvejen og for1daret mig, hvem 
der slrnlde komme. Og det var gan
ske rigtigt hele den gamle Garde, 
der troppede op. Tvende Lektorer, 
- to Undervisningsassistenter paa 
Universitetet og atter to Adjunkter 
- en skal doktorere til Efteraaret, 
og en havde op
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givet Disputats -
altsaa en god akademis}� Skare af 
den yngre-reldre Slags, halvgamle, 
men endnu haabefulde; - spredt 
nygifte; Fruerne var med. Og saa 
manglede <ler heller ikke en, der 
var udnrevnt til noget paa Univer
sitetet, men, kan du trenke dig, af
skediget igen paa Grund af Kom
munisme ! Den gamle Garde skal 
have brummet bistert i den Anled
ning - dog muligvis, for en og. an
dens V edkommende, af Skadefryd. 
For hele Garden var nemlig bleven 
rs,,d ! moskovitisk! 

Til en Begyndelse gik det godt og 
fredeligt. Du kender det kamme
ratlige Genmpdes Spdme med dril
lende Forespprgsler til Mavetykkel
se og Ansigtsfurer ! Ogsaa Midda
gen forlpb godt - og 'burgpj sisk'; 
jeg bemrerkede ikke, hvorvidt 
Garden fortrinsvis drak Rpdvin 
af de rigelige Vinmrengder, den 
satte til Livs. Der fortsattes med 
Udveksling af gamle Minder og nye 
Erfaringer .fra Universitetet. Af
skedigelsen blev ikke berprt. Sam
vreret gled over i det sangkunstne
riske og smuldrede i Bogelskeres 
raffinerede Bemrei'lminger henne i 
et Reolhjprne. Det eneste oprprske 
Livstegn var, at Fru W. indtog sin 
kendte Positur, ·den med korslagte 
Arme og höjre Haands Fingre nu 
og da trommende utaalmodigt paa 
den venstre Albue ! Saaledes gik det 
indtil Klokken var bleven elleve ! 
Saa blev der budt obligat Sildemad 
til Forfrislming efter den Whisky 
og Tobak, der forpdes mellem Mid
dag og Midnat. 

Og saa kom det! Som Fru W: 
meget rigtigt havde antydet: hvem 
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skulde tro, at her var ·en skjult rpd 
Front, hvis Kombattanters Talrig
hed udgjorde en Trusel om prole� 
tarisk Diktatur? Def var da ogsaa 
hende, der besprgede den fornpdne 
Provokation. 

Hun havde slaaet sig paa den la
tin.ske Filolog, som du vist ogsaa fra 
gammel Tid kalder Antonius. Og 
pludselig hprer vi som Explosioner 
a,f ciceroniansk Fynd og Lys, hans 
distipkte Kraftrpst forkynde: 'Og 
derf or grelder det: frem med de 
Dyder, der gror i det bestandigt 
borgerlige Frankrigs traditionsfaste, 
jesuitisk og jansenistisk-moralske 
patriotiske og :fromme Katholicis- · 
me!' 

Lamslaaelse ! Stirren ! ·og saa 
baskede Gribbevingerne ! -

N oget lignende har j eg aldrig op
levet. - Du kender jo Antonius og 
Kredsens holbergske Synspunkter 
paa hans Vresen: en Jean de France 
- en Montanus - ogsaa noget af 
en Henrik, der talte 'udi Machiner'. 
Og nu prangede han med veritable 
v. Thyboeske 'pure Naturalier', Ja, 
jeg tager ham lidt paa den gamle 
Mimer ---'---- skpnt altsaa ogsaa lidt 
uretfrerdigt. J eg har aldrig hprt 
ham tale med en saadan 'Engle
tunge'. Og altsaa: 'det var hans 
Lykke, at han havde Ryggen fri 
mod en Kirkemur' - ligervis som 
Thyboe i Brabands Belejring - bil
ledligt forstaaet; ja, hans Tale var 
formelig en Barokkirke, h,1is for
stenede Musik omsmeltedes i hans 
oratoriske Prrestatiöner med Spjler 
og Buer og Kupler - du forstaar 
vel endnu gammel studentikos Bil
ledtale. Allerede denne Aabenbarel
se var forbavsende; dertil fprer alt
saa latinsk Filologi! Men ligesaa 
forblpffende var den rpde Fronts 
Tab af Mund og Mrele ! Aldrig fpr 
har jeg hprt Kommunister blive saa 
svarslpse. Den ene Adjunkt over
lod Ordet til den anden Assistent 
:frä Frue Plads, som efter sin Tur 
spgte Undsretning hos Lektoren. 
Men de reducerede deres marxisti
ske Dialektik til Udraabelse - af 

'Fascist!' og 'Nazist!' som de slyn
gede mod ham som Haandgranater. 

Dog nok om det. Det interessante 
var jo,hvad Antonius eller 'Papisten' 
som han rentud kaldte sig, sagde 
med sin kendte Tungefrerdighed. 
H.an benyttede sig naturligvis til 
en Begyndelse rigeligt af disse Slag
f rerdighedsargumenter, der kun har 
pjeblikkelig Virkning, og siden vre
sentlig huskes som Vittigheder. Men 
Summen af hans Tale var omtrent 
fplgende: 

Det er simpelthen ganske grafis 
for .Jer ::J.t vrere Kommunister. Mu
ligvis det kan koste · noget for et 
Fagforeningsmedlem eller en Kro
nikpr ved »Socialdemokraten»; men 
det blir kun lidt mer end det ogsaa 
koster Jer, nemlig Ubehaget ved at 
vrere yderliggaaende, outsider, cen
trifugal i et Miljp, hvol' alle helst 
skal samles ti.l Midten, omkring 
Middelmaadigheden, for at have den 
Fryd at gpre Massevirkning; Men 
den lille Ubehagelighed kan man 
saamrend ogsaa smage ved f. Eks. 
at vrere Papist i den hjemlige Uni
versitets-Verden. I er ikke forpJig
tet til nogetsomhelst, risikerer mep
pe andet end at blive udsat for Folk 
som mig! - J avel! Jesper blev af
skediget, men dels yiser det bare, 
hvor komisk selvfplgeligt I regner 
J er udstyret med · det borgerlige 
Samfunds aandelige og pkonomiske 
Rettigheder og Friheder; og dels er 
J csper ganske simpelt, ogsaa bort
set fra sin Marxisme, ikke egnet til 
en Universitetsgerning, - det bli
,,er man ikke alei1e ved litterrere 
Produktionsevner. - Bevares ! In
gen forlanger, at I skal vrere som 
Sporvognskonduktprer, der tror paa 
Omnibusser og derfor vil opgive 
Stillingen eller lade Sporvognen 
lpbe af Skinnerne - skpnt I ma 
f'oi truer netop med det! Men hold 
fast ved Sammenligningen med mig. 
Min katolske Kirke forbyder mig 
f. Eks. at vrere Medlem af et Parti, 
en Organisation eller simpelthen en 
Klub, der har til Hensigt at om-

- styrte en Samfundstilstand med 
Vald - selvom det er den mer-



vrerende skrupburgj1.lj si ske · under 
socialdemokratisk Styre, - ja selv
om det var J er, der sad paa Flcesket. 
Jeg kan jo passendc udtrykke det 
saadan, at mig skal det vrere lige
meget, om Hunden reder Svinet 
eller omvendt. 

Ganske vist, det er en Forplig
telse til Taalsomhed - hvad I jo 
anser for et af Kirkens Fif til Un
dertrykkelse. Men bortset fra, at 
det ogsaa er en Rettighed til at �ve 
prrecis saa skarp en Kritik af samt
lige Forhold som I �ver, - og no
get af en Opfordring til at udfolde 
Styrke uden Stj1.ltte af Bevidstheden 
om at have Haandgranater i Bag
haanden - saa niaa man nok sp�r
gc: Hvad var det der gijorde det 
mi1ligt for Far og Mor til et Par 
Stykker af os her, at bringe os saa 
,•idt som vi er? - andet end Evnen · 
ti'1 at arbejde, Viljen ti1 at faa os 
opad, foi'enet med Taalsomhedens 
Modtryk mod smaa!Jorgerlige Kaar. 
Men lad os ikke komme ind paa 
det, derimod udvide det til at grelde 
iloget större. Hvad var Katoliken 
Briinings eneste Tale til det tyske 
Folk? - at det maatte skaffe aan° 

delige Midler ti1 at zzdholde. Og 
hvad har Verdenspolitiken i Bered
skab for os eller vore B�rn i L�bet 
af sniaa tyve Aar? - an det end de 
Kaar, det tyske Folk har maattet 
udholde siden 1920, da vi blev Stu
denter. Eller forlyster og opbygger 
Kommunister ikke hinanden med 
Udsigterne til det engelske Imperi
ums snarlige Undergang? - og den 
russiske Femaarsplans Virlminger 
paa europreiske Pris- og Pengefor
hold, .forsaavidt som Planen lykkes ! 
Hvad venter I andet end ligesom vi: 
den konunende Krig med hver Fa
milies Giftgas-Offer. Det er gans�<.e 
Iigegyldigt, om den Krig arter sig 
som en Revolution til Kapitalismens 
eller Kommunismens Undergang. 
Ingen Undergang i den ydre Men
neskeverden uden Lidelse ogsaa i 
den incire. Men det sidste er maaske 
mindre vigtigt for en materialistisk 
Betragtning - skj1.lnt, gjorde vi ikke 
alle Valutarejser ti1 Tyskland for 
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en �10 ,Aar siden; og er yi dum
me nok til ikke at anse de vilde 
Tilstande, vi mj1.ldte i tyske Kamme
raters Tankeliv og F�lelsesliv, for 
en· ret betydelig Forudsretnh1g for 
de nuva-rende Forhold dernere? Tro 
mig: mod dette maa der skabes 
Evne til Modtryk indefra, Udhol
denhed indefra, indre Organisation, 
som · ikke braser sammen under 
kommende eller nrervrerende Hel
vedkaar; der maa. skabes Menne
skelighed mod Samfunds og Tek
niks Kaos. Den er forresten heIIer 
ikke unpdvendig under formodent� 
ligt ordncde Forhold. - Og saa er 
det endvidere miri Overbevisning, 
at hvis der er noget ·i Verden, der 
skaber, skrenker og opfylder med 
Aand, ikke bare gennem Forholde
nes langsomme Virkning, men ved 
Gennembrud og Opvreld indefra., 
Naade fra oven, saa er det Kristen
dommen. Og findes der nogen 
-isme, der vil Form, Funktion efter 
Love, hele det menneskelige Indres 
Samstemthed ti1 Hrevdelse af opret
tet Orderi, hele en Menneskeheds 
Bevregen sig i een og samme Ret
ning med urokkeligt Endemaal 
for hver Enkelt, mens Historien· 
langsomt eller hastigf forl�ber efter 
dette Livs saakaldte egne Love og 
under Trusel af Menneskenes ,•el
kendte Hang til Katastrofe, - saa 
er det Katolicismen. Beviser for det
te - det vil sige Eksempler derpaa 
- findes i hele den Sum af men
neskelige Livsytringer under alle 
Natur- og Samfunds-Forhold Histo
rien igennem indtil nu, - den Sum 
af Erfaring der rummes i Katoli
cismen. 

