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OLSOI(. 

H9r, fm Nidaros det kaller -
klemt av klokker, slag i slag. 
Som når havets bl'enning fall er 
h9it og nmgende det gjaller: 
Norge, det er Olsok-dag. 

Mann av huse! Flagg på slangen! 
l(irked91· i bygd og by, 
lukk dig op, la. Ola.vssangen 
tone jublende mot sky! 

Skrinlagt vm· vårt Olavs.:minne, 
Norges st91·ste hrjJitid glemt; 
intet altälys fikk skinne 
til vår, martyrkonges minne, 
stilnet vm· hvat klokkerklemt. 

Nu i sol og dagglans gliil'er 
alter Sagas kildevell, 
og i minnets luffning sitrer 
Olavs navn Z?ed fjord og f jell. 

Norge, hadde dine f jelle 
i sin tause majestet 
munn og mcele til å melde 
å, hvad kunde de fortelle 
om en kamp så hå1·d ag het, 

frjJ1· den bastet blev og bundet 
mrjJrkets makt, og stak og stor 
sannhets-solen hadde funnet 
veien inn blandt f jell og fjord. 

Hellig Olav, du blev kåret 
til så djCJ"v en dåd og dyst. 
Du gav ·dragen banesåJ"et, 
har til drjJdens trengsel båret 
kol'Set på ditt heltebryst. 

Fal halls gudeverden svinner, 
horg og hov blfr glemt, fol'latt, 
da ditt blod på Z?alen rinner 
solen stål· av mulm og natt. 

Ved et under falt tilfrjJie 
tross og opr91·sk haskakmv. 
J(ostet det enn kamp og mrjJie 
kne for Hvite [frist å brjJie .
det gikk lett ved Olavs gm.v. 

Splid og ufred drog av lande, 
kristenl'ett f m tinge lrjJd, 
og med sol om f jell og stmnde 
lå vårt land ved Olam1 drjJd. 

FrjJrst en skare, siden mange 
ja, et mektig folkehav 
st�vner unde1· brjJnn og sange 

· i arhundredene lange 
.til vår maTtyrkonges gmv. 

· J(atedmlens tårne skinner 

, i sin· imderfulle pmkt. 
Over helligdommens minner 
kneiser de som ceresvakt. 
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Sankt Olavsbild, mål·ad av Credos medarbetare 

Gösta af Geijerstam. 

Da vårt land i trengsel sukket 
unda fl'emmedåkets tvang, 
Norges alterild blev slukket, 
helligdommens dprer lukket, 
stilnet pilgrimsskarens sang. 

Se, det lysner / Hp1·, det ringer! 
Norge reiser sig av blund -
Moderkii'kens hymner klinger 
atter over hellig gnrnn. 

Hil og scel til alle tide1·, 
du vår drott i helgenskmd! 
Tl'O, mens år og sekler skrider, 
mangt et stormvce1· landet 1·ide1·, 
står du som vår tolk hos Gud. 

Sign oss fm de lyse lande, 
hu01· Guds helteskw·e bor. 
La os alltid se og sanne 
at din forbpnns makt er stor. 

K. l{JELSTRUP. 
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I KATHOLSI(-AMERll(ANSI( PERSPEI(TIV. 

· Den store amerikanske »Catholic 
Encyclopedia» begynder iaar, efter 
· 25 Aars Forl�b, at komme i ny Ud
gave. I den gamle fandtes under 
Artiklen Danmark, LiteI'w:y Histo-
1·y, en Skildring · fuld af den Art 
noget forvrrengede Forestillinger om 
vort lille Lands Aandsliv, som nu 
engang verserer i den store V er den, 
men som vi jo har Pligt til at rette. 
Artiklen sendte Redaktionen nylig 
til Professor Johannes J�rgensen i 
Assisi, med Anmodning om at s�r
ge for, at Omtalen af den danske 
Litteratur i den nye Udgave bliver 
saadan, at Rom, K�benhavn og 
New-York i lige Grad kan vrere den 
bekendt. Til Anmodningen var ff.lj
et de megetsigende Ord: Hvis Ar
tilden skal skrives om, da lad den 
venligst blive. det! 

Den aldrende Skribent i Assisi 
raader troils sin Titel ikke over1 no
gen Lrerest61, men har dog en vis 
Raadighed over en yngre Lrerling 
og dansk Universitetsmand. Til 
ham lod han Anmodningen gaa vi
dere. Og Artiklen blev ikke bare 
skreven om, men der blev skrevet 
en helt ny. 

Det er nreppe sandsynligt, at 
mange Exemplarer af den kostbare 
Encyclopredi finder Vej til Norden 
og havner paa synderlig lettilgren
gelige og hyppigt besf.lgte Steder. 
Det vil derfor sikkert interessere 
C r e d o's Lresere at se, hvorledes 
nogle Afsnit af Danmarks Littera
tur kommer til at tage sig ud for de 
katholske Journalister, Studenter, 
Gejstlige og maaske Skf.lnaander i 
Amerika og andetsteds i Verden, 
som f.lnsker at faa en Anelse om 
Aandslivet i det lille mrerkelige og 
rige Kulturla�d, som endnu existe
rer statsligt paa Randen af et ex
plosivt Europa. Den· ikke fordel
agtigt kendte Lexikons-Tone har 
naturligvis vreret uundgaaelig i den 
sammenpressede Fremstilling; men 
Forfatteren har if.Svrigt bestrrebt sig 

paa en vis Livlighed og nogen Sug
gestion igennem velovervejede Ud
tryk og Opstillinger. Vi vrelger 
kun enkelte Stykker om middelal
derlig og moderne Litteratur. Med 
en Leddeling, der ikke i Lexikonet 
har faaet· Lov til at udvide Artik
lens halvtredje hundrede Spaltelin
jers lille Plads og uden de her unf.ld
vendige Aarstal og Titelangivelser 
ser de vedkommende Passager saa
ledes ud: 

» Danmarks reldste Litteratur paa 
Modersmaalet er Landskabs- og 
Kirkelove fra ca. 1200. 

Men dansk Middelalders ypperste 
litterrere Monument er Saxo's 'Gesta 
Danorum', et Mestei'vrerk af sen
latinsk Stilkunst, paa Ren::essance
tiden Genstand for de europreiske 
Humanisters Beundring. Det er 
udarbejdet paa Tilskyndelse af 
lErkebiskop Absalon, hos hvem 
Saxo var Hirdmand og Kleriker. 
Han skildrer baade den reldste 
mythiske og sagnrige og sin Sam
tids Historie som en Kamp mellem 
Separatisme og samlende Konge
df.lmme. Tillige moraliserer han i 
heroisk-kristelig Aand; men Kris
tendommen er hos ham opsuget af 
nationale, statsdannende Krrefter. 

Danmarks kulturelle Opsving 
paa Absalons Tid ytrer sig ogsaa i 
en Frembringelse som lErkehiskop 
Andreas Sunesf.lns 'Hexaemeron'; 
han var ligesom sandsynligvis og
saa Saxo en Lrerling af Paris's Uni
versitet. 

Middelalderen igennem vinder 
Litteraturen paa Modersmaalet 
Overhaand over den latinske; men, 
i hvert Fald for den ringe Brf.lkdels 
Vedkommende deraf, der undslap 
Reformationstiden ·hadefulde 0de
lreggelse og den nrermestff.llgende 
Tids Mangel paa litterrer Kultur, 
viser den ringe Selvstrendighed.» 

Derefter opregnes den klerikale 
og verdslige Litteraturs forskellige 
Arter - det sker i endnu mere 



summariske Ord end de fplgende 
om en af vore nationale Skatte: 

>>Fra Middelalderen stammer og
saa de adelige saakaldte Folkeviser, 
af hvilke Danmark ejer den stprste 
Rigdom i Norden. De blev fprst 
fprt i Pennen paa Ren:-essancetiden. 
De er Viser at foredrage til Dans; 
i. enkel episk Stil; men med ofte 
naturlyriske Indledninger og Om
kv:-ed og dramatisk Koncentration 
(remstiller de historiske, heroiske, 
komiske, legendariske, magiske Te
maer. » -

»Mod Middelalderens Slutning 
lrnmmer- der en· smuk religips Ly
rik frnm,. stateligst i Pr:-esten Mic
lwels Rimv:-edter. 
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Reforn'l'ationen fprte hurtigt og 
forholdsvis · let Danmark bort fra 
den katholske Kirke, dog ikke uden 
gribende Protest af den st:-erke Sti
list, Karm�litermunken Paul Hel
g,esen, af halvsvensk Oprindelse; 
han forsvandt fra Begivenhedernes 
Spil, midt i sin Gerning, kort inden 
Reformationen blev gennemfprt ved 
et kongeligt Kup; muligvis led han 
Martyrdpden. 

En typisk Humanist, saa god i 
den Hcnseende han nu kunde blive 
i det fjerne Norden, var Chl'istian 
PedeTSen, hvis flittige, skolede Pen 
tjente saavel Katholicismen som 
sidenhen Lutheranismen, verdslig 
som religips Literatur; han bragte 
Saxo's V:-erk i Trykken under et 
Ophold i Paris 1514. 

Det meste af Reformationstidens 
po0lemiske Litteratur er oversat; 
ligeledes dens fremblomstrende 
folkelige Salmedigtning. Stor Be
tydning for Modersmaalets Udvik
ling fik Bibelovers:-ettelsen 1550, 
udfprt slavisk efter Udgaven 1545 
af · Luthers Bibel. Omtrent paa 
samme Tid skrev en af Overs:-et
terne, Biskop Peder Palladius, sin 
'Visitatsbog', en Mernoire-lignende 
Samling Iagttagelser af det religi
pse og moralske Dagligliv efter Re
formationen, et V:-erk · af baade 
sproglig og psykologisk V:-erdi.» -

Om · Niels Steensen hedder det, 

med en Vending der danner Over
gang til Holbergs nationale Virk
somhed, at han, ligesom Tycho 
Brahe, pvede sin v:-esentlige Ger
ning, vandt sin Berpmrnelse -og 
fandt sin Dpd i Udlandet - »saa- . 
ledes-som ned gennem Tiderne ad
skillige udm:-erkede danske Kul
turpersonligheder, der ikke har 
kunnet lade sig indramme i det 
stadigt mere protestantisk og na
tionalt akcentuerede Aandsliv». 

Sidenhen i Skildringen antydes 
det, hvorledes Digtningen i den 
oehlenschlägerske Epoke oparbej
der en borgerlig Dannelses Fore
ning og Tilhempning til hinanden 
af Dansk.hed og Kristelighed, og 
hvorledes der fra Paludan-Miillel' 
bryder frem en Kritik af denne na
tionale Kulturkarakter. Og saa 
indstilles denne Synsmaade paa 
H. C. Andersen og S�ren l(ierke
gaard: 

»Den berpmte Eventyrdigter er 
mindre personligt dybsindig end 
mange andre danske Digtere, men 
overflpjer alle ved i sin geniale 
Sprogkunst at forene en rig, ro
mantisk Fantasi og en sikker, hu
moristisk Menneskelmndslrn\). Han 
er en af Ordkunstens fineste Kari
katurister; idet han forholder sig 
imiterende til nationalt dansk, bor
gerligt Kulturmilieu, giver han sin 
elskv:-erdige Satire en almenkriste
lig Farve. Men gennem en primi
tiv religips Livsopfattelse har han 
ogsaa Evne til at anslaa Livets 
Grundakkorder med blid Pathos og 
med Lykkefplelsen ved Venskab, 
med Forsynet som dybeste Tone. 
Paa disse Tr:-ek hviler hans Even
tyrdigtnings Storhed. Men, desuden 
paa, at han er en enesta:ciende liv
fuld Prosakunstner. Sine· Eventyr 
har han formet fprst over gamle 
I\fotiver fra Verdenslitteraturen, si
den over ej endommeligt symbol sk 
og kritisk opfattede Episoder og 
Erfaringer fra sit eget :-eventyrlige 
Liv.» 

