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VÄND A TER TILL DIN RO, 
MIN SJÄL ... 

Dav. Ps. 116: 7 

Vänd åte1· till din ro, min själ, 
snart uppgår vilans day, 
då du skall nå ditt sökta väl, 
till slutet allt fördray I 

Den törnekrona, som du bär 
är livets högsta skatt, 
det vissa löftet hon ju ä1·, 
fast dolt av. marters natt. 

Se högtidsstunden stilla an, 
då ovan nuets bnis 
din ande vingen lyfta kan 
i salighet och ljus! 

I Gud förklamd skull din tro 
du blcmd all sanning se, 
och intet stäm kan den 1·0 
Hem själv dig då skall ge. 

Augustin Kock. 



50 

KIRKEN 1 · NORGE ÅRET 1929. 
Et tilbakeblikk på de kir kelige be

givenheter i Norge i det år som ny
lig er ebbet ut er ikke utelukkende 
av gledelig art. Men det er jo så i 
all Guds rikes saga her på jorden ut 
trengslene er nödvendige - ikke 
minst, fordi de eier en större evne 
ti1 å fremme trofast samhold og 
samarbeide enn medgang og trium
fei-. Derfor bör vi norske katolikker 
öse lrerdom av fedrenes tillit og tro 
under Kristi kirkes trengselsperio
der og vrere overbevist om at denne 
vekst i samfölelse er av uvurderlig 
betydning for vår misjons trivsel 
og fremgang. Hvad enten det er en 
hysterisk Marta Steinsvik eller en 
sensasjonslysten presse som ved å 
trre det ottende bud under fötter får 
höve til å kaste smuss på Kirken, 
kan vi trygt si som den hellige Ata
nasius: »Nubicula est - transibit 
(Det er bare en liten sky - den 
vil snart forsvinne) ! » 

Neppe hadde året 1928 lagt sig til
hvile, så oplevet vi siste akt av den 
famöse Steinsvik-sak ( utförlig be
handlet i fjorårets nyttårsoversikt). 
Efterat Höiesterett enstemmig hadde 
forkastet fru Steinsviks anke. over 
dom.men i Kristiansands meddoms
rett, ophevet Höiesteretts kj reremåls
utvalg de s8ksomkostninger fruen 
var blitt dömt ti1 å betale til sta.ten 
og til pastor Riesterer. Med denne 
avgjörelse av omkostningene, som i 
og for sig er uten betydning for sa
ken selv, gikk altså teppet ned for 
siste akt av Steinsvfä-Riesterer-af
freren, Dermed er imidlertid aldeles 
ikke sagt :it »den teologiske furie» 
- som et av våre dagb1a.der kalte 
henne - nu har stukket pipen i 
sekk og lar den katolske kirke i 
fred. Tvertimot ! . Med en hartad 
utrolig freidighet fortsetter hun sin 
skittne trafikk, idet hun nu srerlig 
lykksaliggjör landsbygden med sine 
»foredrag». Det er bare ufattelig at 
der ikke blandt Statskirkens geist-

lige hai' vist sig en såpass mandig 
og fryktlös personlighet at han of
fentlig tör protestere mot . denn_� 
skjendige og oprörende kristenfor-
fölgelse. 

Vi norske katolikker har forövrigl 
hele året igjennem ventet på å få en 
ny biskop. Den 11. oktober var der 
forlöpet et helt år, siden v�r forrig_e 
biskoppelige overhyrde nedla sitt 
embede. Vår avholdte Apostoliske 
Administrator, mgr. Offerdahl, har 
tilvisse tross sin höie alder og ingen
lunde sterke helbred utfoldet en 
beundringsverdig aktivitet og ut fra 
s"ine rike erfaringer som norsk mis
j onrer truffet rnange gavnlige for
anstaltninger, men hans omgivelset· 
har med god grunn nreret engstelse 
for at det store press av arbeide og 
bekymringer skulde bli en for hård 
påkjenning for hans i forveien svakc 
hjerte, 

Gnmnleggelse av nye misjonssta
sjoner vil vanskelig kunne ventes, 
sålenge vårt Apostoliske Vikariat 
kun har et midlertidig styre. Her 
skal allikevel noteres to betydnings
fulde tiltak til det kirkelige livs 
fremme og misjonsjerningens ut
byggning som skyldes vår Aposto
liske Administrators initta.tiv og for-
ståelsesfullhet. Som bekjent har 
patres av Jesu-hjerte-prestenes kon
gregasjon allerede i en årrekke hatt 
en residens med offentlig kapell på 
Stabekk ved Oslo, og et stedse vok
sende antall katolikker i forstedene 
langs Vestbanen har her funnet sitt 
naturlige kirkelige centrum. Den 1. 
april blev denne menighet, omfat
tende herredene Brerum og Asker, 
utskilt som selvstendig sogn med 
pater Benzhard Diilmer S. C. J. som 
sogneprest - en begivenhet som 
blev hilset med stor glede innen den 
raskt opblomstrende menighet. Et 
annet misjonsforetagende av den 
störste betydning var åpningen av 
det nye St. Olavs kapell i TönsbeJ'g. 



Som tidligere omtalt i Credo har vår 
trosfelle hr. direktör Johan Gmeiner 
i denne by med enestående ru,nd
håndethet skjenket St. Elisabets� 
söstrene en moderne utstyret kli
nikk med kapell. Denne storslagne 
gave blev overtatt av Söstrene litt 
for påske, og samtidig blev der ved 
kapellet ansatt en prest, hvis virke
felt ikke bare omfatter Tönsberg, 
men også nabobyene Sandefjord, 
Horten, Holmestrand o; s. v. De her
boende katolikker som för måtte 
söke den lange vei til kirke og prest 
i Dnammen er således nu samlet til 
en anneksmenighet som med tiden 
nok blir et selvstendig sogn. Som 
prest ved St. Olavs kapell er ansatt 
pastor dr. Wilhelm Wijn. 

Også en rekke forflytninger innen 
vår geistlighet fant sted ifjor vår. 
Den unge initiativrike sogneprest 
til St. Olavs kirke i Nidaros pastor 
Gerhard de Geus blev, til stor sorg 
for hans menighet og hans mange 
konvertitter, kalt tilbake til sitt bis
pedömme i Ho11and efter kun 4½, 
års virke i Norge. Hans efterfölger 
i Nidaros blev pastor H erman van 
dCl' l'elden som i en årrekke hadde 
vrert knyttet til Vår Frue kirke i 
Tromsö. Pastor Johannes van der 
Burg som midlel'tidig hadde bestyrt 
det ledige sogneprestembede ved St. 
Halvards kirke i Oslo blev utnevnt 
til sogneprest i Tromsö, og kapella
nen ved St. Ansgars kapell i Kristi
ansa.nd, pastor Peter Breukel, blev 
utnevnt til sogneprest ved· St. Hal
vards kirke i Oslo. Senere på året 
kom der atter en del forflytninger: 
Pastor Peter Ugen, »St.Olav»s mange
årige redaktör og kapellan ved St. 
Olavs kirke i Oslo, blev utnevnt til 
spiritual for St. Fransiskus-Xaveri
ussöstrenes moderhus i Bergen. Pas
tor dr. Arne Sund som var det Apo
stoliske Vikiariats sekretrer ble,, sog
neprest ved Sankta Sunnivas kapell 
i Molde og avlöst i Oslo av pastor 
Henrik frgens, tidligere kapellan ved 
St. Paulsldrken i Bergen, som også 
overtok redaksjonen av »St. Olav>>. 
De nyvigde prester Eugene · Laudy 

Si 

og Hugo van der Vlugt blev utnevnt 
ti1 kapellaner, henholdsvis ved St. 
Olavs kirke i Oslo og ved St. Paul 
i Bergen. 

Som et gledelig vidnesbyrd om a t 
man i Rom hadde · opmerksamheten 
henvendt på vår norske misjon kom 
i mai den efterretning at vi med det 
förste kunde, vente en Apostolisk 
Visitator til Norge. Det var Hs.Höirer
verdighet monsignor Giovanni Bat
tista l'allega, titularerkebiskop av 
Nikopolis i Epirus. Han ankom til 
Oslo d. 8. juni og begav sig efter 
nogen dagers hvile på en visitasreise 
kysten rundt helt til Hammerfest. 
Den 18. september drog Hs. Höirer
verdighet tilbake til Rom for å av
legge rapport over sin ferd til det 
höie Nord. I vårt utstrakte land, 
hvor så mange prester lider under 
en trykkende isolasjon, er en bis-
koppelig visitasferd en begivenhet 
av de store, og Mgr. Vallegas venne
srele optreden og kloke råd vil sik .. 
kert efterlate et varig og trösterikt 
minne. 

Under den höirerverdige Visitators 
ophold her i landet fant to begiven
heter sted som viser hvilke store og 
beundringsverdige löft våre söster
kongregasjoner tar for å imötekom
me de voksende krav om utvidelse 
av deres velsignelserike virksom
het. St. Fmnsislms-Xaveriussöst
rene, som allerede för har 2 hospi-

' taler og 1 gamiehjem i Bergen, åp
net ifjor höst sitt 3. hospital i sam
me by i den herskapelige eiendom 
»Florida» der nylig v.a.r innkjöpt i 
dette öiemed. Da eiendommen rå
der over store grunnarealer i form 
av en enestående vakker og utstrakt 
park, vil Söstrene her med tiden 
kunne få et helt kompleks av byg
ninger, eftersom behovet for ytter
ligere utvidelser melder sig, hvad 
det utvilsomt nok vil gjöre, og det 
i en ingenlunde fjern fremtid. Men 
gledeligst av alt var dog den festlige 
innvielse cl. 15. august av den storn, 
monumenta.le skolebygning St. Jo
sef ssösll'ene har reist i Oslo. I fjor
årets oktobernuminer av Credo blev 



denne höitidelighet vigd en utförlig 
omtale, hvorav det tör fremgå at 
Sankta Sunnivaskolen i sin nye 
skikkelse er et isannhet imponeren
de vidnesbyrd om vår eldste söster
kongregas jons enestående offervilje 
og forståelse av tidens kr.acv. Slike 
begivenheter hörer for allevenner av 
vår hellige Kirke til de gledeligst2 
og mest opmuntrende; ti de viser 
bedre enn noget annet at Moderkir
kens vek st i Norge er mer enn en 
fia,ger frase. 

