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DEN HVIDE HOSTIE.
i ANLEDNING AF DEN EUKARISTISKE
I BUDAPEST.

VERDENS-KONGRES

I hojere Grad end protestantisk Fromhed er pr€get af Biblen, er Katholikernes
I prrget af Nadversakramentet. Maaske vil Protestanter, der rejser sydpaa,

ikke altid faa dette Indtryk. De vil se Katholiker ligge paa Knx foran Gudsviklet om Hrnderne, og synes, at vor Religiositet er mere mariansk end eukaristisk. Det var dette Indtryk, en dansk
Protestant havde faaet ved et Besog i Frauenkirche i Miinchen. Det var, som
han fortalte mig, selvfolgelig udenfor Gudstjenestetiden, han som Turist havde
varet i Frauenkirche, hvorfor jeg bad ham, naar han atter besagte en katholsk
Kirke i Syden, da at ko,mme tidligt om Morgenen. Da vilde han se Folk
flokkes om den hl. Messe og Kommunionbenken; og saa maatte han iovrigt
lade de fromme Katholiker, naar de havde givet Gud, hvad Guds er, ogsaa
give Nlaria, hvad Marias er.
Den katholske Nadverfromhed maa tage sig ejendommeligt ud for den
for "dette
udenforstaaende. For ham er Sakramentet kun en hvid Oblat
- og Tilbedelse
lille Stykke Brsd" baler vi Katholiker K.nr, hylder det ved lanlig
og med hajlyd Sang og Bon. Vi tender Evighedslampen foran Tabernaklet,
Altret er pyntet med Blomster og Lys og duftende Rogelsesskyer stiger op mod
dette Brod. Vi omgiver det eukaristiske Offer med en Liturgi, der i Formskonhed, Sprog og Tone er den rigeste og rdleste Kunst. Vi nyder med skelvende Andagt denne hvide Hostie. Der er mange, for hvem en Dag, paa hvilken
de ikke har kunnet nyde dette Brod, er mork og trist, som om Solen ikke var
staaet op. Vi mener ikke at kunne skaffe vore Bsrn starre Velsignelse end i
en tidlig, uberort Alder at fore dem til dette Bord, og vi kender ingen bedre
Trost i Doden, end at Pr€sten rrkker os denne Spise som Vandringsbrod. De
Mend, som udtaler de hemmelighedsfulde C)rd over Brodet og Vinen, skal
vare udrustede med himmelske Fuldmagter; de Hander, der berorer og rrkker
Hostien, skal vrre indviede, og det Menneske, der nyder det, skal prove sig
selv for ikke at spise og drikke sig Dommen.
Vi gemmer dette lille Stykke "Brad" i kostbare Tabernakler eller kunstfxrdige Sakramentshuse og udstiller det i pragtfulde Skuekar. Middelalderens
Domkirker er ikke andet end eukaristiske Templer, der med deres Skove af
Sojler, deres farvestraalende Vinduer og deres knejsende Spir og Taarne rejser
sig omkring dette Brod som Samlingspunkt. Enhver katholsk Kirke er bygget
i "eukaristisk Stil". Men alt dette er os ikke nok. Den eukaristiske Begejstring
spr€nger disse Rammer, Kirkens Mure bliver den for sn&vre, den baner sig
Vej ud i det frie og berer dette Brad i ho.itideligt Optog ud paa Storstadens
asfalterede Gader og Torve, midt ud i Mylderet af Mennesker, Biler og Sporvogne. Vi smykker dets Vej med Blomster, Guirlander og Flag, og brusende
Bon og Lovsang ombolger det. Siden rz46 har Kirken fejret Kristi Legemsfest
og sikkert siden r4z9 holdt Kristi Legems-Processionen. Denne Dag er efterhaanden blevet til en eukaristisk Folkefest.
Men den mest storslaaede Hyldest til den lille hvide Hostie er vor Tids
e u kar is ti s k e Ve r d e n s-Ko n g r e s s er. Den forste'Begyndelse
modersbilleder, med Rosenkransen

Crcdo. r9:c årg. lvlaj

r938.
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dertil var den eukaristiske Valfart til Avignon i r874. E,fterhaanclen vandt
Tilslutning. Siden rgzz har clisse Moder, hvad Deltagernes Antal og Foranstaltningens Cmfang angaar, antaget helt gigantiske
Former og er da blevet afholclt med to Aars Mellernrum i Rom, Amsterdam,
Chicago, Sydney, Karthago, Dublin, Buenos Aires og Manila. Vor egen eukaristiske Kongres r 1932, saa vellykket den end var, kan nappe give os en Forestilling om, livacl n:an oplevede i disse Byer, og hvad der nu i Aar 23.-z9.Maj
:kal foregaa iBudapest. Sammen med de sjrldne aln-rindelige Kirkemsder
Korrgrestanken m€gtig

turde disse r:;gehnaessigt tilbagevendende eukaristiske Verdens-Kongresser v€re
Katholicismens l<raftigste Livsytringer.

Da Niels Siteensen tilfrldigvis ved sin Ankomst til Livorno r fi66
blev Vidne til Kristi Legems-Processionen, gjorde den det dybeste Indtryk paa
den z8-aarige Lutheraner. I et Brev til den luccanske Gesandtfrue Arnulfini,
i hvilket han gar Rede for sin Konversion, skriver hau om denne Oplevelse;
"Enten er denne Flostie kun et Stykke Brod, og saa er de, der viser den saa
stor Äre, Taaber. Eller her er virkelig I(risti Legeme. Hvorfor xrer jeg den
da ikke? Da disse Tanker steg op i min Sjrl, kunde jeg paa den ene Side ikke
tro, at en saa stor Del af Kristenheden, som de romersk-katholske er, med saa
mange skarpsindige og lerde Mand, skulde v&re et Offer for Bedrag, men
paa den anden Side vilde jeg heller ikke fordsmme min Ungdoms Tro. Og <1og
maatte jeg nodvendigvis antage enten den katholske eller den lutherske Lerc".
Niels Steensen havde set rigtigt. Hvis Jesus viste sig synlig i vor Midte,
kunde vi ikke vise ham storre Hyldest end den, han nu er Genstand for. Men
vi ser ham ikke. Intet rsber det guddommelige, end ikke det svageste Lyssker
trx.ngr.r ud fra Tabernaklet; ingen Forandring er at se, efter at de prrstelige
Ord er udtalt over Flostien og Kalken. Vi ser ikke andet, end hvad ogsaa den
Yantro ser.
Ajet, Haanden, Munden ber bedraget bliver,
kun det Ord, jeg barer,I,'isbeel det mig giver.
vdd vi, at "dette hvide" i Prrstens Haand og i Monvor Gud og Frelser, det hojeste, vi kender her paa Jorden.
Vi tror ligesaa fast paa hans Nervcrelse, som om vi fik Lov til at se ind i
hans @jne, hsre hans Ord og kysse hans Fodder. Vi misunder ikke de Mennesker, der havde den Lykke at omgaas ham i Palestina. Han er os ligesaa ner
og n€rmere. Nadveren er mere end de andre Sakramenter et Troens Sakra-mente, mysterium fidei. Dens Dyrkelse og der.rs Brug er en vedvarende @velse
i Troen paa det usynlige, ufattelige stik imod Sansernes Vidnesbyrd. Under
de sakramentale Skikkelsers Dragt,- under Brsdformens uigennemsigtige Slor
skenker Jesus os sit eukaristiske Venskab.
En eukaristisk Kongres er da ogsaa fremfor alt en Troens Fest, den
mest hojtidelige Bekendelse af, at Jesus lever i vor Midte, og at ham tilkommer
al Magt, Ere og Herlighed. Ved denne Bekendelse stiller vi os i den skarpeste
Modsrtning til den vantro Verden, "der ikke vil have, at han skal herske
over den" (Lk. 19, z7).
Den eukaristiske Kongres er ikke, som man har paastaaet, en Demonstration
Vi ser med Vemod paa den protestantiske Vermod Protestantismen.
den, der ved Messeofrets og det srrskilte Prestedommes Afskaffelse har berovet Eukaristien dens Sjrl; vi her i Danmark tenker med Sorg paa de 2ooo
Kirker fra Middelalderen, i hvilke engang Evighedslampen brendte, og Messeofret blev fejret, men hvor Biblen nu indtager Eukaristiens Plads paa Altret.
Men vi vdd os dog forenede med vore evangeliske Brodre i Troen paa Kristi
virkelige Tilstedekomst i Nadversakramentet, og dette vrrdifulde Bindeled skal
ikke svckkes.

I Tro paa Jesu Ord

stransen, er Han selv,
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Men saa meget desto mere er den eukaristiske Kongres ment som P r o t e s t
og Gudlsshed.
Kan man paalrgge
Troen Tavshed, naar Fornegtelsen hojlydt og frckt driver sin Propaganda?
Skal den eukaristiske Begejstring st€nges inde i Vaabenhuset, naar Gudlssheden offentligt hclder sine blasfemiske Fester og Processioner? Derfor skal
den eukaristiske Kongres v€re et Verdensmode i Kempeformat med Hundre-

mod vor Tids Vantro

der af Biskoper og Hundredetusinder

for

af

Deltagere. Men

Midtpunktet

disse uoverskuelige Skarers Begejstring, Midtpunktet for alle disse Hjerters
Karlighed, lige fra Bornenes, der i endelose Rekker n&rmer sig Herrens Bord,

til

de alderstegne Kirkefyrsters i deres rode, violette og gyldne Pragt, Midtpunktet for alt dette er den liile hvide Hostie, over hvilken prastelige Lxber
har udtalt de guddommelige Ord: FIOC EST CORPUS MEUM.

A.
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LÄROAUKTORITET OCH KRISTI KYRKA.
(Forts.

fr.

sid. 74.'r)

f-\err som en gång verkligen tråffat samman med den Katolska kyrkan, verklJ ligen en gång upplevat densarnma, han kan inte helt undandraga sig dess

dragningskraft och skall där finna förverkligandet av det som han kanske

innerst längtat efter, och som han möjligen saknat i det protestantiska kyrkosamfund, han tillhört. Han anar i den något särskilt, något hemlighetsfullt,
överjordiskt, gudomligt.
Men å andra sidan verkar åtskilligt frånstötande, det må nu vara det nya
och främmande eller sådant som synes världsligt, ytligt, ja t. o. m. okristligt.

För den ene anses såsom sådant den "prakt" som denna Kyrkas officiella representanter bruka omgiva sig med i synnerhet vid gudstjänsthandlingar, för den

andre det faktum att endast denna Kyrka står i "diplomariska förbindelser"
med de världsliga makterna, och återigen för en annan, att Kyrkans historia
innehåller så månget okristligt görande och låtande.
Professor Heim har jämte Kaiolska kyrkans "dragningskraft" även känt det
frånstötande hos den, såväl prakten och maktutvecklingen där som också dess
"synder", vilka tyckas honom uppenbara särskilt vid uppkomsten av kyrkosplittringen. Likvisst märker han r'äl att dessa mänskliga sidor inom Kyrkan
egentligen bara bevisa detta enda, att denna Kyrka består just av människor,
och att därför ganska naturligt man också där skall finna mänskliga bristfälligheter. Han uppställer därför efter behandlingen av frågan om kyrkosöndringens uppliomst den betvdelsefulla frågan: "Flar Jesus stiftat Kyrkan?
Är den hans verk? Är Kyrkan enligt hans sinne?" (28).
Med hänvisning till Dostojewskis kända novell om storinquisitorn upprepas
sedan ännu en gång frågan: "Hava människorna förstått Kristus riktigt; var
det i överensstämmelse med hans anda, när de inhöggo hans ord till Petrus:
'Du är Petrus, och på denna klippa skall jag hygga min Kyrka!' i jättebokstäver
på Michelangelos himlastormande kupol, såsom inskrift på världens mest storslagna basilika, rest över den galileiska fiskarens grav?" (3o).
Prof. Heim kär.rner givetvis till den häftiga strid som "rasar om den rätta
innebörden av dessa Jesu ord" (3r). "Från protestantisk sida har man velat

bryta spetsen av dessa Flerrens ord genom att förklara hela detta ställe i
(Matt. 16: r3-zc) för intcrpolerat" (lr). Om denna visserligen