I disse Linjer er den moderne 
H. C. Andersen-Opfattelse koncen-



treret, som har slaaet en Streg over 
tidligere dpfattelsers Fremhrevelse 
af det barnlige og det lpjerlige ved 
ham, og som har understreget hans 
paa en. Gang banale og dybt ejen
dommelige Religipsitet. 

Karaktel'istiken af Spren Kierke
gaard er formet med endnu strer
Jfere Koncenfration, der maaske 
kan akcepteres som svarende til 
den store Digterfilosofs vanskelige 
Forstaaelighed: 

»Hans Geni forener, paa Basis af 
et mregtigt Temperament, der na
turligt ytrer sig religipst, overdaa
dig kritisk og lyrisk Sprogkunst. 
Hans Virksoinhed er en enestaaen
de produktiv litterrer Kamp og For
kyndelse. 

Fprst vender han sig mod den 
Dannelse, typisk hos Tidens unge 
Theologer, der lod hegeliansk Filo
sofi vikariere for Religipsitet og 
positiv Dogmatik. Derefter vendte 
han sig imod den traditionelle dan
ske Kulturs Kombination af Natio
nalkarakter og Kristendom. Hans 
Indsats er dels underfulde psyko
logiske Skildringer, dels en mregtig 
Forkyndelse af Kristendommens 
asketisk-charitative Ethik. 

Mod systematisk Filosofi stiller 
han Psykologi; mod normal dansk 
idyllisk Livsfplelse stiller han 
Skildringer af Lidenskabernes Liv, 
dels en intellektuelt raffineret Ero
tisme, dels Angst og Skyldfplelser; 
mod den nationale Kirkelighed stil
ler han 'den Enkelte', Individuali
teten i dens umiddelbare Gudsfor
hold. 

Han endte med en Kamp i en 
ikke historisk, men idealt opifattet 
Oldkristendoms Navn imod den i 
Danmark officielle Kristendom. 
Paa Kampens Hpjdepunkt . dpde 
han. 

Han h den danske . Trenlrnings 
og religi0se Psykologis stprste Mand 
- en af det slqc'lnne, for Menneske
kundskab og Stemningsliv saa rigt 
variable danske Sprogs lykkeligste 
Beherskere. Hans lndflydelse har 
vreret begrrenset til Norden, indtil 
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moderne tysk Teologi i det 20. Aar
hundrede har set, hvilken Genius 
Danmark har skrenket Verden i 
ham. 

Fra Kierkegaard udgaar den Kri
tik af Nationalkarakteren, der har 
vreret dansk Litteraturs stprste Mo
tiv indtil nu.» -

»Kierkegaards Inspiration, 
men verdslig omfortolket, fprtes 
delvis videre af den jpdiske Kriti
ker Georg Brandes: han satte 
imod den nationale konservative 
Kultur livlig Forbindelse med det 
Fberale Europa; mod traditionel 
Moral agiterer han fprst for engelsk 
Utilitarisme, siden for nietzsche
ansk Overmenneske-Moral; ' mod 
dansk Forkrerlighed .for �\!P blide 
melankolske Idyl satte han sin Ra
ces Egenskaber minus dens Reli
gipsitet.» 

J. P. Jacobsen karakteriseres som 
I en manieret, men indflydelsesrig,: 
Stilist med srerlig Evne til at skildre 
det instinktives Psykologi og en 
For krerlighed for N aturbeskrivelser; 
han blev derved og paa Grund af 
sin prretenderede 'Atheisme' .anset 
for at vrere den fprste danske Na
turalist». 

De fplgende Skribenter - Dmch
mann, Gjellerup, Hel'man Bang -
omtales igennem deres Forhold til 
Brandes. Saaledes ogsaa: » V res�nt
lig Tilhrenger af Brandes var. Jien
rik Pontoppidan, som i Romaner 
og Noveller har givet dygtige, me
sten historisk .akkurate Skildringer 
af dansk Liv fra ca 1870 til 1920 
og paa den skarpeste Maade kri1ti
seret Nationalkarakteren - delvis 
i Lys af Brandes'. Personlighed -
og den hjemlige Kristendoms Ind
flydelse paa den». 

Om Johannes Jprgensen hedder 
det: 

»Fra ca 1892. iutraadte en vre
sentlig kunstnerisk Reaktion mod 
Naturalismen; men idet den hos 
ham blev til en moralsk og religips 
Reaktion imod Brandes, tvang den 
sin Fprer, J. J. gennem en kompli
ceret Brydning, til at blive Katho-
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lik, den fprste ypperlige katholske · 
Skribent i Danmark siden Refor
mationen. Han er en fin Stilist 
baade i Vers og Prosa, Biografiker 
og Rej seskildrer, navnlig i den ro
manske Verden hpjt skattet for 
sine inderligt personligt inspirere
de Vrerker om den hellige Fran
cesco og den hellige Katharina af 
Siena. Hans betydeligste V rerk er 
hans mrerkelige Selvlbiografi.» 

Og i Tilslutning hertil nrevnes: 
»Lyrikeren Sophus Claussen var 
hans kunstneriske Broder og Ven, 
men i�vrigt absolute Modsretning, 
en Poet med en magisk, sensuel og 
symb9listisk Magt over Verset. En 
fin, Illen livsfjern, kun forbigaaen
de sym,ptomatisk Synthese af de 
redlere'1'V rerdier i dis se to Venners 
Virksomhed har Helge Rode givet 
i Lyrik og Kritik». 

Naturligvis karakteriseres endnu 
. Johs. V. J,ensen, Jeppe Aakjrer,. 
Jakob Knudsen, ,Andersen Nexp, 
Harald Kidde - het anfprt efter 
en dybt nedefra stigende Linje af 
Sympathi. 

Om Litteraturen fra o. 1920 
siges: 

» Efter den store Krig var dansk 
Digtning en kort Tid behersket af 
dels den tyske 'Expressionisme', 
dels Eftervirkninger af Johs. · V. 
J ensen; den frembragte nogle srer
prregede Digtsamliuger, og af mere 
historisk end litter.rer, Vrerdi en 
Rrekke Romaner om motalske Sam
menbrud med dels en svag, skpnt 
ikke mindre alvorlig Efterglans af 
borgerlig Idealisme, · (E. B�nne
lycke, .Jakob Paludan), dels en 
Trods mod Borgerligheden og Sy1n
pathi for Kommunismen i dens 'kul
turelle og kunstneriske 'Aspekter 
(Tom l(ristensen) .» 

Slutnirigsordene lyder: 
»Den yngste Litteratur omkr. 

1930 arbejder dels. med stilistisk 
Kleinliimst? navnlig Vers (Pe1· 

Lange) og prosaistiske Experimen
ter ( Johs. Wulff), dels med store 
historiske, sociale, psykologiske 
Skildringer (Nis Petasen, Knuth 
Becher, Mw·cus Lauesen). Men den 
savner den psykologiske Skarpsin
dighed og den religipse Accentue
ring, som var god Tradition i dansk 
Digtning. Naar den ikke er bereg
net paa at exporteres, er den luk� 
ket inde i lokale Forhold, uden ide
ale Horisonter og, hvor strerke Pro
blemer trrenger sig paa, i stadig, 
ungdommelig Grering.» -

Den som har skrevet disse Lin� 
jer skal slutte med en Anekdote. 
Engang skulde han skrive om en 
tysk Forfatter, der bespgte Kpben
havn som socialdemokratisk Parti
frelle og saakaldt »Proletardigter». 
Under en hastig Lresning a.f ved
kommendes Vrerker, men skarpt 
indstillet paa alt hvad der kunde 
opfattes ·som ,indirekte Ytring, med 
Pennen i Haanden som en Pile
kvist, der reagerer paa skjulte 
Vandaarer i Jorden - forstod han 
med et, at »Manden maa vrere Ka
tholik». Der blev slaaet op i bio
grafiske og litteraturhistoriske 
Haandbpger. Rigtigt ! Den gode 
Mand vai- ·westfaler, fra Byen 
�fönster, fpdt af jrev_ne, fromme ka
tholske Forreldre. Og Haandbogen 
»Dichter der Zeit» gjorde opmrerk
som paa Vrerker af ham med ikke 
netop et ydre Stempel, men en in
dre Strpm af denne Barndoms Be
tydning. 

De egentlige Vrerdier i Menne
skers V rerk er de indirekte; men 
ingen udtrykker sig sa_a indirekte, 
at han ikke finder sin Genkender. 
Dette grelder vistnok ogsaa denne 
Artikel, skreven med Omhu og med 
mere eller mindre indirekte ud
tryksfulde Ledemotiver, for den 
katholske amerikanske Encyklo
predi. 

E. F. 
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MED E L T ID. 

I. 
När extrem nationalism bedriver 

rasförgudning, och man nästan sy
nes ben�gen att återfalla till kult 
av stam- och husgudar, när an
hängare av statens allmakt trampa 
individernas rätt under fötterna, när 
det från taken predikas överdriven 
beundran för egen och förakt för 
främmande nationalitet, när anti
semitism yttrar sig i våldsam eller 
mer raffinerad förföljelse - så hör 
man på vissa håll påstås, att alla 
dessa fula företeelser tyda på en 
återgång till medeltiden. Att söka 
göra medeltiden till exponent för 
överdriven nationalism, vittnar om 
stor okunnighet. Medeltiden var 
istället på alla områden känneteck
nad av stark universalism. Dess 
ideal vat, att alla folk, tillhörande 
en enda Kyrka, den katolska, skulle 
utgöra en stor kristen familj, där 
de olika stammarna och folken 
skulle bibehålla sin individualitet, 
allt under det att de voro lemmar 
i en stor organisation. 

Som undervisningsväsendet led
des av den katolska Kyrkan, och 
denna är universell samt alltid på
yrkar respekt för varje folks egen
art och språk, fanns ingen anled
ning för ultranationalism att för
trampa andra folks · rätt till existens 
och eget språk. En kraftig befräm
jare av denna universalism voro 
medeltidens universitet, av vilka d�  
flesta, bl. a. Uppsala, hade påve
bullor såsom stiftelseurkunder1 ) .  

Vid dessa högskolor, av vilka Bo
logna, Salerno och Paris voro de 
namnkunnigaste, samlades ungdom 
från olika länder, och ett diplom 
vunnet vid ett universitet, exempel
vis Paris, . hade gällande kraft vid 
ett annat, t. ex. Uppsala. 

Såsom varje annat tidsskede hade 
även medeltiden mörka skuggsidor 
med utslag av våld och . förtryck. 
Men de förtryckta kunde alltid på-

räkna beskydd hos den stora folk
familjens andlige fader och över
huvud, Petri efterföljare · i Rom. 
När t. ex. sa,chsarna förtrycktes av 
Henrik IV, sökte och funna de en 
förespråkare i Gregorius VII ( t 
1085 ) ,  en av alla tiders yppersta 
påvar. Och när exempelvis Fred
rik I Barbarossa sökte beröva de 
lombardiska stadsrepublikerna de
ras frihet och självständighet, bil
dade · dessa 1 1 6  7 det lombardiska 
förbundet, valde påven Alexander 
III till sin prote,dor och byggde till 
hans ära det fasta Alessandria: ge
nom sitt nederlag vid Legn,ano 1 176 
bragtes Fredl'ik till fredligare tan
kar. Framför allt beskyddade och 
värnade påvarna familjelivets helgd, 
som utgör samhällets djupaste 
grundval, i det att de energiskt in
-sk.redo mot överträdarna, vare 
sig dessa voro vanliga dödliga eller 
mäktiga herrar med kronor på hu
vudet. »Om prästerskapet övade 
tryck på furstarna», skriver H. 
Taine, en hävdateclmare, som icke 
kan beskyllas för klerikalism, »så 
var det isynnerhet för att tygla hos 
dem och under dem de djuriska 
drifter, de uppror av kött och blod, 
de återfall och utbrott av oemot
ståndlig vildhet, som nedbröto sam
hället»2 ) .  

