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HÄLSNING FRÅN OXFORD. 

(Från den bekante författaren, fader 
Ronald Knox, som har själavården om
hand för Oxfords katolska studenter, ha 
vi fått mottaga följande kärkomna häls
ning, som också innehåller några upplys
ningar om nutida katolskt liv i den min
nesrika ··staden.)' 

... Det är icke någon lätt sak fö�· . 
mig att sända Edra läsare nyheter 
om ·det katolska Oxford, då mitt 
arbete där icke är av samma slag 
som en församlingsprästs, sqm kan 
föra statistik över antalet födda, 
döda och vigda i sin församling och . 
är i stånd till att uppgiva hur myc� 
ket försarnlingsmedlemmarnas a·n
tal har vuxit och huruvida de blivit 
frommare· än förut. Min lilla för
samling tömmes och återfylles oav
brutet· och. jag förlorar dess med
lemmar ur sikte, innan jag fått sä
kerhet, om de skola bliva· goda ka
toliker eller ej. 

Naturligtvis förekommer·här kon
versioner men icke i särskilt stort 
antal, ty under studentåren är en 
man mera intresserad av att se sig 
omkring och experimentera än för 

att finna en slutgiltig lösning av 
sina svårigheter. Men ett faktum 
har fängslat min uppmärksamhet. 
Det är huvudsakligen bland de in
tellektuella, som man finner det 
största intresset för katolsk tro. Av 
de två konvertiter som upptogos 
förra året hade den ene redan fått 
högsta betyget i klassiska språk och 
filosofi och den andre fick samma 
betyg i historia. Även bland före
läsarna på universitetet finner man 
detta intresse. Fader d' Arcy S. J. 
upptog i år en föreläsare i moderna 
språk i Magdalen College, och fader 
Bede Jarrett 0. P; upptog en man 
som just hade blivit fellow i Hert
ford College. , Han har också i un
dervisning (om icke redan konver
sionen är ett faktum) själve kapla
nen vid ett annat College, men jag 
nämner icke något namn, emedan 
jag icke är säker om dessa händel
ser kommit till allmänhetens kän
nedom. 

För egen del kan jag varken un
dervisa eller upptaga några studen
ter i kyrkan, ty min uppgift är den 



att taga hand om sådana som- -re
dan äro katoliker. Men blott för 
några dagar sedan kunde jag verk
ligen upptaga en konvertit, som var 
min gamle vän i Balliol College, då 
vi båd::Cvoro studenter före världs
kriget. Han namn kunde intressera 
Eder läsekrets: Mr. Arnold Lunn, 
direktör för Resebyrån och världs
bekant som en av de största auk
toriteter som fiimas på skidåkning
ens område. För icke så många år 
sedan hade han skrivit en bok mot 
r[�tolska kyrkan, men senare bör
jade han ett omsorgsfullare studium 
av frågan och uppmanade mig att 
hålla en kontrovers per brev med 
honom angående olika läropunkter. 
Dessa brev blevo senare publicera
de under titeln Svårigheter. Nu har 
han 'två år senare själv blivit kato
lik· och är för närvarande sysselsatt 
med en bok, som skall heta Lös
ningen. 
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Härom dagen fick jag besök av 
en annan gammal Oxfordkamrat, 
också han konvertit och student
lminrat till mig: Vernon Johnson 
som· då, han var anglikansk präst 
var välkänd. under namnet Father 
Vei·non. Han har nu konimit till
baka från Rom och har blivit vigd 
till katolsk .. präst av ärkestiftet 
,v estminster. Nu· skall han åter
upptaga sin predikoverksamhet här 
i september. 

Detta var alltså vå1;a nyheter. 
Emellertid ville jag också sända 
Eder å Oxfords katolikers vägnar 
våra bästa önskningar för ett fram� 
gångsrikt arbete i andra länder, 
som förlorade sin tro genom refor
mationen och nu. långsamt måste 
återvända till densamma. 

Eder uppriktigt förbundne 

l(ARDINAL NEWMANS "DEVELOPMENT". 

Oxfordlbevegelsen er i forbindelse 
:med sitt lOO�årsjubileum blitt vidd 
mer eller mindre utförlig omtale i 
tidsskrifter og, blader, navnlig na
turligvis i England, hvor denne be
vegelses virkninger fremdeles er 
merkbare. Bevegelsens historie er 
blitt behandlet i »Nordisk Ugeblad» 
og »St. Olav», så det' slrnlde ikke 
v..ere nödvendig å gjenta for Credos 
lesere utviklingen av denne merke
lige bevegelse det, som bekjent, 
förte til John H. Newmans og en 
rekke andre anglikaneres overgang 
til den katolske Kirke. Men Ne,v� 
mans konversjon fikk så vidtrek
kende fölger at det kan vrere av 
interesse å dvele litt ved den bok, 
som_ han, bevegelsens förer, utgav 
like efter sin optagelse i Kirken, og 
hvor _han fremla de viktigste, grun
ner for sin store bcslutning .. New
man begynte å skrive på boken 

hösten 1844, et år efter at han had
de tatt avskjed som anglikansk 

. prest. Hans liv som anglikaner var 
forbi og mens han overveiet det 
skritt han mer og mer innså måtte 
komme, levde han tilbaketrukkent i 
Littlemore, som i et kloster, sam
men med nogen få disipler, som var 
villige til å ta alle konsekvenser av 
mesterens lrere. Arbeidet med bo
ken la efterhånden beslag på alle 
hans evner og krefter. Det var hans 
mening å bli ferdig med den, för 
han tok det avgjörende skritt over 
till den katolske Kirke. Imidlertid 
blev hans overbevisning · om at den 
katolske Kirke alene var K11isti san
ne Kirke så sterk at han ikke fant 
det försvarlig å vente lenger. Den 
9. oktober 1845, för boken var fer
digtrykt, blev Newman optatt i Kir
ken. Han henvendte sig straks til 

de kirkelige myndigheter forat bo-



ken kunde bli underkastet disses 
revisjon. Men da boken var skrevet 
för han blev katolikk, fant man 
dette upåkrevet. Man mente dess
uten at den vilde virke mer over
bevisende, når den nådde leseren 
således som den var blitt skrevet, 
under forfatterens overveielser og 
kamp for å nå frem til sannheten. 

För vi begynner å fremstille ibo
kens hovedtanker, må vi erindre at 
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. Newmans utgangspunkt var den 
gjengse protestantiske opfatning: at 
kristendommen av den romersk
katolske kirke var blitt forvansket 
i tidens löp, ved tilföielse av frem
mede elementer til det oprinnelige, 
evangeliske budskap. I årevis had
de Newman arbeidet for å finne til
bake til den ekte og uforfalskeqe 
kristendom. Under sitt studium av 
Oldkirkens liv og institusjoner op
daget han trekk · og elementer av 
utvilsom apostolisk oprinnelse som 
var gått tapt for den anglikanske 
kirke, men som var blitt oprettholdt. 
uavbrutt av den katolske Kirke. 
Disse elementer hadde kanskje 
endret sig noget, men slik som de 
blev hevdet var de allikevel helt i 
pakt med sin apostolisk� oprinnel
se. I sin bok: »Development of 
Christian Doctrine» redegjorde New
man inngående for disse utviklings
foreteelser og fremla en teori som 
forklarte og rettferdigjorde den ut
vilding eller vek.st som var foregått 
med den kristne lrere. 

På grunn av den menneslcelige 
tankegangs beskaffenhet, sa New
man, er tid nödvendig for den fulle 
forståelse av store ideer. Kristen
dommens overnaturlige sannheter 
var nok blitt meddelt menneske
heten en gang for alle, men de blev 
ikke fra begynnelsen av opfattet 
med alle sine logiske konsekvenser. 
Det kan vrere en elv er klarest ved 
sin kilde, men dette kan ikke over
föres på en .filosofis eller en reli
giös lreres historie. Her blir det mer 
klathet og tydelighet, eftersom tan
kene vokser sig ut av det tilfeld�ge 
miljö hvör de först så dagens lys. 

Kristendommen frigjorde sig ikke 
straks fra jödedommens innflydelse. 
Först litt efter litt blev man helt 
klar over den universelle karakter 
som Kristus hadde gitt en så frem
skutt plass i sin lrere. Tid og over
veielse er nödvendig for den hele 
klarleggelse av store sannheter og 
innh9ldsrike ideer. Denne iaktta
gelse var grunnlaget for N ewmans 
teori om den kristne la,,res ut.vik
ling. Ved nogen eksempler og be
tr�ktninger påviste han· at iaktta
gelsen holdt stikk. Enhver vil inn
römme, sa han, at den gamle pald 
viser oss Åpenbaringen i stadig ut
vilding frem til Kristi komme; Og 
ser man ·på apostlenes forkynnelse 
efter Kristi Himmelfart, vil det 
Va)re umulig å fastsette et tids
punkt, da enhver vekst i lreren var 
avsluttet. Ikke på Pinsedagen, for 
Petrus måtte ennu lrere at han skul
de döpe hedningen Cornelius, ikke 
ved den förste apostels död, for Ig
natius martyr måtte fastslå lreren 
om episkopatet og dets stiUing i 
Kirken, ikke i det annet elkr de 
fölgende århundreder, for det Nye 
Testamentes kanon var ennu ikke 
fastsatt. 

Bokens hensikt var å godtgjöre 
at de kirkelige skikker og institu-. 
sjoner i den katolske Kirke .i det 
19. århundre var resultatene av 
en legitim utvikling av kristendom
mens oprinnelige kjerne. Newman 
hevdct at i et levende system vil 
det inntre ,forandringer, som så 
langt fra å innebrere korrupsjon, er 
det levende samfunds svar til end
rede forho�d. Nye spörsmål reiser 
sig og krever nye svar. Men de nye 
svar er ikke annet enn fullsten
digere og tydeligere uttryk for sy
stemets oprinnelige vesen. Efter
som forholdene forandres optrer de 
gamle prinsipper under nye for�er, 
»Det forandres, ·forat det alltid kan 
vedbli å vrere det samme. I en höi
ere verden er det anderledes, men 
herned� er liv forandring. For å 
bli fullkommen må man ofte for
andre. » Således rettferdiggjorde 



Newman den katolske Kirkes krav 
på - tross endringer i ytringsfor
mer - å vrere semper eadem. Så
ledes forklarte han vek.sten i Kir
kens ritus, de teologiske retningers 
assimilasjon av fremmed ,filosofi, 
de nye erklreringer av Kirkens lrere 
og forandringene i dens holdning 
overfor samfundet i de skiftende 
tidsaldre. De protestantiske refor
matorer hadde ved sin antikvariske 
iver kastet vrak på den levende 
virkelighets utvikling. Deres nyo,p
dagelser av primitiv kristendom 
måtte for den levende Rirke virke 
enten som noget nytt og fremmed 
eller også som döde anakronismer, 
ti den. levende katolske Kirke satt 
inne med uavlbrutt liv og legitim 
vekst fra aposteltiden. 

Argumentasjonen til fordel for 
den ufeilbare lreremyndighet og den 
romerske biskops primat hörer til 
det ypperligste som er skrevet om 
disse emuer. Med sine omfattende 
kunnslrnper og sin sjeldne evne til 
vurdering av historiens begiven
heter, påviste Newman at det ikke 
var nogen större vanskelighet at 
Ignatius martyr i sine brev til Lille
asias kirker ikke skriver om pa
ver enn at Paulus i sine epistler til 

. korintierne ikke nevner noget om 
biskoper. På samme måte var det 
- kirkehistorisk sett - en mindre 
vanskelighet at Pavens overhöihet 
ikke var formelt anerkjent i det 2. 
århundre, enn at Treenighetslreren 
ikke fikk formell anerkjennelse fra 
Kirkens side för i det 4. århun
dre. »Ingen lrere blir fastslått, för 
den blir angrepet. Credo, det Nye 
Testamentes kanon, pavedönime og 
ökumeniske koncilier begynner al.t
sammen å danne sig, såsnart kei� 
serriket lösner sin tyranniske un
dertrykkelse av !Orken. Pavene 
måtte kjempe for å sette sin myn
dighet igjennem, likesom Paulus 
måtte kjempe for å hevde sin apo
stoliske myndighet. Kristi ord: »På 
denne klippe vil jeg bygge min kir
ke», »jeg vil gi dig Himmerikets 
nökler», og »vakt mine får» er ikke 

bare befalinger, men tillike prof e
tier og löfter som skulde holdes av 
Ham som gav dem, profetier som 
skulde gå i opfyllelse eftersom det 
trengtes og bli fortolket av begiven
hetene, av historien, navnlig av det 
4. og 5. århundres historie, skjönt 
de allerede tidligere delvis gikk i 
opfyllelse og senere, i Middelalde
ren, skulde opleve en enn mer strå
lende utvikling.» 

Den betydelige bok påviser i de- . 
taljer og i store linjer l1Yorledes den 
romersk-katolske Kirke er den rett
messige arvtager av apostolisk kris
tendom. Overmåte suggestiv, til ti
der rent betagende er de avsnitt 
hvor forfatteren trekker op paral
leler mellem Oldtidens kristendom 
og katolisismens stilling i verden i 
det 19. århundre: 

»Dersom det i verden i våre da
ger finnes en kristendomsform som 
er ,beskyldt for grov overtro, for å 
hente sin ritus og sine skikker fra 
hedningene, en religion som ansees 
for å trellebinde det menneskelige 
sind, for å finne utbredelse blandt 
de uvitende og veke, en religion der 
hol.der opgivelse av rikdom for be
undringsverdig, en religion som bre
rer så tydelig preg av falskhet og 
vanvidd at et blikk er nok til å 
dömme den og grundig undersökel
se derfor overflödig, en religion så 
lav og slett at man fritt kan bak
tale den, en religion så slem at man 
ser på en konvertitt der går over til 
den med fölelser som ingen ::\Ilnen 
sekt undtagen Jödedom, Socialisme 
og Mormonisme vekker, så man ser 
på konvertitten med nysgjerrighet, 
mistenksomhet, ,frykt eller forakt, 
en religion som folk hater på grunn 
av dens påståtte proselytmakeri, 
antisociale og revolusjonrere karak
ter, en religion som hates, ,fordi den 
sies å skille familier, splitte venner, 
forakte loven og virke oplösende på 
hele samfundet, en religion som 
forbindes med intrige og sammen
svergelser, - dersom det nu slmlde 
finnes en slik religion i verden, så 
vil den ikke vrere ulik kristendom-



men ·således som verden betraktet 
den, da den av sin guddommelige 
stifter blev satt ut i verden.» 