- Dette var den ene Haldel af 
hvad han sagde. Efter denne Peters
kirkelmppel-Finale ( om jeg saa 
maa sige) kom der noget, jeg ikke 
husker. Men saa mrerkede man, at 
han havde grebet tilbage ti1 det 
Punkt i det foregaaende, hvor han 
sammenlignede Katolicismens Paa
bud til sine 1)lhrengere, .der skal 
opfyldes Iigegyldigt under hvil
ke Forhold, med Kommunismens 
til sine

1 der kun er at opfylde i en 



kommunistisk Stat. Og saa sagde 
han omtrent: 

I Virkeligheden afventer I ikke 
de kommunistiske Tilstandes Eta
blering for til den Tid at praktisere, 
hvad I forstaar ved Kommunisme. 
I srelger hellere end gerne Jeres 
Aandsprodukter for Kapitalistpres
sens Linjebetaling og S!1)ger Plads i 
det borgerlige, hykleriske, hremnings
udkl::ekkende Universitets svindel
videnskabelige Fedtefad. Skal vi tale 
om en Kommunisme, I virkelig be
str::eber Jer paa, saa lad os ikke tale 
om den Slags Kommunisme, som 
Forholdene baade umuliggS1>r og ikke 
paatvinger Jer.· Men lad os tale om 
den kommunistiske Moral, som .I 
paastaar, at Forholdene har n!1)dven
diggjort, - den, som I mener det 
er den hidtil officielle Samfunds
morals Pligt at kapitulere for, til 
Lettelse f(!_r J-eres Samvittighed. 
Hvad er det til syvende og sidst, 
som skiller os ad, jeg mener Jer 
som Kommunister fra mig som Ka
tolik? Det er en K!1)nsmoral, for 
hvilken I kr::ever Sanktion af det 
borgerlig,e Samfund, hvis Ane1ken
delse af alt muligt andet I haaner. 
Og det er en modsat K!1)nsmoral, 
som· jeg, hvad enten det ene eller 
det andet Slags Samfund billiger 
den eller ej, ligegyldigt om officiel 
eller privat Mening roser eller dad
ler mig for den, - om jeg er i Stand 
til fuldkommen, delvis eller slet 
ikke at gennemf!1)re den, alligevel 
f!1)ler mig forpligtet til at fS1>lge. Alle 
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Forskelle ufortalt, saa er Ligheden 
paa dette Punkt mellem Kommu
nister og almindelige borgerlige 
Svangerskabsafbrydere af alle mu
lige andre Livsanskuelser saa fast 
og haardt et Stempel til Forskel fra 

. os, at Strid eller Enighed i de Hen
seender, hvor vi ellers kommer til 
Meningsudveksling, i Sammenlig
ning med dette kun er Flyvesand. 
Og dette kommunistiske Program
punkt er det eneste, I muligvis er 
forpligtet til, i hvert Fald forhip
pede paa at faa virkeliggjort - i 
Form af det borgerlige Samfunds 
Anerkendelse. Det er latterligt, og 
det er lavt. - Og saa endnu eet: 
jeg har kun talt om dette ene og 
brrendemrerkende PunJ<,t. Men tror 
I ikke en gennemtr::eng�nde For
staaelse deraf vilde g�rn · det lyn
klart, at I er ikke kapable til anden 
Moral end den, hvis Krone er denne 
Sag, og hvis hele !1)vrige Skrud er 
Habengut fra en gammel Boudoir
og 'Burg!1)jser'-Erotik, proletarisk 
Bundfald af Lystenhed, hvis sidste 
Ohance for at holde sig i Form er 
den at gpres til en lidet lystelig 
Sexual-Teknik. -

Saamange var vor gamle Kam
merats Ord. Du faar dem gengivet 
(med nogen M!1)je) ikke saameget, 
for at du skal ane, at der var noget, 
der ved den Lejlighed forekom a-uf 
ein llfal ruinie1·t - men noget, <ler 
viste sig velopbygget og stort. » 

E. F. 



OM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM ÄRO NÖD

VÄNDIGA I KLOSTERLIVET FÖR ATT BLIVA 

BEFRIADE FRÅN DJÄVULENS FÖRFÖLJELSER. 

Dessa försiktighetsmått äro så 
nödvändiga, att man utan dem ej 
kan undkomma djävulens snaror. 
Först vill jag giva eder en allmän 
anvisning. Då djävulen mycket väl 
vet, att en munk aldrig skulle vilja 
låna sig till en .ond handling, sedan. 
han väl förstått, att den är oriktig,· 
så visar han honom aldrig det onda 
i dess verkliga gestalt. Hans van
liga strategi, det få vi aldrig glöm
ma, är att bedraga dem som vandra 
på fullkomlighetens väg genom att 
visa dem det onda under skenet av 
något gott. Hä1:av. måste vi sluta, 
att vi alltid måste vara på vår vakt 
också mot sådant som förefaller. 
oss gott, särskilt då vi icke hava 
den säkerhet, som lydnaden skän
ker. Den säkraste ståndpunkten 
får du genom att fråga honom om 
råd, som har till uppgift att väg
leda dig . .. 

Det andra försiktighetsmåttet är 
synnerligen nödvändigt, emedan 
djävulen är särskilt verksam just 
på denna punkt. Om man iakttager 
det, kan man vara säker på stora 
fördelar och framsteg, liksom man 
också med säkerhet kan vänta ännu 
större ,förluster och skador, om man 
försummar det. Vem än din över
ordnade må vara, skall du aldrig i 
honom se någon annan än Gud 
själv, eftersom han för dig är i 
Guds ställe. Vaka med stor nog
grannhet över att du aldrig börjar 
att fundera över hans ställning, 
hans egenskaper, hans planer, över 
huvud över något som angår honom. 
Du skadar din själ så mycket mera, 
då du förvandlar din lydnad som 
.bör vara gudomlig i en alltigenom 
mänsklig lydnad, i det du handlar 
på grund av de naturliga egenska
per, som du finner hos din över
ordnade, i stället för att handla för 
Guds skull, för Gud som du icke 

ser och som du skulle tjäna i din 
förman. På det sättet blir din lyd
nad fåfäng, och ju mer du känner 
dig antingen olycklig över din över
ordnades motstånd mot dina· önsk
ningar eller lycklig över hans över
ensstämmelse med din vilja, desto 
ofruktbarare blir din lydnad. 

Då man handlat' på detta säU 
och av rent mänskliga bevekelse
grunder, låt mig säga dig detta, fal
ler fullkomlighetens •byggnad i rui
ner, som det också sker hos många 
ordensmän. Då de handlingar som 
de företaga av lydnad sålunda kun
na återföras på dessa naturliga 
överväganden, bliva de ytterligt 
små i Guds ögon. Om du, för att 
vidare utarbeta detta råd, icke stor
sinnat motarbetar din egenvilja och 
om du aldrig lär dig att späka dina 
personliga intryck så mycket, att 
det är dig likgiltigt, vem du har 
till föreståndare, skall du aldrig 
komma så långt, att du blir en and
lig människa och uppfyller dina 
löften i hela deras fullkomlighet. 

Det tredje försiktighetsmåttet 
som angriper satan direkt består 
däri, att du alltid ödmjukar dig av 
hjärtats grund i tankar, ord och 
gärningar, i det du gläder dig mera 
över vad andra äga än över det 
som du själv har och önskar att 
man i allt måtte föredraga dem 
framför dig samt själv med stort 
sinne gör allt vad du kan för att 
förverkliga denna önskan. På detta 
sätt kan du triumfera över det onda 
genom det goda, du kastar själa
fienden långt tillbaka och förtjänar 
hjärtats heliga glädje. Det är fram
för allt mot dem som ingiva dig 
minst sympati, . som du sålunda 
skall öva dig i ödmjukhet. Om du 
aldrig gör detta, det måste du veta, 
når du aldrig fram till den verk
liga kärleken, ej heller kan du göra 



minsta framsteg i denna dygd. I 
kraft av samma · grundsats skulle 
du alltid vara lyckligare att få mot
taga undervisning av alla de andra 
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än att själv undervisa den minste 
av dina bröder. 

Utdrag ur S. Johannes av Korsets verk, 
som visar den · helige fararens stora män
niskokännedom och praktiska vishet. • 

SAN CT FRAN CISC O S  TREDJE ORDEN. 

En ung man stod en gång fram
för en bild av den törnekrönte fräl
saren. Då var det, som hörde han 
Jesus säga : »Se, detta har jag gjort 
för dig. Vad gör du för mig?» Och 
ha vi gripits av Jesu. allt uppoff
rande kärlek till oss, så att en gnis
ta från hans brinnande hjärta tänt 
den heliga lågan i vårt inre och vi 
älska honom tillbaka, då fråga vi 
oss nog litet var, vad vi skola göra 
för Honom, som gjort allt för oss? 

»Jag är så glad i dag. Jag fick 
just nyss ett julbrev från vår första, 
svenska Benediktin, som rest till 
klostret Neuberg vid Neckar för att 
där avlägga sina eviga, löften och 
lova att bli en riktig munk och en 
god och värdig Benediktin. Det är 
en vacker julgåva till oss alla, som 
älska Kyrkan och den gula rosen i 
Sverige. Är det inte?» Så skrev en 
ung konvertit till mig i julas. Och 
jag tyckte mig se hennes ögon tind
ra av fröjd. Men jag tyckte mig då 
se äv,en något annat och mer. Jag 
tyckte mig se historiens brustna 
trådar länkas ihop, och forntid och 
nutid mötas i den unga Benedikti
nen, en Ansgars efterföljare i det 
20:de århundradet. Jag tyckte mig i 
honom se ett nytt bevis för, att den 
gamla, katolska Kyrkan är Kyrkan, 
som icke dör; som, fastän hon kan 
vara försvunnen från ett land un
der sekler, dock kommer till
baka till sist, och lik en ny fågel 
Fenix stiger upp ur askan för att 
åter breda sina glänsande vingar 
över land och .folk. Och jag fröj
dades med den unga konvertiten 
över vår sv,enska Benediktin, lik
som mitt hjärta jublar över alla de 
munkar och nunnor av skilda ord-

nar, som under senare tid funnit 
vägen till våra nordliga bygder, ty 
jag ser i klosterlivet, detta liv, vars 
signatur är levande fromhet, sublim 
ovärdslighet och lågande hänför,el
se för att högt och heligt, kristen
domens ideal förverkligat. »Ingen
s_tädes är självförnekelsen renare, 
offret fullkomligare och Guds för
härligande skönare. Det är själva 
korsblomman på Kyrkans torn.»  

En riktig munk ! Ja, vår unga 
landsman, som nu blivit det, han 
visste, vad han skulle göra för Je
sus. Men vad skola vi då göra? Ty 
vi kunna ju  inte alla bli munkar 
och nunnor. Det är icke Guds vilja, 
icke Kyrkans mening, icke vars och 
ens kallelse. Och det behöves icke 
heller, ty Kristi efterföljelse kan 
fullbordas i varje levnadsställning. 
Om åtrå efter ett heligt liv glöder i 
vårt inre, kan den tillfredsställas 
även på annat sätt. För det är det 
sörjt genom den tredje Orden, vars 
medlemmar, de s. k. T,ertiarerna 
utgöra ett slags med regulära munk
ordnar förenad sammanslutning .av 
män och kvinnor. Den största och 
viktigaste bland dessa är St. Fran
ciscus tredje orden. Och det är om 
den här skall ordas. 

Det berättas om en hel stads he
follming, män, kvinnor och barn, 
att de en gång övergåvo hus och 
hem, sitt arbete och siria ägodelar 
och kommo till St. Franciscus och 
bådo att ;få bli upptagna i hans 
följe. Då var det, han fick iden till 
sin tredje orden, som tillmötesgick 
deras önskningar, utan att de där
för behövde avstå från det, ·som va
rit deras jordiska kallelse. 



Vad är då St. Franciscus tredje 
orden? Det är en kyrklig förening 
av troende, vilka under ledning av 
hans första orden och i hans anda · 
sträva efter kristlig fullkomlighet 
på ett sätt, passande för deras liv 
ute i världen, och som leva efter 
en bestämd regel. 

Den källas den tredje orden, ty 
St. Franciscus hade stiftat två ord
nar förut, en för män och. en för 
kvinnor, alla bundna av klostrets 
klausur. Och det är en verklig or
den, stiftad av St. Franciscus själv, 
och gillad och högtidligt stadfäst av 
påvarna, en orden vars medlemmar 
genom löften förpliktat sig att föl
ja den regel, som för dem blivit 
fastställd av den heliga stolen. 