Kyrkan med påvedömet i spetsen 
utgjorde en kraftig damm mot alla 
maktövergrepp, och mot alla strä
vanden att införa absolutism och en
välde, såsom även en protestantisk 
jurist, D:r Hiibler, professor ' vid 
universitetet i Berlin, framhöll ·i, en 
avhandling om kyrkorätten den 16 
november 1894. »Pontifikatet», sade 
Hi.ibler, »är en av de :inest storarta
de företeelser; s_om någonsin fram
trätt i världen: Utan påvedömet 
hade medeltiden blivit ett byte för 
barbariet. Ännu i dag skulle, utan 
påvedömet, folkfriheten råka i den 
största fara; Påvedömet är den 
bästa motvikten mot allt statstyran-



ni. Existerade pontifikatet icke, 
måste man uppfinna det.» 

Den protestantiske µniversitets-
prof essorn har påpekat den faktor, 
varigenom medeltiden undgick 
statsabsolutism. Dess stadsrepubli
ker och många av dess monarkier 
hade författningar. 

Var icke Aragonien, som blev 
konungarifoe 1035, Europas första 
konstitutionella monarki med en 
riksdag, fordelad i fyra stånd, och 
med en överdomare, vilken skulle 
medla mellan konung och riksdag ? 
Fick icke England 1215 sin magna 
charta, vilken ännu anses såsom 
en av _de fastaste grundvalarna för 
riket� författning, ·och som tillför
säkrar y�rje fri man skydd för per
son och · egendom mot godtyckliga 
ingrepp fn\n överheten? Brukar 
icke mötet i Arboga 1435, där 
Engelbrekt valdes till rikshövits
man, betraktas såsom Sveriges för
st� riksdag, därför att det bevista
des icke endast av det högre präs
terskapet och adeln, utan även av 
köpstadsmän och menige allmoge ? 
Är det icke en katolsk medeltids
biskop, Tomas av Strängnäs ( t 
1443), som diktat vår svenska fri
hetssång ? 

Ofta klandrar man, och det med 
rätta, de våldsamma omvändelse
metoder, som icke sällan användes 
under medeltiden, men lika ofta 
förbiser man, att dessa metoder 
ogillades av påvar, biskopar och 
andra andlige3 ) .  

När t. ex. S :t Augustinus, abbo
ten, vilken 596 jämte 39 andra 
munkar av påven Gregorius den 
Store blev sänd till England, hade 
om,;änt konung Etelbert av Kent, 
så uppmanade han denne att icke 
använda våld för att förmå under
såtarna att följa sin härskares före
döme. 

En annan berömd munk, den lär
de Alkuin, Karl den Stores vän och 
rådgivare, · skr-ev till kejsaren, som 
i sin ive1: ville omvända sachsarne 
med svärdet: »Kom ihåg, att tron, 
enligt S :t Augustini definition, är 
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en akt av viljan, men icke av vål
det. Man kan draga en människa 
till tron, men icke tvinga henne»4 ) .  

De ord av kyrkofadern Augusti
nus ( t 430),  vilka Allrnin åsyftar, 
lyda som bekant : »Ad fidem nul
lus est cogendus invitus». (Migne 
P. L. 43, 415. ) Ingen må med våld 
tvingas till tron. 

En av medeltidens, ja, av alla ti
ders, yppersta teologer och tänkare, 
den helige kyrkoläraren Thomas av 
Aquino ( t 1274) skriver : »Hed
ningar och judar få aldrig med 
våld föras till tron, ty tron är en 
viljesak». ( S. · Theol. 2, 2, q 10, 
a 12. ) 5 ) 

I trångmål och förföljelser funno 
medeltidens judar beskyddare i på
varna. » Den helige Petri efterföl
jare gjorde sig en ära av att be
skydda judarna mot orätt», skriver 
en mot Kyrkan icke vänligt stämd 
författare, D :r Grätz, i sin »Ge
schichte der Juden», (V, 51 )  och 
han påpekar, huru påvarna gång på 
gång uppträdde mot judeförföljel
serna under medeltiden (V, 72. ) 6 ) 

Hur stod det till i länder, där 
protestantismen segrat? I Kur
sachsen t. ex., reformationens hem
land, utfärdade Johan Fredrik 1536 
ett edikt, att alla judar skulle ut
visas, och därefter även genomresa 
genom landet förvägras dem. Lut
her stod på sin landsherres sida och 
utgav två häftiga sfridsskrifter, 
» Von den Jiiden und ihren Liigen», 
1542, och »Wom Schem Hamp
horas», 15437 ) ,  

Det hårda ediktet av 1536 för
nyades i Kursachsen genom ett 
mandat av den 6 maj 1543. 

»I  Hessen torde jämväl den 
stränga förordningen mot judarna 
hava reformatorns skrifter att tac
ka för sin tillkomst», skriver Le
win i sitt arbete »Luthers Stellung 
zu den Juden» (sid. 104) .  

Luthers häftiga utfall mot judar
na funno länge genklang och bifall 
hos åtskilliga av hans anhängare. 

Den· lutherske predikanten Jodo
kus Ehrhardt skriver 1558 i ett ar-
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bete, där han klagar över judarnas 
ockerväsen : »Man skulle göra väl, 
om man överallt förfore med dem, 
såsom fader Lutherus lärt och för
ordnat, i det han bland annat skri
ver : Man må sätta eld på deras 
synagogor och skolor . . . Likaledes 
må man riva ned deras hus . . .  Vi
dare skall man alldeles indraga lejd 
och genomfart för judarna. Man 
tage ifrån dem kontanter och dyr
barheter i silver och guld o. s. v. 
Sådant troget råd och föreskrift har 
den av Gud upplyste fader Luthe
rus givit».  

Lika nitisk som J odolms Ehr
hardt var en annan av hans ämbets
bröder, Lukas Osiander den äldre, 
vilken 1598 skickade Luthers 
» Sohem Hamphoras» till hertig 
Fredrik av \\Tiirtemberg för att bo
ken skulle hjälpa till att fördi'iva 
judarna ur landet. För samma än
damål lät teologiska fakulteten i 
Giessen 1612 på nytt i tryck utgiva 
ett antal av Luthers skarpaste ut
talanden mot judarna8) .  Man be
höver icke ropa : »Medeltid !»  när 
förtryck övas. Ty även den nya 
tiden lämnar övernog av prov därpå. 

Icke minst gäller detta Irland, 
som visserligen under medeltiden 
förenades med England, men först 
under nyare tiden fick pröva på 
erövrade folks hårda lott - något 
som även framhålles av fil. D :r 
E. A. Löfgren i hans 1924 tryckta 
arbete »Irland under nyare tider». 

Vi förbigå de blodiga härnadståg, 
genom vilka Henrik VIII, Cromwell 
m. fl. underkuvade Irland, och låta 
den bekante lutherske kyrkoherden 
D :r J. A. Hammargren skildra de 
lidanden, som tillfogades katoliker
na av de så kallade järnlagarna, ut
färdade mellan 1690 och 1740. Han 
återger deras huvudinnehåll så
lunda : 

»Katolikerna förbjudas att inne
hava ämbeten, att bekläda kommu
nala förtroendeposter, att rösta vid 
.val av ledamöter i parlamentet, att 
inväljas i parlamentet. Biskopar 
och präster landsförvisas. Inga ka-

tolska präster tillåtas att återkom
ma till Irland. Katoliker förbjudas 
vid stränga straff att bära vapen, 
att meddela . skolundervisning, att 
sända sina barn till utlandet för 
att uppfostras, att vara förmyndare. 
Hade en katolik ett barn, som sade 
sig vilja bliva protestant, skulle del 
tagas ur faderns 'vård och ställas 
under en protestantisk förmyndare. 
Om äldste sonen i en familj ville 
bliva protestant, fick han ärva sin 
fader, medan denne ännu levde; 
fadern kom på hm· backe. Om en 
protestant gifte sig med en katolik, 
blev han lika rättslös som katoli
kerna. Beträffande egendomsför
hållandena stadgades, att en kato
lik fick ej, vare sig genom ltöp eller 
arv eller gåva, mottaga jord av pro
testanter. Han fick ej arrende1;a 
jord på längre tid än 31 år. Han 
fick ej njuta någon större fördel av 
sitt arrende, det högsta han kunde. : 
få behålla var en tredjedel av helå 
arrendebeloppet, detta var förövrigt 
oskäligt högt, där blev säkert säl
lan någon fredj edel över att leva på. 
Man lade an på att pressa ner ka
tolikerna till . evig fattigdom. De 
borde då kunna vinnas för en om
vändelse, eftersom denna medförde 
ekonomiska d'ördelar och lyfte kon
vertiten ur proletariatet. 

Engelska lantjunkare, protestan
tiska jorddrottar, som ägde de ir
ländska godsen, bekymrade sig föga 
om sina underhavandes lott . . . de 
voro nöjda, om förvaltarna redo
visade tillräckligt höga belopp. Det 
var en protestantisk dygd att ut
suga och förtrycka livegna och 
rättslösa katoliker. De_ssa levde i 
de eländigaste villkor, fingo tränga 
ihop sig i trånga, fuktiga och kalla 
bostäder, om mossbetäckta kulor 
förtjäna detta namn, och nöja sig 
med otillräcklig , föda, mest potatis 
och något mjölk. Då skörden slog 
fel, grinade hungersnödens och 
hungersdödens hemska spöke mot 
de olyckliga. Det ohälsosamma lev
nadssättet främjade starkt dödlig
heten, särskilt bland barnen ,•oro 



liemannens härjningar fruktans
värda. (Löwgren, a. a. s. 41 och 
följ. ) 

All protestantisk grymhet till 
trots levde katolska kyrkan på Ir
land. Unga irländare lämnade i 
hemlighet ön, studerade vid ut
ländska universitet, smögo sig se
dan hem och verkade till outsäglig 
tröst bland sina landsmän, som om
fattade dem med varmaste kärlek 
och ett oinskränkt förtroende»9 ) .  

De hårda lagarna och deras 
omänskliga hand}:lavande medförde, 
att endast 1/11 av Irlands jord var 
i irländarnas händer medan där
emot •10/11  var i inkräktarnas. 

Vid mitten och slutet på 1700-
talet mHdrades järnlagarna, och 
1829 lyckades den store irländske 
fosterlandsvännen O'Connell ge
nomdriva katolikernas emancipa
tion. Efter världskriget blev Irland 
.fristat inom Brittiska riket ( 1922 ) . 

II. 

Irland hade kommit under träl
domsoket vid den nya tidens bör
jan. Långt senare, vid slutet av 
1700-talet, började för ett stort folk 
en tid av olidligt förtryck - Polens 
delning - ett våldsdåd, som en 
svensk historiker, D :r J. R. Pallin, 
stämplar såsom »en upprörande 
kränkning av folk1'ätten»10 ) . 