Parallelen mellem l{irken nu og 
i det 4. århundre er ikke mindre 
tydelig: 

»Hvis det idag gis en kristendoms
form som er bemerkelsesverdig for 
sin faste organisasjon og dens der
av fölgende makt, hvis den er ut
bredt over hele 
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myndigheters makt, som på for
skjellig vis står fremmed overfor 
dens tro, hvis den har som mot
standere store nasjoner og mektige 
rik.er som bekjenner sig til Kristen
dommen, hvis den har tapt hele 
kirkeområder ved skisma og nu 
motarbeides av kirker som en gang 

· hörte med til den, l1Yis den er blitt 
helt eller nesten fordrevet fra en

jorden, hvis den 
er kjent for sin 
nidkjrere hevdel
se av sin tro, 
hvis den er in
tolerant mot 
hvad den anser 
for villfarelse, 
hvis den er i 
stadig strid med 
andre samfund 
som kalles krist
ne, hvis den ale
ne kalles 'ka
tolsk' endog av 
disse samfund 
den bekjemper, 
hvis den kaller 
dem kj etter ske 
o,g hvis disse 
kaller den för
förerisk, · frafal
len, dj evelsk, ja 

--. . �. . ' ,' ',':� 

kelte land, hvis i 
andre land· dens 
hyrder forfölges, 
dens hjord un
dertrykkes, dens 
kirker okkupe
res og hvis i an
dre land dens 
medlemmer er 
lastefulle og står 
tilbake i dyd og 

John Henry N ewman. 

- evner for de 
kj ettere hvis lre
re den fordöm
mer, og hvis 
midt i dens 
trengsler det er 
bare en Röst 
hvis avgjörelser 
dens folk oppe
bier med tillit, 
et navn og en 
bispestol som 
det ser op til 

Antikrist, hvis disse, hvor meget 
de innbyrdes avviker fra hverandre, 
regner den for sin felles fiende, 
hvis de söker å forene sig imot den 
og ikke makter det, hvis de er lo
kale og stadig deler sig op i nye 
sekter, mens den vedblir å vrere 
den samme, da vil en slik kristen
domsform ikke vrere ulik kristen
dommen i tiden omkring kirkefor
samlingen i Nikea.» 

Endelig har vi fölgende sammen
ligning, med kanskje ennu tydeli
gere henblik på nutidens Kirke: 

»Hvis det nu er en kristendoms·
form som er utbredt over hele jor
den, skjönt med forskjellig posi
sjon og ,iirkemulighet på de for
skjellige steder, lwis den enke!te 
steder er underlagt fyrsters eller 

med håp, og det navn er Petrus og 
den stol er Rom, da er en slik reli
gion ikke ulik kristendommen i det 
6. århundre.» 

Man kan i disse betraktninger 
lese Newmans svar til alle innven
dinger mot hans overgang til den 
katolske Kirke. I alle slekters urik
tige og misvisende · anklager mot 
Kirken s�r han et kjennetegn på 
i{irkens sannhet, men han regner 
også nied at visse beskyldninger kan 
vcere sanne. Han inrömmer mulig
heten av at hans tilkommede tros
feller kan vrere moralsk og intel
lektuelt underlegne dem han hittil 
hadde stått i samfund med. Dette 
kunde ikke opveie det faktum at 
den romersk-katolske Kirke var i 
ubrutt kontinuitet med Oldkirken. 



Med en slik overbevisning og sinds
hmstilling kunde han ikke opret
holde sin beslutning om å utsette 
konversjonen til han fikk utgitt bo
ken. Han hadde hele tiden villet gå 
frem »by reason», som han ofte sa, 
og nu var det ikke lenger noget som 
kunde berettige ham til å vente med 
å ta det store og avgjörende skritt. 

Efter optagelsen undlot han å full
före boken, men nöiet sig med å 
tilföie nogen få linjer, med spesiell 
adresse kanskje til Pusey og de an
dre gamle venner fra Oxfordbeve
gelsens förste dager, linjer, der, som 
det er blitt sagt, gjör at kardinal 
Newmans navn vil bli husket så 
lenge det engelske sprog ibestår : 
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»Og nu kjrere leser, tiden er kort, 
evigheten lang. Skyv ikke fra dig, 
hvad du her har funnet ; betrakt det 
ikke alene som kontroversstoff. Gå 
ikke igang med å gjendrive ,det, med 
å söke den beste vei til det. La dig 
ikke forföre ined den innbildning 
at det jeg har skrevet er et resultat 
av skuffelser, uro, utidig sårhet eller 
annen svakhet. Hyll dig ikke inn i 
s, undne års tenkesett. Bestem dig 
ikke for at det må vrere sannhet, 
som du önsker skal vrere det, gj ör 
dig ingen avgud av kjrere lengsler. 
Tiden er kort, evigheten lang.» 

Henrik J. lrgens. 

OXFORD. 

För en skandinavisk katolik får 
en resa till England lätt något av 
vallfärdens karaktär. Från detta 
land mottog Danmark för 900 år 
sedan det värdefullaste kristna kul
turinflytande. Från detta land kom
mo sankt Sigfrid, sankt Eskil, sankt 
David och många andra apostoliska 
män, som åstadkomma det stora 
katolska genombrottet i södra och 
mellersta Sverige. Från detta land 
kristnades helt och hållet Norge, 
och till och med det avlägsna Fin
land räknar en av Englands söner 
som sin apostel. Vi veta, att män
niskorna glömma så lätt, att tack
samheten är en sällsynt dygd. Men 
är icke detta ett stort fel? Liksom 
den ena människan kan stå i livs
lång tacksamhetsskuld till den an-: 
dra, så kan också ett folk, ett land 
ha gjort ett annat sådana välgär
ningar, att de måste stå inristade 
med gyllene skrift i minnet intill 
den yttersta dagen. 

Med dylika tankar gick en nor
disk resenär för några år sedan om
kring i det ärevördiga Oxford, led
sagad av en student, som tillhörde 

en av Englands gamla katolska fa
miljer och som ända sedan sin barn
dom varit en hänförd vän till vår 
nordiska kultur. Vilka trista asso-

. ciationer förbinder icke idehistorien 
med namnet Wittenlberg, vilken för
virring i tänkandet, vilken upplös
ning av den kristna tron, vilken 
anarki på det moraliska området. 
Den lärde och klarsynte författaren 
till Geschichte des deutschen Volkes 
lär en gång ha yttrat, att han med 
förfäran följde den svarta orsaks
kedjan, som ledde från upprorstan
lrnrna i Wittenberg ända fram till 
Zolas osedliga roman Nana, som 
just när detta yttrande fälldes ny
ligen hade sett dagens ljus. Detta 
de stora revolutionernas inre sam
manhang framhåller också från 
protestantisk sida Lenau, då han 
skriver i sin dikt Die Albigenser, 
Schlussgesang: 
Den Albigensern folge11J ·<lie Hussiten 

und zahlen blutig heim, was j ene litten, 

Nach Huss und Ziska kommen Luther, 

Hutten, 

<lie dreissig Jahre, <lie Cevennenstreiter, 

die Sttirmer <ler BastiUe und so weiter. 



Ja, vår tid har rikligt tillfälle att 
studera detta fruktansvärda »und 
so weiter». Här i Credo påpekade 
för någon tid sedan en författare 
idelinjen ,vittenberg-Moskwa. Här
med menas naturligtvis icke, au de 
ledande tyska revolutionärerna på 
1500-talet skulle gillat alla de ideer, 
som förverkligades av 1600-talets 
engelska. 1 700-
talets franska 
och 1900-talets 
ryska revolu
tion. Än mindre 
vilja vi pådyvla 
nutidens lärjun
gar av Luther 
några revolutio
nära tendenser. 
Men detta för
klaras blott av 

fick Europas konfessionella karta 
i stort sett det utseende, som det 
ännu bibehåller. Omkring 1830 
började en rörelse, som inom de 
protestantiska kyrkorna sökte åter
uppväcka åtskilliga katolska tros
läror och sedvänjor. Den stillsam
ma Oxfordrörelsens början den 
14 juli 1 833 är säkert en av de 

. deras kroniska 
( i  detta sam
manhang lyck
liga) inkonsek
vens. Men de 
som släppt loss 
de farliga, ned
brytande kraf
terna i det inre 
livet kunna icke 
sedan sätta grän
ser för dem och 
befalla dem att 
göra halt. De ar
beta vidare. Den 

Interiör av Katedralen i Chester. 

betydelsefullaste 
händelserna· i 
Europas kyrko
historia efter 
1530. Först och 
främst har na
turligtvis dess 
verkan blivit 
kännbar i Eng
land. Under de 
sista 100 åren 
har den angli
kanska kyrkan 
tack vare de tän
dande tankarna 
från Oxford ge
nomgått en be
tydande föränd
ring i riktning 
mot katolicis
men, och för 
många anglika
ner ha rörelsens 
bärande ide er 
varit · en brygga 
till Rom. Guds 

ena negationen .framkallar den an
dra. Den ena falska läran föder 
andra, och snart visar sig det kaos 
som· uppstått i tankarnas värld även 
i den yttre veddigheten. ,vittenberg 
lär · vara en tråkig och oansenlig 
stad i en trist omgivning, alltså även 
i topografiskt avseende en marke
rad kontrast till Oxford, som sä
kert är en av de mest vackra och 
sevärda universitetsstäder i hela 
världen. 

Den konfessionshistoriskt intres
serade kan just nu se tillbaka på 
åtskilliga betydelsefulla hundraårs
minnen. · Omkring 1530 fixerades 
den lutherska läran i sina klassiska 
bekännelseskrifter. Omkring 1630 

vägar äro under
bara. Vem hade tänkt på möjlig
heten, att ett återvändande till mo
derkyrkan på detta sätt skulle kun
na förberedas av de bortgångna bar
nen själva, i deras egen krets, me
dan de ännu vistas långt borta från 
det gamla hemmet? 

Men härmed är icke Oxfordrörel
sens betydelse uttömd. På sista ti
den har den börjat visa sina verk
ningar också utanför den anglikan
ska världen; icke minst i våra 
skandinaviska länder äro de märk
bara. Äntligen har här den förö
dande sunnanvinden börjat avlösas 
av livgivande västanfläktar. Att 
särskilt Sverige visat sig mottagligt 
för det anglikanska inflytandet är 
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endast naturligt för den som be
traktar händelserna i deras histo
riska sammanhang. Liksom den 
engelska statskyrkan har ju också 
den svenska ursprungligen uppstått 
genom en schism, i England fram
tvingad av sinlighet, i Sverige av 
_penninghunger. Först mot 1500- . 
talets slut hade svenska statskyrkan 
blivit klart heretisk genom antagan
det av en protestantisk bekännelse- · 1 

skrift. Men den bibehöll likväl bi
skopsämbetet och anser sig liksom 
den anglikanska kyrkan hava apos
tolisk succession. Också den litur
gistiska . rörelsen under Johan III: s 
tid har satt sfoa spår i svenska 
statskyrkans »kropp och själ».  

Sålunda ·har den kyrkliga utveck
lingen i Sveriges . protestantiska 
värld under de sista åren delvis 

gått i Oxfords tecken. Bland stats
kyrkans ritualistiska präster skulle 
man i våra dagar säkert finna åt
skilliga, som anse Johan III :s Röda 
Bok alltför svag och obestämd. Lik
som på 1570-talet ha också på sista 
tiden den liturgistiska rörelsen i 
Sverige utvecklat sig parallelt med 
den rent katolska. Liknande rikt
ningar äro även märkbara inom de 
övriga skandinaviska länderna. Vad 
de komma att åstadkomma i fram
tiden veta vi icke. JVI,en redan nu 
kunna vi konstatera, att Oxford
rörelsen måste betraktas som hög
aktuell också i den skandinaviska 
Norden, att våra gamla vänner i 
väster för andra gången kommit till 
oss med välgärningar och vängåvor 
av bästa slag. 

B. D. Assal'sson. 

Ö VE R GÅN.G T I L L  ANNA T TR O S S AM 

FUND. 

Min gode vän, M<:msignore B. D. 
Assarsson, har i sin tidskrift gjort 
mig den sällsynta jiran att recen
sera min uppsats i · Svensk Kyrko
tidning under rubrik I J"omerska 
kyl'kans tjänst, »vilket faktum re
dan i och för sig måste kallas upp
seendeväckande» .  Jag tackar ho
nom alltså därför och skall tacka 
honom en gång till när, såsom jag 
hoppas, jag får se efterföljande ra
der tryckta i Credo. 

Frågan som vi diskutera är den
na : »när bör skyldighet anses före
ligga att övergå från ett trossam
fund till ett �nnat?» Jag hade i 
min ovannämnda uppsats skrivit : 
»Den svenska evangelisk-lutherska 
kyrkan är ingen bekännelsekyrka i 
egentlig mening. Hon kan därför 
giva utrymme för ganska skiftande 
trosåskådningar även bland präs
terna. Även om jag alltså på en
skilda punkter avviker från vad 

flertalet anser vara den evangeliska 
läran, kan jag ändock kvarstå i 
min tjänst så länge jag är övertygad 
om att denna kyrka dock står san
ningen närmast och att jag således 
icke finner något annat religiöst 
samfund, som bättre förni.år tjäna 
Guds rike. Men om jag blir av mitt 
samvete övertygad om att 'intet är 
hemskal'e i tiden än protestantis
men, den svenska diakonistyrelse
religionen' och att däremot 'den ro
merska ky1·Iam ä1· den enda äkta, 
historiska kristendomen' ( de kur
siverade orden citat efter Skreds
vik}, då står jag inför en ovillkorlig 
plikt att lämna min tjänst» .  Härav 
följer naturligtvis såsom något full
ständigt självklart att jag, däres t 
jag vill fortfara att vara präst, er
bjuder min tjänst åt det samfund, 
som jag funnit innehålla »den enda 
äkta, · historiska kristendomen» . 