Ja, er der noget våre norske kato
likker ofte kan ha behov for, da er 
det tilvisse opmunfl'ing. Srerlig i de 
siste par år er vi fra visse hold innen 
Statskirken blitt mött med en. mis
tenkeliggjörelse og en utålsomhet 
som man allerminst skulde ha ven
tet sig av folk som idelig .bryster sig 
av at deres samfund har. skrevet 
»s1a.mvittighetsfrihet» og »toleranse» 
på sitt banner. I tilgift til alle de 
uhumskheter en Marta Steinsvik i 
ord og skrift har utöst over den ka
tolske kirke fikk vi i årets siste må
neder en pressekampanje som söker 
sin like i skamlös sensasjonsjakt 
og tendensiöse forvrengninger såvel 
som i samvittighetslös publisering 
av sladder og löse rykter. Av våre 
ledende presseorg,aner var det srer
lig »Aftenposten» og »Dagbladet» 
som feiret sanne orgier av uefterret
telighet og sensasjonssyke, mens de 
- ikke minst ved de iöinefallende 
odiöse overskrifter, hvormed artik
lene utstyrtes - viste en utilslöret 
fryd ved å få höve til å tilsmusse 
katolisismen. En ting har denne 
nedslående foreteelse iallfall lrert 
oss katolske nordmenn, og det er: 
aldri å fremheve vårt lands presse
moral som et mönster for andre 
liand. 

I årets löp er ikke mindre enn 3 
fremtredende katolske legmenn -
alle . tre konvertitter - avgått ved 
döden. Den 26. januar döde konsul 
Alfred Petersen Vlright i Porsgrunn 
i en alder av 81 ½· år. Han var en 
landskjent mann, en rikt uti'ustet 
og uredd personlighet. H_ans kon-

versjon fant sted i 1922 og valde 
adskillig opmerksomhet, ikke bare i 
Porsgrunn, hvis fremste m,ann han 
ubestridt var, men også utenom. En 
annen landskjent og for Kirkens 
sak vannt interessert mann var 
grosserer Carl Sund som avgikk ved 
döden 7. oktober, 60 år gammel. 
Også han hadde först i sine senere 
leveår funnet veien hjem til Moder
kirken, idet han, tillikemed sin hu
stru, avla Kirkens trosbekjennelse i 
1923. En av hans sönner er pastor 
Dr. theol. Arne Sund i Molde. I ju
len gikk så det sorgens budskap 
over landet at pavelig kabinettskam
merherre Peter F. Dahl[ var hen
sovet natt til julekveld. Kammer
herre Dahll var födt i Molde cl. 28 
januar 1853 og tilhörte en gammel, 
.ansett Möreslekt. Han var kjent og 
höiaktet i vide kretser for sin bor
gerånd, sitt elskverdige vesen og 
sine allsidige interesser. Kammer
herre Dahll inntok en ledende stil
ling i sin födeby og var i over 40 år 
engelsk konsul. Foruten å vrere et 
höit reret medlem av Videnskaps
selskapet i Nidaros innehadde han 
flere dekorasjoner og var kornman
dör av den pavelige Sylvesterorden. 
Siden sin konversjon i 1921 v,ar han, 
tillikemed sin hustru, varmt inte
ressert i vår hellige Kirkes frem
gang som han stöttet med stor gene
rösitet. For sin betydningsfulle inn
sats i oprettelsen av en katolsk me
nighet på Molde blev konsul Dahll 
i 1924 utnevnt ti.l pavelig kabinetts-· 
kammerherre, og han viste sin gle
de over denne sjeldne utmerkelse 
ved, tross sin höie alder, å drage til 
Rom for iallfall i en rekke av må
neder å tjenstgjöre ved V,atikanet. 
Han oplevet ikke den glede å se en 
katolsk kirke reise sig på den vakre 
eiendom han har skjenket vår mi
sjon i Molde, men få har som kam
nierherre Dahll gledet sig over sel v 
det minste som vidnet om Kirkens 
fremgang i Norge. Hans död betyr 
et stort tap ikke bare for vår menig
het i Molde, men for hele vår hjem
lige Kirke. R. I. P. 



Året 1929 kan således gi nok av 
stoff både til gledelige og triste be
traktninger, men vi norske katolik
ker, som kjenner tillbunns både fol
kelynnet og de problemer våre an� 
derledes troende landsmenn tumler 
med, er ikke i tvil om at Norge står 
i begrep med å bli en fruktbarere 
arbeidsmark for den gamle Kirkes 
trosbud enn det nogensinde har vrert 
siden reformasjonen. Ti h-vor meget 
en ove'rfladisk betrakter og pessi
mist enn vil legge i den systema
tiske nedralming Kirken hertil1ands 
har vrert utsatt for i de siste par år, 
et ubestridlig faktum er det dog at 
katolisismen begynner å bli et norsk 
problem. Og her tör det vrere vrerd 
å minnes hvad en stor norsk kon� 
vertitt, gamle Dr. theol. Krogh-Ton
ning, engang sa til nedskriveren av 
disse linjer: »At vår Kiirke forföl
ges, mistenkeliggjöres og baktales er 
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ald.eles_ ikke det .vrerste som lrnn ti0· 

mes" den. Det ei· nu engang sann,
hetens lodd her i verden. Nci, tusen 
ganger vcene er clf',t, når det gror 
gress over I(frkens virksamhet O[J 
man glemmer cd vi· eksisterer !» · 

Med usvekket tillit begynner vi: 
derfor året 1930, jubelåret med de 
store kirkelige og nasjonale minner. 
l stråleglansen fra Stiklestad og den 
gjenreiste katedral i Nidaros. vil 
mangt og meget bli sett i et anriet 
lys her i vårt land. 

Hvacl vi har örlt av m·vegull 
ag glemt av f edres salmetone 
i tJ"ellekår, nmlm og muld, 
i kiv ag splid vi måtte soiui. 
Men Olavsclagens klokkeslag · 
som kimer over fjord ag f jcere, 
de varsler inn den nye dag 

· fil gamle Norges held og <El;e. 

!{, Kjelstrup. 

MEDEL TID OCH RENÄSSANS. . . 

Medeltiden upplever för närvaran
de en renässans. Den historiska 
forskningen har i anmärkningsvärd 
grad koncentrerats på denna epok, 
upptäckter höra till ordningen för 
dagen och historiefilosofin står inför 
alldeles nya problem. Vyerna som 
öppna sig äro överväldigande, låt 
vara att vetenskapsmännen icke här 
för oss blotta en förut okänd värld. 
Här utgrävas inga väldiga fornbor
gar som på Kreta eller på Yucatan, 
men här bringas i dagen kulturskat
ter av oändligt värde, de subiimaste 
frukter av mänsklig odling, som en 
senare tid glömt och velat glömma. 
Och det är vår egen, västerlandets 
historiia det gäller. De historiska 
faktorer som danade medeltiden � 
de betinga även oss själva och vårt 
eget liv. 

Medeltiden - vad är då slutligen 
medeltiden? Frågan synes blott lek
mannen överflödig. De historiskt 
initierade veta att frågan är en av 

tidens mest brännande. Icke där
med sagt att de vore många: Och 
deras antal ökas knappast geriom 
läsniing av historieverk av den pop1i
lära genomsnittstypen � H. G. 
,vens och andra. 

Flerstä:des i det allmänna . med
vetandet framträder medeltiden som 
ett årtusende av förfall och barbari 
- medeltidens mörker, medelstids
aktig äro blott alltför välkända slag
ord. För de bildade ter sig anblic ... 
ken kanske icke fullt så dyster -
bevars, man känner ju de gotiska 
katedralerna och klostrens kulturel ... 
la betydelse och den katolska Kyr
kan soin romararvets och den väs
terländska odlingens värnare. Men 
trots allt förenar man gärna med be
greppet medeltid »asketism», natur
hat och kulturfientlighet. I gengäld 
föreställer man sig att trettonde, 
fjortonde och femtonde seklen fram
bragte en mäktig iderörelse, renäs
sansen, som bröt med medeltiden 



och lade grunden till nya tidens Eu. 
ropa. Som det andra stora skilje
märket mellan medeltid och ny tid 
har man velat siitta reformationen, 
som skulle betytt en mänsklighetens 
frigörelse även på det religiösa om
rådet. 

Det låter säkert paradoxalt för 
många att förklara medeltiden·:t) för 
en stor kulturepok, ett det härligas
te blad i västerlandets historia. Det
ta är emellertid forskningens vitt
nesbörd för närvarande. Det ser ut 
som om man slnitligen också i Skan
dinavien skall komma till dnsikt 
härom. En märklig insats hä1;utin
nan kommer säkerligen docent 
Nordströms utredning i Norstedts 
världshistoria att göra. 

Troligen blir mången vid genom
läsningen av Nordströms skildring 
förbluffad. Det är förstai gången 
som någon i en enhetlig framställ
ning på svenskt språk ger en över
blick av kulturens utvecklingsske
den från det tolvte till det sextonde 
århundradet, av medeltid och renäs
sans i deras utvecklingshistoriska 
sammanhang. Och det' är en rent av 
förtrollande värld i vilken läsaren 
införes. Omvärderingen är grund
lig, men icke desto mindre väl moti
verad och nödvändig. 

Redan i inledningen gendriver 
Nordström de gängse uppfattningar
na av medeltids- och renässansbe
greppen. »Medeltidsbegreppet måste 
givas en mera differentierad och ri
kare innebörd . . .  Vad vi lärt oss be
trakta som den italienska renässan
sens stora insatser i Västerlandets 
kultur, visar sig alltmer i väsentli-· 
ga avseenden ,blott vara ett fullföl
jande av medeltida traditioner. Och 
dessa traditioner hade företrädesvis 
utbildats i det nordalpinska Europa 
under det andra årtusendets första 
århundraden inom elen snart hela 
Västerlanclet omspännande civilisa-

*) J ohall Nordström : Medeltid och re
nässans. En utvecklingshistorisk överblick. 
I Världshistoria utgiven av Sven Tunberg 
och S. E. Bring. VI. P. A. Nordstedt & 
Söner. Stockholm 1929. 
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tion, i vars skapande Frankrike haft 
den ärofullaste andelen. Redan in
nan Italien jämförelsevis sent fram
träder som ledande kulturmakt, 
kunna vi alltså tala om en »euro
peisk renässans», som lagt de mäk
tiga fundamenten för den fortsatta 
utveckldngen av det högre bildnings
livets skiftande former.» 

