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NIELS HANSEN
IN MEMORIAM.
\f iels Hansen var en af de faa lutherske Prrster i Danmark, der fandt Vejen
\ til den katholske Kirke. Man kan rent menneskeligt forstaa mange katholi-

I

tror at vise Genforeningen med Moderkirken
storre Tjeneste ved at forblive i Folkekirken end ved at give Afkald paa
deres Prcstegerning. De mener, deres Kald er Johannes Doberens, at berede
Vejen for en fremtidig Tilbagevenden. Niels Hansen ansaa denne Tankegang
for et Kompromis. Paa en Tid, da "Katholik" endnu var et Smedeord, sagde
serende Presters Standpurrkt, der

en

til Prcstekjole og Predikestol, Farvel til den elskede vestjydske
i Naur, Farvel til det, der hedder "dansk Prrstegaardshygge" for
at bytte alt dette med yderst beskedne Kaar som Lxrer i en lille katholsk

han Farvel
Menighed

i den nylig grundlagte Skt. Annr Menighed paa Amager. Den bratte
Overgang blev ikke lettere ved, at han havde en bornerig Familie, der fulgte
ham med ud i de nye usikre Forhold. Som Manden i Evangeliet solgte Niels
Flansen bogstaveligt alt for at ksbe den Perle, der stod for ham som det kostbareste i denne Verden: den katholske Tro. Derved har han givet Danmark
Fleroismens sjeldne Eksempel og gavnet Kirken mere, end om han et langt
Liv igennem som Prrst i Folkekirken havde udryddet Fordomme og vakt Forbortset fra, at han saaledes frelste sin egen
staaelse for den katholske Kirke
Sogneskole

-

Samvittighed.

Niels Hansen blev fsdt den ry. Sept. 1866 som Son af Overdyrkge H. P.
Hansen i Aalborg. Tre Aar gammel paadrog han sig ved et Fald err Skade i
venstre Arm, som herefter var delvis lammet. Som theologisk Student blev
han strrkt grundtvigiansk interesseret og tog bl. a. Del i Natmissionens Arbeide.
Igennem syv Aar var han Sogneprrst i Naur og Siir-Anneks og vandt i hoj
Grad Menighedens Tillid og Kerlighed, et Forhold, der heller ikke forandredes
ved hans Konversion. Denne fandt Sted i t897, da han for Biskop v. Euch
aflagde den katholske Trosbekendelse. Det, der fik ham til at gore dette Skridt,
var farst og fremmest den h. Theresias Skrifter. Han lerte sig Spansk for
at kunne kse dem paa originalsproget. Dernrst var det Studiet af den H.
Credo. r9:e årg. Juli

r938.
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Skrift, idet han fandt, at i Protestantismen var meger gaaet tabt, som horer

til

den apostoliske Overlevering. Paa hans Konversion havde ogsaa hans Venskab med den norske Theolog Krogh-Tonning Indflydelse, skont denne dog
lorst blev Katholik i r9oo. Niels Hansens Hustru fulgte ikke sin Mand over
til den katholske Kirke, men delte modig og trofast med ham de trange Kaar,
der var den uundgaaelige Folge af Trosskiftet. Saa langtfra at sette sig imod
Bornenes katholske Opdragelse, horte hun dern selv i den katholske Katekismus
og udtrykte sin Tilfredshed og Glrde, naar hun saa, at de gick flittig til Sakramenterne. Niels Hansen var sine Bsrn den mest karlige og opofrende Fader
og oplevede den Glade, at de alle som rofaste Katholiker gik i hans Fodspor;
en af hans Dotre er endog blevet Skt. Josefssoster.
Niels Hansen vilde ikke have veret den, Joh:s Jorgensen ("Mit Livs Legende" IV S. roy karakteriserer ham som: "en nidker Iver for sin nyvundne Tro,
et Temperament af Ild, en Vilje af Staal, et Hjerte af Guld", dersom han
ikke havde skabt sig en Lrgmandsvirksomhed i Kirkens Tjeneste i Stedet for
den lutherske Prestegerning, han havde forladt. \zi finder da ogsaa snart hans
Navn under Artikler i "N. Ugeblad", i Dagspressen og i "Varden". rgor udgav han det farste katholske Julehefte. Med en lang Rrkke storre og mindre
Skrifter fortsatte Niels Hansen sit Forfatterskab til kort fsr sin Dod. Srrlig
skal her fremhaves Bogen om de danske Helgener: "Vore Helgener" (t9t7),
endvidere "Fra Henrik VIII's Dage" (r9o8) og "Kardinal Newman" (r9j7).
Som de to sidstnrvnte Boger handler ogsaa en Mrngde af hans Artikler om
engelsk Historie og Englands Kirkeforhold, som han var en udmerket Kender
af. Niels Hansen saas ofte paa katholske Talerstole. Hans Foredrag bod altid
paa lodigt Indhold og var gerne spekkede med temperamentfulde og rammende
Bemrrkninger. I Diskussionen var han slagferdig og lagde ikke Fingrene imellem. Det var isrr Academicum Catholicum og den Katholske Hojskole, der
nod godt af hans Talegaver. Den sidste ledede han fra :'9-,6-zo.
Et trofast Venskab knyttede ham til vor hjemlige Katholicismes forende
Mend, isrr Mogens Ballin, Joh:s Jorgensen, Halfdan Kejser og Pater L. Giinther.
Han smigrede aldrig, men sagde sin Mening uforblommet. Man vidste, hvor
man havde ham, og kunde stole paa ham. I denne Vennekreds blev "Den
danske Messebog" til, som Niels Hansen sammen med Joh:s Jorgensen og
Halfdan Kejser var Udgiver af. Storst Betydning for dansk Katholicisme fik
Nieis Hansen dog som Redaktar for Nordisk Ugeblad fra rgto til zo. Det
var farste Gang efter fhv. luthersk Sogneprast L. V. Hansen (r864-84), at
igen en Lrgmand bekladte denne Stilling. Ved denne Virksomhed har han
som faa andre givet dansk Katholicisme dens Prrg: Kerlighed til Kirken,
Danskhed og ungdommelig Frejdighed.
Efterhaanden bedredes ogsaa hans okcnomiske Kaar, idet han r9o8 blev
Larer ved Skt. Knuds Skole og Skt. Andreas Kollegium, fra tgro ved det
sidste alene. Bibelhistorie, Dansk, Historie og Latin var hans Fag, og Eleverne

holdt af ham.
Der skulde endnu komme et tredje Afsnit i Niels Hansens I-iv, hans "Landflygtighed" i Thisted. Ved Skt. Andreas Kollegiums Nedkggelse tgzo var
han blevet arbejdslos. En ny Stilling fandt han ved Realskolen i Thisted. Til
Trods for al Imsdekommenhed og Anseelse, som han nsd i sin nye Virkekreds folte han dog Forflytningen som et stort Offer. Paa een Gang blev han
revet ud af sin Vennekreds og den Virksomhed, han holdt saa meget af; men,
laa langt borte fra den
hvad for ham var det tungeste Afsavn
- Thisted
en Festdag for ham, naar med
n€rmeste katholske Kirke. Det var hver Gang
to Maaneders Mellemrum Pater Bender fra Aalborg kom og kste Messe. Ved
en saadan Lejlighed var engang fem Nationer repr€senteret i hans Hus; en
af Gasterne var Lars Eskeland.
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Niels Hansen slap dog aldrig helt sin Forbindelse med Hovedstadens katholske Liv. Han blev ved med at skrive i Ugebladet; han er vore Lesere kendt
som en flittig Medarbejder ved C r e d o; i 19z6 besorgede han anden Udgave
af "Messebogen", i ry28 udsendte han den hurtigt udsolgte "'Sakramentsbog"; hans sidste storre Vrrk blev Newmans Biografi , t917. Han havde
endnu mange Planer. En "Lrgmands-Latinbog" var bl. a. under Forberedelse,
cg han havde lovet til Ugebladet at skrive en Artikelserie om fremragende
Katholiker fra Danmarks Middelalder. Da kom Doden og tog Pennen ud af
hans utrattelige Haand. Niels Hansen dode 7r t\ar gammel den 3o. Mai 1918
af en Lungebetendelse, som der stodte Komplikationer til. Af Pater Bender
(Aalborg) modtog han de sidste Sakramenter med stor Andagt for kort derefter at miste Bevidstheden. Han blev begravet

i sit kere Naur ved Siden af
R. I. P.

sin Hustru, der for to Aar siden gik forud for ham i Dsden.

A. Menzinger S. J.

OLIKA VÄGAR TILL

GUD.

(Forts. fr. sid. rzz.)
\Y/ i talade i föregående artikel om den skiljaktiga uppfattningen av Kristus
inom katolsk och protestantisk kristendom.
Det heter i Prof. Heims verk: "LJr dessa varandra motsatta uppfattningar
av Kristus ger sig närmast på båda sidor ett alldeles olika svar på frågor av
för all religion praktiskt grundläggande art: Hur finna vi Gud? På hvilken
väg finna frid för själen och evig stadga? Vad måste göras, för att leda människorna till Gud och till Kristus?" (y8).

a) VÄGEN TILL GUD INOM KATOLICISMEN.
"Om vi sålunda enligt katolsk Kristusuppfattning redan nu befinna oss i
tiden för Kristi världsmakt, så upptaga vi redan nu Gud, den översinliga
världen, allt, som uppenbarats för oss i Kristus, med alla de organ . . ., med
vilka vi låta en överväldigande makt verka på oss" (59). Enligt detta skulle
upplevandet av Gud inom Katolska kyrkan vara et slags maktupplevelse.
"Om det står så till, då kunna vi människor uppfatta Gud med alla vär
själs organ, genom vilka vi mottaga maktintryck, såsom vårt skönhetssinne,
vår medfödda vördnad och beundran för all maktutveckling, vårt mystiska
sinne för allt som berusar och hänför oss" (6o).

I detta sammanhang jämföres en katolsk kristens möte med påven, Kristi
ställföreträdare, med den känsloerfarenhet som kommer över en patriot, "när
han ser sin kejsare under klockringning och trumpetfanfarer draga in i spetsen
för sina segerrika trupper". Samma känslor komma över honom, "bara i en
högre, religiös form".
Vidare jämföras de religiösa erfarenheterna inom den Katolska kyrkan med
rustillstånd. "En maktupplevelse av högre art är det också, när ett mystiskt
rus kommer över mig och såsom en ström rycker mig med, så att mina sinnen
bli borta i salig druckenhet. Också detta mystiska rus, hur det nu än framkallas, genom haschisch eller genom narkos eller genom praktfull musik. . .
släcker ut individualiteten och därmed hela känslan av ansvarighet. Jag försjunker i det oändliga" (6t).
Alltså finnes det "mystiska rustillstånd" av olika slag, "lägre, högre och
varvid som det synes den lägsta formen- fram-kallas t'gerro,rr

högsta sort",
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haschisch eller genom narkos", "alkohol eller ether", den högre formen kanske

"genom praktfull musik", den högsta formen däremot möjligen genom "det
himmelska ruset", ekstasen.
Böjelse åt mystisk inlevelse, "ett andäktigt svärmande" framställes såsom det
djupaste draget i "den katolska människans" väsen, även när dessa "katolska
människor" "förblivit i den protestantiska kyrkan, såsom exempelvis Goethe
och Schleiermacher" (65). Och, föregives det, även den enkle fromme katoliken hoppas "när han knäböjer på kommunionbänken och en sällhetsrysning
genombävar hans sjäI, under det prästen lägger hostian på hans tunga", att
åtrninstone uppleva något av detta mystiska rus.
Efter denna karakterisering av det religiösa erfarenhetslivet inom den Katolska kyrkan förundra vi oss inte alls, om dessa "mystiska upplevelser" värdesättas såsom "icke-religiösa upplevelser". "De där mystiska tillstånden må
hava ett högt konstnärligt värde, de må därtill vara en hälsosam medicin, de
må verka lugnande såsom en smärtstillande morfininsprutning på en lidande,
men med Gud hava de ingenting mer att göra" (6o).
Men dessa "mystiska" erfarenhetsrön äro icke endast icke-religiösa upplevelser, de betyda rent av ett undertryckande av det andliga livet. I detta sammanhang hänvisas på ett föregivet trefaldigt undertryckande inom den Katolska

kyrkan av själslivet.
För det första kan det andliga livet undertryckas därigenom, "att vi för-

sjunka

i

underandliga skymningstillstånd (Dämmerzustände)" (73).