Vad som skiljer denna tredje or
den från de två andra, de egentliga 
munk- och nunneordnarna, är att 
dess medlemmar vistas utanför 
klostrets murar, och att de icke av
lägga de tre gamla klosterlöftena 
utan få leva i äktenskap och lik
som andra människor sköta sina 
världsliga värv; och de äro ej heller 
ålagda att följa de evangeliska rå
den utan blott de evangeliska buden. 
Vad de ha gemensamt med de an
dra ordnarna är förpliktelsen att 
sträva efter kristlig fullkomlighet. 
Den väg de ha att gå är alltså en 
gyllene medelväg mellan kloster
livet och kristnas vanliga Hv . . De 
skola leva i världen utan att dock 
vara av världen. 

För upptagande i den tredje orden 
fordras en ålder av 14 år. Men 
fromma barn även under denna ål
der tillåtas dock att inträda däri 
såsom aspiranter. Ordensdräkten 
består av skapularet och snöret, 
skapularet, som skall hänga över 
skuldrorna på bröstet och ryggen, 
och snöret, som skall omgjorda 
länderna. Och bägge delarna bäras 
under de vanliga kläderna. 

Efter iförandet av ordensdräkten 
begynner noviHatet eller prövotiden, 
som varar ett år. Och först efter 
dess slut följer själva ordenspro
fessen, den religiösa handling, var-

med man inviges åt Gud, i det mart 
avger ett heligt löfte, att man vill 
hålla alla hans bud. Professlöftet 
har denna lydelse : »Jag lovar i den 
allsmäktige Guds närvaro till ära 
för den heliga jungfrun Maria, den 
helige fadern Franciscus och alla 
helgon att hela mitt liv hålla Guds 
bud och den tredje ordens regel, 
som är instiftad av samma heliga 
Franciscus och bekräftad av påvar
na Nicolaus IV och Leo XIII».  Och 
det beseglas av den officierande 
prästen med hans högtidliga för
klaring: »Så lovar jag dig på Guds 
vägnar, om du håller detta, det eviga 
livet i Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn». 

Vilken är då den ordensregel, som 
skall följas? Ja, den omfattar· före
skrifter för alla tider. Till de, som 
gälla för varje dag, hör en andakts
full bön före och efter varje måltid, 
tolv Fader Vår eller den heliga Jun·g
fruns lilla officium och dessutom bö
nen »utan avbrott» , och såson1 en av
slutning av dagen en allvarlig· sam
vetsrannsalming. Låter det sig göra, 
skall också mässan bevistas' dag
ligen; Såsom något lovvärt anbe
falles det gamla bruket att varje 
vecka fasta på fredagen och på ons
dagt\n avhålla sig från att äta kött 
- detta dock' endast såsom ett råd. 
Däremot är tertiaren förpliktad att 
minst en gång i månaden skrifta 
sina synder och mottaga altarets 
sacrament. Något som måste iakt
tagas årligen är att fasta dagen före 
den obefläckade avlelsens fest och 
dagen före den helige Francis�us 
fest. Detta till ära för den hehga 
jungfrun, som är de Franciscanska 
ordnarnas skyddshelgon och för den 
helige Franciscus, som är dessa 
ordnars stiftare. 

Så kommer det, som tertiaren är 
förpliktad till för beständigt, · det 
som ständigt måste undvikas och 
ständigt iakttagas. Till det förra 
hör all ly:X: i klädedräkt och allt 
överflöd i levnadssättet, skvaller 
och ohöviskt tal, lättfärdig dans 
dryckesgillen, slippriga skådespel 
och osedlig litteratur samt alla till-



fällen till synd. Till det senare hör, 
att tertiaren städse måste bära sin 
ordensdräkt till en på:rri1nnelse om, 
att . han på ett särskilt sätt invigt 
sig åt .Guds tjänst och tillhör en 
kärntrupp i Kristi stridande Kyrka. 
Vidare skall han öva sig i fromhet, 
beflita sig om en ren vandel och. 
goda gärningar, genom sitt före
döme vara sin omgivning till upp
byggelse, stifta frid, visa uppoff
rande kärlek, mildhet och givmild
het och innerlig barmhärtighet mot 
alla, styrka de svaga, återföra de 
vilsegångna till Gud och verka för 
utbredandet av den sanna, katolska 
tron. 

Så ställas många, skiftande krav 
på en tertiar. Men allt kan sam
manfattas i detta enda - hans ald
rig upphörande plikt att söka höja 
sig till kristlig fullkomlighet. 

Men är detta »over evne» för oss? 
Kristlig fullkomlighet ! Är det icke 
helgonens. gyllene privilegium, för
behållet endast åt ett litet fåtal, 
medan vi vanliga dödliga få nöja 
oss med mindre? 0 nej! Då vår 
frälsare bjöd: »Varen fullkomliga 
såsom eder fader i himmelen är 
fullkomlig», gällde det ordet ej blott 
hans lärjungar utan också deras 
efterföljare i alla tider, alla kristna 
utan åtskillnad, även dig och mig. 
Helighetens högsta och mest lysan
de tinnar skall vara målet för allas 
strävan. Och då Jesus själv satt 
målet så högt, får det icke sättas 
lägre av oss, då är det icke för
mätet att sträva därefter, intet få
fängt jagande efter vind, intet oupp
hinneligt. Låt vara, att det icke 
kan uppnås här i tiden, att vi ald
rig här nå så högt, att vi ej kunna 
nå ännu högre, att vi aldrig här 
komma Gud så nära, att vi ej kun
na komma honom ännu närmare, 
att vi aldrig här bli så fullkomliga, · 
att ej något fattas oss. Låt vara, 
att även de, som hunnit längst och 
stå högst, måste slå sig för sitt 
bröst med ett mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa. 

Det är sant, att vi äro små och · 
svaga och ofta känna oss lika van-

mäktiga som ett barn inför tanken 
att kunna nå Himalajas högsta top
par. Men voro ej också helgonen 
små och svaga? » Vem är stor och 
vem är liten», frågar en författare 
i Hemmet och Helgedomen. Och 
svaret lyder: »Helgonen voro små 
i sig själva. Gud allena är stor. 
Dessa, som nu ·stråla i bimmelsk 
härlighet, kunde i egen kraft var
ken börja, fortsätta eller fullända 
arbetet för sin kristliga fullkomlig
het. Vad de nu äro, ha de blivit 
genom Honom allena, som är den 
ende store». Och Augustinus säger : 
»Dessa genom nådens underverk 
förhärligade voro skr'öpliga som vi. 
Och då de uppnått så höga företrä
den och vunnit så underbara seg
rar över världen, varför skulle ej 
också vi kunna det, då vi veta, att 
Gud ger de ödmjuka sin nåd»·. 

En kristens fullkomlighet består 
ju inte i att göra utomordentliga 
ting, något som de flesta av oss . ald
rig få tillfälle till och inte heller 
duga till, utan i att var8c trogen i 
de otaliga små ting, varav livet är 
sammansatt. Ingen behöver därför 
tänka : Här finns ingen plats för 
mig, ty här är rum också för den 
ringaste bland de ringa. Vi för
vandlas till det vi älska. Och blott 
vi älska Gud, förvandlas vi till hans 
likhet. Då blir vårt liv ett gudom
ligt växande efter Guds förebild och 
i Guds kraft, ett ständigt stigande 
från klarhet till klarhet, i det vi 
genomglödgas av hans eld, så att 
allt orent inom oss bränns till aska 
och intet, och vi genomstrålas av 
hans ljus, så att vårt 1hr blir en 
återspegling av hans härlighet. 

Och som det aldrig är för sent 
att börja uppstigandet på de eviga 
höjderna, icke ens för dem, som 
hela sitt liv dröjt kvar vid deras 
fot, så är det heller aldrig för tidigt. 
St. Franciscus 'var ännu helt ung, 
när han under bön kom i hänryck
ning och greps av ett brinnande be
gär att få bliva en ay Guds heliga. 
Soeur Therese, carmeliternunnan i 
Lisieux, vilken står såsom den skö
naste förebild för vår tids ungdom, 



var endast ett barn, då en stämma 
i hennes inre sade, att det skulle 
vara hennes kall att bli ett helgon. 
Och är det en hugnesam syn att se 
den trötta vandraren, redan om
värvd av aftonens skuggor, påskyn
da sin färd för att taga igen, vad 
han försummat under dagens lopp, 
är det en ännu mer upplyftande 
syn att se de första stegen på All
helgonavägen tagas av de unga i 
morgonrodnadens ljusning, se dem, 
som tjäna Gud i ett rent samvete 
ända från sin barndom, och vilkas 
bana, som skriften säger, »är såsom 
ljuset av den uppgående solen, som 
lyser mer och mer, till dess dagen 
har nått sin höjd». 

Och du blir ej ensam, du kom
mer i gott sällskap, om du inträder 
i St. Franciscus tredje orden. »Om 
vi mötte på gatan en procession av 
St. Franciscus tredje orden», säger, 
Chesterton i sin mästerliga skild
ring av helgonet i Assisi, »skulle de 
ryktbara gestalterna väcka vår för
våning, Det skulle vara som en 
demaskering av ett mäktigt, hem0 

ligt sä'ilskap. Där rider Ludvig den 
helige, den store konungen. Där se 
vi den lagerkrönte Dante, skalden, 
som sjöng Iov,sången till ära för 
Fru Fattigdom, vars grå mantel är . 
fodrad med purpur och invändigt 
underbart härlig. Många stora namn 
från de yngsta och mest rationalis
tiska århundraden skulle stå av
slöj ade. Den store Galvani t. ex. 
,elektricitetens fader, trollkonstnä
ren, som skapade så många moder
na  system av gnistor och ljud».  
Många exempel skulle också kunna 
tagas från dessa dagar, då det går 
en så oemotståndlig dragning till 
den helige Franciscus genom den 
katolska världen. Vi skulle i den 
ändlösa processionen få se Giovan
na, Bulgariens unga drottning i ko-, 
nungslig purpur och många präster 
och biskopar, bland dem vår egen 
apostoliska  Vicarie, som varit med
lem av den tredje orden allt sedan 
sin akademiska studietid, och allt
j ämt varmt tillgiven denna orden, 
låtit inreda och i December förra 
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året iiwigt · ett Franciscuskapell på 
Söder, där de fromma Elisabeths
systrarna ha sitt hem för skolflic
kor och gamla systrar. Även alla 
biskopars biskop, den helige fadern 
själv är en andlig son till det sera
fiska helgonet. Och hur många, 
många okända efterfölj are tili de 
stora skulle vi ej möta i detta säll
samma tåg genom tiderna, i denna 
väldiga skara, som i detta nu om
fattar över tre millioner invigda 
från alla land och alla folk. 

I sanning en avundsvärd skara ! 
Ty ingen; som sluter sig till den, 
behöver ångra sig. Att sträva efter 
kristlig fullkomlighet är att vandra 
vägen, som för till lycka, inte den 
jordiska lycium, som är blott skug
gan av en skugga och flyktig och 
förgänglig som vindens sus i som
marens rosor; utan den lycka, som 
ej låter sig förintas, emedan den 
upprinner ur den källa, dit döden 
ej når, ur Gud själv. »De stjär
nor», säger Chesterton, »som skredo 
fram över St. Franciscus, där han 
låg kall och stel i döden, ha åtmin
stone en gång under sitt ljusa kret
sande kring mänsklighetens värld 
blickat ned på en lycklig männi
ska». Även du skulle bli en av de 
saliga, om du sökte stilla din själs 
hunger och törst med rättfärdighet. 

Kamp och strid för det godas se
ger ,skall också vara en kristens 
lösen. Det har varit så i alla tider. 
Det måste vara så nu mer än någon
sin. Vi känna ju alla den plan, som 
uppgjorts till förintande av all kris
tendom. Ack, det är en gammal 
plan, för vilken kri.stendomens fien
der ·arbetat alltsedan kristenhetens 
första dagar. Men aldrig har det 
väl skett med så outtröttlig energi, 
så målmedvetet och med så dämo
nisk kraft som nu. Och det är ej 
blott under den röda sovjetstjärnan, 
som det arbetas . därför utan över 
hela världen - icke minst hos oss. 
Apokalypsens ,stormfyllda, glödan
de syner ha en fortgående uppfyl
lelse under tid�rnas · lopp. Men nu 
synas de närma sig sin yttersta full
bordan i den väldiga kamp, som 



utkämpas mellan Kristus och Anti
krist, och vars pris är mänsklig-
heten. · . 