Evarrgeliet

't) A n m. I föregåcnde artikeln förekom ett stiirande tryckfel. På sidan 7y,
ifrån, måstc det r.raturligtvis heta: "I denna kommentar finr-ras t. ex. fclaktiq.r

e9

f

Ed. Profittlich.

mycket enkla men genom alls intet berättigade metod att ur den heliga Skrift
skaffa bort lägliga ord och vittnesbörd säger med rätt prof. Heim: "Jag
vågar icke. . . skjuta till sidan ett ord, som nu en gång står i Evangeliet", och
han tillfogar: "Det ord som Jesus i detta högtidliga ögonblick vid Cxsarra
Philippi sade till Petrus, kan alltså inte helt enkelt genom en kritisk utstrykning
skaffas ur världen" (33).
Inte heller kan han instämma med dessa protestanter som "från första början tydde detm ställe i en motsatt mening" (3r), möjligen därför emedan de
framställde sin uppfattning om Kristi rike såsom om ett eschatologiskt rike.
Nej, han söker att förklara detta bibelställe i dess naturliga mening med framdragande av närbesläktade ställen (ss. Efes. z: zo ff ., Uppb. 2rt r4, Gal. t 9)
och säger: "Jesus säger till Petrus: 'Du är Petrus, på denna klippsten vill jag
bygg" min församling!', d. v. s. jag gör dig till klippa, till grundsten, till stödjepelare, på vilken hela huset skall byggas upp av levande stenar. Jag ger dig
en alldeles särskild fullmakt. Jag ger dig himmelrikets nycklar. Jag gör dig
alltså till husets förvaltare. De avgöranden som du kornmer att träffa, skola
äga överjordisk gällande kraft. Vad du kommer att binda på jorden, skall
också vara bundet i himlen. Petrus är alltså den förste i raden av pelargestalter, som bära församlingen. Han har också enligt de äldsta berättelserna
i verkligheten intagit denna ställning. Han var den förste av apostlarna, som
den Uppståndne visade sig för. På pingstfesten är det han, som talar i alla
apostlarnas namn. Han träder inför det höga rådet såsom apostlarnas talman
(ApS.+), han tager först till orda på apostelmötet (Apg. rt)" (lt).
Man skulle mena att från detta erkännande av Petri företrädesställning till
ett erkännande av påvedömet skulle det vara bara ett kort steg, men just detta
steg tager icke prof. Heim. Tvärtom. Han säger: "Petrus erhåller såsom
apostel en uppgift, en värdighet för hela den blivande församlingen, som inte
kan vara ärftlig, och som alldeles icke kan överföras på en kommande generation". "Den utesluter varje succession" (36). Ja, han vågar t. o. m. här det
generella påståendet: "Det existerar på religionens område ingen fullmakt som
av en människa skulle kunna överlåtas på en annan . . . Hela iddn om en
suc'cessio apostolica är i sig själv en motsägelse" (37).
Detta påstående förefaller säkerligen ganska besynnerligt. Ty, man måste
ovillkorligen fråga sig: Ifall denna hans mening vore så självklar och så tvärsäker, varföre
vi nu här förbigå den Katolska kyrkan
- om
- havaäranglikanerna ännu inte
insett det faktum 491 "ds:rr apostoliska successionen
i sig
en motsägelse"? Och varför bemödar sig ånyo den Svenska kyrkan så mvcket
om att för sitt vidkommande bliva erkänd delaktig i den apostoliska successionen?

Professor Heim anför tvenne grunder fiir sitt påsdende. Den första finner han i egenarten av det ämbeti som överlåtits åt Petrus: Petrus är grundstenen. Liksom nu i ett hus endast kan finnas en grundval, och alla över
denna grund befintliga stenar Ltara äro vanliga stenar, så, menar Heim, finnes det även i Kyrkans byggnad endast en grundsten, "alla kommande äro
alltiämt blott enkla byggstenar. vanliga murtegel men aldrig grundsten" (36).
Enligt vår åsikt dukar här Heim under för faran att för starkt hålla på en
jämförelse, och han tyckes förbise, att der dock här rör sig om en uppbyggnad
av levande människor. Också i en stat kan jag kalla regeringen statens fundament och undersåtarna den över fundamentet uppförda byggnaden. Regeringen
såsom abstrakt formation, d. v. s. regeringsmakten, kan man visserligen icke
taga bort, avskaffa, utan att hela statsbildningen ramlar. Men väl kan man
utsöndra enskilda levande bärare av regeringsmakten och ersätta dem genom
andra.
kan man i Kyrkan icke taga bort Petri och de andra apost- Likaså
larnas ämbete,
utan att hela byggnaden samnanstörtar och "helvetets portar
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överväldiga den" men väl kan man ersätta enskilda bärare av detta ämbete
genom andra.
Ännu en annan sak har Heim förbisett. Visserligen är det sant, att man i

andens rike ej kan överlåta en diktarbegåvning e-ller en "profetisk" begåvning (36) men väl "ett profetiskt uppdrag", såsom det att alltjämt påminna
Israels folk om Frälsarens ankomst. Också apostlarnas profetiska begåvning
kunde icke utan vidare överlåtas, men väl det apostoliska uppdraget: ''Gån ut
i världen, lären alla folk, döpen dem. .. och lären dem att hålla ailt, som jag
befallt eder". Och liksom denna "gudomliga mission" till sitt väsende väl var
överförbar, ja, enligt sitt hela väsen måste vara överförbar, så var väl oekså
Petri särskilda ämbete med den därvid förbundna särskilda makten till sitt
väsen överförbart.
Ja, det rnåste kunna öoerlåtas. Detta fordrade Kyrkans natur: Kristus har
ju inte grundat sin Kyrka endast för'apostlarnas tidsålder utan för alla kommande tider: "Jag skall vara med eder alla dagar intiii världens ände" (Matt.

z8l 19, zo). Därför behöver Kyrkan ända till tidernas fullbordan en klippgrund, som stödjer och bär den och bevarar från villfarelse och förfall, på
det att "helvetets portar icke skola ö'r'erväldiga den" (Matt. 16: r8). Kyrkan
behöver alltid en nyckelbevarare, en husförvaltare, en, vilkens beslut "hava
överjordisk gällande kraft". Ja, denna nödvändighet var för kommande tid
s. a. s. ännu nödvändigare än för apostlarnas tid, då dessa ju alla hade undervisats av Flerren själv. Så kräver redan Kyrkans väsen, att apostlarnas ämbete
och Petri ämbete i all synnerhet skulle vara överförbart.
Faktiskt se vi också inom den första Kyrkan detta överlåtande av andliga
ämbeten och fullmakter från en person till en annan. Apostlagärningarna
(r4: zz) berätta, hurusom Paulus och Barnabas "i varje församling efter bön
och fasta tillsatte föreståndare (äldste, presbyter)". I Apg. r1,; 2, 3 läsa vi
huru dessa båda, Paulus och Barnabas, själva genom handpåläggning blivit
vigda, "avskiljda", tiil Flerrens särskilda tjänst. Dessa presbyter hade verkliga ämbetsfullmakter, ty till dem riktar aposteln maningen: "Haven akt på
eder och på hela hjorden, i vilken den Helige Ande har satt eder till biskopar
för att styra Guds kyrka" (Apg. zo: z8). Biskoparna Timoteus och Titus uppmanas av Paulus att återuppliva de Guds nådegåvor som meddelats genom
handpåläggning, d. v. s. vigning (r Tim. 4: t6, z Tim. rt 6, Tit. zt 7, 8).
Paulus kallar (Tit. r: 7) församlingsföreståndaren en "Guds förvaltare", och
uppmanar Titus att viga andra presbyter genom handpåläggning (Tit i: 5),
noga aktande på att endast viga värdiga sådana (Tit. r : 6-g). "Lägg icke
hastigt händerna på någon", säger Paulus (r Tim. 5z zz) pä det att den vigande
ej må bliva medansvarig i den andres fel och synder. Apostlarna kände alltså
väl till överförandet av andliga ämbeten genom handpåläggning.
Aven apostlagärningarna lärde otvetydigt, att apostlarna hade förmedlat
och överfört sitt ämbete till sina efterföljare. Och den hel. Ignatius, biskop av
Antiochia, f to7, uppställer som en följd härav kravet "att lyda presbyterna
såsom apostlarna" (ad Trall. z, r, Cf. Clem. Rom.4zi t,442 r.lren. adv.hrr.
3, 3, r.). Men att påstå, att apostlarna och apostlagärningarna kanske hava
missförstått Herren, det vore att avkläda hela nya Testamentets heliga skrifter
varje auktoritet.
Vi rnåste alltså framhäva, afi. då prof. Heim bestrider ett överförande av
Petri ämbetsmyndighet på hans efterföljare, så gör han därmed varken rättvisa åt liknelsen med fundamentet eller åt Kyrkans väsen och står i tydlig
motsägelse till urkristenhetens, den första Kyrkans både anda och praxis.
Följaktligen gäller icke endast för Petrus utan även för var dch en av hans
efterföljare det, som angavs såsom innebörden i Jesu ord: "Jag gör dig till
klippa, till grundsten, till stödjepelare, på vilken hela. huset skall by.ggas upp
IOI
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av levande stenar. Jag ger dig en alldeles särskild fullmakt; jag ger dig himmelrikets nycklar; jag gOi clig till husets förvaltare. De avgöranden som du kommer att träffa, ikälä äga överjordisk gällande kraft. Vad du kommer att binda
på jorden, skall också-vara bundet i himlen" -(35). Och vi-tillfoga den andra
äelen av satsen: "Vad du löser på jorden, skall vara löst i himlen" (Matt' r5:
r8, 19. Cf. Matt. r8: r8).
Den första Kyrkan hade således rätt, när den i biskopen av Rom såg Petri
efterföljare. Och det allmänna kyrkomötet i Chalcedon 45r hade ,rätt, trär
det moitog biskopens av Rom avgörande med de orden: "Petrus har talat
genom Leo!"
Om vi sålunda över huvud ej vilja avstå från att kunna rått f atta meningen
i Jesu ord, så måste vi säga, "att Jesus verkligen har menat sä", att han- "ville
för alla tider instifta etr ämbete som hade ofelbar auktoritet i tros- och livsfrågor" (lr). Därmed är också den slutledning bevisad, som prof. Heim själv
haidragii, att "Luther försyndat sig mot Kristus, när han icke böjde sig under
denna ämbetsmyndighet". Och sålunda var den av honom framkallade ky-rkosöndringen verkligen objektivt en synd. Visserligen vet väl endast 6ud al:lena,
huruvidä.Luther var medveten om denna synd och alltså gjorde sig "skyldig"
till densamma. Vår uppgift är det icke att hålla dom över människorna.
Men vad vi måste gotä;, det, att utforska Kristi vilja beträffande Kyrkan.
Och vi måste säga oc6 fasthålla vid, att Jesus Kristus_,_ som är världens frälsare
och återlösare, Åed de orden "på denna klippa skall jag bygg" min Kyrka"
har "för alla tider insatt en ofelbar auktoritet i tros- och livsfrågor" (3r).
. Den dragningskraft, som den Katolska kyrkan genom sin klara, o-rubblig1
fasta lära ,riövat på vår tids människor, är alltså kraft ur Kristi ord och Kristi
makt' är Guds kraft'
f Ed. prafittlicb, Arreebiskop, Estrand..

"VERDENS HJEMFORELSE.
II.

