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CHRESTEN SI(IKKILD.
(IN MEMORIAM.)
Den anden januar iaar vilde ·
Chresten Skikkild have fyldt halv
hiindrede aar, hvis ikke legemlig og
aandelig sygdom havde · nedbrudt
ham, just da han var naaet ti1 en
alder og en modenhed, hvor hans
evner helt havde kunnet udfolde
sig. Nu naaede han kun saa vidt, at
de, der kender hans vrerker, kan
bekrrefte, at om hans kunst grelder
ligesaa fuldt f�lgende n�jagtige og
beaa.ndede udtalelse om hans per
sonlighed. -Den blev sagt ti1 mig i
sommer af overlrege Hjalmar Hel
,veg, i hvis varetregt Skikkild endte
sine dage. »Igennem aaren:e har jeg
erfaret det mrerkelige», sagde den
Idoge psykiatriker, »at min erin
dring om billedhugger Skikkild har
hrevet sig ud af niine talrige erfa
ririger om karakterer og begavel
ser. Med en vis storhed tegner sig
for mig det indtryk, jeg fik ved
hilns c¼id, at med ham gik der no
get fint og tent bort, som under
lylckeligere forhold havde kunnet

bringe en monumentalitet ti1 ud
tryk, der slunirede i ham, ligesom
man siger om. en statue, at den
slumrer i marmorblokken».
Det er ord, som i s:erlig grad vilde
have vakt netop Skikkilds forstaa
else og begejstring, hvis han havde
h!1}rt dem udtale om en eller anden
personlighed. Monumentalitet som
meddeler et indtryk med en iböen
de kraft, hvorved storhed og ren
hed bem:egtiger sig sjrelen st:er
kere og st:erkere, for hver gang be
tragtningen vender tilbage til ind
trykket - det var just, hvad han
vilde med sin kunst.
Her skal der ikke tales om Skik
kilds ideer om lithurgisk kunst.
Han har selv udtrykt dem tydeligt
nok i et lille skrift, »To Slags
Kunst, lithurgisk
profan». Meget
betegnende udg�r dets knap sytten
smaa sider, saaledes . som han en
gang sagde til mig, hans selv
biografi, naar man !reser det bag
frai Skikkild var ikke blo't en :ina.nd
c--
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med egne kunstneriske ideer, han
v:;tr. e.t mcmneske, der havde levet
et ege.t l�y. Man forstaar ikke hans
k.tinst uden grundigt kendskab ti1
hans liv. Man maa kende ,til de
forudsretninger, hvormecl han kom
li1 Kjpbenhavn ovre fra vestjyllancl,
fra Ringkjpbing og Ribe - den fp
lelse af at have rod i gamle dage,
som han· clelte med saa mange jy
der, der i begynclel�en af dette, aar-.
hundrede flyttede til hovedstaden.
Man ma,a kende til de forvirrede
og fortvivlende forhold i det aande
lige liv og den kunstneriske sniag,
der mpdte en ung student og kunst- _
· ner i Kjpbenhavn omkring 1904.
De kan kort betegnes som »deka
dent barbari», et udtryk forrnet af
ei1 �egner og skribent, Johannes
Holbek, som Skikkild ofte talte om,
og som i spekulative arabesker og
tilhprende tekst udtrykte en despe
i·at selvspnderrivelsestrang for at
finde ind til noget primitivt, paa
hvilket livet kunde hegyndes forfra.
__ Man skal ogsaa kende til den lille
kreds ::\f billedhuggere, som gan
_ske naturligt - var krernen i Skik
kilds 011igang i hans unge aar,
navnlig Kai Nielsen og Utzon
Frank. Da han var blevet katholik
og som kunstner :irbejdede med
helt andre idealer end sine venner,
forholdt han sig til Kai Nielsen og
Utzo1i Frank som Johannes Jprgen
_sen til Johs. V. Jensen og Sophus
Claussen. Han beundrede visse
grundtrrek i deres kunst, men af
sk,yede · deres aand - det vil sige
afskyede den saaledes, at var han
ikke bleven katholik, vilde han
have vreret som de.
Han sagde engang til mig, at de
tre, Kai Nielsen, Frank og han, har
'fornyet billedhuggeriets grundfor
nemnielser her i landet, Kai Niel
sen ved »klumpen»s princip, der
krrever, at en skulptur er formet
med en saadan enhed, at den sagt paa regte paradoxal billedhug
germaner - kan rulle ned- ad , en
b:;tkkeskraaning, uden at det vre
,senJlig� i . den _ gaar i stykker,

Utzon Frank havde genfundet _ cl�n
regte overfladebehandling. Og Skik
kild - »jeg har genskabt. relieffet».
Hans relief-kunst forener som be
kendt paa en mrerkelig maade
'hautc og bas-relieffet. Figuren er
ligesom tegnet paa hlokken, og. _ i
sine konturer fs,,rt dybt ned i den,
saa at figurei1 hamger sammen med
hele det stykke materiale, den er
nrHs,lrt i. Sfrulptur var efter han,s
mening en plastisk ornamentering
af en given, primitiv form. Paa
mit simple sps,lrgsmaal, hvad for en
virkning han vilde opnaa med sit
relief, svarede han engang: »Ken
der du det at finde en sten ved
stranden, som er rullet og slebet
saa rund, at den ligger i haanden
og fuldstrendigt fylder den som en
hai.'moni - saadan skal mit r elief
virke paa pjet». Det var ogsaa lua
vet 0111 »stofsans», han saaledes
vilde gs,,re fyldest. Og han haanede
ofte det grffiske og det thorvaldsen
ske relief, der ser ud som afskrrel
lede profiler, klrebede op paa en
flad, ligegyldig baggrund.
Det var endvidere det ark_itektiske
grundtrrek i billedhuggerkun�ten,
han dermed vilde hrevde. I Skik.
ldlds ungdom diskuteredes netop
dette problem, og man · opstillede
den regyptiske skulptur imod ba
rokkens. Skikk.ilds rent kunstne
riske instinkter drog ham til den
regyptiske - med barokken kunde
man, efter hans mening, ikke kom
me videre uden at forfalde til deka
dent barbari og komme uci i en
overudvikling, hvorved de funda
mentale kunstneriske fornemmel
ser ytrede sig smerteligt misbrugte,
fortvivlet strrebende in1od den be
hai1dling, de blev underkastede.
Rodin var det store dyr i den henseende.

Det - var endelig noget, primitivt i
kunsten han vilde · frelse. I Skik
kilds ungdom var primitivitet et af
tidens store trylleord. Man havde
opdaget, at de trrek ved regyptisk
og gammelgrresk, · tidlig kristelig,
byzantinsk og artde]) skulptur; fj_-a
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e'poker, · hvor; religiö'nen var den i
alt virkende magt, soni alle 'billed
lige udtryksformer for det store og
vrerdifulde i mennesket skulde tje
ne -'-- at 'disse trrek ikke -Var »u'ud
viklede», men udtrykte et' princip.
De var ikk-e primitive,i det 19. aar
hundredes udviklingshovm:odige be
tydning af ordet � de var tvrert
frnod i hpj grad »kulturelle>>. Thi
primitivitet er kultur. Og kultur er
religion. Og alt andet, som den
evolutions-fanatiske oplysning be
tegner som frigprelse og frem
skridt, er idel forfrengelighed og
falskhed.
Denne opdagelse er ikke blot en
kunsthistorisk. Den bestemmer et
syn paa hele historien, hele forhol
_ det mellem verden og mennesket.
Den grunder, hvad tyskerne kalder
en »,veltl;lnschauung».
Og gennem den kom Skikkild,
paa en gang ledet af sine kunst
neriske instinkter og sit hele aan
delige liv, frem til den eneste pri
mitivitet i regte Jorstand og i stor
stil, som endnu findes i den mo
derne kulturs falskhedsfulde ver
den, nemlig katholicismen.
Hvorledes han formede sine
kunstneriske ideer og sit billedhug
gerarbejde, efter at han var blevet
katholik, er formentlig ret ·bekendt
for dette ,tidsskrifts lresere. Det er
nok at henvise til hans ovenrnevnte
lille skrift: Skikkild raadede over
en udmrerket ·sproglig udtryksevne,
og »To Slags Kunst» fortjener at
hese:, mere end een gang. Deri er
han helt, uden ideologiske · udsvre
velser og med den simple, knappe
formulering af sine restetiske for
nemmels·er, hvorpaa regthed kendes.
Skikkild var et intellektuelt meri
neske. Den, der som jeg· har frer
dedes aarevis i hans atelier og i
personlig cimgangsliv har fprt lange
i;amtaler ·nied ham, har erf. aret, hvor
stor en !resning han raadede over.
Jeg skal her kun nä)vne, at et af
hans yndlingsvrerker var Villi.
Gr�nbechs »Vi:n· folkeret i oldtiden»
:..e...... detfo vrerk; der oprindeligt skul-

de have heddet »Vore fredi·es ll'b»'.
Jeg har ganske vist en -mistanke
om, at han kun llavde lrest1 deff!'lr'�
ste hind rigtig grundigt �j'.eg 'nii'n'
des at have set det ligge me·d lu'am
met omslag · og lpst i ryggen · paa
en h9ivlehrenk i I1'ans atelier. Mei1
hele vrerkets aand rummes i dets
fprste bind. -Sktkkilcl fplte sig·be
krreftet af det i sine djrb�ste for
·nemmelser som jyde, som·· nordbo,
som religi�st menneske, som hader
af elen moderne kultur. Det gav i
videnslrnbelig form ucltryk for det,
han i sin tid var kommet til Kjf,1benhavn med som sine gruncllreggende forudsretninger.
Han talte ofte om den nordisk
hed, som ogsaa var et af tidens
trylleord i hans ungdom. Omkring
) 910 arbejclede han samtidigt med
en Johannes Evangelist-figur (i
nordisk-antik opfattelse, nf.lgen og
roligt skuende fremad til den store
opfyldelse af aandens forlrengsel
om en ny verdens komme) og med
en statue af gr�nJandsfareren
Mylius-Erichsen, der havde bidra
get til at faa den stemning frem af
nordiskhed, som raadede i tiden,
og hvorfra der ventedes en aande
lig - fornyelse. Siden, omkl'ing 1912,
arhejclede han med motiver fra. de
islandske sagaer.
Hele hans syn paa kunst og reii�
gion laa i den tanke, han udtryk
ker i »To Slags Kunst», og som var
et af hans yndlingsemner i sam
taler: hvad vi oplever i no�·deui·o
pas moderne, forfrerdelige kultur"
liv, som de nordiske follt er saa
umaadelig stolte af, det er de sid
ste, rredselsfulde episoder af bryd
ningen mellem nordisk v�sen og
kristendom; den begyndte saa godt
lige efter folkevandringerne, men
saa forvrrengedes den ved borgir
kulturens opkomst med gothiken
som resultat, og den blev fnldkom
men perverteret ved den antik
svrermende humanismes opkmnst,
der f�rte til renressancens helvede.
Skikkild vilde overVinde bryd
ningen ved- en sanimenfatning: af
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de �tr idige krrefter. Han v ilde for
ene nordiskhed og kristendom i sit
personlige liv og sin km1st v ed at
skabe en fs,1lemaade og finde for
mer, for den udfra sin ungdoms
grundfs,1 lelse af at have forv ildet
sig ud i verden fra gamle dages
dybder. Han vilde paa en gang til
b age til en tabt verden og frem til

en ny. De kuhstneriske drivkrref
ter i ham ff5rte ham ind i former
for indre liv og for ydre arbejde,
trenkemaade og kunstneriske be
strrebelser, hvorved sjreledybet ren
sedes og aanden opbyggedes, og han
skred frem til renhed og storhed .
Emil Frederiksen.