De suveräner, som vid delningar
njl ( 1772, 1773 och 1795) tillskan
sade sig Polens land och folk, hade 
tillförsäkrat katolikerna av både la
tinsk och unierad ritus skydd för 
deras religion. Men de högtidliga 
löftena brötos hänsynslöst. I de de
lar av det polska riket, vilka hon 
ryckt till sig, lät kejsarinnan Kata
rina II av Ryssland, född prinsessa 
av Anhalt-Zerbst, upphäva 10,000 
unierade församlingar och 150 klos
ter samt tvang 8 miljoner unierade 
över till den ryska, schismatiska 
statsky1;kan11 ) .  

Förföljelser, som i ·  grymhet och 
våldsamhet kunna jämföras med 
cäsarernas mot de första kristna, 
rasade under tsarerna Nikolaus I 
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( t 1855 ) och Alexander II ( t 

l88l12 ) .  Den förra riktade sig 
främst mot de unierade, den sena
re ville russificiera även katoliker
na av latinsk ritus13 ) . 

Inga medel lämnades oförsökta 
för att med list och våld draga 
bort katolikerna från Kyrkan : bö
ter, fängelse, egendomsindragning, 
tortyr, förvisning till Sibirien, döds
straff av grymmaste slag, allt kom 
till användning. Kyrkogods indro
gos, katolska kyrkor stängdes eller 
togos i bruk av den ryska, schis
matiska statskyrkan. 

Men trots allt höll folket fast vid 
sin katolska tro och sitt polska mo
dersmål, ägande troget stöd hos 
modiga offervilliga präster och 
munkar, av vilka många fingo um
gälla sin trohet med livets förlust, 
många kastades i fängelse, många 
landsförvisades, bl. a, ärkebiskop 
Felinski av Warszawa och flera 
andra biskopar. Kraftigt uppträdde 
påvarna Gregorius XVI och Pius IX 
till försvar för det för sin tro stri
dande och lidande polska folket, 
men den ryska regeringen lät föga 
påverka sig. 

Emellertid började förföljelserna 
något avtaga, och efter nederlagen 
under kriget mot Japan .utfärdade 
kejsar Nikolaus II den 30 april 1905 
en ukas om full religionsfrihet. Den 
hälsades med ett jubel utan like, 
såsom jag själv kunde l:ievittna, 
enär jag då var i ryska riket. Men 
ukasens bestämmelser kl'ingslmros 
betydligt när det gammahyska par-

. tiet återkom till makten. Sådant 
var tillståndet under Rysslands 
välde. 

Vi låta: nu den berömde tyske 
historikern Johannes von Muller 
( t 1809) berätta, huru delningens 
anstiftare, Fredrik II av Preussen, 
uppträdde i de delar av Polen, vilka 
han 1772 besatte, då han lät sina 
trupper rycka in där för att dessa, 
såsom han föregav, skulle utgöra 
en »cordon» till skydd mot en epi
demi i Polen. 



»Fredrik», skriver von Muller, 
»drev in tribut från de storpolska 
voj evodskapen ( landshövdingedö
mena) ,  likväl endast som ersätt
ning för ',de omkostnader, deras då
liga polis föranledde honom att 
göra'. Man såg med beklagande, att 
han ryckte bort 12,000 familjer från 
deras fädernesland för att överflytta 
dem till hans nybyggen i Mark och 
i Pommern; att han i den polska 
konungens och republikens namn 
lät prägla silver- och guldmynt av 
sämre halt, och att envar, hos vil
ken hans undersåtar köpte något, 
måste taga mot dessa (mynt) ,  me
dan han däremot för lagrade för
råd icke tog annat än gammalt gott 
mynt; att han be_tungade handeln 
med nya tullar, och att i en tid av 
nästan allmän hungersnöd i Euro
pa de polska spannmålsbodarna 
voro plundrade eller spärrade. Så 
högt steg trycket och nöden i Stor
Polen, att folket massvis med kvin
nor och barn, beledsagade · till och 
med av kaniker från Gnezno ( Gne
sen) ,  · flydde till Litauens skogar 
och till de österrikiska gränserna: 
många föllo under vägen för röva
re eller fiender eller utmattade ge
nom elände; i deras fädernesland 
blevo deras gamla föräldrar bundna 
och misshandlade, därför att de 
icke förhindrat utvandringen ; den 
som hade döttrar måste förse ett 
antal av dessa med utstyrslar och 
utlämna dem till preussiska nybyg
gare»14) .  

» De, 'såsom fria' förklarade un
dersåtarna, vilka pestkordonen kort 
förut misshandlat till blods» ,  skri
ver D :r Kazimiera Jezowa i sitt ut
märkta arbete 'Die Bevölkerungs
und Wfrtschaftsverhältnisse im 
westlichen Polen', »blevo med våld 
instuckna i den här, Fredrik Il 
högeligen behövde för sina eröv
ringar. Vi finna uppgifter därom i 
'Publikationen aus den Königlich
Preussichen Staatsarchiven'. I trak
ten av Karthaus flydde de unga 
männen till skogarna för att und
gå tvångsrekryteringen ; . de preus-
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siska tjänstemännen jagade dem 
som vilda djur . . .  » 

Man förstår, i vilken omfattning 
människojakt här bedrevs, då man 
läser, att Fredrik- redan 1771 hade 
för avsikt att efter förvärv av pol
ska Preussen uppsätta 4 nya infan
teriregementen, 1 husar- och en 
artillerikår. I händelse av krig ville 
han taga ut ytterligare 6,000 ar
tilleriknektar från Weichselpom
mern. I själva verket uppsatte 
Fredrik ick� 4 utan 5 nya infanteri
regementen och utgav därför, så
som nämnts, 1,200,000 Thaler av 
inkomsterna från den nya provin
sen. Förvaltningskostnaderna ,kräv
de endast 120,000 Thaler15 ) .  , ,  

Men det var icke blottri unga, 
ogifta karlar, som tvångsrekrytera
des. När t. ex. en bondhustru, vars 
man med våld stuckits in i Fred
riks här, under det hon själv blivit 
slagen blodig, bad, att för Guds : 
skull hennes man måtte frigivas, 
svarade avdelningsbefälhavaren, 
furst Bevern, att då tillfångatagan
det ägt rum f Öl'e Polens första del
ning, rekryten icke kunde göra an
språk på skydd från preussiska sta
ten. »Dessutom var det ju bara en 
ladugårdskarl», tillade han. 

I en högttdlig försäkran av den 
13/12 1772 hade Fredrik II utlovat 
att låta ständer och innevånare i 
de ockuperade områdena förbliva i 
okvald besittning av egendom och 
rättigheter. Samtidigt indrog han 
domäner och kyrkogods och upp
gjorde planer att undantränga po
lackarna från deras fädernesland16 ) .  

Den politik han börjat, fullfölj
des under nära 150 år av de preus
siska myndigheterna, vilka använde 
alla medel för att berö.va polackar
na deras fädernejord och deras mo
dersmål. Ju mer tiden fortskred, 
dess hårdare och mer omfattande 

· blev förtrycket. 
Om förhållandena under 1800-

talets senare del skriver den tyske 
historikern professor Martin Spahn 
bl. a.: 

»Regeringen började med · att 



landsförvisa ett stort antal polac
kar, satte systematiskt i gång att 
förtyska polackarna genom att hin
dra dem att använda sitt språk; 
sålunda blev, till , och med i rent 
polska distrikt, polskan nästan all
deles undanträngd från de offent-. 
liga skolorna såsom undervisnings
språk, till och med vid religions
undervisningen»17 ) .  

Under föregivande, att de icke 
hade klara papper på att vara 
preussiska undersåtar, blevo 10,000 
polackar, däribland hjälplösa gub
bar, havande kvinnor och dibarn, 
under loppet av tre dagar år 1885 
bortdrjvna från Polen till Ryss
land, som mottog dem. Bland de 
utvisad,er funnos många män, som 
tjänat i preussiska hären och del
tagit i krig under Preussens fa
nor18 ) .  

För att utplåna allt polskt, tvun
gos polska städer och byar att ut
byta sina namn mot tyska sådana. 
På förslag av Bismarck beviljade 
preussiska lantdagen 1886 rege
ringen 100 miljoner mark att an
vändas till att i Polen inköpa jord, 
vilken skulle lämnas åt tyska kolo
nister till undanträngande av po
lackarna. Vidare genomdrevs »Feu-. 
erstättengesetz» ( eldstadslagen) ,  vH
ken stadgade, att, om en polack in
köpte jord i sitt land, han ej finge 
uppföra hus och eldstad därpå. En 
annan undantagslag var »Maul
korbgesetz» (munkorgslagen) ,  som 
förbjöd polackarna att tala polska 
vid offentliga möten. Slutligen blev 
en lag, som berättigade regeringen 
att tvångsexproriera polsk jord, 
antagen, och det fastän även många 
rättrådiga tyskar, icke minst . i 
preussiska herrehuset, opponerade 
sig däremot1° ).  

Trots sina högtidliga försäkring
ar att lämna de poiska katolikerna 
i okvald utövning av sin religion, 
började Fredrik II att inskrida mot 
Kyrkan, i det han utfärdade hårda 
förordp.ingar mot prästerskapet, 
konfiskerade kyrkogods, kloster
bibliotek och arkiv, ja till och med 
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biskopsringar, herdestavar, infula 
och sigill, såsom den tyske kyrko
historikern D :r H. Briick påvisar20 ) .  

Ännu betänkligare var, att preus
siska myndigheter icke ville tillåta 
uppförandet av katolska kyrkor och 
skolor. Biskopen av Ermeland, Jo
sef von Hohenzollern, ingav den 29 
juni 1828 till konung Fredrik Vil
helm III en protest, vari han fram
håller, att till följd av myndigheter
nas hållning, tusentals katoliker 
måste vara utan präster .och skolor 
- allt under det kyrkor på statens 
bekostnad uppfördes åt protestan
tiska församlingar med ringa an
tal medlemmar. 

När en protestantisk go�sägarin
na, fru Dreyer, i Sawaden vid Lyck 
i Ostpreussen, erbföd sig att på 
egen bekostnad låta uppbygga en 
katolsk kyrka åt sina katolska un
derlydande, vägrade preussiska re
geringen lämna tillstånd därtill, 
och det fastän biskop Josef von 
Hohenzollern ingivit en petition 
därom till konungen personligen21 ) .  

Präster, som voro trogna Kyr
kans grundsatser, råkade i konflik
ter med preussiska mynp.igheter. 
Så t. ex. blev ärk�biskopen av Po
sen, Dunin, den 5 oktober 1839 
fängslad och förd till Kqlbergs 
fästning, därför att him krävde 
iakttagande av de kyrkliga bestäm
melserna angående blandade äk
tenskap. 

Myndigheternas trakasserier och 
tvångsåtgärder nådde höjdpunkten 
under den s. k. kulturkamp, som 
Bismarck började 1872. Under stri
den, som sträckte sig över· största 
delen av det tyska riket oc,h pågick 
under 15 år, blevo otaliga präster 
och några biskopar .fängslade22) .  

Icke minst hårt förfor man i de 
polska landsdelarna. Den 20 sep
tember 1872 avskaffades undervis
ning på polska i alla skolor, skri
ver D :r Jezowa. I Posen utfärdade 
den orädde ärkebiskopen greve Le
dochowski en förordning till sitt 
prästerskap, vilken förbjöd att med
dela polska barn religionsundervis-
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ning på tyska, då de icke förstodo 
detta · språk och religionsundervis
ningen därför blev ändamålslös. 
Under tiden utkommo de s. k. »Maj
lagarna» ( 1873),  enligt vilka en
dast den präst, som av preussiska 
regeringen därtill bemyndigats, fick · 
utöva själavård. 

Den 1 oktober 1873 stängdes 
prästseminariet i Posen. Då greve 
Ledochowski hade sänt präster till 
.församlingar, som stodo utan själa
sörjare, blev han den 2 januari 
1874 på natten häktad i sitt resi
dens i Posen och under 2 år kvar
hållen i fängelse i Ostrowo. 