VESTERLANDETS KRISTNE IDE':).
(Forts. fr. sid. 77.)
11 ristendommen har haft skrbnesvanger Betydning for Vesterlandets Til.N. bli,oelse og Udformning, d. v. s. for hint Aartusind i Menneskehedens
Flistorie, som ledvanligvis kaldes Middelalder. Det er Kristendommen, som
har givet Vesterlandet dets aandelige Prrg, ikkc omvendt. "Kristendommen er
ikke"en vesterlandsk Id6, forresten heller ingen orientalsk. Kristendommen er
hverken vesterlandsk eller orientalsk eller en Id6, men den treenige Guds Aabenbaring til Verden, den eenbaarne Ssns Aabenbarelse til alle Folkeslag". Kristendomöe.t er altsaa ikke en vesterlandsk Id6, men Vesterlandet er en kristen Id6,
som Kirken og Kirkens Mrnd har forsogt at virkeliggsre. Man kan sige dette
uden Ringeaei for den store Betydning, Hellas og Rom har haft som historiske
Forudsetiinger for Vesterlandets Tilblivelse. Saahnge Hellas eksisterede, horte
den ovrige Verden efter grask Opfattelse "Barbarerne" til, eller den var kun
e., aa.rdiig Provins af Hällas. Og saaknge Rom eksisttrede, kaldtes den ved
det romersle Sverd og den romerske Ret ftedlagte Verden ganske vist "Impe-

iirjin Romanum", -en .rar i Virkeligheden kun en eneste stor politisk Koloni
af Rom. Det kristne Vesterland er hverken en aandelig Provins af Hellas eller
en politisk Koloni af Rom, men Hellas og Roms Arvtager.
'r) Oskar Bauhofer, Die Heimholung der Velt S. r5-62.
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Hellas og Rom gik til Grunde, for at ramme Pladsen til Vesterlandets Fellesrige, som overtog og reddede Fortidens aandelige Kulturvardier. Den antikke
Virdens Tilvarelse og Undergang har haft providentiel Betydning for Vesterlandets Tilblivelse. Hellas og Rom har banet Veje for den vesterlandske Menneskehed og Vejen

til

Kristus, som Kirkefedrene siger. Hvis Kristendommen,

d. e. Kirken, paa sin Side ikke havde indlemmet Hellas og Roms Kultur i
Vesterlandets aandelige Organisme; vilde den grask-romerske Kultur ved den

antikke Verdens Undergang sikkert vere.hjemfaldet til fuldstendig @dela,gi hvilken Forstand den antikke Verden
ialrxret den historiske Forudsrtning for Vesterlandets Tilblivelse, den siger
intet om den vesterlandske Kulturs inderste og egentlige Vrsen. "Hovedhjornesrenen"' i Vesterlandets aandeligä Bygning var Kristus, ikke grask Visdom og
romersk Ret. "Hvis det efter katolsk Trosopfattelse er en ufeilbar Sandhed,
at Kristus har bygget sin Kirke paa Petri Klippe, er det paa den anden Side
den fulde historiske Sandhed, at ogsaa den vesterlandske Verdensorden er opanden gigantisk mennerettet paa den samme Klippe:
- ikke efter een eller
skelig Plan og endnu mindre paa Grund af uhyrlige praitelige Krav paa et
Verdensherredomme, men simpelthen som et Led af den faktiske historiske Udvikling, omend ikke uden Forsynets Vilje, ikke uden en guddommelig Plan".
At den "vesterlandske Syntese" lvkkedes og i hvor haj en Grad, er baade
et Paradoks og et Paradigma, noget ubegribeligt og samtidigt noget, man kan
Iare af . Syntesen lykkedes, saa godt det overhovedet var muligt i Betragtning
af Tidernes Omskittelighed, Srrinteressernes modstridende Retninger, Genvordighederne ved de opdukkende Heresier, Rummets Udstrckning og menneskelige Krefters Utilstrckkelighed.
Den vesterlandske Idds aandelige Fader er Augustinus. I hans verdensbersmte Yerk "Om Guds Stat" opridsedes for forste Gang den vesterlandske
Syntese
i store Linier.
'
Ifalge Augustinus Opfattelse er kun det dobte lVlenneske, den sande Kristen,
ud af sin metafysiske Holdning egnet til ogsaa paa det verdslige Omraade at
grundlegge og vogte en Livsorden, som har sin Norm ud af det Evige. Da den
dobt l{enneske er han fsrst og fremKristne er en Pilgrim paa Jorden
- som
har han ogsaa et hojere Ansvar overfor
mest Borger i den himmelske Stad
-,
sande Orden, den evige Lov, skal
de jordiske Ting. Han ved, at Vrrdiernes
jordiske
genspejle sig i den
Orden. Det jordiske staar her virkelig "sub specie
eternitatis", i Evighedens Tegn.
Den vesterlandske Orden er den augustinske Tankes historiske Virkeliggorelse. Den augustinske Idd tegner profetisk den kommende vesterlandsk[ristne Tidsalderi historiske Opgäve. Efter det romerske Imperiums Undergang overtog Kirken "ligesom en Husbond, der drager frem af sit Forraad
nyt og gammelt", Genopbygningen af en Verden, der var slaaet i Stykker.
Det blev den middelalderlige Kirkes store historiske Indsats ud af det Evige
at ordne det timelige og at opbygge en Verdensorden, sem staar i et indre
Forhold til det evige. Vesterlandet, det vil sige det middelalderlige Europa,
blev til ved at blive kristeligt. I historisk Henseende kan Vesterlandets Tidsalder betegnes som Troens Tidsalder, fordi den i fremragende Grad strrbte
opad mod en kristen Livsorden.
Hvad der tilsigtedes i den vesterlandske Syntese: at g6re Naturen horig overfor Overnaturen, virkeliggjordes forste Gang af den hellige Bened i k t og hans Orden. Benediktinernes banebrydende Arbejde i den tidlige
Middelalder kan kaldes en "evangelisk" Overvindelse af Naturen. I disse
forste Aarhundreder maatte Naturen i bogstavelig Forstand blive underkastet
Menneskets Herredomme. Vide Skovstrrkninger skulde ryddes, Odemarkerne
kultiveres, den vilde Natur omdannes til et Hjemsted for Mennesket. I den
gelse. Men denne Betragtning viser kun,
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benediktinske Arbejdsplan var hele Dagsarbejdet fra Trchugning til Korbon
indordnet i opus Dei, "Guds Vark". At dyrke Jorden betyder i benediktinsk
Indstilling at drage Guds Velsignelse ned til Jorden, som er forbandet ved
Syndefaldet. Den ufqrloste Natur, som den arbejdende og bedende Munk med
sin Haand bersrer og ordner, bliver "hjemsogt" af Gud. Klostersamfundet
er den kristne Stats Forbillede. Kultur betyder i benediktinsk Opfattelse Bsnnens og Arbejdets hellige Rytme. Ved Menneskets Arbejde leges og helliggores
Naturen. Benediktinsk Kultur i videste Forstand er kristen Kultur. Benediktinerordenens kulturhistoriske Indsats bestaar deri, at den for forste Gang paa en
forbilledlig Maade har gennemfart d.et augustinske Program. og at den derved
har indiedet og grundlagt den vesterlandske Kultur.
Den vesterlandske Idis Grundbegreb er Forbindelsen mellem Natur og Naade.
For Augustinus og Benediktinerordenen betod Kopulaen "og" (Natur o g
Naade) en dynamisk Proces, i hvilken Naturen bliver overvundet ved Naaden
og derved kommer i et uoploseligt Forhold til Overnaturen. For T h o m a s
a f A q u i n blev denne Kopula samtidig Genstand for en videnskabelig Refleksion. Augustinus er saaledes den vesterlandske Synteses aandelige Fader, Benediktinerordenen er dens Fuldforer, Thomas blev dens geniale Trnker og Systematiker. Hans filosofisk-teologiske System baade forudse tter og fortolker
Vesterlandets aandelige Struktur. Natur og Naade bliver ganske vist i videnskabelig Refleksion to adskilte, sideordnede Begreber. Men saaknge man vidste,
at de to Begreber i Virkeligheden hsrer sammen i en dynamisk Helhed, kunde
den rent begrebsmessige Adskillelse af Natur og Naade ikke give Anledning
til Fejltagelser. Det var forst den senmiddelalderlige Nominalismes skebnesvangre Fejlgreb, at adskille de to Begreber Natur og Naade ikke blot rent
begrebsmassigt, men ogsaa i den konkrete \rirkelighed. Nominalisterne berer
derfor teoretisk set Hovedansvaret for at have oplost den vesterlandske Syntese af Natur og Overnatur og derved at have spaltet den vesterlandske Enhed
i to srrskilte Verdener: Sakristiets sakrale og Borgerlighedens profane Rum.
Som sidste store Reprasentant for den vesterlandske Idd staar ved Begyndelsen af den nyere Tid: Thomas Morus, Lordkansler af England
(f tlll). Han var baade en fuldgod Englunder og en sand Vesterlrnding.
De historiske Kilder viser med al onskelig Klarhed, at Thomas Morus har
varet fuldkomment klar over, at Englands Adskillelse fra Kristenhedens historiske og overhistoriske Midtpunkt (Rom) var ensbetydende med Englands Udtradelse af den tusindaarige vesterlandsk-kristne Kulturorden. At opsige den
levende Forbindelse med den vesterlandske Verdensorden var i hans Ojne ikke
et politisk Sporgsmaal og allermindst et udenrigspolitisk Anliggende, men mil-.
dest talt et Forraderi overfor England lige saa godt som et Forrrderi overfor
den vesterlands-kristne Id6. Thomas Morus er denne Idds sidste store Bekender
og sandelig ogsaa dens Blodvidne. Den vesterlandsk-kristne Verdensorden var
efter hans Opfattelse ikke et forbigaaende historisk Fenomen, men en til alle
Tider gyldig Idö paa metafysisk Grund, hvis Opgivelse betyder Afkristning,
Den vesterlandsk-kristne Id6 har gennem et Aartusind veret Vesterlandets
hajeste Livsnorm. Det er ganske umuligt at finde en anden Id6, som paa lignende Maade kan forene Vesterlandets Foiskelag i et aandeligt og sjeleligt
Kulrurfallesskab. Humanismens Dannelsesideal, Oplysningen, Liberalismen.
Menneskerettighederne eller hvad den vesterlandsk-kristne Idds profane Erstatningsmidler ellers hedder, har aldrig formaaet at frembringe en tilsvarende
Falleskultur eller at holde sig i Live udover et Par Aartier.
Den vesterlandske Idd er en universal Idd og har derfor evig Gyldighed, ogsaa
for vor egen Tid. Dermed skal ikke v€re sagt, at vi maa gaa tilbage til Middelalderen, men at vi skal tilegne os Middelalderens universal-kristne Id6. Vesterlandets Enhed havde sin Forudsrtning og sit Grundlag i Kirkens Enhed og
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Universalitet. Dqrf'nyere"Jids pioiestäntiske Natiönalkirker og Sekter vilde
vrret i Stand til at skabe eller virkeliggare den vesterlandske Fellesid6. Skismaerne og Hrresierne har i Historiens Forlob altid vrret forbundet
med Losrivelsen fra Universalkirken og'Vesterlandets Frllesidd.
Det er en histotisk lVlisforstaaelse, naar man mener, at Kirken kun har givet
den ydre internationale Ramme til Vesterlandets Frelleshed. Kirken er hverken
international eller .national, men universal. Den katolske Kirke har i Kraft af
sin overnaturlige Enhed og Universalitet udformet Ves.terlandets Frllesidd indefra. Vesterlandeti Universalitet og Enhed genspejler paa sin egen Vis og ufuldkomment, "swo mod.o et impert'ecte", Kirkens Enhed og Universalitet. At den
vesterlandske Kulturs Grundidd (: Syntese af Natur og Overnatur) aldrig
opnaaede sin fuldkomne Virkeliggarelie, finder sin naturlige Forklaring i en
metafysisk Betragtningsmaade. Efter Syndefaldet er der et Sprndingsforhold
mellem Natur og Overnatur. En fuldkommen Syntese af Natur og Overnatur
forudsrtter derfor enten Naturens paradisiske Tilstand fra fsr Syndefaldet
eller betyder, at Naturens indre \{odstand mod Overnaturen allerede er overvundet eller ophevet, hvilket forst sker ved Tidernes Ende. Dette er den
metafysiske Grund til, at den kristne Kultur nodvendigvis maa blive et ufuldkomment Fotsog. Kristen Kultur kan ikke vrre identisk med en fuldkommen
og fuldendr Syntese af Natur og Overnatur, da denne fsrst finder Sted ved
Tidernes Ende og udelukkende og ene er Guds Vrrk: "Jeg saa en ny Himmel
og en ny Jord, for den forrige. Himmel og den forrige Jord var forgaaet. Den
som sad paa Tronen, sagde: Se, jeg gar alle Ting nye" (Apok. zr, r, 5). Kristen
Kultur kan derfor kun have den ene Mening: at have Mod og Vilje til at
arbejde hen paa en mulig Syntese af Natur og- Overnatur. Midt mellem Paradisets tabte Herlighed og den kommende Verdens Glorie, d. v. s. midt mellem
Tid og Evighed ligger Menneskets Opgave at skabe en kristen Kultur. Syntese
af Nitur og Overnatur er alle Tiders Opgave. Fuldendelsen ligger ikke i
Menneskets men i Guds Haand. I teologisk Forstand betyder kristen Kultur
noger lignende som Naturens overnaturlige Forklarelse i Begyndelsesstadiet. Natuti.tr overnaturlige "Transfiguration" er en C)pgave og har sin dybeste Grund
i Kristi Menneskevordelses Mysterium, som paa en vis Maade endnu gentager
sig i Eukaristiens hellige Sakramente
At fare Verden hjem til Gud eller at genoprette den oprindelige Syntese af
Natur og Overnatur er altsaa den vesterlands-kristne Idds dybeste Mening.
Denne Idd har til alle Tider Gyldighed, fordi det er en kristen Id6, og fordi
den stiller os en Opgave, som er identisk med vort kristne Kald: at gennemkristne Verden. Gud selv har overdraget os dette Flverv. Inkarnationens
Mysterium giver os Kraft og Bemyndigelse dertil. Kristus er blevet Menneske
for at f.sre Menneskeheden og derved Verden hjem til Gud. I Kristi Menneskevordelse har Gud slaaet Bro over den uhyre Afgrund, der ligger mellem Gud
og hans Skabning, mellem Natur og Overnatur. I de af Kristus indstiftede
Sakramenter genoprettes den mystiske Livsforbindelse mellern den jordiskmenneskelige og den overjordisk-guddommelige Verden.
Alt'red. Otto S. J.
aldrig have
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ERNST THRÄSOLT.
TIL SEKSTIAARSDAGEN TZ. MAI.
f\/f ange av Credo's lrsere trnker sikkert med vcmod og kjarlighet paa et
IYr
lilie tysk tidsskrift i lysende grant omslag, "Vom Frohen Leben". "Vorn,
V/esentlichen Menschen"- e11 det vrsentlige menneske handlet det, dets tendens