RIK S BIS K O P L U D WlG M Ö L L E R.
I. O R D E N O C H M A N N E N.
U;nder förmiddagstimmarna sön
dagen den 23 september har Dr.
Ludwig Muller i Ber lin installerats
som Tyska Evangeliska Kyrkans
Riksbiskop. Fredagen förut · h_ade
han v id de » tyska kristnas» andra
r iksmöte hållit ett tal, vilket både
hans anhängare och motståndare
uppfattade som en principförkla
ring. Efter installationen fick talet
betydelsen av ett arbetsprogram.
Det förefaller omöjligt att uppdr iva
något i alla delar noggrant i·efe:rat
av detta tal. Likaledes är det omöj
ligt att få tag i något absolut till
förlitligt referat om vad Dr. Muller
har sagt aftonen den 19 september
i Hannovers Stadthalle. Enligt tid
ningarnas korrespondenter skall
han bokstavligen ha utropat: » Was
wir' wollen ist eine R omfreie Deut
sche Kirche. Das Z iel, fur das wir
kämpfen, ist: ein Staat, ein Volk,
eine Kirche» . I Deutsche Nach
richten-Buros officiella rapport
sammanfattades emellertid dessa
talets sista ord i . en avsevärt · mil
dare form. Enligt denna rapport
skall r iksbiskopen ha nöjt sig
med ufropet: »,vas wir wollen ist
eine · freie Deutsche Kirche» och
därefter tegat. · Oi·det »Romfreie»
som i alla fall tydligt uppfattats av
åhörarna/ förklarade han sig ha
begagnat i· etL;mnat sammanhang:
.t);Jch ,Jiabe l�qfglich erkliirt, L uther

habe die Absicht gehabt, eine Rom
freie ' Kirche zu schaffen» . Det fö
r efaller i alla fall som den nyvalde
nazipåven icke ens i upprepandet
av sina egna ord eftersträvar någon
ofelbarhet. Hur där med vara må,
nog har den officiella dementin ·av
den p ublicerade texten till onsda
gens tal den 19 september i Han
nove1; haft ett lindrande inflytande
på fredagens _tal den 2 1 september
i Berlin. Här uttalade Riksbiskopen
sig icke längre på nå.got ovänligt,
men ej heller på något otvetydigt
sätt om sina k atolska landsmän.
D et kan ha sitt intresse att inp.an
man bedömer betydelsen av hög
tidligheten söndagen den 23 sep�
tember förutskicka en samman- ·
fattning av det arbetsprogram, som
Miiller fredagen förut framlagt' för
sina medteologer i Tyska Evange·I iska Kyrkan:
»Jag har» - så förklarar !\an
- » med detta ämbetes värdighet
ingen annan av sikt än att med en
den mest oförbehållsamma och
fullständiga hängivelse tjäna Kyr 
kan och vårt folk. · A ldr ig hade ,, i
upplevat denna stund, om· vi icke
känt nationalsocialismen och om I
icke förblivit trofasta · såsom Tyska
Kr istna. Från denna · plats för lda
r ar jag offentligen; att j ag aUtjd
varit en » tysk - kristen» och alltid
slq,11 :förbli en såda». . On:r : j l;l,g. i
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wi!l 9-JµP!l .. . fm: e. 1<.�m p . för ap dU g
sjiih�befrielse '. µ�got lärt, s_å in: det
vä l _.· sanni11geri . av detta F�·äls�rens
ord : 'Den som icke är för M;ig, han
är einot ·l',,iig'; .· ur vårt hjärtas djup
bri:Qga vi ett uppri�dig( t ack till
.alla dem, .som ) Tyskl'.1: nd .under
fjorton år outtröttligen kämpat för .
Rikets be{l:iels� och särskilt hjärt
ligt är våd. tack tnl den . man, som
vi från Guds hander fått t aga emot,
Adolf Hitler. Vi tacka den natio
nalsocialisti ska rörelsen därför att
vi åter blivit ett enigt, stort, t yskt
folk och däi'för att vi åter förni m
ma. och i oss . själva bekräfta vår
i nnerli ga samhörighet med det
tyska blodet och den t yska joi' deri.
(Riksbi skopen sade bokstavligen
'och i oss sj�lva förankra', ett svagt
bildligt utt ryck för en stark be
ktäftelse.)

Ofta :Q.og ha vi, tyska kri stna,
recj.an sagt att vi pådet allra skar
p aste avvisa v arje benägenhet att
. på. något som h�lst sätt råka i även
:den ringaste konflikt med våra ka
t olska ty.ska t rosfränder. Vi se i
dem våra . folkfränder och skulle
helst sida vid sida med dem skap a
den nya tyska människan. Allra
mest dåraktig . och 01idskef11ll ät
b eskyllningen att vi skulle vilja
stört a Kri stus från trone11. Detta
är lögn och åter lögn. Jag begagnar
.tillfället att för denna församling
förklara: j ag vill m ed allt ,;ad jag
är och har; ingenti'ng annat än upp
f ylla v ad jag med handslag lovat
den gamle fälfinarskalken, näm
ligen att Kri stus må verkligen pre
rlikas i Tyskland. Men jag vill ock
så ' atf d enne Kristus i de tyska
· Hi.1iderna pi·edikäs på tyska och jag
Jrnr att vaka över, att Han predikas
iJå det språk, som min brune kairi
rat, mannen i arbetsskjortan, lika
. väl förstår som . den lärdaste pro
fesso1'. Därför vi lja vi upp rep a vtid
,'Ll1ther har gjort : vi vilja åter se
. i ögo11en' hade ,oss sjijJva och vårt
föll{ ( a1.1 fs . Maul sehen, sade Hans
)fögv�t'�igh�tj' ,;i }'i �j� � e o�h höra,
öl a
a e
ed
Y\'.}lj �d�1 prh111 n.,g 1}�1,'}yk � � ,

var d e vijgar Iigg3c,: ,so_m A9.f� \\U
hjärt at förmedelst o�d, . :yiik.l} ·JY�r
t yske f olkfränd� först�1;, j1}\,M,L a,,t t
åter en och samllle Kristu�� )Il.;l[P.Vi 
dikas med goda, k,lara, ärliga, tysfrn
ord. Vårt b,eslut och krigsfop :�kall
v ara: 'allt v ad vi göra föi , vår Ky\·
)_-as upp byggande skall.. ;: göra� : till
Guds_ ära, tiU Hans Kyrka,s, väl. '.och
ti ll vårt t yska folks och fädernes
lands bä st a' . »
Denna sammanfattning ä r lånacl
från »Völkischer B eobachter» för
den 23-2L! september 1934 . . Sam
ma blad refeterar dagen., g.4refter
d en festli ga installationenl. på sön
dagen och återger på följande sätt
det korfa ta]; som den nyinstalle
rade riksbiskop
en vid deUa tillfälle
.
höll i den prötesfantislui Domkyr
kan i B erlin. Detta är alltså elen
. mans f estpredikan sonil tro!'• sig
v ar a . kallad att imder· en tysk lrerde
samla det ena t yska fårahuset . . Ilän
står nu . i cke i eri Stadthalle som
den 19 september i Hannovet ;' iclte
i ett sp ortpalat s som den 21 · sep:..
t ember i B erlin; han talår nu :frå:6.
Dcnnkydrn ns p redikostol ,i: sin -fulfa
överstep rästerliga värdighet : ·. · .
»Låt mig i , denna fö'r Tyska
Evangeli ska Kyrkan ocli'. för nii g
själv så betydande stund, säga . ett
p ar k orta ord om vår Khlrn� on,1
vårt ä mbete och om de ti'oende1,
' ·, ·
församli ng.
Kyrkan har sitt upphov i Guds
i ngripande i denna värld, såsom
detta upp enbarat sig i Ki;istus, . v!'fr
Frälsare. Den jo1;di ska världen hål. les städse fången i de mörka. mak
t ernas välde, i nödens och . dödens
välde, Kri stus kom. Han har till
. bakadrivit och övervunnit mörkret s
m�kter. f ngen skall korrmia och fn 
billa oss, att d et icke exi sterar nå
gon p, ersonlig skuld. Just den tyska
själen är mycket mottaglig . för
skuldmedvetandet, i cke endast in
för männislior, i1tan j all synner
het inför Gud. De värdefullaste
1i1änniskorna äro de, som· äter.- �cl1
åter erfa1;a, huru . mycket de 'äro
Gud skyldiga. 1 ,a,Ha, .,_ kyrkor :��åi-
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,korset som medelpunkten. · Detta
är och förblir Kristi Kyrkas välsig
nelserika tecken. Men Kyrkan l e
ver icke · endast av Långfredagen,
u tan först och till fullo av Påsk
morgonen. Kyrkan lever i d en
mån Kristus l ever i henne. Detta
är vårt glada hopp och vår fasta
tillförsikt: Han skall behålla fältet.
Det är däi:i, kära ämbetsbröder,
som vårt ämbete har sitt ursprung.
Vi ha endast ett ämbete : förkun
nelsen av�Guds ord, av Kris ti Evan
gelium och av Hans makt båd e i
himmel en och på jorden.
Mitt sista och varmaste ord gäl
ler eder, församlingen. I ären i cke
till för oss, prästerna, utan vi äro
till för eder. Vi förmå i cke bygga
Kyrkan, om I icke byggen m ed.
Kyrkan lever av evigheten, här, i
d enna· tid. För hennes inre liv är
endast Guds ord av betydelse.
Vi skulle vilja av allt vårt hjärta
tjäna d enna stat och d etta folk,
tjäna m ed våra bästa krafter och
med hela vår brinnande kärlek.
Tyska evangeliska kris tna! Eder
förste riksbis kop bönfaller eder :
Sluten lederna! Hållen tillsam
mans ! Bliven ej trö tta att bedja
Gud, att Han genom sin helige
Ande må vara verksam i vår mitt.
En tysk evangelisk kyrka ! »
»När Riksbiskop en avslutat d en
na festpredikan» - så förtäljer
»Völkischer B eobachter» för d en
25 september vidare - »uppstämde
församlingen L utherpsal m en 'Ei n
feste B urg ist unser Gott' . Fader
vår och välsignelsen m ed ett orgel 
efterspel bildad e den festliga hög
tidlighetens avslutning. Under d om
kyrkoklockornas klang lämnade
riksbiskopen med prästerna Do
men. På domkyrkotrapp an tog de
' tyska kristnas' riksledare, D :r
Kinder, till ordet och sad e bl. a. :
'Herr Rei chsbischof ! I d enna
högtidsstund har Ni bönfalli t om
Guds välsignelse över Edert äm
bete. De tyska l andskyrkornas bi
skopar ha m ed sin förbön samlat
sig kring Eder. Den tyska evan-

geliska kristenheten . upplever idag
vid Eder högtidliga i nstall ation sin
kyrkas enhetsfes t. .Tag talar i d en
na stund såsom de 'tyska kristnas'
ansvarige ledar e. Vi se däri Guds
välsignande hand över d enna fest
d ag, när genom den Eviges ·· oänd
liga godhet den framgången för
u nnas · Eder . och oss att folk och
kyrka i det nya Tyskland funnit
· varandra.'»
Riksbiskop Mi'tller svarade därpå :
»Efter långa sekler av splittring
och förski ngring i skilda l ands kyr
kor har idag enheten mellan Rikets
oli ka kyrkoområden upp nåtts i en
enda tysk evangelisk kyrka. I det
förenade och odelad e tyska folket
ha vi från idag En Enig Evangelisk
Kyrka för alla evangeliska tros
fränder. Det är ej blott vå1: folk
karaktär, ej blott vårt språk, utan
d en evangeliska· tron, som förenar
oss i d enna enhet såsom evange
liska kyrkans medlemm ar. Och
d enna skall vara _en äkta tysk evan
gelisk kyrka, om vi i nbördes förbli
förenade enligt vår Herres och Mäs
tares ord, exempel och ande : 'Äls
ken varandra'. Med denna hjärt
liga bön . ledsagar jag Eder till Edra
hem och Edert fosterland och jag
tillägger denna andra bön : 'Vi äro
förbundna med varandra enligt
ämbetets grundbetydelse' . »
Den högtidlighet, varvid d essa
ord yttrades, är, påstå vederböran
d e själva, d en viktigaste religiösa
händelsen i Tyskland alltsedan
Marti n Luthers uppträdande och
bör upp fattas s om ett fullbordande
av dennes verk. »Har d en nåden
att se folk.enheten förverkligad» sade d en kyrkliga rikskommissa
ri en, D :r Jäger - »icke varit Mar
tin Luther förunnad , så är d et i
denna enhetens stund vår plikt att
till full växt utforma Martin Lut
hers verk och arvedel». X nnu min
dre tvivel om avsikten med och
räckvidden av »den s törsta händel
s en sedan reformationen» lämnade
s amme D :r .läger vidare, när han
i · Stuttgar t med anledning av de
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kyrkliga administratörernas edgång
förklarade : »För den tyska riks
regeringens aktion gällei" som ome
delbart mål skap andet av enhet
i nom tyska evangeliska kyrkan;
:p:ien slutmålet är att komma till
en national tysk kyrkas enhet, i
vilken alla trosbekännelser skola
upplösas». Denna metod att åter
förena kyrkorna skulle alltså vid
högtidligheten söndagen den 23
september ha firat sina första tri1.pnfer. Eftermiddagen samma dag
var riksbiskop Muller närvarande
vid en festlig sammankomst av
tyska evangeliska kyrkans »inre
m ission». Han förklarade där, att
han kände samma vördnad för den
protestantiska trosbekännelsen som
de p rotestanter, vilka ännu hålla
sig från Tyska Evangeliska Kyr
kans enhet. Det förefaller oss icke
förmätet att söka bringa denna
förklaring i ö verensstämmelse med
I) : r Jägers u ttalande i Stuttgart
och att däri läsa, att riksbiskopen
medvetet strävar efter att förena
alla tyskar som tro på Kristu s till
en enda överkonfessionell, men . na
tionell kyrka. Detta förklarar då
samtidigt . den skenbara motsägel
sen i hans ord den 2 1 sep tember,
då han, själv lutheran, talade om
katolikerna såsom »våra katolska
tyska tros{'l'änder».