Problemet kan förenklas och 
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åskådliggöras genom en bild. Jag 
är en såningsman och begagnar. mig 
därvid av en såningsmaskin. Den 
är icke i alla avseenden fulllwmlig 
men jag känner. ingen bättre och 
fortsätter alltså att bruka densam
ma. Under tiden studerar jag me
kanik och blir därigenom i stånd 
att genomföra vissa förbättringar 
hos min maskin. Det är min både · 
rätt och plikt att så göra. Nu kan 
det ju hända att min granne upp
finner en helt ny maskin, som han 
anser vara bättre. Så gjorde Wal
denström och handlade sedan efter 
sin övertygelse. Däri gjorde han ur 
sin synpunkt rätt även om vi andre 
anse, att han misstog sig. Därför 
kunde vi icke följa honom utan 
fortsatte såningsarbetet med vår 
gamla maskin samtidigt som vi ar
betade på att allt mera fullkomna 
densamma. Men om jag så en dag 

· erbjudes en ·maskin, som under 
många åi·s prov visat sig vara och 
även enligt min övertygelse verk-

. 1igen är icke blott bättre än min 
egen utan rent av i sitt slag full
komlig, skulle jag inte då hava 
ovillkorlig skyldighet att övergiva 
min egen sämre maskin och i mitt 
såningsarbete begagna den såsom 
fullkomlig befunna? Skulle jag 
icke i motsatt ,fall träffas av do
men: en dålig såningsman, som för
stör möjligheterna att genom en god 
sådd erhåJla en god skörd? 

Det är förhandenvaron av denna 
plikt som herr Assarsson bestrider. 
Han skriver nämligen i senaste 
numret av Credo under rubrik 
Königsberg eller Oxford: »Om en 
präst icke tror, att hans egen kyrka 
äger den ofelbara sanningen, om 
han icke tillhör en bekännelsekyrka, 
varför skulle han då vara tvungen 
au lämna sin tjänst, ifall han fin
ner, att en annan kyrka står san
ningen närmare och bättre kan 
tjäna Gu!Is rike än hans egen?» Jag 
kan svara, härtill med en fråga, om 
icke just detta var motivet till herr 
Assarssons egen övergång till den 
i·omerska kyrkan. Jag kan också 

svara att han tvingas därtill av sitt 
samvete, sin sanningskärlek och 
sin hederskänsla -- om han näm
ligen äger sådan. Och jag kan till
lägga, att jag är den siste som 
kommer att klandra honom därför. 

Herr Assarsson fortsätter: »Ge
nom att kvarstanna i sitt ämbete 
kan han mänskligt att döma ofta 
uträtta mycket mer för de för hans 
egen kyrka främmande ideer, som 
han omfattar, och sålunda tro sig 
tjäna Guds rike mycket bättre än 
om hal,l bildade en liten sekt, som 
endast räknade få anhängare och 
hade ett ytterst begränsat aktions
område». Men det var ju detta 
sistnämnda som Waldenström gjor
de. Herr Assarsson prisar honom 
därför och tilldelar honom epitetet 
»den renhårige», varav givetvis föl
jer, att han döiner kyrkoherde 
Skredsvik såsom »icke renhårig». 
Däri må han gärna få rätt. 

Anmärkningsvärt är emellertid, 
att herr Assarsson icke tyckes kän
na till flera än de två anförda alter
nativen: antingen kvarstanna inom 
kyrkan eller utträda för att bilda 
en litrn sekt. . Men det finnes ju 
ett tredje alternativ och det är just 
detta och intet annat, som jag an
ser vara det i en sådan situation 
riktiga. Detta består i att övergå 
till den kyrka, om v.ilken jag är 
övertygad att hon »innehåller den 
äkta, historiska kristendomen>> .  
Varför räknar hetr Assarsson att 
en romersk präst, som blivit över
tygad om, att den evangelisk-luther
ska kyrkan representerar den »enda 
äkta, historiska kristendomen» bör 
känna sig äga rätt och plikt att 
kvarstanna såsom präst inom den 
romerska kyrkan och.där verka för 
de för denna · kyrka främmande 
ideer, som han omfattar? Vad 
månne herr Assarssons förmän säga 
därom? Jag vågar hålla en liten 
peng på att de icke komma att vara 
så frikostiga med den frihet, som 
herr Assarsson ömmar . så starkt 
för när det gäller präster inom an
dra kyrkosamfund. 



Det finns naturligtvis åtskilligt 
annat i herr Assarssons artikel, som 
jag kunde ha anledning att anmär
ka på. :Men här har jag endast ve
lat belysa de delar därav, som för 
ögonblicket för mig äro de vikti
gaste. Jag betonar än en gång och 
kursiverar nu mina ord : det är icke 
avvikelse på en eller annan p unkt 
fTån vad fleTtalet anser vara den 
rena evangeliska lämn utan det är 
den !dam och oförbehållsamma an-
slutningen till ett annat empiriskt . 
samfunds tl'osåskådning, som en
ligt min mening konstituemr ovill
kol'lig skyldighet att övergå dit. 
Den som ändock icke gör detta 
kommer i strid mot sin övertygelse 
och sitt samvetes vittnesbörd. Och 
att handla mot sitt samvete är otill
rådligt, skadligt och farligt. 

Alfred Wihlborg. 
* 

Kyrkoherde ,,Tihlborgs artikel I 
romerska kyrkans tjänst var så 
dislrnssionsvcäckande därför att den 
behandlade ett bestämt, skarpt av
gränsat problem. Ovanståend·e re
plik av samme författare är ej min
dre värdefull därigenom, att den 
följer den sällan strikt iakttagna 
diskussionsregeln att hålla sig till 
det ämne som debatteras. Den 
åskådliggörande bilden han använ
der verkar också i klargörande rikt
ning. Kanske divergera icke våra 
åsikter i denna fråga så starkt, då 
vi fått tillfälle att från ömse håll 
precisera dem. Jag vill nu försöka 
att i största korthet framlägga någ
ra principer och sedan använda 
dessa på den konkreta verkligheten. 
Alltså: »När bör skyldighet anses 
föreligga att övergå från ett tros
samfund till ett annat?» För att 
rätt kvnna besvara denna fråga, 
måste vi först göra några distink
tioner. Ett tros_samfund kan vara 
antingen absolutistiskt d. v. s. anse 
sig äga den ofelbara sanningen 
eller relativistiskt d. v. s. anse 
att intet trossamfund är ofel
bart i sin lärotolkning. Vidare kan 

den person om vars övergångsskyl
dighet det är fråga antingen vara 
vanlig medlem av sitt samfund eller 
innehava en ledande ställning inom 
detsamma och utöva aktivt infly
tande. 

A. En pe1;son tillhör ett relati
vistiskt trossamfund. 

1 )  Han har blivit övertygad om 
att ett annat trossamfund allena 
äger den ofelbam sanningen. Na
turligtvis ä1' han då skyldig att 
övergå till detsamma. Om detta 
skulle vara fallet med kyrkoherde 
Skredsvik, underskriver jag allt vad 
hans kollega i Västra Skrävlinge 
församling skrivit om honom. Men 
en sådan bekännelse har han mig 
veterligen icke avgivit. 

2) Han har blivit övertygad om 
att ett annat trossamfund är bättre 
än hans eget, men anser det icke 
vara den sanna, ofelbara kyrkan. 

a) Om han då är .vanlirf medlem 
av sin kyrka, är det naturligtvis 
riktigast, att han övergår till det 
samfund, som han funnit vara bätt
re än sitt eget, men någon förplik
telse att göra detta torde ingen kun
na ålägga honom, då ingen har 
skyldighet att ständigt välja det 
fullkomligare och bättre. 

b)  Om han intager en ledande 
ställning, är professor, präst, pre
dikant i sitt trossamfund och fin
ner att ett annat är bättre, har han 
ej heller någon övergångsskyldig
het. Han kan till och med anse sig 
handla klokare och riktigare, om 
han blir kvar i sin gamla ställning 
och söker förbättra sitt eget sam
fund i enlighet med sitt kyrkoideaL 
En sådan rätt ger honom kyrko-: 
herde "Tihlborg själv, då han talar 
om att »genomföra vissa förbätt
ringar» hos sin såningsmaskin, att 
»allt mera fullkomna densamma». 
En konsekvent relativistisk kyrka 
måste giva sina tjänare lika rätt 
att »förbättra sina såningsmaski
ner», vare sig deras maskinideal bär 
firmamärket Königsberg, vVitten
berg, Oxford eller Rom. Ty liksom 
de liberala teologerna i svenska 
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statskyrkan anse Königsberg vara 
bättre än det gamla Wittenberg, så 
mena de svenska ritualisterna, att 
det överträffas av Ox.ford eller Rom. 
Enligt min privata mening ha de 
t. o. m. ännu större rätt att arbeta 
på sina maskinförbättringar än kol-

· legerna av Königsbergstyp, emedan 
deras trossamfund har den katol
skå kyrkan att tacka för så gott 
som hela sin materiella, ekonomis
ka existens och emedan det gamla 
,,rittenberg trots allt vad trosinne
hållet angår står betydligt närmare 
Rom och Oxford än det radikala 
Königsberg, som mest av allt »för
bättrat» den kristna trons artiklar 
genom att borttaga dem. 

B. En person tillhör ett absolu
tistiskt trossamfund. 

Om han blivit 'bestämt övertygad 
om att hans kyrka tagit fel, att an
dra trossamfund äro bättre, bör 
han utan dröjsmål lämna sin kyrka. 
Detta gäller alldeles särskilt i det 
fall att han intager en ledande, in
flytelserik ställning inom sitt tros
s�mfund. Vid närmare eftertanke 
torde kyrkoherde "Tihlborg lmap
past kunna moraliskt likställa en . 
protestantisk präst, som inom sin 
kyrka verkar för katolska ideer, 
och en katolsk: präst, som inom sin 
kyrka verkar för protestantiska. 
Skillnaden �r i själva verket myc
ket stor. Ty den katolska kyrkan 
är till sin grundprincip absolutis
tisk, anser sig allena förkunna san
ningen och förmenar att alla mot
satta åskådningar äro falska. Där
för gör sig en katolsk präst som 
verkar för protestantiska lärors 
spridande inom sin egen kyrka 
skyldig till handlingar, möt vilka 
ett sunt samvete på det skarpaste 
måste reagera. De protestantiska 
kyrkosamfunden däremot ha j u  
aldrig ansett sig för ofelbara ; i vår 

, tid ha de ju knappast ens några 
bestämda trossatser, äro inga be
kännelsekyrkor. Hur skall man 

kunna säga vad som är »främman
de» för dem, då man icke kan pre
cisera det för dem säregna? Hur 
skola de kunna bevisa, att det eller 
det påståendet är falskt och farligt, 
då de icke kunna bestämma vad 
som är sant? Hur kunna de före
brå en av sina tjänare, att <han ut
breder villfarelser, då de icke kän
na den absoluta sanningen? 

Kyrkoherde "Tihlborg tycks också 
ogilla sådana som stanna som präs
ter »inom. den romerska kyrkan och 
där verka för de för denna kyrka 
främmande ideer» som de omfatta. 
I vår tid torde dylika typer vara 
ganska sällsynta. Men hur var det 
förr under protestantismens ldas
siska tid? Var icke t. ex. Luther 
katolsk präst och katolsk professor 
och verkade han icke flera år som 
sådan för »för denna kyrka främ
mande ideer?» Var icke Hans Tau-. sen munk, Laurentius Andrai ärke
djäkne av Strängnäs, Olaus Petrr 
vigd till diakon inom den romerska 
kyrkan? Ännu på 1550-talet fann 
man bland Frankrikes högre klerus 
hemliga kalvinister, verksamma för 
sina ideer. Allt detta väcker ingen 
protestants sedliga harm. Ja, ännu 
så sent som i början på 1900-talet 
finna vi inom katolska kyrkan s. k. 
modernistiska präster, vilka inom 
sin kyrka sökte propagera för ideer 
som voro alltigenom främmande 
för densamma. Då dessa exkom
municerades visade de liberala pro
testanterna en våldsam sittliche 
Entriistung. Det är märkligt i 
vilken grad partitagande inverkar 
på det etiska bedömandet också 
hos de ärligaste och· bästa. An
nars tycker man att flera av pro
testantismens patriarker mycket 
mer än vår tids svenska liturgister 
kunde taga åt sig kyrkoherde Wihl
borgs vackra slutord: »Att handla 
mot sitt samvete är otillrådligt, 
skadligt och farligt». 

. B. D. Assarsson. 
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GRUNDTVI G -MY T E. 

1783-1933. 

Det hed i tidligere Tid, at for 
at forstaa Grundtvig, maatte man 
freste sin Opmrerksomhed paaBryd
ningen mellem Rationalisme og Ro
mantik i Begyndelsen af det 19. 
Aarhundrede. Sidenhen blev enhver 
klar over, at denne Brydning som 
Grundlag for en Opfattelse af 
Grundtvig maatte f9>lges hele det 
19. Aarhundrede igennem i Dan
marlc Der er dem, der ydermere 
mener, at Brydningen bestandig 
staar paa, fä_ke blot i dansk Aands
liv, men i Menneskeaandens Liv 
overhovedet. I Overenstemmelse 
dermed udvides Anskuelsesformen, 
der skal give et Udtryk for et Syn 
paa Grundtvig, til at ,grelde de dy- -

· beste og det videste i Menneskets 
aandelige Natur. Det vil sige, at 
Grundtvig fra en Personligµed er 
bleven en Type, d'ra en Type til en 
Myte. Lrengere ned og videre ud 
kan :{loden og Rrekkevidden af det 
Trre ikke drives, som er de_t sim
pleste Billede paa et stort Menneske, 
i hvis Skygge mange finder Verden 
hjemlig. Men st9>rst bliver Mindet 
om en Mand naar der Gud til lEre 
bygges Hus for at rumme levende 
Aand, der anses for at vrere hans 
Aand. . - Videst bort synet over 
K9>benhavn hrever Orgeltaarnet sig 
pila Grundtvigskirken, den Kirke, 
der ligesom g9>r hele Danmark til 
en Landsby. 