var at hjelpe menneskene til at finne sig til rette med det v€sentlige i sin egen
sjel og at gi av det vesentlige i sig selv til Gud og til nesten. Det var baaret
av tro, haab og kjrrlighet, fuldt av ungdommelig mod og god vilje. Redaktsren var dikterpresten E r n s t T h r a s o I t, hans medarbeidere katholsk ungdom. Det var blandt de forste tidsskrifrer som forsvandt efter omveltningen.
Da han var redaktsr av "Vorn Froben Leben" hadde Dr. Thrasolt alierede en
lang arbeidsdag i den katholske ungdomsbevegelses rjeneste bak sig. Han hadde
dcnne merkelige
bl. a. arbeidet under Carl Sonnenschein i Berlin,
geistlige som slet sig til dsde med socialt hjelpearbeide, -missionsvirksomhet,
forfatterskap, i storbyernes jungler og ungdomsbevegelsens leire og h jem.
l)r. Thrasolt har skrevet hans biografi og utgitt en samling av hans artikler i
tyske katholske blader. Samarbeidet mellem de to prester kan ikke altid ha
vert lett: Dr. Sonnenscheins voldsomme firskaarne kraft mot Ernst Thrasolts
ene storbymenneske med liv og sjel,
uendelig falsomme poetiske gemytt
- den
den annen dikter paa sir.r hjembygds
bonclemaal, saar-moselfrankisk ballademester i folkevisetone.
"IVitterungen
Mon det endda er muiig at faa Errrst Thrasolts cliktsamlinger
- harer til perder Seele","De Prafwndis", "Cbristus in tlcr (:tosssrt Stedt"? De
lerne i den rike tvske religiose poesi.
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Hvor vanskelig det er at skrive til Ernst Thrasolts sekstiaars dag! Vanskelig
at f aa bud til de hjerter, hvor det frc'han saadde ut :- lovprisningen av de
samme saligheter som Vor Flerre forkyndte paa berget, 'fredsrlhetens, nestehvor
iijrrlighetens, helhjertethetens, bekymringens salighet,
overvintrer,
- Mendet
i sinn som tok mot hans ord og elsket hans personlighet.
alle som kjenner hans digtning, og endda mere alle som har hatt den lykke at mote ham
straalende elskverdige, aandfulle sanger og prest
selv,
- den og
- sender ham
takknemlige
kjrrlige tanker paa fodselsdagen.
"Det vasentlige"
alt som gjor det vanskelig for os at naa frem til
- trods
harn med en helt aapen,frittalende hyldest, for ham at n^ os med sin lerer;licrning og som dikter, i det vrsentligste er vi inderlig forbunnet med ham,
iraar vi ber for ham og for hans verk, ved kommunionsskranken, foran tabernaklet, i vor stues stilhet. Og vi minnes hans egne ord i "De Prot'undis"
det lille diktet han kaller Album-Blatt:
Willst Du ein Leben, das scbzper roie ein Alp
aut' Dir liegt und ,@ie ein Fluch,
werde Priester und werde es balb.IVillst Du Freude iibergenwg,
and die Seele voll Fried.en und Gottesglanz
werde Priester und raerde et ganz.
Sigrid Undset.

NORDPOLMISJONEN OG DENS MENN.
ET KAPITEL AV DEN KATOLSKE MISJONS HISTORIE

I

NORCE.

justit,.!i:::J:;,iliii;*,'3:l

rra amtmann Motzrerdt til
]"kelte ytterlige oplysninger av interesse. Skrivelsen som er datert Tromso,
den 4. juli 1856, Iyder således:
"Tilfolge Paalxg i det hoie Departemenrc Skrivelse af rgde f. M. har jeg
skriftlig forelagt de til Alten ankomne og der fremdeles sig opholdende Katholiker de af Departementet fremsatte Sporgsmaal til Besvarelse. Samtlige Besvarelser folge hoslagt. Som man nok kunde trnke er det yte Sporgsmaal af
samtlige - selv af Pateren
benegtende. Forovrigt maatte jeg i
- besvaret
alt Vasentlig, hvad disse Fremmede
angaar, erbodigst henvise til min Skrivelse
af r4de Mai til det erede Departement og af 8de dennes til Departementets
Chef. Hertil maa jeg fremdeles henholde mig, og har af yderligere Meddelelser kun at dlfaie, at Kjobet af Altengaard, hvorom jeg forhen åar meddelet, at
de Fremmede stode i Underhandling, nu er afgjort, idet Gaarden under rSde
dennes er tilskjodet Dctr Etienne (de Djunkowsky). Efter hvad Fogden ligeledes i Skrivelse af zrde dennes beretter, skal Tolken i Finsk Clemen Amundsens Kone vr.re gaaet over til Katholicismen. Disse Ägtefolk havde nemlig
vaeret antagne i Tjeneste hos de Fremmede ligefra deres Ankomst til Alten,
men Manden skal nu, af Misfornoielse med Konens Overgang .til en anden
Trosbekjendelse, have forladt deres Tjeneste. Fogden oplyser ogsaa, at de
n€vnte Herrer nylig have havt Besog af en bayersk Baron ved Navn Gumpenberg og en Kjobmand Bauer fra Kjobenhavn, hvilken Sidstnavnte skal have
til Hensigt at komme hid tilbage til Hosten, for at vare her Vinteren over.
Den omtalte Baron Gumpenberg kjender jeg personlig, da han havde Anbe,
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en skrivelse
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falingsskrivelser til mig fra Christiania. FIan er Lieutenant i et bayersk Garderegim€nt og reiste her for at glare Touren over Fjeldene til Stolkholm.

At Selskabet udvikler en livlig Virksomhed" kan blandt Andet, skjonnes
deraf, at det allerede har givet den tromsoiske Presse adskilligt at bestille, idet
en Kathekismus og nogle mindre polemiske Pjecer her ere under Trykning.
Ogsaa et starre Verk, direkte stilet mod Luther, har Missionsselskabet her villet
udgive; men efter hvad Bogtrykkeren har sagt mig, har han deri negtet dem
sin tjeneste. De have ellers gjort ham et godt Tilbud, forat faae ham og hans
hele Trykkeri, eller idetmindste en Afdeling deraf, op til Alten, da det falder
noget besv€rligt med Correcturlasning etc. etc. Men herpaa har Boktrykkeren ikke villet gaa ind. Idag er med Dampskibet nordenfra 3de af de
omhandlede Herrer (ikke Chefen) ankomne hertil, sandsynligvis i Anledning
af Trykningsanliggenderne. Sluttelig bemerkes, at ieg har gjort Biskopen bekjendt saavel med Ovenstaaende, som med de modtagne Besvarelser . . ."
De i dette brev omtalte oplvsninger, som misionsselskapets medI e m m e r har avgitt efter departementets opfordring, inneholder, som ovenfor nevnt, intet som helst som kunde berettige den hsie ovrighet til å anse dem,
eller enkelte av dem, som medlemmer av Jesuitterordenen. De viktigste personalhistoriske oplysninger, skal her gjengis.
D junkowski oplyser at han blev fsdt i St. Petersbvrg 22. februar r8zr.
Hans far var direktsr for landbruksdepartementet og de offentlige arbeider
under keiser Alexander I. Han forteller videre at han fikk sin utdannelse i
Akademiet for yngre adelsmenn, og siden studerte ved det iuridiske fakultet i
Berlin. Under dette ophold blev han optatt i den katolske Kirke, og avsluttet
sine juridiske studier i Paris. FIan studerte siden til prest og fikk Drestevigselen
i 1812. Han blev nu forstott av sin familie og forvist fra sitt fedreland. og
virket ved forskjellige velriorenhetsanstalter i Frankrike. inntil han tiltrådte
reisen til det hoie nord. På sporsmålet om han tilhorer Tesuitterordenen eller
et annet geistlig ordenssamfund, svarer han et kategorisk nei. han er bare
sekularprest. Tilslut oplyser han at formålet med hans ophold i Finnmark
er å forberede de prester som under hans ledelse skal arbeide i den arktiske
misjon, og han vilde prise sig meeet lvkkelig, om han kunde gjore sig verdig
til den tillit han og hans prester hadde mott helt fra sin ankomst til Alta.
Også Bernard Bernard erklrrer hoitidelig athan er sekularprest. og
aldri har tilhart noget ordenssamfun{. Forovrig forteller han at han blev
fsdt zt. juli r8u r i Mogues i departementet Ardennerne i Frankrike, og tilhsrte
en gammel godseierfamilie. Han studerte filosofi og teologi ved presteseminariet i Reims, og virket derefter i flere år som sokneorest i Ardennerne. Han
slutter med å si at han med sin biskoos tillatelse hadde stillet siq under mgr.
Djunkowskis ledelse, og han lengtet efter å kunne bidra til Guds rikes fremme i det hsie nord.
Fuchs forteller om siq selv at han blev fadt zt. oktober r8z. r i Götzingen
ved Vörzburg i Bavern. FIan studerte filosofi og teologi i Miinchen oq mottok
derefter preståvigsel. For sin reise til Norge virket han som kapellan i Bayern.
Også Michael Fuchs erklerer bestemt at han er sekularprest og han er kommet
til Alta for å utdanne sig til misjonrr i de arktiske egne under mgr. Djunkowskis ledelse.
' Johan Georg Bauer blev fadrz. ianuar tSzzi Hoffcld ved Regenshurg-sin
i Bayern. Han studerte til prest i Amberg og Regensburq. Også han var
reise til Norge kapellan ved et bayersk sognekall. Han slutter sine
fsr
oplysninger med å erklrre at han aldri har tilhsrt noset ordelssamfund. og
at han nu under Diunkowskis ledelse forbereder sig til å virke for Guds rikes
utbredelse i det hsie nord.
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Den siste av prestene er

