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VISA OM l(RISTUS OCH SJÅ.LEN. 
(AV DEN HELIGE JOHANNES AV KORSET.) 

Ensam i livet ung gick en herde, 
Främling för livets nöjen och fröj

der 
Drömd<: han ständigt om sin herd

inna. 
Hjärtat var sårnt g1·ymt uta,v kär

lek. 

Ej för att såret suide1· han gråter. 
Sörjel' ej därför att smärtan stin

ger. 
Fastän han sårnts innerst i hjär� 

tat, 
Gråter han blott över brudens glöm

ska. 

· Ja, denna tanke: nu är jag bort
glömd 

Au min herdinna ned honom tyn
ge1·. 

Främling i landet utstår han inyc
ket. 

Grymt är cw kärlek hans hjärta 
sårat. 

Vad jag är ensam! ropar den 
arme, 

Vm·för vill icke hon som jag sak-. 
nm· 

Oftare ua1·a här i min närhet? 
0, vad mitt hjä1;ta såras au kärlek. 

Efter en tid av längtan han stige.r 
Upp i ett tl'äd. Med utsträckta 

armar 
Stannar han, fästad vid. tl'ädet, 

. : dödad. 
Hjärtat var sål'Ctf grymt - men av. 

kärlek. 
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ll(RING "DEN BURTK�OMNE FADEREN". 

II. 

· Faderen er den, som Båni skapte 
i sitt Bilrete; og dei gjorde han stor, 
og sette han upp for seg til ei Trpyst 
og ei Hjelp; for dei var små og 
kunde ikkje vera faderlause. 

Men når dei vert s·tprre, og er 
ufornpgde med Heimestelle, og ikk
je frer Hjelp når dei hed, og ikkje 
Svar når dei sppr, då 'gjeng dei på 
Leit etter Faderen og finn seg 
sjplve». 

Eg gj ekk til dei som ser Syner og 
hev Drauniar og manar Ånder og 
granskar dulde Ting; og eg sagde: 
»Kann De visa meg Faderen ?» 

Men dei viste meg Skuggar. Og 
Skuggarne svara på det som eg 
ikkje spurde 1im. 

Då vart eg leid og leitte ikkje 
lenger.» 

Det er fyrste kapitlet av »Den 
burtkomne Faderen». Vi veit det 
er slik det må gå den som hev mist 
og ikkje veit noko um den Kyrkja 
som byggjer på tradisjonen frå 
aposteltidi, og derfor ikkje har 
andre prestar enn förkynnarar. Dei 
som hev rpynt livet, kann mang ein 
gang halde ein betre tale enn ein 
statskyrkjeprest - ein kann endå 
kome ut for at den presten ein rå
kar på, er ein Daniel Braut som hev 
gått på akkord med Gud og men
neske all si tid. Difor er det mange 
.som ikkje ein gong. freistar den ut
vegen: Men dei går i kyrkjor dei 
kallar, - dei . synest hugsa frå 
barndomen at det· var noko hpg
tidsfullt i kyrkja, ein joledag til 
dpmes, og at dei song vakre salmar 
der .inne. Det hender at ein kjem 
inn i ei gamal kyrkje frå den tid 
då Heilag-Olav bygde kyrkjor, og 
det kann vere noko vidunderleg 
som slår mot ein frå ei slik gamal 
kyrkje. Ein lyt burt i dei gamle 
murane og spyrje kva dei såg og 
hpyrde den gong dei vart vigde. Ein 
finn far etter gamle tider og burt-

glpymde skikkar. Og det vert kaldt 
derinne. Sumtid syng orgetonane 
um ein ritus som no er lyst utlreg. 
Det vert so utan samanheng og 
meining. Og so gjeng det ein mann 
upp på stolen - kann hende er den 
det einaste som fekk stå av det 
federne prydde med utskurd av 
kjrerleik og vyrdnad for Gudshuset 
sitt. Men det som segjest frå stolen 
no, er ikkje ord som finn veg til 
ein hugbroten syndar. So vert ho 
slpkt den voni ein kom inn med i 
det gamle Gudshuset. Kann hende 
er det ei kyrkjegard utanum, og 
.ein vert gåande der i myrke tan
kar og les ord og tal på gravsteina: 
ne, obelisk- og bautasteinar skal 
vere, ender og gong ein kross, sume 
stader blomar og kra1isar, men mest 
v;mstelte graver, - dei er glpymde 
som kviler ber. »Ei dpde hefte på 
livets reise», heiter det då visst med 
eit diktarord, og det er godt å ha 
ein skald å stp seg til. 

Og so vismennene ja, - kva hev 
no dei å gjeve? Hev vi fylgt dei eit 
stykke på veg, so veit vi at deira 
store system står ikkje lenge. I 
sume greiner av vitskapen står .eit 
system 10, 20, hpgst 30 år, medan 
andre kann vere so hepne at dei 
set upp eit system som kann halde 
seg i nokre hundrad år. Men lenger 
- nei. Det er då underleg at folk 
so sjeldan kjem i hug at det finst 
eit system som hev stått i 1900 år. 

Dei freistar kann hende heller å 
gå til åndemanarar som Gunnar 
Hove. Og dei finn svik og juglar
kunster. 

Kva er det no som står att då 
etter slik ei vonlaus vandring? 
Gunnar Hove som er ute i framand 
land, hev enno ei von: heimen. Han 
vil til barneheimen. Men far og 
mor er dpde, og bror hans har selt 
garden og sit på Kvernhusheidi, og 
folk segj er han er galen. Gunnar 
går åt gravi til far og mor, - »og 
til dei segj er eg alt det eg leid . og 



lid, og skriftar mi synd og trur at 
dei tilgjev)> . Og no kjem den stren
ge religionen .far hans truga med, 
fram for han, og han kjenner det 
som i barndomen at vil han vere 
glad, må han gl0yme Gud: ))Fred 
med Faderen og med Domaren, og 
Fred yvi all hans Harm og Eld ! 
Han s0v, og me skal ikkje vekkja 
den Dom-snare)>. Og når Faderen 
soleis vert burte, er det mor si han 
s0kjer, og han finn at rette mor 
hans, det er naturi. Men i valme 
netter verkar det i hug og hjarte, 
og han syng lovsonger til Frelseren, 
som er hans von, og som gj eng 
gjenom verdi som ))ein Tanke um 
Fred)), og som er Gud for dei som 
lid i vonlaus naud. Han prisa_r sin 
Frelsar og klagar si naud for han. 
Han synest han finn Gud sumtid, 
og det kjem for han at Gud må bu 
i himmelen enno. ))0g i Kyrkff

a 
bur �an. Det veit eg når eg ikkje 
serslnlt hugsar meg um. Men 
inn i Kyrk.ja vågar eg meg ikkje. 
Eg veit at kom eg der inn, so kvarv 
h_an burt for rneg)). Sjå urn ikkje 
em protestant hev minne frå den 
katolske tid i ei krå av sitt medvit. 
Kyrk.je vert etter kvart himmelbru 
for han. )>Og når folk m0ter til 
Helg, so er det Helg. Gud er til 
Stades sj0lv, Faderen, Sonen og 
Anden. - - - Du gamle kvite 
Hus. Eg r0mde frå deg som frå 
alt, og er no framand her som all 
Stad. Men det stend Fred av deg. 

0� gj erne sit eg i Hagen din, der 
Livet s0v og Gl0ymsla held Vakt, 
og les på Gravkrossarne og tenkjer 
på gamalt.)) Han tenkjer på mor 
si, der han sit, ))Og held" Bpn her 
.framfor ditt stille Minne». Han 
minnest far sin og den · tunge lag
naden hans. )>Og eg veit at den 
som gj eng hans Veg, han hev havt 
sitt Helvite fyreåt. - - - Farvel, 
Far, Kvil i Fred, framleides og 
;:eveleg.)) Den böni ligg ikkje so 
burtgls:1ymd i ei protestantsjel som 
ein kunde tru. 

Men etter ei vond natt gjeng han 
um sider inn i kyrk.ja, og han finn 
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sine barndomsminne. ))Og millom 
dei min Barndoms Gud. Men han 
var herre eit Minne. Han levde 
ikkje. Han var ikkje lenger i Ordi 
og i teikni. Dei var fagre som fyrr, 
men tome. Eg sagde til meg sj0lv: 
Grav0l held dei her yvi Faderen.)) 
Han les no i Bibelen og freistar tol
ke det som vandt er, etter sina tan
kar, og den siste voni hans vert 
sl0kt. 

Han gjeng til bror sin. Pål er 
nett då på det stadium at han vil 
gjerningane skal tale, - han hev 
gjeve upp. m0te. Og dei to Enok
s0nene finn kvarandre. Gunnar 
freistar gjere upp relmeskapen sin. 
Han finn herre tap og skuld. Men 
til andre tider vil han forsvare seg: 
))Synd? Nei. Eg synda ikkje. Eg 
livde etter Livslovi. Guds Lov. Som 
er at den eine skal eta den andre)> . 
Men han er ikkje son av Enok Hove 
for ingenting. Syndetanken hev 
sterkt tak i han. Og han sviv ikring 
denne tanl!en: kven synda? Dei 
hev og skuld som synda mot ho
nom. Og atter freistar han bede 
og rope på hj elp: 

)>Kvi er du ikkje, at eg kunde knefålla for 
deg, 

og ropa av mi N aud 
og du vilde svara, 
og dpma meg, 
og lata dine Toreslag 
brulta, 
og eg fekk gera Bot, 
og forklåra deg alt, 
og du vilde skyna det, 
og hj elpa meg, 
og taka R:.:edsla frå meg.» 

I yngre år skreiv Garborg ein 
gong eit dikt: En Fl'itrenkers stille 
Timel'. Der heiter det millom anna: 

»Jeg tror paa Vorherre og n:.:egter ham dog, 
J eg beder og band er tillige, 
J eg gaar n:.:esten kvalt under Syndens Aag 
Og n:.:egter dog Satans Rige. 
J eg trodser om Dagen, naar Solens Flom 
Sig v:.:elder om Skogens Kl:.:edsel, 
Jeg skj:.:elver om Natten for Herrens Dom 
Og gyser for Helveds Rredsel.>> 



Slik hev Gurinar Ho,1e det no. 
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Han neittar og trur i same augne
blinken. Men han finn ikkje veg. 
Då kjem det for han: »Ein Skrifte
far kunde lyfte av meg mine tunge 
Minne. Ein klok, fin Mann, som 
kjende Verdi og Live og Hjarta 
vårt, og som ein torde tala ut med, 
kunde gjera det. Men kor finn ein 
ein slik. Protestantarne hev herre 
Teologar. Og ein framand forstod 
meg ikkje». Han sukkar etter Men
neskesonen: »Å at du ikkje lenger 
er på Jordi». Han hev ikkje .furine 
med all bibellesingi si dei ordi Men
neskesonen sa til disiplane sine 
fyre avskilen: »Eg vil ikkje lata 
dykk vara att åleine som foreldre
lause born; eg kjem til dykk» 
(Johs. 14, 18). Vonl�\ysa hjå pro
testanten av di han ikkje kjenner 
anna sakrament enn dåpen, sig inn 
på han. Han må atter til bror sin, 
til »Sant Pål», som han no kallar 
han. Og Pål er ein klok filosof .som 
talar for han um mesteltjrerleik og 
tilgjeving. Gunnar skynar godt kva 
det er som kjpver han: »Det er det 
at eg ikkje frer tala ut. Ofte vilde 
eg skrifta for Bror min. Men eg 
kunde ikkje. Det er sumt eg skj'em- · 
mest av. Og unemnd Synd er som 
ei Mare og ein hard Brystlmute». 
Til slutt frer han det likevel til. 
Han skriftar for Pål og signar det 
gode menneske som hjelpte han i 
hans ytste naud og refsa han. Bror 
hans krev at han skal tilgjeve aile 
som gjorde vondt mot han, og han 
lyder og kjenner det som en soning. 
»Men dei eg hev synda imot og ikkje 
lenger kann nå, på deira Vegnel' . 
tilgjev Bror min meg i Guds Namn, 
so sant som eg sjplv tilgjev, og so 
sant som eg viljugt ber nii refsing. 
Og den store Tyngdi sig av meg, 
og eg andar friare.» Han er so hep
pen at · han dpyrt snart, so han 

kjem ikkje upp i den konflikt som 
plar fylgje etter slikt skriftemål og 
slik »absolusjon»: Hadde Pål full
makt til å tilgjeve? Står det ikkje 
ein stad at apostlane fekk denne 
fullmakt i so hpgtidsame former at 
det ikkje kann vere tvil um at det 
var eit sakrament (Johs. 20, 22-
23): »Med desse ordi anda han på 
dei og sagde til deim: »Tak imot 
den heilage A:ricle ! Tilgjev de nokon 
synderne deira, so er dei tilgjevne; 
held de deim atter for nokon, so 
er dei atterheldne». 