Även med den tyske riksbisko
pens egna texter i handen är det
ingen lätt sak att komma u nder
fund m ed, vilka de psykologiska
mo tiv äro, som kunna ha lett ho 
nom. En man, som har bakom sig
en sådan vecka, som veckan mel
lan den 16. och 23 september måste
ha varit för D : r Muller, och som
vid så många tillfällen röjt så litet
personligt och sagt så litet sakligt,
kan knappast u ndgå att göra in
tryck av en, som antingen ej vet
vad han vill, och som blott ä r ett
verktyg i andras händer eller av
en, som v isserligen mycket väl vet
vad han yill men som dock tills
vidare av taktiska skäl måste tiga
därmed.

Hans tyska motståndare antaga
nära nog alla .den förstnämnda hy
potesen och ut.måla D : r Miiller som
Hitlers kyrklige sprattelgubbe, vil
ken i och med Ledarens onåq ome
delbart skulle återvända till sin u r
sprungliga gestalt av en obe tydlig
teolog. Det kan ej bestridas, att
deras hypotes får skä)igt stöd i en
hel del omständigheter. För det
första är det ju påfallande, att
Miiller, alltsedan han blev de »tys
ka Evangeliska kristnas» ledare,
sällan trätt fram som någon person
lighet, om vilken m an visste, var
man hade honom. Omsorgsfullt
har han u nd vikit v arje konflikt.
När h an beskylldes för rättstridigt
makttillvällande, har han låtit bli
att försvara sig. Det blev slu tligen
Tredje R ikets Hö gste Domare,
Adolf Hitler, som själv u ndel'sökte
förhållandet och sade sig ha fun
nit allting vara i sin ordning, Det
var Hitler som gick i god för D : r
Möllers ord, o c h gärningar, Hitler
som - m an får väl nästan säga
.;__ gjorde dem till sina. Samma
genomgående karaktär slöshet skul
le då samtidigt förklara, hur det
var möjligt, att Tysklands kyrkliga
p rimas mer ä n ett helt år kunde
inneha sin maktställning utan att
någo n enda gång råka i konflikt
med den icke alltid alldeles fogliga
Riksledaren'. Och slutligen föl'elig
ger det faktum, att Miiller förhöll
sig jämförelsevis p assiv i den stora
kampen om biskopsämbetet m ellan
sina ocli von Bodelschwings an
hängare våren 1933. Avgörandet i
denna duell om den kyrkliga hege
monien -måste till sist träffas av
A dolf Hitler, som tydligen föredrog
Ludwig Miiller.
Man skadar emellertid i Tysk
land icke så mycket Miiller som
sig sjä lv, om man undervärderar
riksbiskopens p ersonliga betydelse.
Ä ven om han inte vore mer än Hit
lers hantlangare, så visar han un
der alla om ständigheter en stånd
aktighet och u thållighet i det k a
raktärslösa som förutsätta en stor
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sjäfvb eharskni ng och mycket själv- . i oni d et l,-3lrkliga äri{betet skulle de
någonsin bli eni ga. D etta v et riks m edvetande. Med de » tyska kri stnas» rörelse har han i alla fall förbis kopen lika Yäl som den förs ta
hästn ka toli k,_ som kan s i n katekes.
stått m anövrera på ett sätt, som
inom ett och ett halvt års ti d förde
Vid varenda dogm träd a skiljaktigheter i öppen . da g·, och århup.drad efram till · hans mål. Frågan om
na, som gått sedan det 16 : d e årMii ller kommer att nöja sig m ed
hundra d ets reformati on, ha hi ttills
det uppnådda resultatet är varken
bragt i d agen föga material att
b etydelselös ellei' överflödi g. Ett är
bygga någon bro med över klyftan
säkert; att hela · hans uppträdan d e
m ellan Luthersk- och Romersk�r präglat av en dughet, s oni i a ll�
katolsk uppfattning. Likväl talar
1tr&nhet varken ligger för en tysk
b i s kop MiiUer 0!11 » s ina tyska kaeller för en kristen. Nå gon orsak
tolska trosfränder» . Det är icke
måste d et i a lla fall ha,· att 18,000
sannolikt,
a tt kardinal Fau lhaber
evangeliska präster och 40 landsgår i fällan, men att ri ksbi skopens
b i s kopar erkänna d en . m aktställ» brune kamra t i arb etsfröjan» kom ni n g, han · ti llvällt si g: Hans uppm
er att missuppfatta d en'na » goda,
trädande förutsätter mera· smid igklara, · tyska » tvetydighet, är långt
het och politisk b eräkn i ng än s om
ifrån otänl,bart. Benägenheten ti ll
k an fimias hos en kara ktä1:slös maen » R om frei» ka tolici sm har Tyskrioiretf. Den som uppn'i ärksämt läland ju redan . tidi gare sti ftat. beser hans ord, nttalaåe i- d en avgökantskap
m ed .
rai1d e v eckan mellan d en . 16 och
Gente1i10t de ref01;merta följer
23 septen1ber, dei:as samriranhang
i'i k sbis kop en ingen annan ta ktik.
1i1 ed vad ledarna föi; de såkallad e
F estpreclikan deri 23 sep t. om pre
B ekännelsekyrkcii·na sagt · och s kri
d ikoämb etets b etydelse var vi sser
vi t i si n kamp mot d en såkallad e
li gen hållen i deff troskyldiga hän
R i kskyrkan, han· märker snart n og,
rickta t oneri, men d enna förmådde
att Miiller gått i n för · d er( slu ga
takti ken att söka lösa svåri gheter
ej dölja, att D :r Mii.ller mycket väl
vi sste m ecl sig, att något b ord e gö
na inför en störi·e publi k än de
ras för »den teologiska exi s tens en»
voro avsedda för. Påfallande är
som vid slutet av förra året så m o
t. ex., att han oms orgsfullt u nd
digt och li d elsefullt ta gi ts . i försvar
viker alla teologi s ka formu leringar.
av den reformerte professorn Karl
Istället lägger han huvudvikten ,, id ,
Barth. Även här inlåter Mii.ller si g
att den protestanti s ka förkunnel
inte p.å nå gon di skussion, m en li k
sen ska ll vara begrip lig för alla.
Yäl b egagnar han nästan bokstav
Denna skenbara kamp för d en
ligen s i n bi ttraste fiend es , Barths ,
evangeliska enkelheten visar sig
ord , när han i nskrän ker ämbetet
snart vid något närmare påseende
ti ll » för)rn nn,elsen av Guds ord , av
som ett skirkligt · återtå g, van id
J{ri sti Evangeli um och av Hans
hai1 för m ed si g till sitt eget om
mald i himmelen och på jord en » .
råde .största möjli ga antalet av si na
Denna l\ili.i.llers b eskriv 11i n g · av äm
motståndare. Han avstår ädelmo
digt från envar d is kuss i on m ed
h etet får en helt annan klang, när
man läser d en med Karl Barths
katoli kerna. Och d et vore ju i cke
heller tillrådligt för honom att in
krit ik av » d e tyska kri stnas» pri n
låta sig på en p olemik m ed någon
ci per från d en 5 och l 6 maj 1933
som ba kgrund. Barth skrev : » Kyr
k atols k teolog 01i1 vad en sådan an
kan har icke 'att göra allt' . för att
ser vara d et vild igaste för d e tro
tyska folket 'ska ll återföma vägen'
en d es gemenskap. Varken om kyr.:
ti ll Kyrkan, utan för att d et i kyr
kobegrep 1Jet eller om S)'ndabegrepkan må finna Guds rena ord s bud
11et eller om försoningsbegreppet,
och löfte. - Tyska folket mottager
varken om Kyrkans uppgift eller

>i
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sitt kall av Kristus och ti ll Kristus
uppträdande. Det sista förefaller
genom Guds ord efter Skriften.
fu llt b erättiga det förmodandet, att
Predi kandet därav, det är Kyrkans
ma n har att göra med en riksrege
uppgif,t». · Hlli" listigt försökei· icke
ringens marionett. Men på samma
· gång är han mycket målmedveten,
Mii.llei· ' nu att låta det gå ru nt för
de intetanande ! Han framlägger en
denne man,' och l_ål vara att han
formuleri!1g av ämbetets innebörd,
· · i nte är någon märklig teolog, så
som till · nästan alla delar motsva
framträder han i a lla fal l som en
rar Barths krav ! Naturli gtvis för
slipad debattör, som med ett över
detta inte professorn i Bonn bak
lägset förbiseende av sina motstån
om ljuset. Han vet nog, att »G4ds
dares alla i nvändningar kan få sina
ord efter Skriften» ick e är liktydigt
åhörare att hurra. Denna typ är
med >> Guds ord, Kristi eva ngelium».
född för ställningen som minister
Väl är det så, att MiUlers for mule
hos en diktator , ty han förstår att
hålla sig kvar i sku ggan; han ka n
ring icke direkt uteshiter Gamla
Testa mentet, men Barth förstår, att
k onsten att utplåna sig själv ; hau
' sätter i ntet värde på egna fornrndet åhninstorie niedvetet ' uteläm
1eringar, endast han uppnår sit t
nas. Barth g�ri'omskådar lätt, att
mål. ,Detta mål ä r b lott sk enbar!
orden »Kristi 1nakt i himmelen och
på j ord"1TIJ' .. icke J)l�tt. ti llfälligtvis
detsamnia som ledarens. Hade
Fouche. sa mma mål so m de· var
fötfuska'.''r]e begrepp; vilka . hi1p. vi lle _
a ndra - avlösande regeringar, vilka
lui fram, . när h a n tydligt _talade om
hai1 troget tj ä nade och, allteftersom
»Guds re_na· ·qrds bud och löfte».
d et passade honom, lika trohjärtat
Men Miiller vet, att sådana teolo
giska fi nesser endast nå . de invigda.
förrådde? För mågan att kunna sy
Den ln·1me kamratep. frä'gar int e ·
nas ' som. mari onett utan att .vara
efter s å fina distinktioner, endast
en sådan och i andras skenbara
man ick,e kommer , med ting, Sf;m
tj änst i sj älva ver ket endast sträva
hindra h9n_01n., Det är enda st fa ck
efter sina egna ända mål; det är det
mannen soni ,frågar efter det, som
farli gaste av a lla .den falska män
förtiges. Lekmannen jublar ÖYer
niskans farliga drag.� Riksbiskop
·
det, han hör.
·
Miiller äger denna förmåga . . Med .
en enorm sj älvbehärskning förfogar
Med sai1i ma takti.ska knep besva
han över den. · Han behandlar den
rar rikshiskop en sina;Jll'spru nglign
som
ett h onom fullkomligt 11 nder 
trosfräncler, . Tyska Nö,d förbu11dets
dåni
gt
itistru m_ent. Om han står
evangeliska präster; s om ick e
·
högt
eller
lågt i Josef Goebels aktämna försmia sig 111 ecl hans uppträ- ,
.
ning
lä
mnar
honom kall som en
dande. För den evangeliske bi
sten;
vad
Goering
tycker eller ick e
sl�open Meiser från Mi't nchen måst�
tycker
om
honom,
frågar 1.ian inte
.
det låtit nära nog dj ävu lskt, när
efter ; de,t hindrar honom _ näppe- ·
han ficl( vefa , att Mii.iler endast
.
ligen, om ä,i en Hitler drar på skuld
några ti mmar eft�r att den eva n
rorna,
blott Hitler b ehöver honom
geliska Bekä nnel sekyrkan bann··
och b lott ban kan använda Hitler
lyst honom, vågade p åstå : .Jag har
för sitt mål . Hans metod att reso
icke mindre vörd nad för den
nera upp enb arar den suveräna
evangeliska Bekännelsen än de pro 
oppor tunist ens energiska karak
testanter, vilka ännu hålla sig bor- ·
tärslöshet, som tryggt kan tillåta
ta frå_n ty�ka evangeliska Kyrkan.
sig att se ned på de hänryckta och
Som om här Yore fråga om tid och
icke om trosi nnehåll.
lidelsefulla, p å martyrerna och
mysti k erna , på sina egna dyrkare
Då det gäller att komma u nder
och
på si na egna fiend er, därför att
.
fund med riksbiskopens persern,
han vet med sig, att förmågan alt
har ma n mera gagn av. hans för 
svar än a v lrnns såkallade p ositiva'
stä lla sig i de ras skugga alltid ska ll
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göra honom starkare ä n de någon
sin skola komma att känna sig. I
sitt hjä rtas lönnkammare skrattar
riksbiskop Ludwig Muller tre gån-

ger dagligen åt Alfred Rosenberg
och hela krimskramset av den ny
tyska mytologin. Quis h aruspex
n on rideret . . . ?
A nton van Duinkerken.