Den egentliga framställningen 
lbegynner med en begreppshistorisk 
utredning. Författaren går tillbaka 
till de italienska renässansförfattar
na med deras förakt för det »gotiska 
barbariet» och deras sätt att prisa 
sig själva som vetenskapernas och 
konsternas nyupptäckare och nyda
nare. I samband med detta beröres 
den protestantiska historieskrivning
ens insats. 

Våra dagars vetenskapliga diskus
sion inledes av Jakob Burckhardts 
»Die Kultur der Renaissance in Ita
lien» ( 1860) . För Burckhardt var 
medeltidsmänniskan en outvecklad 
varelse, främmande för världen och 
för sig själv, klavbunden i allmänna 
former, fången i en vävnad av reli
giösa fördomar. I motsats härtill 
stod den italienska renässansen för 
honom som en frigörare. Den itali
enska anden i förening med den riy
uppståndna antiken åstadkom »upp
täckten av världen» och »upptäckten 
av människan». Burckhardts glän
sande stil ger framställningen med 
dess framhävande och färgläggande 
av motsatserna något ovillkorligen 
bestickande. Det är i sista hand det
ta stilistiskt mästerliga arbete som 
går igen hos mindre talangfulla för
fattare - exempelvis en Heinrich 
von Eicken, vars grundligt missvi
sande »Geschichte und System der 
mittelalterlichen \Veltanschauung)) 
fortfarande för många framstår söm 
vetenskapens sista ord (boken ut
gavs 1887 ! ) . 

Nordström följer utvecklingen av 
diskussionen vidare till Thode och 

i Burclach. Henry Thode företräder, 
främst i sitt stora verk »Franz von 
Assisi uncl die Anfänge der Kunst 
cler Renaissance in Italien» (1885 ) ,  



Burckhardts teori om renässansen 
. som innebärande individens frigö
relse ur medeltida former, men ser 
i densamma »en genom elen helige 
Franciscms åvägabragt omgestalt
ning av det medeltida religiösa li
vet» .  Thode träffade en av svaghe
terna i Burckhardts bevisföring, då 
han gendrev dennes uppfattning 
av renässansen som en alltigenom 
hednisk rörelse, men gick till mot
satt ytterlighet i betonandet av .dess 
religiösa karaktär. Konracl Bur
clach, vars författarskap huvudsak
ligast faller inom de två senaste de
cennierna, betonar liksom Thode 
det religiösa draget i renässansen, 
vilken även han tolkar som »en inre 
omdaningsprocess, åsyftande en in
dividens och släktets religiöst 
mänskliga förnyelse i den franci.s
kanska reformrörelsens anda.» 

Längre fram pekar Nordström på 
den nyorientering, som elen senaste 
tidens specialundersökningar med
fört. »Redan nu börjar man att 
)dart kunna skönja de mäktiga kon
turerna av ett europeiskt kultur
sammanhang, inom vilket den itali
enska renässansen blott ter sig som 
en sidoordnad, nationellt och krono
logiskt avgränsad utvecklingsform 
av ett större helt .»  

Sin egentliga kulturhistoriska 
framställning börjar Nordström med 
1 1 00-talet - den tid, då den väster
ländska kulturkretsen likasom be
gynte leva upp i ett nytt liv ----c kors
tågstiden. »En mäktig våg av ny 
kraft går genom tiden, skapande en 
rikedom av uttryck för tanke och 
känsla, som i sin mångfald rymmer 
motsättningarna, ur vilkas kamp 
det nya Europa skall framgå.» 
Betydelsen av denna kulturens re
nässans ser förf. främst däri, »att 
för första gången i det nya Europas 
historia en rent världslig kultur 
framträder med helt andra ideal för 
individuell och social livsgestaltning 
än kristendomens.» Skildringen fö
res över franskt och provencalskt 
1 1 00-tal, den medeltida latinska lit
teraturens stora epok, inflytandet 

från orienten fram till 1 200-talets 
lärda liv, de stora skolastikernas ti
devarv. Å andra sidan. skildrar för-· 
fattaren människan, sådan han ser 
henne i den medeltida litteraturen. 
Ur arkivens gömmor öppnas Abä
lards och Heloisas brevväxling för 
oss och förf. utbrister : »Även 0111 
vi blott ägde dessa dyrbara dolm
ment att belysa en medeltida män
niskas förmåga av inträngande och 
realistisk sj älvanalys, vore de dock 
tillräckliga att visa det grundfalska 
i Burckhardts karakteristik av Dan
te såsom den förste, vilken med hän
synslös sanning blottat siitt inre lh· 
och därmed inlett en ny epok i 
mänsklighetens utvecklingshisto
ria.» Nordström målar vidare för oss 
riddartidens höviska kulturformer 
och den senmedeltida borgerliga 
kulturens framväxt. Han visar på 
J ean de .Joinville såsom »en ypper.
lig representant för 1 200-talets mäk
tigt växande universella intresse för 
människan och naturen, ett intres
se, som når vida utöver de yrkeslär
das krets och skapar en tacksam 
lekmannapublik för de många vid
lyftiga sammanfattningar, summor 
av allt mänskligt vetande, som detta 
encyklopediska sekel frambragte 
och som ännu i tre, fyra århundra
den motsvara det bildade �uropas 
kunskapshehov» .  Livfullt �.Jdldras 
i det följ ande det drag av natur
känsla som från skolastiker, mysti
ker och asketer går igenom hela me
deltiden ända fram till Petrarcas 
och Boccaccios och Dantes tidevarv. 

Nordström förnekar Burckhardts 
uppfattning om den medeltida kon
sten som ett opersonligt uttryck 
för medeltidsmänniskans kollek
tiva själsliv och låter i stället 
forskningsresultaten tala : skulptu
rens nyvaknande på 1 100-talet, goti
ken, den nahiralistiska riktningen 
på 1300-talet, porträtt- och land,. 
sfrapsmMeriet. 

Ett sista kapitel behandlar det 
medeltida kulturarvet och den itali
enska renässansen. Italien förblir 
länge under det franska kulturinfly-



tandet och finner först under tre
cento sin nationella egenart. Ännu 
Dante ser sig manad att uppträda 
mot sina landsmäns benägenhet för 
allt utländskt. Det italienska själv
medvetandet växte sig starkt i sam
band med en nyv,a,lmande kult av 
Rom och de antika traditionerna, 
tills man slutligen trodde sig upp
leva »den augusteiska guldålderns 
återuppståndelse i kristnad gestalt». 
Den italienska humanismen ville 
framför allt sovra resterna av den 
antika litteraturen och återställa 
det av barbarei·na fördärvade latinet 
i dess ursprungliga renhet. Men dess 
insats blev faktiskt inte så överht,
van positiv --- den mörka medelti
den handskades ofta betydligt mera 
samvetsgrannt med de antika tex
terna. Den ensidiga språkliga och 
stilistiska imitationen inkräktade på 
ämnesbehandlingen, frånsett det att 
det medeltida latinets utveckling 
med ens avskars genom återgång till 
redan döda former. På filosofins om
råde trädde flerstädes >-'den ihåliga 
deklamationen i den allvarliga tan
kens ställe». Viktig hlev i alla fall 
den förmedling av grekisk kultur till 
västerlandet som humanismen åvä
gabragte - om också icke så viktig 
som dess representanter själva höllo 
före. »l\'Iedan humanismen i Italien 
fullföljer och i viss mån avslutar 
den medeltida klassicismens strävan 
att förnya antikens litterära liY, 
fortsätter tidens italienska diktning 
i huvudsak den medeltida folk
språkslitteraturens traditioner, vil
kas föreställningsvärld och 'poetiska 
motiv, av högrenäss�nsens förfal
tare utformade i ett språk av artis
tisk fulländning, åter för långa tider 
förnya sin gamla makt över Euro
p·as fantasi.»  Också på den bildande 
konstens område framträder infly-· 
tandet norrifrån. Det italienska 
konstlivets förnyelse på 1200-talet 
ske!' i den franska gotikens tecken. 
Blott i den mån kulturlivets tyngd
p1inkt förflyttas till Italien och Rom 
tränger klassicism.en segrande fram, 
Under quattrocento träder den go-
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tiska naturalismen och individua: 
lismen slutligen tillbaka för den 
klassiska riktningens ideala skön
hetsuppfattnirig. 

»Medeltiden» är alltså icke en en
hetlig kulturepok, åtminstone om 
man låter den börja med det gamla 
romerska imperiets delning och slu
ta med Konstantinopels fall eller de 
stora upptäckterna. I denna mening 
anger ordet blott en kronologisk 
tidsbestämmelse, bekväm för läro
boksförfattare, men missvisande. 
»Medeltidens» första sekler tillhöra 
antiken. Först med folkvandrings
staternas gestaltning som självstän
diga kulturella enheter inträder 
»medeltidens» första epok, det me
rovingi sk-ka i:o lingiska · tid ey arvet. 
Efter en tid av kulturell nedgång 
följa så korstågstidens, »högmedel
tidens» århundraden : det är skol
astikens och mystikens, riddaride,a,
lens ·och den provencalska bildnin
gens tid, i motsats till kommande 
sekler uttrycket för en enhetskultur
i den katolska Kyrkans hägn, Men 
denna »högmedeltid bär inom sig 
många skiftande element, so1n Yart 
för sig sträva att bli autonoma, att  
»förverkliga,s». Så uppstår »senme
deltiden» 111ed dess häxkittel av ide
rörelser. Den mynnar slutligen ut i 
»renässans>> och »reformati:on». 
Dessa äro övergångsföreteelsei· , vil
kas betydelse främst' ligger i 'den 
sprängning av »medeltidens» en
hetskultur, som de ' åstadkomma, 
Men de höra »medeltiden» lika myc
ket till som karolingerlmlturen . Vi 
ha här med Troeltsch ·och andr,a fört 
t,ankegången utöver Nordströins 
framställning. 