Vi ser korleis dei trivlar ikring 
seg både brprne, og kor menneske
leg det er å krevje nett det Kyrkja 
hev fått, - dei som ikkje kjenner 
det, lyt laga seg eit surrogat for det 
Kyrkja i 1900 år hev stått reide 
til å gjeve syndaren som kjem at
tende til Faderen. So han er so 
visst ikkje burtkomen utan for 
deim som ikkje vil sjå. Eller ikkje 
kann av di reformasjonen stengde 
dpri til Farshiiset. Det gjekk då 
ikkj e Gunnar Hove soleis som vis
mannen spådde: at han fann seg 
sjplve. Men han fann noko anna 
enn det han leita etter. Han fann 
eit memieske som han for byter både 
med Menneskesonen og med disi
plane. Ein »skriftefar» som korkje 
Kyrkje eller stat godkjenner som 
prest. 

Men so nrer var den burtkomne 
sonen Arne Garborg ved å finne 
heim, og so laut han stogge mest 
utanfor dpri. Som Pål på Kvern
husheidi vart han Georgist, - det 
vart den trui han vedkj ende seg 
for menneske i minsto. Men bpke
ne hans ·um religipse vanskar for 
den som er uppvaksen i eit prote
stantisk land, kann enno ha noko 
av ein misjon millom folk som vil 
lese. 

Antonie Tibery. 
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DANS!( l(RITII( Il. 
Harald Nielsen: Liftera,,

re Mirakler. 1933. C. A. 
Reitzel. 

I nogle Kommentarer til to aktu
eile Arbejder i dansk Kritik (den 
eneste Art dansk Litteratur i 
0j eblikket; der har V rerdi unde1: 
andre Synspunkter end den rene 
Poesi's) blev der i Credo's Majnum
mer · ( Side 98) sat Fingeren paa et 
Problem, som rle to Kritikere med 
frelles Idogt Blik havde. paapegei: 
angaaende visse typiske danske 
Kulturkarakterer: om man skal se 
deres omskiftelige Livsfprelse som 
Billeder paa · en smidig Vitalitets 
Vilje til at leve efter sine Idealer i 
denne Verden, eller et svagt Fan
tasteris uansvarlige Omtumlethed 
- om de viser heroisk Evne til at 
gennemfpre en Livsopfattelse eller 
01nvendt. 

Det samme Problem er Kernen i 
Hr. Harald Nielsens »Litterrere Mi
rakler». 

Han · viser, at dansk litterrert 
Aandsliv, i Afspejling af Landets 
kulturelle Forhold, stiller sine Del
tagere de Vilkaar: at balancere i 
livlige Svingninger, aandrige Berp
ringer af Tiden.s intei'essante Emner 
og forme effektfulde Ytringer om 
dem - eller at bryde med disse 
i Danmark saa ypperligt kultive
rede Aandsvaner; nregte deres dyg
tige Reprresentanter sin Agtelse, 
gaa imod dem i Kunst, Kritik, Po
litik paa samme Maade som den, 
der hrevder religips Tro imod 
alle Sansers Vidnesbyrd. og Tan
kers Indvendinger, og den, der i 
Anfregtelse holder sin Overbevisning 
fast imod overmregtige Kendsger
ninger og ikke lader sin Redelighed 
og Livskraft rokkes, (qrdene taget 
fra Litt. Mirakler S. 136 og 235). 

Er det ene ligesaa godt som det 
andet? Er der Mulighed for og R,i
melighed i, er det Pligt at trreffe et 
Valg? Er det en Bedrift at vrelge 

det sidste? - Er Hr. Harald Niel
sen Fantast eller Realist, kvrerulant 
Kluddermikkel, som misforstaar 
sine egne Idealer, eller en Mand 
med Agtelse og lEre? 

Hans Bog er i. Danmark, hvad 
man kalder tiet ihjel, og privat har 
en og anden udtalt, at nu kunde 
han ligesaa godt gaa hen og hrenge 
sig. I Sverige er den blevet mod
taget med den Interesse, som S,ten
skere ofte instinktivt har vis't en 
Mand, der kremper ene imod Mange. 
Han giver Udtryk for Meninger on1 
dansk Litteratur og Presse, som bg-

' saa nreres af adskillige, der tror at 
tjene Aandslivet i Afstand fra dets 
Fjrelieboder, og derfor ikke beriges 
synderligt af han's Redegprelser 
eller bringes til at dele hans me
get berettige_de Harme. Men for-

1 staar man hans Bog dybere, stiller 
man sig ovenstaaende Spprgsmaal. 
Og her skal de gerne, paa Hr. Ha
rald Nielsens egen Maade, hesvares 
uden Omsvpb, 

Han tagä fejl i noget Stort og 
en Smule Smaat, men har Ret i det 
meste og navnlig i det vigtigste. Saa 
hasarderet Bogen end er anlagt fra 
det Kierkegaardske Motto (der lige 
urigtigt om Kierkegaard og Hr. Ha
raldNielsen taler om, at de ikke pver 
nogen Indflydelse ·_ dog S. K. vid
ste godt nok, at hans Disciple kom 
efter ham, ikke i hans egentlige 
Samtid), indtil Paralleliseringen 
mellem den religipse Martyr og 
For.fatteren som forfulgt R{)prresen
tant for rent verdslige Ideer - er 
det en god Bog, en gavnlig Bog, for
haabentlig ogsaa virlrningsfuld, og 
med eller uden »Indflydelse» til 
lEre for sin Forfatter, hans Person
lighed aftegner sig" i den. som et 
Eksempel paa Virkeliggprelse af 
dens ideelle Fordringer. 

Hr.' Harald Nielsen tager sil Ud
gangspunkt · i den Succes, · som blev 
atrangeret for en Roman a.f Mm·
cus .Lauesen »Og nu venter vi paa 



Skib», om hvilken han dpmmer rig
tigt, men ufuldsb.:endigt; den rum
mer en vis ynglingeagtig Poesi; det 
toner i den af Fplsomhed for Men
nesker bagom alle dens puerile Fo
restillinger om dem; den viser, at 
Digteren kender til en Viden om 
Mennesker, <ler synes ham vigtige
re end at vrere velunderrettet om 
det meste andet ailgaaende Folk; og 
han har forspgt at udtrykke dette 
gennem en dristig Anvendelse . af 
de ydre Kundskaber, han hav
de til sin Raadighed; han har vist 
det Mod at have Talent, som uan
set Talentets K,mlitet og dets Sam
menspil med meget andet, der er 
npdvendigt i en Roman, ejer en regte 
0jebliks-Skpnhed. Og ligesom han 
saaledes gennemtrumfede noget, 
han med forelsket Halvblindhed 
troede paa, ved Hjrelp af noget, han 
just derfor ikke ofrede anden In
teresse end den at bruge det saa
dan som hans Fantasi formaaede 
- �1ed samme elan overrumplede 
han Anmeldelseskritiken, Pressens 
Kritik, der kun kender og kun inte
resserer sig for netop den Slags 0je
bliks-Skpnhed; og da Marcus Laue
sens Bog udkom, var Anmelderne 
sa:-rligt indstillet paa, at noget af 
Slagsen skulde vise sig. Derforhjem
faldt Romanen til Succes'en. I hele 
denne Proces er der ikke andet .for
agteligt end hvad der hprer til i 
de Menneskers og Magters Vresen, 
som nrerer sig af de pjeblikkelige 
Omstrendighede1' og faar deres V rerd 
i samme Grad, som Forholdene er 
frugtbare, og som (filosofisk sagt) 
ikke kender Forskel paa V reren og 
Vrerdi. · (Disse Ord er taget fra 
Prof. Carl Roos' mesterlige Afhand
ling om Kierkegaard og (kontra) 
Goethe i »Tilskueren» Dec. 1932.) 
Til den Art Mennesker hprer Hr. 
Harald Nielsen. ikke. 

De tilsvarende Magter var i dette 
Tilfrelde Forlag og Presse og Publi
kum og offentlig Mening og Tids
strpmning og hele den kulturelle 
Dyrehavsbakkes »Chor af Alt: Al
lons ! Allons ! Courage ! Courage ! » 
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o. s. v. som man Ord til andet me
get passe11de kan hese i Oehl�n
schlägers »St. Hans Aftens Sp1l». 

Og mod dette Gpgl ·vender Hr. 
Harald Nielsen sig som .Jregeren i 
samme Spil: »Det gpr mig ondt 
for min gode Skov, at til det Uvre
sen de skal have Lov>>. Men sva
rede ikke en god demokratisk Dan
nerk,onge paa 0nsket om at faa 
Dyrehavsbakken ryddet: ».J eg er 
ogsaa Konge for Ppbelen». 

Hr. Harald Nielsen har formet 
sin Skildring af Uvresenet. som »et 
StykkeAandshistorie». Men det er et 
Fejlgreb. Ganske vist er der en Sam
menhreng i de Trrek, han omtaler., 
og den strrekker sig gennem en 
lang Aarrrekke, men . den er tynd 
og udtrykslps; for alting hrenger jo 
sammen, i hvert Fald alt som 
bevreger sig paa Forringelsens 
Skraaplan; og det er en Nedgangs
periode, han vil skildre. Desuden er 
de Trrek, han arbejder med, for 
iflygtige og tillige for ujrevnt be
handlede til at konstituere Histo
rie. Endelig er der ikke noget i 
Verden saa optimistisk som Aands
his torie, for den beholder 1nm det 
vrerdifulde og i det hpj este det 
effektfulde, og lader Dumheder, 
Fiaskoer, Svindel og Gpgl forsvinde 

: i Glemsel. Kritikeren sysselsretter 
sig med sligt og det som Regel of
tere og bedre og hellere end n�ed c�e 
blivende Indsatser, som er H1stor1-
ens Sag. Og Aands- og Litteratur-. 
historie er endelig ingen Opregning 
af en Tids litter:.:ere Fakta, den ar
bej der paa Principper for Udvrel
gelse efter Kvalitet fremfor efter 
tidstypisk Effekt og Succes - og 
U dvrelgelsen giver Frenomenerne 
deres saakaldte Betydning. 