Georg Andreas Boller, om hvem det op-

lyses at han blev fodt den 16. februar fi27 i Neunkirchen i Bayern. Han
studerte ved univerisetet i Vörzburg og virket efter sin prestevigsel som hjelpeprest i sognekallet Molten i Bayern. Også han slutter sine oplysninger med
en erklaring om at han er sekularprest og forbereder sig til misjonsvirksomhet

i

de arktiske egne.
De to legmenn, franskmannen Villette
og islenderen Olaf ur GunI o g s o n, hevder bestemt at de ikke er .fesuitter. Den forste blev fodt ry. juni
1833 i departementet I'Aisne i Frankrike. Han er bare almindelig teologisk
student og har med sin biskops tillatelse fulgt mgr. Djunkowski til Alta for
under hans ledelse å forberede sig til å motta prestevigselen, og senere virke
som prest i Nordpolmisjonens tjeneste.
Islenderen blev fodt den zo. januar r83r i Island og har studert filologi i
en rekke av år ved Kjobenhavns universitet. Han opholder sig i Alta, sier
han, efter innbydelse av mgr. Djunkowski for å vere ham til hjelp som tolk.
Som det vil sees er disse oplysninger ikke av den art at de kan foranledige
nogen innskriden fra myndighetenes side. Det innrommes også i en skrivelse
fra justitsdepartementet til amtmannen i Tromsa. Det gjares imidlertid opmerksom på at den omtalte konversjon 6ar gjares til g jenstand for retslig under.omvendt
sokelse, for å bringe på det rene om vedkommende kone er blitt
til
katolisismen ved mindre hederlige midler. Amtmannen anmodes også om fremdeles å holde skarpt sie med de mistenkelige utlendinger, og innberette alt som
bsr foranledige departementets innskriden.
Fra den norsk-svenske gesandt i Paris, Manderstrom, innlop der kort
efter en ny skrivelse til departementet datert 2r. august r816. Ministeren takker for dg personalia han har mottatt fra departernentet og er enig i at der
intet kan gjares for å hindre prestene i deres virksomhet, sålenge det ikke kan
bevises at de tilhorer et ordenssamfund. Flan mener at man må tro dem på
deres crd, skjont han riktignok tilfoier, at .fesuittenes morallrre tillater sine
crdensmedlemmer å benytte sig av en logn når det er til ordenens beste. Han
finner det også mistenkelig at mgr. Djunkowski blir kalt le påre, eftersom
denne titel, efter hans mening, ikke kan gis sekularprester. Foravrig lover
han å underrette departementet såsnart han kan opdage det minste som kan
kaste lys over de omhandlede sporsmål.
, . i.i

DET BLIR SKOi,E PÄ ALTAGÄRD.
For man gikk over til å grunnlegge nye misjonsstasjoner i det veldige område som utgjorde Nordpolsmisjonens Prefektur, har prestene oiensynlig hatt
til hensikt å grunnlegge en opdragelsesanstalt i Alta, muligens med henblikk
på en fremtidig rekruttering av innfodte prester. På grunn av den mistenksomhet de stadig var utsatt for fra myndighetenes side. som fremdeles håpet å

til å utvise dem, måtte de imidlertid gå frem med den
realisasjon av disse skoleplaner trengtes der selvfalgelig
midler, og endel av misjonsselskapet, nemlig rngr. Djunkowski, Bernard, Fuchs
kunne finne et påskudd
storste forsiktighet.

Til

og Gunlogson, tiltrådte derfor en kollektreise til utlandet i september r8y6.
Under Djunkowskis fravaer var pastor Johan Bauer leder av virksomheten på
Aitagård.
Innen avreisen offentliggjorde Bemard en redegjorelse for skoleplanene i
Tromso-Tidende for 4. september. Deri skriver han bi. a.:
"Et af de faleligste Savn i denne afsidesliggende Egn af Norge er Mangelen
paa hensigtsmessig indrettede Undervisningsanstalter, der ere tjenlige for den
Samfundsklasse, som ikke vil lade sine Bsrn naies med de tarvelige Kundskaber, Almueskolerne meddele, og Ulempen er endnu storre, naar Bornene
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ikke ere bestemte for den studerende Vei, men for det praktiske Liv, saa at
de lrrde Skoler heller ikke ere hensigtmrssige. Under saadanne Forhold har
flere Mennesker af Handelstanden maattet soge den Undervisning, de ikke
kunde finde hjemme, i Archangel og andre fremmede Steder, og vi behove
ikke videre at udvikle hvor uheldigt det er for ethvert Land baade i intellektuel
og moralsk Henseende, naar det ikke selv kan frembyde de nodvendige Hjalpemidler til den Fagdannelse, dets Borgere behsve. I Betragtning heraf ville vi
forsoge at afhjxpe denne Mangel ved her paa Stedet at oprette en Skole, der
saavel kunde meddele de nodvendige Forkundskaber for det praktiske Liv,
som den klassiske Dannelse for dem, som specielt maatte onske samme."
I den forsvrig meget velskrevne artikkel retter pastor Bernard en appeil til
de norske myndigheter som han ber vise forståelse og rettsinn overfor det nye
foretagende, og han henviser til den frihet den katolske Kirke nyter i U. S. A.
hvor den fritt tsr oprette undervisningsanstalter som sakes arr protestanter såvel som katolikker, og som settes hait av alle som kjenner dem. Selvsagt var
det meningen at undervisningen i den nye opdragelsesanstalt skulde gis av
katolske prester, og han mener at dette er en garanti forat skolen blir illsidig
og serlig blir istand til å meddele gode sprogkunnskaper. Han lover ar forl
eldrene selv skal ha det avgjorende ord når sporsmålet er om barnenes konfesjon, og han glor også et lite forsok på å utrydde de vanlige fordommer mor
katolisismen ved å henvise til at den katolske Kirke var den siste forkjemper
for Norges selvstendighet da den 4oo-årige natt senket sig over landet med
tysk lutherdom og dansk undertrykkelse. Om skolens plan meddeler han i
korthet folgende: Skolen skal omfatte tre avdelinger, en forberedende, en
merkantil og en klassisk avdeling. Pastoren lover at der skal sorges også for
eleven"s fvsiske vel og engasjere lege som skal fore tilsyn med internatet, så
foreldrene vet sine barn i trygge hender. Den årlige pris setter han tii roo Spd.;
mens selvfolgelig klrr og boker betales ekstra. Alt beror nu på om et tilstrekkelig antall elever tegner sig, sier pastoren i den virkningsfulle appell.
Skolen skulde i så fall åpnes hosten folgende år.
At prestene nu anså tiden for kommet til et slikt arbeide i forbindelse med
utsending av misjonarer fremgår tydelig av en artikkel av franskmannen
V i I I e tte i I'Univers for 9. oktober'r'). Denne artikkel gir et ganske interessant innblikk i forholdene og viser de forhåbninger hvormed misjonsselskapet
så fremtiden imste. Han skriver bl. a.:
"Den korte Tid, som er forlobet siden vor Ankomst, og Ubekjendtskabet til
Sproget har ikke tilladt os at giore talrige Omvendelser; vi have imidlertid
allerede modtaget en Troesafsigelse, og naar De erholder dette Brev, ville vi
have inodtaget flere; der kommer fire Personer til vort FIus for at erholde
Undervisning. Folkets Stemning (les dispositions) er i det hele fortrrffelig: det
indfinder sig forat hore det katholske Foredrag om Sondagerne. Beboerne i den
I andsby, hvor vi er€, og i Omegnen komme i Mengde til vor Gudstjeneste, og
ihvorvel vort Kapel er temmelig stort, er Mrngden saa betydelig, at vi uden
Tvivl blive nadte til at udvide det. . . . Det er ved en aabenbar Beskyttelse av
Forsynet, at vi have kunnet erholde her en Bygning, hvori det har verer os muligt
sffak-s at indrette et Kapel. Vi bare alle den geistlige Dragt (la soutane) og
holde Gudstjeneste med al den Hoitidelighed, som vore Midler tillade."
Såvidt Villettes artikkel.
pastor
Det viste sig snart at
Bernards appell ikke hadde vrret forgjeves.
Skolen åpnedes med internat den folgende hsst og den har i en rekke av år
mottatt gutter til opdragelse både fra Finnmark og Nordland. Det var naturligvis i farste rekke misjonsselskapets prester som besorget undervisningen,
") Gjcngitt i
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men de innkalte også legmenn til assistanse. Således virket bl. a. pastor
W'ilhelm Hartmann i en rekke av år ved gtrttehjemmet inntil han senere hen studerte til prest og begynte s jelesorgervirksomhet i det sydlige
Norge. Selv på sine gamle dage orntalte han sin virksomhet i Alta og sine minner fra opdragelsesanstalten med rarende kjerlighet, og underholdt korrespondanse med en rekke fremskutte menn i Finnmark som i sin tid hadde fått sin
utdannelse i internatskolen på Altagård. Seivfolgelig var den overveiende del
av elevene protestanter, men man tor tro at selv om de ikke i storre utstrekning vendte hjem til Moderkirken, har dog opholdet blandt de fromme og
lrrde menn på Altagård gjorde sitt til å fjerne adskillige fordommer. Iallfall
fcrtalte pastcr Hartmann nedskriveren herav at de med rsrende kjrriighet så
tilbake på de lykkelige barndomsår hos prestene i Alta.
Nordpolmisjonen hadde således funnet sig et fast punkt hvor der kunde arbeides i stillhet av de hjemmevarende prester, mens andre udsendtes for å grunnlegge misjonsstasjoner i det hsie nord.
Fsr vi går over til å omtale den virksomhet disse sannhetens nybrottsmenn
utfoldet, ofte under de storste forsakelser og o[re, tsr det v&re av interesse å
fra protestantisk hold av Nordhare en liten skildring
polmis jonens f orste Pref ekt. Den finnes i en meget sjelden bok
scm berer titelen: "Nordisk Resa" af Bayard Taylor (Stockholm r8lS). Den
passus det her siktes til lyder således:
"Detta är Altengaard, som alle läsare af Miigges 'Afraja' känna. Gården är
emellertid ett enda stort gods och icke en benämning på ett helt distrikt, såsom
man lätt kan tro, då man ej känner det norska språket. Här hafva katholikerna inrättat en mission, apostlar; men folket, som betraktar inrättningen med
största misstroende och förtrytsamhet, fruktar att det egentliga är att öfverendekasta deras ärfda, högt ärade och djupt inrotade lutherska tro. I Bosekop
förlorade vi pastor Hvoslef och fingo ombord missionens föreståndare, den
arktiska sonens katholske biskop, ty jag tror att hans stift omfattar Grönland,
Spetsbergen och det nordligaste Amerika. Det är en kalmuckisk tartar, tänkte
jag, dä en kort, starkt byggd man med gul ansiktsfärg, djupliggande ögon, bred
näsa, stor mun, spetsig haka och utstående kindben, steg ombord; men det
var en rysk baron, hvilkens omvändelse hade kostat honom hans gods. Han
hade emellertid ett stort hufvud, i hvilket förståndet var rådande, och hans
ytterst bildade sätt att vara bidrog i någon mån att minska intrycket af ett
bland de mest motbjudande ansikten, som jag någonsin sett.
M:r Gay som i Paris hade lärt känna denna biskop, inlät sig genast i samtal
med honom. En kort stund därefter rigtades min uppmärksamhet på det ställe,
der de stodo, och det gjennom höglludda och vreda ord. Två af vära norska lärde
stodo framför biskopen, och en af dem, med ett af raseri alldeles hvitt ansikte,
skrek med häftig stämma: 'Det är icke sanntl Det är icke sannt! Norrige är
ett fritt land!' 'I detta afseendet är det ej fritt', svarade biskopen med större
köld, än jag under sådana omständigheter skulle hafva väntat af honom. 'Ni
vet ganska väI, att ingen kan bekläda ett ämbete, utan att han tillhör eder
statskyrka, hvarken en katholik eller methodist, eller qväkare, då deremot i
Frankrike, såsom jag liar sagt, en protestant till och med kan blifva regeringsminister.' 'Men vi tro ej på den katholska kyrkan, vi vilja icke hafva något
att gjöra med henne', skrek norrmannen. 'Vi tvista icke om våra trosbekännelser', svarade biskopen, 'iag säger, att fastän Norrige är ett politiskt fritt
iand, så tillförsäkrar det icke alla sina medborgare lika rättigheter, och hvad
fördragsamheten mot religiösa bekännelser angår. så står det efter de flesta
andra europeiska länder'. Han drog sig tillbake i kajutan, ty der hade bildat
sig en hopträngt massa kring de sridande, och däckspassagerarna, som trängde
sig framåt syntes vara ovanligt uppretade genom tilldragelsen. Norrmannen.
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som darrade

af raseri, skar tänder och sade: 'Huru kan han väga att komma

hit och förolämpa våra nationalkänslor!' Ja, men hvarje ord var sant, och
uppträdet var blott ett nytt bevis på norrrnännens stora fäfånga i afseende

på deras hemland. Ve den, som säger ett ord emot Norrige, fastän han icke
säger annat än hvad hvar och en mäste gilla såsom sanning. Sålenge man berömmer allt, landskapet, folket, klimatet, inrättningarne och sedarna eller tiger,
när man ej kan berömma, så har man det venligaste samtal; men låter man
undfalla sig ett ord af ärligt tadel, så får man se huru raskt hvar och en drager
sig tillbaka i sitt skal." (Sluttes.)
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BEURON.
KLOSTRET DÄR MAN SJUNGER OCH MÄLAR TILL GUDS ARA.

