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NO'RVEGIA CAT:HOLICA I 1934. 

Det er ikke de store kirkelige 
hendelser som srerpreger året 1934 
for oss norske katolikker, men sna
rere det stille, men målbevisste ar
beide for å fremme det kirkelige liv 
og sprede kjenskapet til den gamle 
Moderkirke blandt våre skilte 
brpdre i Kristus. Ti det er et ipine
fallende trekk i tidens fysionomi at 
interessen for de religipse spprsmål 
for tiden er overraskende stor. Når 
man som nedskriveren av disse 
linjer i over 30 år har hatt sitt ve
sentlige prestelige livskall som vei
leder for spkende; sannhetshung
rende sjeler, lrerer man ikke så litet 
av tidens npd å kjenne og man gri
pes av dyp medfplelse med prote
stantiske kristnes åndelige fattig
dom. Mer enn nogensinde åpen
barer denne fattigdom sig. just i 
dis se tider. De religipse problemer 
som nu stadig settes under debatt 
i foredrag, litteratur, presse o. s. v. 
brerer vitnemål om en dyb trang 
ti1 klarhet og sikkerhet - en trang 
som hverken lutherdom eller am1en 

sekterisk kristendom er i stand til 
å tilfredsstille. 

Hvor herlig og stört vilde det 
ikke were, om vi nu eiet midler til 
i stprre utstrekning å vise våre 
famlende og urolige· br�dre hvad 
den hellige katolske Kirke kan 
skjenke dem i deres hunger efter 
en harmonisk livsanskuelse .. ög 
hjertefred ! ·Men her er· det en 
uhyggelig kjensgjerning som alltid 
mpter oss som den veldige hind
ring for denne kjrerlighetstjeneste: 
de dypt rotfestede og seglivede for
dommer mot alt som kommer fra ' 
våre fedres gamle Kirke. Fprst når 
disse er blitt knekket og rpvet sin 
makt over sinnene; vil den katol
ske Kirkes sannhetsforkynnelse bli 
gjenstand for den opmerksomhet 

, og interesse som er det · fprste 
skridt til sannhetens erkjennelse. 

Tålmodig og iherdig arbeider. ·vi 
katolske geistlige derfor fprst og 
fremst på å rive ned den fordom
menes mur som stenger utsynet og 
synkverver så store masser av vårt 



i'olk. Et viktig ledd i dette arbei
de er foredragsvil'ksomheten. Hvad 
den angår, har året 1934 vrert et 
usedvanlig aktivt år, og det er her 
isrer St. Olavs Forbzmd som har 
organisert og finansiert denne be
tydningsfulle del av misjonsarbej
idet. Atter og atter har navngjetne 
talere som dominikanerpater Lutz 
og Lars Eskeland gjestet våre små 
menigheter, reist fra sted til sted 
og samlet talll'ike tilh�rer.e til sin 
utredning av de store aktuelle 
sp�rsmål som ingen kan gi klarere 
svar på enn den gamle Moderkirke. 
St. Olavs Forbund fortjener den 
varmeste anerkjennelse for disse 
tiltak. 

I denne fotbindelse må det også 
nevnes at vårt ukeblad ST. OLAV 
nu har oparbeidet sig en posisjon 
som aldri f�r og derfor også rek
ker betydelig lenger enn tidligere 
med sitt virke i den religi�se oplys
nings tjeneste. Et talende bevis på 
.den voksende popularitet bladet 
kan glede sig ved er det strålende 
resultat en innsamling fikk som 
blev satt i gang for å skaffe ST. 
OLA V en driftskapital. I denne 
henseende vil året 1934 sikkert all
tid bevares i taklmemlig og heder
fullt minne. 

Hvad ny katolsk litteratur angår, 
har året 1934 ikke gitt oss så lite. 
En stor lakune i vår katolske bok
skatt er blitt utfylt ved et verk St. 
,Josefssy>strenes norske ordenspro
vins har utgitt: »Det liturgiske års 
helgener» - en bok som ubetinget 
b�r finne veien inn i ethvert 
katolsk hjem, ja i mange prote
stantiske også, ti det er dessverre 
en kjensgjerning at kjenskapet til 

vår hellige Kirkes strålende helte
skare er s�rgelig lite, og nettop i 
vår tid kan det gi leseren en rik.
dom av impulser og gode, opmunt
rende tanker under hverdagslivets 
slrnffelser og ensformige strev. Bo
kens pris skal såvisst ikke skrem
me nogen, ti den er bare 3 kroner 
- og det for et stort, nydelig verk 
på ikke mindre enn 375 sider ! At 
våre hjemlige nordiske h�lgener er 
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kommet med i denne ypperlige 
samling gjf6r boken dubbelt verdi
full for oss skandinaver. Personlig 
er jeg overbevist om at en bok som 
denne også hos mangen protestant 
vil vekke en stille lengsel efter de 
nådens rikdommer som den katol
ske Kirke alene eier. 

Av andre b�ker som kan hjelpe 
mange s�kende sjeler i havn må 
her også nevnes den norsk.f�dte 
St. J osefss�ster Margareta Maria 
Krohns ypperlige » Våre fed1·es 
gamle l(ristenil'o», som for�vrig 
ved sin fremkomst var gjenstand 
for en utf�rlig omtale i C r e d o's 
spalter. Likeledes den ved juleti
der utkomne »I(o1·tfattet katolsk 
J{atekismus» som undertegnede har 
utgitt og som blev anmeldt av Lars 
Eskeland i C r e d  o's marsnummer. 
En annen bok som t�r påregne ad
skillig interesse, isrer i kretser hvor 
baptistene og lignende sekter hvirv
ler st�v op, er pastor dr. Johs. van 
der Burgs grundige og gedigne 
skrift »Bw·nedåpen» (St. Olavs 
Forlag, Oslo. Pris 2 kroner). Den 
nidkjrere og flittige sogneprest i 
Stavanger fortjener å se denne bok 
utbredt i alle de skandinaviske 
land. I denne forbindelse må en
nu nevnes to små b�ker av opbyg
gelig karakter som også til jul så 
dagens lys. Den ene er den alle
gor.iske fortelling »På sollyse stier» 
av sogneprest Johs. Borsboom i 
Halden, og den annen er en over
settelse av kardinal Henry Man
nings lille andaktsbok » Tillit til 
Gud». Alt i alt en litterrer produk
sjon som er til rere for Moderkir
kens virksomhet i Hellig Olavs 
land. 

Noget nytt centrum for kirkelig 
virksomhet i Norge er ikke blitt 
oprettet i 1934, hverken i Oslo 
Apostoliske Vikariat eller i Mel
lem- og Nord-Norge. To nye sta
sjoner er imidlertid planlagt og de 
dertil n�dvendige eiendomskj�p 
foretatt. I Nord-Norges kirke
distrikt har således pater Superior 
Starke innkj�pt eiendominen Stor
t jord i Hol på Vestvåg�y i Lo foten, 



hvor der i innevcerende år vil bli 
ansatt en prest · og åpnet et kapell 
som forel�big blir anneks til Sank
ta Sunnivas kirke i Harstad. Den 
annen stasjon som venter på sin 
åpning er byen Hr/mefoss ved Ber
genshanen på Ringerikes gamle hi
storiske jordbunn. Her har Hs. H�i
rerverdighet Biskop dr. J. Mangers 
sikret misjonen en meget vakker 
eiendom, hvor det er meningen at 
St. Franciskus-Xaverius- s�strene 
skal åpne et hospital og den geist
lige betjening overdrages til Marist
patrene. Forhåpentlig vil den nye 
stasjon kupne åpnes til våren. Olav 
den helliges navngjetne barndoms
hjem, B�nsnes, med sin gamle rer
verdige helligdom ligger innenfor 
dette nye sogns område, bare få 
kilometer borte. 

I Tromsf', hvor overhyrden for 
Nord-Norges · k}rkedistrikt har sin 
residens, har Den hellige Families 
fedre tatt et stort og anerkjennel
sesverdig l�ft for å gj�re Vår Frne 
kirke til et vakkert og verdig guds
hus. Efter en inngående restaure
ring har kunstneren Gf'sta af Gei
jerstam smykket den med vakre 
malerier, så hele interi�ret nu gj�r 
et overmåte tiltalende og festlig 
inntrykk. En lignende opgave har 
kunstneren fått å l�se av sogne
prest van der Vlugt i ,Haugesund i 
den nye vakre St. .fosefskirke i 
denne by. Mens disse linjer skri
ves er arbeidet i full gång i Hauge
sund. 

HvadMellem-Norges kirkedistrikt 
angår, arbeider pater Superior Wit-
te på å forberede grunnleggelsen av 
en ny misjonsstasjon i den driftige 
og folkerike by Ålesund. I Ifristian-
s und, · hvor Picpus-patrene for ca. 
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2 år siden oprettet en ny menighet, 
har nu St. Karl Borromeus-s�strene 
åpnet en klinikk »Stella maris>> og 
påtatt sig ambulant sykepleie. For
�vrig im�teser man iår Sankt Olavs
dagen (29. juli) med st�rre for
ventninger enn vanlig, da St. Olavs 
Forbund har besluttet å holde sitt 
store ärlige landsm�te i Nidaros i 
forbindelse med den tradisjonelle 

valfart til Stiklestad som derved i 
ennu h�iere grad vil få karakteren 
av et katolsk-nasjonalt stevne. Et 
beklagelig tap må også i denne for
bindelse bli nevnt. De hollandske 
Vår Frue-s�stre fra Amersford som 
i en rekke av år har virket i Trond
heim ved undervisning og social 
verksamhet, har på grunn av tide
nes pinaktighet måttet opgi sitt 
virke og vende tilbake til Holland. 
St. Elisabets grå s�stre har nu over
tatt undervisningen ved St. Olavs 
menighetsskole i Trondheim. Disse 
s�stre har for�vrig i 1934 ombygget 
og ominnredet sitt store hospitals
kapell - Jesu Hertes kapell på 
Ilen - så det nu må henregnes til 
våre vakreste og stilfulleste guds
huser. 

Også i Oslo Apostoliske Vikariat 
har et byggefortagende av st�rre 
dimensjoner fundet sted. Det gjel
der St. Josefs Hospital i Dmmmen 
som i l�pet av fjoråret har gjen
nemgått en fullstendig ombygning, 
så det nu presenterer sig som et 
helt igjennem moderne og tids
messig sykehus. Da hospitalsutvi
delsen også har medf�rt overtagel
sen av den gamle prestebolig, op
f�rer man for tiden ved siden av 
St. Laurentius-kirken en ny og 
mere praktisk innredet prestebolig 
med tilh�rende skolerum og fore
ningslokale. 

Til slutning skal <ler ennu gj�
res rede for en del forflytninger 
innen geistligheten. Fra 1. januar 
1934 har Hs. H�irerverdighet Bi
skop Mangers overgitt St. l:lall
vards menighet i Oslo til Fran
ciskrmer-01·denen med pater 
Theofanus Notenboom som sogne
prest og pater Dionysius Boers 
som kapellan. Det er avtalen at 
patrene i en nrer fremtid opf�rer 
en mer tidsmessig kirke med me
nighetshus for de �stlige bydeler. 
Også ifjor h�st har enkelte prester 
fått anvist nytt virkefelt. Sogne
presten ved St. Olavs kirke i Oslo, 
mgr. dr. K. Kjelstrup blev midler
tidlig utnevnt til sogneprest i Ifri
stiansand S., og mgr. H. Irgens til 



fungerende sogneprest ved St. 
Olavs kirke i Oslo. Den tidligere 
sogneprest i Kristiansand, pastor 
P. Maesch, blev flyttet til de gamle 
presters hvilehjem i Bispegården i 
Oslo. Samtidig blev franciskaner
pater L. Hol i Arendal utnevnt til 
spiritual for St. Franciskus-s�stre
ne i Bergen og pater Leo van Eeke
ren 0. F. M. blev fungerende sogne
prest til St. Franciskus's kirke i 
Arendal. 
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Hvad det nu påbegynte år 1935 
vil bringe av seire eller nederlag 
for Guds hellige Kirkes sak her i 
Norge, det vet alene Han som er 
tidens og evighetens konge. Med 
hellig tillit til de evige forjettelser 
ser vi fremtiden im�te. Vi vet at 
den dag vil komme, da lyset bryter 
frem i all sin glans - det lys som 
hverken kommer fra V\7ittenberg 
eller fra Oxford, men fra det evige 
Roma. 