Det ved Hr. Harald Nielsen ud
mrerket godt. Det hprer til det me
get rigtige, han siger i sin Bog. For 

1 det er rigtigt, at »alt, hvad der har 
1 (skal have) aandelig Betydning 
, krrever sin Tid», og naar det har 

faaet den, er der foregaaet en Ari
stokratisering, »thi al Smag er 
aristokratisk og forudsretter i Vir-



kcligheden et Smagshegemoni». 
Men hvem i det demokratiske »Nu»
dyrkende Aandsliv har Raad til at 
have Tid og lade sig overflf5je, stil
les i Skygge, stemples som efter
bleven og ufrugtbar? - eftersom 
»det ligger ikke i moderne Pres
ses V resen at ofre sig for eller blot 
skaane de Begreber, hvoraf Kult.ur 
i clette Ords hpjere Mening afhren
ger». - Det er rigtigt, at »Brnnde
sianismen», som var en fjern dansk 
Udlpber .af en europreisk, ikke 
egentlig aandelig eller synclerlig 
kulturel, men mekanisk-civilisato
risk Bewegelse - at den vresent
ligt var J ournalisme og grundet paa 
Reportage af vedkommende Bevre
gelse, opfattet som Serier af Stjer
nekomediespil. - Det er rigtigt, at 
»Grundt.vigianismen» til en vis Grad 
var det samme, flyttet fra Scene 
til Forcdragssal og Skole og Kirke. 
- Men det er forkert, naar . Hr. 
Harald Nielsen kaster Skam over 
J(�benhavns Universitet for at have 
svigtet som Moclvregt mod sligt; for 
Universitet havde netop Raad til at 
lade det have sin Tid for at bringe 
sinAristokratisme i Stilling dertil -
hvilket er sket for lreuge siden; man. 
kan desuden ikke forlange af et 
Universitet, at det .skal revidere en 
Bevregelse samtidig med at denne 
producerer sig. - Det er ei1dvidere 
1:igtigt, at Helge Rodes religipse 
Forkyndelse er en gylden Sky, graa 
som Taage, naar. man kommer ind 

1 27 

i elen, men derfor er det . ogsaa 
urigtigt ved en Bedpmmelse af Hel
ge Rodes hele »aandshistoriske» 
Inclsats at lade hans negative Op
gpr med Brandes og Johs. V. Jen
sen ude af Betragtning. H1\ Harald 
Nielsen a1rtycler det ganske vist, 
men .for at vise - hvad der er rig
tigt - at clette Opgpr udgaar fra 
ham; men derved. afskrerer han sig 
ogsaa fra at tildele det elen Betyd
ning, man ikke gerne hverken direk
te eller inclirekte tildeler sin egen 
Virksomhecl, selvom man har Lov 
til at hindre elens uretfrerdige For
glemmelse. Helge Rodes Opgpr har 

desuclen virket efter det overlegne 
Princip, som Georg Brandes engang 
udtrykte saaledes: at lade det po
sitive ved Omtalen af en Sag og en 
Person fylde Opfattelsen og det 
negative skrere elens Kontur til -
men ganske vist har Helge Rode 
dermed studset Haarets heroiske 
Hjelmvinger paa Brandes og efter- · 
ladt Johs; V. Jensen i Skikkelse af 
en overskaaret Krempe. Men baade 
Princippet og Udfprelsen deraf lig
ger fjernt fra Hr. Hara1d Nielsens 
Anslmelser og Evner ( og Brandes 
selv var sjrelclent heldig). - Det 
er endvidere rigtigt, at Helge Rodes 
Adept, Henning Kehler, har den 
personlige Ejendommelighed, der 
karakteriserer hans Skribentbane, at 
han sjrelclent kan tage Stilling til 
Ideer og Mrend ved Gennemtrenk
ning eller andre i Dybde gaaende 
Processer, men som Regel gf5r det ved 
Udslag af for og imod, Tilslutning 
og Frafald, Hengivenhed og Had, 
Ros og Dadel, fra Tilfrelde til Til
frelde - han tror, at den Forrred
der, der boer i ham, er en Person 
med Existensberettigelse i samme 
Grad, som han er brugbar. Det er dog 
kun en endnu ikke overvundet Til
stand af Kaos hos Henning Kehler, 
at han brerer den Bpddel i sig, sqm 
alle store Skribenter er udrustede 
med, og som Reine opdagede bag
ved sig, i hehprig Afstand,. som die 
That von seinen Gedanken. Hr. 
Harald Nielsen er heller ikke uden 
en saadan 0ksebrerer. - Det er· 
endelig rigtigt, som Hr. Harald 
Nielsen dygtigt viser, at Pastor [{aj 
Munks »Ordet» var poetiskt set og 
som aandelig . l\fanifestation et lige
saa plumpt og grimt Skuespil, som 
det var blrendende dristigt og godt 
gjort; og -- hvad Hr. Harald Niel
sen viser i en smuk Analyse, som 
rpher, hvor Idog og fin han er, naar 
han arbejder med Emuer af Vrerdi 
og i Afstand fra sine Tendenser -
»Ordet» plumper ogsaa ved Sam
menligning med Claudels »rAnnon
ce faite a Marie» ned i Mudderet 
under det Vand, paa hvilket det 



katholske Mysteriespil vandrer svre
vende. -

Imellem og omkring alt dette rig
tige og noget urigtige er der imid
lertid dels adskilligt Fyld, noget for 
brede Enkeltpartier, ikke meget 
dybe Tanker og Betragtninger, men 
overalt Holdning og den kun anty-
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dede Overbevisning, at den, der 
ikke svigter sin Holdning overfor de 
Emner, som Hverdagsvrerk og Ned
gangstider byder paa i litterrer 
Kritik, er en Vogter ogsaa for an
dre Vrerdier, som beror paa Karak
terens Fasthed. 

E. F. 

ROMS l(YRl(OR MED SVENSl(A MINNEN. 
I kyrkan San llforco ( ej långt 

från Palazzo Venezia) förvaras 
Cilicium S :ae Birgittae, hennes ta
gelskjorta. Den utställes ibland i 
en förseglad glaslåda. Birgitta sä
ges ha burit den under sin sista 
sjukdom och vid sin död. Den är 
försedd med stora knutar av mörk
brunt tagel. År 1828 hade lådan 
öppnats, då Leo XII ville se tagel
skjortan bättre. Sedan dess är den 
alltid förseglad. En möjlighet är 
att en autentica finnes inuti den
samma. 

I den bekanta basilikan San 
Paulo fuo1·i le mum påträffa vi det 
krucifix, som skall hava talat till 
Birgitta. Det är den stora av Giot
tos lärj unge Pietro Cavallini sni
dade Kristusbilden, som på Birgit
tas· tid fanns i en krypta till vän
ster om huvudaltaret i stora tvär
skeppet. Nu finnes det i det av 
Maderna byggda kapellet som bär 
Birgittas namn och där vi också 
påträffa en bildstod av det svenska 
helgonet. Bildt antager att statyn 
härrör från Sillano Silleni. En un
der bilden befintlig inskrift säger 
att bilden uppställdes till jubileums
året, 1650. 

I kyrkan San Lorenzo in Da
maso (inrymt i Cencellariapalatset 
ej långt från Birgittas hus) finnes 
ännu ett krucifix som skall hava 
talat till Birgitta. Det hänger i ka
pitlets kapell till höger när man 
kommer in i kyrkan och därintill 
en målad bild av Birgitta i kropps
storlek. 

Ett tredj e · sådant krucifix fin
nes i den lilla kyrkan S:a Maria in 
Monticelli ( ej långt från Birgittas 
hus)  där Birgitta ofta lär ha till
bragt sin tid i bön. Krucifixet hän
ger i andra sidokapellet till vän
ster om ingången. I valvet läses 
Frälsarens ord på korset som även 
varit den döende Birgittas sista ord : 
» Domine in manus tuaas commendo 
Spiritum meum» .  I Birgittas kyrka 

. vid Piazza Farnese förvarades ock
så ett krucifix, ungefär 35 cm. högt, 
om vilket det sades att Birgitta 
ständigt haft det .framför sig, när 
hon skre,:r. I slutet av 1 600-talet 
fanns det i själva kyrkan över Bir
gittas bordskiva, som då ännu stod 
placerad över vänstra sidoaltaret 
innan den flyttades upp i Birgittas 
kammare. Krucifixet flyttades un
der karmelitersystrarrtas tid till 
deras korkapell bakom gallret på 
högaltarets evangeliesida, men har 
sedan försvunnit och ingen vet mer, 
var det finnes. Bildt betvivlar dock 
detta krucifix ålder och påstår, att 
det enligt kännares utsago lrnap
past kan vara äldre än 1600-talet. 
Däremot anser han, att de tre för
ut nämnda krucifixen otvivelaktigt 
äro samtida med Birgitta. 

I kyrkan S:a Maria della Pace 
( ej långt från Piazzo Navona) fin
nes i Capella Ponzetti ( strax till 
vänster vid ingången) ett åt Bir
gltta vigt altare, varöver synes en 
fresk, som tillskrives Baldassare 
Peruzzi och föreställer den -h. Jung
frun mellan S : a  Birgitta och den 



heliga Katarina av Alexandria. Å 
valvbågen läses en dedikation till 
Birgitta. 

I kyrkan S. Sebastiano utanför 
murarna vid Via Appia finnes en 
målning till höger om ingången, 
som för�ställer Birgitta och Kata
rina i knäböjande ställning. Denna 
kyrka besöktes ofta och gärna av 
Birgitta. Bilden härrör från tiden 
för den av Kardinal Scipio Borg
hese företagna restaurationen 
( 1612). 

I kyrkan S. Cosma och Damiano 
finnes bland andra helgon även 
Birgitta avbildad i absiden under 
den stora mosaiken. 

De minnen, som äro förknippade 
med drottning l{.ristinas vistelse i 
Rom äro för många för att här kun
na omnämnas. Utförligt kan man 
läsa därom i C. Bildts Svenska 
Minnen och märken i Rom (senaste 
uppi. 1932) varur de flesta uppgif
terna för denna uppsats äro häm
tade. Här må dock nämnas hennes 
grav i St. Peters ky1·kas kryJ)ta 
( bredvid Benedikt V:s grav) samt 
själva gravmonunmentet uppe i 
kyrkan på bakre sidan av den för
sta pelaren till höger när man kom
mer in. Av de palats Kristina be
bott fästa vi oss åtminstone vid 
Palazzo Farnese beläget vid Piaz
zan med samma namn och när
maste gr·anne till Birgittas hus och 
kyrka. I Scala .della Torre ( den 
smala trappan i Senatorers palats 
på Capitolium, som leder upp till 
tornet) finnes en tavla av svart 
marmor med Kristinas bystmedal0 

jong och en längre inskrift som 
omtalar att romerska folket och 
senaten satte detta minnesmärke åt 
henne. Tavlan satt till 1872 på sin 
ursprungliga plats i den s. k. Hora
tiernas och Curatiernas sal i Kon
servatorernas palats. 

En annan minnestavla över Kri
stina finna vi i det gamla pilgrims
härbärget vid kyrkan TI·inita ovan
för Spanska trappan. I det numer 
av hemmet för föräldralösa barn 
(Asilo Savoia) disponerade härbär-

1 29 

get finnes på 11 . b. en stor sal med 
minnestavlor över de personer som 
lämnat gåvor och bland dessa tav
lor även en med inskriften: Chri
stina Alessandra Regina di Svezia 
1675. Don. Scudi 600. - Söka vi 
samtidigt efter minnestavlor över 
svenska kungliga personer som be
sökt Rom och dess kyrkor så mås
te vi åter begiva oss till St. Peters
ky1·kan och stiga upp i kupolens 
kopparkula i vilken Gustav III ris
tat sitt namn och där en tavla på
minner om hans och hans uppvakt
nings besök. Ett senare besök i 
kopparkulan finnes omnämnt på 
en marmortavla i den stora trap
pan som leder upp till taket. Sam
ma tavla omnämner även prin
sessan Sofia Albertinas besök i ku
polen 10 år senare. Även Gustavs 
besök på Capitolium är förevigat 
nied en inskrift i Palazzo dei Con
servatori (år 1784). I trappan till 
Peterskyrkans tak finna vi en tav
la omnämnande änkedrottning Jo
sefinas besök i kupolen 1875 samt 
en annan till minne av Oscar 11 :s 
besök 1888. 

På tal om kungliga personer må 
i detta sammanhang nämnas · en 
ättling av vasaätten, som vilar i 
kyrkan »Le Stimmate». Det är den 
av Kristina som alumn vid Birgitta
hospitalet inskrivne och med pen
sion därifrån försedde greve Vla
dislav Konstantin Vasa av Vasan
nof, mest bekant under namnet 
Vasenau, chef för Kristinas liv
vakt och Cameriere d'onore hos 
påven. Hans gravvård finnes i om
nämnda kyrka och visar hans me
daljongbyst med inskrift samt en 
i golvet infälld marmorsten med 
inskrift jämte det polska Vasa
vapnet och en grevlig krona. Vase
nau var naturlig son till Vladislav 
IV i Polen och kom efter Johan 
Kasimirs död till Kristinas hov. 

Med fl'anciskanerklostl'et på Am
coeli (bredvid Capitolium) är min
net av en svensk franciskaner för
knippat, ehuru nu ej mer finnes 
något, som · påminner om honom 



och hans gravplats är okänd, som 
det ju höves en fattig broder till 
den fattige Franciskus. Fr. Lcm
rentius a diva Paulo hette en gång 
i världen Lars Skytte till Kongsbro 
och var son till ståthållaren på 
Stockholms och Upsala slott Lars 
Bengtsson Skytte och Brita Håkans
dotter. År 1647 blev han i Lissa
bon katolik i franciskanerklostret 
S. Antonio do Curral och inträdde 
samma år i franciskanerorden i 
klostret S. Francisco de Blanquer, 
där han tillbragte 7 år. Han fram
ställdes som ett mönster av from
het och ödmjukhet. 1652 utgav han 
sitt första lärda arbete för att ver
ka för andras omvändelse och där
efter en hel del verk med dogma
tiskt och kyrkopolitiskt innehåll, 
vilka alla röja stor beläsenhet. 1654 
företog han en resa till det heliga 
landet (skildrat i hans verk Peri
grinatio Sancta, som utkom 1658) .  
Från Palestina begav han sig till 
Rom, där han fick mottaga till sin 
stora glädje underrättelsen om 
drottning Kristinas konversion. 
Kristina kallade honom efter sin 
återkomst från Hamburg till sin 
biktfader och hela hovets director 
spiritualis. Som sådan kvarstod 
han till 1676. Han dog 1696 i sitt 
kloster på Aracoeli. 