Var är då vår plats i denna strid 
om icke i den korsets här, där vi 
kunna vara till den största välsig
nelse för oss själva och för andra 
och· till största hinder för våra fien
der. Vilket nederlag skulle det ej 
bliva för de mörkrets makter, som 
genom sin hemska cellbildning söka 
att genomtränga och uppfylla hela 
världen med sin ondska och gud
löshet, om. de möttes av de makter, 
som äro ännu större och starkare, 
av ljusets makter. Vilken vinning 
utan like för världen, om den ge
nomträngdes och uppfylldes av den 
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Franciskanska anden, helighetens 
ande ! Och vilken härlig uppgift för 
envar av oss att bliva om också blott 
en liten cell, genom vilken livet, det 
eviga livet strömmar ut i denna dö
dens värld. 

Upp därför till helig kamp och 
strid ! Och må vi av intet låta oss 
avskräckas ! Om än stormarna rasa 
omkring oss, och stjärnorna slock
na över oss och bråddjup öppna sig 
under oss, gå vi trygga under Kristi 
baner. Ty det för till seger. Den 
natt, som ruvar över världen med 
ångestmättat mörker är icke det 
sista. I dess sköte döljer sig solupp
gångens härlighet. 

Nils Beskow. 

F Ö R S O N A S .  

Ett litet barn hade förlorat sin 
far. Han var ingen märklig man, 
men hon beundrade honom och höll 
av honom med hela sitt hjärta. För
äldrarna var det dyraste hon ägde i 
världen. Det var ju helt naturligt. 
Därför kände hon saknad och be
drövelse, stackars barn. Och ingen 
tänkte på att trösta eller beklaga 
henne. Faderlös - därför att för
äldrarna voro skiljda. 

Modern hade för sig landets lag 
och rätt. Och därför - eller var
för? - ansåg hon . sig berättigad 
att bryta mot vår Hefres lag som 

. befaller oss älska vår nästa, ty hon 
närde ett obevekligt agg gentemot 
den allra närmaste - sin ·äkta 
hälft. Så där voro mor och barn 
i grunden inte överens. Stackars 
barn ! 

En familj, ·som har den sorgen, 
att genom döden förlora sitt över
huvud, beskyddaren, försörjaren, 
bevarar hans minne älskat och hel
gat, modern igenkänner med rörel
se hans anletsdrag och karaktärs
drag hos barnen, och hon bemödar 
sig att uppfostra dem i enlighet med 
hans vilja. Men när oenighet ma-

kar emellan så att säga stadfästs 
av en okristlig lag, då skär sönd
ringen smärtsamt in i barnen� hjär
tan och öde. Andligen misshand
lade barn, som bli till hjärta och 
känslor vanföra människor. (Ut
trycket kan ej anses överdrivet, om 
man betänker, dels skilsmässo
frekvensen, när det gäller frånskilj
das barn, dels kriminalstatistiken 
i fråga om övergivna barn, barn av 
okänd far och barn av fl'ånskiljda 
föl'äldrar.) 

Som sagt, hustrun hade lag och 
rätt på sin sida; rätt till skiljs
mässa, rätt till barnen, rätt till un
derhåll. Bedräglfga rättigheter, som 
innebära förlust och oförrätt ! Ty 
det är i sanning orättfärdigt, om 
än lagenligt, att beröva barn en fars 
beskydd, hans inflytande i hemmet 
och samhället. Och vad göi' lagen 
av en hustrus plikt, som väl är att 
hjälpa mannen (jämför 1 Mosebok, 
kap. Il, 18 v.) , efter bästa förstånd 
och förmåga hjälpa honom - att 

göra sin plikt. Och isynnerhet när 
han, av svaghet eller lättsinne felat 
och förvillat sig, då bör hon, med 
all kvinnlig takt, rådighet, ömhet, 



charm, söka att hjälpa honom till 
rätta och göra pliktens väg honom 
behaglig. . 

Goda fruar, en smula ödmjukhet 
- inför sanningen! Hemmet, fa
milj en, barnens vård är väl kvin
nans egentliga spher och lyckomöj
lighet. Men, näst efter Försynen, 
har hon onekligen mannen att tac
ka för denna lyckospher, som han 
slu�pat och vidmakthåller. En smu
la ödmjukhet och tacksamhet, o 
döttrar och hustrur. 

Det är ju männen, som under år
tusenden, med häpnadsvärd energi 
och djärvhet och beundransvärt 
geni, omskapat hela vår värld. Kamp 
mot elementen, seger över materien, 
banbrytande, grundläggande, upp
byggande av civilisationer. Men be
tänk då, om kvinnlig ,svaghet för
sloge ! 

Om numera allmänna opinionen 
och lagen ger kvinnan rätt till j ämc 
likhet med mannen, så nekar henne 
alltjämt naturen - märk väl, hen
nes egen kvinnliga natur � kraften 
och förmågan. 

Mänskligt sett är kvinnan, och 
har däl'fö1· alltid ansetts vara, man
p.en underlägsen. Detta från äldsta 
tider och över hela världen. Såsom 
underlägsen bör hon, i rättvisans 
och ordningens namn, vara honom 
underdånig. Men med mannens 
kända egoism, brutalitet, despotism 
de.! Ja, då är det åter för kvin
nan, att · uppfostra de små gosse
barnen i Herrans tukt och förma
ning och alla kristliga dygder. (Det 
händer emellanåt, att den frånskilj
da frun, som betraktar ex-maken 
och män i allmänhet med en lite 
försmädlig tolerans eller snävt ogil
lande, däremot för sonen har en be
undran utan gräns, sålunda dote
rande världen, och en eventuell stac
kars sonhustru, med en fulländad 
egoist och despot. Där fattades en 
fars starka hand och allvarliga ogil
lande.) 

De kristliga dygderna, där kan 
kvinnan excellera ;  i ödmjukhet, 
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mildhet, tålamod, kyskhet, sj älv
uppoffring, där kan hon vara ett 
mönster. Märk väl, det är först och 
allenast den kristna tron, som vär
derade dessa tillförne misskända 
eller okända dygder så oändligt 
mycket högre än all världslig makt, 
framgång och förmåga, och som 
däl'utinnan lyfte kvinnan till full 
jämnställdhet · med mannen. 

Den kristna synpunkten blev med 
tron den enda viktiga ;  sub specie 
reternitatis, sub specie Christi, kan 
kvinnan komma till sin verkliga 
rätt. 

Var denna kristendomens om
:värdering av värdena berättigad? 
Därom tvista de lärde. Men histo
riskt bevisligt och begripligt är, att 
den kristna tron var grunden till . 
kvinnans upphöjelse. - Men vad 
blev det av den lilla flickan, som 
förlorat sin far? Ja, vad blir det 
av alla dessa barn, som nödgas be
dämma .och döma far och mor och 
plågsamt känna, att dessa högt
älskade ha orätt att ej försonas och 
hålla av varandra. Och senare kan
ske dessa barn, med trots och bitter
het, söka förklaring till den ohjälp
liga situationen i mammas häftiga 
lynne och småaktighet, eller pap
pas lättsinne och vårdslöshet. Så 
händer det att barnen bli hårdhjär
tade och cyniska, eller villrådiga  
och skygga, allt efter karaktär och 
temperament. 

Men är det rätt och rimligt, att 
vuxna människor förneka och be
tvinga sina känslor och helt upp
offra sig för sina barns frid och 
glädje? 

Nej, inte om det blott gällde barn
domen; men föräldrar, ni ha er 
anförtrodd hela den kommande 
mänskligheten att fostra, skydda 
och med råd och exempel vägleda 
på pliktens, barmhärtigheten och 
fredens väg. Den väg, som våra 
goda förfäder - och mödrar -
modigt och troget följde, även om 
den var en korsets väg. 

llfabel Faustman, 



HAR l(RI S T u· s  S T IF TA T  l(YRI(AN?  

Ovanstående fråga kan tyckas 
underlig i en katolsk tidskrift, då 
ingen katolik gärna kan vara tvek
sam om svaret. Men för svenska 
katoliker, som leva i protestantisk 
miljö, kan det vara av intresse att 
också veta något om, hur frågan be
svaras från protestantiskt håll. Det
ta intresse blir så mycket större 
därigenom, att den protestantiska 
inställningen till denna fråga i hög 
grad ändrats under de sista decen
nierna . . För 50 år sedan var den 
protestantiska religionshistorien och 
teologien tämligen ense om att be-

. svara frågan nekande. I våra dagar 
höjas allt fler röster till dess be
jakande. Denna förskjutning i ve
tenskapens ståndpunkt har emel
lertid ännu knappast blivit känd 
för allmänheten, som ännu lever i 
den gamla uppfattningen och häm
tar sin visdom från de populära 
skrifter, som spriddes under 1800-
talets sista årtionden. 

Förra våren ventilerades i Upp
sala en akademisk avhandling med 
titeln: »Das Problem der Urkirche 
in der neueren Forschung». För
fattaren, Olof Linton, som för sin 
avhandling belönats med docentur, 
ger i denna en utförlig historik över 
vetenskapens ställning till proble
met i fråga under de sista 50 åren. 
I det .följande skall några korta an
tydningar ges om avhandlingens 
viktigaste innehåll, särskilt av det 
som för katoliker kan vara av stör
re intresse. 

.författaren .bötjar med att ge en 
sammanfattning av den åsikt om 
urkristendomen, som. ännu för 50 
år sedan var den vanliga inom pro
testantisk forskning. Denna »Con
sensus», såsom han kallar den, 
framställer han i koncentrerad form 
genom ett citat hämtat ur ett 1887 
utkommet arbete av R. Seyerlen. 
Efter att denne först omnämnt ka
tolsk lära, fortsätter han : »Gent
emot denna dogmatiska uppfattning 

av episkopatets uppkomst, har elen 
protestantiska vetenskapen genom 
djupgående histol'iska undersök
ningar kommit till det resultatet 
1) att, eftersom episkopatet icke är 
en fortsättning av apostolatet, ja, 
då en sådan fortsättning aldrig med 
ett enda ord ställts i utsikt, kyrkans 
författning icke kan vila på omedel
bart gudomligt instiftande, utan är 
ett verk av församlingen, vilken ail
tid, om också kanske på apostlar
nas tillskyndan, suveränt organise
rar sig själv; 2) att det monarkiska 
episkopatet icke är det ursprungliga 
och att alltså kyrkans författning 
varken i den apostoliska eller efter
apostoliska tiden varit hiernrkisk, 
utan att tvärtom episkopatet ur
sprungligen varit identisk{ ·med 
presthyteriatet och att episkopatet i 
egentlig bemärkelse, cl. v .  s. till 
skillnad från prestbyteriatet, först 
senare har framgått ur detta, i vars 
hand församlingens ledning ur
sprungligen låg, icke såsom ett 
hen·adöme över församlingen utan 
såsom en tjänst åt församlingen. 
Det till sitt väsen · kollegiala prest
byteriatet framdrev så småningom 
ur sin mitt en monarkisk spets, vil
ken de satte över sig. Det ursprung
liga är därför flertalet av prestby
terer, i vilkas hand ledniµgen lig
ger, det senare är den ende biskopen, 
som i sin hand får ledningen av 
prestbyteriatet · och därigenom, eo 
ipso, också av församlingen». 

Enligt Consensus är kyrkan en 
senare bildning, som tillkommit på 
grund av mänskliga betingelser. Re
ligionen fordrar i sig själv intet 
samfund. Den enskilde fromme är 
det första, genom de frommas sam
manslutning för religiösa ändamål 
uppstår församlingar, genom dessas 
enande slutligen kyrkan. Denna är 
uppbyggd nedifrån, elen är atomis
tisk. Huruvida den slutliga monar
kiska kyrkoförfattningen uppkom
mit genom en naturlig utveckling 



eller genom förfall och 'romersk 
härsklystnad, därom voro de prote
stantiska teologerna oense. 