EN J Ö D E D AAB.
Inte re ssen for Jödefol ke t e r i
vore Dage mere bevidst og vaagen
e nd nogen Sinde för, og vi Katolik
ker bliver mere opmrerksomme paa

og h ar ikke Johan.nes · Jörgensen
ramt Sömmet paa Hovedet i d en
lille Skitse »Israel», der slutter hans
1933 udkomne Piece »Bibelsk»?

Jödedaaben i de ba:y erske Fra11ciska11 eri11ders Klosterlwpel, S. Croce, 1906,
Fm11zisca Rothgaus, 76 Aar gl., he11des Daller, Datterdatter (17 Aa,· g/.) og de,111es Aland og Barn (Sön)
döbtes af R. P. Coelestin 0. Cap. fra Altötting. - Efter Daaben modtog de nydöbte d. h. Com1111111fon, deJ·efte,· blev de to JE gtepar viede. Dagen efter firmedes de af Bislwppen i ha11s Privatka p d,
hvo refte,- de rcjste iil Rom OiJ modtogcs i Au diens af Pius X.

den Pligt, der p aahvi ler os : at bede
for Israels Omvendelse til Jesus
K ristus . Et Skrift som det nylig
af Pauluskredsen u dsendte »Moder
ne J ödedom» (B onsirven S. J.) vil
u den Tvivl bidrage til :,it skrerp e
vor P ligtfölelse i saa Renseende og
göre vor Krerlighed varmere over
for det Folk, der har frembragt vor
Frelser, hans Moder, hans Apostle;

Medens jeg i sin Ti d boede i
Assisi, oplevede j eg en Jödedaab,
og det b lev et af mine uforglemme
lige Minder. Det var ungarske Jö
der, som blev döbt, fem i Tal : Olde
moder (76 Aar gammel) , Bedste
moder, Mod�r ( 17 A ar) og B arn
samt den unge Frues Mand. B ed
stemoderen havde allerede fra sin
U ngdom vreret o verbevidst Kristen
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men havde forsönit at lade sig döbe,
för hendes Datter havde lrert at
tale, og der gjaldt dengang den L ov
i Ungarn, at en Jöde, hvis B aT n hav 
de naaet . den A ldeT, at det kunde
tale, ikke maatte lade sig döbe, fö r
B arnet var bleve t voksen. Denne
Dame var nu JoTdemoder, og hun
havde benyttet sig af den Lejlighed,
hendes Stilling böd hende, til at i et Tidsrum paa tyve Aar - at
give Tusinder af smaa Börp Nöd
daaben, medens hun selv med
brrendende L rengsel saa hen til den
Dag, da hun skulde faa Lov til selv
at modtage Daaben.
En Söster til hende, som allerede
i de unge Aar var blevet liristen,
levede dengang som Nonne i de
bayerske Franciskanerinders Klo
ster, Santa Croce , i Assisi, og her
var det, K atekumenerne fi]f. deres
sidste forberedend,e Undervisning
af Kapucinerpateren Coelestin fra
Altötting.
I en tidlig . Morgenstund stod da
de hvidklredte Daabskandidater

uden · for K losterkirkens Dör;· Poul
( jeg husker ikke hans Efternavn)
bar en hvid Stola over si11 sorte
Frakke. T il ham rakte P a��r Coe�
lestin Enden af sin egen Stola, som
han tog fat i, medens han . rakte
sin anden Haand til sin Hustru; de
tre K vinde r tog hinanden i Haan
den, og saaledes. drog Pateren hele
Rrekken efter s ig ind i Kirk,e n; den
unge Moder bar sin lille Sön.
Her foretoges nu Daaben, hvor
e fter de nyfödte modtog den hel
lige K ommunion, og de to lEgtepar
( den reldre Kv indes Mand var
K risten) blev viede . Det sprede
B arn fik naturligvis i Daaben Nav
net Frans. Dagen efter firmede
Assisis Biskop de fire voksne i sit
Privatkapel, hvorefter de rejste til
Rom og modtog Pius X's Velsig
nelse.
Paa hosstaaende B illede ses de
nydöbte med deres Faddere, Pater
Coelestin og e n !f reds af vresentlig
bayerske Venner.
Erikke Rosenörn�Lehn.

N Å G R A O R D O M D E N I( R I S T N A
FA L A N G E N .
Det är ,etf intressant s tudium av
litterära, kristna pe rsonligheter,
som d r. Sven Stolpe företagit i sin
nyligen utgivna bok, den Kristna
Falangen. Ess ayerna handla om
sex franska författare, Ernest
Psichari, J acques Riviere, J ac
ques d'A rnoux, Henri Massis, Char
les du B os och Francois Mauriac.
Egentligeµ saknar man s om över
skrift, på kapitlen tre namn: Paul
Claudel, Charles Peguy och Jacques
Maritain; även om de införas i de
andras biografier. Man kall lugnt
säga oin dem att de voro C>ch äro
den kristna falangens borna ledare.
Peguy dog i kriget, men de båda
andra leva och verka ännu och räk-

nas bland de främste , den ene som
dramatiker, den andre som filosof.
Ernest Psichari var dotterson till
den kände författaren Ernest Re
nan, som skrivit ett Jes u Liv, i
vilket han förnekar K risti gudom:
gossen växte upp i en fullständig
irreligiös omgivning. Psichari blev
soldat och kom till .Marocko: i Af
rikas öknar lärde han att bedja.
H an var döpt till grekisk ortodox,
men icke uppfostrad i n�gon reli
gion. Hans konversion ägde rum i
Paris, där vännen, J acques Mari
tain, föres tällde honom · för Pere
Clerissac, e n lärd dominikan, som
även en vinter hållit. predikningar
om Kyrkan i Stock holm under
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s tort intresse från både katolskt
och protestantiskt håll. Psicharis
bön vid denna tid aT b evarad ihans
anteckningsbok : »0 Gud, Du h aT
vaTit sf'god emot mig, D u h ar dra
git mig till Dig så långt b ortifrån,
Du h ar låtit mig s tiga upp från ett
sådant djup, att jag är alldeles upp
fylld av tillförsikt och tro. Jag
ö verlämnar m ig helt tiU D ig och till
Din heliga kyrka . . . »
Jacques . Reviere, s enare skrift
ställare och redaktör för La nou
velle Revue francaise, vände sig
som ung stud erande, i b rev till
Paul Claudel, för att klaga ö ver sin
andliga oro samt framlägga sina
tvivel inför h onom. En korrespon
dens utvecklade sig, i vilken C!au
del uppmanar sin unge vän att ut
öva sin religion, att leva i den
kristna tankens och s könhetens
underbara värld; »man måste lära
sig den religion, som man i regel
är alldeles okunnig om». Claudels
fasta tro styrker Riviere och när
h an senare i den tyska fångenskapen får tillåtelse ·att hålla föredrag
för sina kamrater, väljer han att
tala om religionen, om människans
förhållande till Gud. Dessa före
drag h ava utgivi ts jämte anteck
ningar i h ans dagbok under titeln
»A la trace de Dieu». - D et låter
märkvärdigt att dr. Stol pe vid be
skrivni ng av h ans verksamhet so111
redaktör, om en så religiöst an
lagd människa säger, att Gud fanns
icke i denna ·hans värld. Hans
h ustru, Isabelle Riviere, h ar dock
sagt motsatsen, och h on bör, som
sin nians förtrogna, veta det bäst.
D en religiösa förnyelse, denne upp
levde i fångenskapen, skildrar förf.
finkänsligt och vackert, s amt b e
tonar h ans manliga, öppna sinne
lag, som förvärvade h onom så
många vänner. Men det förefaller
underligt, att Mme Riviei·e skulle
h ava s agt »att h an s lutade nästan
fullständigt att besöka mässan» ;
morgonmässorna orkade den hårt
ansträngde mannen i cke ·med, och
imder de bullrande och oroliga

kvällsmässorna ! kund�, han aldrig
vinna rätt samling. Nu veta väl de
flesta, att kvällsmässor icke exis te-·
ra i katolskä kyrkan - · här menas
väl troligen vespersången, - och
att en enda stilla mässa om sön
d agen är vad en katolik är förplil,·
tad till. Jacq nes Riviere dog i en
tyfusepidem i och· i sin dödsstund
ropade h an : »nu äro portarna ö pp
nade, jag skall se det gudomliga
ljuset».
Om Jacques d' Arnoux säger · dr
Stolpe, att man i hans m emoarer,
Paroles d' un revenant, möter en
stolt och ä del ung människosjäl.
Först i s kyttegraven, sedan som fly
gare, genomgår han krigets Infer
no. Haiis flygmaskin blir nedskj u
ten, själv tillbl'i ngar h an en natt i
c;! et fria, sårad och ur stånd att röra
sig, i närheten av fientlig granat
eld. Han i-äddas in, sina. egna och
tillfrisknar efter sv_åra lidanden.
Hans bön ä1: : »Herre, . jag välsig
nar Di g, dä rför att D u h ar skänkt
min svaghet detta s tarka pansar.
Om det i morgon kan växa till' en
h el rustning, så tag den i cke i från
mig, ty jag vill s trida i skuggan av
Ditt kors. Jag, som icke är en
hjälte eller ett h elgon och icke ä ger
prästens värdighet, h ur s kulle jag
k unna segra, om D u från min
kropp ryckte b ort D itt lidandes
starka s köld?»
Henri Massis har bl. a. skrivit
pefense de l'Occident, ett vältaligt
försvar för väs terlandets ku ltur;
som han anser h otad österifrån. I
kapitlet om honom · talas det kan
ske alltför mycket om andra för
fattare, låt vara att de övat i nfly
tande på honom ; man får icke en
tillräckligt klar bild av h ans onek
ligen i ntress anta personlighet.
I Charles D u Bos pres.enterar
förf. för oss · en humanist av stora
mått och en kritiker av första ran�
gen. Han h ar ski'ivit en bok om
Byron och »Le Dialogue avec A ndre
Gi de». Beslu'ivningen på A ndre
Maurois' omvändelse i slutet 'av bo
ken, en omvändels e i ,1ilken Char-
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les du Bos och Jacques Maritai n
hava del - du Bos berättar att
de båda_ för honom, efter att hava
läst en förtvivlad artikel, »La Souf
france du Chretien», och deras bö
ner hördes. Dr. Stolp e anmärker :
»En bön för en för.fattarebroder i
nöd . . ; det är s om en fläkt från
en högre värld>> .

Dr. Stolpe önskar att dik tare
främst må s e som sin roll, att teck
na historiens och k ul turens stora
p roblem - människans eviga k amp
för sin själ. Det är v ad den kristna
falangen har, gjort; dessa män hava
kämp at och · lidit - en· sådan bok
s om denna horde många läsa och
begrunda. · .
l{arin Spnl'l'e.

D E N 2 . F E B R U A R 1 5 8 7.
(Da Georg Talbot, Jarl til Shrewsbury
i England, i Slutningen af J anuar Maaned
1587 red til Skotland til Fotheringhay
Castle, hvor Maria Stuart holdtes fangen,
var det for at forkynde hende hendes Dpds
dom og forestaa Henrettelsen. I Jarlens
Fs,ilge var to Brpdre William og Henry
Field, hvoraf den sisste var Jarlens· Kam
mertjener og overvcerede · Henrettdsen.
\1/illiam · ,,ar ikke til Stede. men <la 'han
var skrivekyndig dikterede Henry ham et
Brev til Forceldrene, hvoraf det, der an
gaar H �nrettelsen, gengives her.)