Ej långt från Colosseum ligger 
den vackra och intressanta kyrkan 
S. Pi.etro in Vincoli. Framför det 
första altaret till vänster om in
gången lägga vi märke till en ovan
ligt vacker gravsten av vit marmor 
inramad av gulröd och svart mar
mor, inför vilken vi stanna för att 
läsa inskriften under vapnet med 
abbotsteclmet. Åter ett svenskt 
minne, om också namnet ej klin
gar så svenskt. Abboten och pros
ten i Augustinerkorherrestiftet St . 
Florian i Österrike, Fredrik Gott
lieb 11!/ayer f1·ån Sverige. Han föd
des 1793 i Stockholm av lutherska 
föräldrar, som _dock läto döpa ho
nom av dåvarande apostoliske vi
karien J. B. Gridaine. År 1806 be-
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gav han sig till benediktinenias 
gymnasium i Kremsmiinster (Öster
rike), där ett stipendium fanns 
ända till inflationen efter senaste 
världskriget för skandinaviska ka� 
tolska studerande. Efter avslutade 
studier 1813 inträdde Mayer som 
Augustinerkorherre i St. Florian. 
Sina universitetsstudier gjorde han 
i ,vien och Linz, varefter han präst
vigdes för att sedan verka i själa
vården på olika platser samt sedan 
handhava förvaltningen av sitt 
kloster. En tid lär han hava tänkt 
på att återvända till Sverige o_ch 
underhandlade med den Apost. vi
karien därom, men kallades snart 
på grund av sin stora duglighet, 
förvaltningsförmåga, utpräglade 
ordningssinne och övriga framträ
dande egenskaper till abbot och 
präst i sitt kloster, en post, som 
han innehade till sin död, som träf
fade honom på hans resa till den 
eviga staden, där han smittades av 
tyfus och avled den 28 december 
1858 samt begrovs i kyrkan S. 
Pietro in Vincoli. 

Vid våra besök vid mer eller min
dre glömda nordbors O<ih trosfrän
ders gravar i Rom vilja vi till slut 
ej glömma att läsa en bön vid den 
oss ännu bekante markis · Claes 
Lagergrens enkla, släthuggna grav, 
som vi uppsöka i griftegården in
nanf;jr murarna till det gamla min
nesrika »Hospitium Tczztonicum», 
tyskarnas Campa Santo med sin 
kyrka alldeles till vänster om St. 
Peterskyrka ( Via Sagrestia 17). 

S :a Birgittas död 1373. Hennes 
reliker. Nordens barn i söderns 
jord under moderns, kyrkans hägn 
- 1523 - 1929 - Vadstena
munken, · ärkebiskopen, drottningen, 
franciskanern, Vasaättlingen, abc 
boten, konvertiten och Senatorn, se 
där några namn och årtal ur Sve
riges förflutna värda att minnas på 
Pilgrimsfärd till Rama aeterna och 
dess helgedomar i nådens år 1933. 

S. N. 
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D E N  H E LIGA l( OMMUNI O N E N S  TIL L 

F ÅL LI GA FRU l( T E R*). 
I. 

Innerligt · förenade, men dock 
fullständigt särskilda från den he
liga kommunionens väsentliga fruk
ter gives det icke så få andra, som 
bära namnet tillfälliga ellei· möj
liga frukter. Dessa äro icke inbe
gripna i Eukaristians väsende, vil
ket Kristus själv- beskriver mycket 
noggrant, men de tillhöra Eukari� 
stian och åtfölja densamma enligt 
sakens natur eller av gudomlig be
stämmelse. Enligt Guds fria val 
eller vilja meddelas de oss på ett 
egenartat sätt och i för oss oberäk
neligt mått, och i vanliga fall enligt 
själstillståndet hos den som mot
tager den heliga kommunionen. Att 
de kallas tillfälliga, betyder inga
ltmda att de äro osäkra eller av 
mindre värde. Tvärtom, allt ifrån 
äldsta tider har vår hl. moder Kyr
kan med eftertryck vittnat därom 
och framhållit deras verkliga till
varo. - Den hl. Cyrillus av Alex
andria säger: »Tro mig, den hl. 
kommunionen fördriver ej blott dö
den, men även alla sjukdomar. 
Kristi närvaro i oss lugnar den upp
roriska lagen i våra lemmar ; styr
ker fromheten, släcker andens oro, 
botar sjuka, upprättar fallna, skyd
dar såsom en god herde och upp
rätthåller i varje nöd». Lib. 4 in 
Joh. e. 17 .)  

Även det dekret, genom vilket 
H.  H. Påven Pius X återställer det 

*) Anm. Det är· onödigt att säga, att 
den hl. kommunionen här betraktas såsom 
s�da_'.1, ej �ås?m varj e annan god gärning, 
forrattad 1 nadens tillstånd och varigenom 
varje gång den heliggörande nåden och 
olika dygder förökas. På samma sätt är 
det med vad som sagts om den hl. kom
munion'ens väsentliga frukter, vari inbe
gripas en förökning av tro, hopp och kär
lek, såsom en underdel av vårt liv genom 

och uti Kristus. Se »Credo» 1932 : »Den 
hl. Kommunionens väsentliga frukter», sid. 
246, 254, 282. Det är ej he11er vår avsikt 
att giva en fullständig avhandling. 

forna urgamla bruket av den dag
liga kommunionen, fäster vår upp
märksamhet nästan uteslutande på 
dessa tillfälliga frukter. » Vår Her
res Jesu Kristi och Kyrkans önskan 
att alla kristtrogna varje dag när
ma sig det heliga Nattvardsbordet 
har sin grund framför allt däri, att 
de kristtrogna förenade med Gud 
genom Sakramentet, mottaga kraft 
att kuva onda böjelser, utplåna små 
fel, vilka dagligen förekomma , , .» 
Därför kallar det Tridentinska kyr
komötet Eukaristian: ett motgift, 
varigenom vi befrias från dagliga 
fel och skyddas mot dödssynder. 
( Sess. 13 c. 2.) 

I de anförda orden innefattas en 
omskrivning av allt vad den hl. 
Liturgin i detta avseende lär oss att 
be.dj a om under den hl. mässan : 
»Herre .Jesus Kristus . . .  fräls mig 
genom din heliga lekamen och ditt 
heliga blod ifrån mina synder och 
allt ont . . .  låt anammandet av din 
lekamen . . . varda mig efter din 
mildhet till ett mäktigt värn och en 
helande läkedom för såväl själ som 
kropp». 

Vad som i ovan anförda citat bli
vit sagt i allmänhet, vilja vi här 
framställa på ett något klarare sätt, 
. med bifogad upplysning ; gärna gö
rande uppmärksam på att om allt 
ej här gäller med full säkerhet, det 
likväl äger tillräckligt fast grund
val både hos kyrkolärare och i litur
gin. Dessutom är det att ihågkom
ma, att den omtalade frukten icke 
alltid fullt säkert qch fullständigt 
skall kunna urskiljas från en an
nan - ibland tillhör den till och 
med på ett ,1isst sätt de väsentliga 
frukterna. Och den hl. .kommunio
nen skall väl också i rikare mått 
åstadkomma de tillfälliga frukter
na, ju  oftare den mottages eller upp
l'epas. Självfallet medfölja alltid 
de frukter som utgöra heligheten, 
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men icke alltid de som ej  höra till 
dygdens väsende, såsom t. ex. ute
blivande av frestelser, anfäktelser, 
eller andra plågor och faror, sjuk
domar och mycket annat av timlig 
och förbigående art. Slutligen må 
tilläggas, att åvägabringandet eller 
mottagandet av andliga och timliga 
förmåner är i hög grad beroende av 
den iver och värme, varmed man 
mottager den hl. kommunionen och 
själv personligen minskar eller av
lägsnar frivilliga hinder för nådens 
verkan, såsom förströddhet, onda 
böjelser, tröghet och slarv vid med-
verkan med nåden. 

L Framförallt skänker den hl. 
kommunionen en synnerligen mäk
tig färdighet, som är av behov för 
det andliga livets fullständiga be
hållning och utveckling, ifall detta 
liv skall vara och förbliva i över
naturlig bemärkelse människovär
digt och således .värdigt Gud. Den 
höjer ivern, en egenskap utan vil
ken det andliga livet är av ringa 
värde i varaktighet och uthållighet. 
Enligt den hl. Andes egen förkla� 
ring skall ivern besjäla alla våra 
handlingar: » I alla dina verk var 
den första framom andra; låt ej 
din ära tagas ifrån dig» (Syr. 33: 
23); Detta. framom andra skall åt
minstone bestå i att våra frivilliga 
gärningar 1itföras väl och i·ätt, med 
medveten god mening. Detta blir 
enligt omständigh.eterna mera nöd
vändigt för den ena eller andra, allt 
eftersom personen i fråga är and� 
ligen starkare eller svagare, hai· att 
kämpa med inre eller yttre svårig
heter, har strängare förpliktelser, 
särskilt kall eller stånd. Så är 
ibland av behovet påkallad en ande
och viljekraft, . som kan utöva sitt 
inflytande på lekamliga förmögen
heter - utan kännbar tröst eller . förnimmelse - i form av fasthet, 
mod, förmåga att uthärda, med
vetenhet om att man med Guds nåd 
förmår uträtta någonting, lida -
om det behöves - och segra. I den
na mening bedja vi den hl. Ande 
i » Veni Creator» : » Låt ditt - ljus 

upplysa våra sinnen, upptänd din 
kärlek i våra hjärtan, sty]'k med 
din himmelska kraft vårt svaga 
kött» . Liksom den eukaristiska fö
dan av sig själv meddelar kraften 
att uthärda såsom sådan, så höjer 
tillfälFgtvis varj� hl. kommunion 
alla frivilliga· handlingar till en 
kraft, varigenom de bliva helt säkra 
länkar för att fortsätta och fullbor
da_. På den tiden, då det dagliga 
kommunicerandet var mindre all
mänt genomfört, klagade den hl. 
Johannes Berchmans över att han 
kände sig så matt och kraftlös i 
sitt andliga liv, när han ej mottagit 
den hl. kommunionen. Såsom ett 
tecken på denna andliga kraft an
föres ofta ur 3 Konungaboken 
Elias resa till berget Horeb, då han 
uttröttad uppmanades att intaga 
föda och .därefter i kraft av denna 
föda vandrade 40 dagar och 40 nät
ter. (3 Konungaboken 19: 8.) 

2. Också glädjen giver kraft, så
som den hl. Ande intygar: »Glädje 
ifrån Herren är vår styrka» (2 Esr. 
8: 10). Därför är den en stor Guds 
gåva, varigenoIIli livets bitterhet och 
prövningar ej äro så kännbara och 
genomträngande. Aposteln Paulus 
utropar till och med: »Jag är upp
fylld med tröst, jag är överfull av 
glädje i allt vårt betryck» (2 Kor. 
7 : 4). Och att den hl. komm uni
onen är en särskild glädjekälla, lär 
oss erfarenheten. Jag minnes allt
jämt ett sammanträffande med en 
resande efter den hl. mässan, var
vid han yttrade: »Ja, min kom
m unionsdag är · alltid en glädjedag 
för mig». 

En följd av den hl. kommuni
onen, säger den. hl. Alfonsus, är en 
omedelbar andlig ljuvlighet och 
denna följd är ofelbart säker, om 
mottagaren ej själv förhindrar den . 
Denna ljuvlighet bestå1; i viljans 
prompta benägenhet att förrätta 
allt heligt och gott med glatt hjär
ta. Långt före Alfonsus hade den 
hl. Thomas redan yttrat: »Ingen 
förmår egentligen uttrycka vad som 
utgör . detta sakraments ljuvlighet, 



vari man smakar de andliga fröj
derna i deras ursprung». Och hans 
samtida, den hl. Bonaventura, lär 
i korthet om det eukaristiska brö
det ha sagt, att det är ett bröd ifrån 
himmelen som innehåller all ljuv
lighet. Vem känner icke den för
träffliga lära, qe härliga känslor 

· Thomas a Kempis framhåller i 
»Kristi Efterföljelse» II Boken, 
4 kap. »Detta upphöjda och pris
värda sakrament är kroppens och 
själens lycka, ett läkemedel för 
alla andens bräckligheter». 