Varje kulthandling, som utfördes 
av en av staten icke erkänd präst, 
var då belagd med hårda straff. 
Läsandet av mässa, predikan, dop, 
vigsel och begravning _måste ske i 
hemlighet nattetid, liksom under 
förföljelsetider mot de första krist
na. Under kulturkampens förföl
' jelser blev trons glöd allt starkare 
hos fattig och rik, hos gammal och 
ung, hos hög och låg. De gömde 
sina själasörjare så väl, att polisen 
ytterst sällan lyckades uppspåra 
någon. Nästan inga förrädare av 
den goda saken förekomma. Många 
tragiska saker skedde på' den tiden: 
de döendes n�d, till vilka man ej 
kunde hämta själasörjare, ständigt 
jagade och förföljda prästei·, vilkas 
hälsa undergrävdes, och som utan 
hus och hem, år efter år under de 
största försakelser utövade själa
vård ; de till tusentals thaler upp
gående böterna, vilka pålades fat
tiga präster, och ibland betalades 
av församlingarna, men oftast för
vandlades till fängelsestraff, som 
kostade sina offer hälsa och liv. 
Ärkebiskop Ledochowski' t. ex. var 
ådömd 27,000 Thaler =89,100 Mark 
böter, men avtjänade dem i fän-
gelse. 

Strax i början av sin tvååriga 
fängelsetid blev han den 13 mars 
1874 kreerad till kardinal av Pius 
IX, · den ädle ridderlige påven, vil� 
ken alltid uppträdde till försvar för 
alla förföljda och förtryckta. 

:Förutom ärkebiskop Ledochow
ski blevo biskoparna J aniszewski 
och Cybichowski satta i fängelse 
under 6 månader. Med två års 
fängelse straffades delegaten kano
nikus Kurowski ävensom de unga 
präster, som medan biskoparna 
höllos fängslade, blivit prästvigda i 
Prag, samt dessuföm många äldre 
präster, vilka övade själavård i för
samlingar, som berövats · sina her
dar . 

Ännu mer tragisk än kulturkam
pen ter sig den strid, 1soin den 
preussiska staten förde mot polska 
skolbarn, och som är känd under 
benämningen »skolstrejk»: · t

r
nder 

den förra kämpade vuxna pe).'stiner. 
för fri religionsövning ; de ,?Jro be
redda att för , sin tros skull under
kasta sig offer och fängelse, men 
de voro icke tvungna att göra detta. 
Under den senare däremot blevo 
värnlösa barn offer för den preusd 
siska skol01;dningen, mar\erade ge-' 
nom barbariska stra,f f och kunde 
icke undandraga sig; ty det .i 

J Preussen rådande skoltvånget omöj-
. liggjorde att skydda barnet mot åt

gärder från skolans· sida, så framt 
icke barnet blev sjukt eller - dog. 
I handhavandet av denna förord
ning mot 8-14 års barn, vilka 
vägrade att på ett främmande språk 
läsa de böner, de lärt sig av sin 
mor, ligger något så omänskligt, att 
man knappast kan tro att det sked
de under 20 :de århundradet. Ett 
brukligt straff var att med rotting 
dag efter dag slå barnen på hän
derna, så att dessa blevo alldeles 
uppsvullna23 ) .  

Förgäves höjdes, någon gång även 
i Tyskland, röster mot förtrycket, 
t. ex. av den tyske tänkaren pater 
Victor Cathrein S. J., vilken år 
1911 skrev: »Det är en rättskränk
ning, då Ryssland och Preu·ssen 
med våldsamma medel söka beröva 
polackarna deras modersmål, ge
nom att förvisa detta t. o. m. från 
folkskolorna, ja från religions
undervisningen, och att vilja med 
hugg och slag tvinga polska barn 



att lära · den tyska katekesen och 
att bedja på tyska»24 ) , 

Först efter världskriget blev Po
len fritt, då det återuppstod såsom 
självständig stat med mer än 30 
miljoner innevånare och återfick de 
flesta, men icke alla de polska 
landsdelar, vilka av Preussen och 
Ryssland togos från det gamla pol
ska riket vid delningarna mot slutet 
av 1700-talet. 

Då, såsom vi påvisat i det före
gående, den nya tiden erbjuder 
exempel i mängd på barbari, bör 
man icke låta medeltiden ensam 
figurera såsom exponent för våld, 
i synr(erhet som just i vår tid en 
viss ' 'skola (bl. a. J. Wernitz Ber
lin, och F. Winh;rstein)  högljutt 
förkunnar, att makt går .före rätt2s ) . 

Trots ofta förekommande utslag 
av våldsamhet, insåg likväl medel� 
tiden, att rätt, men icke makt, är 
det första och högsta, och att rät
tens yttersta källa är Gud. 

»Efter barbaröversvämningen», 
skriver den polske tänkaren Marian 
Morawski, »tränga mörker, råhet 
och lössläppta lustar genom alla 
porer in i Kyrkan och upp till hen
nes högsta lemmar. Det kommer 
en tid, då fara hotar, att i Kyrkans 
herdar fursten förkväver biskopen, 
ja, kanske själve påven. Men den 
gudomliga Anden uppväcker en 
j ätte, som Gregorius VII, vilken 
spränger denna tryckande omfam
ning och ställer prelaterna inför 
valet mellan Kyrl{ans tjänst med 
celibat och kyrklig investitur -
och världens tjänst med kejserlig 
investitur. Och det framträder en 
änglagestalt som Franciskus av 
Assisi, vilken tvingar människorna 
att . älska det himmelska och höjer 

. allt världens andliga liv. För övrigt 
har även i tider av djupaste mör
ker ingen påve avgivit någon dog
matisk deklaration, som hans efter
trädare på Petri stol måst förbättra. 
Ingen synod har avlåtit dekret, vil
ka icke haft till mål att försvara 
rättfärdighet och dygd och att i 
evangelisk anda mildra sedernas 
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råhet. · Därtill framgingo hela me
deltiden igenom ur Kyrkans sköte,. 
i en lång rad och med outtömlig 
fruktbarhet, dessa ordnar, vilka 
med uppbjudande av offervilligt 
mod och arbete omgestaltade den 
barbariska världen. Några slogo sig 
ned i öknen och skapade där medel
punkter för blomstrande kultur. 
Andra inrättade sjukhus och vigde 
sig hjältemodigt åt de spetälskas 
vård. Andra åter drogo över havet 
för att lösköpa slavar, sedan de 
svurit att i nödfall själva gå i sla
veri i sina bröders ställe, eller för
bundo sig högtidligt att med sitt 
eget blod skydda de kristna för 
saracenernas kroksablar. Under ti
den odlade andra likt undangömda 
trädgårdar den högsta askes, bring
ande Ull mognad så oförlikneliga 
blomster so:rh Bernhards, Gertruds 
och Tomas a Kempis skrifter och 
åter andra undervisade eller ' pre
dikade. Alla tillsammans skapade . 
i förening med Kyrkans furstar den 
civilisation, som i konsten har 
.frambragt de · · gotiska domerna, en 
Giottos och en Dantes verk, i veten
skapen den hL Thomas av Aquinos 
»Summa», och i politiken res .pu
blica christiana, för vars ideella in
tressen alla voro beredda att ut
gjuta sitt hlod» 26 ) , 

Med Morawski kunna vi, sen-
, .födda tiders barn, erkänna, att vi, 

för det ädlaste vi i dag bära i ,1år 
själ, ha att tacka Kyrkans infly-
tande på medeltiden. 

Kulla pr Odensviholm, S :t  Gre
gorius VII :s dag, 25/5 1933. 
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RAMO N L UL L  FRA PALMÅ. 

Il. 

I over fire hundrede aar hadde 
de Baleariske per vreret i maurer
nes hrender. Gang paa gang hadde 
ekspeditioner fra kristne land for-

. spkt at ta igj,en disse sjprpverreder, 
som gjorde havet og kysterne vidt 
omkring usikre. Sigurd Jorsalfar 
hadde prpvet sine krrefter her og 
oplevet skjrermysler paa Formin
terra og Minorca. 

Nytaarsaften 1229 indtok kong 
J acme Erobreren av Arragonia ho
vedstaden paa Mallorca. ( Navnet 
Palma fik den senere.)  Han lot byg
ge domkirken i byen, stiftet klos
tere og gav land til Hospitalsrid
derne, Tempelherrerne og til mange 
av de riddere som hadde fulgt ham 
paa hans tog mot perne. En av 
dem het Ramon Lull, en katalonier 
av en gammel adelsrett so:m hadde 
godser i omegnen av Barcelona. 
Han slog sig ned paa Mallorca for 
godt og hans berpmte spn Ramon 
Lull den yngre er fpdt i Palma. 
Hans fpdselsaar opgis forskjellig, 
ti1 1 232 og 1235. Han var vistnok 
eneste barn. 

Han blev opdraget ved hoffet 
sammen med kong Jacmes to spn
ner - efter traditionen fordi dron
ning Violante var blit indtatt i den 
skjpnne og begavede gut. Han kan 
ikke ha vreret fuldvoksen endda, da 
han blev gjort til enslags opdrager 
for den yngste av prinserne, Don 
J acme - _eleven var bare ti aar 
yngre end mesteren. Da prins J ac
me blev hyldet som Mallorcas frem,
tidige herre,. blev Ramon hans 
seneschal og hushovmester. Han 
var dengang etpar og tyve aar. Bort
skj remt og vakker som han var, 
vellrert i al ridderlig idrret, god dan
ser og sanger og troubadour levet 
han vildt i disse aar - en spotter 
Qg en Gudsbespotter sier han selv 
at han var, mangen gang trolps mot 
sine venner, og en ustyrlig kvinde
jreger. » Kvinders skjp:nhet, o Herre, 
har vreret som ' en sykdom og en 
ulykke for mine pine, for det var 
kvindernes skjpnhet som voldte · at 
jeg glemte din store godhet og dine 
verkers skjpnhet.» 

Kongen skaffet ham en rik og 
vakker brud, Blanca Picany ; han 



hadde haabet at .&amon skulde bli 
litt mindre vidtlpftig, naar han blev 
gift. Det ·slog ikke til. Men han fik 
da to barn med sin hustru, Domi
nic og Magdalena. Han laa meget 
paa reiser med hoffet i disse aar, 
til Frankrike og til kongens span
ske rik.er. Alt Ramon hadde i sig 
av eventyrlyst og skjpnhetstprst fik 
rikelig nrering i disse ungdomsaar. 

Legendedigtningen har grodd 
frodig omkring Ramons skikkelse, 
skjpnt hans livs faktiske data er 
bedre kjendt end mange av hans 
samtidiges -- hans skrifter er rike 
paa selvbiografiske notiser. Jeg 
gjengfr det romantiske sagn om 
haris' omvendelse, fördi det er blit 
behand'.iet i literaturen et utal av 
ganger (Bl. a. av Per Hallstrpm i 
novellesamlingen :purpur) .  