"Det andra medlet att utsläcka andlighetens ljus består däri, att man vänjer
sig att hålla något för sant som man ej har förstått" (Zt). Här hänvisas nu
på auktoritetstron i Katolska kyrkan, som, heter det, måste vara sä stor, att
t'även den klaraste tanke, som tänkts med

full

evidens, varje ögonblick måste

cffras", om auktoriteten så bjuder.
"Men ännu farligare är det tredje medlet att underbinda, förhindra, andelivet, det s. k. självbländandet, såsom det anbefalles av lårare ur jesuitorden
till övning i andlig lydnad, försöket att genom en viljeakt med våld undertrycka invändningar som komma för oss, och tvivel som stiga upp" (73). Häri
ses ett strävande att utsläcka "andens ljus", "i vilket aliena vi se Gud och
kunna träda i förbindelse med honom" (ll).

b) VÄGEN TILL GUD INOIVI PROTESTANTISMEN.

Är den katclske kristnes religiösa erfarenhet i det väsentliga "en maktupplevelse" så är finnandet av Gud för den protestantiske "en andens ensamma
handling", heter det. "Inte under ett maktintryck, som slår ner och rycker
hän, finner prctestanten Gud. Vägen till Gud leder endast över samvetet" (5r).
Denna inie handling beskrives pä ett ställe såsom en akt "som försiggår mellan Gud och mitt samvete" (63), såsom en samvetets erfarenhet, ja, en samvetsskakning "som är så stark, att gentelnot den all världens lyckolängtan och alla
världens maktintryck bli fullständigt likgiltiga" (6r).
I motsats till förut omtalade "andliga rustillstånd" (i pluralis!) betecknas
här det religiösa erfarenhetslivet såsom "k-lar andesakt". "Där ruset är huvudsak, där är framställandet, begripandet och fasttagandet av sanningar och antagandet av ord en andra rangens sysselsättnin1" (6g). "Men vi protestanter
finna Gud endast. . . genom ett andligt förnimmande av ordet" (63).
På annan plats framställes denna inre akt såsom en "sanningsinsikt", och i
förståndselemintet ses det typiska för protestantisk fromhet. "Overtygelsen,
att man endast i anden kan tillbedja Gud, endast genom ordets förnimmande,
är karakteristisk för själsriktningen hos Cen typiske protestanten" (6). När
alltså, som det säges, i katolicismen vår andes tankeförmåga vid den religiösa
upplevelsen endast intager en sekundär plats, "det dogmatiska tänkandet aldrig
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ligger i själens tyngdpunkt", så ligger vid en protestantisk religiös erfarenhet
tyngdpunkten i akten att tänlea" (69).
När, vidare, underkastelsen under auktoriteten har en avgörande betydelse i
den katolskes religiösa liv, i hans finnande av Gud, så kan "ingen kyrkans
auktoritet, ingen biktfader. . . taga bort ansvaret" från protestanten vid dennes sökande efter Gud. "Här kan ingen människa, ingen vän och ingen rådgivare och ingen aldrig så hög auktoritet hjälpa mig. De kunna ledsaga mig
ända fram till tröskeln, men i det avgörande ögonblicket måste de lämna mie
allena" (6).
I överensstämmelse härmed tillfogas, att från protestantisk ståndpunkt de
där tre formerna för trnderbindande av själslivet, som förut omtalades beträffande de katolskt troende, hetraktas och avvisas såsom "farliga hinder för
vårt umgänge med Gud".

c) DEN SANNA \'ÄGEN TILL GUD.
Redan i förra artikeln fastställde vi, att de förutsättningar, på vilka Prof.
Heim stödjer sin karakterisering av det katolska Gudsfinnandet, nämligen
idden om ett Kristi fullkomliga makttagande redan i tiden, ingalunda mot-

svara den katolska uppfattningen. Därför måste då också hans slutledningar
ur denna felaktiga grunduppfattning komma att uppvisa en felteckning av det

katolska Gudsbefinnandet.
Så är det först och främst falskt att påstå, att den katolska Gudsupplevelsen
eller Kristusupplevelsen skulle vara ett slags maletuppleoelse. Aven den katolske kristne finner väsentligen Gud genom en inre trosakt. Men denna trosakt
måste förberedas genom insikter, kunskaper, och inte genom maktupplevelser.
Att i särskilda, enstaka fall vid dylikt insiktsförlopp också en makthändelse
kan spela en roll
såsom exempelvis med Paulus på vägen till Damaskus
och kan påskynda- insikrcutvecklingen, det må gärna medgivas.
Men ännu mindre kan en katolsk kristens religiösa Gudserfarenhet förklaras
med talet om ett slags "rusupplevelse". Heims framställning här blottar ett
fullständigt missförstående av den katolska fromhetens väsen. När han vid rus
genom haschisch eller narkos kan tala om ett "mystiskt rus", så är det inte så
underligt, att den sanna mystikens verkliga natur för honom förblivit så fullständigt fördold. Den som tror sig helt enkelt kunna förklara högsta religiösa
upplevelser för olika "rustillstånd", den tager förklaringen lika lättvindigt som
judarna gjorde det vid den första kristna pingstfesten (Ap. z: r3). Prof. Heim
förbiser alldeles, att vid varje äkta religiös erfarenhet, tillochmed i ekstas, är
insikt, medveten uppfattning, av väsentlig betydelse.
Professor Heim har också missförstårt auktoritetens betydelse t'ar Gwdsfinnandet hos en katolsk kristen. Denna auktoritet är alls icke "ett farligt
hinder för vårt umgänge med Gud". Den ställer sig inte mellan själen och Gud.
Också vi få med Heim säga, att auktoriteten endast kan ledsaga oss "fram till
tröskeln" av mötet med'Gud, och att den då i det avgörande ögonblicket måste
lämna oss "med Gud allena". I denna mening säga även vi ja till att "finnandet av Gud är en ensam handling. . ., vid vilken vi äro i fullständig ensamhet
med oss själva. . ., som avspelas mellan Gud och mitt samvete" (61). Vid det
första finnandet av Gud ifrågakommer ej i så hög grad Kyrkans auktoritet,
utan vid den senare djupare kännedomen om Gud. Men även där * den långt
ifrån att vilja "underbinda", avskilja det mänskliga andelivet; den avvaktar
verksamheten hcs det enskilda andelivet och vill endast bevara från villovägar.
Der synes, hur föga den katolska läran har förståtts, när här talas om möjligheten eller t. o. m. nödvändigheten, att den katolske människan genom en
auktoritet skulle kunna tvingas att avstå från en uppfattning, en insikt, "som
med fuil evidens blivit insedd". Också vad som säges om Jesuiternas "själv-

r49

f

Ed. Profittlich.

bländande" är oriktigt, men det skulle föra för långt att närmare gå in härpå.
Vad beträff ar den religiösa aktens aäsen medgives det, att i densamma finnes ert förståndselement. Men frågan är ändock, om trosakten, som förbinder
oss med Gud, endast skulle vara "ett begripande och fasthållande av sanningar, ett förnimmande och antagande av ord".
Vilken mening ha dessa ord? Om vi rått ha förstått Professor Heims utläggningar, så tyckes han anse, att i trosakten Guds ord blott såtillvida må
antägas-som den i detsamma inneslutna sanningen fasthållits och begripits, alldeles liksom människoanden också inom vetenskapen endast bejakar det, som

den innerligen har fasttagit och begripit. Enligt katolsk uppfattning ligger
emellertid i den egentliga trosakten saken något annorlunda till. Tro är icke
det vore
ett "godtagande" på grund av egen insikt i en trosläras sanning
men godtaga sanningen på grund av Guds- auktoritet"
Veta och icke Tro
Väl måste förståndet- klart hava insett, att en trossanning är uppenbarad, och
bvad t'ör en sanning är uppenbarad. Men bevekelsegrunden till tron, orsaken,
varför jag antager trossanningen, är då icke insikten i troslärans sanning, utan
kunskapen om den uppenbarande Guds sanningsenlighet.
Tyngdpunkten vid sökandet och finnandet av Gud ligger sålunda icke i att
"Uppfatta" utan i att "Omfatta" sanningen. Detta sanningens omfattande,
gripande, måste ske också då, när uppfattande, begripande, är omöjligt, såsom
exempelvis vid den hel. Trefaldighetens hemlighet. Visserligen riktar sig en
sådan hemlighet aldrig mot en "med evidens" insedd naturlig sanning, å ena
sidan därför, emedan natur och uppenbarelse aldrig hunna motsäga varandra,
och å andra sidan emedan Gud ej av människan kan fordra antagandet av det
som strider mot människans klara inseende. Däremot kan Gud väl fordra
antagandet av sanningar, som gä utöver den naturliga uppfattningsförmågan.
Och om sådana sanningar rör det sig i den kristna trons hemligheter. I sådant
sammanhang talar den hel. Paulus därom, att i tron "vart och ett tänkande
blir tillfångätaget" i lydnad mot Kristus (z Kor. ro: 5), enligt sammanhanget
även i ting som människan ej begriper med sitt förnuft allena.
Därföre går det inte an i den religiösa akten, i sökandet och finnandet av
Gud, att se "tyngdpunkten i tänkandets akt". Denna ligger snarare i "sanningens omfattande", i det frivilliga "Jasägandet till sanningen", varvid jasägandet icke sker t'ör den egna insiktens skwll utan till följd av Guds auktoritet.
Visserligen är även detta "jasägande" till den uppenbarade sanningen ännu
icke tillräckligt. Av "Jasägandet till sanningen" måste bliva "Overlämnandet
åt Guds personlighet" i kärleken. Ty, såsom aposteln Jacobus skriver i sitt
brev (z: r9), även de onda andarna inse Guds sanning, men "de tro och bäva".
Hos dem år vål förhanden uppfattningen av Gud, men överlämnandet åt Gud
i kärlek fattas.
Så börjar visserligen vägen till Gud med förståndsakten, med "ordets förnimmande", men den måste bliva till en den fria viljans akt, till "ordets omfattande", icke på grund av egen insikt, utan på grund av Guds auktoritet,
och måste slutligen fulländas i en akt av helt-sig-givande-hän åt levande Gud

i

kärleken.

Det må vara, att vid detta sökande och finnande av Gud den drivande kraften allt efter anlag mera är förståndets sökande efter sanning, eller hjärtats
längtan efter fullkomlig kärlek, och så till vida kunde man tala om två skilda
människotyper. Men det är vilseledande att här vilja tala om en "katolsk" och
en "protestantisk" människotyp. Båda typerna äro dkta katolska. Varje människa skall söka Gud och kan finna Gud enligt honom av Gud förlänade anlag
och gåvor. Där god vilja år förhanden, leda båda vågarna till Gud, om man
nu i denna mening vill tala om tyå vägar.
f Ed. Prot'ittlich, Arhebiskop, Estland..
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man frågar, varifrån seden kornmer, att, någon avsäger sig världen och
61;. munk, då kunde man på samma sätt fråga, vilken tradition beveker oss