3. Kroppens och själens lycka. 
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I samma boks första kapitel ( 1 :  11 )  
hade Thomas. redan sagt : »Så stor 
är understundom denna nåd (Sak
ramentets ) ,  att icke blott själen 
utan även kroppen känner sina 
krafter växa genom fullheten av 
den förlänade andakten. Vi hörde . 
redan den hl. Cyrillus ord och i 
den hl. mässan beder prästen : 
»Herre Jesus Kristus, låt åtnjutan
det av din lekamen . . .  efter din 
godhet tjäna mig till · skydd och 
läkemedel för kropp och själ». Om 
aposteln Paulus säger, att för de 
ovärdiga kommunionernas skull 
( den som ovärdigt äter och dric
ker) »äro bland eder många svaga 
och sjuka och många hava avsom
nat» (1  Kor. 1 1 : 29-30h få vi 
väl draga slutsatsen om sanningen 
av det motsatta och man .får för
vänta stöd och hälsa och nåd av 
de värdiga kommunionerna. Åven 
prästens bön under mässan kan 
uppfattas och tolkas i den mening, 
att den avser beskydd som utsträc-
ker sig till faror för kroppen. 

Att den hl. kommunionen av i 
sig själv och såsom orsak ofta 
åstadkommer också lekamligt väl-
befinnande framgår ej av det an- ' 
förda, men dock kan man med sä
ke1;het · säga, att det är den klara 
tydliga meningen av många ord och 
uttryck hos kyrkofäderna. De tala 
·isynnerhet om dess inflytande på 
kroppen i fråga om renhetens dygd, 
men också om fysisk hälsa. För 
den som vill kontrollera : Jfr. den 

hl. Justinus (Apol. 1. n 66. Migne 
P. G. c. 427 );  den hl. Ireneus ( 1. 5 
c. 2 n 2. 2-3. Migne P. G. 7 c. 
1124);  den hl. Cyrillus av Jerusa
lem (Catech. 22 c. 5. Migne P. G .  
33  c .  1099); den hl. Gregorius av 
Nyssa (Orat. Catech. c .  37. Migne 
P. G. 45 c. 98);  den hl. Cyrillus av 
Alexandria (Lib. 4 in Joh. c. 17; 
den hl. Bernhard ( Sermo de Coena 
D'om. n. 3. Migne P. G. 183 c. 272 ) .  

A v  stort värde är också här den 
hl. mässans liturgi. !många kyrko
böner ur söndags- och ferialmässor 
nämnes och anhålles om skydd och 
läkemedel för kropp och själ -, 
befrielse ur varje ont genom detta 
sakrament, likaså även i mäss
kanonbönerna. Det lider intet tvi
vel om a:tt den hl. kommunionen 
betraktas såsoni sann orsak till allt 
detta. Såsom exempel kan anföras 
16 söndagen efter pingst : » Vi bed
ja, o Herre, förnya nådigt våra sjä
lar genom detta himmelska sakra
ment, så att vi även för kroppen 
få mottaga nu behövlig och till
kommande hjälp»; - 5 söndagen 
efter påsk : »O Herre, du har mät
tat oss med himmelsk föda, giv oss 
samtidigt nåden att endast önska 
det som är rätt, utföra det som dig 
behagar och befrias ur alla faror» ; 
- Quinquagesima: »Låt oss, som 
mottagit himmelsk näring, genom 
denna beskyddas mot alla veder
värdigheter». 

4. Den hl. kommunionens in
verkan på kroppen gäller särskilt 
i fråga om bevarandet av renhetens 
dygd. Den hl. Cyrillus av Alex- · 
andria uttrycker detta på följande 
sätt : »Kristus levande uti oss lug
nar köttets lag, som vill härska i 
våra lemmar, och kuvar dess rö
relser». Teologerna vid Salamanca
universitetet lära oss, att »Kristus 
under de hl. gestalterna utövar ett · 
fysiskt inflytande på den männi
skas · kropp, · som mottager honom 
värdigt, framförallt genom att lug
na begärelsens häftighet . . .  genom 
att väcka i fantasin föreställningar 
som befrämja det goda och avlägs-
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na det onda, enligt givna 01nstän
digheter». Härtill ansluter sig den 
hl. Alfonsus. Den hl. Thomas ab 
Aquino talar dock endast om en 
indirekt inverkan i detta avseende 
och i samma anda ävenledes kate
kesen av kyrkomötet i Trient. På
ven Pius X:s dekret säger helt en
kelt: »De kristtrogna mottaga där 
kraft att, behärska sin onda natur». 

' '5, ö,;erväger man· olika uttryck 
i ,Guds ord; genom vilka den hl. 
Ande meddelar den vikt, som bör 
fästas vid tungans bevakande, fin
ner man dem såväl i Gamla som i 
Nya Testamentet. De uppnå lik
väl sin, höjdpunkt i den hl. Jakobs 
brev, vilket sändes till de tolv stam
marna i förskingringen, d. ä. samt
liga judekristna, vilka levde utom 
Palestina, spridda bland hednafol
ken. I detta brev varnar han för 
tungan, ty ·den är en eld, en värld 
av orättfärdighet, emedan alla slags 
synder begås med tungan (Jakob 
3: 6 ) .  Skulle då elen hl. kommuni
onen ej hava någon verkan här? Det 
är att antaga på goda grunder, att 
den hl. hostian, mottagen på tlm
gan, skall helga denna lem på ett 
särskilt sätt, bevara den och giva 
elen kraft till det » goda ordet» ; elen 
hl. hostian skall så att säga helga 
och inviga tungan till Guds för
härligande och nästans nytta, ute
.slutande de olika kombinationer, 
vilka i elen hl. Skrift antyda tun
gan . såsom syndens redskap. 

6. Att elen hl. kommunionen 
bevarar för dödssynderna, är inbe-

. gripet i dess väsentliga frukter; men 
en särskilt viktig, icke väsentlig 
frukt är, att den befriar från dag
liga fel, eller såsom Påven Pius X :s 
kommunionclekret uttrycker det: 
>>hon är ett medel för att rentvå 
oss från små fel, vilka dagligen 
Jörekonima». Den hl. Thomas och 
med honom den hl. Alfonsus se 
häri icke en omedelbar verkan utan 
blott en medelbar, så att kommu
nione11 manar oss till att uppväcka 
akter au kärlek, ty ingen förlåtlig 
e}Jer mindre förlåtlig synd förlåtes 

och utplånas, om icke genom ·en 
akt av vilj!!n, varigenom den felan
de eller skyldige återställer ord
ningen genom sin ånger direkt eller 
indirekt. 

Den hl. kommunionens verkan 
vad små fel beträffar, består ej ute
slutande uti att utplåna deras skuld, 
utan främst uti att förebygga så- · 
dana fel, antingen genom att öka 
kärlekens intensitet eller enligt 
Pius den X:s dekret: »Där den all
varliga viljan och föresatsen (att 
undvika svåra synder) är förhan
den, kan det ej vara annorlunda än 
att även de kommunicerande små
ningom befrias från sina mindre 
synder samt benägenhet därtill». 

7. På samma sätt· som de små 
syndernas skuld borttages, nämli� 
gen endast medelbart, så efterskän

. kes genom elen hl. kommunionen 
syndernas återstående timliga straff 

återigen genom dygdeakter, 
genom akter av kärlek, som själva 
kommunionen åstadkommer. Så
lunda säger elen hL Alfon:sus, stö
dande sig på den hl. Thomas lära 
(3 Qu. 79 a 5 ) :  »Av sakramentets 
kraft kommer omedelbart elen följd 
eller frukt, vartill det är instiftat. 
Det är ej instiftat för att gottgöra, 
utan för att andligen föda genom 
sin förening med Kristus och h ans 
lemmar, såsom födan förenas med 
den som intager densamma. Men 
emedan föreninge.n och enheten sker 
genom kärlek, vars värmegrad med
för skuldens och straffets bortta� 
gande, så händer det, att i förening 
med kommunionens huvudsakliga 
uppgift den kommunicerande mot
tager också ett efterskänkande av 
straffet, om ej av hela straffet så 
åtminstone så mycket som hans 
andakt och kärleksvärme gör ho
nom förtjänt av». Vidare tillägger 
han: »Att straffet delvis och ej helt 
och hållet borttages genom Altarets 
heliga sakrament är en följd, ej av 
brist på Kristi makt och förtjänst, 
utan av brist på andakt och kärlek 
från människans sida». 

8. Kommunioneti är också en 



åminnelse au Jesu lidande till själ 
och kropp. · Kristus hl;l-de kunnat 
instifta Eukaristian såsom sakra
ment och kommunion, utan att de 
på något sätt stodo i samband �ned 
hans lidande. Men att han verkhgen 
instiftat den så och i innerligaste 
samband därmed framgår fullt 
klart av instiftelseorden. I det euka
ristiska talet i Kapernaum förnim
ma vi tydligt förspelet eller förbe
redelsen uti orden: »Guds bröd är 
det som nedkomme1: från himmelen 
och giver världen' liv» genom att 
vara offer och offerspis (Joh. 6: 
33) och vidare: »Det bröd som jag 
skall giva är mitt kött för världens 
liv» (52). Men i Nattvardssalen sä
ger han detta ännu tydligare och 
dessa ord anför den bl. Paulus 
(Denne blev på ett särskilt sätt un
dervisad av den bl. Ande) i sitt för
sta brev till Korinterna med mera 
kraft och eftertryck än Jesus I själv 
gjorde det. Hans ord äro ·genom
trängda av tanken på Jesu lidande: 
»Jag har mottagit av Herren vad 
jag också har meddelat_ 

0

Eder, �tt 
Herren Jesus ·i den natt da han for
råddestog bröd och tackade och bröt 
det och sade: Tagen och äten ; det
ta är min lekamen, som skall ut
givas f Öl' eder; gören detta till min 
åminnelse. Sammalunda tog han 
även kalken efter måltiden och 
sade: Denna kalk är det nya för
bundet i mitt blod, (vilket såsom 
Jesus själv hade tillfogat skall ut
gjutas för många till syndernas för
låtelse) ; gören detta, så ofta i dric
k.en, till min åminnelse». -Och här 
tillägger Paulus själv: »Ty så ofta 
I äten detta bröd eller dricken den
na kalk, så förlmnnen I Herrens 
död till dess han kommer» (1  Kor. 
11 : 23-26). Denna Kristi heliga 
handling, såsom den oblodiga för� 
förnyelsen och framställningen av 
IUisti död, är i själva verket ett 
föT!mnnande_ au l{risti död. Till 
dess han, nämligen Kristus, kom
mer vid sin andra ankoms·t. 