/(, Kjelsfl'up. 

STUDIER I JOHANNES J0RGENSEN·s 

FORF ATTERSl(AB. 

(Indledning afsluttet.) 

5, 
Da historieskrivning, psykologi 

og journalistik i det 19. aarhun
dredes anden halvdel blandedes og 
blev til litener kritik og aands
historie -- en af dannelsens ho
veddiscipliner i den nyere tid -
formedes der en mrengde slagord, 
som i literaturhistorien er forlenet 
med videnskabelig vrerdighed og 
formodentlig ikke kan udryddes 
paa anden maade end gennem 

To rettelser. Holberg har sagt, at strerkt 
udarbej det historieskrivning er det vanske
ligste literrere arbej de. Men lettere bliver 
det ikke, naar det, der kunde gives i bred 
udfprelse, maa koncentreres strerkt. Saa 
fremkommer der perspektiviske effekter, 
som hverken berettiges af materialet eller 
tilsigtes af fremstillingen. Saaledes er det 
i forrige stykke af nrervrerende studier 
kommet til at se ud, som om forholdet 
mellem Johannes J prgensen og Helge Rode 
var det, at Helge Rode havde lrert af J. J., 
fulgt efter ham og saa dog vist sig mindre 
fintfplende ved ikke at vedgaa det i sin 
omtale af J. J. Dette er ganske urigtigt, 
naturligvis. Tvrertimod er det J. J., for 
hvem Helge Rodes fprste digtsamling blev 
en stor og betydningsfuld oplevelse. Han 
!reste ·bogen den 6/4 1892, og dagen efter 
skrev han en anmeldelse af den, begejstret 
og dejligt formet - saa at man virkelig 
kan tale om »inspiration» - delvis paa 

kons,ekvenserne --' hvis nogen har 
·mod ·til at drage dem - ·af ·den 
erkendelse, at verdenskultui'ens li
terrere periode er ved at endes. 
Literaturhistorien taler · endnu om 
sammenhreng og linjer, om udvik
ling og paavirkning og derigennem 
forklaring af aandspersonligheder
ne, om en skribents betydning og 
muligheden af at opfatte ham som 
reprresentant for str�mninger i 
»tiden» og i hans fredrelands kul
turliv. Af disse synspunkter er de 
fleste altfor naturlige og f�rer ti1 

grundlag af· dagbogsoptegnelser fra afte
nen forud. Og disse optegnelser har han 
benyttet i en omtale af Helge Rode saa 
sent som i 1929 (>>Fordi stander Landet i 
Vaade», s. 73). Man skal ikke lade sig 
forvirre af, at »Mit Livs Legende» II 
s. 34--36 ikke omtaler i11dtrykket af Helge 
Rodes bog. 

Den anden rettelse grelder >>Mit Livs 
Legende»s engelske udgave, »An ·authobio
graphy», som den hedder med saadanne 
bpgers sredvanlige · titel paa engelsk. Det 
er forkert at kalde den .en torso, saaledes 
som det gjort i forrige artikel. Syvende 
bind er taget med, og . vrerket er afrundet 
efter sit kompositoriske anlreg. Men >>Over 
de valske Mile» er meget strerkt sammen
trrengt, flere af »legenden»s ledemotiver 
(for denne selvbiografi er just en !egende 
og er bygget over ejendommelige og tyde
lige temaer) er taget bort, og fortrellingens 
slutiiing virker meget abrupt. 



h!lljtidelig udgranskning af, hvad 
man kan se umiddelbart og i for
ve j en ; megen · 1itteraturhistorie for
staar man kun, naar man ved for
ud, hvad den skal udtryJdrn. 

Med hensyn til en skribent so1n 
Johannes J !/lrgensen, der hele sit liv 
har vreret uafbrudt lresende og skri
vende, og som tillige har evnen til 
at udtrykke sig med omfattende 
enkelhed, er del literaturhistoriens 
rilindste lmnst ved hjrelp af citate,r 
og tolkninger at srette ham ind . i 
sammenhrenge · og vise hans konti
nuerlige udvikling-uden förresten 
at blive forlegen for at vise det mod
satte, naar det passer bedre i lite
raturpolitiken. · For Johannes J!/ll'
gensen vedkommende, der f. eks. 
har maaftet h!llre halvvejs hebrej
delser for, at hans forhold til lta
li�n vresentligt synes at hvile pa� 
:Iitetatur, er det kun et sp!/lrgsma:il 
om tid til ·at lrese de sanime b!llger 
·som han har lrest, og om methodisk 
inekanik i behandlingen af ligheder 
og forskelle. mellem disse bogmas
ser og hans forfatterskab, for at 
lrnnne indrangere ham i linjer og 
·str!/lmninger. Man beh0ver blbt at 
trenke paa hans oversrettelser -
fra 6 sprog og mellem 30 og 40 
forfattere ; af hans lyriske produk
tion er henved 30 st!/lrre og mindre 
poesier ·gendigtninger - og paa 
mrengden af citater i hans adik
lel' og b!/lger og overhovedet paa 
hans svaghed for forbilleder, · saa 
er man klar over, at her e1; stof 
til sammenlignende literrerhistorisk 
stil- og ideforskning. 

Hans forhold til megen literattfr 
viser sig ikke mindst paa hans for
f atterskabs intimeste omraade, ly
i:iken, hvor ingen vil bestride, at han · 
har ydet det betydelige og betyd
nings.fulde. Da han i 1913 forlod 
Danmark, skrev hans ven Valdemar 
Hr/>1'dam en overo1�dentlig smuk ar
tikel om · digtsamlingen » Beken
delse» ;  der just da kom i anden 
udga,,e. Idet R!llrdam vistnok be
nyttede Hans Biix's karakteristik 
i » Gudernes Tungemaal» . .  af den 
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danske versekunst som hvilende 
dels paa antike poetiske former, 
dels nordiske folkevisevers, . skel
nede han imellem, hvad han kal
der skole, nedarvede poetiske vrer
dier fra literatui·ens forskellige 
epoker, og hvad han kalder mere 
end skole, nemlig Johannes J !llr
gensens egen tone - hans » sj rels 
lyd» som Knut Hamsun ,engang 
skal have . sagt. R!llrdam betegner 
hans skole-poesi som noget; )n'i nu 
allesammen kan, hvis · vi vil, · og 
nogle · af de yngre ·vil . temmelig 
ofte», men som til syvende ,og ·sids.t 
Johannes .T!/lrgensen kan bedst ; 
- R0rdam kunde have tilf!lljet; - at 
Johannes J !llrgensen selv netop ofte 
ikke har villet det. Og udenom, bag
om de kunstfulde genklange af an
den kunst lytter R!/lrdam sig frem 
til de toner, der er Johannes .T!/lr.gen
sens egne og hans alerie ; R!llrdam 
finder dem i de digte i »Bekendel
se» ,  der gaar lige forud for gen
givelserne af nogle franske symbo
listiske poemer. Men nu er . det 
saadan, at . ·et af disse digte - just 
det, hvoraf R!/lrdam citei'er nogle 
linjer - ret beset er en parafrase 
af Shelleys »Ode to the \Vest 
\Vind» .  Og om:vendt: et ·af ,de dig
te, hvori R!/lrdam finder klange f 
strenge, der stryges paa skole-lrert 
maner, rummer netop toner; ·som 
Johannes J !llrgensen selv har for
mtmmet som lyd af sin egen sjrel 
� selvom det er lyd, han har be
stri.ebt sig paa at bringe til taYs
hed. Saa vanskeligt er det altsaa 
at skelne mellem erhvervet og op
rindeligt hos ham, saa ringe kan 
forskellen vrere, saa liden · vregt -og 
vrerd beror der paa den slags 
distinktioner, saa skr!llheligt ma
teriale kan man granske frem af 
hans digte til bevis for, hvilken 
frenomenal evne han har til at 
lrere, og hvilken oprindelighed, der 
dog lever i ham. 

Tilsvarende materiale, tilsva'l'en
de resulfater kan man granske 
frem under synspunkt af konti
nuitet og brud i hans prodt)ktion. 



. Imii:Uertid: ikke faa, .. der har 
dyrket en �aadan. Uteratill'forsk� 
ning, vil ].lave �rfaret, at den vre
senUigt yde1· . nredng for literatur
historikerens .egn.e forestillinger 
o.m samp_1enhrenge. mellem aander
ne, hans pnsker om,, ja hans in
spJrationer til at _se og opleve sligt. 
Hvis der p,aa den maner kan vrere 
tale o-q1 en She1ley-linje i dansk lite
ratur, enGoethe-linje, enHeine-linje 
--0111 Baudefaire.-Verlaine-:Ma,llarme
linjer _:_ sa�, Jnaatte Johannes Jpr
g.ensen kom.me i betragtning , paa 
1r,;,e1· af disse liinjer og det med 
betydelige indsatser. Ikke at tale 
om linjer, <ler indenfor dansk 
literatur k;cm frrekkes fra Kierke
gaard, fra Paludan-Miiller, Drach
mann, I. P. Jacobsen, Brandes . . .  
og som kan tjene til et slags bevis 
for de skribenters .hjemstavnsret i 
dansk nationalliteratm:, der saa
ledes kan h:egges paa linje med 
hinanden ; men saa maatte jo f!')rst 
den urimelighed _paastaaes, at de 
paa en eller anden maade var gaaet 
ud af dan;,;k nationalliteratur f. eks. 
ved pludseligt a,t have mistet deres 
talent, tabt deres personligheds 
ansigt, elle1: : ved at vrere gaaet 
over til et frem-med sprog. Johan
nes Jprgensep_s forfatterskab kan 
man betragte . som et vidtlpftigt 
kompleks af fremmede og hjem
lige kunst- og tankelinjers kryds
ninger. Man kan paa denne maa
:de, som er krer for mange moder
ne literaturelskere, give udtryk 
for, hvad der endog i sundtfornuf
tige godtfolks pjne betegner noget 
betydningsfuldt ved et forfatter
skah. Der er meppe nogen moderne 
dansk skribent, der frembyder saa 
mange . muligheder som Johannes 
Jprgensen for at tilfredsstille den
ne - man. kun.de kalde den ek
stensive - literaturopfattelse. 