En analytisk og vurderende For
staaelse, der gransker efter Trrek, 
af hvis indbyrdes Afvejning en 
historisk Skikkelse faar Fmm og 
Vrerdi, med de .og de formule1·ede 
Tanker og Gerninger, at urldskylde 
eller d9>mme, anerkende mere eller 
mindre eller affrerdige, at f9>lge eller 
staa imod - for en saadan For
staaelse af Grundtvig er Muligheden 
naturligvis ikke forsvunden. Men 
den vil vise sig at vrere saa vanske
lig, at lykkes den ikke i J(,raft af no-

get som er mere end stor intellek
tuel Myndighed eller restetisk Kunst, 
ligger der ikke en nationalt betyd
ningsfuld Strpmning bag, vil den 
vrere aldeles vrerdilps. Der er me
get lidt Mening i at tage Grundtvig 
op til Prpvning; og at foretage Pro
cessen med negativt U dfald, nytter 
ingenting til. En 'Kritik af hans 
Vrerker, hans Tanker, hans Evner 
og Inspirationer giver intet Udbytte, 
der kan anfregte hvad det danske 
Folk forstaar ved Navnet Grundtvig, 
eller g9>r Skaar i Grundene til at 
han, med forskellige Tiders Opfat
telse af ham, vil mindes saalrenge 
dansk Tunge kendes. Hans N avn 
vil staa mregtigt mindende og in
spirerende som Grundtvigskirken 
paa Bispebjrerg. Og, selv om den -
som den gamle Frue Kirke - skul
de falde for Blus og Brande og blive 
genopf9>rt i en efter den Tids Raad 
og Smag aldeles forandret Skikkel
se, vil Mindet om Grundtvig paany 
og fornyet .frestes ved den - lige
som hvad der knytter sig til hans 
Navn allerede har forandret sig gen
nem et Par Menneskealdre siden 
hans D9>d. 

Grundtvigs Vrerker har lrengst 
ophprt at vrere hans Monument. De 
kan heller ikke kaldes Kilden til 
hvad der nu forstaas ved Grundtvig. 
Den der er fremmed for dansk na
tionalt Aandsliv og ikke fpler · sig 
draget af dets Love for Illusionis
me, vil ikke kunne begribe Grundt
vigs V&rd af dem. Eller rettere : 
man vil blive klar over, at det be
ror hos denne overvrettes frugtbare 
Skribent paa noget, der ikke ned
freldes i Litteratur - i hvert Fald 
ikke af ham selv. Kun kan man 
ane - vresentligt gennem hans Sal
mer - en Storhed, den rene blatte 
Storhed; der nreppe verificeres af 
hans Vrerker eller fyldes af hans 
Tankers Sandhedsmagt, hans Livs-
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fplelses Trylleri - Sandheds Mar
mor ligger halvblottet, uforrnet i 
hans Bjrerge - men derirnod af den 
Virkning, han paa anden og videre 
Haand har. pvet. At forstaa Grundt
vig er i sin Oplevelse at vrere med 
etsteds i disse Sh'prnrne af Liv, der 
udgaar fra harn. !Ians skabende 
Kraft bliver fprst aabenbar for den, 
der skaber med paa noget fra barn 
- saaledes som enhver skaber, der 
hengiver sit Hjrerte i Liv. Og det 
er god nordisk Visdom, at rnit 
Lands, min Kreds's, min Stues Li
denhed skader mig ikke, naar Livs
strprnrnen �aar derigennern. 

Hvad dette rurnrner og er begrren
set af, vil rnaaske blive klart, naar 
man forspger at sarnrnenligne sit 
Grundindtryk af Grundtvig med 
dem af H. C. Andersen og Kierke
gaard . .  De er begge langt stprre 
Kunstnere, begge nok saa rnenne
skelige, Kierkegaard tillige at fore
trrekke som Aand. De skabte di
rekte ud af deres Evner, noget der 
·staar af sig selv. Grundtvig er en 
indirekte Skaber. Han har det som 
alle vi andre, hvern -det at indfange 
Liv i Kunst og saaledes give det 
videre, stadigt bevarende sig i sin 
Form og derved frembringende .sin 
Virkning, - det er over Evne, for
undes os tilfreldigt. Vi ligger under 
for de givne og genkornrnende Orn
strendigheder, de gaar over os eller 
de tager os. Vi kan kun fplge dem, 
- vi er kun, hvad vi er, naar det 
Liv, som .er os beskaaret, gpr os til 
noget, � vi frernbringer kun V rer
dier indirekte. Saaledes er Grundt
vigs Salrner kun Gudsdyrkelse, Men
neskeopbyggelse ved at forstaas 
kristeligt, ved at synges i en Kirke, 
af en Menighed, ved at ledsage 
Kirkeaarets og Kristenlivets Gang. 
De er nreppe rnere - der er vist 
ingen Grund til at frygte for at de 
gnmdtvigske Sa}rner, som Folke
kirken har kunnet bruge, bliver 
okkuperede af de borgerlige Livs
f esters Prrester. Men H. C. · Ander
sens lEventyr behpver intet lEven
tyr-Hus; Kierkegaards Tanker be-

hpver intet Forkyndelses-Sted ; de
res Form er deres Frerntrreden ; de 
er Kunstvrerker som det rnenneske
lige Legeme er det, Natur som den 
rnenneskelige Aand . . H. C. Ander
sen har i sin Kunst fanget det 
»levende Ord», der hos Grundtvig 
blev dels en predagogisk, dels en 
kristelig-mythologisk Formel; . An� 
dersens /Ev·entyrkunst hviler lige-

. som Grundtvigs Skole- og Kirke
tanker. paa den fine, dybe Viden 
om at Forstaaelse beror paa Op
levelse. Kierkegaards Syn paa K.ri
stendornmeri. lpfter den op i Uaf
hrengighed . af historisk Udgangs
punkt og alskens halvallegorisk 
Fortollming af Tidernes Gang. Der
irnod Gnmdtvigs Tanker har ikke 
Basis og Bestaaen i sig selv og hans 
Digtning kun i ringe Grad. Bortset 
fra, at man rnaa foretage et U dvalg 
af hans Ideer ikke blotorn Kristen
dom, men Menneskeliv overhovedet, 
fordi de slaar hinanden ihjel ind
byrdes, medrnindre man vil holde 
sig til de sidst ytrede, - saa er de 
i sig selv kun Tolkninger ; de faar 
deres Fylde af historiske Begiven
heder, som de naturligvis hverken 
kan gpre overflpdige eller frem
trylle igen i fuld Virkelighed. Der
for er al hans Tale sindbilledlig -
og al Grundtvigianisrne saaledes 
efter harn. Han forrnaar ikke at 
forrne Tanker af en stprre Vregt
fylde end dem, af hvis Metal vi dan
ner vort daglige Livs Vrerktpj. Dog 
at kunne dette_er visselig stort ; men· 
der findes ligesaa eller endog rnere 
npdvendige Tanker af stprre V regt
fy lde. At kunne frernfinde og for
tolke det betydningsfulde i Historie 
og Digtning - at knnne paastaa 
med hele sin Aands . lErlighed at 
finde en Aabenbaring i en kort 
Formel efter Fortolkningen af hvil-

. ken, udf0rt af En selv, alle Vidnes
byrd haver sig at rette, endslq1nt i 
vidtstrakt Frihed for Enhver anden 
til at tolke anderledes, - det krre
ver stort Syn, stor Tro, stor Tillid, 
det krrever sreregen Begavelse og 
Karakter, men det udelukker lkke 



stort Fantasteri, hvis rigt variable 
Ejendommelighed ikke er nogen 
Forbedring. 

JVJ.ennesker, der har deres aande
lige Udgangsp_unkter paa Fastland · 
udenfor det Grundtvigske Myte-Hav, 
fpler sig i de frerreste Tilfrelde op
fordret til at begive sig ud paa det. 
l\fan fpler overfor det, d. v. s. over
for · ham selv, h-vad han kort f pr 
sin Dpd udtrykte i sit sidste Digt : 

»Stormene er frygtelige, 
stille staar her :Mandevid, 
n�rmest er de dpdes Rige, 
nemt det er at stcevne did ; 
men o ve for Uglesangen, 
bundlps der er Undergangen !» 

Saadan som erfaringsrige Oldin
ge, der endnu ind i det sid5te be
varer deres Udtryksevne, ofte for
maar det, Ansigt til Ansigt ined Dp
den, har Grundtvig i disse Ord givet 
et synsk Billede af noget Livet 
igennem betydningsfuldt i hans 
eget Vresen, ikke i dets Helhed, men 
i et afgprende Grundtrrek deraf. 
· Han udtrykker Fplelsen af, at midt 
i al hans vreldige Livskraft lurede 
Dpden i ham, ikke Dpden i den le
gemlige Betydning, men den der 
ligger i, at Livskraften ved sin 
Overvretteshed er sin egen Fjende. 
Denne Fplelse, Truslen om en Selv
pdelreggelsens vilde Hvirvel i den, 
der har mere Natur i sig end Aand, 
forstod Grundtvig ikke, han kendte 

. den kun, naar den viste sig i nresten 
hallucinatoriske Former som Djrev
leangst og Dpdsfrygt. l kke blot Sp
ren Kierkegaard, men ogsaa H. C. 
Andersen var i den Renseende klo
gere end han. Om man nu skal 
udtrykke Sagen saadan, at den be
ror paa hans saakaldte Sindssyge, 
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eller man skal holde sig indenfor 
Ansvarslighedens Grrenser og sige, 
at hans Begreber om godt og ondt 
var forsmredeligt pi'imitive - i 
hvert Fald er der ganske vist noget 
naturligt gribende i disse Fplelser, 
naar Grundtvig udtrykker dem, 
men navnligt noget frastpdende og 
for et Menneske, der bestrreber sig 
paa Holdning trods lndsigt i sit 
Vresen; noget ufrugtbart og vild
ledende. Forestillinger om at holde 
sig i Ave udover simpel borgerlig 
Prenhed var Grundtvig fremmede 
og afskyelige ; mod sligt fplte han 
samme hellige Vrede, d. v. s. Fan
tastens Hovmod, som naar han 
tordnede profetisk imod sine Fjen
der. Naar Naiviteten optrreder saa
ledes, er den gold, og den naturlige 
JErbpdighed for den glipper ; -
»Stormene er frygtelige, stille �taar 
her Mandevid, nrermest er de Dpdes 
Rige, nemt det er at strevne did», 
- trods al Vitalitet _og Natur
Vrelde. 

Men dette glemmes i Myten og 
maa glemmes for dens Skyld. Saa
ledes fplte ganske vist mange af 
hans Samtids Bedste overfor ham, 
fordi de ikke havde at gpre med 
den Grundtvig, som e1· efter den, 
som val'. Saalede_s f pler ogsaa man
gen Personlighed af romersk
katholsk Struktur. Saaledes f pler 
enhver, hvis Aand er anlagt til at 
ville fylde eller opstille eller blpt 
naa frem til Udtryksformer for et 
Kultur- og Religionsstanc;lpunkt, der 
strreber mod det Absolute og mod 
.Msluttethed. 

Men det er det modsatte Anlreg, 
der er strerkest brerende i Grundt
vig-Myten. 

E. F. 
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RAM O N  L U L L  

Ill. 
Mens Ramon var i Montpellier 

hadde hans hustru vendt sig .  til 
myndigheterne i Palma og faatt ut
nrevnt en slegtning av sig som ad
ministrator av fa.miliens eiendom
mer »fordi hendes mand var blit 
saa hengiven til det kontemplative 
liv, saa han ikke duget ti1 at vare
ta deres timelige velfrerd».  Dermed 
var Ramon 10st fra sine forpligtel
ser i hjemmet. Han var nu en 
mand paa vel firti aar. 

Han ' drog til Miramar. Klosteret 
laa ved sjpbredden nord paa pen, 
litt oppe i fjeldsiden som denga.ng 
var klredd med ekeskog. Trakten 
gjrelder for den skjpnneste paa hele 
Mallorca, srerlig er solnedgangen 
over havet underfuldt skjpn set fra 
Miramar. I beretningen om Blan
quernas liv · i eneboet skal Ramon 
ha fortalt sine egne minder fra 
Miramar. 

Hver nat ved midnatstid staar 
Blanquerna op og aapner sit celle
vindu. Med blikket frestet paa him
melen og stj ernerne begynder han 
sin bpn »forat hele hans sjrel kun
de vrere med Gud» .  Han ber indtil 
dagen gryr og munkene gaar til 
klosterkirken, da fplger han med 
dem til messen. Derefter gaar han 
op i aasen eller langs stranden, til 
han er uthvilt paa krop og sjrel, 
og saa · v,ender han tilbake til stu
dierne i sin celle. Han ber de ka
noniske tidebp:nner like.som mun
k.ene, og efter ters nyter han et let 
maaltid av grpnsaker og vand;  si
den arbeider han i haven » for ikke 
at forfalde til m_akelighet og for at 
holde kroppen frisk, saa den kan 
taale anstrengelser» ,  indtil middags
'maaltidet. Bpnnen efter maaltidet 
sier han alene i kirken, og siden 
sover han, helst ute ved fonhenen 
i haven, _indtil solnedgang. Derefter 
gaar han atter op paa fjeldet for at 
be. Oftest vaaker han hele natten 
»Og saa stor kjrerlighet og .. liden-
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skap fyldte Blanquerna under bpn·· 
nen saa Olll han sovnet ind under 
den tyktes det ham som om han 
endda var med Gud, likesom i kon
templation.» 