Må vi fästa vår uppmärksamhet 
:vid dessa . .ord, och Kyrkomötet i 
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Trient (Sess. 13. C. 2) vm verk� 
ligen lära oss att göra så : » Uti det
ta sakrament liksom utgjutei· Kris
tus sin kärleks stora rikedomär, 
gömnde härmed en åminnelse av 
sina underverk och förordnande, 
att vi vid dess mottagande böra 
ihågkomma det samt förkunna ha�s 
död, till dess han återkommer for 
att döma världen». Således är var
je kommunion, varigenom i den ena 
lemmen, som äter Kristus, hela den 
andliga mystiska kroppen livnäres 
till följd av enheten och fören�ngen. 
av alla lemmar (kristna) i Kristus, 
som en ·gudomligt storartad bekän
nelse, vilken återigen tillkännagiver 
för hela världen Kristi död . . Kom
munionen påminner därom ; den är 
liksom ett högtidligt liktal som ut
sändes till jordens alla ändar, den 
är liksom en minnestavla över den 
store döde, »·förstlingen bland de 
döda», Kristus. Sådant inträffar 
alla dagar och varje dag, ja tusen
de, milliontals gånger ånyo, så länge 
de troende skola vara delaktiga där
av genom den hl. kommunio°:�n, 
med andra ord, till dess han s;alv 
kommer för att avfordra m�nni
skorna räkenskap öv�r defos otrp, 
vilken han strängt tadlade reda?
. vid löftet om Eukaristian och vil
ken han på · förhand straffade 
med orden: »Om I icke äten Män
niskosonens kött, skolen I icke 
hava livet i eder» ( J oh. 6 :  54). 
Denna förkunnelse av Jesu död för 
alla släkten genom varje kommu
nion, gjord och fortsatt till dess 
Domaren kommer, är också ett 
glädjebudskap: »Höj en edra huvu
den ! Sen, eder frälsning nalkas» 
(Luk. · 21: 28) ty »den som äter 
mitt kött, vilket jag utgav som 
slaktoffer »för världens lh;» (Joh. 
6: 52), »har det eviga livet och j ag 
skall uppväcka honom på den ?'.�" 
tersta dagen» (Joh . . 6: 55). F or 
varje kristen är följaktligen den hl. 
kommunionen en påminnelse om 
Jesu lidande och död ; men en på
minnelse i ordets sanna, fulla be
märkelse, enligt den ursprungliga 



texten, vari »annuntiare», »procla
mare» betyder förkunna, bekant
göra, såsom Majestätets Gud lum
gjorde och folket hörde härmed det 
hotande dånet av en världsdom -
den sista domen; även för dem som 
fått livets lösning, eller på förhand 
redan dömdes med orden: »Den 
som icke tror, han är redan dömd» 
(Joh. 3: 58) men ävenl�des för dem, 
som anslutit sig till Petrus: »Herre, 
till vein skola vi gå ? Du har det 
eviga livets ord» (Joh. 6: 69) ,  -
den ljnva, glada tonen ur Psalmer
·na: »Sjungen åt Herren som bor i 
Sion ! Förkunnen bland folken 
hans underverk»: utsägen hans un
derverk, vilka enligt kyrkomötet i 
Trient finnas alla på en gång för
enade i Eukaristia:n, även de stör-

C RE D OS 
A. J. Lutz: Den katolske 

religion, fremstillet for mo
derne JJl'otestanter. Olaf 
Norlis forlag. Oslo 1933. 

Såsom de flesta av Credos läsare 
redan torde veta, har den under 
medeltiden även i de nordiska län
derna så välsignelserikt verksamma 
dominikanerorden vänt tillbaka till 
våra landamären. I Oslo finns se
dan åtskilliga år ett av »predikar
bröderna» upprättat konvent. Även 
i Stockholm ha vi .fått glädje där
av, och många av oss ha uppbyggts 
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sta och högsta, nämligen: »Han 
har älskat mig, offrat · sig och ut
givit sig själv för mig», döende på 
korset, levande som offer och offer
spis i Eukaristian. Det är en glad, 
livgivande ton, såsom den mäktigt 
klingar uti ett brev av Jesu stora 
vän, det officiella vittnet till hans 
död, Johannes: »Livet har uppen
barats och vi hava sett, och vi in
tyga, och vi förkunna för eder det 
eviga livet, som var hos Fadern .och 
har visat sig för oss» ( 1  Joh. 1: 2 ) .  
iDet som var ifrån begynnelsen, 
det som vi hava hört . . . sett . . . 
beskådat, och våra händer hava 
vidrört, om livets bröd . . . Ordet 
som var Gud (Joh. 1: 1 )  - i vilket 
livet var (1: 4 )  - vilket var själva 
livet» ( 14: 6 ) .  Joh

'. 
van Gijsel. 

B Ö C I( E R. 
av Pere Becheaux's och Pere Lulz's 
inspirerade andliga vältalighet. 

Men dominikanerna voro ej blott 
predikanter och själaledare av Guds 
I\åde, de beundrades även för sin 
djupa filosofiska och teologiska lär
dom. Den hel. Tomas från Aquino, 
»Doctor Angelicus», alla tiders stör
ste filosof och teolog, tillhörde ju 
deras orden, vilken var en ledande 
kraft i medeltidens universitet och 
hela andliga odling. 

I vå1'a dagar har dominikaner
orden, först och främst genom sko
lastikens Tenässans i den teologiska 



vetenskapen, återerövrat en stor del 
av sin forna andliga ledarställning. 

Vi föras osökt till sådana reflek
tioner, när vi studera ovanstående 
arbete av den norske dominikane1'
patern A. J. Lutz. Det är ingen 
översättning utan ett originalarbete, 
och det torde som sådant vara ena
stående i den nordiska litteraturen. 
Det ger en personligt genomtänkt, 
djupsinnig och samtidigt klar och 
lättfattlig framställning av teolo
giens olika delar, och · det är hela 
tiden genomandat av en inre vär
me, som talar direkt till hjärtat. 

Som av titeln framgår, har förf. 
satt sig ett dubbelt mål före : dels 
att giva en översikt av den katol
ska trosläran och moralen, dels att 
konfrontera den med »den moder
na människans livssyn», sådan som 
den utformats av senare tiders fi
lisofi, naturvetenskap och historiska 
forskning. Redan förut ha . vi läst 
arbeten på nordiskt språk, i vilka 
katolicismen bragts i kontakt med 
de »ortodoxa» formerna av prote
stantismen, men. ännu· ha vi inte 
funnit något, i . vilket, på samm!t 
sätt som i · detta, speciell hänsyn 
tagits till »de moderna svårigheter
na» . 

Vår tids protestantiska ungdom, 
som intresserar sig för tillvarons 
djupare problem, måste tyvärr brot
tas med de mest svårlösta uppgif
ter. Den som stått i närmare för
bindelse med studenterna i Upp
sala, frestas att säga, att hela deras 
själsliv är absorberat av olösliga 
disharmonier och att · de sålunda 
drivas in i en religiös kris, ur vil
ken från deras förutsättningar 
ingen utgång finnes. De flesta för
må ej heller någonsin att kämpa 
�ig därur och uppnå sålunda aldrig 
den klarhet, efter vilken de i sin 
första ungdomliga entusiasm så li
delsefullt längtat. Och med tiden 
låta de sil'" sövas av de tvetydiga 
kompromisser, som den modernis
tiska teologien är så skicklig att 
formulera, och med vilka den bre
der ut en slöja över de religiösa pro-
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blemens vanskligheter liksom· den 
lutherska rättfärdiggörelseläran ge-

nom sin materialprincip sökte täc
ka och överskyla »vår naturs radi
kala fördärv». 

Hur skall då denna sökande och 
längtande ungdom komma ut ur 
den moderna teologiens irrgångar; 
Jag kommer ihåg en vandring, som 
jag för några år sedan företog i '  
den gamla idylliska staden Thun i 
Schweiz. Jag hade gått vilse på de 
smala och krokiga gränderna, som 
korsade varandra i ett hopplöst 
virrvarr, Men plötsligt, när jag vän
de. om ett hörn, såg jag i fj ärran 
den höga, snötäckta toppen av Die 
Jungfrau sticka upp mot himlen, 
omkransad av aftonens rosenfär
gade moln. Och den rena glansen 
från dess majestätiska höjd blev 
för mig ett vägmärke. Nu var ori-· 
enteringen klar; 

Detta minne kommer osökt i 
tankarna, när jag läser Pater Lutz's 
bok, Här har höjden nåtts, från 
vilken översikten, klarheten vun
nits. · Och den punkt från vilken 
förf. ser allt, liksom från en domi
nerande alptopp, är Guds väsen. 
Man torde kunna säga, att den ka
tolska teologien är konsekvent 
»theocentrisk»,  därför att den ut
går från den högsta realiteten, det 
i sig självt evigt givna och varande, 
M,en de olika riktningatna av pro
testantisk teologi kunna i stället 
kallas »antropocentriska»,  emedan 
deras förfäktare söka föreställa sig 
alltings upphov och skapare med 
mänskliga svagheter och brister. 

Vilken är den djupast liggande 
orsaken till den »moderna» bibel,
kritikens sönderplockande av bi
belns heliga berättelser och utsagor ; 
jo,  det är den hemmalagade före
ställningen, att Gud ej kan göra 
underverk, att han ej kan bryta 
den av honom själv insatta kausa
litetslagen. Därför utmönstras som 
senare tilldiktningar alla berättel
ser, som tala cim underverk; »Den 
moderna själen har en sjuklig bö
j else att förlora sig i det overkliga 



0cli att, då · det· gäller övernaturliga 
saker, att omskapa verkligheten 
efter sina förutfattade ideer. Dess 
Gud är icke den absoluta realiteten, 
livets upphov och herre» (s. 7 1). 
><Om Gud icke vore mer än vi kun
na fatta, vore han icke Gud men 
jämbördig med oss, lika fattig som 
vi själva. Mysteriet vittnar om Guds 
outrannsakliga djup men också om 
det oändliga liv som finnes i ho� 
no,m» (s. 76 ) .  

Att i en kort recension ge en 
någorlunda uttömmande framställ
ning av detta arbetes rika innehåll 
är givetvis omöj ligt. Det måste 
genomgås i lugn och ro, och ofta 
försjunker läsaren i stilla medita
tion vid studiet av vissa sidor, lika 
djupt tänkta till sitt innehåll som 
klart utmejslade till sin form. Hur 
fjärran är man ej här från åtsl�il
liga modernistiska teologer, vilkas 
invecklade och svårfattliga språk 
endast synes uppkonstruerat för att 
dölja deras inre fattigdom och 
tomhet ! 
· Förf. börjar sin framställning 
med en kritik av den moderna filo
sofiens metod att söka finna san
ningens norm i »männislians eget 
jag · ·i stället för i tingens realitet». 
Men denna deras metod . är be
släktad med protestantismens 
grundprincip: den personliga er
farenheten som avgörande tros
norm. Förf. konstaterar, att denna 
bleksiktiga filosofi alltmer har för
lorat greppet kring de moderna 
människorna. Kants kunskapskri
tik är redan övervunnen. Vår tids 
tänkande är mera bestämt av na
t�nvetenskapen, som har större 
verklighetssinne, som . bygger på 
realiteter och använder sakliga och 
exakta metoder . .  För katoliker finns 
därför en gemensam bas att stå på 
för att kunna diskutera med vår 
tids på kristendomen ej troende 
människor : förnuftet, iakttagelse
förmågan, tankelagarna, t. ex. or
sakslagen, och hjäi'tats odödliga 
längtan efter något oändligt. Så
lunda är det moderna tänkandet 
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mera slåkt med vår »filosofia pe
rennis» eller »sensus ·communis», 
emedan det likaledes bygger på ör
sakslagen, . substansen, logiken, vil
ket enligt Bergson tillhör »la me
taphysique naturelle de l'intelligen
ce humaine». Så har den moderna 
världen fått lättare att förstå den 
katolska filosofiens gudsbevis, i 
pregnant form uttryckt av aposteln 
Paulus i orden: »Ty hans osynliga 
väsen förstås och skådas från värl
dens skapelse förmedelst det som 
är skapat». 

I en grundläggande del av sin 
framställning uppvisar förf., hm; 

. kausalitetslagen måste föra till det 
klara medvetandet av Guds tillvaro 
och väsen: » Det som är till utan 
att vara till av sig självt måste 
finnas till på grund av en realitet, 
som är till av sig själv». Här är en 
fundamental skillnad mellan elen 
katolska teologien och alla prote
stantiska och modernistiska för�ök 
att konstruera upp en lära om de 
eviga tingen. 

Förf :s behandling av det ondas 
problem sker från samma theocen
triska synpunkt: »För att få en 
inblick i det ondas mysterium mås
te vi i likhet med Guds eviga .öga 
överskåda hela skapelsens utveck
ling och mål och framför allt för
stå Guds eviga natur. Ty så länge 
som vi icke se Gud ansikte mot 
ansikte i hans eget eviga ljus, kun
na vi icke förstå hans försyn eller 
hans eviga godhet och rättfärdig
het» (s. 56) ;  

I sin framställning och behand
ling av uppenbarelsens väsen och 
utveckling visar förf., hur moder
nismens syn på Israels utveckling är 
byggd på Hegels evolutionsteori och 
på en annan föreställuing, som lika
ledes är gripen ur luften: att mång
guderiet måste vara utgångspunk
ten för monoteismen. 