Ramons sisste store kjrerlighet 
gjaldt en geriuesislf:. kjppmandsfrue, 
som var kommet til Palma. En 
kveld han kom ridende ind i byen 
,fik han se fruen som var paa vei 
til aftensangen i domkirken. 'fil
hest fulgte Ramon efter hende helt 
ind i kirken. Da gik fru�n frem til 
ham og bad sent:ischallen komme 
til sig samme nat. Ramon kom og 
blev fprt ind i frueµs sengekammer. 
I taushet hprte Dona Antonia paa 
hans lidenskapelige kjrerlighetsord, 
i taushet begyndte hun at Idre av 
sig - blottet sine bryster som Ra
mon hadde besunget i . sine elskovs
viser, og da han forfrerdet veg til
bake, bpd hun ha111: »Se». Hun rev 
vrek det blodige bind som drekket 
hendes ene bryst pg tvang Ramon 
til' at se krreftsaaret som aat sig ind 
i det hvite hold. »Aa Ramon, du 
daare - se paa d�tte kjptt som du 
elsJrnr og aatraar - se hvad dets 
skjrebne er. Det gaar tilgrunde, Det 
gaar tilgrunde, m::\nge ganger end
da fj/Sr vi er lagt i graven. Meget 
be�re hadde du gjort, om du hadde 
kastet din kjrerlig:\}-et paa den ene
ste som er uforkrrenkelig, som du 
kunde bli ved at elske i al evighet, 
Jesus Kristus.» Ramon gik .fra hen
de som en mand der har mistet · al 
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glrede i livet. Kort efter gav han 
bort alt han eiet tiI de fattige og 
gjemte sig i et kloster. 

Denne !1istorie dukker fj/Srst op 
temmelig sent i skriftlige kilder, og 
Ramons egen beretning om de hren
delser som gav hans liv en anden 
retning er meget merkeligere. En 
sommerkveld sat han i sit kammer; 
alle hans tanker var optatt av den 
elskerind� som han netop da var 
besatt av, han skre,1 paa en sang 
til hende og nynnet den tonen som 
han vilde srette ord til. Engang, han 
saa op fra pergamentet, ser han til 
hpire for sig Kristus paa korset, 
blpdende i dpdskval. Utav sig av 
gru kastet han skrivesakerne, 
slrengte sig paa sin seng og gravet 
sig ned i puterne. 

Morgenen efter hadde han faatt 
sig overtalt til at tro, synet var bare 
et fantasibillede og han selv hadde 
vreret overtrrett. Han vilde ikke 
trenke mere paa det. Men en ukes 
tid efter, mens han sat og arbeidet 
videre paa sine vers, fjillte han med
ett, han var ikke alene i rummet. 
Han saa op og saa det samme syn. 
Og vilde ikk,e tro. » Ikke slag og 
ikke straff, og ikke vellyst og ikke 
kjrertegn, og ikke et levende men
neskes list eller kunst har evnet at 
bpie eHer bryte min vilje», sier han 
et sted. Den unge seneschal var 
saavisst ikke villig til at ta imot 
visioner. Tre ganger til viste den 
tause skikkelse paa korset sig f j/Sr 
Ramon, fpr ridderen gav sig over 
- og nu talte den Iforsfrestede til 
ham : » Ramon, fplg mig». Saa 
vendte .Ramon sig fra sine flygtige 
eventyr og sin lille verdslige rer
gj errighet, og tok imot Guds inid
bydelse til det vreldige eventyr og 
den kjrerlighet som er uten grrenser. 

I sine skrifter taler Ramon fle
re ganger om denne opbruddstids 
angst. Han var en mand paa en 
tredve aar - det var vanskelig at 
lregge oni hele sit liv, han var rredd 
for folks latter og vennernes vari
tro spot, naar det spurtes at Ra
mon var blitt omvendt. Og endda 



neddere var han for at det var 
haablpst for ham, med hans fortid, 
naar han nu vilde si,ike kjrerlig� 
heten i dens utspring, han som had
de lppet vild efter dens speilinger 
og brytninger i alt skapt. I »Boken 

· . om elskeren og 
den Elskede»·he
ter det: »Aaa du 
fugl som synger 
av kjrerlighet, 
sppr min Elske
de som har kaa
ret mig til sin 
tjeneste, hvorfor 
Han piner mig 
med · kjrerlighet. 
Fuglen svarte: 
Hvis ikke kjrer
ligheten la disse 

prpvelser paa 
dig, hvordan 

skulde du da 
faa bevist, at du . 
elsker Ham ?» 
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er skapt til. De aller fleste men
nesker lrerer bedst at elske Gud, 
idet de elsker Ham i Hans skap
ninger og sin nreste, idet de elsker 
sine nrermeste. Nogen enkelte er 
skapt til at elske Kjrerligheten selv 

- -
i 

i 

i dens utspring 
og til at kjrempe 
sig .frem gjen� 
nem fristel ser og 
sj relens mprke 
n::etter, til en 
Gudn::erhet, som 

almindelige 
mennesker ikke 

· tpr haabe at op
naa fpr efter dp
den, og i denne 
Guds-n�,i;pet blir 
deres n::estekj ::er
lighet Gud-lik
nende - deres 
menneskekj::er
lighet kjender 

ikke »persons,,. 

anseelse». Hvem 
er deres far og 
mor og brpdre og 
spstre . . og .deres 
elskede og deres 
venner? Alle som 
spker den Elske
de, Gud - alle 
som Gud elsker : 
alle. 

» Den Elskede 
viste . sig for sin 
elsker, klredt i 
nye skarlagen
rpde klrer. Han 
bredte ut sine· 
armer for at 
favne elskeren, 
Han lute sit hade 
for at kysse el
skeren. Og Han 
blev vrerende i 
det hpie, forat 
elskeren altid 
skulde bli ved at Bild av Sankt Olav i Hälsingbörgs Musemn. 

St. Ignatius med 
sit lyriske sver
meri for en dame 
av kongchuset og 
sine prosaiskeut-

spke Ham.» 
Det vilde naturligvis vrere en 

overdrivelse at paastaa, hver eneste 
mand og kvinde som ikke kan slaa 
sig til ro i et erotisk forhold, men 
stadig spker nye ev,entyr, slrnlde 
vrere helgen-etnner som bare ikke 
har fundet eller negtet at fplge sit 
kald. Likevel er det, som Christop
her Hollis pek.er paa i sin biografi 
av St. Ignatius av Loyola, ikke sjel
den at erotisk omstreiferi netop er 
en hovedsynd hos helgener som 
endda ikke har begrepet, hvad _de 

skeielser varikke 
gift fpr han fandt sin bestemmelse. 
Den store Teresa ,,ar nonne allerede 
i de aar da hun, efter hvad hun 
selv bekjender, manglet vhkelig 
kj::erlighet til Gud og tvang sin sjrel 
til at fly lavt, spke nrering i billig 
ridderromantikk,; fordi hun vel var 
r::edd for prnearten som hun kjend
te i sig - da hun begj::erlig grep alt 
som lignet adspredelse, fordi hun 
ante at hun eier en frygtelig evne 
til koncentration om de stprste og 
farligste ting. Men hverken. Don 



Inigo eller Sfister Teresa hadde' lag
ret op det stoff til konflikter for 
sig selv og andre som maa komme, 
naar et menneske gifter sig, endda 
det hat kald til noget helt andet 
end egteskap. 

At egteskapet er et kald har den 
katholske Kirke altid hawdet - og 
at bli gift, nal:!.r man ikke har kald 
til det er bare nogen grader mindre 
frygtelig end at bli sat i kloster uten 
at ha klosterkaldet. Ramon ,Lull 
hadde latt sig gifte bort og hadde 
sat barn i verden i de unge aar, da 
han sely ikke ante, hvorfor han 
ikke kunde falde til ro og bli en 
god {1gtefrelle og far. 

Fra den ffirste dag av sit nye liv 
brrendi:r,_,Ramon efter at. faa gi sig 
hen til den Elskede - nu da han 
omsid.er er blit det som han var 
skapt ti1 at vrere, elsker og intet an
det end elsker. Ikke svrermer og 
jkke drfimmer, men en mand som 
'er like villig til at tjene sin Elskede 
ved hverdagsslit og ved riddersdaad. 
Den mystiske Gudsoplevelse skaper 
dagdriveren om til handlingsmen
neske. Den askese han paalregger 
sig for at sone sin foi;kjrelede krops 
synder gjpr ham sterk og seig, ut
holdende tvers igjennem alle legem
lige og sjrelelige savn og anspren
delser. Han blir en energisk, ini
tiativrik mand som kan finde sig i 
at se sine planer krysset og sine 
haab slaa feil - han kan rendre 
dem, utvide dem, spke nye maater 
for at faa dem virkeliggjort, men 
han gir aldrig op sit maal: at den 
Elskedes rere maa bli pket og Hans 
rikes grrenser flyttet utover. 

Aldrig er den Elskede ute av Ra
mons tanker � og han lrengter ef
ter at faa lide for sin Elskede, som 
har lidt for ham baade engang for 
lrenge siden og omigjen og omigjen 
for alle mennesker som flygter for 
Guds kjrerlighet eller verger sig 
mot at bli kjendt med den. Alle
rede nu haaber Ramon hemmelig 
paa at han engang skal faa lov til 
at bevise sin kjrerlighet med mar
tyrdpden. Men han er villig ti1 at 
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arbeide haardt og lrenge, med alle 
sine evner, for at fortjene prisen. 
Planerne myldrer i Ramons hjerne. 

Mange trenkende kristne hadde 
tapt troen paa at korstog og krig 
og vold var de rette m:idler til at 
opnaa det som alle kristne sj rele. 
lrengtet efter - muhammedaner
nes og jpdernes omvendelse. Det 
var i begyndelsen av 1260-aarene, 
tiden mellem St. Ludvigs ulykke
lige tog til Egypten og ek.speditio
nen til Tunis, hvor han dpde. Med 
npd og neppe holdt endda nogen 
kristne garnisoner Antiokia og Acre, 
Tripolis og nogen faa frestninger 
her og der i Palrestina og Syria -
de sisste rester av de rik.er som var 
blit erobret av de fprste korsfarere. 
Og aarsaken til nederlagene saa 
mange kristne klart ruok. Joinville 
fortreller: 

Jean l'Ermin, kong Ludvigs ar
tillerimester, var i Damaskus for 
at kjppe materiel til armbrpster; 
En reldgammel mand som sat i ba
sarerne der kaldte ham bort til sig 
og spurgte om han var kristen. 
Officeren svarte ja. Den gamle sa: 
»Dere kristne maa hate hverandre 
forfrerdelig. For jeg har selv set 
eders konge Balduin av Jerusalem 
som var spedalsk vinde over Sala
din, og han hadde bare tre hundrede 
vrebnede mend, men Saladin tre 
tusen. Det er for eders synders skyld 
at dere ru er kommet saa langt ned, 
saa vi nu tar dere paa aapen mark 
som vilde dyr». Og videre sppr han 
frankeren, hvad som maa krrenke 
en fars hj erte mest, om han faar 
et slag i ansigtet av en fremmed, 
eller av sin egen spn? » Men dere· 
kristne er jo Guds spnner.» -

Ny var ikke Ramons tanke om 
en hrer av missionrerer som skulde 
gaa ut og prreke evangeliet for de 
vantro, vaabenlpse og uten beskyt
tende hrerer og borge i ryggen -
bare forlatende sig paa at Gud vilde 
gi deres ord og liv og död kraften 
til å virke undere, naar de ingenting 
andet sökte end Hans rere. Og selv
fplgelig hadde andre fpr Ramon 



skj,-bnt at disse missionrerer maatte 
kjende noget til sproget og forhol
dene i .de land, der de skulde ar
beide. Bl. a . . hadde Dominikanerne 
tatt op studiet av orientalske sprog 
i flere av sine klostere, ogsaa med 
tanken paa at utdanne missionre
rer. Men Ramori mente, at disse 
studier maatte tas op i meget stpri'e 
utstrrelming og drives meget mere 
planmressig - der maatte oprettes 
egne klostere med missionrerernes 
skoling som srerformaal, og ikke 
bare de orientalske sprog maatte 
munk.ene faa grundig utdannelse i ;  
de maatte srette sig ind i hvad Islam 
og Judaisme·n virkelig var og skaffe 
sig kjendskap baade til de fremme
des tro og lrere, folkeskikker og 
levevilkaar. Da Ramon nogen maa
neder efter sin omvendelse drog ut 
paa en lang pilegrimsfrerd var hans 
maal ikke bare at bespke »forskjel
lige hellige valfartssteder» men og
saa fyrstehofferne. Han vilde ut
nytte de iforbindelser som han had
de fra sin hofmandstid - oprettel
sen av slike missionsskoler maatte 
da vrere en opgave som de altid stri
dende europreiske fyrster kunde 
enes om at st(btte. Han var borte 
paa denne, sin f(brste pilgrimsfrerd 
henimot to aar. 