En hel raikke av hans bpker blev 
ti1 i de to aar han var i Miramar. 
»Boken om hedningen og de tre vise 
maind» .fik vistnok sin endelige 
skikkelse her. En filosof som ikke 
har nogen ,·eligion reiser i1t for at 
spke kundsJrnp og kommer til en 
underdeilig skog. Ved en kilde i 
skogen trreff er han de tre vismrend, 
en jpde, en kristen 0g en saracen 
som faar sig trrernes og blomster
nes og kildens symbolske betydning 
forklart av den skjpnne jomfru ln
telligencia. · De tre vismrend frem
stiller nu hyer sin religion for hed
ningen. 

Som altip forspker Ramon at 
vrere i:etfarndig. Han lar baade jp
den og saracenen fremstille sin tro 
med pathos og inderlighet. Jpden 
sier bl. a . : ' »Av kjrerlighet til Gud 
holder vi u� det fangenskap som vi 
lever i, fora�tet baade av de kristne 
og saracen{lrne. Og om ikke Gud 
vilde komJlle os til hj elp, os som 
kunde faa vor frihet hvad dag som 
helst, bare vi vilde overgi . den lov 
som vi leve,· under, da kunde Hans 
kjrerlighet og Hans magt og retvis
het ikke vrere fuldkommen � men 
det er umulig.' Og fordi vi vet · at 
det er umulig stoler vi sikkert paa 
at Gud vil sende os den lovede Mes
sias, som skal ifpre os ut av fangen
skapet» .  H�n nrevner at hans folk 
har to ganger f pr levet landflygtig, 
engang i sytti aar og en gang i fire 
aarhundreder, men dette sisste ek
sil har snart varet i tretten hundre 
aar. Hedniµgen sppr, om det da 
ikke kunde vrere at der hviler en 
syndeskyld paa folket, siden disse 
sisste ulykker har varet saa lrenge, 
og om det ikke er bod og omven
delse som Herren venter paa, fpr 
Han kan komme sit folk til hjelp ? 



Saracenens ord er for en stor del 
tatt ut av koranen. AUer og atter 
blir det fremhawet, hvad de tre vise 
mrend har frelles, troen paa en ene
ste Gud, paa Hans almagt, godhet 
og retfrerdighet, paa evig liv, hvor 
hyert menneske skal h0ste som han 
saadde under sit jordliv. Men den 
kristne har i troen paa Guds men
neskevorden og soningsd0d, hvis 
frugter Han er villig til at dele med 
alle menneskes," en kilde til tro, i.kke 
bare 

. 
paa Guds godhet og retfrer

dighet, · men paa Hans milde naade 
og Hans !i)mhet. 

I »Boken om den Helligaand» ri
der den samme skj0nne jomfru In
telligencia i den samme allegoriske 
blomsterskog og vander sin hest 
ved den samme kilde. Nu er det 
en ortodoks grreker og en katholik 
som hviler i grresset og disputerer 
om det omstridte Filioque i tros
bekjendelsen. Igjen forspker Ra
mon at, forstaa ogsaa det andet par
tis standpunkt og_ at klarlregge baa
de det som ener og det som skiller. 
Etpar lange digte fra denne tid, Vor 
Frues Sorger og Vor Frues Tide
bok, er fylde �v reminiscenser fra 
troubadourernes sang. Paa samme 
maate som utallige middelalders
digt - deriblandt det islandske 
Lilja - er det Kristi livs historie 
og teologiske betragtninger som Ra
mon sretter paa vers, men hver 
strofe begynder eller slutter med 
eIJ. h�nvendelse til J omfru Maria 
som kjender alle disse ting bedre 
end de levende mennesker og ved 
sin forbpn kan oplyse digteren, saa 
hans indsigt vokser og hans kjrer7 

lighet til Gud 0kes. 

21 2 

I 1277 brpt Ramon op fra Mira
mar og drog til Roni. Hans maal 
var intet mindre end at faa paven 
og kardinalerne til at oprette kol
legier efter m0nster av Miramar 
over hele den vide verden ; sprog- · 
studierne skulde bare utvides til at 
omfatte alle hedenske tungemaal 
»forat hele verden kunde bli om
vendb> .  Pave Johan XXI var selv 
en av tidens store lrerde, og han 

hadde vist brrendende iver .for mis
sionerne. Det har Ramon sagtens 
visst. Men da han kom til Rom 
var paven netop dpd. Hvorfor Lull 
blev i byen og aventet valget av en 
ny pave vet man ikke - bare at for
holdene i Rom beredte ham bitter 
slmffelse, hver gang han kom dit. 
Ramon forsvandt, og om hans liv i 
de fplgende fem aar vet man meget 
litet sikke1t - bare at han tok ut 
paa en vreldig reise ut til de ytter
ste grrenser av kristenheten og end
da lrenger. Traditionen sier at han 
skal ha bes0kt England, Danmark, 
Gotland, de slaviske 0stersj0land, 
»hvor hver mand tror at han har en 
gud paa sin aker og en anden i stal
den og endda en ' ,gud i sin have». 
Tartarerne i Rusland har han hat 
kjendskap til, men en vet ikke sik
kert hvor meget som skyldes selv
syn og hvad som han har h0rt av 
andre reisende. Til Palrestina og 
Nordafrika kom han, men at han 
selv har vreret i Abessinien og hos 
de negerfolk som han fortreller om, 
er ikke visst. 

I 1283 dukker saa Ramon plud
selig op i Montpellier hvor domini
kanerne holdt generalkapitel. Han 
hadde f0r staatt ordenen nrer, og . 
han hadde sikkert gaatt ut · fra at 
prredikebrpdrene med begeistring 
vilde slutte sig til hans planer for 
en verdensomfattende mission. 
Istedet · fik han en kjplig mottagel
se hos de lrerde munke - de fandt 
hans »methode» dilettantisk og 
hans planer fantastiske, mindet 
ham om at han var lre.gmand . og 
autodidakt. Ramon tilgav aldrig 
dominikanerne dette og beskyldte 
ordenen for !unkenhet. Den gjorde 
gjengjreld og fors0kte, efter hans 
dpd · at :faa hans skrifter tilintet
gj ort som fulde av vranglrerer, 
»Lullismen», den methode som 
fransiskanerne hadde utviklet paa 
grundlag av Ramons »Art» fordre
vet fra alle hpiskoler. 

Ramon blev i Montpellier etpar 
aar. Kong Jacme Il blev fordrevet 
fra · Mallorca . av sin brorspn og be-



holdt av ·alle sine besittelser bare 
Roussillon - imens studerte hans 
foräums seneschal, holdt selv fore
lresninger og skrev sit mesterverk, 
romanen »Blanquerna». Den hand
ler om Ramon Lulls sjrels lamgsler 
- alt han pnsket at utrette til 
Guds rere o.g menneskenes frelse, 
om hans tro paa at en kristen mand 
som betingelseslpst gir sig hen fil 
Gud og med udelt vilje kjremper 
Hans kainp kan gjpre undere. M�n 

· han gjpr _ikke sig selv ti1 roman
helten - han indfprer sig selv i 
boken som »Ramon narren», 
»Kjrerlighetens narr», han krysser 
Blanquernas vei i forbigaaende saa 
at si. Men Blanquerna · er den rene 
yngling som fra barnsben av har 
higet efter at faa leve i stilheten og 
skogensomheten, uavbrutt samta
lende med den Elsk,ede i bpn og 
kontemplation. Men paa sin frerd 
ind i skogene for at spke et sted 
hvor han kan bygge sit enebo blir 
han kaldt tilbake til det aktive liv 
- eventyr paa eventyr mpter ham 
og fprer ham til hytter og slot, hvor 
han faar lagt paa sig opgaver som 
han for Guds skyld ikke 'kan negte 
at ta op. Han blir f prt til et kloster 
som 'lider under invasion av verds
lige, tugtlpse gjester - Blanquer
na omvender dem, men murilrnne 
som er blit smittet av den onde 
aand forlanger at Blanquerna skal 
bli hos dem. Han blir abbed, han 
faar ansvaret for en masse m-enne
skers · aandelige og timelige . velfrerd. 
Den verdslige biskop i hvis stift 
klosteret ligger kommer i strid med 
Blanquerna, men blir omvendt -
og . meget mot sit pnske blir Blan
querna valgt til biskop i den andens 
sted og maa ta paa sig nye, endda 
svrerere opgaver. Paa sit embedes 
vegne maa han reise til Rom, og 
der blir han valgt til pave. Men 
manden som aldrig negter at gjpre 
det arbeide Guds tjeneste lregger 
paa ham omvender alle som kom
mer· i kontakt med ham, institutio
nerne blir reformert, Kirken selv 
fornyet i hund og grund, ivrige og 
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modige hrererav missionrerer strpm:. 
mer ut over kristendommens grren
ser. Og endelig, mot slutten av sit 
liv, t�r Blanquerna lregge ned tia
raen og puste ut i et enebo, hvor 
skog og hav og fjeld og fugler og 
dyr og blomster er som koret i hans 
lovsange til den El.skede. Dette av
snit av »Blanquerna» er »Boken om 
den elskende og den Elskede» -
en av juvelerne i alle tiders reli� 
gipse poesi. 

Ramon selv skulde aldrig mere 
finde blivende sted paa jorden. Han 
reiste til Rom igjen i 1285, gjorde 
en avstikfoer til Bologna, hvor han 
igjen forspkte at komme til forstaa
else med dominikanerne. Hos pave 
Honorius den fjerde fik han endelig 
stptte for sine planer. Paven oprettet 
et missionskollegium i Rom efter 
Miramars mpnster og arbeidet for 
at faa oprettet flere rundt om i lan
dene, bl. a. i Paris; Dit reiste Ra0 

mon, vistnok mred pavelig anbefa0 

lingsbrev til Pariseruniversitetets 
kansler. Et aars tid studerte og 
forelreste han ved dette og skrev 
utrrettelig bpker som skulde paa0 

skynde v,erdens omvendelse. Niko
laus den fjerde blev pave, og Ra0 

mon drog over Montpellier til Rom 
for at forelregge ham sin plan til 
det hellige lands gjenerobring - nu 
var han kommet til at tro, ,et kors
tog maatte til for at skape basis 
for missionsverket, og · det . kunde 
lyfokes, hvis bare de kristne ifyrstei· 
holdt fred indbyrdes. Mens han 
var i Rom kom budskapet om at 
de kristne hadde tapt den sisste 
rest av riket »Oultremer». Acre 
var faldt, i mai 1291. 

Nu vilde ikke Ramon vente lren:. · 
ger paa medarbeidere. Han drog til 
Genua og tinget sig plass paa et 
skib som skulde gaa til Nordafrika. 
Det fik staa sin prpve, om han med 
sin »Art» kunde overbevise de van
tro om Guds Spns offerdpd. Men 
rlen· selsomme mand var blit en
slags berpmthet i disse aar ; Genue
serne hyldet ham som helgen og 
undergjprer, Og Ramon mistet mo-



det - han var bare en fattig syn
der. Hvis han i det hele slap iland 
i Barbariet vilde sikkert ikke mau
rerne hpre paa ham, ialfald ikke la 
ham faa komme til orde. De kom 
bare til at stene ham eller sprerre 
ham inde -- og han hadde · endda 
saa meget ugjort. Han lot skibet 
gaa fra sig. Straks efter kom reak
tionen - nu syntes han, han hadde 
negtet at gi Gud det Han bad ham 
om, han hadde vist vantro og feig
het og foragtet Guds mindste smaa 
ved sin mangel paa tro. Han blev 
syk av sorg og anger, saa hans om
givelse trodde han kom til at dp 
eller miste forstanden. Uhyggelige 
visioner pinte ham - og i sin yt
terste fortvilelse besluttet Ramon at 
bpie sig for Guds dom, uten at be 
om naade - han skulde gj erne gaa 
til Helvede, hvis bare Gud vilde la 
hans arbeide brere frugt i andre 
sjreles frelse . .  Saa fik han hpre at 
en galei laa seilklar i havnen, frer
dig til at gaa til Tunis. Syk som 
han var lot Ramon sig brere om
bord, og ikke fpr var skibet i rum 
sjp, fpr Ramons mystiske lidelser 
var som blaast bort og han fyldtes 
av ubrendig fryd og vaagemöd. 
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Straks · han var kommet til Tu
nis gik han dumdristig op til byens 
berpmteste muhammedanske teo
loger og utfordret dem til disputas 
- han erklrerte sig villig til at bli 
musulman, hvis de kunde overbe
vise ham om at deres religion var 
den sande. Og virkelig fik han 
istarid en rrekke offentlige disputa
ser med det resultat at han vandt 
konvertiter, saa mange saa kalifen 
blev rredd, frengslet ham og lot ham 
stille for retten. Ramon blev dpmt 
til dpden, men paa en av de mau
ris�ty teologers forbpn blev dommen 
forandret til landsforvisning. Da 
han fra frengselet blev f prt ombord 
i et italiensk skib, forsS'ilde den op
hidsede befolkning at rive ham fra 
hans eskorte for at stene ham. Blo
dig og overspyttet kom han ombord, 
og forspkte at snike sig i land igjen. 
Han hadde set, at han kunde vinde 

sjreler for Kristus, hvad gjorde det 
da om dpden var ham viss fpr eller 
senere, hvis han blev i Tunis -. 
Tilslut lot han sig allikevel over
bevise om at for pieblikket kunde 
han ikke utrette noget her. Men 
han visste, han maaUe tilbake hit. 