att bliva kristna", säger en gammal {örfattare. Ja, det katolska ordenslivet
har samma ursprung som kristendomen själv. Kristus själv har för högsinnade
och högtsträvande själar framlagt den storartade pian, som ligger till grund
för det katolska ordenslivets dombygge: nämligen att pä ett genialiskt sätt förenkla det kristliga livet och uttrycksfullt framhäva dess mest väsentliqa och
konstruktiva linjer: en trogen Guds tjänst av övernaturlig kärlek i Kristi efterföljelse på korsvägen. Kristus själv var det som hänvisat på denna möjlighet
att genom ett liv enligt de tre evangeliska råden, fattigdom, kyskhet och lydnad, på särskilt utpräglat sätt kunna förverkliga kristendomens högsta levnadsideal, nämligen att söka blott det enda nödvändiga t rjåna Gud och rädda sin
sjäI, samt tillhöra Gud fullkomligt och odelat').
Genast ifrån början har Kristi Kyrka fattat och förstått denna Jesu tanke,
och hennes barn ha försökt, att under hennes moderliga ledning förverkliga
den. Liknelsen om senapskornet, varmed vår Herre åskådliggör himmelrikets
organiska utveckling ur en blygsam, oansenlig början till en världsomfamnande
organism, kan även tillämpas på det katolska ordenslivet. Det lilla sädeskorn,
som vår Flerre sått, har vuxit, undan för undan, och under kyrkohistoriens lopp
utvecklat sig till ett mäktigt träd med många grenar, och många "himmelens
fäglar", många efter kristen fullkomlighet strävande själar ha där funnit samt
finna ännu i dag, ja skola i alla tider finna näring och hemvist. Vi vilja
fästa vår uppmärksamhet på denna utvecklingens första skede och se, hur det
lilla kornet grodde, allt djupare nedsänkte sina rötter i kristendomens bördiga
mark och allt högre och starkare reste sin stam mot himmelens ljus; hur kloka
och kunniga trädgårdsmästare alltjämt med fast hand klippte vilt och oregerligt uppskjutande och utskjutande kvistar samt rensade ut alltför ymnigt och
frodigt löv, så att trädet alltmera blev en av de vackraste och riklig frukt
bärande kulturväxterna i Gudsrikets örtagård.
Det katolska ordenslivet företer verkligen en organisk utveckling likt senapskornet. Dess början ligger fördold i de första kristna familjernas sköte. Sedan
börjar det att tydligt och synbart avskilja sig från det allmänna kristna livet.
Och slutligen utgör ordensfolket ett särskilt kyrkligt stånd av munkar och nunnor vid sidan om de så kallade lekmännen.
Det är urkyrkans "Jungt'rwr ocb Asbeter" som utgöra mellanlänken mellan
det ögonblick, då vår Herre Jesus Kristus för första gången visade den säkraste
vägen till fullkomligheten, och den stund, då de första ordensstiftarna trädde
fram med sina planfulla, väl ordnade skapelser. Redan i Apostlagärningarna
(zr 9) möta oss fyra systrar, diakonen Filippus döttrar, r'ilka levde liksom ett
gemensamt klosterliv i sin faders hus såom jungfrur, utan tvivel därför atr de
hade vigt sig åt Gud och hans rikes tjänst'). Den förste kristne apologeten,
S:t Justinus, Martyren, kan redan på mitten av roo-talet hänvisa hedningarna
på det välkända faktum: "Rätt många män och kvinnor, som i sin barndom
mottogo Kristi \ära, visste att bevara kyskheten obesmittad intill sitt sextionde
1)
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cch sjuttionde levnadsår. Jag utfäster mig, att förete sådana i varle människoklass, utan att tala om det oräknade antalet av dem, som efter ett utsvävande
liv blivit omvända och antagit dygdens grundsatser". Och nägra är senare
intygar en annan apologet, Atbenagoras.' "Hos oss finns det många av båda
könen, som i det ogifta ståndet åldras, uppfyllda av hoppet, att de på så sätt
innerligare'kunna förenas med Gud"'').
Likt andra författare ur Kyrkans första tid hänvisar oss alltså Athenagoras
klart på motivet, som huvudsakligen föranlät dcssa män och kvinnor att välja
jungfruliga KysKneten
sig mot omkyskheten såsom
sasom levnaqsroeal.
levnadsideal. L,e
De vrlle
ville sKyooa
skydda s1g
cten
den Jungtrullga
givningens sedliga fördärv och fly undan det hedniska offentliga livets och
sällskapslivets stora sedliga frestelser. För att verkligen kunna göra ailvar med
hiärta, av all
kristendomens första och främsta bud, att älska Gud av. allt sitt hjära,
liv r.i. avhallsaml
avhållsamhet och
sökte de
de genom ett lrv
själ och av allt sitt
sltt torstånd,
förstånd, sokte
srn s;äl
sin
bdn frigöra sig från och bevara sig för sinnlighetens
sinnli
botövning, i ensamhet och kin
fjåttrar, som framför allt annat binda fast vid det jordiska och just inom hedendcmen utgjort det största hindret för en äkta religiositets fullkomligare utveckling. För att kunna helt ägna sig åt Guds tjänst och arbetet till Kristi
rikes utbredande samt den kristna kärleksverksamheten, ville de vara fÅa frän

alla de många världsliga omsorger, som ett-liv i äktenskapet nödvändigt måste
föra med sig.
På zoo-taler trädde dessa första företrädare för det nya kristna fullkomlighetsidealet mera i bistoriens ljus, framför allt därigenom att deras flykt i
ensamheten antcg en helt ny form. Den yttre anledningen därtill lämnade den
blodiga förföljelsen under Decius (år z5o). Denna förföljelse föranlät många
kristna i Egypten, gifta och ogifta, att uppsöka öknens gömställen, för att på
så sätt rädda sitt liv. Men de överlevande gjorde i den ensliga omgivningen
religiösa erfarenheter, som de hittills icke känt till. Där i öknens majestätiska
stillhet var det lättare att möta Gud, att umgås med Honom i bön och betraktelse. Där hade de tid och ostört tillfälle att fördjupa sig i de himmelska tingens
begrundande. Där var det mycket lättare än i den tidigare omgivningen och
under den tidigare sysselsättningen, att hängiva sig helt och hållet åt sin Skapare
och Äterlösare. Så stannade många kvar i öknen, också när förföljelsen rasat
ut, och ryktet av deras heliga och fridfulla liv lockade ailtjämt nya asketer
ditut. I synnerhet når pä senare hälften av zoo-talet det sociala och politiska
läget i Egypten blev alltmera förvirrat och odrägligt, sökte sig alltjämt nya
skaror ut i öknen, till dess slutligen på 3oo-talet stora folkmassor grepos av en
mäktig religiös rörelse, och tusentals kristna ur alla stånd beslöto att viga sitt
liv åt den asketiska heroism, som de beundrade hos"analeoreterna" eller "eremiternt", d. v. s. "de i öknen avskilt och tillbakadraget levande".
Där i de av ensamhet och tystnad uppfyllda bergstrakterna öster om Nilfloden och väster om Nildeltar har det katolska ordenslivet upplevat sin lörsta
stora wppblomstring. I)är ha för första gången kristna människor, som utvalt
strävandet efter kristen fullkomlighet till sin enda livsuppgift, börjat att, helt
skilda från viirl<len och i skarpt markerad avgränsning från de övriga troende,
föra ett gemensamt liv efter en gemensam regel.
Till en början bodde visserligen anakoreterna mestadels mer eller mindre
avskilda även från varandra. Var och en inrättade sitt dagliga liv efter eget
godtycke. Men detta f<;rde till missförhållanden, särskilt när allt flera yngre
kristna sökte sig ut i öknen. Utan ledning voro de utsatta för många faror.
Osunda överdrifter i andliga övningar kunde allt för lätt giva anledning till
leda och förstöra de fysiska och psykiska krafterna. Oförstånd kunde mena,
att den kristna fullkomligheten huvudsakligen består i yttre kraftgärningar,
3)
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i underverk eller i förakt för allt ädelt och mänskligt
ohyfsad uppsyn och beteende.
Då kom, kallad av Försynen, den kloke och kunnige trädgårdsmäsraren S.'t
Antoniu.t, Eremiten (d. 116). Han hade själv, innan han fyllt zo är, börjat
eremitlivet, först i närheten av sitt föräldrahus och i ständig förbindelse med
andra eremiter, men slutligen av begär efter större stränghet och större fullkomlighet, mot de andras råd, dragit sig helt och hållet tillbaka i en enslig
bergstrakt till en förfallen ruin, för att dä.r i strängaste avskildhet tillbringa
zo är. Inga besökare fingo se honom, de kunde blott höra hans röst, när han
högt bad till Gud eller sjöng psalmer. Varje halvår kom en vän med nya matförråd: bröd och salt, den enda näring, som eremiten efter solnedgången
men icke ens alla dagar
unnade sig till en mun vatten ur den källa, som
fanns på platsen. Under denna tid hade S:t Antonius tillräckligt tillfälle att
låra kånna ett sådant livs faror och frestelser. Han själv lyckades med Guds
rråd att övervinna dem alla, men när han senare, pä entrågen begäran av många
övertog uppgiften att vara eremiternas iäromästare, bemödade han sig först
och främst att sammansluta de kringspritt boende till större eller mindre kolonier, de så kallade "ldurle" d. v. s. "garor". Var och en bodde där i sin hydda.
I mitten av kolonien stod kyrkan, som på söndagar församlade alla kring akaret.
Dock för övrigt läste var och en sina böner och utförde sina botövningar ensamt samt arbetade för sig själv. Det fanns ännu icke en gemensam regel för
alla eller offentliga löften. Men deras strävande efter kristen fullkomlighet
blev mera måLnedvetet och reglerat senom de mera erf arna och äldre eremitertlas föredöme och under S:t Antonius' visa ledning. Han besökte nämligen
regelbundet de olika kolonierna och skapade så en mera enhetlig andlig hållning och en sund tradition.
Nästan vid samma tid började en annan Gudsman sitt stora verk i denna
Herrens trädgård, ett verk, som skulle betyda en stor omvälvning i ordenslivet.
S:t Pakomius (d. 3a8) instiftade pä ön Tabennisi i Nilfloden dei första egentIiga klostret Han började samla män, och senare även kvinnor, som skulle
föra ett gemensamt liv efter en för alla gemensam regel under en föreståndares
ledning. Denna tanke förekom först alla, i synnerhet eremiterna, mycket märkvärdig och främmande. Men så småningom vann den övertaget, och det är ej
eremiterna utan "coenobiterna" d. v, s. "de som föra ett gemensamt liv", son.r
ha blivit det katolska ordenslivets bwawdrepresentanter.
I S:t Pakomius' stiftelser rådde sträng ordning och disciplin. Det var nåsot
av åkta soldatanda som härskade där. På lydnaden under abboten byggdes
det hela upp. De olika klostren underställdes en gemensam föreståndares ledning. I sig själva voro de indelade i ett antal mindre hus med omkring zo invånare. Gemensam bön och gemensamt arbete var regel. För att säkerställa
sämjan och ordningen uppdelades arbetet efter olika yrken. Två gånger om
året församlades, så vitt möjligt, alla munkar i huvudklostret till ett €iemcnsamr
möte, där allmän räkenskap lämnades, tvistigheter bilades och så den broderliga
endräkten alltmera befästades och alla krafter på nvtt inställdes på det genensamma målet: Herrens tjänst och själens fullkomnande.
omänskliga botövningar,