Vinteren 1255 kom han hjem til 
Palma og tok fat paa de studier som 
skulde srette ham istand til at skri
ve b,-bker. For han hadde lrenge 
trodd at det maatte findes en »Art 
General» - en metade _:_ hvorefter 
kristendommens lrere i sin helhet 
og i alle enkeltheter kunde frem
stilles saa overbevisende, saa hvert 
menneske som hadde en god vilje 
maatte tro. Hans f(brs�e bok blev 
et vreldig verk, inddelt i fem b,-bker 
til rere for Kristi fem saar, med eh 
underinddeling i firti avsnit til 
minde om de firti dagers faste i 
(brken�n. Boken har trehundrede og 
seks og seksti kapitler, hvert er 
delt i ti paragrafer til minde om 
de ti bud, hver paragraf er tredelt 
til rere for Treenigheten o. s. v . 
Denne slags talsymbolikk ·var po-
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pulrer i middelalderen, og Lull har 
drevet den til ytterligheter i mange 
av sine skrifter. lndholdet av den
ne Libre de Contemplaci6 er broget 
- der · er selvbiografi, politiske 
essayer, teologiske utredninger og 
mystisk meditation. Det interes
santeste i den for vor tid er det 
klarsyn, hvormed Ramon s(bker at 
fastslaa, lTvad det .er i kristendom
men som gj(br den srerlig .uforstaae
lig eller frast(btende for maurer og 
j(bder, og hvordan disse vanskelig
heter ska per fordom mer, saan at de 
tror, katholiker tror og lrerer ting 
som er aldeles fremmede for katho
licismen. Det er f(brst og fremst 
lreren om Treenigheten, som de an
dre opfatter som en lrere ptif at der 
er tre guder, og dogmet om Kristi 
menneskevorden og Hans foruttil
vrerelse fra evighet av. For Lull er 
det klart, at menneskene i det hele 
ikke hadde kunnet vite noget om 
Gud, andet end som en almindelig 
f�lelse, medmindre Gud hadde tatt 

paa sig menneskelig natur og talt 
til menneskene i men:eskenes 
sprog. I det hele har Lu:11 en ut� 
prreget mistillid til religi,-bs mysti
cisme, naar f,-blelsen emanciperer 
sig fra trenlmingens baner; f(blelsen 
lar sig altfor let bestikke av vore 
egne · hemmelige (bnsker og idio
synkrasier. Han fors(bker ogsaa i 
dette sit f(brste-arbeide at rydde 
unda endel katholske fordommer 
og feilforestillinger om de fremme
des tro. Ramon Lull, som skulde 
bli kaldt Afrikas apostel hadde 
allerede fundet de grundlreggende 
principper for sit missionsarbeide. 
Boken er ialfald delvis skrevet paa 
arabisk, og senere oversat til cata
lan, Ramons morsmaal. Hans pri
vate liv i disse aarene va�· vanske
lig paa mange maater. Aaret efter 
sin hjemkomst , hadd·e han solgt 
störsteparten av sine godser og git 
bort pengene til sykehuser og fat
tigforsorg. Men han var gift . og 
far, og Kirken har altid hrevdet, en 
gift mand har ikke ret til at 
gi bort saa meget saa ikke han 



kan sprge for sin familie paa en 
maate, som kan kaldes beskjeden 
men spmmelig efter den stand han 
og hans hustru indtar. Den som vil 
tjene Kristus i den ytterste fattig
dom og hjemlpshet maa vrere fri 
- ingen har ret til at tvinge andre 
til ytterliggaaende försakelser og 
asketiske pvelser, det er aandelige 
eventyr som et . menneske frivillig 
maa vrelge. Ramon hadde altsaa 
beholdt saa meget, saa hans hustru 
og barn kunde leve nogenlunde som 
de var vant til, og han bodde sam
men med dem. Det var til en viss 
grad det samme dilemma som Leo 
Tolstby kom ut for nogen aarhund
redet senere. Ramon har, saavidt 
jeg ve('ikke fortalt noget direkte 
om sit forhold til sin hustru i disse 
aar. At han sommetider har kjendt 
en nresten uUtelig lrengsel efter at 
gi op ikke bare sit hjehiliv, men og
saa sine studier og bokskrivningen, 
spke ut i pdemarken og leve alene 
men ikke vrere ensom, saan som 
han var i hjemmet - det lregger 
han ikke skjul paa. Men Kirken 
har aldrig tilladt en gift mand at 
unddrage sig egteskapets pligter, 
uten hap.s hustru samtykker -,-----. I 
sin roman »Blanquerna» fortreller 
Ramon om heltens far, Evast, at 
da deres spn har forlatt hjeinmet, 
foreslaar han sin hustru Aloma at 
de begge skal gi sig i kloster. Blidt 
og energisk negter Aloma - hun 
vil gjerne samtykke i at manden 
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. gfr bort alt de eier, gjpr deres hus 
til fattighospital, de kan gjerne love 
kyskhet nu, de er saa gamle -
men hun forlanger at han skal bli 
hos hende, fattigdommen, savnene, 
opfrelserne vil hun gjerne brere, 
men hun vil at de skal bli sammen 
og opleve alt dette sammen �. 
Ingen vet, om Dona Blanca tok sin 
mands forandrede livsfprsel paa 
d�nne maaten, eller om Ramon bare 
har drpmt om et egteskap som 
Evasts og Alomas. - En liten bok 
som han skrev om barneopdragelse, 
da hans , spn Dominic var nresten 
voksen, er kanske enslags testamen-

te ti1 gutten, som nu skulde begynde 
sit eget voksne liv og farens ret
frerdiggjprelse for den opdrag.else 
han hadde git, eller forspkt at gi 
sine barn. Men vi vet ikke hvordan 
de har tatt det, at han som hadde 
vreret en av landets rikeste og mreg
tigste herrer frivillig skilte sig fra 
al overflpdig eiendom og opdrog 
dem til streng npisomhet og guds
frygt. At han elsket sine barn og 
lrengtet efter dem og efter sin hust
ru, naar han var borte fra dem, det 
tilstaar han flere steder i sine skrif
ter - det er ett av de motiver som 
ofte gjpr ham svak og uviss om 
hvad som er det rette· for ham at 
gjpre. 

Han kunde for sit eget vedkom
mende leve som en fattig mand og 
Idre sig . som en mand av folket, 
bruke sin dag fra han om morgenen 
gik til messen og til de sene natte
timer, da han la sammen sine bp
ker og manuskripter, i idelig bpn 
og ihrerdig arbeide -� han var like
vel herren i sit hus og for sin frues 
tj enestefolk. Han var endda ikke 
blit uf plsom for sine gamle venners 
forundring og spot, for smaabyens 
latter over senesschallen som var 
blit et hrengehode -. Han hadde 
hat lyst til at reise bort nogen aar, 
faa studere ved et universitet paa 
fastlandet. St. Ramon av Penna
fort raadet ham fra det - den 
store dominikaner har kanske sett 
at det var et mask.ert flugtforspk 
fra Ramori Lulls side. Og det var 
hans pligt at forvalte det som han 
hadde beholdt av familieformuen 
paa bedste maate. Av de bpker som 
han til forskjellig.e tider har skre
vet »for sin spn Dominic» er det 
klart, han har nok pnsket at hans 
barn maatte bli kaldt til det kon
templative liv, men noget trykk paa 
dem vil han ikke pve - han taler 
om bpnnens plass i et kristent hjem, 
for det tilfrelde at de kommer til at 
gifte sig. Magdalena Lull blev gift. 
Det er mulig at det netop var fordi 
hendes egteskap var avtalt og Do
minic voksen efter middelalderens . . 



begreper - gutten kan ha v::eret en 
sytten aar - at Ramon omsider· i 
1275, efter at han i ni aar hadde 
studert og arbeidet i sit hjem, syn
tes han hadde ret til at spke en
somheten en stund og vand're ut 
til en hule pa:a toppen av Mont 
Randa. I pdemarken skulde hans 
sj::el faa hvile ut en stund i uav
brutt samv::er med den Elskede. 

Legenden har utbrodert de lmap
pe oplysninger som Ramons skrif
ter gir om hans visioner og ekstas
ser i eneboet paa Randa-fj eldet. 
Naturen blev som en aapen bok for 
ham der, »i lpvets skj::elving kunde 
han l::ese om lydighet, i blomsternes 
duft om hvad lidelse og mo�gang er 
godt for». »En eneste dag paa 
Randa-fjeldet kunde l::ere ham mere 
end aar tilbragt over bpkerne hjem
me, hvis den Elskede vilde stevne 
ham til mptes med sig der. » Han . 
mente selv at der i hulen var han 
blitt direkte inspirert fra oven om 
hvordan han skulde anlregge og 
skrive sit hovudverk, Ars Magna. 
- En dag, da Ramon bad i hulen, 
viste den korsf::estede Kristus sig 
igjen for sin tjener, lot sig om
.favne av Ramon - og da Jesus 
selv blev borte, lot Han sit kors bli 
igjen i den elskendes armer. 

Fra ensomheten paa fjeldet gik 
Ramon til cistercienserne i klosteret 
La Real, og hos dem skrev han sin 
bok Ars Magna eller Art General. 
Selv trodde han fuldt og fast at bo
ken var inspirert, og regnet den al
tid for sit hovedverk. Det har stor 
kulturhistorisk interesse, som en
slags middelalderlig encyklopedi 
over teologisk spekulation og tidens 
naturvidenskap. Men det hprer ikke 
til de av Ramon Lulls verker som 
taler direkte til os tversover de 
forgangne aarhundreder, som hans 
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halv-novellistiske arbeider gjpr, 
med sin vaarfriske begyndelse ti1 
realistisk menneskeskildring,. de 
livlige episoder og den straalende 
fryd over hans hjemstavns skjpnne 
natur .. Og bare glimtvis rpber den 
slegtskapet med de av ha11s verker 
som er udpdelige, ,saalrenge der fi�
des en kristelllhet . - den syngende 
og klingende skjpnhet, hvormed Ra
mon Lull kan tale om kj::erligh'eten 
mellem menneskets fattige og rike 
sjrel og den evige elskende Gud -
i boken om »Amic e Amat» - Els
keren og den Elskede. 

Ramon kom ikke tH at vende til� 
hake til sit hjem i ·  Palma. Efterat 
han hadde gjort f::erdig sit livs 
hovedverk hos cistercienserne, i La 
Real skrev han endda etpaf mindre, 
mere populrert holdte bpker. Saa 
drog han op til sit enebo. i fjeldet 
igjen. Og derfra reiste han til 
Montpellier, til sin gamle elev og 
herre, prins Jacme. Han bad om ·at ·· 
hans skrifter maatte bli förelagt 
teologer til censur og han la frem 
sine planer for det store missions
verk. Kong J acme Erobreren dpde 
samme sommer -- 1276 - og hans 
riker blev delt mellem spn,nerne 
Pedro og J acme. Like efter at han 
var blit konge av Mallorca stiftet 
kong Jacme Il Miramar - et klo
ster, hvor til enhver tid tretten 
fransiskanermunker skulde studere 
arabisk og hebraisk eft�r Ramons 
planer. I sine sange og p1:osaverker 
kommer Ramon uavlatelig tilbake 
ti1 denne stiftelse som var den stpr
ste gl::ede han hadde hat i sit liv. 
Det blev en bitter skuffelse for ham 
at kollegiet ikke kom til at utrette 
de mirakler som han hadde ventet 
sig av det og endda i Ramons leve
tid ophprte at v::ere studiehus. 