Baaten satte ham i land i Neapel. 
Han forelreste der, skrev og prreket 
for maurerne som der var mange av 
i byen. Sommeren 1294 spurtes det 
at en asketisk eremit var blit valgt 
til pave - og Ramon ilte til Rom, 
viss paa at undernes tid nu maatte 
komme. Hans missionsplaner had
de faatt endda videre omfang -
de tartariske folkeslags omvendelse 
var like vigtig som saracenernes og 
jpdernes. Endda hadde storparten 
av de mongolske stammer ikke no
gen religion at kalde for, og de var 
villige til at bytte sin uklare og be
klemmende shamanisme med en 
tro som bpd dem et rikere aandelig 
liv. Kristne missionrerer blev godt 
mottatt hos dem. Men baade jpder 
og muhammedanere arbeidet paa at 
omvende dem til sin religion. Ra
mon trenkte f prst og fremst paa 
sjrelenes frelse. Men han saa klart, 
og han sa det � blev alle diss.e asi
atiske folkeslag muhammedanere 
eller' jpder, saa vilde det betyde en 
frygtelig fare for hele kristenheten. 

Hadde han fundet tilstrrekkelig 
forstaaelse kan det hrende, at hele 
verden vilde ha set anderledes ut 
idag. Geografisk er jo ikke Europa 
nogen verdensdel, bare en halv0 
paa den asiatiske kontinent som 
Indien og Bakindien. �uropa er en 
aandelig verdensdel, skapt av den 
katholske Kirke, saa langt den 
naadde at brere utover evangeliet 
om at Gud har elsket verden saa 
han gav sin enbaarne Spn hen for 
at ikke en eneste sjrel skal gaa for
tapt, medmindre den selv vil det 
- og · sammen med lreren om hver 
eneste sjrels enestaaende og evige 
vrerdi bragte den det den hadde op
tat i sig av arven .fra Hellas og Rom, 
antikens tanker om den menneske-



lige personlighets vrerdighet og 
vrerdi. 

Men i Rom utviklet forholdene 
sig fra galt til vrerre under den hel
genagtige oldings pavedpnime. Der 
skete ikke det mirakel at den ver
densfrenimede eneboer viste sig som 
en handlingens mand, istand til at 
skape ro og _orden i en opreven tid. 
Cplestin den femte abdicerte efter 
nogen maaneders regjeringstid, som 
Blanquerna - bare at han aldrig 
hadde regjert. Efter ham fulgte 
B onifacius den ottende. Ikke hos 
ham heller fandt Ramon den stptte 
han bad om. Hans bitterhet fik ut
tryk i et langt. digt, »Desconort» -
det betyr trpsteslpshet. Endda en
gang mindes Ramon sin vilde ung
dom, sin omvendelse og sit arbeide 
i mere end tredve aar for at fpre 
menneskene til den Elskede - han 
ser ikke noget resultat av det. De 
som har magt til det vil ikke hjel
pe ham, de regner ham for en fan
tast-. Ute i en skog mpter han 
en eremit, som trpster ham som 
Jobs venner, minder ham om alle 
hans feilgrep og hrevder, at ingen 
mand kan bevise de kristne tros
sandheter med argumenter. Ramon 
protesterer: det har han jo heller 
aldrig ment,menneskenes indskrren
kede lille forstand kan ikke fatte 
det grrenseslpse. Men saa meget 
'vrerd er dog den forstancl som Gud 
har gitt dem, saa de maa kunne 
forstaa, de bp1; bli kristrie og tj ene 
og elske Gud. Og Ramon mener om 

. sig selv, Gud har latt ham skjpnne 
saa meget, saa han maa gjpre regn
skap for hvordan han har nyttet de 
betroede talenter. Eremitten trps
ter ham - Gud er retfrerdig, Han 
vil nok gi Ramon lpn for alt som 
han i god tro har forspld at utrette 
for . Gud. Ramon bryter ut - han 
kjender hans Elskede og elsker 
Ham. Eremitten brister i graat, og 
han og Ramon falder i hverandres 
armer og kysser hverandre -. 

Efter at han hadde fuldfpd dette 
digt, som kjenclere av catalan hol
der for hans sproglig skjpnneste og 
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mest musikalske, drog han til As
sisi og lot sig opta som tertiar i 
fransiskanerordenen. Minoritterne 
hadde lrenge vist ham den sympati 
som han forgjreves hadde spkt hos 
dominikanerne, og efter sin dpd blev 
Beat Ramon Lull regnet mellem 
fransiskanerordenens hellige. Det er 
vel en av grundene til at legenden 
har kunnet gjpre ham til munk -
Ramon levet og dpde som. lregmand. 
Men romantikens literrere tradition 
som kastet sig over »Raymund Lul
lus» kjendte tildels bare · ganske 
overfladisk til katholicismen: man 
visste jo det at de katholske prester 
vaaket skinsykt over sine forrettig
heter. Nu var presterne i de prote
stantiske samfund f prst og fremst 
prredikanter og var ofte svrert uvil
lige til at taale lregprredikanters op
trreden. Man var ikke opmerksom 
paa at presterne i .den katholske 
Kirke blir indviet til at forvalte 
sakramenterne, at prreke var ikke 
deres fprste opgave som prester ----' 
ofte forspmte de den da pgsaa. Den 
katholske Kirke har glpdelig fa.tt 
lregprredikanter komme til qrde, 
med undtagelse akkurat av de hrer
meste aarhundreder efter renressan-. 
cen, cla det selskap av veltalende 
lregmrend som hadde faatt boltre 
sig paa dens prrekestoler nok kunde 
gjpre forsigtighet her tilraadelig. 
Men f. ex. St. Franciskus var lreg
mancl og hadde fra fprst av trenkt 
sin orden som et forbund av lrog
prredik,anter - en frelsesarme, «in 
man vil ; selv kvindelige lregprre
dikanter findes mellem de kanoni
serte helgeninder. Kvinden skal tie 
i kirken, saan oversatte man St. 
Pauls uttalelse i saken - men der� 
for kunde jo den hellige Hildegard 
godt prreke paa kirkegaarder og 
torv i tyske byer, og S :ta Katerina 
og S :ta Colomba av Rieti holde 
.bod_sprrekener i pavepaladser. 

Ramon blev ved at flakke og at 
skrive, - han er i Genua, Mont
pellier og Paris igjen. · Ved aar
hundredeskiftet er han i Barcellona. 
Kong Jacme II var herre paa Mal-



lorca igjen, og Ramon gjester sin 
Jpdeby, Palma, og prreker for jpder 
og arabere paa perne. Da faar han 
hpre at »Stor-Tartaren» er blit herre 
over hele Syria og Palrestina. Det 
vilde si at l�delsen inden Islam 
mere og mere gik over til tyrkiske 
og tartariske folkeslag, som nylig 
var blit konvertiter til muhamme
danismen og trodde fast, fanatisk 
og puritansk - mens skepticisme 
og mysticisme hadde spredt sig in
den den arabiske verden. Ramon 
tok skibsleilighet til Orienten -
med en masse nye kontroversielle 
skrifter i bagagen la han ut fot at 
omvende Stor-Khanen og haTuS folk. 
Han kom til Armenia. Og vendte 
tilbake til Montpellier. I Lyon traf 
han atter en ny pave - Clemens 
den femte. Atter drog han til Paris 
og der hprte Ramon Lull, som var 
en hvitskjegget olding nu, forelres
ninger hos en ung fransiskaner fra 
det vilde Vesten, Duns Scotus. Og 
pludselig bryter han op og reiser til 
Nordafrika. 

En vakker dag dukker han op paa 
torvet i Bugia nrer Tunis, ropende 
med· hpi rpst: »De kristnes lov er 
hellig og sand og maurernes ervrang
lrere, det er j eg rede til at bevise». 
En rasende folkemasse kastet sig 
over gamlingen, og merkelig nokk, 

. de slog ham ikke ihjel paa flekken 
men slrepte ham for kadien. Endda 
merkeligere forekommer det os at 
kadien skal ha tatt imot Lull med 
en viss velvilje og anordnet en for
tnelig disputas mellem den kristne 
og nogen muhammedanske herde. 
Han beskyttet Ramon mot en ra
sende mobb som vilde stene ham, 
og i alle da m:aaneder Ramon laa i 
frengsel i Bugia fik han stadig be
S!'}k av saracenske visinrend som 
forspkte at omvende ham til Islam. 
Med en · av dem kom han overens 
om at de · skulde utveksle skrifter. 
Resultatet blev en bok, » Disputa
tion mellem Ramo,i den kristne og 
Hamar saracenen». Efterat han i 
1308 var . blit deportert igen fra 
Bugia sendte han eksemplarer av 
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den til paven og kardinalerne. Den
ne gang paapeker han bl. a., at mens 
muhammedanerne som i hans eget 
tilfrelde tilbyr eventuelle konvertiter 
alle optrenkelige materielle fordeler, 
og ogsaa opfylder sine lpfter mot 
renegater, saa er det mangen gang 
vanskelig for en konvertit fra Islam 
til katholicismen at faa den niod
tior.ftigste hjelp eller finde en liten 
smule nrestekjrerlighet hos sine nye 
trosfreller. Det er dumt, foruten at 
det er ukristelig. Igjen peker han 
paa faren .fra pst - men kristens 

heten mangler baade religiios iver 
og verdslig visdom nu. 

Paa veien fra Bugia led han 
skibbrudd og blev med niod og 
neppe reddet, men mistet alle . sine 
bioker og klrer, - kom i land i Pisa, 
elendig efter frengelsesopholdet og 
sjiofrerden. Dominikanerne i byen 
tok godt imot ham, og i deres klos
ter tok han straks fat paa flere nye 
bioker. Nu hadde han fattet en plan, 
lworefter alle ridderordenene skul
de slaas sammen og omorganiseres, 
og pisanerne utrustet ham med pen
ger, anbefalingsbrever og lpfter, 
drog Ramon avsted for at finde pa-· 
ven i Avignon. Netop paa den tid 
hadde Clemens den femte forsmre
delig bioiet sig for kong Filip den 
Smukke og samtykket i processerne 
mot den avdiode pave Bonifatius 
den ottende og mot Tempelherre
ordenen ; paa den .anden side gik 
han med liv og sjrel op i planerne 
om det ulykkelige korstog av 1310 
- han hadde git nitti tusen flori
ner til Hospitalsridderne som skul
de spille en ledende · rolle. Men da 
Ramon kom med sine raad blev han 
skjiovet unda. 

Hen vendte tilbake til Paris, fore
lreste, og denne gang for overfyldte 
hioresaler; Universitetet gav l1cam 
vidnesbyrd om at der intet fandtes i 
hans lrere og slrnifter som stred mot 
den katholske tro. Her skrev han 
bl. a. ved juletider 1311 sin traktat 
om »Det lille barn Jesu fiodsel» : 
Seks skjpnne damer som heter 
Bion, Lovprisning, Miskund, Anger, 



Syndsbekjendelse og God Gjerning 
er hlit forjaget av Verden. Syke av 
sorg over uretten og elendigheten 
mellem menneskene har de beslut
tet at flygte ut i prkenen og gjemme 
sig for sine forfplgere. Men Bpn 
fil'lder paa et bedre raad - de val
farter til Betlehem, finder barnet i 
krybben og tilber det. Hver synger 
sin sang. til Jomfru Maria - i hen
des Spn har de fundet den som kan 
omvende :i;nenneskenes haarde hjer
ter, og nu vet de at de skal spke 
trpsten for alle sine sorger, ikke ved 
at gjemme sig i pdemarken men ved 
at tjene Jesus med inderligere hen
givenhet. 
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Til koncilet i Vienne samme aar 
indfandt Ramon sig, atter lette han 
efter fol'staaelse for sine studie
huser for missionrerer, en ny ridder
orden og kamp mot Averroismen. 
I et skr1ft fra denne tid forsvarer 
han sig mot dem som kalder ham 
en fanatiker og en fantast. Fan
tasten det er ikke han som i fem
ogfirti aar har kjrempet og arbeidet 
for Guds rikes utbredelse, men alle 
som spler bort sit liv paa smaalig 
sti'id og strrev for fattigslige egen� 
interesscr. 

Aaret efter reiste han hjem til 
Palma. Han var nresten otti aar 
gammel, men det var ikke hans me
ning at ende sine dager i fred. 
Tvertimot, han gjpr sit testamente. 
Han gir »sit legeme til ormene og 
til jordens stpv, for at vindene kan 
blaase det omkring saa ingen hus
ker det :inere :.__ - - sit hjertes 
lrengsler og hegjrer og · sine pines 
taarer til alle som elsker hans El� 
skede og av kjrerlighet drives til 
at gjpre bod � dem testamenterer 
han ogsaa sin fantasi, forat de med 
den skal kunne forestille sig . den' 
Elskedes herlighet og helvedes hres
lighet. Til den Elskede gir han sin 
hug, fornuft og vilje. Og til alle 
syndere den angst som skilte barn 
fra den Elskede naar han treilkte 
paa sine synder». Det lille han eier 
av jordisk gods skal fordeles mel
lem hans spn, datter og svigerspn, 

dominikanernes og fransiskanernes 
klostere i Palma, nogen nonneklos
tere og fattige · barn. Sit bibliotek 
og avskrifter av egne verk.er deler 
han ut til en rrekke klostere med 
paalreg om at bpkerne skal opbe
vares omhyggelig ; lrenket fast til 
lresepulter skal de gjpres tillgjreng
lige for alle som pnsker at studere 
dem. Da han saan hadde beskikket 
sit hus, drog han via Sicilia ut paa 
sin tredje og sisste missionsreise 
til Afrika. 

Han landet i Bugia. Han har vel 
haabet at han skulde finde martyr
dpden, men han har ialfald ikke 
forspkt at utfordre den: han: tar 
imot · et beskyttelsesbrev fra sin 
konge. Arragonia og Tunis hadde 
paa den tid indgaatt en fredstrak
tat, hvorefter bl. a. hadde forplig
tet sig til at yde hverandres under
saatter gjensidig beskyttelse. Fra 
Bugia drog Ramon till Tunis, og 
de11fra skrev han til kong J acme og 
bad om at faa sendt uten medhjel
per, en fransiskaner; Fra Sim6, som 
badde vreret hans elev. Fra Sim6 
kom virkelig ut til ham aaret efter. 
Ramon fik lov til at virke merke� 
lig uhindret, han omgikkes mau
riske lrerde og mpttes med dem i 
gjensidig agtelse, de gjorde sit bed
ste for at omvende hverandre med 
mundtlig . og skriftlig argumente
ring, og Ramon vandt fem discipler 
netop inden Tunis' intellektuelle 
kredse. 