Det synes överhu:vud; som skuUe 
en viss bestämd brist ännu vidlåda 
Nordströms helhetsvy. I och med 
det att medeltiden för oss avslöjats 
som en kulturens guldålder; i och 
med att gamla fördomar fallit, bor
de oclr nå en annan gammal miss-· 
uppfattnin8 röjas ur världen. Det 
är föreställningen om katolicismen 
som i sista hand kulturfientlig fak• 
for, om en motsats mellan »den ex-



klusivt kristna supranaturalistiska 
betraktelsen ,av världen och livet» 
och » medvetandet om det mänskligas 
och naturligas berättigande», »den 
jordiska naturens skönhet», »det 
mänskliga förståndet». En sådan 
missuppfattning niåste föra med sig 
konsekvensen, att allt högre kultu
rellt liv, framför allt »världsligt» 
kulturellt liv fattas ensidigt i mot
sats till kristendomen och suµrana
turalismen. · På det sättet måste den 
helige Francisci religion bli »ett ute
slutande av all kultur» och hans re
ligiösa individualism »ifrågasättas» 
för att bringas i överensstämmelse 
med hans av innersta övertygelse 
dikterade trohet mot den katolska 
Kyrkan. Å andra sidan måste man 
förklara kulturens höga utvecklings
grad med ett förringande av Kyr
kans betydelse - man tycker sig 
finna att medeltiden inte alls var så 
»katolsk» - för att man bestämt 
detta begrepp orätt. Tidens religi
ösa, storhet kommer man då att fin
na främst hos valdenser och kata
rer, »enade i kravet på religionens 
befriande från obegripliga dogmer, 
ovärdiga ceremonier och ett tryc
kande hierarkiskt system». Den me
deltida filosofins höjdpunkt ·ser man 
då inte i »högskolastiken»; utan i si
doorrnade rörelser som averroismen 
och occamismen. Man frånkänner 
.Joinville »respekt för kyrkan» där
för att han skildrar mänskliga svag
heter och fel hos dess personer och · 
helgon, På samma sätt drager man 
lätt pamleller mellan den medeltida 
motsättningen påve-kejsare och en 
seiiare tids kamp mellan andligt och 
världsligt. Det -gällde under medel
tiden icke »supranaturalismens» va
ra eller icke vara ufan en tvekamp 
om maktfördelningen i kristenheten 
och mellan båda, parterna, ändock 
på kristen basis. Dante var ghibel
lin � men finnes ett härligare ut
tryck för äkta »medeltida» supra
naturalism än Paradiso. 

På det hela taget har man det in
trycket att den katolska Kyrkan 

som medeltidens stora enande fak
tor icke nog beaktas hos Nordström. 
Det är naturligtvis sant att det skul
le fordras ett ganska ingående spe
cialstudium härför, och · att forsk
ningen ännu beträffande medelti
dens andliga liv icke på långt när är 
färdig med sin uppgift. Men .au ett 
sådant studium är lönande, det åda
galägger ex�mplet Ernst Troeltsch. 
Man skulle också gärna i litteratur
förteckningen se auktoriteter som 
Martin Grabmann, J oseph Geyser 
och andra representerade -Etienne 
Gilson finnes där ju. 

Det ligger dock något bakom upp
fattningen om högmedeltiden som 
en kristen enhetskultur. Att de oli
foa, kulturfaktorerna nått en hög ut
vecklingsgrad betyder ingalunda su
pranaturalismens övervinnande men 
något helt annat . . . För katolicis
men är klyftan mellan nådens och . 
naturens rike icke oöverstiglig, 
tvärtom är den katolska socialfilo
sofins ideal ett s•amordnande av nåd 
och natur i » analogia entis ». Vi skola 
kanske framledes återupptaga den
na tankegång och vicl::tre utföra den. 

Vi ha dröjt vid vårt ämne länge 
nog. V,i ha framhållit bristerna,. 
Men vi ha också givit läsaren en 
försmak av allt det tankeväckande 
och intressanta som Nordströms ut
redning bjuder på. Ämnet fascine
rar verkligen i hans klara och liv
fulla foamställning. Det är en näs
tan lyrisk flykt i ett uttalande som 
detta : »Europas kultur, sådan vi i 
dag känna den har under sekler av 
arbete och mödor, av nederlag och 
segrar byggts upp på de mäktiga 
fundament av ärvt och förvärvat 
vetande, av tankekraft och forskar
håg, av fantasi och skönhetsdrift, 
som det andra årtusendets första år
hundraden lämnade efter sig åt föl
jande tider. Om någon epok av vår 
odlings hävder bör äras som en på
nyttfödelsens och återuppbyggan
dets tid, förtjänar ingen bättre det 
namnet». Vi kunna sluta här. 

.lal'l Gallen. 
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KVIN DEN 0 0  PRA: STED0 M MET. 

Kvinclens Kaplpb med Manclen -
saaledes kunde man betegne den 
slag vil give Kvinden Adgang til 
moderne Emancipationsbevcegelse 
� har efterhaandcn antaget fan
tastiske Former. Et norsk Lovfor
Officerstillingen og Prmsteembedet. 
Vi skal ikke blande os i Spprgs
maalet oni, hvorvidt  Kvinden duer 
til at vmre Soldat. Det urna hendes 
Fysik afgpre. Spprgsmaalet » Kvin
dclige Prcester» er derimod i h0j 
Grad af theologisk Art og skal i 
det f plgende blive belyst ud fra ka
tholsk Standpunkt. 

Enhver vil indrpmme, at Skriften 
og !Orkens aartusindgamle Tradi
tion - Pavinde .Johanna er som 
bekendt en Skrpne - afgjordt er 
imod kvincleI-1gt Pnestedpmme. Vi 
kan ikke vente, at Protestanter
ne bpjcr sig for Traditionen, 
men det forbavser, at ogsaa kir
kelige Kredse smtter sig ud over 
Skriftens klare Ord, som de dog 
anser for at vcerc den enestc 
Troskilde. Ski iften viLlner fprst og 
!remmcst om, at det var :Mmnd, 
udelukkende Ma>nd, som Kristus 
valgtc til Prrcster. Denne Herrens 
Handlcmaade vilde alene for sig 
vrerc tilstnekkelig ti1 at udelukke 
Tanken om kvindelige Prcester. 
Men, som bekendt afviser Skriften 
den ogsaa direkte. »Kvinclerne skal 
tie i Forsamlingen» skriver Apost
len Paulus 1 Kor. 14, 34, » thi det 
er dem ikke tilladt at tale ; men de 
skal va�re underdanige, som ogsaa 
Loven siger. Men vi! de lmre noget,. 
da spprge de deres Mamd hj emme ; 
thi det klceder Kvinden ilde at tale 
i en Forsamling».  Og til Timotheus 
skriver Apostlen ( 1 Tim. 2,  1 1 )  : 
,Kvinden skal i al Underordning 
lade sig undervise i Stilhecl, og j eg 
tilstecler ikke Kvinden at vcere La) 
rer, ej heller at byde oyer 1fande11 ,  
men at vmre i Stilhed ; thi Adam 
blev fprst skabt, deref ter Eva ; og 

Adam blev ikke bedraget, men 
Kvinden blev bedraget og faldt i 
Overtrceclelse. Men hun skal frel
ses ved Barnefpclsel, saafremt hun 
foi·bliver bestandig i Tr� og Krer
lighed og Helliggprelse med Tugh. 

Selvfplgeligt har man prpvet paa 
at afkrrefte disse Ord. Saalecles 
har i sin Tid Henning .Ten sen 
fremsat den triviellc Fortolkning, 
at Stedet i fprste Korinterbrev n11i
ligvis ikke betyder andet ene!, a t  
Kvinderne ikke maa siddc og snak
ke i l{irken ! - som om il(ke hele 
Kapitlet handlede om den k-arisma
tiske eller profetiske Tale, hvilken 
altsaa Kvindcn, selv om hun har 
Profetiens Gave, ikkc maa fremfprc 
i offentlig Forsamling. Andre gpr 
det af med Paulus ved at sige, at 
hans afvisende Holdning er titlsbe
stemt, inspireret af Oldtidens Ringe
agt for Kvinden. Som Fplge deraf 
skulde det apostoliske Forbud ikke 
have nogen Betyclning for vore mo
deriie Forhold. 

Har Kuinclens sociale Stilling i 
Olcltiden virkeligen vrerct saa lav, 
at elen uclelukkede Prmstedpmmet ?  
Det syntes d e  hedenske Grrekere i 
hvert Fald · ikke, naar de mang� 
Steder valgte Kvinder - rigtignok 
ugifte � til at vmre Athenes Ar
temis', Aphrodites og Herakles' 
Prrestinder. Romerne havde son1 - -
bekendt deres vestalske .Jomfruer. 
Den jpdiske Liturgi kendte ganskc. 
vist ikke denne Indretning. Men 
Kristendommen brp,l jo paa mange 
Punkter med den j pdiske Tradition. 
For Paulus' stormende Prrediken 
bryder de uoverstigelige Skrank.er 
sanunen, som Aarhundreder havdc 
rej st mellem .Tpder og Hedninger, 
Grrekere og Barbarer, fribaarne og 
Slaver : H vorfor understreger netop 
han, Frihedens Apostel, Undtagelses
loven mod Kvinden? Det maa have 