Q olen spred sitt bländande augustiljus över Schwarzwald den morgon, då
J "Gripen" på en liten slingrande väg förbi Stockach och Neuhausen rullade
norrut. Vägen stiger starkt. Brant höjer sig de skrovliga, grå klipporna, och
dalväggarna närmar sig alltmer vatandra för att slutligen till synes helt avspärra dalen. Surrande strävade Gripen uppåt, tills vi nådde Jura-krönet, som
vägen sedan följer flera kilometer. Så slingrar den åter ned på bergets andra
sida, och snart skymtade genom trädkulisserna den stilla och fridfulla Donaudalen. Mitt i en utvidgning a\r densamma ligger en klunga stora hus. Det är
det världsberömda ärkeabbediet Beuron av benediktinkongregationen. Dalen
ger intryck av fullkomlig avskildhet från yttervärlden. Blott koskällornas och
kvrkklockornas ljuva klang bryter tystnaden. Donau år hår ingen dånande
flod, utan blott en spak å, som sakta och ljudlöst flyter fram i sin dybädd.
En inbyggd brygga leder över densamma, och strax därpå kunde vi parkera
framför klostret.
Namnet Beuron betyder visst boplats, men mycket att odla är där ei. .lo.den är stenig och klimatet ogynnsamt, ty Beuron ligger c:a 6yo m. över havet,
och vintern brukar vara till slutet av april.
Det första man med säkerhet vet om ett kloster i Beuron är en påvlig konfirmation to97 för ett lateranskt augustinkorherrprosteri med en Madonnan
och den ungerske Tour-bispen Martin tillägnad kvrka. Under medeltiden led
klostret flera gånger av herrarna v. Zollern's rovlystnad, och under 3o-årskriget hade det åtskilliga besvärligheter att u6tå. Den nuvarande kyrkan tillkom på t73o-talet. Den största olyckan drabbade klostret r8oz genom sekularisationen. Overtaget av släkten v. ZoIlern, vanhelgades det genom att apteras till lustslott. Efter 6o år inrättades där emellertid åter ett kloster. Det
hade som änkesäte tilldelats Katarina-Karlstochter v. Veikerheim-Hohenlohe,
änka efter en Zollern, och hon upolät större delen av komplexet till ett av
bröderna Maurus och Placidus Volter nyinrättat benediktinpriorat. Från en
t

ringa början utvecklade sig Beuronkongregationen till att omfatta r,6oo ordensledamöter i 19 kloster i och utom landet, en tillväxt, som måste anses vara

fenomenal för vår otrogna tid. Alla dessa människor leva, alla dessa hus
iståndhållas, alla dessa kyrkor smvckas uteslutande genom frivilliga gåvor.
Sin största berömmelse har Beuron vunnit som utgångspunkt och centrum för
en liturgisk förnyelse och för en kyrklig konstriktning.- Vad kyrksången angår, har Beuronmunkarna verksamt deltagit i den moderna renässans av
St. Gregorii koral, som utgått från det franska abbediet Solesmes.
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I målarkonsten har Beuronmunkarnas väg varit densatnma som musikeni
från det moderna till det primitiva, från det polyfona färglarmet till"en arkaisli
stilrenhet. Bårarna äv Beuronkonsten voro tre mälare, som på r87o-talet drogo
sig tillbaka till klostret för att där söka verlsamhet i högre värdens tjänst. D9
tri männen voro Vöger, Steiner och Lenz från Haigerloch, av vilka den sistnämnde blev känd under klosternamnet Pater Desiderius. Enligt hans mening
fattades det konstens objektiva livsgrund, det typiska, det normala, stilen, som
på grundtal, grundformer, pä fasta mått. Mänskoskepnadens variationeq
beror -föras
tillbaka till ett överskådligt antal karaktärer, samlade kring en
måste
norm, som ej tagits från den levande naturen, men från den estetiska geometrin:
Genom denna princip får Beuronkonsten en övervägande dekorativ karaktäri
ansiktsdragen idealiseras, kläderna stiiiseras, figurerna målas helst helt fram+
äro U;laito"u med det jungfruligt renai
;fia" .it..T rk".p prJl, o.h
därför Beuronmunkarna med det monumentalai
kyska, oberörda. Bäst lyckas""riktena
,i
imponerande,

tronande

l

Monte. Cassino. \räggmålning't).

Beuronmålarnas produktivitet har varit mycket stor. . lJtom moderklostret
ha de-dekorerat kyrkor i Stuttgart, Augsburg, Praha och Seckau (Steiermark),
och Å7'6-8o utsmyckade de benediktinordens starnkloster Monte Cassino.
Berlron-konsteris-ärnnen äro.hämtade ur den-Fleliga skrift och S:t Benedikti
iegend, och målningarnas antal år flera hundra.
Utom måleriet idka Beuronmunkarna jordbruk, och alla hantverk äro naturligtvis representerade bland klostrets lekbröder, liksom de flesta konster och
vetenskaper bland dess patres. Jämte måleriet och sången har säkerligen benediktinregelns stränghet bidragit till Beuronkongregationens stora och hastiga
utbredning, ty det är ett faktum, att de stränga ordnarna ivrigare sökas än de,
i vilka tukten slappnat.
Redan utanför klosterkyrkan överraskas man av den välljudande sången,
cch då man träder in, ser man allt stråla av festglädje. Det var söndagsträngsel i kyrkan, men efter någon väntan fick jag en plats. Over den knäböjande mängdens huvuden drogs min blick till platsen ovanför högaltaret, där
-fungfrun
Maria, klostrets skyddshelgon, krönes av sin gudomlige son. Denna
bild är så levande, så verklig, att man liksom känner sig tacksam att ha kommit i tid för att fä nårvara vid den högtidliga handlingen. Att man här kän'r) Målningen lramställer den från Skandinavien härstammande kung Radchis såsom munk.
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Erzabter Beuron
Klosterkyrkan.

Erzabtei Beuron

S:t Maurus
Kapellet.

ner sig helt avskild från yttervärlder-r är ir.rtet slentrianrnässigt talsätt. Det
konstsmyckade templet med sina många helgonbilder, vars rena, milda drag ge
en känsla av förtroende, den härliga körsången, som värmer hjärtat, de hoppfulla och tacksamma pilgrimernas andakt, allt bidrager till själens harmoni.

Framför det blomstersmyckade altaret stod officianten i guldbroderad sidenskrud och firade mässan med all den härlighet, som Paulus rekommenderat för
den kristna gudstjänsten. Ty lika sjä1vförnekande och enkla som benediktinerna
äro, då det gäller dem själva, lika slösaktiga och överdådiga äro de, då det
tjänar tiil Guds ära och de troendes uppbyggelse.
Vid mässans slut fylldes kyrkan åter tili sista plats för nästa gudstjänst.
Efter en hastig måltid i det klostret tillhöra härberget "Pe1ikan", körde vi
längs Donau till det berömda Mauruskapellet. Somliga ha förmenat, att ett
sådänt "grekiskt tempel" ej passar i omgivningen, men det är en förhastacl
kritik, ty stilen kan,lika väl k;rllas Nordisk. Re kostat av Katarina-Karlstochter
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v. Veikersheim-Hohönlohe, är det främst ett verk av p. Desiderius Lenz; och
i september r87r stod det färdigt att invigas.
Beuronmunkarnas konst är, som en följd av dess innerliga förbindelse med
det arkitektoniska, en freskernas konst. Det finns i Beuron knappt ett halvt
dussin bilder i ram. AIlt år mälat på murar och väggar. Ingenstädes gör sig
denna egenhet hos Beuronmåleriet starkare gällande än i Mauruskapellet. På
en hög trappa når man en öppen portico. Over kapellets dörr tronar himmels-

drottningen med mild uppsyn och mäktig hållning. Ä ömse sidor om henne
stå S:t Benedictus och Sancta Scholastika, hans syster; särskilt den sista är
ovanligt tilltalande och skön. Dörren flankeras av y munkar och t nunnor
med sina dygdekronor. Till dessa figurer har målaren blott använt fyra typer,
en yngre och en äldre av vart kön, och den dekorativa verkan därav är betydlig.' Inne i kapellet upptas den djupblå fondväggen av en korsfästelsebild, som
i storslagenhet söker sin like. Det är ej så mycket den lidande Kristus som
här framställts; det är mer den självmedvetne Gudasonen, som böjer sitt segerrika huvud efter fullgjort verk. Till höger om korset står Maria, vidunderligt
ung och fin med det ömmaste, vänaste uttryck av hängiven sorg, och vid hennes sida ses Josef och Katarina. Till vänster om korset står Johannes Döparen,
Johannes Evangelisten och S:ta Cecilia; särskilt den sista är förtjusande med
sin krans orn håret, sitt strålande leende och sina till bön lyfta händer. Beundransvärda äro också de knäböjande änglarna å sidoväggarnas friser. De
ge intryck av att ha störtat huvudstupa ned mot jorden för att tillbedja den
offrade Kristus. I)eras dräkter ha slagits upp över deras huvuden; de hålla
armarna för ansiktet som mot ett allt för starkt ljus; deras regnbågsfärgade
vingar äro i oordning. De ställningar de intaga äro så lätta, så ädla, så överjordiskt högtidliga, att man verkligen får intrycket av en annan världs väsen.
Framför det sirliga, vita marmoraltaret vilar den i sträng stil mejslade S:t
Maurus. På kapellets dörrvägg åskådliggöres den helige abbotens död.
Kapellets fresker komma oss att tänka på Duccio di Boninsegna, Giotto di
Bondone och Guido di Pietro da Mugello, och det är en jämförelse som Beuronmålarna ej blir lidande på. I modern tid ha de sin motsvarighet i de engelska
preraffaelliterna och i de franska Rosicrucianerna.
Medan vi i stilla beundran satt nedanför kapellet, låt jag min reskamrat
berätta om sin första vallfärd till Beuron en påsk för 14 år sedan. Mest intresserad var jag att höra om de gamla mästarna:
Desiderius levde då ännu. Det var en kraftig reslig gubbe, en äkta
- P. med ett långt
brett skägg, som växte ända upp under de grå, djupt
German
liggande ögonen. Den forskande blicken sköt fram under buskiga ögonbryn.
Maurice Denis tecknade t9o4 i Monte Cassino en bra bild av honom samt
av pp. Adelbert och Villibrord. Den sistnämnde är ju känd genom sina böcker,
och p. Adelbert som målare i Praha- och Monte Cassinoklostren. P. Adelbert
var nederländare, men tillhörde klostret Maredsous vid Namur och hade därigenom fått något franskt över sig. Han drev gärna gäck med det som var
mot hans art. Särskilt skojade han med lärda högdjur, som voro imponerade
av sin egen lilla specialkunskap, och han gjorde sig lustig över folk, sorn gav
sig sken av att ha tagit rättfärdigheten på entreprenad. . .
Min färdkamrat hade även känt den noble p. Oer och den boksynte p. Anselmus Mauser, men om dem får han berätta en annan gång. Vi måste nu bryta
upp och köra vidare. Med saknad lämnade vi Beuron och Mauruskapellet.
Vi följa Donau och hoppades få tillfälle till ett bad, men den mångbesjungna
ån syntes oss alltför grå och smutsig. Närmaste större ort är huvudstaden
Sigmaringen med ett f. d. furstehus och 5,ooo f. d. undersåtar, alla katoliker.
Lik en flock välfödda gäss skockar sig husen på dalsluttningen nedom det på
en avsats belägna forna fursteresidenset. Det är alltjämt ett s jälvgott litet
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samhälle, som lever i lycklig medvetenhet om att ha framfijtt : romanska
kungar. Den ene var visserligen efter en viss drottnings beksrivning både kortväxt, kobent o'ch rödögd, och den andra något bortkommen, men det var i
alla fall krönta huvuden. Den senares brorson sitter ännu som borgherre i
Sigmaringen med titeln av, italiensk Johannesriddare och fransk Lazarusriddare.
Medan Gripen matades med ny olja, gjorde vi en blixtvisit vid slottet och
fortsatte så norrut,
i
Vid Hechingen stucko vi av till ZoIlern, som iigger på en kulle 8yy m. över
havet. Vägen gick i.rz skarpa krökar, de översta ganska tvära. Den på r8ootalet återuppbyggda borgen är mer eller mindre en krog. Den är eijes obebodd
och står där blott som en krokan i en degenererad Gothisk stil med många och
spinkiga torn. Väl nere igen, tog Gripå ut sin rätt och rullade raski-fram
över den Schwäbiska slätten, tills vi i Töbingen passerar Rhein för tredje
gången under resan, varefter sluttningarna och vinberget började göra sig förhärskande. Vi körde genom Stuttgart utan att stanna. Vid Sontheim strax
innan Heilbronn togo vi in i ett litet Gasthaus. Myggorna från Neckar sörjde
för en sömnlös natt ' ' ' Karin-Gwstat'sdotter p. Horn.