Men ikke ringere er den interes
se han frembyder for deri psykolo
giske · literaturopfattelse. Som gen
stand for sjreleforslming er han i 
sammenligning med de fleste ny
ere, danske . skribenter en gaade. 
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Den blanding af kortaandet oin
skiftelighed . og udholdende hen
givenhed - af smidig tilpasnings
evne og stejlt ensprendersind '-- af 
angst og mod ---c- af melankoli og 
humor, thi denne sidste findes og
saa i barn, men _komm�r mindre 
frem som inspiration for digtning 
end s<;>m en magt i l�vsf�1:-else, --;
den trette forening af nederlags
lysten selvfjendskhed og evne til 
at tage et afg!')rende standpunkt og 
hrevde det qygtigt med �n selv
opholdelsedrift, hvis former under 
kampen k,ultiveres , og redebont 
mndres - man trenke saaledes paa 
hans opgivelse af sine f�rste ka
tholske aars polemik - den, man 
kunde nresten sige enhed, der .er i 
ham af, hvad man almindeligvis 
kalder naivetet _med hensyn til 
menneskekundska,b, og af in_stink
tivt hjemmevanthed paa sjrelelige 
omr:'lader, hvor sy,nsmaader og ud
tryksformer glipper for :-clt; fleste 
danske psykologer af fag · - alt 
dette gpr hain W et . vresen, der 
baade lader sig tjlsyneladende til
fredsstillende karakterisere paa en 
meget enkel maade, og dog _s_tiller 
overorden\lige krav til retfrerdig
hed og finfj1ilelse. Det synes saa 
let at karakterisere Johannes .Jpr
gensen, idet man forveksler en 
karakteristik af et n;ienneske med 
udtalelser 0111 barn, hvori ordene 
gaar sammer efter tilvante funk
tioner og altsaa udtrykker noget 
tydeligt og letfatteligt ; og saa er 
der jo det . dejlige, at hos ham er 
»digteren» og »mennesket» som 
bekendt eet, altsaa indtrykket af 
hans stil og stemning ' skal bare 
srettes i billedagtige ord og ven
dingei.·, · og klicheen er frerdig i si11 
farvefulde klattethed. Og dog er 
det saa vanskeligt at · skildre et 
menneske, at man gpr vel i, ind� 
til videre at afholde sig fra psyko
logiske granskninger a( Johannes 
J prgensen og blot holde sig til hans 
forfatterskab - at betrenke sig syv 
gange, fp1: man forlrenger sin · an,a
lyse deraf ti1 at grelde som karak-



teristik , af ) hans personlighed, og 
saa dog hellere lade vrere med det. 
. . Det grelder i en srerlig grad om 
Johannes Jprgensen, hvad ipvrigt 
grelder om enhyer skribent, . at 
hvor meget man end kan udgran� 
sl,e om, hans personligheds psyko• 
logi --,- eller fortrelle om hans foi·
fa ttervirk somhed, dens kaar og 
elens saakaldte betydning - eller 
redegpre for de restetiske virknin
ger af hans kunst - eller opregne 
af de . literrere elementer, som 
hans skriveri mere eller mindre 
har tilfrelles med andres, saa _sav
ner forestillingerne derom dog 
egentligt grundlag, naar man ikke 
har gjort sig hans talents beskaf
fenhed klart. Det er forholdsvis 
let at karakterisere de virlminger, 
lu�ns -poesi , affpder i sindet ; van
skeligere forholder det · sig med 
prrecise indblik i hans hegaxelses 
hygning. 

F�·emfor · alt :urna man have klart 
for sig, at hans forfatterskahs te
gyndelse ligger saa langt tilhafe 
som i 1 880rnes midte. Han er op
draget i Naturalismens literrere 
skole. Hvad Naturalismen har be
tydet i henseende til hegreherne 
om poesi, digtning, literrer teknik 
osv. er , stort set det, at den gjorde 
rent hord. Ikke blot blev en hoben 
genrer forbudt - ganske vist blev 
ogsaa . nogle, meget kedsommelige, 
mermest paabudt, f. eks. de avis
artikler paa vers, der kaldtes »tids
digte» ; men alle krav om overhol
delse af restetiske love erklreredes 
for traditionelle og blev ·lyst i for
domsfrihedens band. Ved digterisk 
kunst udover den blotte lyrik for
stod og forkyndte Georg Brandes i 
1870rne og 1880rne egentlig kun 
kompositorisk behandling af et 
emne saaledes, at det fremtraadte 
i en letfattelig overskuelighed, mer
mest paa videnskabelige afhand
lingers )llaade. Til syvende og 
sidst betpd literrer kunst for ham 
blot rent sproglig udtryksevne, 
fyndig og malerisk - han sagde 
»sanselig» - ordkunst. Uden at 
det faldt har n ind- at henke f. eks. 
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paa Tolstoj · kunde han i · begyn
delsen af 1890rne erklre1·e kriti
keren · Taine for sin tids ypper
ste prosaskribent for hans kraf
tige, maleriske stils skyld, nit
tet sammen af haarde sretninger. 
Og man lreser med undren, hvor
ledes han i sit endnu den dag idag 
interessante vrerlc om Shakespeare 
behandler denne digtende theater
mands skuespil paa samme maade 
som han behandlede de lresedrama
er, en slags ideologiske violin-duet
ter, s01n Renan afstedk0111 ved at 
srette sine ideassociationer i ord 
efter det for pret mest velbehage
liges princip ; Brandes behandler 
egentlig Shakespeares. dramaer, som 
om de var dagbpger og ikke scene
arbej der. Udover rent udvendig 
skrivekunst var hans literrere be
lrering a.f rent moralsk art, gik ud 
paa, at digteren slmlde lrere livet 
omkring sig at kende og kun skri
ve paa grundlag af den viden, at 
han skulde . orientere sig i sam
tidens europreiske aandsliv, at han 
skulde f ple skriveriet som en sam
fundsopgave, en social funktion til 
udvidelse af skpnhedens herre
dpinme og digtersindets ret. Bran
des kastede mange inspirerende 
bemrerlminger ud om npdvendig
heden af magisk virkende ordfor� 
bndelser, hemmelighedsfulde sret
ningsrytmer ; men hvad en roman 
var for noget, vilde han ikke teo
retisere om. Paul Bourget, der 
udgik fra Naturalismen og var 
ven og lrerling af Taine i endnu 
hpjere grad end Brandes, har 
kunnet fremsrette den mening om 
to af · Naturalismens store kory
freer, Flaubert og Balzac, - og 
det var i sin omtale af den fprste, 
at Brandes udtryide nogle af sine 
stilistiske ideer - at Flaubert 
kunde frembringe underfuld sprog
kunst, men ikke digte, mens Bal
zac var en elendig stilist, men en 
stor digter. Det var for Naturalis
mens restetiske opfattelse et para
dox - og klinger endnu saadan· i 
adskilliges pren. Indenfor nyere 
dansk literatur vil man tilsvaren-



cle kunne . gpre den iagttagelse, at 
de ypperste sproglige og stilistiske 
begavelser har vreret ude af stand 
til at forme ordentlige romaner og 
skuespil, mens mesteren i moder
ne dansk fortrellekunst, Henrik 
Pontoppidan, i sprogkunstnerisk 

.henseende hprer til de kedsomme
liges kompagni. 

Naturalismens restetiske grund
tanke er . paa dansk formuleret 
bedst af Johannes . Jprgensen, -
ganske vist for at bekrempes teo
retisk, men enhver der h:erer hans 
forfatterskab at kende, vil vide, .at 
han .selv har fulgt samme grund
tanke. Han skriver imod Sophus 
Claussen i tidsskriftet »Taarnet» 
d.isse simple ord : » Den Ide var i 
1880rne almindelig mellem os 
Unge, .at Tingenes Gang i og for 
sig indeholder tilstrrekkelig Logik 
til at interessere . . .  » Det vil sige : 
der behpves ikke romantekniske 
arrangementer, ikke fortrellings
kunstncriske greb for at forme et 
realistisk styk¾,e literatur - det 
er unpdvendigt at digte, skildring 
er ·nok. Tanken svarer - i god 
overensstemmelse n1ed den natu
ralistiske ::estetiks hele forkrerlig
hed for henvisninger til billedkun
sten, naar skpnhedsproblemer skul
de behandles - til, hvad der fra 
malerkunstnerisk side blev hrevdet, 
da man paa samme tid diskuterede 
spprgsmaalet om »fortrelling»s-ele
·mentet i .  billedkunst. Ingen ringe
're end Werenskiold, en af Norges 
stprste fortrellende tegnere, slog 
fast, at er bare et billede rigtigt 
godt ·som maleri, saa er d�t i sig 
selv fortrelling nok. 

Dette princip gjorde Johannes 
J prgensen til sprogkunstner og 
biografiker og som sprogkunstner 
vresen:tlig lyriker. Det vilde egentli� 
vrere urimeligt at .fordre andet af 
ham end dagbogsskriveri, der, naar 
·det ·udgjorde et passende kvantum, 
blev leveret som en bog, enten paa 
vers eller prosa. Men til dette prin
cip kommer saa et andet. Foruden 
troen paa en hrendelsernes egen 

. logik hrevder han - rent esthretisk 

sö 

- npdvendigheden af en oversvre
vende, hos Nogen i forvejen given 
mening med tingene, som dirigerer 
deres gang og lader dem virke sam
men som toner i en melodi, et lede
motiv for livsfprelsen. Det er for
synets npdvendighed han saaledes 
hrevder. Som lyrisk kunstner, i 
sine vers, ser han sin opgave som 
den at lade f plelse, helst vakt af 
sansning, men ogsaa af erinddng, 
srette sig i ord paa den mest umid
delbare maade. Og som fortreller 
ser han sin opgave i at opfatte 
»sjrels lyd» i ·videre forstand som 
et spil . bag livets tilskikkelser. 
Dette er kternen i hans talent ; saa
dan er · hans umiddelbareste for
hold til den opgave at udtrykke, 
hvad han inderst eller dybest -
eller hvordan nrnn vil betegne det
te elementrere - fornenuner som 
sin aands indhold. Herfra el' hans 
forfatterskab vokset uci. · Derfor 
kan han ·Skrive sin selvbiografi 
paa den grundtanke: hvor du in
derst inde vil hen, derhen kommer 
du - ledet af forsynet. 

Da .Johannes Jprgensen blev ka
tholik, ventede en og anden -
maµ.ske ogsaa han selv i en ln:og af 
sit jeg - at det skulde virke ud
mrerket forbeclrende paa håns ta
lent. Det gjorde det ogsaa, men 
ikke saadan, at talentet . forvandle
des til et helt andet. Hvor skulde 
det kunne det ? Saadan noget sker 
ikke. Det er ikke hans sag at ska
be skikkelser og skrebner. Og han 
kan kun skildre dem, naar de har 
berpring med hans sjrel, naar de 
fornemmes i ham som udtryk for 
hans egen livsfplelse, naar han -
som man populrert ·siger - kan se 
sig selv i dem. Resten af den lite
rrere kunst .han raader over, er 
skrivekunst, kendskab til ordenes 
udtryksvrerdi, sans · for at srette 
dem sammen paa en smuk maade. 
Men det er rigtignok en 'over
ordelitlig skrivekunst, en sjrelden 
fin kunnen. Dcr er ikke faa yp
perlige digte af ham, der er ski'e
vet paa bestilling - f, eks. i 
»,Blomster og Frugter» den 

. 
lille 



digtkrans »Spvnen», som kompo
nisten Carl Nielsen pnskede som 
text til et korvrerk, og det var Carl 
Nielsen, der ret koldsindigt angav 
,Johannes Js,5rgensen, hvad man kal
der digtets »indhold». Og andre er 
skrevet paa temmelig udvendige til
skyndelser, f. eks. det fortrreffelige 
mi,ndeligt om Paludan-MiiJler. Det 
var ikke med urette, at Edvard. 
Brandes i sfo anmeldelse af Johan
nes Jprgensens fprste bog sagde 
noget tilsyneladende underligt om, 
at der stak en retoriker i ham ä la 
Henrik Hertz ; det var ikke ment 
som en elskvrerdighed, men det var · 
mesterligt set af Brandes. 

At leve i magters vold og mere 
eller mindre umiddelbart gengive 
sine oplevel,ser ved at anvende til
egnede, oppvede og ved stadig 
indsmeltning lutrede, sproglige mid
ler', uden trang til at forspfe 
sig med andre af skrivekunstens 
former og genrer end den direkte 
me.ddelelse - det er formlen for 
hans talent. Digtning er en sand
hedsmagt, hrevder han - med stor 
fare for at misfoustaaes. Talentets 
formel lader sig udbygge med ele
menter af baade ethisk og resthe
tisk gyldighed. Tilpasning, krerlig
hed til forbilleder, efterfplgelse af 
ek,sempler, lydighed er tilgrundlig
gende livsformer for ham ; r�flek
sion og vision er tilgrundliggende 
udtryks.former for ham ; og dis se 
former er koncentriske. Enklest 
og dybest er det hans vresen som 
skribent at vidne gennem selv
skildring og at frembringe sproglig, 
stilistisk skf6nhed. lkke blot af 
karakter, men som talent er han 
en bekender-natur og hvad man 
banalt, men rigtigt kalder en kunst
ner-natur. 