samt

i

Den av S:t Pakomius uppställda ordensregeln tjänade som förebild för senare
kloster i Italien och Grekland, ja intill S:t Benedikts framträdande i hela
västerlandet Från Egypten spriddes munklivets id6 och praktiska utövning
snart till Sinaihalvön, Palestina, Syrien, Mindre Asien, Armenien och Persien,
Stor betydelse för ordenslivets utveckling och senare historia i österlandet tillkommer S:t Basilios, den Store, som på 3oc-talet gav klosterväsendet i Kappadocien bestående regler. Ännu i dag leva de flesta munkar i orienten efter
denna regel och kallas därför Basilianmunbar.
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Dragningen till eremit- och klosterlivet var i österlandet genom många århundraden mäktig och alstrade härliga frukter av helighet och kyrklig vetenskap. Visserligen fanns ju där även många missförhållanden och osunda överdrifter. Men vid bedömandet av dem måste vi taga hänseende till orientalernas
allmänna läggning för mera uttrycksfulla former.
och särskilt vår "modernl"
Särskilt vid bedömandet av en för vär
uppfattning så främmande företeelse som-styliternas, "pelarehelgonens" liv.
måste vi försöka att tänka oss in i den österländska och den dåtida andan. Att
se en man, säsom Simeon, Styliten, upprätt stående på en omkring 3 meter hög
pelare, vars krona icke bjöd tillräckligt utrymme för att lägga sig ned, ja icke
ens för att sätta sig ned, att se honom stå där under bar himmel, utsatt för
vinder-rs och vädrets alla skiftningar; icke blott i dagar och veckor, utan i 37 är
blott till en början och undantagsvis fastbunden vid en påle i mitten av
-pelaren
ja,
år ägnat till att hos oss framkalla en rysning och har
- hansdetta
även under
egen tid mött m,vcken motsägelse och kritik. Men det är så
riktigt, vad en författare skriver: "Om man vill vinna en något så när riktig
bild av en sådan märkvärdig man, måste man ifrån början taga i betraktande
att vi här, ännu mindre än hos de övriga "öknens fäder", idag få använda den
västeriändska och den moderna känslans måttstock. Ett släkte av människor,
vrlkas sensualitet är nu en gång ymnigare, och vilkas inbillning är oförlikneligt
känsligare än vårt släktes, samt en tid, som i gott och ont är böjd till det utomordentliga, och vari den undergåencle hedendomen och den uppåtsträvande
kristendomen icke blott i det yttre utan även i människornas sinne och hjärta
iigga i en, rätt ofta oavgjort fram och tillbaka böljande, kamp med varandra,
detta släkte och denna tid behövde starkare medel, mera gripande förebilder
än vi i dag behöva och kunna fördraga. Overdriften, som frånstöter oss i dag,
var blott ett nödvändigt läkemedel mot den slappa njutningslystnad och den
degeneration, som i så många dåtida kulturkretsar hade gjort människorna mogna för undergången"n). Det lyckades tyvärr heller icke, att slutgiltigt hindra
denna undergång av den gamla orientaliska, kristna kulturen, som så rikt uppblomstrat i Orienten. Men med densamma dog också det kristna ordenslivet
alltmera bort, i synnerhet sedan den stora österländska schismen ryckt lös dess
starkaste hiärterötter.
I västerlandet var det framför allt S;t Atanasios, den store biskopen i
Alexandria, arianismens främste bekämpare, som i första hälften av 3oo-talet
på sin flykt till Rom och Gallien väckte intresse och hänförelse för ordenslivet
gencm sina gripande skildringar av de egvptiska eremiternas och munkarnas
iiv och framför allt genom "Den helige Antonins' levnadshistoria". I Rom och
hela Italien uppstodo takiga munk- och nunnekloster. Den dåtida Kyrkans
store ledare cch lärare: S:t Ambro,sius, S:t Hieronymus, S:t Angwstinus, Fwlgentius och andra uppträdde såsom vältaliga förespråkare för detta kristna levnadsideal, scm många av dem giort till sitt eget. Adla och välborna kvinnor, såsom
S:ta Paula från Rom mediina döttrar, de båda heliga" Melania och andra, föregingo med ett gott exempel i att skänka sig själva och hela sitt liv åt Kristus
och hans stora sak. I Gallien blevo de kloster, som .lrt Martinus ao Tours instiftat, icke blott centra för hela det religiösa livet i trakten utan också utgångspunkter för ett stcrartat utbredande av kristendomen och ordenslivet till
England, Irland och Skottland. Vi behöva här blott påminna om S.'t Patricb,,
Irlands apostel, som siälv en tid varit munk i klostret i Tours.
Men det västerländska munkväsendets egentlige fader är S;t Benedikt ao
Nursia (d. l+t). Den ordensregel, som han uppställt, är "den dyrbaraste arvedel, som tillfallit oss av den kristnade romerska kulturvärlden"u). Den är verkn) c. Kirch ibid. s. r19, f.
') G. Schniirer, Bonif atius.
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ligen en "helig regel" och gör ordenslivet verkligen till en "den gudomliga
tjänstens skola". De tidigare reglerna voro mer eller mindre skapade för orientalitlea förhållanden. S:t Benedikt anpassade deras idder och praktiska övningar
åt den nästerländ.tlea uppfattningen och västerländska levnadsvanor. De tidigare reglerna, som voro mera allmänt hållna. och vilkas praktiska anvisningar
icke tagit så mycket hänseende till individualiteten, hade ofta fört enskilda till
besynnerliga och skadliga kcnsekvenser. Alltför lätt kunde också, då en effektiv
kontroll saknades, odugliga, ja ovärdiga element genonl en "andlig dräkt" och
"sin tonsur" försöka att "beljuga både Gud och människor", såsom S:t Benedikt
uttrycker det. Ivrigt hade han själv studerat de mest ansedda asketernas, murlkarnas och kyrkofädernas skrifter. Han hade många förbindelser med betydande andliga män i sin tid. Egen erfarenhet i personligt ärligt strävande efter
den kristna fulikomligheten och mångårig andlig ledning av andra hade skänkt
honom en djup kunskap av människohjärtat. Såsom arvtagare av gammal
romersk anda ägde han en klar blick och stor organisatorisk förmåga. Så har
hans regel blivit ett verk av klok måttfullhet och förstående mildhet, men tilllika av heligt allvar i uppfattningen av den kristna fullkomligheten och dess
dagliga fordringar. "Conversio n'torurn", en verklig omvändelse och omdaning
av hela den inre och yttre människan, rnen framför allt av'den inre, det skulle
vara huvudfordran. S:t Benedikts regel ville på så sätt fostra en verkligt kristen
"Gudsfamilj", som, förenad i äkta övernaturlig kärlek till både Gud och människcr, samfällt och liksom oavlåtligen sjunger Guds lov och i glad och offerstark lydnad under den ende, gemensamme fadern, abboten, insätter alla sina
krafter till Herrens ära, till det gemensamma bästa och till befrämjandet av
sann och ädel kultur. Genom högtidliga, offentliga löften skulle den enskilde
viga sig tiil denna härliga livsuppgift och iova att i det kloster, där han upptagits, med Guds nåd uthärda intill livets ändeu).
Till slut ännu några ord om fruleterna, som detta träd i Herrens trädgård,
det katoiska ordenslivet, burit. Vi skola icke skriva mycket om den betydelse,
som tillkommer ordensfolket under det första årtusendet med avseende på
kristendomens utbredande och skapandet av den kristna kuituren. Det må vara
nog med aft. erinra om Nordens kristnande. Det var ju munkar, som för första
gången förkunnade kristendomen även här hos oss, likt tidigare i Västeuropa,
i England, Irland, Skottland och i Mellaneuropa. En stor del av Kyrkans
präster och väl den största delen av biskoparna togs den tiden ur ordensståndet.
Aven det dåtida ordensfolkets storartade insats för civilisation: för åkerbruk
cch hantverk, konst och vetenskap, ungdomsfostran och folkbildning, fattighjälp och sjukvård, förnekas väl icke av någon, som verkligen känner rill
historien.

Vi vilja här blott kort hänvisa till några frukter, som detta av Kristus själv
planterade träd så rikligt burit, men som man på annat håll så lätt glömmer
av och icke har mycken förståelse för. Först och främst det faktum att mäng,a
av dessa jungfrur och asketer, av dessa eremiter och munkar och nunnor ha
uppnått den kristna fullkomligheten, blivit alltmera Kristus likformiga. Många
av dem vörda vi ännu i dag såsom Guds utvalda helgon. Och genom att de
på detta, ofta så heroiska sätt strävat efter den kristna fullkomligheten och
icke varit nöjda med ett liv i halvhet och kompromisser, ha de blivit till ledfyr
även för de andra, vilka icke kunde eller icke ville följa dem på så branta
stigar. Gencm sin världfrånvända tillvaro och sitt liv, uppfyllt med frivilliga
offer och försakelser, påminde de även de andra om det gemensamma målet
öper denna jord och et'ter detta jordeliv. Såsom ett levande samvete och en
förkrossande dom stodo de alltjämt inför den helt jordiskt sinnade delen av
u) Jf. C. Kirch ibid. s. zrz, ff.
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mänskligheten. "Vad göra vi? Vad är detta?" utropade Augustinus, när han
för första gången hörde och läste om de egyptiska eremiternas och munkarnas
liv. "Dessa stå upp och storma himmelen, och vi vältra oss i denna jords
lustar!" Och han bc;rjade med allvar tänka på sin omvändelse. "Dessa här och
dessa där ha förmått det, varför skall jag icke förmå detsamma?" så frågade
han vidare, och beslöt efter sin omvändelse att gä samma väg.
Dessa bedjande och botgörande bröder och systrar i öknen och i klostret ha
helgat hela världen genom sina böner och sina offer. Vad andra felat genom
försumlighet och likgiltighet, ja ondska, ha de gottgiort och, genom att göra
mera än de varit förpliktade till, liksom utjämnat. Och denna utjämning skedde

icke blott i den övernaturliga ordningen, utan även i den naturliga. Redan
S:t Krysostomos (d.4o7) hänvisar på denna det katolska ordenslivets sociala
betydelse. Han skildrar en fattig mans känslor, när han plötsligen skulle se
sig försatt mitr i den omätliga lyx och den slösaktiga prakt, som utmärkte
teatern i Konstantinopel. "Se där", skulle han säga, "på danserskor slösar
man bort tusenden, medan jag trots hårt arbete måste svälta". Och så blir
han uppfylld av ovilja, smärta och vrede. Han knvter näven mot de rika.
Men hans hjärtas stämning blir en helt annan, när han besöker munkarna
Där möter han medlemmar
dem visserligen som verkligen leva som sådana
-.
ur högättade släkter;
ur rika och ansedda familjer, ja t. o. m. avkomlingar
män och kvinnor, som i världen kwnnat föra ett liv fullt av ära och njutninq.
Men alla äro iklädda fattiga kläder, äta enkelt, arbeta flitigt och äro glada
och lyckliga mitt i alla försakelser. Fattigdom och umbärande, möda och arbete visa sig nu i ett helt annat ljus. Den fattige nannen går bort igen med en
känsla av frid och tillfredsställelse, ty, så slutar S:t Krysostomos, "hos munkarna finner den fattige tröst i sin fattigdom, och den rike lär sig dygd och

enkel förnöjsamhet".
Jos. Gerlacb.

NORDPOLMISJONEN OG DENS MENN.
ET KAPITEL AV DEN KATOLSKE MIS]ONS HISTORIE I NORGE.
(SIuttet fr. sid. ro7.)
DE FORSTE MISJONSSTASJONER GRUNNLEGGF,S.
l\ /I "t må aideles ikke tro at Nordpolmisjonens prester nu forelobig slo sig til
lVl
ro for bare å ofre sig for det nyoprettede skoleinternat i Alta. De utviste tvertimot cn overordentlig stor virketrang og brente av apostolisk ivet
ved tanken på det veldige område som var stillet under mgr. Djunkowskis
hyrdeomsorg. Neppe var den Apostoliske Prefekt hjemme igjen i Alta efter

sin kollektreise i utlandet, for han utsendte de farste misjonrrer. Det var pastor
Bernard som var ledsaget av en ung fransk prest Baildozn fra Reims
- visstnok
ankommet til Norge sammen med mgr. Djunkowski efter dennes kollektreise.
IVIålet var det fjerne I s I a n d hvor de to prester skulde begynne sin virksomhet i Grundarfjodur, antagelig fordi der her foregikk en tilstromning av franske
fiskere som trengte sjelesorg. Våren r856 landet så prestene i Seydisffordur hvorfra de red over land til Grundarfjordur. Her oprettedes et provisorisk kapell
og prestene begynte meget snart å samle tilhorerskarer om sig, skiont fordommene, som rimelig var beredte dem store vanskeligheter. En hoist interessant
skildring av de to edle presters forste virksomhet finnes i det islandske tids-

skrift Eintreidin (zz. ärg. z. hefte), hvor en kjent islandsk dame, fru Anna
Thorlacius, gir en meget sympatisk beretning om de franske prester, som stod
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i nxrt vennskapsforhold til hennes familie. Srrlig må pastor Bernard ha vrret.
en overordentlig fron'r og edel personlighet. Det vakte derfor sorg i vide kretser,
da prestene om våren r8y7 henla sin virksomhet til Reykjavik. Her innkjoptes
eiendommen Landakot hvor fremdeles den katolske misjonsstasjon har sitt sete
med sin nyreiste domkirke, sin bispegård og sitt store St. Josefs Hospital. Kort

efter måtte pastor Bernard forlate Island, men pastor Baudoin fortsatte hans
virksomhet ennu i en rekke av år, tildels under store vanskeligheter, da religionsfrihet forst innfortes på Island i Å74. Ennu i r9z9 stod pastor Baudoins hoist
beskjedne lille trekapell på Landakot ved siden av den nyreiste katedral, men
det er nu nedrevet da bygningen var helt falleferdig.

Pastor Baners kirke og prestegård

i

Torshavn pä Fe,rfryane.

Her skal ikke gjores rede for den utvikling misjonen på Island senere har
gjennemgått, bare nevnes at pastor Baudoin også fortsatte sin virksomhet i
Reykjavik efter Nordpolmisjonens ophevelse i Å69. Han stod således fra dette
år av under den Apostoliske Prefekt forDanmark og vedblev å virke på Island
til kort for sin dod i t876.
Den neste misjonrr som utsendtes fra Alta var pastor loban Georg Bauer,
også en av de store, beundringsverdige apostelskikkelser som Nordpolmisjonen
hadde fått i sin tjeneste.
Det apostoliske arbeide som blev betrodd ham, var om mulig ennu mere krevende enn pastor Bernards.
Langt ute i havet ligger en flokk berggrä oyer. De ligger der for sig selv,
omsuset av frådende, hvit brenning, vernlose mot naturens hensynslose krefter.
I de trange sundene går strommen elvestrid og ubendig, og fjellene stiger bratte
med tåkeskavler om toppene. Hav og storm har herjet, så her er snaut og skogbart, stein er det eneste som finnes til overmåI.