- - - Jeg havde faaet Befaling
til at holde mig lige bagved min
H erres Stol, for de1� hpjvedbaarne
Jarl havde p aa hele Rejsen fra
L ondon' til F otheringhay haft flere
A nfald af sin gamle Stensygdom,
saa vi ofte maatte lpfte ham af
Hesten og fpi·e ham i Brerestol, og
han var rengstelig for · at hans Ud
mattelse skulde forhindre ham i at
udfpre Ceremonierne ved den skot
ske Dronnings H enrettelse p aa p as
s ende Vis . Jeg s tod altsaa i aller
forreste Riekke, og i ntet af, hvad ·
der skete, kunde derfor undgaa min
Opmrerksomhed; og naa1· jeg nu
fortreller alt s aaledes, · som jeg saa
det, s aa er der ikke mange, der vil
vide bedre B esked om Dronningens
sidste Timer end I , mine krere
F orreldre.
r selve det 0 jeblik, Dronningen
traadte i nd i H allen, maatte jeg
dog ,,rerge for niig og min Herre
- s aadan trrengte· de bagvedstaaen
d e paa - j eg stpdte dem 1iaturlig-

vis til bage; men derved gik jeg Glip
af det fprste Syn, som har saa me
get at sige,. , naar man skal bedpin
me en. , dp dsdpmts H old ning i de
afgprende .0,i ehlikke. »Se, hvor hun
halter» - hprte jeg en sige - men
da jeg havde sk affet Luft og kunde
vende mig . om og iagttage Dron
ningen, der · med sine to Damer og
sin franske L rege nu var kommet
helt frem i Sal en, kunde jeg ikke
se, at hun haltede, tvmrtimod · hun
gik l et og frit op ad Trinene paa ·
den Platform, hvor hendes sort
betrukne Stol v ar anbragt ( noget
foran Skafottet) ; men det kan nok
p asse, at Dronni ngen lider meget
af Gigt; for der er fugtigt overalt i
Slottet.
Da hun havde sat sig ned, s aa
jeg hende s traks tale med megen
Iver med Si r Amias P aulet, . den
H erre, s om . er Komm andant paa
Slottet. Han rystede flere Gange paa
H ovedet; men jeg k unde ikke, hpre,
h,verken hvad Dronni ngen eller han
s agde - men s enere fik jeg at vide,
at Dronni ngen hayde f orlangt at
tale med en p apistisk Prrest, men
det blev · altsaa afslaaet, hvad jeg
nok k an forstaa, men dog ikke sy
nes 0111 .
Det fprste, · der derefter skete/
v ar, at Dpclsdommen hpjtideligen
blev opl res t, og da L resnirtgen var
forbi, raabte all e »Leve Dronnin
gen ! » - det gj aldt naturligvis vor
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Dronning, thi · hun, der sad paa
Stolen skulde jo om faa 0jebli1<.ke
d p. Under Oplresningen hprte man
i Opholdene Maria Stuarts Stemme ;
'Jiun bad den gamle B pn fra Mess(!n: judica me, Deus, et disccrnc
c_ausam meam og hprte vistnok slet
ikke Domme11, s om hun jo ogsaa
kendte i Forvejen. Ogsaa jeg lyt
tede nresten mere e fter B pnnerne,
· end jeg hprte paa Domsordene, for
det er lrenge siden, jeg har hprt en
latinsk B pn; nu gaar jo alt paa
vores e get Maal.
Nu rejste P ronningen s ig op jeg greb uvilltaarligt til min Hat og jeg saa fJere gpre de n samme
Bevregelse - men det blev kun til
Tillpbet - for Skotternes D1·onning
var jo allerede afgaaet ved Dpden
og der var , kun den dpdsdpmte
!{vinde tilbage � og naar hun talte,
kunde man beholde sin Hat paa, ja
endog blive �iddende - men e n
Dronning lignede hun alligevel f prst nu saa, jeg, hvor s muk hun
var, og hun var saa s mukt paa
klredt, og jeg skammer mig ikke
ved at sige, at det var et stolt Syn
at se hende - saa het ved Dpden
- ene Kvinde - staa frem for saa
mange Mrend og tale til dem.
»Mylords » sagde hun - og hen
des Stemme rystede ikke - »i den
ne min sidste Time takker jeg Gud,
fordi han skrenker mig den Naade
at lade mig dp for min Tro, og je g
takker ham, ' fordi jeg s kal dp i
Overvrerelse af s aa mange Vidner,
der vil bekrrefte, at jeg dpde som
Katholik. Jeg er uskyldig i den
Forbrydelse , for hvilken man har
freldet mig: at jeg skulde have
efterstrrebt Dronningens Liv. Dog
har mine Fjender naaet deres Maal;
men jeg tilgiver dem, som jeg til
giver enhver, som har gjort Uret
imod mig, ligesom jeg beder - -»
hcr s aa jeg Dronningen fpre sin
venstre , Haand skyggende op for
0jnene - og ogsaa mig ramte et
Lysskrer - for jeg stod i L inje
med Dronningen - jeg saa mig om
- det var Bi:,Sddelen, s om staaende

ved Kaminen haandterede ved sin
0kse, og Kaminilden ramte den
store blanke Flade, som kastede
Genskreret over paa sit ventede
Offer, men Maria s aa det nreppe
- ·. hun troede vel, , at det var den
lave Vintersol, der endnu en G ang
skinnecie paa hende - og hun fort
s atte : »ligesom jeg beder enhver
tilgive mig selv» .

Jeg s aa min Herre I rene sig dybt
forover paa sin Stol - og jeg blev
bange for. at han blev daarlig ' og
traadte straks frem til ham nied
det sherke Salt, som jeg altid hav
de hos mig, og som havde hjuJpet
ham s aa godt under Rejsen; men
s aa forstod jeg, at det · var Dron
ningens Ord, der havde rystet ham,
for han stpdte min Haand tilbage og
re ttede sig op, idet han betydede
mig, at jeg skulde blive paa min
P lads . Jeg ventede, at D ronni ngen
skulde sige mere - f or ved Prreste�
henrettelserne i Tyburn har · jeg
,flere Gange hprt dpdsdpmte holde
I ange Taler til os - men Dron-'
ningen forblev tavs, og der · blev
e t Ophold i Sagernes Gang, ligesom
om m an ikke vidste , hvad der nu
burde ske. Der var helt stille i den
s tore Hal blandt de ma:q,ge Menne:.
sker - men man hprte de s vrere
Brrendestykker synke s amme n i
Kaminen, idet det knitrende sprut�
tede G nister. Men s aa trrengte en
Mand sig pludselig frem, og det var
Dekanen af Petersborough, som var
rejst op sammen med os, og han
begyndte nu at berette Dronningen
paa evangelisk. Dog fik han kun
s agt faa Ord, fpr Dronningen af
viste ham. »Forhold Jer rolig, Herr
Dekan», sagde hun - og hendes
Stemme var meget kold - »jeg vil
ikke hpre paa Jer, je g' , forlan,ger,
atl tie r og gaar». Men Hertugen af
Kent ifik ham til at . blive ved, hvor
for Dronningen vendte ham Ryg
gen og hun fremdrog nu fr.a sin
B arm e t gyldent Krucifiks og tryk
kede det inderligt tiI sit Bryst, me
dens hun bad. Men hellp· ikke det
s yntes -Hertugen om, for h an sagde :
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»Det vilde vrere bedre, Madame, om
I opgav dette pavelige Flitterstads
og i Stedet aabnede Jert Hjerte for
Christus» ; og i hvorvel dette jo var
sandt nok, saa synes jeg dog ogsaa
godt - ja nresten bedre - om
Drohningens Svar, idet hun sagde:
» Hvordan kan man brere F relserens
Billede_i sine Hrender, uden at det
ogsaa lever i ens Hjerte 7 Intet kan
vrere af saa stor Betydning for en
Kvinde, som skal dfiS, end at b rere
selve Sindbilledet paa vor F relsers
Genl(iSsning» .

Men nu var T imen saa kommet;
min Herre gav B(iSdlerne et T egn og
de traadte · frem; men han m:ed
0ksen stod bag den anden, saa
Dronningen ikke kunde se hans
Instrument. Dronningens to Damer
aftog nu hendes store hvide SlfiSr,
saa et sort Slag og endelig en
m(iSrkebrun O verkjole. Deres Hren
der rystede og den ene tabte da og
saa Slaget, som blev taget op af den
franske Lrege, som hele Tiden hav
de holdt sig . tret op til .Dronningen
- som var han rengstelig for, at
Krrefterne skulde svigte hende.
Da Dronningen saaledes var del
vis a,fklredt, slog det mig, hvor
sk(iSn en Skabnirtg Skotternes
Drönning m·aa have vreret - og
ogsaa endnu var. Jeg forstod, hvor
for saa mange Mrend havde bejlet
til hende, men jeg tvivlede samtidig
paa, at det var sandt, hvorom Ryg
terne a ltid gik i England, at hen
des Vej gennem Livet var plettet
med mere B lod end hendes hvide
Skuldre kunde brere - med mindre
hun selv tilsidst sonede det ved sin
DfiSd. Hvid var hendes Hals, hvide
hendes Skuldre og disse smukke
Skuldre bar et Hoved, der endnu
n:i aatte kunde faa Mrends Blod til
at banke ved Synet af Trrekkenes
F inhed og Fylde, og jeg h(iSrte be
undrende Udraab - men ogsaa
nogle raa - baade fra Kvinder og
Mrend i de sammenstuvede Rrekker
bagved. Hun havde ogsaa smukke,
jeg syntes nresten garnlige Bevregel
ser; da hun nu aftog sin Halsklrode.

Hun vilde rrekke den til den ene
af s1ne Damer, men BfiSddelen greb
den: » Denne Krede tilhfiS'rer efter
L oven mig» -- og han stak den
ne d i sin Sko.
Men da · havde miU: Herr� rejst
sig fra sit Srede og han hrevede Siil
Stav som Tegn paa, at Henrettelsen
sku lde foregaa. ba D ronningen n.u
forstod, at Mt om lidt vilde. vrere
forbi, foldede . hun sine Hrender og
bad med hfiSj R(iSst - ,for den k�
tholske Kirke, for sin SfiSn, . for
D ronningen af England og end:im
en Ciang for sine Fjender _:__ og j eg
saa nu :P ronningen blive bundet
for sine 0j ne med et kostbart knip
let t.ommetfiSrklrede og jeg saa de
to B(iSqler knrele ned for hende for,
som L oven bfiSd, at bede om Til
givelse for, at de maatte tage hen
_des L iv . . »Jeg tilgiver Jer af mil
ganske Hjerte», h(iSrte jeg Dron
ningen svare med en meget mild
Stemme. Saa stillede hun sig hen
med dybt bfiSjet 'Hoved - troede
aabenbart, at lrnn skulde have den
kongelige F orret at blive henrettet
ved Svrerdet. Men B�dler1w rev
hende ud af hendes F ejltagelse ved
at f(iS re hende hen 'til Skafottet. Jeg
saa dem lregge herides Hoved tU
Rette - hun lod sig villigt f(iSre -',,
og jeg saa den svrere 0kse blivt:
hrevet. Al StfiSj hfiSrle op, og idet
jeg ventede 0 kseh11gget, drejedr
jeg mit Hoved bort - og tog sely
til min Herres Lugtesalt - thi je�
vilde n(iSdig faa ondt. Men saa bley
der pludselig R(iSre ; f or 0ksen sren;
kedes igen. Dronningen havde lagt
sine l:Irender under Hagen - ve!
sagtens for bedre at kunde aande
- de maatte altsaa fjernes; thi
som bekendt maa · ingen anden
Legemsdel end Halsen rammes.
Igen blev det stille, og jeg saa nu,
at Drimningens Hrender, som hang
slapt ned, var ln:ogede af Gigt _:.
jeg ynkedes; men i det samme lfiSd
den dumpe Lyd - en Lyd a,f KfiSd
og T rIB, der rammes som paa
een Gang - og jeg hfiSrte B lodet
risle - st rerkere og strerkere, ind-
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ti l denne - sidste - Lyd fra d en
Dpde overdpvedes af Mrengdens
Raab og K lirren af Vaaben og
skarpe . Kommandoord.
De.t er
strrenger_e, mi ne krer e F orreldre, at
s e p aa p pden ved 0ksehug - i s rer
naar det er · en Kvinde- end p aa
Dpden ved Hrengning.
�'liri Herre var ogs aa urolig b ag
efter -�� ha_n ti l.bragte en dflarlig
Nat. Han s kpd Skylden paa sin
B lrer e . :__:___: men jeg hprte ham f lere
Gange i sin afbri1 dte ' Spvn . nrevne
Maria Stitarfs Navn. .
lad fogen
faa dette at vide. Brcend hellere det
hele Brev, naai' I npje har i nd
prentet Jer, livad
-heri har for.:
talt om Henrettefse:rl. '1Der er mere,
jeg maa tale n1ed Je?,'o:in, naar jeg
om nogen Tid vend<fr _ tilbage. Men .
f prst nrna jeg fil . London. Min
Herre skal pei·sonlig herette - alt ti_l

hendes lVIajestret, hvem Gud be
sk yLte.
:Min s pnlige Hi lsen til mine krere
Foneldre.
Henl'y Field
ag William.
P. S.
Dagen efter den skots ke Dron
nings Henret_t_else maatte jeg led
s age Sir T albot til hendes Vrerel 
s er. Han s tod der lrenge og betr11gc,
tede en B al dyring paa hen_des . ..
Sengeomhreng. - I svrer Guldstik
ning s tod der i ndsyet: Ma fin es. t
m on co1.n 1nencement. Sp prg , q13n
frans ke Kok hos Sir Oliphant,,,hvacl, ,,
disse Ord betyder. Min g ode Herre
lreste dem fler e Gange hpjt med
rn eget alvorlig Stemme.