Man nrevner almindeligvis i lite
raturhistorien Jphannes Jf6rgensen 
sammen med 'hans to digtende ung
domsvenner, Viggo Stuckenberg og 
Sophus Claussen. Det er praktisk 
for · det nemme overbliks skyld, 

�1  

men det er kritisk falsk og Ireg
ger en · urimelig akcenf paa hans 
ungdomsdigtning. Baade Claussen 
og Johannes Jf6rgensen er begavel
ser af stprre format end Stucken
berg. Der raader i Claussens digt
nfng en frodigere fantasi, en vide
re · omspamdende ff6lsomhed, en 
strerkere sprogkraft . end i Stucken
hergs. Men ingen af de to maaler 
sig med Johannes Jf6rgensen i in
telligens, i tilegnelsesevne, i ar
bej dskraft. Det er mere ved sin 
begavelses praktisl(e sider end i 
rent digterisk henseende han er 
sine ungdomsvenner overlegen. 

Tilsvarende maa det siges, at 
utvivlsomt er der blandt Johannes 
Jf6rgensens samtidige danske dig
tere flere, som er »stf6rre» end han; 
der er ogsaa adskillige ringere, som 
er niere »betydningsfulde». Hvad 
der gf6r Johannes Ji,irgensen til en 
literrer personlighed af interesse, 
udover og af en anden art end den, 
som danske skribenters udmrei·kede 
ordkunst og i mange henseender 
saa fortrreffelige sindelag o,,erfor 
deres nordiske publikum forpligter 
Iiteraturhistorien 6g den dannede 
verden til - ,det er hans forhold 
til katholicismen. Hans kunst gi
,,er ham umistelig borgerret i den 
danske nationalliteratur ; der er 
digte af Johannes Jf6rgensen, der 
aldrig vil glemmes blandt menne
sker, som kan dansk ; hans selv
biografi, der ganske vist altid vil 
!reses af faa, vil blive regnet hlandt 
de store vidnesbyrd om menneske
Iig aand i dens svaghed og styrke. 
Hvad katholicismen kan siges at 
have betydet for hans vers, er lrnn 
lidt. Men for hans prosavrerl( er 
det dette simple at have vreret det 
liv, i hvilket hans levneds afprreg 
er en legende om et menneske og 
Gud, naturligt og underfuldt et 
liv, hvis krrevende rigdom der 
ikke findes udtrykt hverken noget 
sandt eller noget smukt om hos 
nogen anden stor dansk digter end 
ham. 

E. F. 
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P. WÅ R S C E WIC Z O.G' D R O N NIN G 

C A T HARIN A J A G E LLO NICA. 

EN J E S U I T F A B EL. 

» Husmodern» (Stockholm) Nr. 
52, Aar 1934 bragte under Titlen 
» Svenska _drottningars kärlekssaga» 
en Artikel om Catharina Jagelloni
ca, i hvilken der fortaltes fplgende 
Episode fra Dronningens sidste 
Dage (September 1583): 

» Catharinas sista stunder präg
lades av helgonlik triumf. Men d� 
grumlades av drottningens stora 
fruktan för skärselden. Hon frå
gade sin biktfader om inte hennes 
lekamliga plågor skulle lända till 
avräkning i skärselden, Jesuiten 
nekade först, men rörd av den sju
kas j ämmer, erkände han att i 
verkligheten existerade alls ingen 
skäJ"Seld, den vai· endast uppdiktad 
för att ski-ämma enfaldiga själar. 
- Catharina blev så vredgad efter 
detta, att hon aldrig mer ville se 
sin biktfader för sina ögon. Sam
talet gick inte omärkligt förbi, bak
om moderns sängsparlakan stod 
den femtonåriga, vakna prinsessan 
Anna, som efter denna episod fick 
en sådan motvilja mot den lära 
hon insupit, att hon för all fram
tid skulle taga avstånd från den
samma.» 

Denne mrerkelige Historie, der 
med Rette er forbigaaet i E. Wim
merströms Artikel' »Katarina Ja
gellonica» i C r e cl o's Martshrefte . 
S. 55, gaar idelig igen i protestan
tisk Historieskrivning, saaledes 
findes den i »Berättelser ur sven
ska historien» af professor Anders 
Fryxell ( Stockholm 1830) IV, 11 Kap. 
S. 53 f, hvor der ogsaa meddeles, 
at Jesuitpateren bed '\Varscewicz. 
De reldste Kilder er Johann Clu·i
stoph Hal'enbel'g »Pragmatische 
Geschichte des Ordens der Jesu
iten» ( Halle & Helmstadt 1760) I. 
S. 428 ff. og ' Peter Philipp W alf 
»Allgemeine Geschichte der Jesu-

iten von dem Ursprung ihres Or
dens bis auf gegenwärtige Zeiten» 

· ( 2. Udgave Leipzig 1803) I. S. 372 I. 
Begge Vrerker er kendte som Smre
deskrifter af den vrerste · Slags. 
Harenberg blev 1765 . udfprli.gt 
impdegaaet af. P. Reiffenberg S. J. ,  
den nederrhinske Ordenspro-vins' 
Historiograf. Denne kan tillade sig 
at frelde f plgende Dom om Haren
bergs Vrerk : » Hvorhen man end 
vender sig, overalt vrimler ,det med 
Lpgne, U sandheder og p,ndsindede 
Forvanskninger». Reieenberg an
fprer ogsaa ordret vor Fortrelling 
om P. Stanislaus ,v arscewicz og 
Dronningen, men gpr sig ikke den 
Ulejlighed at gendrive den; den 
forekommer ham , öjensynligt alt
for fantastisk. 

I pvrigt synes Harenberg selv at 
have fplt Usand�ynlighedep. af sin 
Beretning. Han forspger i hvert 
Fald at gpre Jesuitens Udtalelse om 
Skrersilden mere trovi:erdig ved at 
anfpre andre katholske Theologer 
og Autoriteter, der skal have lre1:t 
det samme: Sota, Suarez, DeCl'etum 
Gmtiani, Hieronymus, Gelasius ,I. 
og Augustin. Harenberg drister sig 
ti1 at tilfpje: »Jesuiten Warscewicz 
var ikke uvidende om disse Anslrn
elser - og hvem kender ikke Je
suiternes Hpflighed og den F�jelig
hedhed, de lregger for Dagen i de
res Egenskab som Skriftefredre for 
Verdens Store». Imidlertid kender 
man ikke til afvigende Anslmelser 
i Skrersildslreren hos de anfl')rte 
theologiske Forfattere. Fremstil
Hngen af Suarez' Lrere indleder 
I{eiffenberg med de Ord: »Hpr nu, 
Lreser, Suarez ! A.llerede Overskrif
terne stempler Harenberg som 
Lpgner» .  

Ikke bedre bevendt er det med 
Peter Philipp Wolf. Mod ham 
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skrev en A nonymus ( 1792-93) -,'' 
sandsynligvis en Exjesuit 1, efter 
Ordenens Oph::evelse. Han '- gen� 
nemgaar de Kilder, ,v olf benytter, 
deriblandt Harenberg, og paaviset" 
baade disse . Kilders V rerdHj?lshed og, 
Wolfs tendenti�se Be:rljitfflse af · 
dem. ,Vplf s, Formaal 'i-er, , efter 
Anqnymus, at »sm::ede Ordenen og · 
sanile, 'fr,,ad .der kan siges af ondt 
om Jesuiterne>> .  De fire Bind af 
A rioiiy mus·· bmhandler Fremstillin
gen af de franske og engelske Je
suiters Historie. Han havde i Sin
de at forts::ette og ·var muligvis 
kommet ind ·paa '''arscewicz Sam
tale med Dronningen, n1en naaede . 
det ikh;e. "Tolfs Fremstilling af 
denne ·samtale er af Interesse, idet 
han som Kilde ·opgiver Pliffend01·f : 
De nbus Suecicis Lib. Il § 52. Men 
Puffendorfs »Commentarionzm de 

rebus Suecicis - - - Lib1·i XXVI» 
(.16�6) handler kun om Gustaf 
_Adolf og Dronning Chri,stina 1618 

· -54. Desuden har Libe1· Il  ikke, 
som "' olf citerer, 52 ·Paragrafer, 
men kun 41. Tanken ligger da n::er 
at Wolfs Citation af Puffendorf er 
den rene Svindel, bestemt til-: at 
s::ette Folk Blaar i 0jnene.' ·. ' ' 

Det lader sig helle_t ikke fast
slaa, at ,v arscewicz ·skulde v::ere 
faldet i Unaade. Tilhage er Prin-

. sesse Anna, &r efter Sigende har 
beluret Samt�len. Det lyder ikke 
videre trov::erdig at en »snR og 
snedig» Jesuit skulde v::ere gaaet 
i den femtenaarige Piges Fa;lde. 
Da er det mere sandsynligt at be
tragte hele Samtalen som en sene
re' Tids Paahit, der skulde besmyk
ke Prinsessens Frafald . fra sin 
Barnetro. 

A .  Menzinger S. J, 
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»Huol'dan de blev Kato
likke1·» - 16 Samtaler med 
Konvertitter ved Holger 
Krusenstjerna-Hafstrpm, 
(Paulus�Kredsens Skrifter. 
Serie III. Nr. 2. 1935.) 

Disse korte Samtaler paa 36 Si
der virker som et frisk Pust fra 
det religipse Virkelighedsliv, som 
vore Konvertitter lever. »Mor var 
hange for, at vi skulde miste vores 
gode Humpr, naar vi blev Katolik
ker ; men De kan tro, vi har det i 
Behold. Mor fik ikke Grund til at 
klage», siger Sygeplejersken. Og 
denne Naturlighed findes i mesten 
alle Samtaler. Bedst virker det, 
som den jrevne Mand fortreller paa 
sin ukunstlede Maade. Man kunde 
blot have pnsket, at Skovarbejderen 
eller Haandvrer}{smest-eren o. a. 
havde fortalt os lidt mere om de
res Veje til Moderkirken. De synes 
ikke at have trenkt paa, at de blev 
»interviewet» og at det skulde kom
me paa Tryk. De glemte vist og
saa hvad Dommeren gpr Delinkven
ten opmrerksom paa, at :han nem
lig ikke behpver at svare paa, hvad 
han bliver spurgt om. Og det kan 
man vrere glad for. I en Del Lre
seres 0jne vilde Piecen have vun
det, hvis den jrevne friske Tone var 
bibeho1dt overalt - riden en Gang 
imellem at dale - saa at den altid 
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svarede til saa fint et Emne. Vi 
lrnn vrere taknemlige for, at denne 
vanskelige Opga:ve lpstes saa godt ; 
ellers vilde vi aldrig have hest no
get om de overnaturlige Virkelig
heder netop i de jrevne Menneskers 
Liv; de vilde jo aldrig have skrevet 

. noget om dem. 

\ 

R. GJ'Oteclaes S . .J. 

A. Menzinger S. J. : tJ 

Pange Lingua. Verlag Franz 
Feuchtinger, Regensburg. 

Pater Menzinger i Köpenhamn är 
en duktig musiker. Han har lrnn
nande, smak och musikalisk själv
ständighet. Dessutom äger han den 
frihet i omdömet som utmärker 
varje äkta konstnär. Detta är sagt 
till dem som känna P. Menzinge1· 
personligen och även hans kompo
sitioner: . Man kan vara av annan 
uppfattning i några punkter som 
rör musikaliska stridsfrågor, men 
nian måste alltid medge paterns 
obestridliga förmåga att ofta få 
äkta musikaliska ingivelser, varige
nom han kan ge varaktiga musik
op1is, 

P. Menzingers mässa har här ti
digare blivit omnämnd. Förra året 
utkom en liten samling av Pange 
lingua (Tantum Ergo) ,  5 stycken 
inalles, två- och trestämmiga. Des-



sa rekommenderas på det varmaste. 
De besitta den lätthet och friskhet 
samt musikaliska gedigenhet som 
gör det , möjligt för även enklare 
körer att framföra dem vid afton
andakterna. Stämföringen är verk
ligen läcker ibland. , Kontrapunk0 

ten säker och accompagnemanget 
osökt och utan tyngd. Därför in
tresserar den sångarna och därmed 
yjnnes större möjlighet till ut
trycksfullhet. -

Man måste vara tacksam för var
je bidrag till kyrkomusiken, när 
man - som i detta fall - får nå
got verkligt sångbart och andäktigt. 