KYRKOKRöNIKÄ FöR Ån r%7.
(Forts.

fr.

sid. 9r.)

Få länder kunna uppvisa en så be-

tydande katolsk press som H

o

l-

d. Landets 3 miljoner katoliker
hava till sitt förfogande 34 dagliga
Ian

tidningar förutom församlingsblad
och tidskrifter. Nästan varenda katolsk familj håller en katolsk tidning.
Mycket stor spridnin g hava även katolska församlingsblad och tidskrifter.
Icke endast pressen utan även radion tjänar den katolska saken.
Den katolska radiolyssnareföreningen, som räknar r4o,ooo medlemmar, har förhyrt ett fartyg, som
kan rymma rooo personer. På de
talrika vittutgrenade kanalerna far
det från stad till stad, och konsert
ges varje afton av ett förstklassigt
musikkapell ombord, vilket även per
bil besöker platser, som icke äro belägna vid vattenvägarna.
Glädjande är, att de katolska skolorna äro så talrikt besökta. Är r9t9
var elevernas antal r88,ooo, men år
t935 hade det stigit tiLI 447,ooo').
1) "L'Apotre du Foyer" N:o z, s.

rr6

69.

Icke så få konversioner förekomma. Mycken uppmärksamhet väckte
det, att D:r Marchant, känd poiitiker
och förutvarande undervisningsmini-

ster, blev katolik.
I en skrift om sin konversion säger han bl. a.: "De ljus på himmelen, Viviani (en av stiftarna av det
unifierade socialistpartiet i Frankrike) ville släcka, stråla fortfarandel
moderna visas ljus ha slocknat. Många fladdra ännu. De inbilla sig vara
bärarc av evigt lysande facklor. Detta är illusion. Vi befinna oss åter p å

trons

uppstigande

linje.

Cogito, ergo credo, emedan jag tånker, tror jag"t).
Talrika äro konversioner i EtgI a n d, där årligen ro- å rz,ooo personer återvända till den katolska
moderkyrkan.
Enhetsrörelsen växer. På ett möte i
London i februari framhölls, att antalet anglikanska präster, som önska
återförening, uppgår. till mer än
r, r oo. Vid mötet fattades en resolution, så lydande: "Vi fordrer, at
I "H. o. H." N,o Io, s.

2.
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Kirken af England vender tilbage til
den Forbindelse med den hellige
Stol, som har bestaaet i r,ooo Aar.
Vi konstaterer det Kaos, som Troen
i England er kommet ud i grundet
paa Adskillelsen fra Enhedscentret.
cg vi ved udmerket godt, at Fred
aldrig kan komme til at herske, ikke
engang ibland os selv, for dette Skisma er bragt ud av Verden"').
Den katolska befolkningen i det
cgentliga England utgjorde är 1935
2,946,o67 mot z,zo6,5 13 är r9ro. I
hela brittiska imperiet hade katolikernas antal under denna period stigit från rz,r; y,88y till ry,517,4r8.
Dc katolska ärkebiskopsstiften äro 9
mot 5 år r9ro. Biskopsstiften i England äro nu 19 mot r8 och i kolonierna 96 mot 4o. I England och
Vales har antalet katolska präster
under konung Georg V:s regering
stigit från 3;47 till y,rr9 och antalet kyrkor och kapell frän r,ry3

till 2,388').
Vid konung

Georg VI:s kröning
av ärkebiskop
.losef Pizzardo, en av den romerska
l<urians mest bemärkta män, vilken
liksom Englands katolske primas,
ärkebiskop Hinsley, senare kreerades
till kardinal.
I England, där religionsfrihet råder, är man indignerad över religionsförföljelsen i Tyskland, och vid
den ekumeniska rörelsens möte i Oxrepresenterades Påven

ford under prrsidium av

lutherske ärkebiskop,

Sveriges

D:r Eidem, ut-

färdades en adress, så lydande:

"Representanter

f

ra Kirker

og

Folk over hele Verden, som er forsamlede i Oxford, foler sig paa det
inderligste knyttet til deres Brsdre i
Tyskland. Vi savner dem ved vor
Side, saa meget mere som en Delegation fra de tyske evangelske Kirker havde tilsagt deres Nerv€relse
ved dette Mode. Vi er bedravede
over, at de ikke kunde gennemfore
dercs Plar-r. Stor er vor Smerte over
saa mange Gejstliges Lidelser. Vi

vcrdsrtter Aivoren i disse Kampe,
hvor ikke alene den protestantiske'
men srrlig ogsaa den romersk-katholske Kirke er impliceret."')
Till försvar mot ateistagitationen
har på initiativ av Sir Henry S.
Lunn upprättats en kristen enhetsfront. I ett brev till den katolska
tidskriften "Tbe Tabler" föreslår Sir
Archibald Manle Ramsay att tillsätta en kommittd, bestående av representanter för kristna samfund,
med uppgift att tillsammans med den
katolska kyrkan i en enhetsfront

samla hela kristenheten till bekämpande av den hotande röda faran och
av den lögnpropaganda, som fört på

avvägar det brittiska folkets natur-

liga sympatier för offren för
också giva uttryck

vill
för sympati för

det nationella Spanien.

I England utgives llumera

ett'

Spain", som underrättar världen om faktiska förhållanden
i Spanien, hur det ser ut i det "Vita
Spanien", på Francos sida etc. Bladet är billigt och skrivet på engelmånadsblad,

"

ska').

Med anledning av de spanska biskoparnas herdabrev
biskop Hinsley bl. a.:

"Vi

veta, att kampen

skriver

ärke-

i Spanien var

av dem, som släppte lös den, bestämd
att framkalla en världsbrand. Icke
endast katolicismen, utan all religion
är målet för den gudsfiendigl pe9.
sens angrepp, som gjorde Spanien till
den strategiska medelpunkten för en
världsrevolution emot det civiliserade europeiska samhällets grundval."
Och ärkebiskopen
av Paris, kardi'säger
nal Verdier,
i sin skrivelse, att
Spaniens primas gjort alla nationer i

världen en ovärderlig tjänst genom
att med fakta visa, vad praktisk tilllämpning av gudlöshet och förslappad moral leder

att

till,

och han betonar.

kampen i Spanien står mellan
den kristna civiiisationen och Sovjet-

gudlösheten").
1)

"N. U." N:o rr, s. :69.
"H, o. H.", N:o i, s. .1.

den

kommunistiska krigföringen. Den

"N. U.", N:o 3r, s. 782.
4.4, s. ro9"+ och
"N, U.". N:o 4:, s. ro+i.

,) "N. U.", N:o
,,)

ro89.
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På initiativ av kardinalen av Paris
uppföras nya kyrkor i förstadskvarteren till Frankrikes huvudstad.
Ett hundratal kyrkor och gudstjänst-

lokaler stå färdiga

i

fattigkvarteren
och besökas också flitigt av dem, som
stått främmande för all religion.
Pioniärarbetet där har medryckande
skildrats i jesuitpater Lhandes bok
"Le Cbrist dans Ia banliewe".
Till de kyrkor, som uppförts under kardinal Verdiers episkopat hör
även kyrkan på världsutställningen i
Paris. Den befann sig i den påvliga
paviljongen, där den gulvita fanan
vajade.

Folkets liv i kyrkan från dopet till
graven belyses hår av målningar och

bilder med sitt centrum i kyrkan,
vilken är omgiven av de olika nationernas kapell. Kyrkan blev invigd

av

kardinalstatssekreteraren Pacelli,
då han besökte Paris med anledning
aY den eukaristiska kongressen i
Lisieux').
Påven hade utsett kardinalen till
sin legat vid kongressen, och denne
mottogs i Frankrike med kungliga
hedersbetygelser: en kavalleriskvadron och två kompanier infanteri

stodo uppställda pä

järnvägssta-

t10nen.

Söndagen den r r juli blev basilikan till minne av S:ta Teresa av
Jesusbarnet invigd av kardinallegaten i närvaro av I kardinaler, r t
ärkebiskopar, 6o biskopar och
joo,ooo vallfärdande. Kl. rz talade
den Helige Fadern i radio från Castel
Gandolfo, det påvliga sommarresi-

denset nära Rom, och sade bl. a.:
oss be at vår Konge i den hellige Eukaristi vil helliggjore og frelse
våre sjeler og allerede nu gjore dem

"La

til sine templer, til levende
domkirker, hvori han vil bo

med sin nåde og sin velsignelse. Ti
da vil disse domkirker bli så vakre
og praktfulle at de vil overstråle selv
den nye basilika i Lisieux"').
,y ',N. IJ.". N:o 37,

:) "S:t

II8

O.',, N:o

lrr

s.

s'

908.

21t.

Ett gläcijande tidens tecken är, att
allt flera av Frankrikes ungdom finna vägen till Kyrkan och uppfyllas
med hänförelse för katolsk tro. Bland
dem som mycket bidragit att skingra

materialismens osunda dimmor står

den världsbekante tänkaren Henri
Bergson, och nu har han, den polske israeliten, själv kommit till sanningens ljus och omfattat den katolska tron').
Icke mindre uppmärksamhet har
det väckt, att Gustave Herv6, den
kände franske socialisten, funnit vägen till Kyrkan. Sin omvändelse har
han skildrat i ett brev :'ill"Das \Vort
in d.er Zeit"').
Den religiösa förnyelsen, som började bland högskolornas och universitetens ungdom, och som fördjupas
är frän år, omfattar också arbetarvärldens. Därom vittnar bl. a. den
stora kongress, som arbetareungdomen, Jeunesse Ouvriåre Catholique (: J. O. C.) höll i Paris i juli
för att fira sitt ro-års-jubileum. Rörelsen började i Belgien med abb6
Cardijn.som grundlåggare och kom

därifrån till Frankrike. För ro år
sedan funnos endast 4 franska jocister (i Clichy), nu roo,ooo med

lösen: ännu miljoner.
På kongressen sågos flera kardinaler och biskopar, och festspelet på
Stadion lördags afton liksom mässan
på söndagsmorgonen bevistades av
8o,ooo personer'').