Linton ,ger en rätt skarp kritik 
av denna uppfattnings vetenskap
lighet. Visserligen anser han, att 
den princip, som man lagt till grund 
för sin fo1,slming: att man icke har 
rätt att såsom katolska . forskare 
göra, från en senare utveckling 
draga slutsatser om vad som gått 
före, i och för sig är vetenskapligt 
berömvärd. Men olyckan är, att det 
material, vartill man genom denna 
princip begränsar sig, i det här före
liggande fallet är så ofullständigt. 
att man alls icke kan komma till 
några respltat utan att i stor ut
sträckning ta subjektiv tolkning till 
hjälp. Då grunderna voro otillräck
liga bedömde man frågan » aus der 
Natur der Sache», d. v. s. efter sitt 
eget omdöme om, hur det borde va
rit. Och eftersom tidsandan var i 
hög grad individualistisk och ratio
nalistisk, blev resultatet sådant det 
blev. 

Såsom vetenskaplig grundval för 
Consensus' uppfattning av urkris
tendomen tjänade i första rummet 
Pauli huvudbrev, särskilt Korinter
breven. Av dessa hade man fått en 
bestämd uppfattning av församling
arnas autonomi. De skrifter, som 
sedan icke stämde med denna upp
fattning förklarades antingen vara 
oäkta eller de omtolkades för att 
passa bättre. Så var t. ex. mening
arna delade angående pastoralbre
ven. I dessa omnämnes biskopar 
och diakoner och de omtalas såsom 
tillsatta enligt uppdrag av aposteln. 
En sådan klerikal och hierarkisk 
tendens kunde emellertid icke -
aus der N atur der Sache - finnas 
på ett så tidigt stadium. De mera 
1·adikala forskarna förklarade där
för dessa brev för oäkta, medan 
konservativa teologer, som icke an
sågo sig kunna gå denna väg, sökte 
bortförklara den hierarkiska ten
densen. Än större svårighet erbjödo 
de Ignatianslrn breven. I-Jär fanns 
bl. a. så tydliga uttalanden om mo
noepiskopat, alltså ett monarkiskt 
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styrelsesätt, att de icke kunde bort
förklaras. Man försökte då datera 
breven så sent som till 150-talet 
eller man förklarade dem vara 
oäkta. Då detta emellertid i längden 
visade sig orimligt, enades man om, 
att deras utsago endast gä:llde Sy
rien och Mindre Asien, icke Rom. 
»En fråga glömde man därvid bort», 
säger författaren, »varifrån hade Ig-. 
natius fått sina Ideer om kyrka och 
ämbete?» 

Det första, verkligt avgörande an
greppet mot denna Consensus kom 
i ett arbete av Rudolph Sohm 1892. 
Han talar om Kyrkan, det nytesta
mentliga folket, Guds folk, hela 
kristenheten, såsom det första, och 
kyrkans organisation har enligt ho
nom framgått ur den eukaristiska 
gudstjänsten. Han framhåller vi
dare, att kyrkans egendom är Guds 
egendom, icke församlingens. Men 
enligt Sohm finns ingen kyrkorätt. 
» Kyrka och rätt stå i motsatsför
hållande till varann.» Då i Clemens
brevet biskopen säges icke kunna 
avsättas, ser Sohm häri den ödes
digra urartning, som ledde till mo
noepiskopatet i Rom och till kato
licismen. Enligt Sohm måste An
den, det levande gud·sordet, varje 
ögonblick vara helt fri och får ald
rig vara bunden av något föregåen
de. All tradition måste han därför 
fördöma. Den riktiga kyrkoiden är 
enligt honom den lutherska iden 
om en osynlig kyrka, en ide, som 
icke förstods i urkristendomen, vil
ken därför förvanskades och blev 
en rättskyrka. 

Det är tydligt, att frågan om 
Kyrkans uppkomst nära samman
hänger med uppfattningen av apost
larnas ställning. Enligt Consensus 
betraktades de endast såsom lärare 
med moralisk auktoritet. Jesu ut
välj ande av de tolv apostlarna för
klarades av många ohistorisk, just 
emedan man häri kunde se en kyr
kans begynnelse. 

Under de sista decennierna ha 
många undersökningar gjorts an
gående betydelsen: av själva ordet 
apostel i förkristen tid. Författa-



ren omnämner bland andra ett ar
bete av Hermann Vogelstein ( 1905), 
där det hävdas, att apostelbegreppet 
är hämtat från judendomen och 
betyder sändebud, men ett sände
bud, som var utrustat med vissa 
fullmakter. Ordet har icke någon 
mytisk betydelse. Guds sändebud, 
Gamla Testamentets profeter, kalla
des aldrig apostlar. Apostlar voro 
alltid sända av människor, Nya 
Testamentets apostlar böra då, ock
så de, vara sända av en människa, 
men vem hade sänt dem? Svaret 
kan endast bli ett : Kristus. Och 
som Kristi apostlar ha de makt och 
auktoritet. Även om berättelserna 
om apostlarnas utsändning under 
Kristi livstid icke skulle vara auten
tiska, representera de dock den ur
kristna uppfattningen. Apostlarna 
skulle fortsätta Kristi verksamhet, 
de äro Kristi ställförefrädare. 

Ferd. Kattenbusch har i ett ar
bete från 1922 fäst uppmärksam
heten på, att apostlarna icke endast 
äro auktoriteter utan även »typer».  
De tolv äro församlingens kärna 
och deras uppgift är att framställa 
det rätta Israel. »De tolv äro · auk
toriteter för den lärande, typer för 
den kultutövande kyrkan.» Men, 
menar Linton själv, apostlarna äro . icke typer endast för ideala kristna 
utan även för de till tro komman
de, för de ångrande o. s. v. alltså 
även typer för den lärande kyrkan. 
På de tolv kan man se Guds nåd. 
En sådan synpunkt förklarar t. ex. 
berättelserna om Petri förnekelse. 

Man har från protestantiskt håll 
ofta gjort gällande, att Petri auk
toritet icke kan vara den som ka
tolska kyrkan hävdar, då evange
lierna i så fall icke skulle berätta 
historien om hans förnekelse, ja, 
man har velat tyda dessa berättel
ser som bevis för en mot Petrus 
riktad tendens. Nu har emellertid 
Georg Stuhlfauth ( 1925) ·i ett ar
bete frver gammalkristlig konst vi
sat, att framställningarna av Petri 
förnekelse voro särskilt populära 
just under 300-talet, då hans an
seende i hög grad stegrats. Också i 
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uppbyggelselitteraturen spelar Petri 
förnekelse en utomordentlig roll. 
Om nu apostlarna betraktas som 
typer, skildras de icke som person
ligheter. »Man berättar historien 
om Petri förnekelse icke för att 
nedsätta honom utan för att där
igenom åskådliggöra människans 
svaghet och Guds nåd. Man kan 
också säga, att berättelsens point 
ligger i motsättningen mellan det 
mänskliga ordet, som icke uppfyl
les. - Petri bedyranden - och det 
gudomliga ordet, som uppfylles -
förutsägelsen om förnekelsen.» 

»För bedömandet av apostolatet 
har denna berättelse den största be- · 
tydelse. Om man betraktar apost
larna som 'personligheter', måste 
man alltid förvåna sig över, att de 
Iu,istna kunnat sprida en sådan 
historia som den om Petri förne
kelse. En 'personlighet' skulle ska
das av en sådan berättelse och hans 
auktoritet skulle förstöras. Att de 
gammalkristna .berätta om Petri 
förnekelse bevisar därför just, att 
det här icke är fråga om en per
sonlig, på den egna k araktären vi
lande auktoritet, utan om en mot
tagen. Apostlarna skildras icke så
som mänskliga, självständiga hjäl
tar, utan de äro vad de äro såsom 
apostlar, genom sitt förhållande till 
Herren. - Därför får man heller 
icke fråga, hur Jesus kunde ha så 
stort förtroende till en så svag män
niska som Petrus. Ty det är här 
så att säga icke fråga om densamme 
Petrus. Den ene Petrus, som tänker 
»människotankar», han är otillför
litlig, men den andre, som mottagit 
den himmelske Faderns uppenba
relse och har avlagt bekännelse, han 
är en 'klippa'.» 

Författaren kommer här in på 
frågan om Jesu ord i :Matt. 16: 18 ! 
»Tu es Petrus» o. s. v. Dessa ord 
äro ju den katolska kyrkans främ
sta vittnesbörd om Kristi instiftan
de av Kyrkan. Det är därför natur
ligt, att de för protestanterna städ
se varit en nagel i ögat. För 50 år 
sedan voro också de protestantiska 
forskarna ganska eniga om, att or-



den voro oäkta. Eftersom de icke 
funnos i det tidigare Markusevan
geliet, ansågs det . nästan själv klart, 
att de icke härledde sig från Jesus. 
Diskussionen rörde sig egentligen 
om, huruviqa de härstammade från 
evangelisten eller om de utgjorde 
en långt senare interpolation, gjord 
för att stödja Roms intressen. Den 
senare åsikten var länge den van
ligaste. 

Emellertid blev det genom språk
vetenskapliga undersökningar så 
småningom klart, att orden ha en 
stark semitisk färg och sannolikt 
ha arameiskt ursprung. Numera 
diskuteras därför huvudsakligen, 
huruvida de äro evangelistens ord 
eller möjligen verkliga Jesusord, 
och icke få röster höjas för den se
nare åsikten. Man har nämligen 
framhållit, att talet om en kyrka 
icke är så enastående i evangelier
na, som man förut menat, även om 
själva ordet »ecklesia» icke före
kommer mer än på detta ställe och 
i Matt. 18: 17. K. L. Schmidt t. ex. 
betonar .starkt, att Jesu kyrkostif
tande icke står och faller med Matt. 
16 : 18 utan måste förstås genom 
Jesu hela hållning gentemot sitt 
folk och i sammanhang med de 
tolvs utväljrmde. Han säger: »Frå
gan huruvida Jesus gjorde sina lär
jungar till en 'ecklesia' måste be
jakas». Och Linton själv fortsät
ter: »En ännu bredare grundval 
får tesen om Jesu kyrkostiftande, 
såvida Messias och Kyrka, Männi
skoson och Kyrka, höra samman, 
något som ovan behandlats och 
bejakats». Därtill kan ännu näm
nas, att Kattenbusch sammanstäl
ler Kyrkan med Dan. 7. »Om Kyr
koiden finnes på detta ställe, vilket 
har så stor betydelse för hela Nya 
Testamentets föreställning om Män
niskosonen, då har kyrkoiden sina 
rötter djupt i den synoptiska tra
ditionen.» 

Den eskatologiska riktningen, den 
som anser; att Jesus själv varit 
övertygad om, att det nya gudsriket 
skulle bli en verklighet redan under 
den då levande generationens livs-
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tid, hade tidigare förklarat, att det 
under sådana förhållande vore all
deles otänkbart, att han skulle stif
tat en jordisk kyrka. Matt. 16 : 18 
kunde därför omöjligen vara äkta. 
Numera heter det ofta, att då guds
rikets ankomst skall föregås av 
fruktansvärda händelser och om
välvningar, stiftade Jesus sin kyrka, 
för att de troende skulle kunna ta 
sin tillflykt till denna och räddas, 
liksom en gång Noa och hans an
höriga i arken räddade sig undan 
syndafloden. Alb. Schweitzer, »fö
reträdaren av den konsekventa es
katologien» anser sig, · oc4.så hai1, 
kunna godkänna de omstridda ver
serna, men han anser kyrkan för 
en »rent eskatologisk storhet», som 
ingenting har att göra m.ed den em
piriska kyrkan här på jorden. 

Men även om många protestan
tiska forskare numera erkänna 
Matt. 16 : 18 såsom verkliga Jesu 
ord, följer därav ingalunda, att de 
erkänna dem såsom hänvisande på 
P,etrus och än mindre på hans efter
följare i den katolska kyrkan. Man 
har tvärtom gjort sig all möda att 
tolka dem på annat sätt, så t. ex. 
att ordet »klippa» icke skulle syfta 
på Petrus utan på Kristus själv. 