Det er den gamle norske utbygd Fe,royane med sin lille hovedstad
Torshavn. Her var det pastor Bauer steg iland våren r8;7 for å begynne

et virke som må avtvinge den dypeste beundring og rrbodighet. Skal man få
et lite innblikk i de vanskeligheter som motte det ensomme trosbud, L,ar man
stifte bek.jentskap med et brev som pastor Bauer i r859 sendte Nordisk Uge-
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blad t'or leatholslee Kristne i Kjobenhavn, det eneste da eksisterende katolske
tidsskrift i Norden. Det gjengis her:
"At Flere siden mit snart toaarige Ophold her bekymre sig mere om Religionen end tilforn og faae en bedre Mening om vor h. Kirke, kunne visse
Folk naturligviis ikke taale og begynde paa alle mulige Maader at udspye deres
gift. Den simplere Almueklasse kunde man endnu lettere tilgive dette, omendskjont Een eller Anden ofte gaaer for vidt, men hvad skal man vel sige
dertil, naar selv den herverende Doctor udskjelder Folk paa offentlig Gade,
saaledes som han har gjort for nogle Uger siden, da han tilfrldigviis saae en
Kone at komme ud af mit Huus. Da Konen forsvarede sig og sagde, at hun
io havde veret hos en Prcst, en Gudsmand, svarede han;'Ja, hos Djrvelen
har du v&ret, og din Sjel brander allerede i Helvede'. Kun med Nod og
neppe undslapp hun uden Prygl. Jeg skrev derfor til Hr. Doctoren et alvorlig
Brev, hvilket han besvarede meget grovt. Jeg skal' kun anfsre nogle Steder
af samme. Saaledes skriver han f. Ex. ordret: 'Det skulde gkde mig, om det
kunde lykkes at demaskere En af Loyolas Disciple. Naar De har troet det
Deres Pligt at tilskrive mig i Anledning af mit saakaldte Had til den katholske
Kirke i Ord og Gjerning, og derfor ledsagede disse Yttringer med hoist forrrrrmelige Ord, da vil jeg kun afvise med Foragt en saadan Mangel paa Takt.
Det maa dog vrre Dem bekjendt, at vi Protestanter ikke anerkjende Biskoppen
av Rom, og ubetinget forkaste hans Leresetninger som falske og stridende imod
Evangelier og Apostlenes Skrifter, og betragte Katholicismen som en falsk
Lxre, et verdsligt Institut under et konstigt religieust Skalkeskjul. Den h. Skrift,
som med Grund er forbudt Katholikerne, bekrefter dette, og Historien bestyrker

det endydermere, og de, der forkynde saadan en Lxre, betragtes falgelig som
falske Lerere, og som en saadan maa vi ogsaa betragte Dem, naar De agter at
gjore Proselyter. Det er en hellig Pligt for os, ved alle Leiligheter at. advare
Folket imod det papistiske Msrke og at stille denne falske Lrre i al sin Usselhed og Nagenhed frem for Folkets Ojne. Desuden har dette Land, som De vel
veed, tidligere v&ret tyranniseret af det katholske Hierachie, og Reminiscentserne deraf ere endnu tilstede i Folket og behove kun lidet at opfriskes, for
at trrde frem for Indbyggerne som et Skrrkkebillede i al sin Forfrrdelighed'. . .
I denne Tone er hele Brevet affattet. Denne Mand, som selv ikke har for en
Skilling Tro, har ogsaa for lx.ngere Tid siden revet et Kors og en lille Medaille
af en syg Mands Bryst, kastet dem paa Jorden og, som man siger, traadt paa
selv havde anmodet mig om disse Gjendem med de Ord, at Manden
- som saadanne
Ting
havde hengivet sig i
stande, da jeg ellers aldrig bortgiver
Djrvelens Kloer. Ogsaa imod Frelserens hellige Moder- har han udstsdt skammelige Bespottelser. I sit Brev truede han mig ogsaa med at indgive Anklage
mod mig, som jeg tenker, han nok vogter sig derfor, thi han vilde kun hoste
Skam deraf. Med hvilken Taalmodighed mine to stakkels Katholiker maa lide.
lader sig ikke sige, og man maa virkelig undre sig over Opfindelsen af de Spotog Skjrlsord, hvormed de blive forfulgte af de @vrige. Selv Saadanne, som
ilike engang ere katholske, men kun soge at forsvare den katholske l-rre, ere
udsatte for lignende Plagerier. Saaledes har man f. Ex. forst for nogle Dage
siden slaaet en agtverdig Mand fra Torshavn i Ansigtet, saa at han endnu
brrer Sporene deraf, og kastet ham ud af Baaden i Vandet, blot fordi han
tog den katholske Religion i Forsvar. F{an er uden Tvivl en af de bedste
f'amiliefrdre i Thorshavn og har med Taushed taget imod det. Jeg veed selv
ikke, sagde han til mig, hvorledes det kom, at jeg kunde v&re saa taalmodig
ved det."
Som man ser av dette brev var vanskelighetene ingenlunde små da pastor
Bauer begynte sin virksomhet, men han opgaY ikke motet og allerede i 1819
hadde han fått reist en trekirke som rummet zoo tilhorere og ved siden av denne
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en prestebolig med en stor have. Det sier sig selv at pastor Bauer fra tid til
annen måtte få sig en medhjelper, iser når han drog på kollektreise for sin
misjon. Således virket f. eks. italieneren pastor Mausa der et par är som kapellan, og belgieren pastor Blanclee, som senere grunnla misjonen i Halden, virket
der en tid med den senere norske prest pastor E. A. lVang som sin medhjelper
og ministrant. Pastor Bauer optok i det hele 8 ä ro konvertitter og hans kirke
var stadig fylt av interesserte tilhorere. Da i 1869 Nordpolmisjonen blev op-

hevet og Fuoyane i kirkelig henseende kom under det nyoprettede danske
Apostoliske Prefektur, nedla pastor Bauer sin virksomhet og reiste hjem til
Bayern hvor han [ä är efter dode. Men med denne store manns bortgang var
agsä Fx.ray-misjonens skjebne beseglet. Den Apostoliske Prefekt for Danmark
sendte visstnok 2 prester til Torshavn, rnen da disse fant vanskelighetene for
store, ophevedes Misjonen i Torshavni r872. Den hellige Stol gav visstnok sitt
samtykke til Misjonens ophevelse, men påla det danske Prefektur hvert år
å sende en prest som kunde medde]e de hellige Sakramenter både til de stakkars
isolerte katolikker i Torshavn og i Reykjavik (hvor man også hadde ophevet
misjonen). Pastor Bauers eiendom blev solgt, hans kirke omdannet til dansesal og senere nedrevet, men hans prestegård med den haven han selv hadde
anlagt og som var blitt en ren severdighet, står den dag idag som et vemodig
minne om den store sannhetens nybrottsrnann som aldri mistet motet og aldri
gav op. Da i r91 r den katolske misjon ved kardinal van Rossums initiativ
gjenoprettedes i Torshavn under ledelse av den unge energiske prest E. Boekenoogen, var der ennu gamle folk som minnedes pastor Bauer og hans virksomhet.
Det er ennu et lysende navn i Nordpolmisjonens historie ved siden av Bernard
og Bauer. Det er pastor Andreas Boller som blev det neste trosbud som utsendtes fra Alta. Om ham og prestene Bernard og Bauer sa avdode pastor
Erik Vang til nedskriveren av denne beretning: "Det var i sannhet apostler og
helstopte personligheter beredt til å ofre alt for å fremme Guds rikes sak. Vi
andre rekker dem ikke til knerne".
Det var naturlig at man nu tenkte på å oprette en menighet i N o r dNcrges storste by, Troms6. Hit kom pastor Boller i r8y9. Han leiet en
stor sal hvor han preket hver sondag og flere ganger i uken. Allerede den 14.
desember samme år blev den fsrste konvertitt optatt. I r86o kjapte det Apostolisk Prefektur en storre eiendom i den centrale bydel tilhorende konsul Holst.
Kjopekontrakten er av 3c.. januar dette år. Eiendommen kostet yooo sDeciedaler. Den bestod av den nuvarende prestegård, som antagelig skriver sig fra
rSro-zo-årene. og den tilligeende tomt hvorpå kirken senere blev opfort.
Forelobig blev der innredet et kapell i eiendommens bakgård. Det varte imidlertid ikke lenge for Vår Fru kirke reistes. Den blev nemlig vigslet z. februar
r86r og har, i all fall i det ytre, bevaret sitt oprinnelige utseende. Menigheten
i Tromso har i årenes lop hatt. adskillige Drester, hvorav mange kun virket en
kort tid som kapellaner. Den har allikevel i mange henseender kunnet stå som
forbillede for de senere menigheter med sitt utmerkede samhold og sin kirrlighet til den kirkebygning som pastor Boller reiste. Allerede i r86z drog pastor
Boller til Vick i Skottland, hvor pastor Bernard i r86o efter sin tilbakekomst
fra Island hadde oprettet et par misjonsstasioner. I begynnelsen av samme år
skjedde der en forandring i ledelsen av Nordpolmisionen, idet mqr. Djunkowski
nedla sitt embede og forlot landet. zo. april 186z utnevnte den hellige Stol
Bernard til hans efterfalger som Apostolisk Prefekt.
Om de skiftende prester i Tromsa er oplysningene ikke fullstendige. antagelig
fordi de fleste av dem bare opholdt sig en kort tid i landet, hvor de klimatiske
forhold viste sig ä vrere uheldige for fleres vedkommende. I Å62 virket således en polsk prest, pastor Antoniws, som Bollers stedfortreder med italieneren
pastor Movica som kapellan. Da Boller i 1863 kom tilbake til Tromso bragte

rt9

K. Kjelstrup.

han med sig en ung tysk prest, pastor Becr, som kort efter sendtes til Alta
hvor en pastor Maest'rancb., belgier av nasjonalitet, på den tid ledet misjonsstasjonen. Pastor Antonius blev kalt hjem, rnen pastor Movica var ennu et år
kapellan hos pastor Boller. Flvad pastor Beer angär, forlot han efter kort tids
forlap Misjonen og reiste hjem til Tyskland. I 1866 kom en fransk prest,
pastor Pret'lier, til Trornso, hvor han en kort tid arbeidet sammen med pastor
Boller, hvorefter han drog til sitt bestemmelsested, Alta. Oeså han led imidlertid under de uvante klimatiske forhold, og vendte snart tilbake til Frankrike.

I

1866 kom også den senere så velkjente franske prest, pastor Claude Dumabut
Tromso, efter å ha virket et år ved stasjonen i Vick. Kort efter drog pastor
Boller på en kollektreise til utlandet og efterlot pastor Dumahut som sin stedfortreder i Tromss. Denne måtte også av og til opholde sig i Alta, hvor pastor