1 dybere Grunde end blot nedarvedc 
Anskuelsei: og kulturelle Fordom-



me, SOlll lian 'var elen siclste til at 
bpje sig for. At Uclelukkelsen fra 
Pnesteclpmmet ikke skylcltes kon
ventionel Ringeagt mod det s'vage 
Kpn, turde ogsaa fremgaa deraf, at 
der i ,Jesu Fplgeskab fandtes Kvin
cler, cler afgjort var Apostlene over
legne i Mod, Offervillighed og l\Iod
tagelighed for Evangeliet, for ikke 
at tale om den Stilling, Jesu Moder 
indtog i den unge Kirke. En af 
disse Kvinder, Maria Magdalena ,  
bliver af  Jesus selv (Joh. 20, 17) 
sendt ud for at forkynde Paaske
hudskabet for Apostlene. Ogsaa 
Paulus nrevner i sine 'Breve en an
selig Rrekke kristne Kvinder som 
sine dygtige og trofaste Medarbej
dere. At Kvinclen ikke kan vrere 
Pnest, betyder i det hele taget ikke 
nogen Fordpmmelse eller N edsret
telse af Kvinden som Kristen. Og
saa Slaver var udelukket fra Prres
tedpmmet, med mindre de vai· fri� 
givede, og dog skriver Apostlen 
{ Gal. 3, 28 ) ,  at i Kristus er :,;hver
ken Jpde eller Grreker, hverken 
Slave eller Fri, hverken Mand eller 
Kvinde;) ,  I personlig Hellighed be
hpver hverken Slaven eller Kvin
den at staa tilbage for nogen. Til 
mange Kvinder har !Orken givet 
den hpjeste lEre, der overhovedet 
kan tilstedes en Kristen som Kris
ten � Helgenkransen. Og det Men
neske, der uden Sammenligning 
stod Gud nrermest, er efter ka
tholsk Lrere en Kvinde, · Jomfru 
Maria. Men end ikke den st�rste 
personlige Hellighed har kunnet 
formaa Kirken til at gpre en Und
tagelse fra Loven om, at kun Mrend 
skulde beklrede Prresleembedet. I 
pvrigt er Kravet om kvindeligt 
Prcestedpmme aldrig blevet rej st l 
den katholske Kirke, allermindst af 
de Kvinder, dei· menneskeligt ta�t 
havde de bedste Forudsretninger 
dertil. Naar hverken Kri11tus eller 
senere Kirken nogensinde har villet 
betro Pnestedpnunet til en Kvinde, 
skyldes det Grunde, der dels ligger 
i Prrestedpmmets V resen, dels i sel
ve Kvindens Natur. 
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Pr::estedpmmet er en Hers7.:erstil
ling. Men Kvinden er ikkc skabt 
som Hersker over l\'1anden. »Man
den blev fprst skabt; derefter Eva» , 
siger Apostlen. Manden har altsaa 
en Slags »Fprstcskabelsesret» .  Sel
ve den Maade, hvorpaa Kvinden 
blev skabt, er et Fingerpeg i Ret
ning af, at hun lige saa lidt skal 
herske over Manden som vrere hans 
Trrel. Kvinden bliver dannet af Man
elens Ribben. At hun oveThovedet 
formes af Manclens Legeme, skal 
udtrykke den regteskabligc Forbin
clelses Inderlighed. At Skabcren der
til tageT et af Mandens Ribben, alt
saa. tildanner Kvindens Legeme af 
Mandens Midte, symboliscrer med 
uovertneffelig Klarhed og Anskue
lighed K vindens Stilling overfor 
Manden. Hun er ikke l\fandens Ho
ved, men han skal ikke tnede hende 

, under Fpdderne som Slavindc; hun 
1 er Mandens Ledsagerske, hans �g

teskabsLe lle. A ldrig nogensinde er 
der blevet givet Manden stprre Her
skermagt end i Pnestedömmet . .  Jesu 
Ord : 1>Hvad I binder paa Jorden, 
skal ogsaa vcere bundet i Himlen 
(Matth. 18, 18 ) ,  har gjort Prceste
standen til en Herskerstand frem 
for al Kongemagt. 
vilde ikke pynte 
Hovecl. 

Denne Krone 
paa K vindens 

Prcestedpmmet er La'remyndig
hecl. Heller ikke denne er Kvinden 
kaldet til. Apostlen anfprer her som 
Bevis Syndefaldet, hvor K vinden tog 
Initiativet : »Adam blev ikke be
draget, men K vinden blev bedraget 
og faldt i Overtrredelse». Fristeren 
ncermer sig Kvinden, ikke Mandcn. 
Havde Slangen talt til Manden, vil
de Faldet maaskc aldrig vcere sket. 
Adam syndecle, ikke overlistet af 
Slangen, men fordi han fpjede Kvin
den, der lod sig bedrage. Dermed er 
det kvindelige Kpn diskvalificerct 
som Indehaver af den kirkcligc 
Lwremyndighed, der under elen 
Helligaands Vejlcdning og med gud
dommelig Autoritet lrerer alle Fol
keslag. Det spiller ingen Rolle, om 
Udelukkelsen er ment som Fplge af 



Evas Fejlgreb, altsaa er en Slags 
arvelig Belastning efter den f prste 
Kvindes Fald, eller om Evas Hand
lemaade blot aabenbarede et svagt 
Punkt i Kvindens naturlige Anh:eg, 
som Frisleren benyttede sig af, og 
som gpr Kvinden mindre skikket til 
at vrere Lrerer i !Orken. 

Skriften nrevner ikke umiddel
bart Kvindens naturlige Forskel fra 
:rvianden som Grund for Udelukkel
sen. Saa meget desto mere ligger 
det i hele PT&stedpmmets bibelskc 
Grundtanke, at kun l\fanden kan 
vrere Breret af det. I Fplge Romer
brevets 5. Kapitel er Forlpseren den 
nye Adam, der har sonet den f prs te 
Adams Ulydighed og generhvervet 
os Naaden og Livet. Og nu Prceste
dpmmet i Kristi Kirke ! Hvad er 
det andet, end at Jesus welger Men
nesker til at vrere sine Medarbej
dere, giver dem Del i sin egen Sen
delse : �Ligesom Faderen har sendt 
mig, sender jeg eder» ( .Joh. 20, 21) . 
De skal vrere hans Stedfortnedere, 
fornye hans Korsoffer, forkyndc 
hans Lrere, ,,ogte hans Hjord cl. v. s. 
fortsrette hans Forlpsergerning ind
til Verdens Ende. P,uestedpmmet el' 
elen nye Adams Tjeneste mocl Men
neskesla?gten ag faldel' derfor i llfan
dens Locl. Kvindens JEre er det, i 
sit Kpn at eje den nye Eva, der 
knuste Slangens Hoved : lVIaria, 
den ubcsmittet renc og jomfrue
lige Gudsmoder. Og medens det er 
Prresternes Opgave at meddele det 
overnaturligc Liv, og vrerne o'm det 
i de aandelige Bprn, de har avlet i 
Kristus, saaledes er Kvinden som 
Moder Pnestinde ved Naturens Hel
ligdom og vogter Menneskelivets 
Kilde. Vi er alle, l\'fcend og Kvin
der, Prrestcr og La:'gfolk, Lemmer 
paa Kristi mystiske Lcgemc ( 1  Kor. 
12 ) .  Ikke alle skal vrerc 0,ie, Fod 
eller Haand. Der skal ikke vrere 
Strid mellcm Lemmerne, meii hvert 
Lem skal Yrere tilfreds med den 
Plads, som er blevet anvist det af 
Gud, og udfylde den. 
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Alt det sagte grelder uden Ind
skrrenkning om Prrestedpmmet i · 

den Betydning og Fylde, som det 
har i den katholske Kirke. Hvc1r 
man har afskaffet Hierarkiet og 
proklameret det almindelige Prre
stedpmme, er »Prresteembedet»  sun
ket ned til at vrere en Institution 
uden Indhold - en Illusion. Da 
vi! det blive vanskeligt at vrerge 
sig mod Konsekvensen: kvindelige 
Prrester. Kvinderne er jo »Prreste1 >> 
i Forvejen, ikke mindre end de 
Mrend, der fprer denne Titel i Kraft 
af en Ordination, der hverken Pr 
eller vi! vrere nogen sakramental 
Vielse. Ganske vist paaberaaber 
man sig Skriften - og for en Gangs 
Skyld ogsaa Traditionen ! - for a t 
afvise Kravet om kvindelige Prres
ter. Men lige saa strerkt, som disse 
Kilder taler imod det kvindelige 
Prrestedpmme, Iige saa klart vid
ned de om . et s..erligt Hierarki ,i 
Guds Kirke. Fra Scylla i Karybdis ! 

I den katholske Kirke har Spprgs
maalet om kvinclelige Prrester aJ
drig vierct aktuelt. Ganske vist fin
der vi i Oldkirkens Skrifter Ordet 
» Prrestindc» (presbytera, presbyte
rissa) og »Bispinde» (episcopa) . 
Men dermed betegnes den Viedes 
Hustru eller Moder og isrer de Kvin
der, cler frivillig gav Afkalcl paa 
JEgteskabet, for at deres Mrencl 
kunde blive Prrester. Diakonissers 
og Abcdissers Ind,1ielse har aldrig 
haft Karakter af et Sakramente og 
aldrig hetyclet Indlemmelse i den 
klerikale, pnestelige Stand. Lige saa 
fjernt som Tanken om kvindelig,� 
Prrester laa Oldkirken, Iige saa 
fremmed er den for Nutidens ka
tholske Kirke. Dette skyldes to 
Grunde. 

Dels er Kravet om Kvindens Fd
gprelse aldrig blevet rej st hos os i 
de1i Skarphed og Liclenskabelighed 
som i den ikke-katholske Verden. 
Ogsaa vi har en Kvindebevregelse, 
men den har holdt sig i mere he
skeclne Former og roligere Baner. 
Dctte er ikke vanskeligt at forstaa. 
For mange katholske Kvinclers Ved
kommencle, der enten ikke kan eller 
vi! inclgaa A<:gteskah, er Kvinde-



spprgsmaalet lpst ved de nresten 
uoverskuelig mange kvindelige Or
denssamfund, i hvilke Kvinden fin
der et Ideal, der ikke mindre end 
Moderskabet er egnet til at udfyl
de hendes Liv og hendes dybeste 
Lamgsler. Derved at saa mange 
Kvinder og netop Kvinder af frem
ragende Aandelighed, Sjrelsadel, Vil
jeskraft og Virkelyst - Kvinder, 
der under andre Forhold maaske 
vilde vrere blevet farlige Suffraget
ter af Mrs. Pankhurst-Typen -
er gaaet i Kloster, mister Kvinde
spprgsmaalet for os . meget af den 
brrendende Aktualitet, som den har 
i ikke-katholske Lande. 

Men den dybeste Grund til, at 
vi afviser Spprgsmaalet om kvinde
lige Prrester, er den katholske Kir
kes Opfattelse af Prrestedpmmd 
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som et  guddomligt Lrere-, Offer
og Hyrdeembede. Lad dem udenfor 
Kirken eksperimentere med kvinde
lige Prrester - det er ikke udeluk
ket, at Eksperimentet vil lykkes, 
saa -sandt som der findes Kvinder, 
der mindst er lige saa dygtige som 
deres mandlige Kolleger. Men selv 
i dette Tilfrelde vil vi ikke fristes 
til at gpre Forspget efter. Ikke 
fordi vi 1iar en ringere Mening om 
Kvinden, men fordi vi trenker hp
jere om Prrestestanden. Vi betrag
ter Prrestedpmmet som en gud
domelig Indstiftelse, som kun den 
har Adgang til, der er kaldet af 
Gud - og ikke som noget, hvorom 
en Kirkeminister kan fremsattc 
Lovforslag. 