Men.

feg

(Bearbejdelse af Herman Gonnan : Ma
ria Stuart. Den sidste Scene ved)

P. H: Perch.

DEN . l(ATOLSl(A l(YRI(ANS STÅN,D PUNl(T GENTEMOT F,OSTERFÖRD_RIVNlNG. •

'

Hittills har i flera länder foster
fördrivni ng vari t om ä n lagligen
otillåten så dock tolerer ad åtrpi�
s tone i detta fall, när !IH>derns liv
verkligen utsättes för fara g�nom
barnets framfödande el le1: fostrets .
förefintlighet i moderliY,et. I detta
fall åtmi nstone ansågs läk ar en. hava_
rättighet och befogenhet att före-,
taga fosterfördrivni ng j och för att
rädda moderns liv. Men på sistone
ha också i vårt land röster höjts för
att få abortlagstiftningen . ä ndrad.
F osterfördrivni ng borde · vara till
låten . ej e ndast, när moderns liv
konuner i fanI. , . utan också a·v, an
dra, medicinska och socialH skäl.
Så t. ex . . när moderns hälsa k an
taga skada; när ett barn ej är önsk 
värt på g1·und av förä ldrar nas fat
tigdom , eller dyli kt, ja t. o. 111 . bor
de modern ha rätt till fosterfördriv
ni ng för att undgå den skam och

I

'

\

d en olägenhet, som ett u tomä kten
s kap ligt : barn vanligtvis 111edför.
Vad säger . den .katolska Kyrkan. om _ .
, dessa förslag och 0111 {oste1Jördriv- _
ning i allmäi1liet '?
.
.. ,
_.
Den k atofska Kyrk an h ar blott et t e1ida. ·svar . på t alet 0111 � os ter
fördrivning, · föi;etagen av . vilket
skäl som helst, och . detta svai· är _
redan . för tusentals år s edan forr
mulerat i tio. Guds - bu d: »Du skall . · ·
icke d1:äpq». . .
Fos terfor drivning är alltid och
u nder alfa o�mstä ndighet er ingen
ti ng a1rnat och i ngenti ng mindre ä n .
mord och'.. mord är förhju det alltid _och för ,;rir: .cich en. Med f oster me-:
, nas härf en m od ers. livsfrukt, som
ä nnu - e. k m� le,;a u tanför moder-. , ,
liwt .och som såled es är döds dömd; c _ _ _
_ när d en tviI,1,gas ,tlt lämna moder ns _ kropp. Mecl 'fosterfördrivni ng .åsyf�
tas en hn11dling, som direkt går ul ,
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fosterfö rdrivning? Staten kan j u i
på att få det om· ogna ' fostret att
yissa fall taga en u nd ersåtes liv.
·. · lämna m oderlivet. Denna handling
. Staten har rätt till ritt i vissa
förvålla r alltså direkt fostrets död.
.
Fo�tret är emellertid en människa
fa}l döma till döden stora förbryta
och d en handli ng, som förorsakar
re, s�m utgöra en farn för, 'statens
.
en människas död, är m ord. Allt
bestå1id . och u ndersåtarnas trygg
så är fosterförd rivning aldrig ocli ·
het . M en' ett ofött barn är i ngen
m'ld er i nga omständigheter tillåten
, brottsling ell,er förbi·yta1;e och i n
qch förbjud er Kyrkan elen mycket
gen stat · har rätt att taga' d e oskyl· strängt. För att ytterligare fram- ·
di gas li v.
häva sin strät1gh et härvidlag samt
Ja, m en 0111 nu ändå barnets liv
för att ännu m era avskräc ka kato
ej står att 1'. ädda, skulle 1nan då ej
li kerna från fosterfö rclrivningens
få fötetaga: fosterfördrivning för att
stora brott har Kyrkan belagt d en
åtmiristone rädda ett liv, moderns '?
na , synd med exkommuni kation,
Fosfret ä r en l!{änsklig varelse.
cl.
s. alla, m od ern ej undantagen,
Att dö.d a en inänsfrli g varel s e är
som m ed verka till att en fosterför
11101:,<l , d. v,. s. är eri handling, som
clrivning kommer till stånd, äro i
är alltigenom ' (Jnd till sitt väsen.
och med att handlingen uppnår re
Man får · a]ddg gö1'a något ont för
sultat bannlysta, uteslutna från
att uppnå ett gott ändamål, i det
Kyrkans gemenskap. Från denna
här
fallet : rirnn får e j döda barnet
bannlysning ka n endast · bi skopen
för �ltt rädda m odern. Ä ndamålet
eller en befullmäktigad präst lösa.
helgar· nu en gå'11; g ej m�dlen.
. Är Kyrkans lära om fosterför
· Men varje niä nniska har av na
drivning ej för · hård och sträng?
tu ren rätt till att fors vani sitt liv,
Naturligtvis kommei·' en förnuf
när detfa hotas: Hon får i sitt för 
tig männis ka ej frain med sådana
sYa1· gå så långt, att hon t. o. 111 .
känslosynpunkter som att Kyrkans
dödar a ngriparen, oni hon eljest ej
förbud kmiske lämpade sig för
kan rädda sitt liv. Befinner den
med eltiden, men knappast längre
till sitt liv hotade m odern' si g ej i
för vår rnodei·na, upplysta tid .
d etta fall ? Får hon ej försvara sitt
Måste fosterfördri vningen likställas
liv genom att döda eller· låta döda
med m ord, så har d en moderna
det barn, som h otar hennes li v?
tiden lika litet rätt Ull att p rak
Människa n ha r rätt att försvara
tisera elen som m edeltiden hade.
si g m ot den, som orättvist angriper
Det ' går ej an att ändra' natu rens
henne och hotar ·taga hennes liv.
grundlägga nde och livets bärande
M en barnet i m oderlivet angriper
p ri nciper. Om människorna tycka,
ej mod erns liv och säkert icke på
att dessa p ri nciper ha bli,vit för
orättvist sätt. Alla skäl, varför mo
hårda, så ligger felet hos männi
d erns liv utsättes för fara Yid ha
skorna, ej hos p rii1ciperna : , Män
va nd eskap, ligga hos m odern, i
ni:s km•na böra då ä nd ras, 3f,y det är
hennes · kroppsbeskaffe1ihet eller i
• cle,, . som böra rätta sig efteit Guds
hennes sjukdom. O ch om barnet
.t'm:esk rHtei·,. ej tvärtom. , ' :
enbart genom si n närvaro i mod er
livet utgö r en säker livsfara för
· l'\'I en sl(illle man ej ktmna tänka ·
henne, så har det ej varit barnet,
sig' · några · u ndantagsfall, i vilka
som vållat denna situation, utan de
fösterfördri vningen genom fallet �
som varit barnets upphov: föräld
särskilda omständigheter förl orai'
ra rna. Barnet är alldeles oskyldi gt
si n karaktär av m ord ocJ1 sålunda
och får sålunda ej heller straffas .
är tillåten? Om t. ex. m od erns liv
En· i nvändning, som man kan
sättes på spel, ja all deles säkert
tycka skulle kunna göras till för
går till spillo, när ej fosterfördriv
mån för a bortlagstiftni ngens före
ning företages, har staten då ej
slagna änd ring, är d enna : om icke
rätt till att tillåta läkaren u tföTa

v.
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läkaren har rätt till att företaga
fosterfötdrivning, blir följden, a:tt
folket vänder sig till kvacksalvare.
Därigenom blir fosterfördrivningen
en än.nu större salllhällelig fara.
Är det . då ej bättni att åtminstonl.J
förebygga denna fara genom att
låta sakkunnigt µtbHdade läkare ta .
hand . om den ·.ändå oundvikliga
fosterfördrivningen ?
Svaret på. de1wa invändning kan
vara kort. Lagen kan icke giva lä
karna rätt till att mörda, emedan
elj est andra kojnma att göra det.
Ännu en svårighet måste klar
lijggas. pen I}atolska Kyrkan för
bjuder fosforfördrivning på grund
�v att fpstrtit är en mänsklig varel
se, en varelse alltså, bestående av
ktopp ocli· själ och således med
precis sa_iµrna rätt till liv och livets
skydd so:rp. den framfödda männi
skan. Men är det då så alldeles
såkert, a.tt fostret verkligen är en
inänni�J.rn ? Kan _det ej tänkas, att
d�l åtminstone på ett mycket tidigt
�ta,dium ännu saJmar en mänsklig
själ, . �/i att åtminstone på detta sta
äium fosterfördrivning ej kan lik
stäJI�s med mord ?
· :Oet råder ingen enhetlig mening
01µ; när precis Gud skapar sj älen
och förenar den med människo
f 9slret. Det finns lärda, som anse,
·att själen skapa� och förenas med
J5.roppen ,först, när denna har fått
en mänsklig form. Andra lära, att
själen skapas och förenas med den
hya varelsen i själva konceptio
nens, avlelsens ögonblick, d. v. s. i
det ögonblick, som den manliga
cellen förenar sig med det kvinn
liga ägget. Den.qa sista mening är
den bland de lärda allmänna me
ningen. Men huru det än må för
hålla sig härmed, så föreligger här
på grund av dessa två olika me
ningar ett tvivel, om människo
fostret alltifrån avlelsens första
ögonblick är att betrakta som en
mänsklig varelse med ty åtföljande
mänsklig rätt till ltv och livets
skydd eller ej . Får man då ej med
detta tvivel soiµ utgångspunkt före-

taga fosterfördrivning åtminstone,
.nät fostret befinner sig i ett begyn
nelsestadi utn?
· Nej, ty här gäller icke den kända
in.oi·alsatsen : in dubio libe_rtas,
d. ,,. s. i tvivel har man friheten att
be$tämma sig till ett eller till ett
'annat. Ty detta tvivel är ett så kal1::it dubiu�n facti, ett tvivel angå
eride ett sakligt förhållande, och
när ett sådant tvivel föreligger, är
man i samvetet förpliktad att gå
den säkrare vägen. Skulle man här
resonera som så : kanske ha den
för�ta meningens anhängare rätten
på sil!- sida och är alltså fostret på
ett mycket tidigt stadium ännu
icke någon människa, och skulle
man; ledd av denna mening, före
taga fosterfördrivning, utsätter man
sig . för fara och för stor fara att
begå ett mord, ty äyen den andra
meningens anhängare kunna hava
rätten på sin sida, j a., det är t. o. m.
mera sannolikt, att deras mening
är de,n riktiga. Man skulle . alltså
genom att tillämpa. fostelifördriv
ning utsätta sig för stor och allvar
lig risk att döda en människa.
Jag hoppas att j ag har ltckats
tillr�ckligt klarlägga den stånd
punkt, som den katolska kyrkan
intager gentemot fosterfördrivning
en. Deh: är aldrig och under inga
omständigheter tillåten, ej ens, när
man utan att tillämpa den ej kan
rädda varken moderns eller _ bar
nets liv. I ett sådant bedrövligt och
beklagligt fall kan man ej göra an
nat än att låta naturen ha sitt lopp,
ty aldrig får man göra det onda
,för att åstadkomma något gott. När
fosterfördrivningen ej' ens är till
låten i detta fall, så är det själv
klart, att det ej finns något fall, i
vilket den får tillämpas. Emeller
tid vill jag framhäv:;i., att det hit
tills endast har varit · tal om direkt
,fosterfördrivning, d. v. s. om en
handling, �om direk t och omedel
bart har till syfte att få fostret att
lämna livmodern. Om sj ukdomen
hos ell' havande kvinna är av så
dan beskaffenhet;,.- att man först
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rnåste · ·avlägsna f ostret för att en
förbä ttring kan i nträda i moderns
tillstånd, så ha vi fal let: direkt
fqsterfördrivning. Sjukdomen kan
då ej bofas på annat sätt än genom
ah dö da barnet. Men . det onda, i
det häl; fallet:. barnamordet, får ej
göras för att uppnå det goda ända
målet, i det här fallet : moderns
tillfrisknande och hennes räddan
de undan dö den.
Det finns · andra sjukdomar hos
havande kvinnor, sjukdomar, till
vilka fostrets förefintlighet ej är
upphovet och orsaken. Kvinnan
kunde ha fått samma sjukdom,
även o m hön ej hade varit havan
de, I sådana fall kan det hända
att ett medel måste tillämpas, som
också skulle ha tillämpats, om
kvinnan ej hade varit havande, men
som nu tyvärr har som en av sina
.f öljder en säker eller ganska san
noli k abo'rtus eller fosterfördriv
ning. Tilllimpningen av ett sådant
medel måste då betraktas som en
hangling med tvenne följder : en
god · följd: moderns hälsa, och en
ond följd: f ostrets död. Tillämpar
man då ett sådant medel, är foster
.fördrivningen och barnets därmed
"följande död ej åsyftade utan en
_dast tillåtna. M an talar då om in
direkt fosterfördrivning. För att
ett sådant medel, ett medel, som