Fra Tunis reiste han tilbake vest
över til Bugia. Og en dag da han 
prreket paa ga,ten der, tok en ivrig 
islamit i folkemassen op e_n sten og 
kastet. Nreste pieblik segnet den 
gamle niissionrer under en haglskur 
ay stener. Gatens folk var ikke op
lagt til rresonnerende sandhets
s�ken. - Det er det eneste sikkre 
vi vet om Ramon Lulls sisste stun
der. To kjppmrend fra Genua fprte 
hans lik hjem til Palma - det var 
sisst paa aaret 1315. 

Legenden vet naturligvis mere at 
si. Den fortreller at kjppmrendene 
laa paa rheden, og om natten saa 



de inde paa stranden en lysspile 
som lpftet sig fra jorden mot him
me.len. De tok skibsbaaten, rodde 
ind og fandt Ramon knust og blodig 
men i live endda. Den ene av ge
nueserne het Esteva Co1om, og den 
dpende Ramon fortalte ham om 
landet langt i vest, hinsides havet, 
som hans sjrel hadde gjennemvand
ret, mens hans krop laa livlps un
der ekstaserne. Det som Ramon 
hadde aapenbaret betrodde Esteva 
Colom siden sine spnner, og Ra
mons fortrelling blev overlevet i 
slegten, til en ung gut som het 
Cristobal Colom fik hpre den. Men 
Ramon Lull utaandet den morgen 
da genueserne fik landkjending av 
Mallorca. 

Mange aar fpr hadde han skrevet, 
i boken om »Amic e Amat» : » El
skeren trenkte paa dpden og · han 
var rredd, fodtil han kom i hug sin 
El skedes stad, som kj rerligheten og 
dpden er porter og indgang til». 
»Fuglene hilste daggryet med sang, 
og den Elskede som er daggryet 
vaaknet. Fuglene sluttet at synge, 
og i dåggryet dpde elskeren for sin 
Elskede.» 

Bortimot femti aar efter Ramons 
dpd raste en kontrovers om hans 
navn; fransiskanerne hadde utvik
let en avart av skolastikk som de 
kaldte Lullismen, og inkvisitionen 
under dominikaneren Eymeric vil
de ha Ramons skrifte1' tilintetgjort 
som .kjetterske --:- han hrevdet at 
de lrerte, mennesket kunde komme 
ti} troen ved egen kraft og fornuft 
og trrengte ikke naade til det. Ra
mon hadde saavisst ikke lrert dette, 
men vel at fornuften burde fpre et 
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menneske til at  be om troens naade
gave. Imidlertid cirkulerte der paa 
denne tid bortimot tusen skrifter 
som gik under- Lulls navn, og mas
sen av egte og uegte materiale in
deholdt naturligvis meget som in
kvisitionen kunde )Jruke mot den 
dpde mystiker. Ramons egte ver
ker lpper op i nresten tohundrede. 
Imidlertid blev fransiskanernes dyr
kelse av Beat Ramon Lull ikke 
hindret av Rom, og Eyrne1:ic's efter
fplgere inden dominikanerordenen 
tok selv avstand fra forf plgelsen av 
Ramons skrifter. 

Folkesagnene gjorde den selsom
me autodidakt til troldmand og 
guldmaker, skjpnt Ramon �elv ut
trykkelig har yttret sin mis'tro til 
tidens alkymi cig okkultisme. I 
vore dager endelig har bevregelsen 
for at gjenreise catalan som litera
tursprog fprt til at han er blit dyr
ket som dets f prste og stprst� mes
ter - om hans stils kraft og ynde 
kan jeg naturligvis ikke ha stprre 
mening, jeg har maattet indskrren
ke mig til at lrese ham i oversrettel
ser og utdrag. Professor Allisen 
Peers har gitt ut en engelsk over
srettelse av »Blanquerna» og sepa
rat i smaa hrendige utgaver »The 
Book of the Lover and the Beloved», 
»The Tree of Love», »The Art of 
Contemplation» og dyrefabelen 
»The Book of the Beasts». Det er 
hans v:::eldige R�monbiografi som 
jeg i det foregaaehde vresentlig har 
benyttet, sammen med Marins 
Andre's levnetsskildring av Lull i 
serien »Les Saints»,  - ogsaa den 
indeholder resymeer og stykker av 
hans skrifter i oversrettelse. 

Sigl'id Undset. 
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HYMN TILL DEN HEL IGE ESl(IL. 

Gud med Faders .välbehag 
dig, Sanct Eskil, sände, 
Nordanskog såg nådens dag 
och Guds Ande kände. 
Ned du steg i själens natt, 
frälsningen kungjorde, 
bl'Clgte Sakmmentets skatt 
och Guds verk fullgjo1·de. 

Genom Kristus-hatets tid 
fram i qlans du träder, 
i ditt helga tempels frid 
oss din ande glädel'. 
Fast du står som trons försvar 
än i Svea Rike, 
däl' du f ädl'en k1;istnat har 
- vi dig aldrig svike I 

Stenad blev du som martyl', 
men i Kyrkans lära 
vis du din församling styr 
och ä1· henne näm. 
Tiden fö1· vår tro be]'.ed, 
våld din Kyrka lider, 
hennes Biskop styrk och led, 
föl' din sak han sfl'ider. 

Och mot" gudlöshet och skam 
uppres våra sinnen, 
hjälp oss gå till seger fram 

- allas hjäl'tan, brinnen ! 
Släkten Kristi kol'sväg nött, 
känt hans fotspår glöda, 
och som han f Öl' oss har blött, 
vi ock gå att blöda. 

Låt oss nu i Jesu tro 
dig, Sanct Eskil, följa, 
vål'Cl hjärtan dig förtro, 
ej oss . undan dölja. 
Fl'Clm med Gud f Öl' land och folk, 
vägen du baeder, 
give H el'l'en, att hans tolk 
själv sin skal'Cl leder. 

Stige själens jubelton 
upp till dig i höjden, 
där du inför Lammets tron 
delar segerfröjden. 
Höj din röst i bön till Gud 
och hans namn åkalla, 
så att han i helgonskrud 
sist oss samlal' alla. 

12 Augusti 1933. 

A.UGUSTIN KOCK. 

(Sjunges på gammal koralmelodi av 
P. U. Stenhammar.) 

FÖRl(LARING AV DEN HELIGA VISAN. 

S T R O F  1. 

Då själen söker få kännedom om 
sina plikter, finper den, att livet är 
kort ( J ob. 14, 5 ) ,  att det eviga livets 
väg är smal ( Matt. 7: 14) ,  att ock
så den rätt.färdige har stora svårig
heter att bliva frälst ( 1  Petr. 4: 8 ) ,  
att denna världens ting äro fåfäng
liga och bedrägliga (1 Kor. 7: 31 ) ,  
att allt har ett slut och försvinner 
liksom bortrinnande vatten ( 2  Ifon. 
14: 14) ,  att vår livstid är osäker 
(Job. 15: 20) , den räkenskap vi 
måste avlägga sträng, fördömelsen 

mycket hotande och frälsningen full 
av svårigheter. Dessutom upptäc
ker de1_1, vilken omätlig skuld den 
åsamkat sig gentemot Gud, emedan 
Herren har skapat den för sig allena 
och den i följd därav är skyldig atL 
giva honom hela sitt liv. Därtill är 
det han, som har återköpt själen, 
den har alltså honom att tacka för 
allt vad den kan förvärva och ser 
sig förpliktad att besvara hans kär
lek med hela sin viljas kraft. Den 
förstår, att den till och med före 



sin födelse stod i tacksamhetsskuld 
till Gud för en mängd andra välgär
ningar. Men ack ! Den har i dår
skap förspillt en stor del av sitt 
liv, och då Herren skall rannsaka 
Jerusalem med lykta i handen ( Sef. 
1 :  12) måste den avlägga räken
skap för honom för alla de välgär
ningar, som den fått mottaga ända 
till sista skärven ( Matt. 5: 26) . Ti
den går fort. Dagens sista timma 
har kanske redan kommit (Matt. 
20: 6 ) .  Den måste söka gottgöra 
en skada, som kan ha förfärliga 
verkningar, så mycket mera som 
Gud tycks vara vred och gömmer 
sig, emedan själen av fri vilja allt
för ofta har glömt honom mitt 
bland de skapade tingen. Stungen 
av smärta, slagen av en fruktan, 

Kyrkan som fiende till okun
nigheten. 

Under ledning av ärkebiskop 
Mostyn har »Catholic Truth So
ciety» enligt »The Universe» nyli
gen haft en stor konferens i Car
diff, varunder kanonikus Thomas 
Flood höll föredrag om den i alla 
tider intressanta och omstridda frå
gan om förhållandet mellan Kyr
kan och det naturliga vetandet. 
Gentemot påståendet att den katol
ska Kyrkan hade intresse av de bre
dare befollrningslagrens okunnig
het, emedan en sådan skulle vara 
gynnsam för tron, betonade talaren 
med eftertryck, att okunnigheten 
är en ärkefiende till tron och Kyr-
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som tränger ned ända till djupet av 
hjärtat, då den märker, att den är 
i fara att gå förlora<;!, avstår den 
från alla de ting, som äro i värl
den. Den övergiver varje annan sys
selsättning, och utan att dröja en 
dag eller en timme ibörj ar den med 
hjärtat �om redan sårats av Guds 
kärlek fullt av suck.an att åkalla 
sin Älskade med orden: 

Ack, vrr har du gömt dig, 
Min Älskade, som lämnat mig ensam med 

sorgen? 
Du har flytt liksom hjorten 
Efter att först ha sårat mitt hjärta. 
Gråtande skyndade j ag ut efter dig, meu du 

var redan försvunnen. 

Sankt Johannes av Kol'set. 

· 1 kan. Det är icke svårt att hämta 
bevis härför ur västerlandets his
toria. För övrigt ligger det ju i 
sakens natur. Det mänskliga för
ståndsvetandet, om det på riktigt 
sätt förvärvats, kan icke stå i mot
sats till den uppenbarade sanning
en utan blott stödja den, enär ska
pelsen i annat fall av Gud skulle 
hava gestaltats full av motsägelser. 
För den skull fordrar Kyrkan inga
lunda »blind tro». Uppställde Kyr
kan en sådan fordran, då vore ju 
apologetiken, som spelar en så  stor 
roll i Kyrkans liv, oförklarlig. Vad 
apologetiken vänder sig mot är det 
oäkta vetandet, skenvetenskapen, 
de alltför snabba slutledningarna. 
De äro i regel orsaken till de kon
flikter mellan tro och vetande, var
om det på kyrkofientligt håll så 
mycket talas. G. K. Chesterton skri
ver på ett ställe i »Everlasting Man» 
på tal om evolutionsteorien, som 
under det positivistiska 1800-talet 
tidvis tillmättes så stor betydelse : 
» Vi tala med. rätta om den tål
modiga vetenskapen, men kunde 
man beträffande denna teori icke 
med större rätt tal� om en otålig 
vetenskap. En rad hypoteser bott-



na så litet i verkligheten, att man 
nästan bättre kunde · kalla dem in-

. billningar». Mot det verkliga vetan
det ställer sig Kyrkan på intet sätt 
fientlig, tvärtom söker hon beford
ra detsamma, emedan olrnnnighe
te_n, om den ock icke utgör något 
hinder på den enskildes väg till 
frälsning, dock i sig rymmer stora 
risker för en äkta tro. 

Thomas av Aquino åter till 
heders vid Italiens universitet. 

På initiativ av dekanus för juri
diska fakulteten vid Florens univer
sitet Gino Arias, som för kort tid 
sedan vid Milanos katolska univer
sitet höll ett stort anlagt föredrag 
om thomismens betydelse för social
vetenskapen, började enligt »Osser.
vatore R'omano» dominikanpatern 
Mariano Coi·dovani nyligen en fö
redragsserie. vid Florens universi
tet över ämnet : »Den helige Tho
mas' av Aquino politik». I sitt häls
ningstal framhöll professor Arias, 
att de läror, som den medeltida 
filosofiens mästare framlagt i sin 
politik, i sin etik, i sin »Summa 
theologica» och i sina verk »De 
justitia» och »De regimine princi
pum», av den moderna vetenskapen 
till dess egen skada och därtill för� 
gäves skjutits åt sidan. Att en av 
de bästa nutida kännarna av tho
mismen nu vid Florens' statsuni
versitet i en rad föredrag skulle 
framställa den helige Thomas' av 
Aquino ,filosofiska och politiska 
tankevärld, vore därför en utom
ordentligt glädjande tilldragelse, ja, 
i viss mån upptakten till den skolas
tiska filosofiens återvändande till 
Italiens officiella universitetsveten
skap. Pater Cordovani erinrade i 
sin första föreläsning om att det 
var den helige Thomas, som 1272 
efter beslut av hans ordens general
kapitel upphöjde studiet av S, Ma
ria Novella till värdighet av ett 
»studium generale» och anförtrodde 
ledningen därav åt florentinaren 
Remigius Gerolami, som varit han!-
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lärjunge i Paris. Vid denne store 
Thomaslärjunges fötter satt också 
den unge Dante Alighieri, som med 
rätta framstår som det eminenta 
förkroppsligandet av italiensk and
lighet och kultur. Visserligen kun
de man 1870 avskaffa den teolo
giska undervisningen vid Italiens 
universitet och därmed upphöra att 
vårda den thomistiska filosofien, 
:men studiet av Dante, vars ideer 
helt äro genomträngda av denna fi
losofi, gjorde det dock städse till 
en nödvändighet att gå . tillbaka till 
de källor, varur »Divina Comm.e
dia» s författare öst. När det nu 
åter öppnats möjlighet vid de ita
lienska universiteten att framlägga 
den helige Thomas' av Aquino filo
sofiska och politiska läror och upp
visa deras betydelse för lösandet av 
nutidsproblemen, är detta ett tecken 
på att den italienska vetenskapen 
strävar efter att åter finna anlmyt
ning till sina filosofiska traditioner 
och därigenom på nytt sprida glans 
över en i sina grundd�iag oangrip
lig filosofi. 