Ur författarens intressanta slut
kapitel: » Riickblick und Ausblick» 
vill jag slutligen ge ännu några 
citat: »Kyrkan har icke bildats ge
nom församlingarna, utan försam
lingarna ha framgått ur missionen. 
- Församlingen är såsom en liten 
del av kyrkan . delaktig i kyrkans 
ordning eller den har som fullt ut
bildad församling (Vollgemeinde) 
en sluten organisation. Men i båda 
fallen är det hela det första. Auto
noma korporativa församlingar fun
nos icke i den gamla kyrkan».  Och 
vidare : »Autonom likhet finns icke 
inom urkristendomen. Alla äro lika 
genom samma beroende. Men detta 
beroende hör också till kyrkoiden. 
Ja, än mer, Kristus själv tillhör 
kyrkan såsom dess huvud. Han är 

· själv kyrkans spets och dess funda
ment. Den veI"tikala linien kan icke 
avlägsnas ur kyrkans ide. Man 



måste göra klart för sig, att ur
kristendomen icke blott kände till 
en horizontal solidaritet utan också 
en ·vertikal. · Hos oss har den ver
tikala solidariteten så länge blivit 
undergrävd, att vi med solidaritet 
alltid i första rummet tänka på ho
rizontal solidaritet. Men i urkris
tendomen levde den vertikala soli
daritetskänslan med full styrka. 
Alltså finnes i urkristendomen icke 
blott tanken på en kyrka av lik
ställda bröder utan även på den 
graderade (abgestufte) kyrkans 
ideal». 

På avµandlingens sista sidor be
handlar författaren »andens» för
hållande till ämbetet och gör gäl
lande, att dessa båda icke med nöd
vändighet stå i motsiHtning till var
andra, såsom Sohm sökt hävda. De 
ha ofta förenats. För mystikerna 
blir det upplevda något bestående, 
som måste inverka på den fram
tida ordningen. Traditionen upp
står ,1id de extatiska upplevelsernas 
källa. Men i traditions!Jegreppet 
ligger icke blott iden om ett öve'r
lämnande utan också. iden om ett 
behållande, om något avslutat. -
Faktiskt har inspirationstanken all
tid hört samman med traditions
tanken. För att iakttaga traditionens 
uppkomst behöver man därför icke 
gå till en tid, då de andliga feno
menen redan voro i tillbakagång. I 
urkristendomen finnes traditions
tanken från början, även hos andens 
bärare. - För urkristendomen var 
det upplevda vikttgare än själva 
upplevelsen.» 

Av det ovan sagda framgår med 
all önskvärd tydlighet, att Kristi 
stiftande av en kyrka numera alls 
icke är någon för protestantiska 
forskare främmande tanke. Under 
sista tiden har tvärtom forskningens 
intresse mer och mer riktats just på 
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denna fråga. Linton är icke blind 
för, att den nya riktning, som nu 
tränger sig fram, delvis - också 
den - är beroende av tidsandan. 
Individualismen har spelat ut sin 
roll, och gemenskapstanken gör sig 
gällande på alla livets områden, så 
också i den religionshistoriska och 
teologiska vetenskapen. Men förfat
taren hävdar, att de nya åsikterna 
dock ära betydligt bättre vetenskap
ligt grundade än de tidigare. 

Enligt katolsk lära har Kristus 
stiftat en synlig jordisk kyrka, vil
ken han från början givit en hier
arkisk organisation. Den nya åskåd
ning, som nu gör sig allt starkare 
gällande inom protestantisk veten
skap, har, som synes, i hög grad 
närmat sig denna katolska uppfatt
ning. När denna åskådning tränger 
ut till en större allmänhet, bör detta 
medföra konsekvenser även för det 
praktiska kyrkolivet. Särskilt kom
ma frikyrkorna i en svår ställning, 
ty de äro ju i regel grundade på 
principen att så mycket som möj
ligt likna urkristendomen med dess, 
som man frodde, autonoma försam
lingar av likställda bröder. Genom 
forskningens nya ståndpunkt böra 
»högkyrkorna» komma att uppleva 
en renässans och tecken finnas, 
som tyda på, att denna redan bör
jat. Men detta betyder, att intres
set för tradition och liturgi för
stärkes, och detta betyder ett när
mande till den katolska kyrkan och 
större möjligheter att förstå denna. 
Är det för djärvt att hoppas, att då 
också allt flera protestanter skola 
få upp ögonen för att, om Kristus 
stiftat en jordisk kyrka, denna icke 
kan vara någon annan än den he
liga .katolska och apostoliska kyr
kan? 

Eva von Bahr-Bergius. 



SVENSI(A VALLFÄRDER TILL LORE TO. 

Under medeltiden vallfärdade de 
svenske mycket ofta till de Heliga 
orterna, och denna fromma sed bor
de mer · än fallet är följas av det 
20 :de seklets trosförvanter. En 
bland de förnämsta pilgrimsorter
na var fordom Jungfruns hus · i Lo
reto. Då detta synes vara nutiden� 
Skandinavien mindre bekant, läm
nas här några erinringar från Sven
ska vallfärder dit i nyare tid. 

Den kungl. svenska bondeättling
en och f. d. kronprinsen "Tladyslaw
Zygmuntowicz ,vase, polsk tron
följare, gjorde 1625 en italiensk resa 
och möttes i Forli ( som inom pa
rentes sagt är Mussolini's hemort) 
av Magalotti, chefen för Vatican
gardet, vilken medförde en väl
komsthälsning från den Helige Fa
dern. I Magalotti's sällskap besökte 
W aseprinsen även Loreto, där han 
till Santa Casa skänkte en liten 
guldstaty av S. Wladyslaw med 
juvelprydd krona, äpple och spira. 

Ar 1643 kom också hans bror 
Jan-Kazimierz till Loreto, där han 
iklädde sig jesuitdräkt. Han fort
satte sedan till Roma och utnämn
des 28/5 1646 till kardinal. , Båda 
bröderna blevo i tur och ordning 
polska monarker. -

Sedan deras syssling Kdstina 
Gustafsdotter Vase nedlagt den 
svenska .kronan, tog även hon vägen 

· till Loreto, dit hon kom 8/12 1655. 
Då hon på avstånd såg domkupo
len, gjorde hon flera knäfall, och 
sista vägstycket gick hon till fots. 
Efter att följande dag ha hört hög
mässan och även annorledes ha vi
sat sin devotion, lade hon för Ma
donnans fötter en krona och en 
spira, sirade med stora dyrbara ste
nar, enligt en tysk uppgift 368 
diamanter och 160 pärlor. Kronan 
skulle burit följ ande inskrift: 
Hane tibi sacravit spretem regina Coronam 

In coelo tribuas ut meliore frui*) .  

-)(, 

*)Rörande Vase-ätten hänvisas till Ge
nealogia Gothica; 

I Linköpings stiftsbibliotek finns 
i manuskript med signum G. 18, en 
av G. J. Hiertstedt skriven italiensk 
journal, varur j ag gjort följande ut
drag rörande den svenske resenä
rens besök i Loreto. Hiertstedt och 
hans sällskap reste 25/1 1695 från 
Ancona till Loreto, där de övernat-' 
tade. Beskrivningen av Madonnans · 
hus torde ha historiskt värde och ·  
lyder i originalets stavning så : 

»Andra dagen gingo vij till att 
besee Santa Casa, uti stora domb
kyrkian.. Detta Santa Casa säijs 
vara det huset som Jungfru Maria 
bodt uti, och är bygt af gammal 
fyrkantig sten, sedan är det fört af 
Englarna från Nazaret till Dalma
tien och der ifrån till Venedig och 
så äntel. på St. Loretto Bärg. När 
huset är kommet så har och funnits 
der uti Jungfru Marire bild och 
Christi såsom ett litet barn, hvilka 
menas vara giorde af St. Luca. 
Aldraförst vijses åfvan sagde bilder, 
hvilka så rijkt med j uveler äro uth
sirade, at det inte står att estimera. 

Föruthan desse bilder, så är och 
uti St. Casa, samma gång needför 
en dörr, ett fönster, ett skååp, och 
ett litet altar, hvar uppå och så har 
stått ett måhlat Crucifix, som säij s 
vara giordt af St. Luca, der till har 
och varit 2ne klåkor. 

Detta Sancta Casa är litet melir 
än 10 alnar långt och 5 brett och 
litet mehr än 5 högt. Ofvan på var 
och taket mycket välgiordt af trä, 
hvilket ännu conserveras. 

Den dörren som varit på Sancta 
Casa har påfven Clemente VII låtit 
slå igen eftersom hon varit för }iten 
åth så mycket fålk, och låtit giöra 
4 st. större dörar, hvilka uthantill 
äro beklädde med metall, och der 
på giorde åthskillige bibliske hi
storier. 

Det heli!a fönstret är och så stör
re giordt, och säger man att Engeln 
Gabriel har gått in genom detta 



fönstret, när han bebådade Maria 
Christi födelse. 

Detta skåpet säijes vara det, hvar 
uti Jungfru Maria har förvarat sin 
Bibel, men sedan hafva Apostlarna 
förvarat der uti det Heliga Sacra
mentet. Skåpdörren är betäckt med 
silfver, hvilket .försten af Parma har 
dijtskiänkt. In i skåpet är Silfver 
skrin .om 65 ?? som är ditskiänkt 
af försten Alcala Grande di Spagna, 
deruti förvaras · dhe helige kiähren 
som Maria och Jesus hafva skolat 
ätit uhr. 

De 2 :ne klåkor hafva den kraff
ten med sig, att om man ringer med 
dem; när det regnar mycket eller 
oväder är, eller om pestilents skulle 
komma, så stillas sådant alt der 
igenom. 

Här nest är och att obscrYera, den 
spijsen, hvaruti Maria giordt eld 
och kokat mathen. 

Det heliga kårset måhlat på en 
tafla, har blifvit buhrit uti ett an
nat capell, men det har straxt · af 
sig sielf gådt till haka igen till sitt 
förra ställe. 

Den heliga statuen eller bildet af 
Maria och Chrisfo, äro till höjden 
neml. det .första 1 1/2 aln. och det 
andra 3/4 gioi'dt af ceder trä. 

De juveler och kåstbara saker 
som här finns äro först desse : Ett 
stort stycke af guld med skiöna dia
manter och 4 stora pärlor dijt
skiänkte af förstinnan af Savojjen 
Infanta Margeritha. Tvenne cronor 
som begge bilder hafva på hufvuden 
restimeras till 6500 scudi, hvilka äro 
dijtskiänkta af konungen i F'rank
rijke Ludovico 13 :de med denna 
öfverskriften uppå den stora cro-· 
nan: Tu caputante meum cinxiste 
Virgo corona Nunc caput, eneteget 
nostra corona tuum. 

Uppå den lilla: Cluisto reddi co
ronam. 

De diamanter som St. Maria bild 
är uthsirad med på kiostelen äro 
skiänkte af åthskilliga förstelperso
ner, der ibland äro dhe armbanden 

· dhe skiönaste kåstbaraste, som Ca
tharina .förstinnan af Transylvania 
har dijtskiänkt, neder vid fothen 

ligger ett kåstbart kårss af smaragd 
hvilket tillika med en ·skiön dia
mante ring är af cardinalen di Santa 
Cecilia förärd. 