samti digt åstadkommer både ett
gott och ett ont resultat, får till
lämpas, måste följande fyra vill
kor uppfyllas:
1 ) att det åsyftade goda resul
tatet i allo uppväger det onda,
som mot ens vilja föijer med;
2) att medlet är sådant till sin
verkan, att det goda resultatet är
en omedelbm· följd av detsamma.
I cke får det goda resultatet följa
först i och genom det onda resul
tatet;
3) att det icke finns något an
nat medel, som kan , användas för
att uppnå det goda resultatet;
4) att man med all kraft och
med alla till tjänst stående med_el
söker att förhindra i nträffandet av
den onda följden.
Slutligen vill jag ännu tillägga,
att man i somliga f all av havande
skap kan vara tvungen att påskyn
da födelsen av en ännu ej helt m.o
gen livsfrukt, men som ändå är
utvecklad så pass, att den kan leva
utanför livmodern. B arnet kan i
allmänhet leva utanför livmodern
efter havandeskapets sjunde må
nad. E n sådan för ti dig födelse. är
i ngen fosterfördrivning och kan
tillåtas, när mycket viktiga grun
der f ordra det.
Jan Vernooy S. C. J.

2<J
� 2 ��H l ·- ·· ( /t
, ,ii; i_ h ii"I ,, .
; •yr;..( :_< ;� ; · .'

0

C R E D Ö S B Ö C I( E R.
.-

,

·: 1 ,. �

' i : ' Katholische Leistung in
' dei· Weltlitemtm: der Ge'ge11wår t . ·F reibur g -1 93'4 ,
· Hel'der.
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Denni bok som hat utkommit
l'ör ett p'ar månader iiedah är äg
i1ad :fttt : .,,äcka stor glädje och till
fredsstallelse hos varje' ka:tcilik som
å'r' ' i ntl"esserad av · händelser na i
,;arlcislitter aufren. Det är förfat
tare'n Otto Forst-Batagli as förtjänst
att · ' h'a: · �amlat 20 originalartik lar
åv kända' litteraturkritiker · över
fr�1hstående k atolska 1Jrestationer
iii'6rn� den litteräfa världen i näs
ta11 alla Eur op as länder. Allt detta
SO!Ii katolskt geni och k atolsk anda
har åstadkommit både i pros a och
p oesi fi:'å n omkring år 1880-1934
p a'sserar här revy. Det är sant v ad
utgivaren i sitt tillägg till boken sä- .
ger >> att ett sådant översiktsverk
skulle för hundra år sedan ha bli
vi t mycket mindre. Men även den ·
ni.1varande världslitteraturen sku lle .
v ar a väsentligt fat tigare utan det ·
bidrag . som övertygande k atoliker ,
h a givit» . Desto livligare måste: vår
glädj e yara över att allt som k atol, '
sim män och kvinnor ha skap at på
clet )itterära . området i . en tid clär
rn�ng a .i>tå . i ,en 11wr elkr . mjndre
h,�p�lig l�amp mot k atolsk uppfatt
µing,; . TW !)�h :me.d hqs, �ådan_a sow

äro bevandrade på litteraturmark
naden, väcker det häpnad att läsa
vad denna bok bjuder. Ett är k lart:
k atolik erna · över hela: i'ärlden be
höva i cke s kämmas över :sina litte
räi·a alster och framgång.-� Repre
senterade ärc,i: . Skandinavien, ;Eng
land, Frankrike, Amer'ika, Be1gien,
Holland, Schweiz, Tyskland, Itali,
en, Spanien, P olen, TJeclios1ovald 
et, Slovenien, Kroatie.n o<:h till . sfst
U nger n.. Irland och Litauen äro
t:ln u tgivarens (;)gna led snad icke ·
m ed, fastän j u s t i dessa liksom i
alla r omanska länder litterå,tui·en
måste betecknas som k atolsk. Ty
det finnes icke alls någon annan
litteratur av betyd enhet i Irland och
Litauen. Utom dessa 20 kd tiskt
beai,betad e artiklar tillfogar 1JJ�i. v aren en omfattande bibliografi,
som . vi måste anse . soni något · av
det värdefullaste i hela boken. Där 
i genom får bok en k araktären av en
syqnerligt givande och väl oriente"
, r ande ,uppsl,agshok. Vi ha ingeµ.ting
av detta slag inpm vår katols k a. .1r r
cyklop edi, som _ k an jä�11 uställ �s
med denna samma,n:;;täIU1ing. ay ka
t olsl{. litteratur under . d,e .sjst a,
cennierna. En alfabetis k Jörted}:
ning a;�,tutar b ok�n: M�,i äv'e�,'i:fot
skall v ara s agt, alf deien11kikl� u
s at.� ernä J<*,<r! . p arfil . lj� �r1}1iid§!'
förfat.t;:t,rna., . u tfln .,lg.iJHtirrn·c: }ii,ggft
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flekså fingret på såren och klandrar
oförtäckt sådant som ännu är ofull
komligt och · som kan göras bättre.
.,--,-c. Oss i Norden ihtresserar natur
ligtvis mest arti keln »Das katho
lische Schrifttum der skandina
vischen Länder» av D :r P. H. P erch
( Tistrup) . Johannes Jörgensen och
Sigrid· Undset behandlas ingående
både i deras religiösa och litterära
utv.eckling. Men även » Credos» in
ter skandinaviska ställning och be
tydelse blir omnämnd. Men är det
icke för mycket sagt av författaren
för att kunna passa för hela Skan
dinavien : »Die katholische Litera
tur hat mit ihrem Ja zum wahren
Menschentum die trennende Mauer
der Vorurteile niedergerissen» ?
P. Leander, 0. S. B.
Gunmlr Rosendal : . Pa1e
$lrina och Sr:hiitz. Sthlm.
1934 .
Iblandt Kir kemusi kens »rätte lä
rare» har kyrkoherden i Osby dr.
Rosendal taget sig for at give os
ep. Skildring og Karakteristik af de
to mest fremragende R eprresentan··
ter for r omersk og luthersk Kir ke
:mu sik. Han g�r det i en lille B og,
der vil vrere en krerkommen Gave
til e nhvei;, der har glredet sig over
Sk�nheden .af denne Musik, over
dens Ahmr, Vrerdighed, Renhed og
Sandfoordighed og som derfor kan
ha ve Lyst til at vide noget om disse
Mrend, deres Li v, Gerning og Tid.
F011fatteren har selv personlig som
Korleder arbejdet med denne Mu
sik; har · lrert at elske den og skriver
derom m ed det F ormaal at aalme
sine Lresei;es 0jne for de religi�se
Vrerdier og for den Sk�nhedsrig
dom, her er at finde. Han skildrer
de to Mestre som »rätte lärare inom
kyrkans helgade musik» . » D et
finns en bekännelsetrohet även i
musikaliskt hänseende. D ess för
härskande drag består däri, att
kyrkans musikaliska Tradition och
arten och beskaffenheten av dess
gudstjänst behärskar individens in- .

spirati on: Och såväl Palestrina · soin
Schiitz förete denna bekännelse
trohet i så hög grnd, att de förtjäna
denna äretitel» . Saaledes skriver
F orf. og skildrer nu levende disse
r ette L rereres Liv og Gerning paa
Baggrund af Reruessancens udvottes
saa glimrende Tid. M�rkt er dog
Billedet, der gives· af denne; den
tegnes som en B evregelse · fra aan
deligt til verdsligt, m ens Reforma
tion og Kon trareformation hver fra:
sin Side betegner Reaktionen mod
l{irkens og Menneskelivets Verds- ,
ligg�relse. Ogsaa i Kirkemu sikeh
g�r denne berettigede · Reaktion si g
greldende, og de.ns R eprresentanter
er i R om : Palestrina, i Tyskland:
Schiitz. Sk�nt deri ene er Katholik,
den anden Lutheraner staar ·de
Side om Side i Kampen for Kirke
musi kens R enhed, i den H enseende
gaar der ingen . skillende Grren�e
m ellem Wittemberg og R om. Bio
grafisk er B ogen anlagt, omhygge
ligt er fremdraget alt, hvad der kan
tjene til Emnets Belysning; det er
lykkedes F orf. at give et saare le
vende Billede af, de to store Skik
kelser. Levende og frengslende;
man underholde$ og gribes, man
glredes og interesseres, talmemme
li g for hvad B ogen giver med sin
B egejstring for Palestrinas poly
fone Messer med deres r olig b�l.
gende Tonegange som for de homo
fone Litanier og Impr operier. »Det
inderste Drag i denne Musik er
mystisk Fromhed, en sval Inderli �
hed; en brevende Stilhed overf<;>r
Gud og en ordl�s Til bedelse m�der
os ov�ralt i den.. Palestrinas Mu sik
er Gudstjeneste . . . saa opfyldt af
kristelig Andagt, at. man stundoni
glemmer, a t den .er Kunst.» Og
ikke mindre glredes og gribes man
ved Ski ldringen af Schiitz og hans
Mu sik: » Si eben Worte unseres lie
ben Erlösers» , det episk prregede :
» Historia der Geburt Jesu Christi» ,
hans tre strrengt kir kelige Passio
ner, hans »musikalische Exequien>>
og hvad de · nu alle hedder, disse
Kompositioner, der er saa fyldte af
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From.heds Kraft, åf' Ordets vreldige
b eretnin g om skabelsen , når den
Magt, 0bajifn e af · et alvö:rligt, dybt · I forstås rigtig; ikke kan . kaldes
relig'i�st Sina . .
ohistorisk. De meget omt alte »da
J 0i>t>Rosendals Bog er alt i alt et
ge» i förste kapitel af förste Mose
Arbejde; der i en.dog meget hi,1j
b og forklares efter den ken dte
Grad · er egn et til at leven degj6re
visfon s�teori, · ifölge · hvilken A dam
:Billedet åf de t o store Kun stn ere
i en guddom:rhelig vision · fik b e
sked om, h vorledes alt .var blevet
og derigenn em b idrage til F orstaa
elsen af Spj6rgsmaalet : Kirke og
t il. Marige vil sikkert med udbytte
stifte beken dskab med den vel
Musik, · som har saa stor Vrerdi,
n aar det grelder at skeln e mellem
skrevn e lille b og, som fra sproget s
det b erettig'ede og det uberettigede,
og udviklingen s side slet ingen
det vrerdifulde og det vrerdilj6se paa
dun kelheder eller vanskeligheder
·
b yder;
det j6mtaalige Omraade, der b eteg-_
Niels Hansen,
n:es med · Orden e Kristen dom · og
cand; mag.
K un st . ,föfär saa herfil fj6jes, at
Bogen, bortset fra sin e b et ydn in gs
fuldere · Fortrin , ogsaå har det at
vrere skrevet i et smukt og flyde:q
Mag. art. Heinrich Roos,
de Sven sk, at vrere en i b edste For
S. J . : Pius X. (Paulus
stan d uriderholden de B og, vil det
Kredsen s Skrifter. Serie II,
forstaaes· at deri er vrerd at lrese og
3. Köben havn 1934. 40 Sid.)
at eje.
I et ulasteligt sprog og en for al
Johs. Bruun.
min delige lresere i regelen forståe
0
lig stil (se dog f. ex. side 29) for
t reller magister Roos om pave
Dr.PeterAndreaseil : Sand
Pius X's liv og b etydning. Om' del
hed og Sagn i det gamle
.
förste punkt fortrelles kun lidt, om
'Testamente Il. (Paulu s
det sidste så meget desto mere. Det
Kredsen s Skrifter: S erie II.
er sikkert, at kun få paver af de
· Hreftf 4. · 1934�)
godt halvtredje hundrede, der fin 
Dette hrefte er en fortsrettelse af
des, har gjort så stor en indsats i
dr. An d11 easen s almin delige in dled
kirken s og derved hele menneske�
n in g . til det gamle t estamente fra
heden s historie som Pius X, sön 
1 : ste serie. Det vil b live fortsat
n en af det italienske lahdpostbud.
med »Syn defald og Syn deflod» i
Dette dokumenterer forfatteren
nreste Serie. Her genn emgaar for
klart og tydeligt i en fremstillirig,
fatteren : den b ibelske skabelses
•der röber stor lrerdom og viden.
beretning og . sammen ligner den
Det er höj st betimeligt just riu å
med andre religioners fortrellinger
fremdrage min det om · den store
herom . og . n atur viden skaben s n u
pave, da man alle vegrie - kun
vreren de resU:Itater. I stor korthed
t yve å r efter han s död - talei· oni
han s helgen erklrerin g.
- der er klin b leven atten sider
Niels Hansen,
til overs t il selve sagen '---- godt
cand. mag.
göres h er, at det gamle testamentes
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Den tyska protestantismens
öde.