F. Hausl. 

Häftet endast tryckt som partitur och 
kan beställas genom komponisten, P. A. 
Menzinger, Stenosgad'e 4, Köpenhamn V. 
Priset endast 40 öre. 

Harry Lindquist : ·Stor
stadens Son. Härriers Bok
förlag. Stockholm 1935. 

Detta är ej en vanlig förströelse
bok ; fastän i romanens form äger 
den en djupt allvarlig tendens och 
ger varningssignaler för de faror, 
som hota hemmet och nationen : 
dryckenskap, ohederlighet, krigs
hets. »För mig hör livet och över
tygelsen ihop.»  Detta svar av hu
vudpersonen vid ett samtal är be
tecknande för hela bokens anda. 
Det blir en frimodig bekännelse till 
den kristna tron (här närmare be
stämt den frireligiösa) och ett ab
solut fördömande av synd och las
ter, i sy:µnerhet dryckenskapen, 
vars följder åskådligt skildras. En 
anmärkning kunde göras, nämli
gen att den unge mannen med alla 
sina goda egenskaper, framställes 
alltför fullkomlig och att en anty
dan om vilka fel och brister han 
själv hade att kämpa emot, skulle 
givit hans karaktärsteckning skar
pare konturer. Eljest äro hans 
sonliga kärlek till modern och hans 
iver att bistå andra i all nöd, myc
ket vackert skildrade och även 
hans vägran att göra krigstjänst, 
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av samvetsskäl, då krig och vapens 

bruk te sig för honom: som ett 
:rnassdödande, blir naturlig. Förf. 
är tydligen stark .fredsvän och har 
onekligen rätt, då han säger, »att 
nutida krig äro hemsk,are än fonic 
tidens· barbariska fejden. 

. Det är en bok, som ger en bild 
av det svenska folkets vardagsliv 
med några romantiska inslag och 
äger en idealistisk syn på. ungdo
mens uppgifter, förenad med verk
lighetssinne och praktisk kristen
dom. Både unga och gamla kun
na hava glädje av att läsa den hur
tigt skrivna berättelsen. De allvar
liga reflexionerna över samhälls
frågor äro genomtänkta och klart 
:formulerade. T. ex. detta: »Shr
dera de länders civilisation, barm
härtighetsinrättningar, skolväsende 
o. s. v. i vilka kristendomen är 
kraftigt utvecklad, och studera 
samma förhållande hos folk och 
länder, där kristendomen vunnit 
ringa eller inga framsfeg och säg, 
vilka länder och folk, som har det 
bäst och lyckligast ordnat» .  

Karin Spal'l'e, · 

Dr. Anton Sto"nner : Hei
lige der Deutschen F1·+th� 
zeit. Verlag Herder. Frei
burg · in Breisgau 1934. 

Detta är en historisk studie av 
de första kristna missionärerna i 
Tyskland och medeltida helgon 
omkring år 1000, vilket i hog grad 
fångar intresset ; byggd på au ten� 
tiska källor, utmärker den sig ge
nom klarhet, åskådlighet och åter
spegling av tidsandan, utan legen
dariska utsmyckningar. En rad av 
missionsbiskopar skildras, kraft
fulla och brinnande av trons eld, 
uppoffrande sina liv för att sprida 
Kristi ,lära. Författaren har sökt 
efter ·karaktäristiska egenskaper 
hos sina hjältar, viljestyrka, nit 
och organisationsförmåga mera 
framträdande hos nåera, hos an
dra lärdom, mildhet och nästan
kärlek, fastän alla i någon mån be-



sitta var' och en: av dem> Från Eng
lau'd och lrland kommo · de,, St. ·Ko
lmuban; St; · GalluK qch St. Boni
fatius. Den sistnämndes biogtafi 
innehåller utdrag av brev . ; från 
aposteln själv till påvar, munkar 
och lärjungar samt av påvarna till 
honom. Vid Zacharias den · I II :s 
tronbe.stigning skre-,1 Bonifatius : 
» Vilka · de än månde' vara, vilka 
Gud tillför mig som lärjungar eller 
åhörare i detta mitt , ämbete, ·skall 
jag icke ·upphöra att beveka dem 
till lydnad· ·  emot den apostoliska 
stQlert» (ER- 50).  »Men det var 
icke blott Bonifatius som visade 
tröfa:sthet emot påven»; säger för
fattaren, »utan · denne stod också 
troget vid hans sida, icke endast 
med · anvisnin·gai', råd och upp
munttan, utan även: genom att ut
sända medarbetare; Angelsaksaren, 
Willibald, · · s,om just · återkommit 
från det heliga landet; fick av på
ven "befallning, ·att ofördröjligen 
l)egiva sig till Bonifatius i den tys
ka missionen. ' Förgäves invände 
vVillibald, · att han var · munk och 
måste inhämta sin abbots tillstånd. 
»Min befallning och min anvisning 
vare dig nog», genmälde påven och 
därvid blev det . . .  ,vmibald var den 
förste biskopen i Eichstätt. 
· ,Vad som för oss svenskar äger 

särskilt intresse, är en versjon av 
Olof Skötkonungs dop, som skiljer 
sig från den vanliga. Den helige 
biskop Bruno av Querfort, · som 
vistades i Polen vid hertig Boles-
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lavs · ,hov, ·skickade till Sverige en 
till biskop vigd munk, Rodber
tus, soni år 1000 ·döpte Olof Sköt
konung och · tusen a,; hans män. 
Den gängse traditionen förmäler, 
att . Sankt · Sigfrid döpte samme ko
nung år ' 1908 i Husaby ; i' legendeii 
står · dock endast, · att »då · Guds 
tjänai·e (St.· Sigfrid) predikade; 
mottog konungen dopet, jämte alla; 
som hörde honom till». St. Bruna 
var av en saksisk, adlig släkt ; han 
var en ivrig :missionär och led mar
tyrdöden , samman med 18 .a:ndra 
kristna vid gränsen till Ryssland, 
dät han predikade 'kristendomen: 

Även en något senare tids helgon 
och kulturpersonlighet, kej.sar Hen
dk den helige, hans farinor, den 
heliga Matilda och de båda heliga 
biskoparna av Hildesheim, finnas 
i detta historiska galleri, högresta, 
sympatiska gestalter, mäktiga i 
ord C>ch .gärning. De äro levande 
bevis för att germansk ande och 
kristendom i ·förening skapa hel
gjutna människor och icke stå i 
skarp motsats till varandra. · Sankt 
Bernhard var en stor konstnär, 
varom domkyrkoskatten i Hildes
heim ännu· 'Vittnar ; sankt Henrik 
en överlägsen regent. Bland de 
illustrationer som pryda boken, se 
vi hans intelligenta, sorgmodiga 
drag, återgivna efter skulpturen på 
Adamsportalen i Barnbergs dom
kyrka. 

[(al'in Spal'l'C; 
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·» Qui laborat orat.» Ivied dessa 
ord karakteriserade Påven Don 
Hosco (*1815, t 1888), vars hel
gonkröning ägde rum i S :t Petersc 
domen påskdagen 1934 - han soni 
blivit kallad det 19 :de .århundra
dets · store apostel, den fattige 
piemontesiske vallpojken, som blev 
präst, och tiUsammans med sin 
helgonlika moder, Margarita Bosco, 
tog hand om förvildade u·ngdomar, 
upprättade skollovskofonier,, barn
krubbor, yrkesskolor, i Italien ban
brytare för' pressens ·apostolat, stif
tai'e av Salesianer-kongregationen, 
grundläggare av ett uppfostrings
system, som utgöi' en illustration 
till S :t Pauli ord: Caritas nunqu
am excidit · ·_:__ Kärleken upphöi' 
aldi·ig ( 1  Kor. 13 : 8) . 

Nyckeln till detta mysterium, till 
den helige prästens ·underbara vetk
samhet, var, framhöll Påven, hans 
liv i ständig bön, hans innerliga; 
oavlåtliga samtal med Gud1 ) .  

» I  våra dagar», sade Påven i sitt 
tal, »utgör salesianernas och sale
sianersystrarnas antal omkring 
19,000, en veddig arme, ställd på 
en och samma linje, ja, man skulle 
kunna . säga i främsta linjen: en 
hel arme, avsedd för stor, frukt
bärande verksamhet. 

Arbete är det karakteristiska 
kännemärket för denna av Försy
nen anordnade här ; siffror bevisa 
detta: 1,400 hus., 80 provinser, tu
sentals kyrkor, . kapell; .hospitier, 
kollegier etc. ; man rälquir de nu� 
,1arande eleverna i hundratusental, 
de forna eleverna i miljoner ; vad 
slutligen beträffar den tredje sto
ra salesianer-familjens · medlem
mar, 'medarbetarna', denna 'longa 
manus', såsom den Salige själv be-

1iämnde dem, så uppgå de till mer 
än en miljon ; 16 missioner i hed:.: 
naländema äro · anförtrodda · åt 
salesianerna. · ·· > ,  

Helgonkrönt i S :t  Petei;sdfmren; 
som var fylld till trängsel, medan 
tusen och ' åter tusen troende be,1is
tade mässan vid altareµ, i.1ppiiesta 
ute på ·Petersplatsen, ble'v Don Bos
co följande dag uppe på Eapito
lium, i närvaro av statens dignitä
rer, hyllad såsom en a,, ·· Italiens 
yppersta sörlei', och i Tmin, ·Pie
monts huvudstad, föraristaltadestill 
hans ära en procession, vari l00,000 
personer deltogo. 

En. annan av Kyrkans · ni'ärk
ligaste organisationer, jesuitoi·den, 
kunde fira sitt 400.::årsjubileup.1, ty 
den 15 augusti 1534 vai· .det, soin 
Ignatius Loyola och hans sex 'för
sta följeslagare i kapelle,t på Mont
martre i Paris stiftade Jesu Säll
skap, som genom Paul UI :s butla : 
Regimini militantis Ecclesire av 
den 27 sept. 1540, erqöll kyrklig 
stadfästelse, och undei· ' 'dessa 4 
sekler skänkt · Kyrkan 1,058 mai;
tyrer ute på missionsfälten, för
utom en mängd utmärkta själa
sörjare, stora teologet och betydan
de representanter för den vädds� 
liga vetenskapens skilda ·grenar. 

Alltjämt lika uppfylld av aposto
liskt liv · och dådkraft, räknar riu 
j esuitorden 23,673 medlemmar. 

T,1å av ordens yppersta .  niän i 
Rom, kardinal · Fr. Ehrle, den 
världsberömde arkivforskaren, och 
pater Joseph Gian{raceschi, · den 
frejdade · matematikern och fysi
kern, ledare av Vatikanens radio
utsändning, hava lämnat det jor
diska. 

Under år 1934 avled även eh an-



nan ännu mer känd personlighet i 
Rom, kardinal Pietro Gasparri, två 
påvars statssekreterare, vilken un
der Benedikt XV i vär.ldskrigets 
ödesdigra år med klokhet . lotsade 
S :t Petri skepp genom farliga blind-
skär, och sedan, under Pius XI, för
de de underhandlingar med Italien, 
vilka resulterade i Vatikanstatens 
upprattande genom Lateranfördra
get;: undertecknat den 11 februari, 
Lourdes-Madonnans dag, ; 1929. 

Efter· nära 60 år, voro, såsom 
Kåre Skredsvik sjunger, Pio Nonos 
böner hörda : 

. Hans fromhet dock mäktade sia ! 
Hans böner dock mäktade värna ! 
Guds Moder dock kom att befria 

· sin tjä11ares Roma .eterna. 

Sist fystnar kanonernas dunder, 
sist jämnas med jord Porta Pia . . .  

· men ev'iga äro Guds under, 
0ch stark är den milda Maria2) .  

Lärd och :,karpsinnig jurist, har 
ka:tdinal · Gasparri huvudförtjänsten 
av den nya: kanoniska lagbokens 
utarbetande, och vid den inter
nationella juristkongress, som var 
samlad i Rom under november, re
dogjorde han för detta jätteopus, 
om vilket till och med en så kri
tisk man som Friedrich Heiler skri
vei' : »Den stora påvliga lagboken 
är ett mästerverk av romersk rätts
visdom, statskonst och kyrkopoli
tik»3 ) ,  

Under sina sista levnadsår för
fattade den gamle kardinalen en 
katekes, som blivit översatt till 
flera språk. 