Sigrid Undset. 



Det heliga året. 
Under de senaste månaderna har 

den helige Fadern i audiens niot
tagit en mängd pilgrimståg, som 
kommit till Rom med anledning av 
det heliga året. 

Inför :400 vallfärdande journalis
ter från alla världsdelar uttryckte 
den helige Fadern sin synnerliga 
glädje över att journalisterna velat 
taga del i det heliga året genom att 
i så stort antal komma till Rom. 
I det han påminde om att deras in
ternationella kongress komme att 
hållas i den eviga staden 1935, då 
>>Osservatore Romano» firar sitt 
75�årsjubileum, försäkrade han, att 
kol}gressen skulle få mottaga Guds 
välsignelse och, om Gud ville, hop
pades. han bliva förmedlaren av 
denna välsignelse. Han vidrörde 
pressens betydelse och makt och 
framhöll, att somliga mena, att 
journalistern� äro den offentliga 
opinionen·s röst, under det att an
dra hävda, att de äro skapare av 
den offentliga meningen. Båda de
finitionerna syntes vara sanna, och 
de bevisade icke blott journalister
nas makt utan också.deras oerhörda 
ansvar. Detta gäller i särskilt hög 
grad den katolska pressen och de 
katolska journalisterna. Deras verk
samhet är så vidsträckt som Kyr
kan själv, vilket innebär, att den 

· är lika vidsträckt ; som världen. De 
arbeta för ideer av högre ordning, 
alldenstund de äro icke blott den 
allmänna opinionens röst utan ock
så framställa, och det är grunden 
för deras existens, hela det kristna 
livets rikedom i dess relationer till 
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folkets individuella, familje- och 
sociala liv. På så sätt äro de själva 
Kyrkans röst. Det är sant, att den 
katolska pressen i denna sin funk
tion icke tillhör . den · undervisande 
Kyrkan utan den undervisade, men 
den giver uttryck åt vad Kyrkan, 
folkens lärarinna, lär hon som allt
jämt utför den gudomlige Stiftarens 
befallning euntes docete omnes 
gentes. 

En annan särskilt uppmärksam
mad audiens var den, som bevilja
des pilgrimerna från Kina, bland 
vilka funnos fyra kinesiska bisko
par, därav två, som konsekrerats 
audiensdageris . morgon. Pe anför
des av den apostoliske delegaten för 
Kina Mgr. Constantini och medför
de ett flertal intressanta gåvor till 
den helige Fadern. 

·Dominikangeneralen om konst 
och religion. 

I en föreläsningsserie, som de.t 
romerska institutet' »Beato Angeli
co» anordnat för befordrande av 
den kristna konsten, har domini
kangeneralen Pater Gillet hållit 
ett uppmärksammat föredrag om 
»Konst och religion», vilket delvis 
återgivits i »Osservatore Romano». 
Föredragsgivaren utgick från det 
faktum, att i våra dagar en ny re
ligiös pånyttfödelse äger rum, vars 
symptom man kan konstatera på 
de mest skilda områden inom kul
turlivet. I denna pånyttfödelses 
tecken besökas de katolska kyr
korna nu för tiden i långt större 
utsträckning än förr av de intellek
tuella, som känna längtan efter 
den heliga skönhet, vars fasta borg 
det · katolska templet städse varit. 
Många gånger är det människor, 
som blott av estetiska skäl komina 
in i kyrkorna, men de drivas av 
den säkra instinkten, att den äkta 
skönheten säkrast är att finna där, 
varest man tjänar det högsta tänk
bara idealet: Gud. Denna instinkt 
är icke felaktig, ty det existerar 
faktiskt ett hemlighetsfullt sam-
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band mellan konst och religion, 
emedan båda hava till mål att up
penbara den högsta verkligheten, 
varvid de måste betjäna sig av de 
uttrycksfullaste symboler. Konstnä
ren har den/uppgiften att i kraft 
av den lionom givna talangen se 
verkligheten djupare och fullkomli
gare än andra och att genom sym
bolik förhj älpa den konstnjutande 
till en liluJande inblick i verklig
heten. Därmed kommer han i när
het till Gud, den störste av alla 
konstnärer, som för människorna 
framställt universum med alla dess 
under som symbol på sin storhet, 
helighet och allmakt och som giver 
sig tillkänna för dem i den gudom
liga uppenba:relsens bilder och lik
nelser. Men icke blott som konst
när står Gud den jordiske konst
nären nära, utan framför allt som 
den sista och djupaste källan till ·1 
all verklighet, vilken konstnären 
har till mission att tyda och på 
sinnebildligt sätt bringa till uttryck. 
Den, som har klar blick för detta 
för�ållande mellan religion och 
konst, kan icke hysa tvivel om att 
blott den religiöse konstnären, som 
tror på den högsta och centrala · 
verkligheten, förmår att helt och 
.fullt fylla sin uppgift. Naturligtvis 
kan religiositet icke ersätta konst
närlig talang, ,men där två likvär
diga konstnärliga begåvningar tävla 
med varandra, har den med inre 
nödvändighet övertaget, som häm
tar sina inspirationer från den gu
domliga verkligheten och som i sin 
symbolik orienterar sig i den gu
domliga uppenbarelsens liknelser 
och bilder. 

Sigrid Undsets författarskap. 
Angående Sigrid Undsets förfat

tarskap innehåller senaste numret 
av den framstående katolska tid
skriften »The Month» en utförlig 
essay, vars slutord här anföras : 

Författarinnans intresse omfattar 
uteslutande familj edramat. Hennes 
syn på historien är typiskt kvinn
lig. Hemmet är hennes värld. Den 

bleka abstraktion, som liberala' ide
alister · kalla humanitet, betyder 
ingenting för henne. På ett sätt är 
det en snäv syn, men å andra sidan 
vad har mera universellt intresse 
än en moder och hennes barn. Och 
i själva verket är det ju så, att fa
miljen är det frö, varur stammen 
sprungit fram, och det är stammen, 
som växt ut till nationen. Men 
ingenting är ett så slående bevis på 
det kvinnliga draget i Sigrid Und
sets betraktelsesätt som hennes re
alism. Det är sant, att enligt gäng
se mening kvinnan är romantiker, 
under det mannen är det motsatta. 
Kvinnan kan bliva föremål för ro� 
mantisk idealism och dyrkan/men 
hon själv, när hon förblir trogen 
sin kallelse, bibehåller eil realis
tisk mentalitet. Det är naturligt, 
att hon så gör. Under normala för
hållanden har hon att leva sitt liv 
i nära anslutning till tillvarons 
mera banala sidor. Födelse och död 
hava för henne fysiska associatio
ner, som icke tillåta sentimentalitet. 
På hennes lott falla de tjänande 
uppgifterna. Köket, barnkllmmaren, 
sovrummet äro för henne icke nå
gon av en ramp belyst skådeplats, 
men de giva henne enastående möj
ligheter att iakttaga den qdekorera
de sidan av det målade sceneriet. 
Naturligtvis finnes det konventio
nella kvinnor, artificiella kvinnor, 
kvinnor, som leka med männens 
falska idealisering av deni. Men i 
sitt innersta och när de äro mest 
kvinnor, äro våra systrar, hustrur 
och mödrar realister. De veta, att 
vi män förvilla oss själva och söka 
att förvilla dem. De vässa sitt för
stånd på vår romantiska inställning 
och stundtals till och med chockera 
de oss med sin frispr(lkighet. Det 
är den typen, Sigrid Undset tillhör. 
Hon har den frimodighet och den 
sunda . objektivitet, som känneteck
nar medeltidens folk och bonde
klassen av. i dag. Själv tillhörande 
hemtypen är det oundvikligt för 
henne att tala familjärt om vad 
m ännen och de många konventio-



nella eller tillgjorda kvinnorna låt
sa, att de icke känna till. 

Den realism, som vi med rätta 
fått avsmak för, är icke av detta 
slag. Den är en pose eller en extra� 
vagant reaktion mot det ultra-re
spektabla. Den realism, det här är 
fr,åga om, är medfödd och naturlig, 
direkt framsprungen ur .det liv, 
detta slags kvinnor leva. · Därför 
har den en hälsosam och renande 
verkan, Det är den friska luftens 
realism i motsats till studiekam
marens, . scenens eller den litterära 
cirkelns. •Den förra är ett tecken 
på hälsa - och sundhet, den senare 
på. dekadans. Man måste hava den
na distinktion klar för sig, innan 
man sätter sig till doms över vad 
som är det naturliga språket hos 
en författarinna, var,s gärning tvin-

, , ,\ . gar fr1;tm hennes intima kännedom 
om fy:;iska aktualiteter. 

_, . 

Sigrid Undsets realism har sin 
förklal'ing icke blott i denna sin
nets sundhet utan också i hennes 
katolicislll. Det är tydligt, att hen
nes förkärlek för familjelivet står i 
nära samband med hennes religiösa 
liv. Altare och familjeliv betinga 
varandra enli,gt hennes uppfattning. 
Katolicismen har sin medelpunkt i 
inkarnationen. Intet orent vidlåder 
den. Det faktum att Gud blev män
niska har återlöst och upprättat 

Den själ som älskar världslig ära, 
höga befattningar, ett obegränsat 
tillfredsställande av sina önskningar 
är i Guds ögon icke ett fritt barn 
utan en träl under sina egna lidel
ser. 

Den själ som icke är ödmjuk låter 
sig lätt lura av djävulen, som får 
den att tro på otaliga lögner .. 
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varje uttryck av fysiskt liv. Ett 
heligt sinne är ett ännu bättre 
skydd mot både prydhet och lyst
nad än ett · naturligt sunt sinne. 
Det är en, som till hela sin varelse 
har hängivit sig åt Kyrkans sakra
mentala åskådning, som .här i sina 
böcker blickar . ut på världen: och 
berättar oss vad hon ser. Och åt 
allt vad hon ser ·och skildrar har 
givits en andlig mening. Man kan 
icke vara nog tacksam .för dessa 
katolska berättelser från Norden. 
De besitta hela det stärkande mo
raliska allvar, som utmärker för
fattarinnans ras. Det vore att hop
pas, att vi kunde betrakta hennes 
verk som en profetia om de bidrag, 
varmed ett katolicerat Skandina
vien kommer att rikta vår littera
tur, men för närvarande :få vi vara 
tacksamma för att lbsens »eman-

. ciperade» kvinnors framställning 
av hemmet som ett »dockhem)> fun
nit ett korrektiv i ,deras f ödelse
land. Och kan man icke förutse, 
att denna konvertits modiga exem
pel skall · följ as av andra katolska 
författare? Hemlivets sfär är ·c1en: 
rätta domänen för dem, som vörda 
den heliga Familjen. Och när nu 
dess möjligheter i skönlittei·ärt fiv
seende avslöjats, kunna vi med sä
kerhet förvänta, att denna ämnes
krets kommer att bliva ännu mera 
adekvat behandlad än hittills. 

Gud älskar mera i dig den minsta 
grad av lydnad och underkastelse 
än all den tjänst som du kan göra 
honom. 

Låt dig undervisas. Låt dig ledas. 
Underkasta dig andra, och du skall 
vara fullkomlig. 

Sankt Johannes av Korset. 

Hälsingborg 1933. Aktiebolaget Boktryck. 