til

Maesfranck hadde nedlagt sin stilling for å forsoke å grunnlegge en stasjon i
Trondhjem. Han blev der imidlertid bare en kort tid og reiste så til Amerika.
I 1867 kom pastor Boller tilbake til Tromss medbringende en ung tysk lerer,
den senere prest Clernens Hagemann. Denne opholdt sig bare et är i Tromso,
hvor han som forberedelse til sin inntreden i et presteseminarium leste latin
og norsk med de to prester. Hagemann kom tilbake til Norge som prest forst
i :,879 og innla sig store fortjenester av sin virksomhet, iser i Hammerfest.
I r868 reiste også pastor Dumahut på kollektreise til sitt fedreland, medbringende to Tromso-gutter som skulde til .|esuitterkollegiet i Amiens. F{ssten
samme år kom igjen en ung fransk prest, hvis navn ikke skal glemmes, som
kapellan til Tromss. Det var pastor Plasse fra bispedammet Lyon
- den
så
samme som senere efter sin inntredelse i Salettinernes kongregasjon, virket
mange år i Nordland og Finmark og vant alles hjerter ved sine ypperlige egenskaper som menneske og prest. Efter et års ophold i Tromso forflyttedes pastor
Plasse til Alta, og pastor Boller blev nu et år alene i Tromso. I r87o kom
imidlertid pastor Dumahut tilbake fra sin kollektreise og blev pastor Bollers
stedfortreder mens denne i to år sokte å innsamle midler i U. S. A. Sammen
med Dumahut kom en belgisk prest, pastor Dwcltåne, som efter to års ophold i
Tromso ansattes i Alta, hvor han blev til r875, da han kom tilbake til Tromso
og blev kapellan hos pastor Plasse som nu var blitt sokneprest. Ennu en prest
må nevnes som i denne forste tid hadde sitt virke i Tromso. Det var den unge
belgiske prest Deleiöre, som, efter et virke på Island, hadde opho,ldt sig en
stund i Christiania og blev sokneprest i Å77, i hvilket år pastor Boller ansattes i hovedstaden som pater Stubs efterfolger ved Sr. Olavs kirke. Denne
pastor Dekiöre medbragte et betydelig bibliotek som han efterlot i Tromso da
han et år senere trådte ut av Misionens tjeneste cg begav sig til Amerika.
Ingen prest var imidlertid så lenge knyttet til Tromso som pastor Boller, som
praktisk talt.var sokneprest der fra r859 til r87i, om han enn oftere var fravarende dels på kollektreiser og dels i Skottland.
Som ovenfor nevnt hadde den hellige Stol imidlertid i 1869 ophevet Prafectura Apostolica PoIi Arctici, idet der samtidig oprettedes apostoliske
pref ekturer f or Norge og Danmark.
Derved blev jo
både Island og Fxroyane lssrevet fra sin kirkelige forbindelse med Norge, og
begge steder ophevedes den katolske Misjon efter få års forlop, idet danskene
fant det frukteslost å fortsette det arbeide som Bernard, Baudoin og Bauer
med så stor nidkjrrhet og offervilie hadde påbegynt,
Det blev Nordpolmisionens hoit fortiente Apostoliske P r e f e k t B e r n a r d
B e r n a r d som blev den forste overhyrde over Pret'ectura Apo.etolica Norztegiae. Som for nevnt fratrådte mgr. Etienne Djunkowski sin stilling i 1862.
Mangt og meget er blitt skrevet og sagt om årsakene til denne manns fratreden. Her skal kun citeres hvad pater Plasse. som io hadde kjent ham meget
godt, skriver om ham i sine efterlatte optegnelser: "Mgr. Djunkowski var en
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meget lrrd og dyktig prest, men forst nylig omvendr fra det russiske skisma.
Han viste sig sn;rrt ä vrre altfor lite grunnfester i sin nye tro ril å kunne stå
i spissen for en misjon, og det ganske alene, langt borte fra det katolske livs
centra og geistlige medbrodre".
Som enhver vet er der nok av personer i våre protestatltiske land som med
skadefryd peker på menneskelige skropeligherer hos karolske geistlige. Slike
folk gjor jo alltid en elefant av en fiue. Det er derfor såre vanskelig efter så
mange års forlop å kunne avsi en rettferdig, objektiv dom om de skavanker Kirkens motstandere anklaget mgr. Djunkowski for. Sikkert er det imidlertid at
Rcma fant det tilrådelig å be ham nedlegge sitt embede, og ar han ennu levet
i adskillige år i sitt fedreland hvor han avgikk ved dsden i r87o.
Om det siste år av Nordpolmisjonens eksistens skal bare noteres at Prefekt
Bernard i r86y flyttet sin residens fra Alta ti| IVick i Skottland, og det folgende år fikk han av Propagandakongregas;'onen tilladelse til ä ta bolig i
Kjabenbavn, visstnok fordi det således falt ham lettere ä forera reiser på köntinentet for å innsamle midler til sitt Prefektur. Det må i denne forbindelse
erindres at der i Danmark ennu ikke var oprettet et eget Apostolisk Prefektur,
men de danske katolikker stod under biskopen av Osnabröck i Tyskland inntil 1869, da Danmark blev et eget Apostolisk Prefektur med mgr. Herman
Griider som overhyrde.

K.
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EN DÄG ÄF KLEMENS HOFBAUERS LIV.
[az lemens Hofbauer lsftede begge Hrnder og fremviste sine tomme Haandl\ fl"d.r. Samtidig rystede han paa Hovedet. I hans Ansigts levende Trek

lestes dyb Beklagelse.
Lentmen fra Gaardsrummet ind til Husets Kskken blev slaaet i med et lille,
skarpt Smrld. Saa havde altsaa Broder Kskkenchef udleveret sin sidste Skorpe
og gik smaask€ndende rundt fra Ildsted til Hylde, og fra Hydle til Bord: ikke
en Krumme, ikke en Draabe Melk, ikke et Gryn, endsige da et Kodben at

lave Mad af til ncste Dag!
Klemens Hofbauer horte Smeldet og vidste med visioner Klarhed, hvad
Manden nu trnkte og foretog sig. Hans cgen Situation vär omtrent den samme.
Hver Mont, han havde Raadighed over, var rullet. Og endda stod der en
uhjulpen Kvinde foran ham. Her i \flarschau var der ingen Bund i Elendigheden.

Folk kom i Flokkevis her til St. Benno, verdige og uverdige mellem hverandre. Flest af de sidste. Redemptori_stbrodrene hjalp, saahnge de kunde.
Unciertiden lengere. Situationen i Dag var saadan set ikke noget uvant. Maaske
skulde man skeine skarpere mellem dem, der sogte Hjelp. Dette raadede
Administrator til. Men var det let at sette en Grrnse, naar Noden tilsyneladende var cns blandt alle? Og var den aandelige Nsd ikke dybest hos den,
der bare kom for at. faa Mad eller Penge, og som til sin materielle Ulykke
faiede den sjalelige, som bestod i, at man hyklede en Fromhed, man slet ikke
besad? Og havde man ikke ofte haft Erfaring for, at Mennesker netop gennem
de Kerlighedsgerninger, som uventet og ufortjent vistes dem, havde forandret
deres Sind og Hu og var begyndt et nyt I-iv?
var Tilfelde nok, som
- Der
beviste det! Paa den anden Side havde man haft
en Invasion af Joder, som
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nok lod sig dobe, _men som ikke lod denne Akt indvirke synderligt paa deres
Handel og Vandel. Renselsen fra Synd battede ikke ret lenge pia äen Slags
Folk. Der kunde v€re noget i Mundhelder om, at hvis en jodi skulde vrie
sikker paa Himlen, saa burde man straks efter Daaben drukne ham i Veichselen.
Naa, det var nok ikke bare Jaderne, det gjaldt! Alle havde en Rem af den
Hud. NI:rn havde det selv. Man saa det hos andre. Man saa det dagligt.
Det polske Folk, der havde stridt som en Love for sin Selvstrndighed, var
efter Nederlag og Hargning blevet er Byrte for Depression. Hovedstaäsbefolkningen, som havde udholdt Krig og onde Kaar med ophojet Heltemod, svalede
sin brendende Bitterhed efter Nederlaget i et Hav af Udskejelser. Hvad havde
man ikke for Aje af Armod og Synd! Hvorledes skulde man vel vare indrettet for at undlade at hjxlpe? Selv om man ofre savnede de til Hjelp en nsdvendige materielle Midler!
Man var dog udsendt af Vorherre netop for at tage sig af de forladte Sjrle.
Vorherre havde ogsaa altid hjulpet. Ofte i yderste Ojeblik, men altid, inden
det var for sent.
Og, tenkte Klemens, var han og hans Frller ikke i Besiddelse af Rigdom,
saa besad de i alt Fald Krafter. De talte iblandt sig Mennesker, som var-fyldt
af Jesu Kristi Aand, og som hungrede efter Retferdighed. Deres Opgave saa
de i at omstyrte Syndens Regimente i Sjelene og i at udbrede den helligä romerskkatolske Kirkes Grundsetninger for Liv og Moral. Nej, der var ingen Aarsag
til at tabe Modet. "Bed, og I skal faa!", havde Herren selv sagt, og Herrens
Ord var saa godt som gjort Gerning.
Klemens Hofbauer rettede sig op og hrvede Hovedet, hvis strrke Profil
lyste imod den morke Mur. Han var i Begreb med at gaa ind i Huset.
Men sandelig! Var Konen fra far ikke blevet staaende! Lige indenfor Porten
stod hun, akkurat som om hun ikke vidste, hvor hun skulde gaa hen. Hun
havde dog nikket, da han bad hende gaa hjem for at komme igen i Morgen!
Hvad var der mon i Vejen med hende?
Hun saa ud som en yngre Kvinde. Morkhaaret var hun. Tjavserne stak ud
under Hovedkledet som Kviste fra en Lyngtot. Hendes Klader var sammenrimpede og ikke ga.nske hele, men hun var proprere at se til end de fleste af
dem, som kom her. Hofbauer kendte hende ikke. Han havde varet ked af
at maatte lade hende gaa tomhandet bort forste Gang.
Han gjorde omkring og gik hen til hende.
Hvad Konen fortalte, adskilte sig ikke synderligt fra de Beretninger, Klemens
Hofbauer var vant til at hore. Hendes Egtef xlle var dad, og med to sultende
Born sad hun tilbage, uden Penge og uden Skgt eller Venner i Byen. Selv
var hun udhungret til det uhyggelige.
"Jeg vilde ikke have ulejliget Dem, Pater", sagde hun, "hvis ikke De en
Gang havde hjulpet 'Wladimir".
"Vladirnir
Hofbauer tenkte sig om.
-." En
- Bror.
"Han er min
ung Msller. Under Belejringen laa han saaret her.
Han har fortalt om Deres Godhed mod ham
hvorledes De med
- - og om, Pater",
Deres Bon kunde raade Bod paa alt. "Den hajuvrrdige
sagde han,
"laa fora:r Tabernaklet og bad for os, og deraf randt Velsignelse til Legeme og
Sjel".
J.g ved, det er sandt. Det passede paa Vladimir. Fra en vild
- han
Krabat- blev
til en from Mand, en god Agtemand, en god Far for sine
Born. Hans Virksomhed blomstrede. Han er rig trods de onde Tider. Det
gaar ham godt i alle Maader."
Hofbuaer saa undrende paa Kvinden. Naar hun havde en rig Bror, hvorfor
sogte hun da ikke til ham?
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En Dag af den hl. Clemens Hofbauers Liv.
Som om hun havde lrst Paterens Tanker, fortsatte hun:
"I flere Aar har jeg ikke set Vlaimir. Jeg giftede mig uden min Families
Samtykke og imod dens Vilje. Min Mand var anderledes end Mrndene i min

Slegt. Men nu, han er dod, vilde jeg gerne vende tilbage. Derfor kom jeg
her for at hente Raad. Min mindste ligger syg. Penge til Lrgemidler og Mad
har jeg ikke, og far Barnene er raske, kan jeg ikke drage de fire Mil ud til
Mollen."

Klemens Hofbauer grundede lidt. Saa spurgte han Konen om hendes Boprl.
Hun nevnede Navnet paa en fattig Gade i Byens Udkant.
"Naar jeg ved Raad, skal jeg sende Bud", sagde han. "Men gaa nu hjem
og bed! Bed om, at Gud vil tage Bsrnene i sin Varetrgt, oB at FIan vil vise
den Vej, som passer Ham. Den skal nok vere den rette. Intet er umuligt for
F{erren."

"Jeg ved det", sagde Konen. "Han er de faderloses Fader."
Ordene rorte Hofbauers Sind paa en forunderlig Maade. En Gang, for
mange Aar siden, havde hans egen Mor sagt noget lignende. Da var han selv
et Barn paa seks Aar, og hans Far var lige dod. Hans Mor havde tagct ham
ved Haanden, fort ham hen under den korsfestedes Billede, og idet hun havdc
hevet sin Haand op mod Korset, havde hun sagt: "Fra nu äf er Han din Fader.
Denne fattige
Pas paa, at du aldrig gar noget, som kan bedrove Ham!"
- havde
haft.
Mor havde den samme Fortrostning til Gud, som hans Mor
Klemens lod sit Blik glide hen over Flusets Murflade. Bag disse Vrgge skulde
tresindstyve Munde masttes. Ligesaa mange Legemer skulde kkdes. Og i denne
Stund fandtes der hverken Mad eller Penge til at fremskaffe den for. De sunde
vilde komme til at gaa sultne i Seng, de syge maatte savne deres Styrkedrikke.
Syge var der desverre mange af. Hver Aften kom een eller anden Broderf hjem
fra sit Barmhjertighedsabejde blandt de fattige med en Sygdom i Kroppen. I
lang Tid havde det veret et Hundevejr, omend det nu var ved at blive bedre.
Det daarlige Fodtoj holdt ikke Vede og Plsre ude. Ordensdragterne var tyndslidte og utilstrckkelige i Kulden. Derfor laa der nu inde i Cellerne en halv
Snes Feberpatienter. Den gamle Ministrant var lidende. Han i det mindste
burde have noget kraftigt at spise, saa han kunde komme til Krrfter igen, ellers
vilde det vedblivende gaa ned ad Bakke med ham. Og der var Gartneren, den
flittige, fromme Gartner, som inden han blev syg, havde fastet altfor meget!
Det var haardt, at hans Aftenkost skulde vrre det klare Vand og intet andet!
Men Gud vilde hjelpe. Klemens var ikke i Tvivl derom. Mange Gange far
havde Han hjulpet, ogsaa naar det saa msrkere ud, end det saa ud i Dag. Gud
havde altid hjulpet i rette Tid. For rette Tid, det var, naar Guds Time slog.
Det var ligesaa sikkert, som at Himlen var blaa, og at Gr€sset var grant.
Havde ikke Gud standset Solen i Gibeon og Maanen i Ajalons Dale? Havde
ikke Gud faaet Kilder til at springe frem af golde Klipper og Manna til at
dale over Orkenenl Havde Han ikke ladet Faraos FIrr synke i Bo,lgerne og
paa Mose's Bon frelst Israels Folk? Havde Han ikke bragt Elias Fode paa
Ravnenes Vinger?
Jo! For den sterke