Jubileumsåret med dess stora 
pilgrimståg från alla länder, tal
lösa audienser och stora kyrkliga 
högtidligheter har ökat Påvens 
även förut tunga arbetsbörda, men 
han bär den med beundri:msvärd 
vigör. 

Med vaken blick överser !}an sitt 
stora, fem världsdelar omfattande 
arbetsfält, och med glädje kan han 
konstatera, att under hans tolv års 
pontifikat sex miljoner hedningar 
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upptagits i Kyrkans sköte. Allde
les särskilt klappar hans faders
hj ärta varmt för alla, som lida för
tryck, · och liksom sina företrädare 
på S :t Petri tron uppmuntrar och 
stöder han ligan för slaveriets av
skaffande: ännu i dag släpas ju 
årligen 2,000 negrer från Afrika till 
Arabien, och ännu i dag finnes det 
sex miljoner slavar i världen. 

Därför hyser Pius XI även varmt 
deltagande för alla som försmäkta 
under Sovjets tyranni, där alla re
ligioner, och framför allt den ka
tolska, bekämpas. 

I de stora romersk-katolska bi
skopsstiften Zytomierz och Kamie
niec med en befoll<ning, som till 
icke ringa del är av polsk nationa
litet, verka numera endast 20 pris0 

ter, enligt vad Osservatore Romano 
uppgiver. Med sann apostolisk iver 
vandrade dessa från socken till 
socken för att .öva själavård: Nu 
har en lag utfärdats, som förbju
der präst att utan särskilt tillstånd 
av myndighet besöka annan för
samling. Och när katolikerna då 
från olika socknar gå till sina präs
ter, så förhindras detta under åbe
ropande av en förordning, som för
bjuder vallfärder; »Det är», skri
ver Osservatore Romano, »mycket 
sorgliga förhållanden, under vilka 
tusentals av våra trosförvanter 
leva, berövade sakramenten, ja, be
rövade varje prästerligt tröstens 
ord». 

Den s01i1 dristar sig till att över
träda Sovjets förordningar, kastas 
i fängelser, där ofta 20 a 30 per
soner spärras in i rum endast 8 
steg långa och 7 steg · breda eller 
i baracker med 200 a 300 personer 
i samma rum, med fångkost av us
laste slag : fånge erhåller per dag 
200 a 300 gram bröd; till frukost 
några skedblad gröt ; till middag en 
rätt, antingen kål eller hirssoppa 
med torkad fisk och på aftonen 
kokt vatten. Ännu värre är det 
för de olyckliga deporterade på 
Solowki-öarna i Ishavet4 ) .  Avrätt
ningar höra till ordningen för da
gen, och i mängd hava katoliker 



och katolska präster, särskilt av 
polsk nationalitet, gått i döden för 
sin katolska tro. Just i de delar av 
det ryska väldet, vilka fordom till
hörde det gamla polska tiket och 
stodo under den romersk-katolska 
Kyrkans inflytande samt även un
der tsartiden ofta hade att utstå 
religionsförföljelse, stöter gudlös
hetsrörelsen på starkaste mot
stånd. När Sovjet i byn Jurkowice 
nära Borysow, pålyste ett möte till 
en söndag kl. 10 fm. för att hindra 
folk att gå i kyrkan, så bevistade 
bönderna mässan och kommo först 
kl. 2 till mötet. Och i en harmfylld 
artikel sktiver en kommunisttid
ning, att detta visst icke är något 
enstaka fall'\) .  

Ståndaktigt hålla också Mexikos 
katoliker fast vid sin tro, trots den 
röda terror, som råder där : kyr
kors och klosters egenq.om k01ifis
keras, kyrkor och katolska skolor 
stängas, våldsverkare . angripa de 
h·oende undet gudstjänsten, katol
ska tidningar indragas, myndig
heterna påbjuda, att det ej får fin
nas mer än en präst för 50,000 ka
toliker, förbjuda präst att verka 
utanför eget distrikt, fördriva bi
skopar och präster etc., etc. 

Mot denna skändliga religions
förföljelse hava protester höjts i 
Förenta Staterna av dess katolska 
episkopat5 ) och av de alltid liv
aktiga Knights of Columbus samt 
under sista tiden av talrika ·prote
stantiska pastorer ·och judiska rab
biner. · 

Berövade sina präster, h,tva Mexi
kos katoliker, män och icke · minst 
kvinnor, med hänförelse satt i gång 
katolsk aktion, meddela religions
undervisning åt ungdomen, verka 
för trons bevarande och utbredan
de, fastän fängelse, ja stundom 
misshandel och död hotar, och lik
som i de första kristna martyrernas 
dagar få lekm�n - så har Påven 
bestämt - b�ra det heliga sakra
mentet till dem, vilka ej kunna be
vista : mässan. 

Blodiga excesser, erinrande 0111 
Mexiko, förekomma även i Spani-
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en, i Asturien, där under 15 dagar 
röd terror rådde, kyrkor oqh klos
ter brändes, och 30 andliga blevo 
mördade, några på def mest be
stiali ska sätt. Emellertid återställ
des ordningen av regeringen Ler
roux, stödd av det katolska partiet 
med Gil Robles i spetsen, vilken 
på alla områden verkat för katolsk 
renässans under · de svåra . tider, 
som följde efter monarkiens stör
tande. , I synnerhet har de1i katol
ska pressen fått betydande upp
sving. Så t. ex. har den stora tid
ningen El Debate nu en daglig upp
laga av 200,000 ex., medan den före 
revolutionen endast hade 80,000. 

Den katolska aktionen arbet�i' 
kraftigt och med framgång. Guds-:. 
tjänsterna äro mer talrikt besökta 
än förr. Den katolska ungdomen 
samlar sig med hänförelse till för
svar för religionen och · genom
förande av samhällsreformer. Dess 
möte i Eskoriål räknade 20,000 a 
,10,000 deltagare, som med andak' t  
bevistade mässan och därefter med 
liv deltogo i överläggningarna; ,1il
ka leddes ·av Gil Robles. 

Spaniens katoliker, . som själva 
haft att utstå förföljelse, hava i en 
sympatiadress, undertecknad av :·en 
mängd framstående llrofesso1'.�r, 
jurister, skriftställare 111. fl., hän
vänt sig till Tysklands katolska -bi
skopar och protestera ener-giskt 
mot förföljelserna mpt katolsk 
press, katolsk ungdom och katol
ska institutioner i Tredje riket. 

Nazismen har frambesvµrit mör
ka ovädersmoln, som hota Kyrka 
och kristendom, 'från skaroi', där , 
såsom kardinal Fatilhaber i en pre
dikan framhöll, ropet ljuder : »N1i 
får ingen vila, ·förrän Tyskland bli
vit befriat .från Kristus-korset»JJ) 
eller ett annat av samma innebörd : 
»Inga konfessioner mer, bara tys-
kar» 7 ) .  

För att avkristna folket söker 
man lamslå dess herdar : pTäster, 
bl. a. j esuitpater Spiecher, kastas i 
-fängelse, andra, såsom den ädle, i 
vida kretsar bekante jesuitpater 
Friedrich Muckermann, måst-e gå i 



l!!IJ,9-§flykt,. qen, Irntolska,. pr�s.sen .i.ir 
l!µclerkastac;l sträng censu1;, . )5.aJol
ska . bis\ropars herdeb,rev beslag� 
t5\gas sf\rndo111. I vissa tra)der äro 
GO . a 80 o/o, �!V alla, · katolsJ{a ä111bets� 
111än a,1sl}edade. :Värre . gick .det 
icls.e .till un,der de11 s. k, kultur
kampen, påpekar » Der Deutsche 
V\Teg», ett k, atolskt veckoblad, som 
q!giyes i utlandet8 ) .  

Nflzisterna ar�eta ivrigt att för
s.vaga och. upplösa de katolska ung
q01psorganisationerna och att in� 
l!,oi1porera dess medlemmar i Hitler
ju gend, som J,tår under inflytande 
s1v de båda nazistkoryfeerna Rosen
berg oc;h Bergman, . vilkas skrifter 
ki:\nnetecknas . av hat. mot kristen
dQmen och förhärligande av ger
rna11sk hedendom. 
·. B_ör · att beinöta dessa skadliga 

viHoläror,. med vilka religionens 
motståndare bedriva ett slags bacill-
11.rig, liar från katolsk sida utgivits 
skrifter, bl. a. » Studien zum Myt
hus des XX. Jahrhunderts» och 
»Der n'eue .Mythus och der alte 
Glaube» 'av A. Koch S. J. 

Redan under }ldventet 1933 höll 
den orädde kämpen kardinal Faul
haber . sina apologetiska föredrag i 
l\.'{iinchen »,Judenttun, Christentum, 
Germanentum», vilka i Tyskland, 
.trots hinder, utgått i över' 200,000 
ex_. och senare blivit översatta till 
sve11ska : »Kristendomen inför ju
disk-gt1rmanska problemet» ( Stock
holm 1934). 

I . striden till försvar mot den nya 
hedendomen kämpa katoliker och 
bekännelse\{yrkans protestanter si
d� vid. Sida : » Vi räcka handen ål 
våra i .tron från oss skilda bröder», 
skriver kardinal Faulhaber, »för att 
g�;rp.ensamt med dem försvara Gam
la , 'festamentets heliga böcker. och 
åt - t;let tyska folket bevara denna 
den kristna skolans dyrbara egen-
dom»9). 

. 

Fpr d1:m katolska ungdomen, som 
sj:fmdak:tigt håller fast vid sin ka
tolska tro, har · Påven förklarat; att 
» deras.'lsak är hans sak». Och till 
ett pilgrimståg frå_n Tyskland, som 
annandl,lg · påsl5. var i Vatikanen, 
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yttrade den lfelige Fadern bl. ao: 
».Mottagen vår välsignelse för allt 
vad Ni redan måst lida .eller vad 
Nt ännu skola J;iava att lida, Stun:
den är inne, J:lå, var och en måste 
ihåg�rnmma de stolta ord, som. Sfl;
qes i frälsningens första dagar; �å 
'apostlarna gingo ut, däl'{Öl' att de 
befunIJifs pä1·diga att lidaför Kristi 
namn'. Vi veta, att Ni göra det 
lu1tolska namnet heder i Tyskland. 
V\ skola, qär det är oss möjligt, 
kämpa f,ör Eder. Det beror icke a \' 
oss, vad de : andra kunna . och vilja 
gör,a. Riktigt, eller rättare sagt, 
oriktigt ,är det, att, man, vilket dess 
värre är oss bekant, misshandlar, 
medan 1,11an fö1·handlal'». 

Vad det än må kosta, vilja vi 
alltid säga och försvara sanningen 
och därigenom försvara Eder rätt, 
som är samvetets rätt», 10 ) . 

Tyska pilgrimer hava talrikt 
konimit till Rom, i synnerhet vid 
irnnoniserh1gen av broder Konrad 
von Parzham ( t 1 894), i livstiden 
portvakt ( » Guds Moders portvakb) 
i kapuciner-klostret i den bekanta 
vallfartsorten Altötting (Bayern), 
som , årligen besökes av omkring 
300,000 troende, 

Av ,det , gamla ty.sk-romerska ri., 
kets söner hava under Pius XI :s 
pontifikat den h. Albertus Mag1ms 
och . den h, Petr:us Canisius kanoc 

niserats och den saliga Irmengarrl 
och den saliga St;l.la beatifierats. 

Sedan flera år, tillbaka är en viss 
förståelse för den katolska moders
kyrkan märkbar i högkyrkliga kret
sar i Tyskland - något som fram
träder bl. · a. i skrifter av den be
kante protestantiske pastorn , I ,  
Lortzing, t .  ex. i hans >>\Vie ist die 
abendländische Kirchenspaltung 
entstanden ?» och hans » Die Augs� 
lmrgische Konfession im Lichte 
des neuen Testamentes und der 
Geschichte» .  Några av denna rikt
nings anhängare hava blivit kato
liker, såsom D :r K::irl Thieme, son 
till den protestantiske Leipziger� 
teologen prof. Thieme, vilken av
led för ungefär 1 ½, år sedan. 