Ellerst hänga kring om väggarna 
åthskillige saker af guld och· edla 
stenar, såsom och ett litet barn af 
guld uthståfferadt rned skiöna juve
ler och dijtskiänkt af keijsaren Fer
dinando 3 : tio; · ett annat äfven så 
dijtskiänkt af huset Cesis; noch ett 
litet barn af guld med små ståder 
och en hoper edla stenar förärt af 
hertigen af Savoijen Filippo Ema
nuello. Ett annat barn af silfver 
som ligger på ett örengått af gra
nater, med filagrands .arbete af guld 
och stora pärlor dijtskiänkt af för
sten i Mantua. Ett annat lijka så 
förährt af churförsten af Beijern. 
Noch ett litet barn af guld, som hål
les upp af en Engell och är dijt
skiänkt af konungen · i frankrijke 
Ludovico XIV, hvilket barn skall 
vara af sama vicht som dauphin 
när han är född vorden, efter som 
det ock för hans födelses skull är 
dijt förährt vordet. Ett barn af gull 
med en hop juveler dijtskiänkt af 
dråttningen af England, och har 
man , det der vid remarqverat att 
samma stund som denna skiänken 
har invigts, så har dråttningen fun
nit sig hafvande af printz di Vallis. 
Dessutom är såden myckenhet af 
gull silfver och edla stenar, som af 
så många 100 personer äro clijt
skiänkte, att man mycket skulle 
hafva att giöra till att räkna upp 
altsamans så smått som stort. Man 
kan alt vidare sees af beskrifningen 
af St. Loretto. 

Uthi ett skåpp vijses och uti en 
glaaskista den klädnat som Marire 
bild har hafft på sig, när Santa 
Casa är kornen dijt, hvilken hel och 
hållen ännu så många åhr är eon
serverat vorden. Item ett bref, hvar 
af kan vijsas att ingen kan föra 
hårt eri steen af Santa Casa, uthan 
han moste bära här tillbakars igen, 
eftersom en biskåpp har för nogon 
tijd sedan velat .föra en steen der 
ifrån och helgat härpå ett annat 
ställe; Men biskoppen har på vägen 



blifvit dödssiuker, och som han än
tel. har märkt att det kom der af 
har han ett express skickat med 

. sten en tillbaka och ett bref der 
hoos. Den ·vijses och en styckkuhla 
hvarmed är skutit vorden efter påf
ven Julia 2 :do men har inte träf
fat, framför Marire bild bränna en 
stor hoper lampor af purt gull gior
de, och af åthskillige personer för
ährade. 
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är d1·åttning Chl'istinre c1·01w och 
sceptCl', hvilka hon har lemnat där, 
när hon der igenom är passerat, 
item en stor smaragd mehr, hvilken 
allena värderas så mycket som hela 
skattkammaren. Dessutan är och 
en orientalisk pärla af otrolig stor
lek att see, och det som är det för
nemsta, att Marire bild är af natu
ren der uti växt.» 

Hiertstedt och hans säll�kap läm-

Santa Casa i Praha. En noggrann kopia av Loretto,huset.· 

När man går uthur Sancta Casa 
så prresenteras det heliga fathet, 
som Christus skall hafva ätit uthur 
hvar om tillförne är förmält, på det 
att man skall röra der uti lrvad man 
har, raband, medallier eller sådant 
annat, hållandes före att det är en 
stor heligdom att hafva rört vid 
det fatet. 

Här ifrån kommer man uti den 
rätta skattkammaren, hvarest är en 
sådan myckenhet af juveler, pärlor 
gull och silfver så och messgevand
ter att man må rätt hissna der. vid 
att see en så stor skatt tillsammans, 
hvilken värderas öfver 60 millioner 
guld. Det remarqvableste här ibland 

·nade . 26/1 Loreto, reste 31/1  till 
Narni och därifrån via Civita Ca
stelletna till Roma, dit de ankomma 
1 februari 1695. -

Ungefär ett sekel senare besöktes. 
Loretto av arkitekten Erik .Johans
son Palmstedt från Stockholm, av 
vars dagbok för 6/2 1780 några ra
der må anföras: 

»Loretto : som ligger på en backe, 
har 6-7000 inbyggare ;  dess förstad 
är betydligare än själva staden, som 
består mest av en enda krokig gata 
med några sidgränder; alla husen 
är av tegel, men inga behagliga fa
cader. Huvudkyrkan ligger vid en 
plats .ornerad av en. obetydlig fon-



tana med bronsfigurer, samt på 2 
sidor omgiven av en 2-våningars · 
portik med arkader och doriska pil
astrar, ej vacker. Kyrkan har en 
modern facad av 2 ordningar pil
astrar ; inuti . 2 rader pilastrar med 
arkader samt kapell därutom, en 
dom som är mycket litet synlig, 
emedan mitt under densamma står 
den namnkunniga Casa Santa, ett 
paralelogram av c :a 1 0 x 1s alnar, 
utanpå 01:nerad med en arkitektur 
av engagerade kolonner, som bär 
en kornich, i övrigt bekajad med 
mycken basreliefs och andra orna
menter av mycket god exekution, 
allt av vit marmor. Inuti är rum
met helt slätt och välft utan annan 
dekoration än en otalig hop brin
nande silver- och guldlampor på 
alla väggar. I främsta ändan står 
ett altare i form av alkov och där
bakom en nich, vari Madonnan med 
Barnet sitter mycket präktigt klädd 
men ej mer än 6/4 al. hög, svart
målad i ansiktet. Vid · nedre ändan 
är 2 dörrar, en på var långvägg, 
samt längre fram ett blindfö11ster 
med silvergaller, varigenom ängeln 
Gabriel skall ingått; här mittemot 
ett väggskåp med några stentallri
kar, som utgjol't MariIB bordservis. 
Rummet är av lamprök så svart, 
att att det ser sorgklätt ut. Till kyr
kan hör en ansenlig tresor eller fa
tubur av oän�ligt preciösa guld- och 
silverkärl och andra kyrkornamen-

ter med juveler och kameer besatta 
jämte Madonnans kläder, allt sam
man vedermälen av många monar
kers givmildhet till detta ryktbara _ 
ställe. 

Stadens invånare består större de
len av hantverkare, och dei·as till
verkningar av radband; kors, me
dalj er, buketter med dylika gudliga 
verk, som härfrån köps av hela den 
Catolska världei1 såsom en besyn
nerlig kraft ägande. Större delen 
av hantverkarna är tyskar, och alla 
gator fulla av dessa andliga bodar.» , 

Palmstedts skildring fåi· ökat 
värde, då man i denna Bellman's 
vän igenkänner en av den gustavi
anska tidens främsta arkitektur- , 
professorer. - _ 

Sedan Mariabilden genom en elds- . 
våda förstörts, .erhöll S:1nta Casa 
sommaren 1922 en ny Madonna och · 
vid automobiltransporten från Ro- , 
ma till Loreto ,saluterades den vid 
N arni från Rocc� Reale . av prince · 
d' Anjore's ställföreträdare, . som på 
det forna påveslottets högsta torn 
låtit hissa det Svenska gyllnekors
haneret. Samme svensk gjorde se
dan en vallfärd till Loreto, - där han 
som en ynnest utbad sig att få sopa 
golvet i det Heliga Huset, erinran-

! . de sig den Heliga Birgitta Birgers
dotters ord: Ciascuno deve dimo-

11 str�re umilta, dicendo c_ol pubbli- : cano-Non sono dogno . . . 
A .  Freclerici .  

E S I(IM O - E X C O MMUNIQ UE S .  
»Eskimoer, en vidt udbredt Fol

kegruppe i det nordlige Amerika, 
der har ,faaet deres Navn, 'de, der 
spiser raat Köd', af en indiansk 
Nabostamme, Abemtkierne, som 
FranskmIBndene i Kanada traf paa 
Nordsiden af St. Lawrence-Kysten.»  
- Saaledes begynder Artiklen » Es
kimoer» i Salmonsens Konversa
tionsleksikon (2. Udg., 1918) ,  og 
samme -Betydning af »Eskimo», som _ 

her gives, har i mange Aar vIBret 
anset for den rigtige. Men nu har 
Professor _ ved Köbenhavns Uni
versitet \Villiam Thalbitzer i 
»Festskrift udgivet af Köbenhavns 
Universitet i Anledning af Hans 
MajestIBt Kongens Födselsdag 26. 
September 1932» med Titlen »Fra 
Grönlandsforskningens förste Dage>> 
fremsat en ganske ny og overa-

. sk.ende, saavel i sproglig som kultur-



historisk Henseende saare interes
sant Lösning af Ordet »Eskimo»'s 
Etymologi. . 

Navnet fo1;ekommer, i.fölge Prof. 
Thalbitzers Undersögelser, förste 
Gang i Begyndelsen af det 1 7. Aar
h undrede i de franske Jesuitmissio
hrerers Beretninger. I 1594 blev Je
suiterne udvist af Frankrig; mange 
drog da ti1 Kanada, og i Egnen om 
Port Royal (nu kaldet Annapolis),  
nrerved Quebec, voksede der efter
haanden en indflydelsesrig Missions
koloni op, som var grundlagt 1605 
af Pater Fleche og viderefört af 
Biard og Masse. I en Beretning fra 
1611 kaldes de indfödte paa Labra
dorkysterne les Excomminquois; 
faa Aar efter er Ordet forkortet til 
escoumins, hvilken Form er bevaret 
i Navnet paa en lille By Les Escou
mains inderst i St. Laurence-Golfen. 
1640 trreffes Formen Esquimaux, 
1658 Eskimaux; efter udfalen staves 
det efterhaanden ogsaa Eslcimo. Til 
Forklaring af den reldste Form Ex
comminquois citerer Prof. Thalbitzer 
fölgende fra Hans Egedes Relation 
om Missionen i Grönland, en Stump 
af et Brev til ham fra Ole Lange i 
Aaret 1729 om det forsvarlige i at 
döbe Hedningernes Börn : 

»Jeg maa og spörge : Om dem, 
som .for deres usömmelige F01;hold 
bliver excommunicerede (end<;kiönt 
j eg veed, at saadanne ved denne 
Kirkens Disciplin ey absolute ere 
udelukte .fra Kirken) bleve födde 
Börn, skulde da de Börn derfore 
miste deres Saligheds-Middel? osv.» 

Det maa altsaa have vreret ret 
almindeligt, at Missionrererne ex
communicerede de ind.födte, gjorde 
dem til excommuniques. Herom 
skriver Prof. Thalbitzer videre: 

»Fra jesuitstasjonerne i Ny-Fran
krig ved Quebec i St. Laurenceflo-· 
dens munding flöj Navnet Exkom
mingkwe eller Escoumins ud til de 
nrermestboende indianere, som ikke 
förstod navnets · betydning, kun at 
det galdt deres fjender. Selv stod de 

69 

på en god fod med de franske, mis
sionrerer, men ofte hadde man vold
somme skrermysler m�d de vilde 
hedninger fra Labradorkysterne : 
ikke blot jesuiternes · relatfons, men 
de jesuitisk påvirkede franske rej
sende som Charlevoix, La-Hontan 
osv. fra det 18. årh. udmaler med 
grelle farver Esquimaux-folkets bar
bari og grusomheder mod de döbte 
Huroner og Algonkinindianere. Og 
da man hadde glemt hvad escou
mins oprindelig hed eller betöd, var 
det ikke så svrert at finde en for� 
klaring på ordets betydning, isrer 
hvis man vendte om paa stavelser
ne i det : det passede- med eskimo
wew;· askimoho osv. ulrngt köd
redere, råt-köd-redere osv. Således 
blir en folke-etymologi til. Fra 
algonkinsproget vendte denne tyd
ning så efter nogle år tilbage til 
de hvide mrend, som ikke vidste 
hvorav navnet oprindelig kom, men 
optog denne råt-köd forklaring som 
et velkomment bidrag til at vise 
deres lrerdom.» -

I Forbindelse hermed er det ogsaa 
interessant, at Prof. Thalbitzer me
ner, at det gamle Folkenavn Slare
ling, brugt af Nordboerne om de 
indfödte i Amerika og senere i Grön
land, kan vrere afledet af et islandsk 
eller norsk Verbum skråla. Gamle 
Rejseberetninger fortreller, at Eski
moerne plejede at nrerme sig de 
fremmede under höje Raab og 
Sktig, som, efter hvad vi nu ved, 
har vreret en Slags Hilse- eller Vel
komstceremoni. Deres Sprog skal 
ogsaa have haft en raa Klang og 
ejendommelige Strubelyde. Det old
islandske Navn Skrreling skulde 
da vrere en Slags ögenavn ( »Skraa
lerne») ,  der sigtede ti1 disse vilde 
Menneskers raa og stöjende Sprog, 
paa samme Maade som Grrekernes 
barbaroi oprindelig betöd »Folk, der 
taler et raat, uforstaaeligt Sprog» 
og brugtes om alle Folkeslag, der 
ikke talte Grresk eller Latin. � 

Kurt S. Thomsen. 