A .  Menzingel' S. J .  

D E N  A P O S T O L I S K E  S U K C E S S I O N .  

Il. 

Det er intuitionen av og hengse
len efter denne ophöiete realitet 
som gjör at mange röster hever sig 
i den protestantiske verden for at 
den apostoliske sukcession skal bli 
gjenindfört. I Tyskland har den 
höikirkelige bevregelse som opstod 
efter verdenskrigen, paa mangfol
dige maater git uttryk for et saa
dant önske. Ogsaa i Norge kjremper 
endel prester for den samme sak. I 
England og i Sverige sretter geistlig
heten den störste pris paa at staa i 
en :.;aadan forbindelse med apostle
ne. Imidlertid arbeides der ikke for 
at gjenoprette den apostoliske suk
cession, da baade den svenske og 
den anglikanske kirke mener aldrig 
at ha mistet den. Hvorledes forhol
der saken sig for disse to lands ved
kommende? 

Spörgsmaalet om hvorvidt den 
anglikanske kirkes prestedömme 
utledes fra apostelkirken blev ind-

gaaende dröftet under Pave Leo 
XIII. for en 30 aar tilbake. En stor 
del av den anglikanske klerus had
de fält sig draget tilbake til moder
kirken. Hvorledes skulde Rom for
holde sig likeoverfor de anglikanske 
prester som vilde gaa over til katoli
cismen? Var det mulig uten virlerc 
at la dem fortsrette sit embede som 
prester og sjcelesörgere? Rom öns
ket det og var villig til at opta den 
anglikanske klerus i sit hierarki, 
men paa den betingelse at den ang
likanske prestevielse virkelig var 
gyldig. For at kunne gi svar paa 
dette spöi'gsmaal maatte efterforsk
ninger bli gjort angaaende tre ting : 
1. Var den biskop som ordinerte de 
förste anglikanske prester og hi
skopper virkelig selv gyldig ordi
nert? 2. Var den ritus som blev 
anvendt til vielsen virkelig i det ve
sentlige overensstemmende med den 
apostoliske tradition? 3. Hadde den 
viende og den viede biskop virkelig 
den hensigt som krreyes ved alle 



62 

sakramenter, at gjöre hvad kirken 
gjör, at ta imot kvad Kirken gir ? 
En kommission blev opnevnt, sam · 
mensatt av engelske, franske og an
dre teologer og historikere. Saken 
blev grundig dröftet i alle retnin
ger. Men resultatet var det at de 
anglikanske preste- og bispevielscr 
ikke kunde bli anerkjendt som gyl
dige. 

Den anglikanske kirkes stamfa
der, cl, v. s. han som viet de förste 
prester i denne kirke, var Mathiew 
Parker. Han blev ordinert av Bar
lmY, Om Barlow sclv var biskop er 
historisk ikke helt sikkert. Han var 
vel utn:::evnt som biskop ;  men om 
han hadde faat vielsen kan ikke 
med sikkerhet bli fastslaat. Men 
selv om Barlow -virkelig var biskop, 
saa var allikcvel den vielse han selY 
foretok ugyldig. Han ordinerte ncm
lig Parker efter det ritual som kong 
Edvard VI hadde indfört .  Dette ri-
tual er i vcsentlige ting .a-vvikende 
fra den oprindelige ritus og var der
for ikkc blit anerkjendt av Kirken 
som et uttryk av den apostoliskc 
tradition. Det indeholder bl. a. en 
dogmatik som fornekter l:::eren om 
prestedönunet og om messeofferet .  
Barlow selv l1addc opgit troen paa 
messeofferet. Derfor kunde heller 
ikke den rigtige hensigt foreligge, 
hverken hos Barlow eller hos dem 
som lot sig vie av ham, at gi elle , ·  
at ta imot 1 1vad Kirke,1 gir. J),, 
kunde ikke hr( en and<:>n hcnsigt end 
den at gjörc og at motta hvad der 
var uttrykt i Edvard VI.s ritual: 
deres mening kunde ikke vrere at 
)> frembrerc messeofferet for cle le
vende og de döde�. Dctte var den 
konklusion som kommissionen vecl
tok. Man kunde ikke beskylde de 
katolske teologer for partiskhel. 
Efter menneskelig beregning vilde 
det jo ha vrert en stor fordel for 
den katolske Kirke, om den haclde 
erkl:::ert de anglikanske prester for 
gyldig viet. En stor del av den ang
likanske Kirke vilde da jo gaat over 
til den katolske. Mange som stod os 
na:ir trak sig tilbake, Rom saa det 

n1ed . sorg; men i sandhetens navn 
maatte Kirken svare nei JJaa det 
fremlagte spörgsmaal. 

Hvad den svenske Kirke angaar 
er saken aldrig blit offisielt dröftet 
av en kommission. 1"1en der er ingen 
tvil 0111 at heller ikke de svenske 
prestevielser meddeler det aposto
liske prestedömme. Selv om stam
faderen til den svenske statskirke 
hadde v:::ert biskop, kunde han ikke 
overdra den prestelige fuldmakt. 
Han var jo lutheraner, og som saa
den fork,a,stet han prestevielsens 
sakrament pg . selVe prestedönunet. 
Likeledes forkastet han messeoffe
ret. Motviljen mot messeofferet var 
jo et av de mest utprregede Trrek i 
Luthers reformation. Han kunde 
altsaa ikke ha den hensigt at gi hvad 
han betraktet som noget uvirkelig. 
l\fan indvender at denne lutherske 
lrere stod ikke saa klart for dia,tidens 
bevissthet, der kunde altsaa antas 
at den viende og de viede allikevel 
hadde den rigtige hensigt. 

Dette kunde vrere mulig for den 
förste generations vedkommende, 
Men siden blev den lutherske lrere 
saa almindelig og den katolske lrere 
0111 messen og prestevielsen blev saa 
uttrykkelig forkastet at den rigtige 
hensigt ikke kunde foreligge ved de 
senere vielser. Saaledes maatte den 
apostoliske sukcession gaa tapt. 

Naar a:Itsaa norske teologer rnener 
at den apostoliske sukcession kan 
gjenindföres gjennem en angli
kansk eller en svensk biskop er de 
paa vildspor. 

Men hvordan er det med de ori
entalske kirkesamfund? Der eksi
sterer jo flere menigheter spredt 
utove1· Syrien, Etiopien, Lilleasien, 
Armenien, Mesopotamien og de b.a,1-
kanske stater hartset fra RussLand , 
som i mange aarlnindreder har v,,ert 
skilt fra den katolske Kirke. Flere 
av dem, f. eks. de grresk-ortodoksc 
har den samn1e troslrere som vi, 
undtagen det at de frakjender den 
romerske biskop jurisdiktionen over 
hele Kirken og ufeilba,rheten ,i tros
saker. Andre, f. eks. nestorianerne 



og jakobiterne har en anden opfat
ning end vi om Jesu Person. Men 
alle har bevart vore sakramenter, 
ogsaa prestevielsen. De feirer mes
seoff eret efter en anden ritus ; men 
det er det samme oldkristelige messe
offer, og selve ritusen er approbert 
av den katolske Kirke ; ti cler gives 
ogsaa katolske menigheter i dis-se 
forskjellige lande og som med Kir
kens samtykke overholder den sam� 
me ritus. 

Har nu de fra Rom adskilte ori
entalske menigheter det apo,;toliske 
prestedömme? Ja, uten tvi!, hva.d 
konsekratfonen av Jesu legeme og 
blod angaar. De biskopper og patri
arker som blev disse kirkesamfunds 
stamfredre var jo virkelige bis�rnp
per. De badde staat i forbinclelse 
meä Rom og va.r gyldig viet ; de eier 
et ritual som stemmer overens med 
det oprindelige, iapostoliske ;  og en
delig har de ogsaa hensigten at gi 
og at ta imot hvad Kirken gir. Disse 
prester er altsaa virkelige prester, 
delagtige i Jesu prestedömme ved 
den apostoliske sukcession. 

Men saken ligger anderledes an 
med hensyn til fuldmakten angaa
ende Jesu mystiske legeme. Et hier
arki som ikke staar i forbindelse 
med den katolske Kirke eier ingen 
jurisdiktion. De loYe det gir, de 
disiplinrere anordninger det trceffer 
kanha gyldighet i sin menighets öine 
eller endog for staten � under de 
tyrkiske sultaners regjering hadde 
jo alle kristne biskopper og patri
arker meget vidtgaaende rettighe
ter, baade civile og religiöse, for 
sine menigheters veclkommende � 
men for Jesus Kristus og Hans Kir
ke er de uten kraft. Heller ikke 
kan disse prester gi en gyldig abso
lution i skriftemaalet, skjönt de har 
bevart bodens sakrament sammen 
med alle andre sakramenter. 