Ett · glädjande tidens tecken är, 
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att Tysklands katoliker ännu mer 
än förr bevista gudstjänster och 
andliga övningar (exercitier) och 
trots svårigheter, talrikt deltaga i 
vallfärder och kyrkliga möten. �å 
t. ex. voro icke mindre än 60,000 
personer samlade vid den katolik.
·dag, som 1.mder ledning av Berlins 
ädle, orädde biskop, .D:r Bares, hölls 
i Hoppengarten invid.Berlin den 24 
juni 1934. Huvudtalare vid mötet 
var en av ,det kat0lska Tysklands 
mest ansedda män; . D  :r .Fritz Klau
seµer, ordförande i Berlins -k�tol� 
ska aktion, vilken kraftigt manade 
sina trosfränder att , , .ståndaktigt 
hålla fast vid sin l�atolska . tro. 

Knappast en vecka, därefter fick 
D :r Klausener med. sitt blod be
segla sin frimodiga trosbekännelse, 
då han och :rtåg1:a andra av Tysk
lands bästa katoliker, .sås,9m D :r 
Gerlich, u�gdomsledaren A. Probst, 
den även i svenska . ,akademiska 
kretsar uppburne D :r Beck m. fl. 
under juni-massakern av naziste1: 
dödades utan föregående laga dom 
och rannsakning, ja till och men. 
förvägrades mottaga präst. 

Lika skändligt foro nazisternas 
hejdukar fram i . östel'l'ike, vars 

. ädle, frejdade förbundskansler D :r 
Dollfuss . också föll för mörrlar
hand. 

»National-terrorismen>>', · skrev 
»Osservatore Romano», Vatikanens 

· organ, » är såsom alla mordrörel
ser ett band, icke ett parti . . .  Doll
fuss har fallit såsom hans broder 
Klausener. Hans bödlar nekade 
honom en präst ! Människokärle
ken och religionen, civilisationen 
och tron hava drabbat se på sa_mma 
gång, men både människokärleken 
och , civilisationen . ;veta, att derås 
dödsfiender också · äro trons . ,  och 
religionens dödsfiender». Så ,»Os
servat01,e Romano» 11 ) . 

Mordet på D :r Dollfuss, ,; en av 
samtidens största och ädlaste stats
män, väckte-- sorg särskilt i .hela 
den katolska världen, _, och öster
rUfeS förbundspreside�t, Miklas, er
höll från Håven ett så lydande tele
gram: 

. . . »Vi hevittna:va1; vördnad: för .den
na utpl'äglat kristna personlighet, 
.för denne Kyrkans trpfaste son, 
denne; I(yr.kans . modige försvarare» ;  

Hul'll mil Dollfuss själv- uppfat
tade sin ; sh·id. mot nazismen, fram
går bl. a. av -det tal, han -höll vid 
ett bomlemöte den 29. j-anuari 1934 : 

· >>Föi·' mig», sade han, »är kam� 
pen niot . nationalsocialismen icke i 
första' 'linien ·en kamp mot ett po
litisld pal'ti; som vill · till makt'en. 
För n'iig' är kampen i11ot natid'tfa1-
sociq1ismen en kanip mot e1 i'f ör
vänd världsåskådning. För mrg är 
det en kamp för att bevai'a kristei'i 
tysk' lniltur i vårt land, ty i dag står 
kampen . i de tyska länderna icke 
mellan katoliker o'ch protestanter, 
utan om problemet: Ki"istendom 
eller hedendom» 12 ) . 

Men fastän Dollfuss är död, så 
f01:tleve·r· lians livsverk, en förfa�t
ning; byggd på de visa, krist'nga 
grundsat'ser, som uttalas i Pius XI :s 
encyklika »Quadragesinio , anno» 
och Leo XIII :s »Re1;um novarutn» 
( Rundskrivelse om arbetarfi:ågan).  

För aft . göra dess� encyklikors 
grundsfltser mer kända och till 
främjande av samhällets välfärd 
har ; primas av Polen,_ ka�,d}i:ial 
Hlond, ärkel;iiskop av Gn'ezno-P,oz� 
nan, , in,'.�ttat eU. socialt råd. 

Kardinalen, som själv tillhör 
Salesianer-kongregationen, har med 
anledning ,av , Don .Boscos kanoni� 
sation offentliggjort en skrivelse 
om det 19 :de . åvhundradets store 
apostel, ,vilken, tillspotd om si'na 
politiska åsikter; , brukade svara: 
»Mina politiska åsikter inn,ehållas 
i Fader Vår», .och vars söner� även 
i , ,Polen utföra .ett välsignelserikt 
arbete13,) . 

Bland polska. präster är: det sär
skilt en, vars verksamhet erinrar 
om Don Boscos : .  · Mgr., Antonius 
Malecki. Såsom ung . .  präst, •24 år 
gammal, reste han.till' 11urin för att 
studera Don Boscos verk .och me7 
toder. · Efter återkomsten , ve1:luide 
han i Petersburgi under tsartiden 
s.åsom •präst vid S :t Stanislai-kyr� 



kan, strävande att rädda de polska 
arbetarna och särskilt deras barn 
från fysisk och moralisk undergång 
i ·. en helt schismatisk omgivning. 
Efter att redan 1889 hava samlat 
de allra fattigaste katolska barnen 
i en liten barnkrubba vid S:t Sta
nislai-kyrkan, anlade han den ena 
anstalten och stiftelsen efter den 
andra : yrkes skolor, besökta av 
hundratals ynglingar, , internat för 
200 gossar� kolonier för sjuka och 
svaga barn _:_ allt detta trots tra
kasserier från det schismatiska 
prästerskapet och den i·yska byrå
kra:tien, och fastän under tsartiden 
deportation till Sibirien hotade alla 
mer nitiska romersk-katolska präs
ter. Alla dessa blomstrande stiftel
ser blevo stängda, sedan bolsj evi
kerna kommit till makten. 

Då han� polske landsman, ärke
biskop Ci,eplak, fängslats av bolsj e
vikerna, blev Mgr. Ma:lecki a-,1 På
ven utnämnd till ärkebiskop över 
det j ättestora stiftet Mohilew, som 
sträckte ��g från Östersjön till Stil
la havet. Icke så långt därefter blev 
även Mgr. Malecki fängslad och 
deporterad. Först 1934 utväxlades 
han ; 73 år ga1iunal, klädd i trasor 
oc.h full av sår, återkom han till 
Polen, · dän han mottogs med hän
förelse av prästerskapet och myn
digheterna. Nu vilar hans stoft, 
efter de mest storslagna begrav
ningshögtidligheter, i S :t Johannes
katedraleh i hans födelsestad ,var
szawa14). 

Sedan Polen, som nu räknar 32 
miljoner invånare, blivit fritt från 
utländskt . herravälde, hava katol
ska organisationer kunnat utveck
la sig. En av de mest betydande 
bland dessa är den katolska ung
domsföreningen, med mer än 
300,000 medlemmar15). 

Katolska ungdomar i tusental 
bevistade »Havets fest», firad med 
högtidlig mässa i Gdynia, det pol
ska rik�t� moderna hamn, belägen 
i wojewodskapet Pomerellen (pol
ska : »Pq;tnorze» = vid havet) ,  en 
landsdel, som redan omkring år 
960 tillhörde Polen och har en 
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befolkning, som . till 89,9 % · är 
polsk16) .  

I Polen liksom i hela den övtiga 
katolska kristenheten, har Domi
nikanerorden högtidlighållit 700-
årsjubileet av S :t Dominilrns kano
nisering 1234, bl. a. med en thomist
.kongress i Poznan. ·Orden, som .för 
närvarande äger 13 kloster i polska 
riket, blev införd där I'.edan 1233-
av biskopen av Krakau, Ivo Odto
wonz, som hade två släktingar i 
orden, de sedan i Polen så kända 
helgonen S :t Ceslaus och S :t Hya
cinthus17) .  

Polens nationalhelgedom, klostret 
i Czestochowa, tillhör Pauliner
orden, och denna har nu . . grundat 
eU kloster också i Ungarn., . 

I Czestochowa celebrerades . Vår
frudagen den 15 augusti en ponti
fikalhögmässa av kardinal-p1!imas 
Hlond inför 100,000 pilgrimer : från 
alla delar av Polen och 'i närvaro 
av representanter för myndigheter
pa: Guds-Moders-bilden blev smyc
kad med en slöja, som tillhört S :te 
Therese de l'Enfant-Jesus, en dyr
bar, betydelsefull gåya till Polens 
katoliker från Frarikrikes18 ) , 

Fmnkrike, där S:te Therese de 
Lisieux föddes, såg även under . 
1934 några av sina barn höjas till 
altarets heder, ty J eanne-Antide 
Thouret ( t . 1826), .stiftarinna av 
kongregationen barmhärtighetssyst
rmna i Besan�on och Neapel, och · 
Louise de Marillac, vilken var S : t  
Vincent de Paul .behjälplig att upp
rätta .den barmhärtighetsh�r, som 
kallas Filles de la Charite; · hava 
kanoniserats, samt lazaristpatern 
Pierre-Rene Rogue, dödad under 
franska revolutionen den 3 mars 
1796, då han i hemlighet bar euka
.ristien till en döende, ·och .Teanne 
Elis,abeth Biechier des Ages, som 
tillsammans med S :t Andre-Hubei't 
Fournet ·stiftade lrn,ngregationen 
Filles de la Croix, ha,'a båda beati
fierats. 

Samma tro, som danade dessa 
och så många andra helgon, besjä
lar och eldar i våra dagar den 
kristna falangen, av vars pionjärer 



några skildrats i Sven �tolpes bok 
med detta namn, och den ser sina 
led ökas år från år. 

Eliten av de franska Högskolor
nas ungdom samlas allt talrikare 
vid altarrunden, och i Paris mot
togo mer än 16,000 av dessa den 
heliga konimunionen under påsken 
1934. 

Även »Jeunesse Onvriere CaJho
lique» (arbetarungdomen) J. 0. C. 
visar allt större religiös livaktighet, 
liksom · även den katolska scout
rörelsen gör glädjande framsteg. 

Frankrikes katoliker, som betala 
skatt till underhållande av statens 
religionslösa skolor, ådagalägga be
undransvärd offervillighet för ka
tolska folkskolor och katolska uni
versitet. De katolska folkskolorna 
hava nu 927,469 barn, medan an
talet 1930 var 823,835, alltså un
,der 3 år en 'ökning på 100,00010 ) . 

Även de katolska Högskolorna 
blomstra. Främst bland dem står 
Institut Catholique i Paris, vars 
rektor är ärkebiskop Baudrillart, 
och bland vars professorer märkas 
sådana män som Georges Goyau 
och tänkaren Jacques Maritain, 
vars filosofiska arbeten äro kända 
även långt utom Frankrikes grän
ser. Hans bok »Trois reforma
teui's» borde icke saknas i något 
större bibliotek. 

Andra: tecken till kyrklig vita
litet äro, att i de landsdelar, som 
av inkräktarna skövlades under 
världskriget, 2,620 kyrkor återupp
byggas, och i Paris förstäder 70 
nya kyrkor uppföras, för att icke 
tala om de stora vallfärder, som 
äga rum till olika helgedomar, sär
skilt till Lourdes. Denna underna..; 
stad besöktes nästföregående år 
även av 896 läkare, vilka deltogo 
i den medicinska undersöknings
byråns arbeten - Bureau de Cons
tatation - till vilken varje läkare, 
oberoende av religion och nationa
litet, äger tillträde : 88 helbrägda
görelser konstaterades av byrån 
vara ·autentiska20 ) . 