Urkristendomens förhållande till 
den romersk-hellenistiska religions
synkretismen är ett problem, som 
länge sysselsatt den jämförande re
ligionshistorien. Förf. framhåller, 



att ohi 1iågon påverkan kan spåras, 
är det snarare från kristendomen 
på de hedniska religionerna än 
tvärtom. »Det som utgör kristen
domens kärna kan ej vara frukten 
av en historisk utveckling från an
dra religioner. Det uppträdde på 
jorden oberoende av alla mänskliga 
orsaker. Apostlarna vakade över 
evangeliet. Intet i den första kyr
kans historia eller i den samtida 
världshistorien ger någon orsak till 
att tala om en omformning av kris
tendomen, sedan Jesus hade för

, kunnat det glada budskapet» (s. 
84-85). Vi komma härvid osökt 
att tänka på den franske kyrko
historikern Mourret's framställning 
av kyrkomötet i Nicea. Det var 
Västerlandets biskopar, t. ex. Ho
sius från Cordova i Spanien, vilka 
minst påverkats av den grekiska 
filosofien, som mest energiskt för
svarade traditionens tro på Kristi 
verkliga gudom. Se »Histoire gene 
rale de l'Eglise» at Mourret, del Il 
s. 34. 

Förf :s redogörelse för de olika 
partierna av den katolska tron och 
moralen är mycket personligt hål
len. Hela tiden konfronteras de 
med moderna svårigheter och pro
blem. Aktuellt är kanske framför 
annat det som säges om äktenska
pet och skilsmässan, om de sociala 
problemen, där arbetarfrågan, kom
munismen och privategendomen be
handlas, samt om de internationella 
frågorn�, om krig och fred och den 
katolska Kyrkans ställning till 
värlclsstatsproblemet. Den kristne 
står under två slag av suveränitet, 
Kyrkans och statens. »Men världs
kriget visade elen kristendomsfient
liga kulturens bankrutt. Då börja
de också iden om statens oin
skränkta suveränitet att blekna, och 
en ny ide som norm för det inter
nationella livet dök upp : Nationer
nas förbund. Denna ide om den 
politiskt organiserade mänsklighe
ten är ej ny för den katolska · mo
ralen. Den låg till grund för det 
romersk-germanska kejsardömet 
under medeltiden -liksom . den var 
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den bärai1de iden i de påvliga freds-, 
förslagen under . världskriget» ( s .  
312-3.13). 

I framställningen av orsakerna 
till den lutherska reformationen, 
dess innebörd och konsekvenser är 
allt lika sant som fullkomligt okänt 
för dem som fått sin teologiska ut
bildning vid nor

0

diska lär.domssko
lor och uniYersitet, Varpå lever elen 
moderna protestantismen? Jo, på 
katolska arv. Vad clei1 äger av sig 
själv är endast clödsfrön. Så har 
protestantismen länge . levat , på 
»ortodoxien» ,  pietismen, och . fri
kyrkoiclen. Men alla dessa riktn'ing
ar innehålla endast brottstycken av 
den katolska sanningen. Endast i 
den katolska Kyrkan finns all san
ning, liksom alla floder ill sist fin-
1i.a sitt sammanflöde och sin enhet 
i ·havet. 

Nu ha många av de orsaker för
svunnit, som förr biclrogo till en 
fientlig hållning mot Rom. Fört'. 

1 säger: » Vi tro fast på att den krist
na enheten skall bli återupprättad 
genom alla kristnas tillbakavändan
de till den katolska Kyrkan . . .  den 
historiska kritik, som förr motar
betade den katolska Kyrkan har nu 
blivit dess bundsförvant. Mera och 
mera visar den, att elen katolska 
traditionen angående den ursprung
liga Kyrkans tro, sakrament och 
religiösa praxis har sanningen på 
sin sida. De s: -le högkyrkliga, och 
katolskvänliga rörelser, som vakna 
här och där, ha sitt ursprung både· 
i längtan efter en mera levande 
kristendom och i en rättfärdigare 
dom över elen katolska Kyrkans 
historia. T. o. m. i Tyskland har 
Luther för länge sedan för många 
upphört att vara den nya Paulus» 
(s. 387). 

Den religiösa enheten i sin uni
versalitet skall åter komma till 
stånd »ty. det sanna, . som andra 
trossamfund äga, är katolskt och 
för tillbaka till den katolska K�r
kan, om man tänker konsekvent 
och ej står emot elen gode Herden» 
(s. 388). 

Men ingen får verklig glädje och 



nytta av detta betydelsefulla arbete, 
som ej läst det. Vi tillägga därför 
endast: Tag och läs. Sanpingen 
skall göra eder fria. 

Bertil Bodström. 

S. Thoma Angelica Walter 
vom armen Kinde Jesus : 
Seinsrhytmik. Studie zur 
Begriindung einer Metaphy
sik der Geschlechter. 

Mennesket er skabt i Guds, den 
treenige Guds Billede. Dette Dogme 
fik allerede Augustin til at efter
sp01;e dette Billede i Menneskesjre
lens Struktur. En mrerkelig Tre
Dimensionaing i alt det skabte kan 
erkendes paa rent naturligt Grund
lag ; men kun Aabenbaringen beret
tiger os til heri at se Sporene af 
en freenig skabende Gud. 

S. Angelica, der spger »was frau
lich sein im letzten Sinne bedeute» ,  
kombinerer Begreberne »fmulich
männlich» med Skolastikens Be
grebspar : Existentia (Dasein, At
hed) - Essentia (Sosein, Hvad
hed) , som hun oplever dem i en 
konkret Genstand . (f. Eks. et mo
dent lEble); hun konstaterer en 
Rytme mellem dem, en fin Bevre
gelse mod hinanden, fra hinanden; 
de er forbundne og dog adskilte. 

Herfra drages nu to Änalogi
linier gennem alt eksisterende: 
»Dasein» bliver da Vtesensbasis, det 
fundamentale, dunkle, rolige og af
sluttede, Viljen = det kuindelige, 
Billede paa Gud Fader, Altings Op
hav. » Sosein» bliver Vresenshpjde, 
det mod Udfoldelse strrebende, lyse, 
urolige, aldrig afsluttede; Intelli
gensen = det mandlige, Billede paa 
Guds Spn, Altings Endemaal. · Den 
rytmiske Enhed af begge peger mod 
Guds Helligaand, Skaberaanden, 
Krerlighedsbaandet i Treenigheden. 

En saadan Fordeling maa natur
ligvis ske med stor Varsomhed, med 
stadig Brug af Kriteriet: Existen
tia-Essentia. D.er er ikke Tale om 
M o d-sretning, men om en M e d
sretning af de to Elementer, og end
videre indeholder hvert af dem i 
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det mindste et Minimum af det an
det. Kvinde og Mand er hver for 
sig et fint udbygget Kompleks af 
» Da»- og »So»-elementer. Naar Man
den er den fprende, skyldes det, at 
Verden nu engang er en Logosuer
den, skabt som et Udtryk for Tre
enighedens anden Person. Derfor 
fprer Intelligensen an, mens Vilj en 
er Basis. 

Dette System er interessant at 
sammenholde med de psyka-ana
lytiske Teorier. Det kan ikke meg
tes, at Systemet til Dels bygger paa 
Aabenbaringen og Intuitionen; det 
forringer maaske dets Stringens, 
men rent praktisk i det religi�se 
Liv vil det kunne f�re til en dy
bere Forstaaelse af Tilvrerelsens 
Grundsandheder. Dette vil S. Ange
lica i en senere Fremstilling g�re 
Rede for. 

Bogen er skrevet i et klart, pla
' stisk og tillige varmt og levende· 

Sprog, og den forudsretter ingen 
srerlig filosofisk ·skalet Lreser. 

Ellen 0. Nielsen, 
stud. mag. 

Det nye Testamente efter 
Vulgata. Oversat af Erikke 
Rosenprn-Lehn. Il. Del. 
Apostelbrevene og Johan
nes's Aabenbaring. (Det 
Apostoliske Vikariats For
lag. Roskilde 1933.) · 

Det er kurr nogle få måneder si
den, nemlig i januar-hreftet af nrer� 
vrerende tidsskrift, at undertegnede 
anmelder i en lille artikel hadde 
den glrede å gpre opmrerksom på 
den både kirkelige og litterrere be
givenhed, at f prste del af en ny ka
tolsk bibeloversrettelse hadde set 
lyset. På nrevnte sted blev der gjort 
rede for den nye oversrettelses mreg
tige fortrin i sammenligning med 
den , gamles såvel som for de prin-

. cipper, hvorefter arbejdet udföres. 
Det er overfl�digt å genta, hvad da 
blev sagt; trods kritik, hvoraf der 
har vreret en del, og trods småfejl, 
som kan trrenge til at rettes, er den 
nye bibeloversrettelse noget af en 
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storbedrift, som vi alle blot skal 
vrere taknemmelige for. Den nys 
udkomne anden del vandrer ganske 
i den fprstes fodspor; den tynges 
ikke a,f den gamle bibeloversrettel
ses alt oversvpmmende noter, der 
vilde vrere en kommentar, men alli
gevel ikke . var det, men bringer 
med sine få noter og sin ypperlige 
overskuelige tekstinddeling og det 
friske, naturlige sprog Guds hellige 
ord så nrer som muligt til nutidens 
lreseres bevidsthed. Man må derfor 
blot pnske den en god modtagelse 
alle vegne; de, der vil stifte be
kendtskab med den hellige Skrift , 
kan ikke gpre det 1bedre end ved å 
kpbe og hese de to små smukke 
hrefter, som bringer alle det Nye 
Testamentes bpger. 

Niels Hansen, 
cand. mag. 

»Benedicamus Domino.» En 
liten katolsk bpnnebok, ut
gitt av D1·. [(, l(jelstJ·up, 
sogneprest. St. Olavs Forlag. 

Mgr. Dr. K. Kjelstrups kjente og 
kjrere bpnnebok »Benedicamus Do
mino» er atter utkommet i ny ut
gave. Da den uten tvil er den mest 
benyttede av våre katolske andakts
bpker, trenger den såvisst ingen 
anbefaling for å vinne innpass i de 
norske hjem. Men i sin nye skik
kelse fortjener den også å bli, og 
kommer den sikkert til å bli, ut
bredt over hele Norden. · Ti det er 
ingen overdrivelse å betegne den 
som den ideelle bpnnebok både hvad 
innhold, sprog og utstyr angår. 

»En liten katolsk bpnnebok» he
ter det i undertitelen. Det kunde 
med samme rett ha stått »En stor · 
katolsk bpnnebok», for en skatt er 
den, en perle, .som vil bli mottatt 
med glede, og som vil sette merker 
i nordisk kirkeliv. Men så har og
så princippet ved valget av bpnner 
vrert : bare det beste og vakreste er 
godt nok. 

Innholdet er allsidig og praktisk, 
akkurat hvad enhver katolsk kris
ten til daglig trenger. Dertil er det 

greit og oversiktlig ordnet. Srerlig 
bpr fremheves Messens liturgiske 
tekst på latin og norsk, den vakre 
felles messeb�nn og samlingen av 
»Bpnner på helgendager». Her er 
blandt annet kirkebpnnen for q_e 
betydeligste nordiske helgener tatt 
med. Bpnnene for St. Eriks og St. 
Knuts festdager er dessverre ik.l�e 
med, men kommer nok med i nreste 
oplag. Nevnes bpr også bpnnen; for 
Kirken i Skandinavia og for den 
årlige bpnneuke ( 18.-25. jartual') . 

Hvad sproget angår, er det en 
stor landeviimirig, et veldig frem
skritt. Endelig får vi en bpnnebok 
med vakkert, naturlig norsk sprog. 
Mgr. Kjelstrup har her innlagt sig 
en uvurderlig fortjeneste, og- norsk 
ungdom vil alltid vrere ham takk
nemmelig for dette grunnleggende 
og banebrytende arbeide for et na
turlig norsk kirkesprog. Måtte den 
vei han, ut fra sitt intime kjenn
skap til norsk tankegang og norske 
sprogtradisjoner har slått inn på, 
bli fulgt også ved utgivelsen av vår 
pvrige katolske litteratur ! 

Samtidig som sproget er vakkert 
og hpitidelig, er det også lett og 
naturlig. Det er ikke lett å forene 
disse egenskaper, men det er helt 
og fullt lykkedes for mgr. Kjelstrup. 
Hverken svensk.er eller dansk.er vil 
derfor ha den minste vanskelighet 
ved å forstå sproget i »Benedicamus 
Domino». Tvertimot, de vil glede 
sig over den og benytte den. For 
den vil utvilsomt vinne innpass hos 
våre naboer slik som den fortjener, 
og bli et kjrert felleseie for Nordens 
katolikker. 