Skandinavisk pilgrimsfärd .  till 

Rom med anledning av det 
heliga året. 

Må,1dagen den 29 maj utgår från 
K�pei:iI_1amn ett _ skandinaviskt pil
gnmstag med Biskop Brems och ------'
som :ihan hoppas - alla övriga nor
diska biskopar i spetsen. Resan va
rar i 14 dagar. Routen blir på ned
resa:n : Köpenhamn-Berlin-�Mii.n
cben-'--Innsbruck-Verona '-Bolog
na -Rom; på återresan Rom-Mi
lano - Luzern-Basel-Frankfurt 
-'-Be1'lin-Köpenha'nrn. Man över
nattar på nedresan i Milano och på 
återresan i Luzern: 

. Pri�et blir i Il klass d. kr. 565 : -, 
i HI klass i d. kr. 420 : -, exklusive 
sovvagnsbiljetter. För sovvagn be
tales i Il klass d. kr. 20 : - och i 
111 klass d. k1·. 10 : - per natt. I 
dessa priser inbegripes j ärnvägsbil
jetten. Köpenhamn-Rom-Köpen
hamn, förplägning under vägen, 
logi och förplägning i Rom samt 
transport av deltagarna och dera<; 
handbagage från statipn till hotell 
och omvänt. 

Uppehållet i Rom kommer att 
vara sju hela dagar. PI!grimmerna 
bliva i Rom uppdelade i grupper 
öm 50 personer under en cicerons 
ledning. Den helige Fadern kom
mer att mottaga deltagarna i en 
gemensam audiens. 

Anmälningar mottagas av Ben
nets . Rej sebureau, Köpenhamn, som 
lämnar alla önskvärda praktiska 
upplysningar. Vallfartens ledare 
blir Pastor C. Benzon. 
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En all-indisk katolsk kon

gress. 
En all-indisk katolsk kongess och 

pressutställning har nyligen pågått 
i Bangalore. Vid kongressen presi
derade den apostoliske legaten, är
kebiskop Leo Kierkels. Under mera 
än tio år hava upprepade försök 
gjorts av framstående ledare att or
ganisera en all-indisk katolsk kon
gress, men utan resultat förrän nu. 
Utsikterna för framtiden äro myc
ket uppmuntrande, och en liknande 
kongress kommer hädanefter att 
årligen äga rum. Huvudsträvandet 
är, såsom delegaten förklarade i 
sitt hälsningstal, att organisera Ka
tolsk station, vars syfte är att bringa 
privat och offentligt liv i överens
stämmelse med katolska normer. I" 
ett annat tal k allades lrnngressen 
den katolska tankens och aktionens 
i Indien kraftstation. Många pro
blem finnas att lösa - uppfostran, 
social verksamhet, kastväsendet, 
lekmannasamverkan i Kyrkans apo
stoliska mission. Det påyrkades, 
att alla katolska män och kvinnor 
borde studera hur Kyrkans under
visande verksamhet på bästa sätt 
skulle befrämj as. För att bekämpa 
sociala och moraliska missförhål
landen föreslogs det att anskaffa 
läkarekrafter, lämna understöd åt 
fattiga och upprätta hem för att 
rädda människor från brottets bana. 
Kraftigt anbefalldes ett mera inten
sivt studium av religionen, vilket 
delvis skulle befrämj as genom upp-

. rättande av » Unga katolska mäns 
studieklubbar», där manlig ungdom 
kunde utbyta åsikter och vidga sina 
kunskaper genom att läsa religiösa 
arbeten. 

Vid öppnandet av pressutställ
ningen talade den apostoliske dele
gaten om pressens makt och .väd
j ade till alla katoliker att hålla åt
minstone en av landets veckotid
ningar förutom Indian Catholic 
Truth Society :s publikationer. För
slag framkom att upprätta en indisk 
katolsk nyhetsbyrå för insamlande 
och distribuerande av nyheter i 



syfte att förse katolska tidningar i 
Indien med aktuella, sanningsen
liga och intressanta upplysningar 
om katolska händelser och katolsk 
åskådning. Byrån skulle hava ut
ländska korrespondenter i Rom, 
London och andra centra. Det på
yrkades också, att flera böcker och 
småskrifter skulle skrivas angående 
den katolska trons grundsanningar 
för att möta landets speciella be
hov. 

Ett huvudintryck från kongres
sen var det varma och energiska 
intresse för Kytkans sak i Indien, 
varåt den helige Faderns represen
tant, den apostoliske delegaten och 
det indiska prästerskapet gåvo ut
tryck. I sina tal visade ärkebiskop 
Kierkels, att han var djupt förtro
gen med huru Kyrkans aktion i 
Indien praktiskt och effektivt skul
le bedrivas och med de väldiga möj
ligheter, soni stå till buds att mobi
lisera lekmannakrafter för att främ
ja religionens sak. Ett annat upp
muntrande drag var de tydliga teck- · 
nen på ett märkligt andligt uppvak
nande bland lekmännen. 

Principer och riktlinje1· för 
den nutida religiösa konsten. 

Den österrikiska biskopskonfe
rensen beslöt vid sin senaste sam
mankomst göra följande uttalan
de: Kyrkan, som är kallad att vara 
den religiösa konstens vårdare och 
laggivare, erkänner varje äkta reli
giös konstriktning utan att princi
piellt uttala sig för en bestämd 
konstform eller stilriktning. Kyr
kan förstår, att den religiösa kon
sten i varje tid uttrycker sig på sin 
tids formspråk, och hon är icke nå
.goh principiell motståndare till en 
)>modern» konstform, om denha 
blott följer den äkta grundsatsen 
och motsvarar kyrkliga fordringar. 

Kyrkan gör nämligen också i nu
tiden anspråk på att å ena sidan 
uppställa bindande föreskrifter för 
den religiösa konsten och å andra 
sidan fälla en auktoritativ dom över 
det enskilda religiösa konstverket 
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huruvida det ät väl'digt Kyrkan och 
gudstjänstligt ändamål ; hon erkän
ner ingen »suverän» och »autonom» 
konst på det religiösa området. 

Den kyrkliga lagboken ( Codex 
Juris Canonici )  innehåller ett fler
tal bestämmelser härom : »Ingen 
kyrka får byggas utan uttrycklig 
biskoplig tillåtelse» ( Can. 1162, § 1 ) .  
»vid uppförande eller restaurering 
av kyrkor måste de genom kiistlig 
tradition helgade formerna och den 
sakrala konstens lagar beaktas» 

. (Can. 1164, § 1 ) ,  »Ingen får i kyr
kor eller å andra heliga platser upp
ställa eller låta uppställa en ovan
lig bild, om den icke godkänts av 
vederbörande biskop - men bisko� 
pen får icke till de troendes offent
liga hyll;mde uppställa sådana heli
ga bilder, som icke överensstämma 
.med beprövat kyrkligt bruk eller 
som giva uttryck åt en falsk tros
sats eller som icke utmärka sig för 
tillbörlig . anständighet eller

1 
som · 

giva den obildade anledni1.1g till en 
farlig villfarelse» ( Can. 1279, § § 
1-3) .  Beträffande kyrkoföremå- · 
Jens material och form måste de 
liturgiska föreskrifterna, den kyrk
liga traditionen och så låi1gt möj
ligt också den sakrala konst(lns la-
gar följas» (Can. 1296, § 3) , '  

Då den kyrkliga konsten skall 
tjäna till Guds förhärligande och 
de troendes uppbyggelse, måste den 
helt naturligt taga hänsyn till och 
skona de sant troendes sunda reli
giösa känslor, detta så myck.Jt mer 
som kyrkliga byggnader och konst
verk icke äro bestämda för · �n be
gränsad tidsperiod ellei· för en be
gränsad krets av troende, utan för 
en lång tidsföljd och för alla ho� 
ende. 

Dessa lagar och riktlinjer gälla 
iltan 1indantag ock.så för den reli
giösa konstriktning, som i våta da
gar håller på att utvecklas . .  Att 
denna redan skulle hava nått full. 
mognad och definitiv utformning 
eller att den allsidigt följer lagarna 
för all konst och särskilt värnar om 
den religiösa konstens karaktär, 
måste tyvärr bestridas. 



Den nutida konstriktningen är 
mången gång i hög grad revolutio
när, bryter ofta med varje beprövad 
och sund tradition i stället för att 
i anslutning därtill söka komma till 
en organisk vidarentveckling; den 
är många gånger materialistisk, lå
ter materialet härska över anden i 
stället för att ställa materien i 
ideens tjänst och låta den senare 
genom en skön form framstå till
dragande; den är i alltför hög grad 
och på ett osunt sätt subjektiv och 
låter i första rummet konstnärens. 
rent personliga inställning gälla som 
måttstock för det konstnärliga ska-' 
pandet, ehuru skönheten liksom 
sanning och sedlighet är bunden vid 
objektiva, från Gud kommande och 
därför oföränderliga lagar ; den är 
många gånger profan, då den i upp
byggnad, stil- och linjeföring utan 

· urskiljning överför den profana 
konstens grundlagar och grundfor
mer på det sakrala området; visar 
bristande förståelse för · de · fram
ställda personernas och händelser
nas övernaturliga och heliga karnk
tär öch låter de upplyftande och 
religi'ösa momenten gå förlorade ge
nom att jämställa dem med hän
delser och typer ur det nyktra, pro
fana vardagslivet; den blir därige
nom icke sällan irreligiös, för att 
icke säga blasfemisk, då den van
ställer de heligaste personligheter 
och händelseförlopp på ett oheligt 
sätt, som pietetslöst sårar Kyrkans 
och de troendes religiösa känslor 
och vanhelgar helgedomen. 

Först när den nutida religiösa 
konsten renas från det slagg, som 

. vidlåder den, och fullt och helt föl
jer de uppställda kyrkliga princi
perna och och riktlinjerna, kan 
Kyrkan lämna sin avvaktande ställ
ning och skänka den sitt gillande. 
Därför rikta vi en inträngande 
appell till de ledande katolska 
konstnärskretsarna, att de med 
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största allvar må besinna sitt höga 
kalls ansvar och uteslutande taga 
de kyrkliga principerna och rikt
linjerna till måttstock för sitt 
konstnärliga skapande - i enlig
het med den nuvarande påvens ma
ning i hithörande frågor : 

»Vår förhoppning, Vår brinnande 
önskan, Vår vilja kan endast vara, 
att man följer den kanoniska lagen, 
som är tydligt formulerad i Codex 
Juris Canonici, nämligen att en så
dan konst . icke insläppes i våra 
kyrkor, under det att Vi öppna alla 
portar för och uppriktigt hälsa väl
kommen varje sund och verkligt 
framåtskridande utveckHng av de 
goda och ärevördiga traditioner, 
som under så många århundtaden 
av kristligt liv och under nog så 
stor olikhet ifråga om miljö och 
sociala och nationella förhållanden 
lämnat ett sådant storslaget bevi� 
på outtömlig förmåga att kunna 
inspirera till nya och sköna for
mer, när nian tagit dem till råds 
eller studerat dem i den konstnär
liga begåvningens och trons dubbla 
ljus. » 

Holland. 

Enligt en statistik över den hol
ländska katolicismen funnos år 
1880 i Holland 1 1/2 million kato
liker och år 1930 3 millioner. Lan
det har att uppvisa ett blomstrande 
ordensliv. De äldre katolska ord
narna äro alla representerade i Hol
land och av de nyare de flesta. 
Trappisterna hava i HoHand icke 
mindre än 7 kloster. År 1926 träd
de tre gånger så många prästkandi
dater in i kloster som i seminarier
na för världspräster. Under loppet 
av· det senaste halvseklet har an
talet ordensfolk i Holland fyrdubb
lats. År 1930 .förrättades 550 präst
vigningar. 

llälsiughorg 1933. Aktiebolaget noktrydc. 