. I »Deutsche Press.e» (Pr ag) har
den bekante Pragteologen abbot
Prokop nyligen gjort en del s yn
nerligen intressanta uttalanden, av
vilka några här . anföras : I ngen
städes har 16 : de århundradets re
ligiösa revolution i så hög grad för
stört kyrkobegreppl;lt . som i den
tyska protestantismens led. De
stora konferenserna för kyrkornas
återförenande i Stockholm, Geneve
och L ausanne hava visat, att bland
de tyska protestanterna så gott som
ingenting är kvar av den gamla
kyr kosubstansen.
Med utgångs
punkt från berättigad kritik av
ohållbara missförhållanden k om
Luthei· med omstörtande nyheter i
fr4ga om läran, som han kunde
förs vara blott genom att på · det
skarpaste desavouera den dittills 
varande kyrkliga överheten. H an
åberopade sig · i samband därmed
på. en särskild gudomlig sändning
och började en nedbrytande kamp
mot gen bestående ordningen inom
Kyrkan. Den nya ordning; han
presterade, hade starkt demokra- . '
tisk ,karaktär. Han framställde lä
ran om det. allmänna prästadömet ·
och förkunnade den fria försam
lingens princip � en förs amling,
som hade rätt att döma ö ver alla
läror, att till- och avsätta lärare
och själasörjare. Detta försök till
nyordning på kyrkoväsendets om- .
råde fick sin fulla motsvarighet i
det revolutionära händelseförloppet
på det sociala området. Luthers

oi'd till .. de . t�pproriska ' .bönd�rrui
snarare steerade .än lugnade de)is
delsefulla känslorna. . Men ;den:,so
ciala revolutionen misslyckaqes,
böndernas uppror nedslogs, Hos
Luther ägde nu en fullständig om
svängning rum, han ställde sig helt
på de segran de furstarnas sida.
Han och Melanchton predilrnde, gå
den för den kristligt-germanska
rätten fullkomligt obekanta p oli
tiska läran om överhetens .. oin
skränkta makt ö ver undersåtarna.
Ett nytt kyr koväsen upp�tod, son1 ·
m an icke kan kalla för: ,ilnnat än
cms arop apism, och som helt under
ordnades den världsliga överheten.
Trons predikan kom att, helt · . stå
under landsherrens uppsikL M:en
därmed begrovs också trons frih�t,
som ju Luther velat skänka sina
anhängare. I stallet ko� . ,E;l tt J4s
reforniandi och ' landsherren ' : be
stämde enligt den famösa principen
»C ujus regio, illius religio» sina
undersåtars religion. Vad blev det
nu av den kristna människans fri
het? Det romerska oket hade man
skakat av s ig men kom i stället un
der de absoluta furstarnas- tyranni,
dess a furstar, som ä nnu två sekler
senare sålde sina unders'å tar och
mot vilka Schiller skrev »Die Räu
ber» med mottot: »In tyrannos» .
Det fanns icke mer för trossplitt
ringens anhängare någon katolsk
världskyrka, men det uppstod små
landskyrkor av samma ringa om
fång s om s måfurstedömena i Tyslf:..
land. Den romerska påven erkä nde
man icke, men i vart och ett av
residense.n i • de tyska småstaterna
s att en furstlig liten påve, som b�:.
· · stämde ö ver tron och prästerna.
. Luther hade förstört kyrko
begreppet och i s tället skapat lands
herrarnas summepiskopat. Från
påven hade han löst sitt samfund
men blott för att utlämna det åt
furstarna. Landsherrarna voro de
hqgsta representanterna för kyrko. myndigheten och förblevo det ända
till världskr iget. Med världskriget
och kejsardömets fall genom revo
lutionen efter det förlorade kriget

k9mmo · skickelsedigra dagar för
den luthen;ka kyrl�an i Tyskland.
Hur • skulle det nu bliva med den
luthel'ska tron, .då alla furstarna
inåste . abdikera ? . Vad blev det nu
av summepiskopatet och vem var
landskyrkornas överhuvud ? Kan
ske den tyska republikens presi
dent, som icke omfattade någon
Iuistlig bekännelse ? Hade icke
L'uthers princip fört ad absurdum ?
Hade icke Gud nu visat var en
kristlig församling kan hamna, som
vänt sig bort från Mater esclesia?
Men utvecklingen går vidare. Fram
för allt . i det Tredj e rikets politik.
De lutherska kyrkorna slås till
sammans, de olika landsqelarna få
biskopar med en riksbiskop i
spetsen; Protestanterna i Tyskland
hade till skillnad från den prote
stantiska kyrkan i Sverige och Eng
land aldrig haft biskopar. Man er
inre sig Luthers häftiga, vredgade
ord mot biskoparna, och nu på
tvingas de lutherska trossamfun-

den i trossplittringens hemland
biskopar av statsmakten. En säll
sam Guds skicJcelse ! Men icke nog
härmed. De luth,erska samfunden,
sorµ uppstått geno1,11 ·upplosning av
de11 · ga,mla . katolska kyrkliga fog
ningen, skola nu åter sammanfogas
till en kyPka, man kan väl · �äga
efter katolskt mönster. Är icke
därmed Luthers verk omintetgjo11t?
Behövdes det därför en s. l<,. refor
mation? Den tyska protestantiska
oppositionens kamp är gripande.
Men måste det icke sluta så? Får
detta frossamfund, . som av trots
mot den bestående kyrkliga aukto
riteten kastade sig i statens armar,
beklaga sig över sitt ode ? . . . Eu
märklig utveckling för ett tross am�
fund : man Wssliter sig under skar
paste protest från Kyrkan och er
håller fyrahundra år senare en
kyrklig författning, som man aldri�
velat veta av . . . Är detta icke ett
Guds tecken, att Han vill hava
blott en kyrka ?
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P re n u m e r e ra
på CREDO!
V e r k a fö r
tidskriftens
s p ri d n i n g!
Credo kostar för helår kr. 10: -,
för halvår kr. 5 : - och för kvar
tal kr. 2 : 50. Lösnummerpris
kr. 1 : -.
Prenumeration kan ske å alla
postanstalter i riket samt hos
Expeditionen.

..

S:t A n sgars b o d e 11

Malmskillnadsgatan 7 - S t o c k h o 1 m :

LEO XIII:

Rundskrivelse om arbe
tarfrågan.
- Pris 50 öre. -

KARL ADAM:

Tro och kärlek.
- Pris 1 kr. -

NILS BESKO W:

Livstecken eller döds
tecken.
- Pris 50 öre -

GUSTAF ARMFELT:

Min väg

ti11 kyrkan.

- Pris 1 kr. -

Expeditionens adress :

NORRA TRÄDGÅRDSGATAN
HÄLSINGBORG.

Att tillgå i

19,

Postgirokonto n :r 77876.

Orbis Catholicus

GUSTAF ARMFELT:

Biskop Nils Hermansson.
- Pris 5(J öre -

Sve ri ges Katolska

Kv i n n ofö r b u n d s

[ntressant planschverk med ut
märkta fotografier från
skilda länder.
Säljes hos

I L L U M, K0benhavn
för det billiga priset av
Kr. 6 : 50.

C R ED O

(Katolsk tidskrift för Ska,idinavitn)

utkommer omkr. den 8 i varje
månad. - Manuskript skola vara
redaktionen tillhanda senast den
25 föregående månad.

N :a Smedj egatan 28I, Stockholm, öp
pet alla Måndagar kl. 3-5 em. och kl.
7-8 em. Avgift 25 öre pr bok pr må
nad. Utlåning av böcker (huvudsakligen
katolsk litteratur) till alla intresserade
på följ ande språk : Skandinaviska språk,
Engelska, Franska, Italienska, Polska
och Tyska. På begäran till landsorten
(referenser) mot ersättning av porto. Kataloger finnas.

R E O I S T E R.
Chresten Skikkild, av Emil Frederiksen, s. 1 . - Riksbiskop Lud
wig Miiller, av A nton van DuinkeJ'ken, s. 4. - En Jödedaab ( 1 ill . ) ,
av El'ikke Rosenörn-Lehn, s. 10. - Några ord o m den kristna falangen,
av J(arin Sparre, s. 1 1 . - Den 2. Februar 1587, av P. I-I. Perch, s. 13.
- Den katolska Kyrkans ståndpunkt gentemot fosterfördrivning, av
Jan Vernooy S. C. J., s. 16. - Credos böcker, av P. Leander, 0. S. B.,
Johs. BI·mm och Niels Hansen, s. 20. - Från Credos torn, av E. Sand
qvist, s. 23.

s:t A N S G A R S B O D E N
Malmskillnadsgatan 7

.

STOCKHOLM C

Stort lager av vackra madonnabilder. Goda repro
duktioner. Billiga krucifix i alla storlekar. Rosen 
kransar. Svensk och utländsk katolsk litteratur i u rval.
Telefon 10 96 92

Postgiro 56 537

& r e d e,
Katolsk tidskrift.

Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Monsignore B. D. ASSARSSON,
Götgatan 58 A, Stockholm.
Redaktör för Danmark : Pater A. M e n z i n g e r S. J,, Stenosgade 4,
K�benhavn.
Redaktör för Finland : Fil. Mag, J a r 1 G a 1 1 e n, Lönnrotsgatan 3,
Helsingfors.
Redaktör för Island : Pater J. G u n n a r s s o n, Reykjavik.
Redaktör för Norge : Monsignore doktor K. K j e l s t r u p, Kristiansand.
För Sverige : Fil. Mag. B. B o d s t r ö m, Lästmakaregatan 25, Stockholm.
FASTA MEDARBETARE : Baron G. Armfelt, Kulla Odensviholm. Pater
Jan Olav Ballin, Vejle, Folkhögskolelärare N. Bergius, Kungälf.
Forfatterinde Fru Rose Bruhn, K�benhavn. Lektor G. Ericsson,
Eskilstuna. Herr Lars Eskeland, Voss. Universitetslektor Emil
Fredriksen, K�benhavn. Herr Gösta af Geijerstam, Dale i Sun
fjord, Norge. Fil. Doktor H. Gerring, Stockholm. Cand. Theol.
& Mag. Niels Hansen, Tisted. Pastor Alf Högh, Bergen . . Monsig
nore Henrik Jrgens, Oslo. Professor Johannes J�rgensen,
Assisi. Herr H. D. T. Kirerulff, K�benhavn. Redaktör P. Lindblom,
Stockholm. Professor F. J. Linders, Uppsala. Pater A. Lutz 0. P.,
Oslo. Kyrkoherde S. Nordmark, Stockholm. Baron 0. von der Osten
Sacken, Mörby, Lre�e P. H. Perch, Tistrup, Jylland. Baronesse
E. Rosen�rn-Lehn, Roskilde. Kandidat E. Sandqvist, Stockholm.
Herr Per Skansen, Oslo. Fröken K. Sparre, Sankt Olof. Pater D.
Steidl, Odense. Fru S. Stjerneswärd, Widtsköfle. Pater Bernhard
Stockman, M. S. F., Harstad. Pastor Doktor Theol. Arne Olav Sund,
T�nsberg. Kyrkoherde Jos. Theeuwes, Hälsingborg, Lektor, frk.
Antonie Tiberg, Oslo. Fru Sigrid Undset, Lillehammer. Pater supe
rior Cyprian Witte, SS. CC., Molde.
Hälsinghorg 1935. Aktiebolaget Boktryck.