Tro, for den trygge Tillid aabnede Himlen sig, og Guds
Gaver stron-imede fra den ned til Menneskene.
I Aften havde Klemens ikke eet Menneske at gaa til. I Tankerne gennemlob
han Rekken af sine Kendige og bedomte Mulighederne for deres Hjrlp. Ikke
een af dem, han lod passere Revy, vilde i denne Stund kunne bistaa ham. Men
han havde Gud. Kristus, vor Herre selv, var till Stede for det samme. Hvad
et skrobeligt Menneske ikke evnede at udtenke, vilde den kere Frelser kunne
ordne i en Haandevending. De fattige Brodre vilde faa Mad. Kvinden med
de sultne Bsrn vilde blive hjulpet. Det var ingen Tvivl om den Ting.
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Det har forst vcret hans Tanke at. gaa ind til de syge Brsdre og tale til dem.
Men netop nu straaler Korset paa Kirkens Tag i Afteruolen. Uvilkaarlig drages
hans Fsdder mod l(irkedsren.
Under Hvalvet er der stille. Gennem farvede Ruder skinner solen med
gylden Glans og med purpurrode straaler. Intet Menneske er herinde. Men
Klemens er ikke alene. Himmelens og Jordens Herre er ham ner.
Klemens Hofbauer ved, ar ogsaa Hjelpen er n€r. F{an, som er Lyset i
Rrdslernes Nat, Han, som utallige Gange har sendt Trost til Bsrn af denne
haardt provede Bv, FIan vil ogsaa v€re tilrede nu.
Klemens ligger paa Knr foran Alteret. Den sorte Ordensdragt flyder sonr
en Skyggeplet hen over Fliserne. Hvidt lyser hans Ansigt mod dä morke Kvadersten. Da rejser han sig med eet i sin fulde Hojde. Han lofter sin Haand
og banker paa Tabernaklets Dor:
"Herre! Nu er det Tid! Du faar hjelpe os nu! I denne Stund som utalte
Gange for!"

Da Klemens treder ud, blendes han af Solen. Han horer Vognrummel i
Porten, men han kan ikke skelne, hvad det-er. Det ser ud som en Fragtvogn,
forspaendt med et Par svere Heste.
Nu drejer Vognen ind i Gaarden. Den korende blotter sit Hoved og sriger
ned. Det er en sv&r Mand. Han er ligesaa godt klrdt, som hans Heste er
godt fodrede. Han n€rmer sig Klemens Hofbauer.

",lJrvrrdige Fader! De husker mig sagtens ikke. Men De har en Gang
mit Liv. Under Masakrerne i fireoghalvfems tog De og Deres Brsdrå
mig i Pleje. Men De gjorde mere end redde mit Liv. De reddede ogsaa min
Sjel. Ofte i de forlobne Aar har jeg trnkt paa Dem. Naar De hevede den
hellige Hostie mod Himmelen, folte jeg, at Gud sandelig var til Stede. Naar
De loftede Monstransen, da var det, som selve Guds Sol skinnade paa os.
Det er ikke at vente, at De skulde kunne huske alle dem, De har ovet godt
imod, og De har sagtens gelmt Vladimir, Mollersn
- --"
"Vladimir
Nej, selv om KL:mens sliulde have glemå.i ur'tg. Molreddet

ler, saa er han- i -".
hvert Fald i Dag blevet mindet om ham.
"Men i hvilket Ä,rende kommer du her, min Son?"
"Fcr at betale et lille Afdrag paa en gammel Grld. Et Lrs Korn er vel ikke
Alverden, men Mad til nogle Munde kan det dog blive til. Og et Par Guldstykker vil jeg gerne skanke til Deres fattige. Dem har De vel nogle af endnu?"
"Dem er der aldrig Mangel paa, Vladimir. Cg Vor Herre velsigne dig,
fordi du har trnkt derpaa! Han har selv sendt dig hertil, endda i et dobbelt
,lErende. For mindre end en Time siden har din Ssster varet her. Hun trcnger
til din Bistand det snareste, ske kan, og til din Beskyttelse i Fremtiden.
Lad
- kan
nu Hestene sprnde fra, og kom saa ind, at vi kan tales ved om, hvad der
gores for din Soster og de smaa!"
Men medens Vognen bliver knset for sin dyre Fragt, og medens Administrtor
paa Stand faar tusket et Par Tonder Korn bort for Kod og Vin og Fisk, saa
baade syge og sunde kan faa en haardt tiltrrngt Nadver, soger Klemens Hofbauer atter ind i Kirken.
I sin sorte Dragt og med det klare, skonne Ansigt lsftet mod Hojaltret knrler han ned for at opsende sin Tak til den Herre, som altid hjrlper, naar Hans

Tid er inde' og derfor altid hjalper i rette Tid'
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FnÅx cRE DOS TORN.
S. S. Konference i Lund.
Ifalge Meddelelse fra stud. polit.
Tove Rasmussen, Kobenhavn, afholdt I. S. S. (International Students
Service) eller "Veltstudentenwerk",
som Organisationen hedder i tysktalende Lande, i Pinsen en Konference i Lund. I. S. S. er en Organisation, som varetager de studerendes
Interesse over hele Verden, og som
ssger at faa et Samarbejde i Gang
mellem de forskellige Landes studerende Ungdom. Emnet for Konferencen i Lund var "Bildung und Ausbildung der Studenten". Konferencen var lagt afi paa kun at omfatte
Delegerede fra de smaa demokratiske
Lande: nemlig Svejts, Holland, Norge, Sverige og Danmark
ca.
- i alt
var 4
4o Delegerede. Blandt disse
Katholiker: r fra Holland, z fra
Svejts og en fra Danmark. Srrlig
bemarkelsesverdig var, at en af de
officielle 3 Talere var den hollandske
Katholik van Melsen (doktor i Kemi),
som talte om "Mittel und Vege zur
Erreichung unseres Bildungsideals".
Hr. van Melsen var officiel Reprrsentant fra de hollandske katholske
Akademikere. Selve Foredraget var
ypperligt og af stor Betydning, idet
Hr. van Melsen som Naturvidenskabsmand fik en Chance til at vise
bl. a. nogle danske og svenske Naturvidenskabsmr.nd, at der er en uimodsigelig Klarhed og Logik i baade at
vere Katholik og Naturvidenskabsmand. . . Det gjorde Indtryk paa de
tilstedevrrende, at det netop er ved
de katolske Universiteter i Holland
og Svejts, at man faar den bedste
og mest omfattende Undervisning i
Fag som Sociologi, Filosofi o. lgn.,
idet man netop udtalte, at det var
en beklagelig Mangel ved de andre
Universiteter, at de Studerende stod
totalt uden Kendskab til disse fundamentale Problemer, naar man da
ikke ligefrem har disse F"g som

I.

Studiefag.

I)en kristne

i

2o:e seklet.

Den bekanta månadstidskriften
Vita e Pensiero har nyligen utgivit
ett specialnummer om den kristnes
uppgifter i zo:.e seklet. Av den in-

ledande artikeln, författad av Pater
Gemelle, återgiva vi här följande
tänkvärda satser: "Jag vill icke göra
denna tids människor till däliga
människor. Jag vill heller icke upprepa det så ofta framkastade påståendet, att den moderna människan
söker förverkliga sina ideal på andra
vägar än Kyrkan föreskriver. I själva verket är det så, att varje generation från Kristi tid här på jorden
till våra dagar har sin Judas och sin
Nikodemus, sin Pilatus och sin Herodes, men också sina martyrer och
helgon. Säkerligen finns det i vära
dagar många förborgade och misskända helgon, som gå vid vår sida
genom livet. Mitt ibland vår tids
oro och hemsökelser gör sig den åsikten allt mera gällande, att den enda
riktiga vägen, huru tröttande och
smärtsam den än understundom kan
vara, är den, som Gud själv utstakat.
Att många människor åter erkänna
denna sanning, är ett aY tidens mest
glädlande tecken. Vida mer än under andra tidsepoker känna det zo:e
seklets människor åter den mäktiga
dragningskraft, som Kyrkan utövar
pä sjålarna. Men oaktat denna Kyrkans dragningskraft är något utmärkande för vår tid, kunna vi tyvärr
alltför ofta konstatera den nutida
människans oförmåga att erkänna,
att Kyrkan har till uppgift att förhjålpa henne till fullt förverkligande av hennes ideal. Orsakerna härtill äro många: somliga se blott den
mänskligt-jordiska sidan hos Kyrkan,
andra betrakta henne som ett rent
andligt-övernaturligt väsen, andra
åter skilja Kristus från Kyrkan, i det
att de mena, att de väl vilja följa
Kristus men icke Kyrkan. Men Gud,

Kristus och Kyrkan äro odelbara

livsverkligheter

för värt jag.

F{ur
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vi då förhjälpa den moderna
människan ut över de fästningsmurar
av läror och system, inom vilka hon
inneslutit sig? Där har katoliken av

kunna

la de nutidens irrläror. Den kristna

i

medeltidens konstnärer och uppdragsgivare voro
vad ren sakkunskap
-mycket
bildade
betråffar
- insiktermindre
än vi. Dantes
i naturkunnig-

dag liksom tillförne den uppgiften
att bliva apostel mitt bland bröder-

na, så att också bröderna lära sig erkänna Kristus och inse den sanningen, att räddningen ligger i Kyrkan."

Det religiösa konstnärliga skapandets kris i 2o:e seklet.
Härcm skriver professorn vid det
katolska universitetet i Milano E. Tea
i ovannämnda häfte av Vita e Pensiero bl. a. föly'ande: Sammanträffandet av geni och religion, av konstnär
och präst {r en alldeles speciell skänk

av Försynen. I våra dagar uppresa
sig två stora hinder för den praktiska utlösningen av denna enhei: hos
den religiösa människan fördom mot
det moderna, hos konstnären fasthållande vid skeva konstuppfattningar.

Anda

till

renässanstidens

slut fanns

det i väsentliga punkter ingen allvarlig missförståelse mellan den kyrklige
uppdragsgivaren och den religiöie

konstnären. Det konstnärliga sinnet
var ännu ofördärvar, konflikten mellan teori och vetande var obekant.
Motsättningarna begynte först, då
konsten icke blev mästarnas sak utan
de vetenskapliga akademiernas angelägenhet: en reflekterande, efteriiknande konst efterträdde den omedelbart skapande konsten. Talrika, varandra avlösande konstriktningar uppstodo: historismen, realismen, naturalismen, purismen o. s. v., men trots
de högtravande namnen hade de
mestadels förlorat kontakten med den
stora konstens källsprång. De konstnärer, som hålla sig fria från riktningar och skolor och i stället skapa
i kraft av en inre genius, äro i våra
dagar mycket sällsynta. Våra konstadepter studera mångahanda ting vid
akademierna, men de studera dåligt.
De läsa Dostojewski och diskutera
Nietszsche, men om religionens, liturgiens och Kyrkans väsen veta de
mestadels föga. Så mycket merahyl-
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het voro icke en gång så stora som
ett nutida skolbarns. Men medeltidens människor voro oss dock i annat avseende oerhört överlägsna: de
voro icke belastade med ett överflödigt vetande, men de upplevde det
väsentliga. Insikten häri är av avgörande betydelse både för den kristne konstnären och för den kyrklige
uppdragsgivaren. Den förre saknar
icke sällan den grundliga andliga kultur, den blick för det väsentliga, var-

ur den stora religiösa konsten allena
kan födas. Blott fromhet och religiös känsla är icke nog: blott den av
Guds ande upplystd fromheten finner de former, som äro Kyrkans heliga mvsterier värdiga. Hur ofta förgäta vi icke, att vi det zo:e seklets
karcliker bära ett ofantligt stort ansvar beträffande sann religiös konst.
Både konstnärer och uppdragsgivare
måste bliva medvetna om detta ansvar inför världshistorien.