Hvorfor det? 1\fottur ikke en prest 
som blir gylclig viet ogsaa fuldmak
ten til at forlate synder i Jesu navn? 
Blir ikke enhver biskop delagtig i 
apostlenes fuldmakt til at binde og 
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löse ? Jo. Men for at kunne utöve 
denne fuldmakt urna han ha· under
givne, det vil si kristne som er · be
trodd til hans omsorg og som han 
har ansvar for. Og hvem er elen 
autoritet som kan lregge et saaclant 
ansvar paa en bisl< op, som· k,an be
tro til barn en del av kristenheten ? 
Det er den autoritet som har an
sval'et for hele Kirkens orden og 
velvrere, apostelen :petrus's efterföl
ger. Det er ham som anviser en
hver biskop den del av den kristne 
verden soni han skal forvalte. Kir
kens enhet som er villet av Jesus, 
krrever det. Og kun en biskop som 
staar i samfund med den ene Kirke 
kan si til en prest: denne by er dig 
betrodd, denne gruppe av kristne har 
du ansvar for og jurisdiktion over. 
En biskop som er skilt fra den ene 
Kirke, som altsaa fornekter og mot 
arbeider enheten, er blit en frem� 
med i Kristi Kirke. En frenuned 
kan ikke ha, nogen fuldmakt i Kir
ken, likesaalitt som en utlamding, 
saalrenge han ikke har faa,t borger
retten, kan bli fylkesmann eller mi
nister i et land. Jurisdiktionens 

· maal er bl. a. kirkesarnfundets 01;
den og trivsel og fremforalt dets 
indre enhet. En som bryter enheten 

1 

ved at skille sig ut, handler altsaa 
· iinot jurisdiktionens ma,al og me

ning. Han kan derfor unrnlig utöve 
den fuldmakt, hvis objekt er netop 
Kirkens indre organiske sammen
ha.mg. En saadan biskop er altsaa 
uten myndighet i retning av lovgi
ving, kirkedisiplin og sj elesorgen. 
Derfor kan han heller ikke gi nogen 
fuldmakt til en prest. Den absolu
ti.on som skismatiske prester gir er 
ugyldig, undtagen for deres vedkom
rnende som befinder sig i dödsfare 
og ikke har anledning til at bli ab
solveret av en katolsk prest I -slike 

' tilfrelder har alle prester, ogsaa llc 
sldsmatiske og selv de frafaldne, 
den fornödne jurisdiktion, saafremt 
cl� ellers er blit gyldig viet. Men el
lers er de orientalske prester ·og bi
skopper uten fuldrnakt angaaende 
.Jesu mystiske legerne. Med hensyn 



til jurisdiktionen staar ogsaa de 
utenfor den apostoliske sukcession. 

For Norges vedkommende stilles 
der altsaa to spörgsmaal: 1. Skal 

· den apostoliske sukcession gjenind -
föres ? En katolik kan ikke svare 
andet end : ja ! Uten den gives der 
hverken apostolisk prestedömme el
lel' konsekration eller absolution. 
Det staar uen,delig mere paa spil en 
bare poesi og fromme minder fra 
oldtiden. 2. Hvem kan gjenindföre 
den apostoliske sukcession? Eng
land? nei ! Sverige? nei. · Orienten ? 
Ja hvad fuldmakten til konsekra
tionen angaar, men ikke jurisdik
tionen. 

For at faa fgjen Jesu prestedöm
met med dets fulde velsignede makt 
gives der bare en utvei: tilbake til 
den katolske og apostoliske Kirke 
hvis midtpunkt er i Rom. 

Herpaa svarer endel protestanter 
som saa : »Er det saa, sikkert at 
gjenforeningen med Rom vilde gi os 
den apostoliske sukcession tilbake? 
Har ikke selve romerkirken mistet 
kontakten med apostlene'?» For at 
begrti.nde sin avvisende holdning 
henviser de is::er til to historiske 
kjendsgjerninger, nemlig de daar
lige paver og det saakaldte store 
vesterlandske skisnrn i det 14 aar
hundre. Ogsaa en tredje indven
ding blev fremsatt for at undergra
ve pavestolens apostoliske autoritet, 
nemlig den at Petrus aldrig slmlde 
ha hat sit srete i Rom, at paven 
derfor ikke skulde ha ret til at kalde 
sig Petri efterfölger. Videnskapelig 
set liar denne sidste indvending 
imidlertid mistet sit grundlag. At 
Petrus· virkelig har vrert den förste 
biskop i Rom, at han döde martyr
döden i Rom er i den grad en 
sikker historisk kjendsgjerning at 
ingen alvorlig og kyndig mand lren
ger vover at benekte det. Den mot
satte paastand har vist sig som en 
fabel. Den störste protestantiske 
kirkehistoriker i vor tid, Harnack, 
har selv gjort det av med denne 
fabel. Den gaar nok igjen i en po
lemik som overhode ikke bryr sig 
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om kjendsgjerninger men bare dri
ver sin humbug med fantasibilleder, 
likesaa blottet for fornuft som for 
hrederlighet. De protestanter, hvis 
dom stötter sig paa videnskap er 
helt paa vor side og bekjender sig 
paa dette punkt til den gamle tra
dition. 

De to förste indvendinger ser al
vorligere ut ; de hviler paa histo
riske fakta. Men igrunden har de 
ikke större kraft end den sidste for 
at motbevise den apostoliske suk
cession i den katolske Kirke. 

Det er sandt at der i den lange 
rrekke av over 250 paver har v::er t 
syv eller otte hvis liv för de blev 
prester ikke hadde staat paa höiden 
med det moralske ideal. Nogen av 
dem fortsette sit daarlige liv ogsaa 
efterpaa og gav selv som paver el 
uvrerdig eksempel. Mange beskyld
ninger historien har reist mot dem 
er usande eller meget overdrevne. 

Allikevel urna vi indrömme at der 
er umora,l nok i enkelte pavers liv 
til at vrekke sorg og avsky, selv om 
vi t:w hensyn ti1 hine tiders almin
delige nedgang og til de politiske 
rrenker eller voldshandlinger som 
förte uvrerdige m::end paa den pave
lige stol. Pavedömmets h::eder blir 
ikke formindsket derav, naar vi ser 
paa det store tal a,v andre oYerhyr
der som paa Peters stol viste sig 
som reelle nuend, som menneske
hetens velgjörere, de svakes og be
tramgtes tilflugt, store helgener, her
lige martyrskikkelser, store alleredc 
derved at de til alle tider hrevdet 
de evige gaelers og de aandelige vrer
diers primat over de jordiske mak0 

ter. 
Nu \'el. Men er det ikkc nok a t  

der var enkelte uv::erdige blandt 
de1n for at avhryte den apostoliske 
r::ekkefölge? Kan den bedste pave 
eller 'biskop v::ere i besiddelse av 
apostlenes, det vil si av Jesu eget 
prestedömme, naar mellem ham og 
hans gode forgj::engere staar endel 
daarlige mennesker, hvis liv er pr::e·  
get av alt andet end de apostoliske 
naadegaver? Slik lyder en nok saa 



populrer indvending. Men den har 
sit utspring i en likesaa populrer 
illusion. 

Pavens og biskoppenes autoritet, 
deres prestedömme og jurisdiktion 
er livsfunktioner i Kirken ; fonktio
ner som hörer med til Kirkens ve
sen. De kan ikke forsvinde frn Kir·· 
ken, medmindre selve Kirken vilde 
forsvinde fra jorden. Dette kan ikke 
ske. Kirken kan ikke dö; den lever, 
fordi Jesus lever i den »alle dage 
indtil verdens ende». (Matt. 28. 20. ) 
Det er Jesus som er ophavet til 
disse livsfunktioner, som rn alle 
andre funktioner som utgjör Kir
kens liv. »Fordelingen av tjenester 
er forskjellig ; men Herren er den 
samme; og fordelingen av gjernin
ger er forskjellig, men det er den 
samme Gud, der virker alt i a,lle ,»  
(l Kor. 12, 56.) . Har de kirkelige 
livsfunktioner sin rot i Jesus selv, 
hvordan kunde da et menneskes 
synd tilintetgjöre dem ? Er synden 
sterkere end Gud? Kan synden til
intetgj öre ,Jesus ? Da kunde vi like
saagodt si: der har v;ert falske pro
feter og l;erere i verden; altsaa er 
Guds san.de Evangelium gaat tapt. 
Nei, likesom den guddommelige 
aapenbarings sandhet staar uberört 
av menneskenes fantasi og svrer
meri og falske paafund, saaledes er 
Kirkens organiske livsfunktioner 
h;evet over syndens r;ekkevidcle. 
En prest eller en biskop er og blir 
prest og biskop, ikesom en döpt er 
og blir döpt, hvor langt han end gaar 
i moralske vildfarelser. Ved sakra
mentet fik han noget som et men
neske hverken kan gi eller ta. De 
uv;erdige overhyrder mistet clerfor 
ikke sin fuldmakt. De kunde alt
saa vie, gyldig vie andre. Ti det som 
overförer den prestelige fuldmakt er 
ikke den viende biskops l'romhe l 
og dyd, men vielsens sakramentale 
kraft; og denne har sin kilde i det 
menneskes moralske vrercli som ut
förer den hellige ritus; det eier en 
kraft; og denne hars in kilde i det 
hellige symbol ; en kraft som -men
nesker kan hverken skape eller til-

intetgjöre, og som virker ufeilbart, 
naar det hellige syn:ibol blir utfört 
og hjertene er aapne ved troen og 
den rette hensigt. Det er dette den 
katolske teologi kalder : »ex opere 
operato», d. v. s. ikraft av .selve 
handlingen. Der er protestantiske 
forfattere som mener at clelte ut
trykk er ensbetydende med »uten 
tro». Hermecl beviser de atter en
gang sin uvidenhet angaaencle den 
katolske religion. Troen er nödven
dig for at aapne hjertene for Guds 
naadegave. Men det er ikke vor tro 

, som skaper na,a,clegaver eller som 
fremkalder Guds vilje til at gi os 
den. Vi maa nok aapne vore öine 
for at se Guds lys. Er det derfor 
vore öine som ska per solens glans '? 
Likesaalitt er det vor tro som er 
ophavet til sakramentets realitet ; 
ellers maatte vi jo si at Gud er aY
luengig av mennesket. Var el sak
rament, f. eks. claapen, avh;engig av 
elen utförencles moralske v;ercli, 
hvem vilde ha clöpe gylclig ? Er ikke 
alle mennesker synclere? elen ene 
er det mere, den andre er de1 min
dre; men hvor ligger grrensen, hvor 
fuldmakten ophörer? Nei, sakra
�nentenes, ogsaa preste- og biskops
vielsens kraft kommer fra Jesus. 
Derfor kan. · ogsaa claarlige biskop
per vie sin efterfölger, saafremt de 
overholcler den ritus Jesus har ind
stiftet i dette öiemed og den retie 
hensigt at gj öre hvacl Kirken gj ör-l(·) .  