Endelig har »Benedicamus Domi
no» en del andre uvurderlige egen
skaper : Den er nett og hendig ti1 
å brere med sig, godt innbundet og 
klart trykt, og den er dertil billig. 
Kort sagt : den er den ideelle og 
lenge savnede bpnnebok for alle, 
en bpnnebok som mgr. Kjelstrup 
har rere av, og som vi ikke kan 
takke ham nok for. Kjpp, les, be-

. nytt den ! Ingen vil bli skuffet. 
Bergen, mai 1933. 

Alf Högh. 
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En skola för katolsk aktion 
i U. S. A. 

Sedan förra sommaren anordnas 
enligt »America» på initiativ av de 
mexikanska marianska soldalernas 
centr�lbyrå sommarkurser vid det 
katolska universitetet i S :t Louis 
för ledare av katolsk aktion. I 
augusti 1932 deltogo i dessa kurser 
över 550 personer. Majoriteten av 
kursdeltagarna bestod av präster 
och soldater ; intresset var så stort, 
att programmet, som ursprungligen 
omfattade 14 dagar, på begäran av 
deltagarna måste utvidgas med spe
cialföreläsningar och övningar för 
församlingspräster, religionslärare, 
läroverks- och folkskollärare etc. 
Kurserna behandla katolsk aktions 
grundåskådning och arbetsmetoder, 
organisationsproblem, religiösa och . 
liturgiska uppfostringsfrågor, ung
domsarbetes- och andra praktiska 
sociala frågor o. s. v. De dogma
tiska frågorna framställas icke ute
slutande ur apologetisk synpunkt; 
de katolska dogmerna behandlas 
icke som »något som måste försva
ras gentemot fiender» utan som 
ver.ksamma och kraftgivande san
nings- och livskällor. Särskilt be
tonas sambandet mellan tro och 
praktisk aktion samt den katolska 
lärans konkreta tillämpning i nu
tiden. Vid sidan om föreläsningar
n.a anordnas praktiska övningar 
och diskussioner för dryftande av 
gjorda erfarenheter. Stor vikt läg
ges vid deltagarnas religiösa ge
niensamhetsliv ; orienteringen i de 
praktiska frågorna är fullt jäm
ställd med fördjupandet i katolsk 

aktions rent religiösa betydelse. 
Kurserna ledas av en med stor om
sorg utvald stab av föredragshållare 
och står under ledning av den be
kante jesuitpatern Josef Husslein 
och dennes ordensbroder Daniel 
A. Lord. De hittills uppnådda re
sultaten hava varit utomordentligt 
goda. 

Spanien. 
Den heliga veckan högtidlighölls 

i år i Spanien med sedvanlig iver, 
skriver The Tablet. Långfredagen 
inföll den 14 april, som tillika var 
republikens andra årsdag. De ci
vila festligheterna blevo emellertid 
uppskjutna till lördagen, då det an
sågs omöjligt att låta dem gå av 
stapeln på fredagen, enär de bor
gerliga arrangemangen alltför myc
ket skulle bliva lidande därpå och 
man fruktade, att en del personer 
under skydd av låtsad republikansk 
entusiasm skulle försöka iscensätta 
religiösa manifestationer, vilket för
menades skada regeringen med 
tanke på de kommunala valen den 
23 april. Alla Madrids kyrkor voro 
till trängsel fyllda och i många av 
dem utdelades på skärtorsdagen 
den heliga kommunionen till över 

' tusen kommunikanter. Från alla 
trakter i Spanien har meddelats, 
att antalet tillbedjande varit excep
tionellt stort, och i Murcia, Carta
gena och Cuenca hava kyrkliga pro
cessioner tågat genom gatorna un
der allmänt bifall. 

Japans första benediktin
ldoster. 

Benediktin-ärkeabboten Raphael 
Waltzer i Beuron har nyligen åter
kommit till Europa från Japan, där 
han bestämt platsen för det första 
benediktinerklostret i detta land. I 
enlighet med ordens traditioner är 
detsamma mycket vackert beläget 
med en vidsträckt utsikt över det 
omgivande landskapet han mot 
Fujiama, Japans ryktbara heliga 
berg. 



Reträtt för diplomater. 
För tredje gången under loppet 

av tre år har reträtt nyligen hållits 
i Haag för katolska medlemmar 3:v 
ambassader och legationer, ackredi
terade hos drottning ,,rnhelmina. 
Fader Lhande (välkänd för sina 
framstående radiopredikningar) 
ledde reträtten, som hölls på 

. franska. 

Det religiösa och kyrkopoli
tiska läget i Tjeckoslovakiet 

och Ungern. 
Den smygande kulturkamp, som 

i Tjeckoslovakiet kunnat konsta
teras efter omstörtningen, synes nu 
hava kommit till ett avgörande sta
dium. I parlamentet föreligga en 
rad · lagförslag, vilkas antagande 
skulle utgöra ett allvarligt " hinder 
för kristendomen att göra sig gäl
lande i det offentliga livet : införan
det av tvångsciviläktenskap också 
för katoliker, avskaffandet av 
straffbestämmelser för avbrytande 
av havandeskap, tillåtelse för lä
kare att döda obotligt sjuka, bort
tagande av korset från domstols
lokalerna och slutligen förslaget om 
fullständig sekularisering av skol
väsendet (i skolråden skola för 
framtiden representanter för Kyr
kan icke mera hava säte och stäm
ma, och de ännu bestående katolska 
skolorna skola dels förstatligas, dels 
berövas rätten till statsunderstöd, 
varigenom de praktiskt taget stäl
las utanför kyrkligt inflytande) .  
Vidare planeras upplösning av de 
högre kyrkliga läroanstalterna. 
Dessa skolreformplaner hava fram
kallat ett energiskt motstånd från 
de tjeckoslovakiska katolikernas 
sida. Biskoparna hava utfärdat ett 
gemensamt herdabrev i saken. ��-h 
fordra i religionens namn rehg10s 
uppfostran och icke blott religiöst 
kunskapsmeddelande i skolorna. 
Biskoparna finna det förvånans
värt, att i en tid, då den praktiska 
prägeln på all undervisning i alla 
fack betraktas som ett pedagogiskt 
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framsteg, blott religionen skall hål
las utanför denna inställning. I 
rättvisans namn fordra biskoparna, 
att vid skolreformen hänsyn tages 
till de författningsenliga rättigheter
na till vad som för det stora fler
talet är en samvetsfråga. Katoliker
na uppmanas att genom trägen bön 
och bot anropa om en religiöst fri 
skola. Ordenssällskapen anmodas 
att överallt anordna bön- och offer
korståg· för bibehållande av ett ka
tolskt skolväsen och r�ligiös upp
fostran. Ärkebiskopen av Olmiitz 
har varnat ministerpresidenten i 
ett brev, som ,han sänt honom i 
det tjeckoslovakiska episkopatets 
namn, för att förverkliga skol
reformstanken : de planerade be
stämmelserna strida mot Kyrkans 
naturliga, gudomliga historiska 
rätt; reformens genomförande slrnl
le omöjliggöra lugn sammanlevnad 
mellan katoliker och de medbor
e:are, som ställa sig bakom skol
teformen; det vore för staten vär
defullt att låta Kyrkan genom sitt 
inflytande befordra ungdomens 
medborgarsinne. De tyska kato
likerna och deras tjeckoslovakiska 
och slovakiska trosfränder hava ge
nom sina organisationer likaledes 
på det skarpaste protesterat . mot 
den nya skolplanen. Om katoliker� 
na, oberoende av nationella skilj
aktligheter, samla sig till beslut
samt gemensamt motstånd, finnas 
utsikter till framgång. I de tyska 
områdena är c :a 95 % av befolk
ningen katoliker. I trakter med 
blandad nationell befolkning av
tager antalet katoliker och i de rent 
tjeckoslovakiska områdena i Böh
men uppgår det ej till 50 % (i 
distriktet Laun t. ex. finnes blott 
38 % katoliker) . 

Jämfört med Jugoslavien eller 
Tjeckoslovakiet är Kyrkans ställ
ning i Ungern rätt gynnsam. Un
der det att under 1890-talet kultur
kampstämning ännu härskade i 
Ungern och grundarna av det ka
tolska folkpartiet, enligt förntvaran
de ungerske ministerpresidenten 



Karl Huszars uttalande, »behand
lades som brottslingar, som även
.tyra statslugnet · och öva foster
landsförräderi», finnas i våra da
gar icke ett spår . av sådana ten
denser i Ungerns offentliga liv. De 
en gång av det katolska folkpartiet, 
särskilt av prelat Giesswein fram
förda socialpolitiska kraven betrak
tas nu som en helt naturlig sak; 
socialpolitiken utgör den viktigaste 
punkten på alla partiers program. 
Den »kristliga kurs», varpå. man i 
Ungern slog in efter bolsjeviktiden 
och som tvang de ledande till sträng 
självbesinning, bestämdes av kato
likerna. Betecknande var, att en 
katolsk präst, prelat Vasz i egen
skap av socialminister fick lägga 
grunden till Ungerns sociala för
nyelse och till efterträdare fick en 
annan katolsk präst, prelat Ernszt. 
Katolska politiker gälla som auk
toriteter i sociala frågor. Emeller
tid har på sista tiden katolikernas 
politiska ställning något försäm
rats; pariteten mellan katoliker och 
protestanter i de högsta statsäm
betsställningarna har icke kunnat 
tillvaratagas. Ehuru 67 ,2 % av 
Ungerns invånare äro katoliker, 
blott 20,9 % kalvinister och 6,2 % 
lutheraner, innehavas sedan lång 
tid tillbaka de viktigaste statsäm
betena av protestanter. Under det 
att protestanterna själva förvalta 
sitt skolväsen och sina kyrkliga till
gångar i största frihet, stå de ka
tolska skolorna under statlig led
ning ; de katolska religions- och stu
diefonderna förvaltas av kultur
ministern. Detta är visserligen hi
storiskt förklarligt - katolicismen 
var tidigare statsreligion - meri är 
nu en nackdel för katolikerna. 
Statsbidragen till icke-katolska sko
lor och kulturändamål äro tre gån
ger så stora som bidragen till den 
katolska Kyrkan; protestantiska 
gymnasier få 90 % av sina lärare
löner gottgjorda av staten, under 
det att katolska anstalter nästan 
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ingenting få. .Trots detta är emel
lertid Kyrkans andliga inflytande i 
det offentliga · livet i ständigt sti
gande. Bidragande härtill är den 
katolska intelligensungdomen med 
dess organ » Vår tids röst», som är 
statt i stadigt framåtskridande. 
Också i religiöst avseende kan ett 
avsevärt uppsving konstateras. An
talet teologie studerande växer se- . 
dan flera år tillbaka i alla stift; 
många kandidater måste på grund 
av platsbrist tillbakavisas. Ordnar
na räkna i det nuvarande Ungern 
tre gånger så många noviser som en 
gång i Stor-Ungern. I Budapest och · 
Ö'\'\'iga städer anpassas själavården 
efter den nya tidens krav; den når 
nu till folklager, som tidigare an
sågos för otillgängliga. Kyrkorna 
äro mycket talrikt besökta alla ti
der på · �agen, De ungerska kato
likernas karitasaktion står som en 
fötebild i hela landet och bidrager 
mycket till lindrande av den värsta 
nöden. Bolsjevik.tiden med dess blo
diga förföljelser och andra hem
sökelser har varit Kyrkan till väl
signelse; krafter väcktes till liv, 
som nu givit den katolska Kyrkan 
i Ungern ett nytt uppsving. 

Det är att hoppas, att skärpning
en av kulturkampen i Jugoslavien 
och Tjeckoslovakiet skall av dessa 
länders katoliker upprattas som en 
kraftig maning till religiös förnyel
se och katolsk aktivitet på alla om
råden. Kanske har den säkerhet, 
Kyrkan fick njuta i hägnet av 
Habsburgsrikets kröna, jämte sina 
många fördelar haft den nackdelen, 
att det mången gång syntes katoli
kerna överflödigt att insätta hela 
sin kraft på att stärka katolicis
mei:is religiösa och kulturella in
flytande genom press, litteratur och 
organisation. Kulturkampens hår
da verklighet kommer att göra slut 
på denna villfarelse och göra det 
till en nödvändighet att taga igen 
det försummade. 

Hälsingbbrg 1933, Aktiebolaget Boktryck, 