Den 22, 23 och 24 september an
lände till Lourdes . ett pilgrimståg 
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.med 60,000 frontkämpar av olika 
nationalitet, vilka under vädds
kriget kämpat mot varandra, men 
nu, enade i katolsk tro, knäböjde 
, inför Barmhärtighetens Moder, i 
bön om fred för världen. Bland de 
talrika andliga märktes särskilt 
kardinal Lienart, Mgr. Gerlier och 
abhe Bergey. 

Under 1934 hava två av Frank
rikes märkligaste män avlidit, mar
skalk Lyautey, den store grundläg
garen av kolonialvälden och städer, 
vilken levde och dog såsom god ka
tolik, och Raymond Poincare, den 
frejdade statsmannen, vilken i sin 
levnadsafton återfann sin katolska 
tro och avled, styrkt, med Kyrkans 
heliga sakrament. 

Även två av Frankrikes mer kän
da katolska vetenskapsmän, hava 
lämnat det jordiska : historikern 
Pierre de la Gorce, författare bl. a. 
till »Histoire teligieuse de. la Revo
lution frarn;aise» ,  samt dom Henri 
Quentin, abbot i det av · Pius XI 
grundade benediktiner-klostret S :  t 
Hieronymus i Rom, redarr · tidigt 
bekant genom sina historiska ar
beten om koncilier och om marty� 
rologien, av ,Pius X 1907 kallad till 
Rom för att deltaga i revisionen av 
Vulgatan, konsultor i Ritus kon° 

gregationen och av kardinal Ver
dier komekrerad till abbot 1933. 

Ett av benediktinerordens mest 
bekanta abbotstift, Einsiedeln · i 
Schweiz, mrd en berömd vallfarts
kyrka, har ,firat sitt 1000-årsjubi
leum. Ocli benediktiner-klostret 
Pierre-Qui-:Wire i Frankrike räknar 
nu bland sina munkar en av 
Schweiz' mest · ansedda katolska 
statsmän, Perrier, förutvarande 
president i statsrådet i kantonen 
Fribourg. På sin invigningsdag den 
8 decembei' mottog han lyckönsk
ningstelegrlim från regeringen i 
Fribourg, å dess och folkets vägnar. 

En framgångsrik förnyare av be
nediktinskt klosterliv i England, 
dom Cuthbert Butler, titulärabbot 
av S :t Albans och förutvarande 
abbot i benediktinerklostret Dow1'1-
side, har avlidit. På sin tid rektor 



för det nyupprättade Benet House 
i Cambridge, vann han europeisk 
berömdhet såsom lärd, i synnerhet 
genom sina arbeten » Benedictine 
Monachism» och » \Vestern Mysti
cism». 

Också en av de engelska domini
kanernas store män, pater Beda 
Jarret, har slutat sin jordevand
ring. Om honom skriver den pro
testantiska tidskriften »Christian 
vVorld» :  »Jag skulle hava satt ho
nom högt på varje lista över värl
dens sex största predikanter. Han 
syntes förena munterhet med all
var och moralisk styrka med med
känsla för den mest vilsegångna 
mänskliga varelse» .  

Under juni och juli firade kar
dinal Bourne sitt 50-årsjubileum 
som präst. Kardinalen, vars när
maste företrädare på W estminsters 
ärkebiskopsstol voro Wiseman, 
Manning och Vaughan, har med 
.framgång fullföljt deras verk: Eng
land och Wales räkna nu 2,278,830 
katoliker och under året 12;000 
konversioner. 

Genom sin klokhet och takt var 
kardinal Bourne högt skattad , ock
'så i regeringskretsar, och bland 
Englands katoliker avhållen och 
vördad såsom få. Därför väckte 
budskapet om hans död djup sorg 
icke blott i England, utan också 
på andra sidan Kanalen, i Frank
rike och Belgien, där han, alltsedan 
världskrigets år, åtnjöt stor popu
laritet, ytterligare ökad, då han så
som Påven Pius XI :s legat vid 
högtidligheterna för S :te Jeanne 
d' Arc i Rouen 1931, nedlade en 
blomsterhyllning i de vågor, där 
1431 hennes aska ströddes ut, mar
tyrens, som av orättfärdiga domare 
förvägrades vädja Jill Rom, men 
redan 1455 blev rehabiliterad av 
Påven Calixtus III. 

Hela Belgiens folk blev försänkt 
i djupaste sorg genom konung Al
berts död, och icke Belgien ensamt, 
utan världen, som i honom såg en 
av samtidens ädlaste monarker, en 
riddare utan fruktan och tadel, en 
helgjuten kristen och katolik, vär-
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·dig att ställas �ida vid sida med 
sin landsman, kardinal Mercier. 

Liksom Belgien, så har även 
Holland ett blomstrande katolskt 
föreningsväsen, och Hollands nära 
3 miljoner katoliker utmärka sig 
för sin iver och offervillighet, icke 
minst i fråga om missionen. 

Då det katolska missionsarbetet 
i olika delar av världen rätt ingå
ende skildrats i min kyrkokrönika 
för år 1933, införd i Credos april
nummer 1934, torde jag ej här be
höva redogöra för missionsverk
samheten sistnämnda år, fastän 
. den särskilt i Afrika visar gläd
jande resultat, och även rörelsen 
hem till den katolska moderskyr
kan är stadd i framåtskridande 
bland schismatici i Palestina21 ) och 
i Indien, bland jakobiterna, av vil
ka sedan 1930 omkring 10,000 med 
ärkebiskop Ivanios och biskop The
ofilos i spetsen återförenat sig med 
S :t Petri · stol i Rom. 

Under år 1934 voro den katol
ska världens blickar ofta riktade 
på Amerika. 

Den 25 mars, Marire Bebådelse
dag, 1634 blev mässan läst p_å ön 
S :t Klemens i floden Potomac -
den · f.ÖJ'Sta mässan i nuvarande 
Förenta Staterna. Församlingen 
utgjordes av engelska katoliker, 

· som flytt från England med an
ledning av katolikförföljelsen där. 
Mässan lästes i en indianhydda. 
Prästen; en jesuitpater, stannade 
på orten i 10 år och omvände mån
ga indianer. 

Nu finnas i U. S. A. 15 .katolska 
ärkebiskopar, 94 biskopar, mer än 
20 miljoner katoliker, livskraftiga 
katolska organisationer, bl. a. 
Knights of Columbus, samt mer än 
60,000 konversioner under året. 

Det katolska prästerskapet går i 
spetsen för kampen mot osedlighet 
i skrift och bild - särskilt i fil
men, och har genom den kommit
te av biskopar, som insattes redan 
i november 1933, mobiliserat de 
katolska lekmännen i varje stift 
till en effektiv strid för anständig
het i film och affischer. 



Den organisation, som bildats 
under namn av »Legion of Decency 
(Anständighetens Legion) har re
dan vunnit ett par miljoner anhän
gare, och även framkallat liknan
de sammanslutningar bland troen
de protestanter och judar. 

Samtidigt talar den berömde · fa
der Coughlin i Detroit, »radiopräs
ten»,  som han kallas : hela Amerika 
lyssnar till den förkunnelse om 
Kyrkans sanningai· och om den ka
tolska världsåskådningen, uttryckt 
i Leo XIII :s och Pius XI :s en
cyklikor som han framlägger. 

Kanada med sitt rika, varma 
katolska liv kunde fira sin fyra
hundraårsdag den 24 juli. Ty den 
dagen 1534 reste fransmannen 
Jacques Cartier upp ett kors där 
och tog landet i besittning i fran
ske konungens namn. · 

Kanada räknar nu 10,376,876 
invånare, varav 4,285,388 kato
liker. År 1921 utgjorde katoliker
na 38,57 % av befolkningen, men 
nu 41,30 %.  

De fransk-talande katolikernas 
antal är 2,849,089, eller 66,48 % 
av hela den katolska befolkningen. 

Den katolska hierarkien består 
av 11 ärkebiskopar och 27 bisko
par. Av dessa äro 21  av fransk och 
17 av engelsk härstamning22 ) .  

I Sydamerika, i A l'gentinas hu
vudstad Buenos Aires, som räknar 
nära 3½ miljon invånare, hölls un
der dagarna 10-14 oktober den 
eukaristiska världskongressen, den 
32 :dra i ordningen. 

Redan långt förut hade ärke
biskopen av Buenos Aires, Mgr. 
Capello, insatt en organisations
kommitte, bestående även av dele
gerade från de flesta av Syd
amerikas republiker ävensom av 
representanter för i Argentina 
ackrediterade diplomater. 

För att i andligt avseende för
bereda Argentinas hela folk, ut
färdade episkopatet ett herdabrev, 
manande alla till bikt, kommunion, 
andliga övningar, och i pl'ovinser
nas städer anordnades eukaristiska 
kongresser merl predikningar och 
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processioner, utdelande av flyg
skrifter m. m. - allt för åstad
kommande av religiös förnyelse. 

Vid sidan av prästerskapet, som 
i Argentina underhålles endast av 
de troende utan bidrag från staten, 
arbetade lekmännens katolska ak
tion. Den är dubbelt betydelsefull 
och påkallad i Argentina, där reli
gionsundervisning är förbjuden i. 
statens skolor, och där katolska 
föreningar därför sedan åratal till
baka anordna studiekurser för 
olika bildningsgrader. 

Republikens president, general 
Justo, som är praktiserande kato
lik, och hela regeringen hava upp
trätt på det mest förekommande 
sätt vis-a-vis den eukaristiska kon
gressen, och då det stora ångfar
tyget Conte Grande med kardinal� 
legaten Pacelli ombord, inlöpte i 
Buenos Aires hamn, hälsades På
vens representant med kunglig sa� 
lut och mottogs av andliga, civila 
och militära dignitärer och jub
lande folkskaror. 

Kongressen, som den 10 öppna
des under utomordentliga högtid
ligheter, såg den 1 1  oktober 70,000 
vitklädda barn mottaga den h. 
kommunionen och hörde deras gri
pande sång i Palermoparken. På 
aftonen drog en oerhörd proc·ession 
av män ur alla samhällsklasser ge
nom gatorna och samlades till mid
nattsmässa, dät nattvarden utdela
des åt tusentals män. 

Fredagen den 12 oktober, den 
dag då korset av Columbus för 
första gången planterades i Ameri� 
kas jord, höllos föredrag i Palermo
parken över ämnet : Kristuskonun
gen i modernt katolskt liv med sär
skild hänsyn till katolsk aktion och 
eukaristiskt liv. Därpå meddelade 
kardinal-legaten högtidlig välsig
nelse. 

Den 13, lördagen, helgad åt Guds 
Moder, lästes mässan · i Palermo
parken över ämnet : Ifristuskonun
världsfreden. På söndagen den 14, 
kongressens avslu�ningsdag, cele
brerades pontifikalinässan av kar
dinal Pacelli, som : även höll pre-



dikan på spanska, varefter Påven 
själv . per radio sände kongressen 
en hälsning och önskan om Kristi 
frid. 

Efter mässans slut framtågade 
40,000 av Mariakongregationernas 
sodaler, brödraskap, katolska stu
dentföreningar etc. ,  varpå själva 
eukaristiska . .  processionen började, 
med . präster, biskopar, ärkebisko
par, påvliga nuntien och slutligen 
kardinal-legaten med det heliga 
sakramentet. Sedan böner upp
sänts för fred mellan Bolivia och 
Paraguay, uppstämdes Te Deum, 
och kardinal Pacelli välsignade 
folkskarorna sägande till slut : 
»Eder kongress har övergått de 
djärvaste förhoppningar och eder 
president har givit ett lysande 
exempeL Den Helige Fadern skall 
känna. djup glädje, när han får 
höra om denna eukaristiens triumf. 
Låten Jesus härska i edra hjärtan. 
Denna kongress skall öppna en ny 
epok i Sydamerikas religiösa histo
ria. Buenos Aires har avlagt be
kännelse om tillit och kärlek till 
Jesus Kristus. Måtte Han förläna 
denna kpntinent och hela väl'lden 
fred» 23 ) .  

Kulla pr Odensviholm, Kalmar 
län, heliga· Katarinas av Vadstena 
dag, 22/3 1935. 

Gustaf AI"mfelt. 
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