Den spanska kulturkampen på 
sin höjdpunkt. 

Sedan den spanska republiken · i 
april 1 931  utropades, hava de span� 
ska kulturkämparna i snabbaste 
tempo sökt taga igen »det försum
made». Redan i maj 1931 uppl)äv
des den obligatoriska religions,un
dervisningen; i samma månad fick 
pöbeln så gott som obehindrat 
plundra och sticka i brand kyrkor 
och kloster ( under republikens för
sta år förstördes 13,1 och nedbrän
des 54 kyrkor och kloster) ;  en påv
lig protestnot av den 26 maj 1931 
besvarades med att de diplomatiska 
förbindelserna avbrötos ; i oktober 
1 931 upplöstes jesuitorden, som be
rövades sin fasta egendom ( 40 kol
legier, 8 universitet och högskolor, 
24 läroverk, 2 observatorier, 6 no
viciat o. s. v. ) men icke några 
>>rikedomar», varon1 man fantise
rat, och vars 3,000 medlemmar för-



visades ur landet. Saitnna år an
togs artikel 24 i den nya författ
ningen, som proklamerar skilsmäs
sa mellan kyrka och stat och be
stämmer, att kyrkliga organisatio
ner icke längre få understödjas av 
staten. Under hela det följande året 
( 1932) fo1,tsattes aktionen att un
dertrycka Kyrkan ; upprepade pro
tester från det spanska episkopatets 
och Vatikanens sida blevo utan re-· 
sultat. 

Hur skilsmässan mellan kyrka 
och stat uppfattas av de· spanska 
maktinnehavarna visar med brutal 
tydlighet den i juni av Cortes upp
hävda kyrko- och ordenslagen ; 
Kyrkan berövas sin frihet och sta
ten tillåter sig oerhörda ingrepp i 
det kyrkliga rätts- och kultlivet ; 
man har fdlngått principen om lika 
kultfrihet till nackdel för katolska 
Kyrkan, vars verksamhet avsevärt 
kringskäres och som i hög grad 
missgynnas i. jämförelse med andra 
religionssamfund. Ehuru staten i 
sin författning hävdar, att den vill 
»skilja» sig från Kyrkan, förbehål
ler den sig rätt att bekräfta de 
kyrkliga ämbetstillsättningarna, att 
reglera de religiösa ordnarnas ange
lägenheter o, s. v. TiU och med för 
begravningsprocessioner och dylikt 
måste på förhand myndigheternas 
tillåtelse begäras. Alla offentliga 
inregistrerade korporationer äro 
förbjudna att ekonomiskt under
stödja Kyrkan och kyrkliga inrätt
ningar. Hela kyrk.oförmögenheten 
»nationaliseras», d. v. s. rövas. 
Också de för gudstjänsten bestämda 
föremålen bliva statens egendom, 
men stå till Kyrkans förfogande för 
kultändamål. Emellertid kan staten 
närsomhelst utan vidare lägga be
slag på kultföremål, t. ex. för att 
låta anbringa dem i museer. Kyrk
liga föremål få icke en gång ändra 
plats utan statens medgivande. 
Kyrkans karitativa verksamhet blir 
nästan fullständigt lamslagen ge
nom att Kyrkan ,blott får förvärva 
sådan egendom, som uteslutande 
och direkt är avsedd för kulten ; 
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alla bestående välgörenhetsinrätt
niilgar äro underkastade statlig 
kontroll och kunna när som helst 
bliva föremål för statligt ingri
pande. 

En mörd�nde kamp föres mot de 
katolska ordnarna ;  dessa tillerkän
nas icke ens den rätt, som tillkom
mer en privat förening. Klostren 
få blott äga vad som går åt för de
ras invånares uppehälle och måste 
ärligen avlägga räkenskap till rege
ringen för sitt hushållskonto . . De nutida spanska maktinne
havarna gå i sin blinda kultur
kampsfanatism till och med _så 
långt, att de våldsamt stymp·a sitt 
eget lands kulturorganism blott för 
att uttränga ordnarna ooh Kyrkan 
ur det offentliga livet: den nya la
gen förbjuder nämligen ordnarna all 
rätt till undervisning (me(i undan
tag av den som avser utbildning R; 
deras egna medlemmar) .  Ocksa 
Kyrkan som sådan får för fram
tiden icke lämna någon annan un
dervisning än ren religionsunder
visi1ing. Dessa bestämmelser kom
ma att hava till följd, att i_ runt tal 
7 0 0,000 lärjungar under lång tid 
framåt bliva utan tillräcklig under
visning, ty staten saknar båd�. pen
ningmedel och l_ärarekrafter for att 
fylla tomrummet efter ordenssko
lorna. 2,187 folk- och realskolor, 
264 aftonskolor, 250 fackskolor och 
35 korrektionsanstalter hava satts 
ur funktion utan att på långt när 
hava blivit .ersatta. Huruvida de ka
tolska ordnarna som hittills · kun
na taga vård om per år 38,000 för
äldralösa barn, 350,000 lasaretts
patienter, 18,000 . sinnessjuka och 
15,000 spetäl&ka är i högsta grad 
ovisst. På karitasområdet kan sta
ten omöjligen fylla föreliggande be
hov. 

Bestämmelserna i den nya span
ska kyrko- och ordenslagen kunna 
jämställas med tillvägagå1�gssätte! 
under den franska revolutionen, 1 
Sovjetryssland och Mexiko. De be
tyda ett allvarligt hot mot katolska 
Kyrkan i Spanien. Att händelser-



na i Spanien angå hela den katol
ska kristenheten. att de äro av 
världsomfattande betydelse, fram
går säj·sldlt därav, att påven gjort 
det revolutionära Spaniens kultur
liampspolitik till föremål för en 
särskild encyklika (varom » Credo» 
tidigare lämnat ett · kort meddelan
de) .  För hela världen redogör den 
helige Fadern däri för innehållet i 
den spanska kulturkampslagen och 
karakteriserar med en domares 
fasthet och skärpa den anda, som 
skapat den. Den helige Fadern er
intar 01Ii Spaniens stora förtjänster 
om religion och kultur och fördö
mer regeringens fördärvbringande 
strävanden att beröva den spanska 
nationen dess fäderneärvda tro. 
Kyrkan har aldrig motsatt sig poli
tiska reformer, förutsatt att Guds 
och det · kristliga samvetets rätt 
skyddats ; ett bevis därpå äro de 
talrika · konkordaten med de nya 
efterkrigsrepublikerna. Därför kan 
den spanska regeringens kamp mot 
Kyrkan icke påstås vara en nöd
vändighet för att försvara republi
ken; · den grundar sig på en full
ständig brist på förståelse för den 
katolska tron. Encyklikan förkas
tar uttryckligen skilsmässan mel
lan stat och kyrka som »en svår 
villfarelse» .  Den nya lagens be
stämmelser mot Kyrkan och hen
nes inrättningar äro så mycket 
mera motsägelsefulla, som de yt
terst träffa den borgerliga aukto
riteten själv, som erhåller sin myn
dighet och sina anspråk på aktning 
genom Kyrkans tro, samt det span
ska folket, som man berövat kul
turell ocl1 karitativ hjälp från ord
narnas ooh de kyrkliga inrättning
arnas sida. Påven påpekar det 
Tättsvidriga i framför allt kon
fiskeringsåtgärderna och uttalar en 
högtidlig fördömelse över lagen 
samt fastslår, att denna lag aldrig 
kan åberopas mot Kyrkans oför
ytterliga rättigheter. I samma anda 
är också ett herdabrev från det 
spanska episkopatet hållet liksom 
talrikil katolsk� protestresolutioner, 
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vilka tillställts regeringen efter la
gens antagande. 

Det är att hoppas, att det nu änt
ligen vaknande katolska motvärnet 
i Spanien icke kommer för sent. 
Det har allvarligt hämmat sig, att 
-den spanska katolicismen alltför 
raskt och i det stora hela utan strid 
funnit sig i de förhållanden, som 
skapats av de nya styrande. Denna 
brist på katolsk kampanda och på 
trohet mot ,den egna nationella tra
ditionen har bidragit till de nuva
rande maktinnehavarnas tyranni, 
ty genom beslutsamt motstånd från 
katolikernas sida skulle åtminstone 
en dräglig kompromiss hava upp
nåtts. Men de styrande tro sig icke 
behöva frukta Kyrkan och anse sig 
hava fritt spelrum. Kyrkan kan 
emellertid icke skaffa sig rätt ge
nom eftergivenhet - hon måste 
tillkämpa sig den. 

Nordamerika. 
Chicagos första katolska försam

ling har firat 100-årsminnet av sin 
tillblivelse. Då S :t Cyr, en ameri
kansk nyvigd präst, 1833 kom till 
Chicago, fanns på platsen 120 kato
like1-. Nu räknar ärkebiskopsdömet 
1,250,000 katoliker, 1,267 präster 
och 387 församlingar. I 58 real
skolor och 376 folkskolor med till
sammans 6,222 lärarekrafter under
visas · 2 10,211  lärjungar. Berömda 
äro Chicagos katolska välgörenhets
inrättningar. Sedan Mgr. Munde
lein, som i mars 1920 bekläddes 
med kardinalsvärdigheten, övertog 
ledningen av ärkebiskopsdömet, 
hava 87 nya församlingar bildats, 
136 :t;tya skolor byggts och 467 
prästvigningar ägt rum. 

Världsutställningen i Chicago 
innehåller en avdelning »Katolska 
framgångar under hundra år».  I 
den visas bl. a. »Catholic Church 
Extension Society's» första kapell
vagn, som · bär den helige Paulus' 
namn. Den har en fullständig altar
inredning, . en korsväg, biktstol, 70 
sittplatser, sov- och arbetsrum samt 
kök för prästen. Sedan 1915 har 



kapellvagnen mllat över 100,000 
mil, särskilt i södra och sydvästra 
Amerika. Efter Chicagoutställning
ens slut kommer den att åter tagas 
i bruk. 

Katolicismen i Holland en· 
förebild. 

Holland är till två femtedelar 
katolskt : de 2,400,000 katolikerna 
äro organiserade i 5 biskopsdömen. 
Den katolska Kyrkan i Holland 
räknar 5,000 präster ( 1  själasörjare 
på 500 troende) .  Blott få försam
lingar omfatta mer än 5,000 med
lemmar ; växer en storstadsförsam
ling alltför raskt, blir den delad. 
Prästbrist · har icke existerat i Hol
land på ett halft århundrade: på 
10,000 katoliker komma 95 präst
kandidater mot i genomsnitt 26 på 
10,000 troende i övriga länder på 
europeiska kontinenten. Kyrkans 
förhållande till staten är i Holland 
mycket gott, ehuru det nederländ
ska statslivet har öven1ägande pro
testantisk prägel. Präster och folk 
bilda en sluten enhet och den före
dömliga solidariteten väcker beund
ran. Den holländska katoliken an
ser det vara en hederssak att sörja 
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för prästernas avlöning· och Kyr
kans underhåll. Blott för de äldre 
pastoraten lämnar staten ett bi
drag till kyrkoherden.· Kyrkan för
valtar fritt sin förmögerth<;t ; hon 
bygger kyrkor, prästgårdar och 
skolor utan hinder från . statens 
sida. Det katolska. skolväsendet 
står i hög blomstring ; för under
visningen användes huvudsakligen 
ordensfolk, så att världsprästerna 
helt kunna ägna sig åt d�n egent
liga själavården. Stor vikt tillmätes 
exercitierörelsen ; det finns, i Hol
land hundratals . ordenslws, som 
anordna andliga övningar. Under 
åren 1906�1921 räknade man. in
alles 247,000 exercitanter. , Pen li� 
turgiska rörelsen har i Holl�ndJör
samlingskaraktär och bevar;ti� där
igenom från att bliva en special
fromhetsform. Pius X:s. k9mmu
niondekret har ingenstädes så följd
riktigt genomförts som i Holland; 
elen dagliga kommunionen är :myc.,. 
ket vanlig . särskilt bl::tncl barnen. 
Högst betydande är arbetet för mis
sionen: 1918 ägde Holland 35 mis
sionshus, 1923 voro 3,500 hQllän
clare i missionsverksamhet. Fpr
vånansvärt st01;a äro de belopp, som 
årligen insamlas för m.issionen, . . 

RE T T E L S E. 

I Julihadtets 'Artikel om »Vulgata» 
(Side 162 anden Spalte Linie 10 f. n. og 
Side 163 anden Spalte Linie 4 f. n.) har 
der indsneget sig en morsom Trykfej l. 
I Manuskriptet havde Baronesse Rosenörn
Lehn skrevet - ganske rigtigt - »hendes 
(Paulas) Datter, Eustochi11m»; men den 
Iatinkyndige Sretter mente at skulle rette 
det til »Eustochia». Dette minder mig om 
en lille Episode fra mit Jesuiternoviciat i 
Feldkirch. J 0rdenshuse !reses det, som 
bekendt, efter Bordet det »Romerske Mar
tyrologium» (Helgenfortegnelse for hver 

Dag i Året) . Det var ' den 28. September, 
og <ler stod : »Romce lanctce Eiistochii vir
ginis etc.» Lreseren, en ung Novice, hvis 
latinske Samvittighed blev såret ved denne 
for · et Femininum usredvanlige Endelse, 
mente, ligesom Sretteren, at vide det bedre 
og rettede »Trykfej len» til >>sanctce Eusto
chire». Dctte indbragte ham omgående et 
energisk »Repetat» (Gentag !) fra »cor
rect.or /ectionis ( den, der overvåger Lresning
gen) med Tilföjelsen : »den Dame hedder 
nu engai1g Eustochium». 

A. Menzinger S. J, 

Hälsingborg 1933. Aktiebolaget Boktryck. 