En av Frankrikes biskopar, Mgr
Gerlier, som varit advokat, men
blev teologie stud-erande, och som sådan svårt sårades under världskriget, återkom därefter till prästseminariet, blev präst, därpå biskop
av Tarbes och Lourdes, siutligen kardinal och har nu av sina forna juristkamrater valts till hedersordförande
i Frankrikes advokatsamfund. Mgt
Gerlier företog en resa till P o I e n
för att där hålla föredrag och bcsöka vallfartsorter. Föredragen, som

Kyrkokrönika tör är ry37.

höllos

i Varszawa och voro talrikt

"Katolicismens vitalitet i .Frankrike nu för
tiden" och det andra om "Fakta om
Lourdes". (Ang. Lourdes, se "Mes
Cont'örences sur les guörisons miraculewses de Lourdes" av Med. D:r
A. Valiet. Paris 1937. Pris ry Frcs.;
"Lowrdes og dets ntiraleler" av A. J.
Lutz O. P., Oslo, och "Lourdes" av
besökta, handlade det ena om

Johannes Jorgensen. Stockholm.)
Biskopen av Lourdes, undrens stad,

besökte även Czestochowa, Polens
nationalhelgedom, dit under årets
lopp err miljon personer vallfårdat.
Bland pilgrimstågen märktes ett av
roo,ooo män från olika trakter av
polska riket, som räknar 34 miljoner
lnvanare.

Inför Guds Moders bilden lovade
de, dessa roo,ooo män, att uppbjuda
allt för afi lä:a sig genomträngas av

kristet liv, försvara kristendomens
grundsatser, verka till bästa för nästan och lyda Kyrkans lagar').
Trohet mot vår gudomlige Frälsare och Hans heliga Moder, Polens
drottning, lovades även av de r;,ooo
studenter, som vallfärdade till Crestochowa, och deras föredöme har
följts av polsk skolungdom.
"Til all lykke er der grunn til å
tro at den langt overveiende del av
det unge Polen vil gå sin egen vei.
som ikke har noe tilfelles hverken
med Hitlers totalitere stat eller med
den verdensnedbrytende kommunis-

me. Ti vi finner ved å undersoke
de polske forhold at de katolske unglandet i virksomhetsutfoldelse ikke alene kan ta det op

don-rsforbund

i

med de andre ungdomsorganisasjoner,

men også overgår dem langt hvad
resultater angär. I november talte de
katolske foreninger for menn t5o,691
medlemmer og

for kvinner 163,ooo.

Langt over halvdelen av ungdommen
samler sig altså under de katolske faner, mens rlle andre organisasjoner

omfatter et langt mindre anrall.
Efter den polske "statistiske årbok" teller "bygdeungdommens cen-

tralforbund" r 49,ooo mecllemmcr
mens det annet ungdomsforbund
"Strzelec" har roo,ooo og den radikale forening "Vici" kun 4o,ooo.
Den studerende ungdom
i et antall av 48,254 er tilsluttet- flere for-

bund som representerer katolske og
nasjonale anskuelser.
Polens nye generasjon kjennes på

tre tlng:

r. Sin radikalisme på det okonomiske område.
2. Absolutt tilslutning til den katolske trosbekjennelse og livsanskuelse.

3. Nasjonal og patriotisk innstilling, dog uten den chauvinisme som
er egen for nabolandene.
Den polske ungdoms radikalisme
på det skonomiske område er dens
beskyttelse mot landets oversvommel-

av J millioner jader. Den er ikke
opstått ved noe påbud fra ledende
hold, men har sitt utspring i den polske ungdoms åpne blikk for den
menneskelige naå, overbefolkningen
og arbeidslosheten."
Så heter det i en artikel "P o I e n,
kristenhetens bollverk", i tidskriften
"S:t Old,u", N:o ro, r9j7 G. 76 f .).
I Polen, icke minst bland ungdomen, råder intresse för den katolska
missionen. Därom vittnar bl. a.
se

missionsutställningen i Varszawa.
Den katolska pressbyrån i Var-

szawa, Polsha Katolicka Agencja
(: K. A. P.'), som ledes av
Mgr Zygmunt Kaczynski och som
Prasoz.ua

anses vara en av de bäst organiserade

bland alla, har firat sitt ro-årsjubileum. Den grundades r9z7 av Mgr
Josef Gawlina, Polens nuvarande
arm6-biskop.

Bland de många kongresser, som
hållits i Polen, är det särskilt en som
tilldrog sig den största uppmärksamhet i hela världen, den stora internationella Kristus-Konungens kongress, vilken den z4-29 juni, på
initiativ av Påven själv, hölls i Poznan (på tyska Posen), jämte Gniezno
(på tyska Gnesen), Storpolens båda
I; "K. A. P." (:Polska Katolicka Agencja
Prasowa, Varszawa), N:o ro.
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andliga metropoler och sedan århundiaden säte för hela Poiens
primas.

Till

sin legat vid kongressen hade

Påven utsett kardinal Hlond, primas
av Polen, och ärkebiskop av GnieznoPoznan.

Bland kongressens deltagare betre andra kardinaler, näm-

märktes

ligen kardinal Kakowski, ärkebiskop
av ]warszawa, kardinal Verdier,
ärkebiskop av Paris och kardinal
Innitzer, ärkebiskop av Vien, vidare
omkring 4o ärkebiskopar och biskopar frän Polen och olika länder i
Europa, bl. a. Finlands biskop, talrika sekular- och ordenspräster samt
en mängd lekmän tillhörande skilda
nationer. Den polska regeringen representerades av kultusminister Swietoslawski. Även talrika civila och

militära dignitärer, bi. a. general
Haller, f. d. ambassadören Chlapowski, f. d. minister Seyda m. fl. närvoro.
I sin skrivelse

till

kongressen fram-

höll Pius XI vikten av en antikommunistisk front och endräktig kamp
mot gudsförnekelsen, i det han ut-

talade förhoppningen, "att kongressens överläggningar måtte bidraga
till att stärka den apostoliska aktionen i hela världen, till övervinnande
av Kyrkans och den kristna religionens fiender. Slutligen uttryckte den
Helige Fadern sin glädje över att
kongressen samlats i Polen. på dcn
jord, som så rikligen begjutits med
martyrers blod
på den jord som
varit vaggan för- så många av hela

Kyrkan vördade hclgon i det
iand, som så många gånger kämpat
mot Kristi fiender, och som trots talrika anlopp av heresi och schism likväl bevarat en orubblig varm katolsk
tro,"
Det tema, Påven angivit, behandlades i anföranden av olika talare,
cch hava av mig omnämnts i min
redogörelse, införd i Credos septembernummer (1937, s. zo8 ff.).
Jag år övertygad, att alla deltagare
liksom undertecknad, bevara i oförgätlig hågkomst kongressen med dess
givande anföranden, särskilt kardinal

Hlonds, hans tal på polska, tyska,

franska, italienska och latin, hans och
staden Poznans storartade, äkta pol-

ska gästfrihet, och framför allt den
mäktiga katolska'demonstrationen,
kongressens sista dag, då tusen och
äter tusen samlades inför Kristus.
Konungens staty på universitetsplatsen; då påvehymnen ljöd vid kardinallegatens ankomst och segersången

Christus z'incit sjöngs unisont; då
trosbekännelsen lästes samfällt på de
olika nationemas språk; då kardinal-

legaten å Påvens vägnar meddelade
den apostoliska välsigr-relsen och hög-

tidligen förklarade: "Vi svära, att
vi vilja söka förverkliga Kristi rike
i vära hiärtan, i vårt liv och i statens liv och genomtränga den världsliga kulturen med Kristi ande och
evangelium".

Kulla per Odensviholm, Kalmar
län, heliga Katarinas av Vadstena
dag,

zz/3

1938.
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Klosterliv og Klosterkald ..
'n
Gud..

r.z.r.r.-

C. C. Martindale S. J.:
Messerschmidt:

.J

n'ti."åå-

Udsolgt

Kr.

A. Nikolussi:
Skeret fra Kristus
Alfr. Otto S. J.:

Jesuiterordenen .,. ,.
Heinr. Roos S. J.:

Pius

X

o.7g

rr r.*
Udsolgt

...'. Kr.r.-

Peter Schindler:

Bln og Gerning ....

Udsolgt

Sakramenterne ...,.'. :... : Kr. z.r;
r.Jo
Som Fedrene bad .........
Mogens Francesco Ballin . ' . "
,, t,to
Abbed Vöhrmiiller:

Vil;'e
RITUALBOG. Latin-Dansk ..
En liden Bog om den gode

,, o.8 I
u 3.-

SUBSKRIPTION
(r- Kr. pr. halvaarig Serie - Udlandet

tegnes direkte ved Henvendelse
Pauluskredsen, Assens.

4

fllger

St. Otavs

Kr.)

til

bestillingen.

Forbunds Forlag

Ekspedisjon:

Kirkegt. r4/r8,

VI.

Oslo.

Telefon z43zo.

r'7J

,, r.-

Antikrist

o.yo.

Fåes

o.8J

o,7t

K;;;;'ii-;

Oslo).

tilkjlps gjennem alle
Norges bokhandlere, eller direkte fra forlaget, når bellpet

n 2'-

Oxforel og Rom . . ..

(prest i Dominikanerordenen
ved St. Dominikus kirke,

Nytt oplag. Pris kr,

u

H.

av A. J. Ltttz

t 2,-

o.81

Maqt og Penge i Kirken ..
Ä. J. Lutz O. P.:
Martin Luther (2. Udgave)..

r.yo,

ossP

Udsolgt

F. X. Kother S. J.:

kr.

Hvad har Luther ä gi

o,9o

Kr.

St. Dominikus , ,.
St. Teresa

av Charles Joys.
Pris

:r I.,,

Norge

1537?

Udsolgt

Moderne .lldedom
Dom Chautard:

i

Att tillgå

hos

Vaktmästaren
N.

Smedjegatan

Leo

XIII:

24 - Stockholm

Rundskrivelse

frågan. Kr. o:5o.

om

arbetar-

Karl Adam: Tro och kärlek. Kr. r:
-.
Nils Beskow: Livstecken eller dödstecken, z:a uppl. Kr. o: yo.
Gustaf Armfelt: Min väg till kyrkan.

z:a uppl.

Kr,

rr

-.

Gustaf Armfelts Biskop Nils Hermansson. Kr. o:5o.

BOKNYTT:
Långfredagens Kristusbild.
Betraktelser över Kristi sista väg
av P. Rieh. 'V'ehnen
z8 sidor (broschyr). Pris o:6o/r:
- kr.
ANSGARIUSFCIRLAGET
Norra Smedjegtan 24, Stoe kholm,

A-8. DAVID ANDERSEN & Cor'rP.
KGL. HOVJUVELERARE
4 Frcdsgatan

Stockholm
Allm. 7r 8z

Riks ro 43 ro
rr z8 7o Kont.

Pren

um

ergra på $ kand inauien s kat0lslta tidskrilter

DANMARK:
Nordisk ugeblad. Gennem Postvesenet og Eksp. Bredgade 64, Köbenhavn K. Kr. 3:- Kvartalet.
Jesa Hjertes Budbringer. Ryesgade 25, Aarhus. Kr. 3:1o. Aarligt.
Katholsh tlngd.om. Gennem Poswesenet og Eksp. Vestervoldgade rr;,
Aarligt.
Köbe-nhavn. Kr. 6:

FINLAND:

-.

[Jskon Sanoma. Edelfeltintie 14, Helsingissä. Smk.

zo:-

vuodessa.

NORGE:
St.

Olav. Ukeblad. Akersveien y, Oslo. Kr. ro: -. Äret.

SVERIGE:

Hemmet och Helgedomen. Bergsgatan rr, Stockholm. Kr. 3:- Äret.
Saeriges Katolska Ungdomsblad, Engelbrektsgatan 6 B, Stockholm O.
Kr. e: 5o. Äret.

FCIR HELA SKANDINAVIEN:
Cred.o, Genom pogtvgrket och Exped. N:a Smedje+. 24, Stockholm C.
Kr. ro:
Året.

-.

Hälsingborg 1938. Aktiebolaget Boktryck.