Religiös familjeförnyelse: dcn
engelska lekmannarörelsens

främsta uppgift.
Den blott negativa kampen mot
kommunismen, förklarade nyligen
enligt Unioerse kapten Maguire, pre-

sident för det katolska lekmannaarbetet inom Birminghams stift, är
icke på långt när tillräcklig i våra
dagar. Kommunisten är en man, som
drives av en
också falsk
vision. Att vara "antikommunist"
är icke nog. Det finns blott en utväg .att bortjaga mörkret, nämligen
att Läta ljuset flamma upp. DettJ är
katolikernas uppgift. Men det mest
uppskakande i nutidskristendomen
är, att vi blivit så vana vid Kyrkans
mysterier, att vi synas hava förlorat
den stora, hänförande visionen: visicnen av Guds rikc och dess förverkligande här på jorden. Emedan
vi förlorat detta strålande ljus, finns
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det bland oss så många vanekristna,
så många förstörda äktenskap, så
mycken okristlighet i familjerna.
Huru många katoliker äro verkligen
medvetna om att Kyrkans hela underbara sakramentalä liv sluter sig
om familjen och att de antikristliga
krafterna äro riktade på familjens
förstörande? Familjens återkristnande är framför allt lekmännens uppgift. Ingen regering kan framtvinga
något sådant. Ej heller påven, biskoparna eller prästerna, ja, icke en
gång ett allmänt koncilium kan lösa
denna uppgift: endast och allenast
lekmännen i Kyrkan kunna genom
sitt offermod förverkliga den. Kyrkans och den kristna civilisationens
bestånd beror i samma mån på lekmannens inställning. Om vi närmare skulle kunna undersöka den andliga utvecklingen hos de många, som
under de senaste årtiondena lämnat
Kyrkan, skulle vi i varle fall finna,
att familjens avkristnande var början till deras avfall. Den katolska
lekmannarörelsen talar i vära dagar
så mycket om världens kristnande.
lVlen vi skola icke kunna ärerföra
staterna och samhällena rill kristendomen, om det icke lyckas oss att
överallt äter fylla våra katolska familjer med kristligt liv. Vi behöva
icke äga någon särskilt livlig fantasi
för att föreställa oss resultater av ett
sålunda förnyat andeliv: varje familj skulle i sin omgivning utstråla
en förnyande kraft. Men den kristna
familjens största kraftkälla ligger i
den heliga mässan. Vi måste åter
lära oss se i mässan den kristna familjens "dagliga bröd" och bemöda
oss om att åtminstone en familjemedlem i tur och ordning dagligen
är närvarande vid det heliga mässoffret.

Teologisk skolning av lekmän
i Tfeckoslovakiet.
Sedan sommaren r9J7 hava de
tjeckoslovakiska katolikerna tillgång
till en religiös-teologisk studieanitali
för lekmän i Prrg, benämnd Studiurn

Catholicwrn Skolan, vars statuter
hava stadfästs av kardinalen i Prag,
har tillkommit på initiativ av franciskanpatern D:r Johann Urban,
som leder densamma med hjälp av
"den tredje ordens apostolat". Studiwm Catbolicum mottager ordinarie
och tillfälliga åhörare. De ordinarie
måste äga högskolekompetens. Sko-

lan strävar efter att få en verkligt

medarbetande åhörarskara, ej en

fällig, växlande publik. Det

tillhar

dårtör införts en sträng studieordning

med inskrivnings- och avgiftsplikt,
föreläsningsbok, prov, betyg etc. För
närvarande åro t66 åhörare inskrivna, därar. 7z ordinarie och 94 extra.
Anstalten vill icke i något fack ersätta fullständigt universitetsstudium
utan framför allt komplettera åhörarnas bildning i religiös-teologisk

riktning. Det finns två

studiesek-

tioner, vardera med flera underavdelningar. "Sektionen för trons fördjupande" är uppdelad i en teoretisk
avdelning, en kateketisk avdelning,
en avdelning för föräldrar, uppfostrare och lärare (den nu pågående
terminens huvudföreläsning avhandlar: "Tidsenlig uppfostran"), en avdelning för sådana, som deltaga i
social och karitativ verksamhet (huvudföreläsning nu: "Katolskt karitasarbete som en våg till kristlig
social ordning") samt en avdelning
för katolsk litteratur på främmande
språk. Den andra sektionen, kallad
akademiska sektionen, omfattar en
teologisk avdelning, en filosofisk
(huvudföreläsning nu: "Medeltida
historiefilosofi med hänsyn till det
tjeckiska tänkandets utveckling"), en
naturvetenskaplig (huvudföreläsning:
"Tillfälligheter i naturen"), en historisk (huvudföreläsning: "Drag ur den
böhmiska religionshistorien"), en för
läkarefrågor (huvudföreläsning: "Aktenskapet, den katolska etiken och

läkaren") och en rättsvetenskaplig
(huvudföreläsning: "Kristlig statsvetenskap"). Föreläsningarna, som

hållas av ledande fackmän, äga rum
om kvällarna och till vissa föreläs-

ningar äro alla inskrivna

åhörare
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förpliktade att komma. Efter minst
två års studier har man rätt att deltaga

Den

i

till

avslutningsprov.

metafysiska bakgrunden
den ekonomiska oron

i

världen.
Dominikangeneralen P. Gillet
har nu återvänt från en resa runt orn
i världen, vilken tagit sju månader i
anspråk, r'arunder han besökt sin
crdäns hus. Kort före sin ankomst
till Paris höll han ett längre föredrag
cm sina intryck från resan. La Croix
har återgivit huvudtankarna i detta
föredrag under rubriken: "Vart driva
vi?" Detta är en allvarlig f räga,
som människor i hela världen göra
sig, somliga i nyfikenhet, de flesta
under ångest och sorg. Vetenskapens,
teknikens och samfärdselns oerhörda
utveckling har skärpt innebörden i
denna fråga i stället för att mildra
den. Fö"r ej många år .sedan var det
ännu så, att nägra privilegierade

västerländska nationer

voro

hela

världens leverantörer. Under de
femton närmaste åren före r9r4 ökades Iiuropas rikedom mera än under
någon annan period i dess historia.
Kapitalavkastningarna voro stora
och det ekonomiska framåtskridandet syntes vara tryggat för alltid.
Tjugo år efter det stora kriget är lä-

get fullständigt omvänt. Europas
ekonomiska jämvikt existerar icke
längre. En ny värld har dykt upp
och Västerlandet har förlorat sitt
monopol. I Nord- och Sydamerika,
i främre och bortre Ostern hava folken industrialiserats, under det att
tillbaka. Och dock härskar även bland
de förstnämnda folken en märkvärdig oro, ja, nästan ångest. Också
dår f.rägar man sig: Varför denna

de förut ledande nationerna gått

allmänna ekonomiska störning? Var-

för denna brist på utjämning mellan
produktion och förbrukning? Yarför dessa ständiga finanskriser? P.
Gillet anser svaret på dessa räddhågans frågoruata; iöt ekonomiska
problem finns det lösningar, som icke
äro i främsta rummet av ekonomisk
art. Det rör sig här icke blott om
materiella eller tekniska eller organisationsfrågor. Det stora spörsmålet
sträcker sig f astmer ut över detta
områdes gränser; det är hår frägan
om människans problem överhuvud
taget, om lösningen av en sedlig uppgift. Vi hava glömt människans sjäI.
Vi hava bland mängden av filosofiska system, ändlösa analyser och
abstrakta begrepp glömt vad människan aerbligen år. De facklärda, som
i våra dagar arbeta utan något samband med varandra, kunna förvisso
icke säga oss vad människan är, oftast icke heller politikerna. Och dock
måste vi återvända till den riktiga
uppfattningen om den mänskliga tillvaron. Vi måste lära oss inse, vi alla,
höga och läga, att först när själens

liv kommit i ordning, kan det bliva
ordning också ifråga om ekonomiska
och andra samhälleliga frågor. Först
när vi hava lårt oss att tänka mindre på oss s1'älva än på andra och att
behandla dem mänskligt, d. v. s. uppskatta deras eviga människovärde,
skall den ordning bliva möjlig att
återställa, varefter vi alla sucka. Vad
som fattas oss är den riktiga uppfattningen om människans metafysiska
storhet. Hava vi en gång riktigt uppfattat den, då skall den efterlängtade
friden, ordningen och samhörigheten
förverkligas av sig själv. I rundskrivelsen Quadragesirno anno har
påven Pius XI vågat uttala sig om
dessa så enkla ting; här finna vi den
enda värdefulla lösningen av problemet.

IIälsingborg 1938. Aktiebolaget Boktryck.

Hjälp att sprida katolsk Iitteratur.
Paulus-Kredsens Skrifter:
Hidtil er udkommet:
Peter Andreasen:
Indl. til Der gamle Testamente Udsolgt

Skabelsen

... Kr. o.85
Syndefald og Syndeflod .... , 0.8t
Patriarker og Pyramider ...,
o.8J

Knutd Ballin:
Katholsk Hedningemission
J. Bonsirven S. J.:

..

Sjalen

i Apostolatet

.

R. Guardini:

Les

Biblen!

H. D. T. Kierulff:
Kors og

Kanoner
.
"

..

St. Dominikus . ,.
St, Teresa

.

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

Messerschmidt:

Oxford og

Rom

...

,

S. J.:
Jesuiterordenen ".
Heinr. Roos S. J.:

Pius

...

X

,

fllger

bestillingen.

Udsolgt

Kr,

o.85

,,

a.7J

Udsolgt

Kr.

i.-

.. . Udsolgt
..
Kr. z.z7
......... r r.Jo
Francesco Ballin ...,
J.Jo

Vilje ,,

RITUALBOG. Latin-Dansk

o.8y

.. , 3.-

SUBSKRIPTION
(3 Kr. pr. halvaarig Serie - Udlandet

tegnes direkte ved Henvendelse
Pauluskredsen, Assens,

4

Kr.)

til

o.go.

gjennem,, alle
Norges bokhandlere, eller di.
rekte fra forlaget, når bellpet

o.8J

Bln og Gerning

En liden Bog om den gode

Oslo).

tilkjlps

Sakramenterne . ..
Som Fadrene bad
Mogens

(prest i Dominikanerordenen
ved St. Dominikus kirke,

Fåes

Peter Schindler:

Abbed \föhrmiiller:

av A. J. Lutz

Nytt oplag. Pris kr.

Udsolgt

.....

ossP

,, 2.-

Kommunisme og Kristendom Kr. o.7g
A. Nikolussi:
Skeret fra Kristus

Alfr. Otto

Hvad har Luther å gi

o,9o

,, r.Det kristne Sjalelivs Mysterium n 2.Livets Brld
. ;1 r.Klosterliv og Klosterkald . . rr r.Gud..
t r.7J
C. C. Martindale S. J.:
Äntikrist
, r,H.

av Charles Joys.
Pris kr. r.5o.

rr r.-

* z-

F. X. Kother S. J.:

1537?

,,. o.8f

Hellige Tegn, Tider og Ting
Holger K.-Hafström:
Hvordan de blev Katholiker
Niels Hanses:
Kardinal Newman

Otto Karrer:

Hvad slqiedde i Norge

Udsolgt

. Kr. r.-

Moderne Jldedom
Dom Chautard:

På vårt forlag
er utkommet:

Olavs Forbunds Fortag

St.

Ekspedisjon:

Kirkegt. r4/r8,

VI.

Oslo.

Telefon z43zo.

Att tillgå

hos

Vaktmästaren
N.

Smedjegatar

Leo

XIII:

24 - Stockholm

Rundskrivelse

frågan. Kr. o:5o.

om

arbetar-

Kad 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

-.

Armfelt: Biskop Nils
son. Kr. o:5o.

Gustaf

Hermans-

BOKNYTT:
Långfredagens Kristusbild.
Betrahtelser över Kristi sisra väg
av P. Rich. Vehner.
z8 sidor (broschyr). Pris o:5o/r:
- kr.
ANSGARIUSFORLAGET
Norra Smedjegatat 24, Stockholm.

A.-8. DAVID ANDERSEN &

Co*rp"

KGL. HOVJUVETER.ARE
4 Fredsg atan
to 4t

Pren

Stochholm

ro

Allm. 7t 87

rr

e8

u

msrgra pä $kan ilinauiens katslslra tidskriftsr

7o Kont.

DANMARK:
Nordisk Ugeblad. Gennem Postvesenet og Eksp. Bredgade 64, Köbenhavn K. Kr. 3:
- Kvartalet.
Bwdbringer.
Ryesgade 26, Aarhus. Kr. 3:5o. Aarligt.
Hjertes
lesa
Katbolsh Ungdom. Gennem Postvesenet og Eksp. Vestervoldgade rr;,
Köbenhavn. Kr. 6:
Aarligt.

FINLAND:

-.

Uskon Sanoma. Edelfeltintie 14, Helsingissä. Smk.

zo:-

vuodessa.

NORGE:
St.

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

SVERIGE:

-"

Äret.

Hemmet och Helgedonren. Bergsgatan rr, Stockholm. Kr. 3:- Äret.
Saeriges Katalslea Ungdornsblad,. Engelbrektsgatan 6 B, Stockholm O.
Kr. z: 5o. Äret.

FOR HELA SKANDINAVIEN:
Credo. Genom postverket och Exped. N:a Smedjeg. 24, Stockholm C.
Kr. ro:
Äret.

-.

I{ålsingborg 1938, Akticbolaget Boktryck.