Der er en anden indvending igjen 
nemlig det store vesterlandske skis� 
ma. Fra 1305 indtil 1378 hadde pa
vene sin residens i A vignon i Syd
frankrike. Politiske forhold hadde 
gjort det umulig for dem at bo i 
Rom. Endelig drog Gregor XI. til
bake til Kirkens hovedstad, hevreget 
av Katarina fra Siena's heUige for 
maninger. Han döde snart efter, og 
hans efterfölger blev Urban VI. Men 

*) Det er interessant at sammenligne det
te med -en uttalelse av Luther "\Venn ein�r 
(ein Prediger) auch ein glaubensloser böser 
Mensch ist, so kann er doch andre zum 
Glauben bringen und ins enige Leben fiih
ren," (Erl, 43. 345.)  
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endel kardinaler, misfornöiet med 
hans beslutning om at bo i Rom og 
oprört over hans strenghet, valgte en 
anden pave, Clemens VII., under 
p.aaskud av at Urbans valg ikke var 
foregaat i de lovlige former. For 
historien er det en avgjort sak at 
den retmressige pave var Urban VT. 
Imidlertid kunde der foreligge tvil 
hos de samtidige kirkemrend. Euro
pa· delte sig i to leire og i begge to 
fandtes der helgener: Katarina fra 
Siena holdt med Urban og hans 
efterfölgere, mens Vincentius Fer
rer stod paa den motsatte side. I 
haapct om at faa en ende paa spalt- . 
nhigen blev der 1409 valgt en ny 
pa,ve, uavhamgig av de to andres 
pave blev valgt, l\fartin V. De andre 
nektet imidlertid at trcede tilbake, 
overbevist om sit retmressige valg, 
og saa var der nogen aar tre som 
gjorde lfrav paa Kirkens höieste au
toritet. Endelig kom der et kirke
möte istand i Constanz 1415. En ny 
pave blev valgt, Martiii V. De andre 
blev tvunget til at gi avkald paa sin 
stilling eller trak sig frivillig tilbake. 
Autoritetens enhet var gjenoprettet. 

Av disse fakta vil nian nu trrekke 
den slutning at den apostoliske suk0 

eession; med hensyn til. den romer
ske biskop var blit avbrudt. Man 
rresonerer som saa, : det var tvilsomt, 
hvem av de to eller tre var den rel
mressige pave ; altsaa var der ingen 
pave ; i en lang aarrrekke hadde Pet
rus ingen efterfölger, altsaa var det 
i1te med den apostoliske sukcession. 

Logisk set rr denne slulning saa 
taapelig som mulig. Det var tvil
son1t, hvem som var pave ; n1en det 
var slet ikke tvilsomt at en av de to 
var pave. Petri efterfölger eksistertc 
paa jorden, men likesom ukjendt og 
skj nit. De kristne kunde ta feil av 
den person som autoriteten v,a,r gaal 
over til ; men at autoriteten var gaat 
over til en, det var sikkert. Derfor 
kan denne ulykkelige tilstand heller 
ikke kaldes et skisma i clette ords 
egentlige betydning. Det· kristne 
folk gjorde ikke oprör mot paven 
som saaclan ; det var bare i vildrede 
,angaaende elen retnuess'ige pi1 ve ; 
men viljen til at adlyde ham 'var 
usvrekket. Saameget angaa·ende den 
höieste jurisdiktion i Kirken. Med 
hensyn til det apostoliske preste
dömme slik som det lever videre i 
biskoppenes person var der ikke 
spor av tvi!. Ti alle clisse paver 
og niotpaver blev gylclig konsekrert 
som biskopper. 

At Kirken kunde overleve saa 
sv:'ere prövelser som denne · er et 
straalende bevis paa at Jesus vir
kelig lever, lider, men ogsaa trium
f erer i elen. Og likesom . Jesus er 
ophavet til Kirkens liv, saaledes er 
Han ogsaa den yppersteprest, hvis 
pn,stedömme stadig lever og virker 
i Ki1'ken, fra apostlenes dage indtil 
elen tid; cla Kirken vi! ha fulclhyrclet 
sin gjerning i terclen. 

Oslo, december 1929. 

A. Lutz, 0. P .  
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K LO ST E R KVR K AN I VA D S T E N A  F I RAR 
5 0 0 - Å  R SJ U B I  L E  U M.  

I Vadstena, den idylliska staden 
vid Vättern, som behållit så mycket 
av sin medeltidsprägel och som en 
gång intog en andlig stormaktsställ
ning i Norden, har i dagarna firats 
ett högtidligt j 11bileum. 

kyrka, men som ändock är en helig 
och kär plats för oss alla, som lärt 
sig älska och vörda Sveriges stora 
dotter S :ta Birgitta. 

Om Vadstena kloster och kyrka 
har ju skrivits åtskilligt, så att nå-

Exteriör av · Vaclst<:na klosterkyrk,a. 

Heliga Birgitta� klosterkyrka,, som 
också blivit kallad »Palinkyrkan i 
Norden» ,  har nämligen blivit 500 år, 
och med anledning härav h;ir, som 
nämnts en högtidlighet firats där. 
För 500 år sedaµ, närmare bestämt 
den 16 februari 1430, i1wigdes klos
terkyrkan för sitt heliga ändamål 
,a.U vara en kyrka för det av heliga 
Birgitta anlagda klostret. 

Säkerligen gå i dessa dagar Nor
dens katoliker i sina tankar till den 
lilla vackra staden och dess härliga 
klosterkyrka, nu protestantisk stads-

gon utförligare artikel om dess hi
storia och data torde väl nästan 
vara överflödig. 

Men detta 500-åriga jubileum är, 
för oss katoliker ändå av så pass 
stor betydelse att man inte gärna 
kan gå in på en skildring av kyrkan, 
låt vara i mycket breda drag, utan 
att omrama denna skildring med 
något om själva staden Vadstena, 
dess historia och byggandet av 
klostret. 

Inledningsvis nämndes att kydrnn 
invigdes 1430. Men Vadstena, som 



fick sina stadsrättigheter den 8 de
ce1nbe1' 1400, nämndes redan 1268. 
Det är då frågan om en gård, som 
ägdes av Birger ,Jarls broder Elavus. 

Vadstena by eller socken, som 
den från 1361 kallades, hade väl 
aldrig blivit annat än en större 
bondby, om ej Vadstena kloster, 
denna den heliga Birgittas märkliga 
skapelse, blivit byggt. Till möjlig
heterna att anlägga detta kloster bi
drog i hög grad konung Magnu:, 
Eriksson och hans gemål drottning 
Blanka, vilka upprättade ett testa
mente till förmån för klosterstiftel
sen. Byggandet av klostret tarvade 
ju en hel del folk o�h när sedan 
klostret började befolkas, ble11 Vad-
stena av allt stön:e betydelse. Stad 
bley ju so·m nämnts Vadstena inte 
förrän 1400. 

Åren 1368 el.ler 13CJ9 påbörjades 
klosterbyggandet och 1384 på hös
ten invigdes 46 nunnor och 16 mun
kar. Redan tio åt• tidigare eller 1374 
hade man intill' Jdostret ett träka
pe�l , färdigt, vilket antagligen stod 
på ; samma plats som den nuvaran
de :kyrkan. Detta träkapell skulle 
då ha varit uppbyggt, när Birgittas 
lik .samma år anlände till Vadstena. 
Birgittas dotter Katarinas lik ned
sattes i" detta träkapell 1381. 

Men inte många år därefter eller 
1 388 den 14/6 härjades den gamla 
träkyrkan av eld och nedbrann till 
gnmden. 

Villiga händer och rikliga gåvor 
satte fart i arbetet med · kyrkans 
bygg,ande, så att 1393 var man så 
långt kommen, att vid Birgittas 
translation, trefaldighetssöndagen, 
man hade högaltaret färdigt, däl' 
Birgittas skrin med relikerna kunde 
sättas. Fem år senare var valvet 
över , detta altare eller brödernas 
kor, · nllvarande högkoret, färdigt. 

· 1402 hade man jungfru �farias 
altal'e färdigt och året därefter mm
nornas kor. Bröderna fingo inviga 
sitt kor 1405. 

0111 man ytterligare följer arbetets 
gång skall man finna, att 1414 full
bordades kyrfrans yttermurar tilJ 

valven och 6 år senare eller 1420 
uppfördes valven. 1427 invigdes 
S :ta Annas altare i hennes kor, 
där drottning Filippa begrovs. Hon 
hade, enligt anteckningar låtit upp
föra detta kor. När så hela klost
ret, monasterium Vatzstense, invig
des för sitt ändamål den 16 febr. 
1430, så får man väl taga för givet 
att kyrkan var så gott som färdig, 
om också en del detaljsaker ännu 
icke voro klara och :iordningställda. 

I invigningshögtidligheten deltog 
konungen (Erik XIII av Pommern) 
och flera av Sveriges stormän samt 
ärkebiskop Haquini. 

Vadstena klosterkyrka, vad stor
leken beträffar den fjärde i ord
ningen av Sveriges kyrkor, är byggd 
i den gotiska stil, som då var bruk
lig vid kyrkobyggnader, men doc;k 
icke alldeles lika cisterciensernas 
kyrkor, utan har fått en mera ege1�
artad stil, som man velat kalla bir
gittinerstil. 

Det mest iögonfallande är väl att 
kyrkans kor ligger i .väster och ej i 
ös ter, s_om man är mera van att se. 

Jämför mari denna märkliga kyi·
kobyggnad, åtminstone vad själva 
byggnaden som sådan beträffar, så 
skall man finna, att kyrkan · är 
byggd efter Birgittas föreskrifter • i 
hennes uppenbarelser. Den är så
ledes byggd av gråsten . och kalk
sten, 68 m. lång och 34 m. bred. 
Invändiga höjden till valvens slut
sten är 17 m. 

Beträffande exteriören saknar 
Vadstena klosterkyrka i enlighet 
med Birgittas föreskrifter all slags 
skulptur. Den är i stället »av slät 
gärning, ödmjuk och stark». 

· Credos starkt begränsade utrym
me tillåter ju inte en utförligare 
redogörelse för kyrkans inre och 
de medeltida konstsaker som där 
finnas. 

Endast några få rader om hel
hetsintrycket man får vid ett besök 
i den 500-åriga kyrkan. 

Genast man kommer in genom 
den relativt låga porten, »Förlåtel
sens port», blir man imponerad av 



det mä:rkliga byggnadsverket. En
ligt Birgittas föreskrifter skulle kyr
kan ha » fem valv i längden och tre 
i bredden och lika höga» .  Kloster
kyrkan är också indelad i tre lika. 
höga skepp, som uppbäras av . två 
rader åttakantiga kalkstenspelare, 
fyra i varj e rad. Härigenom bildas 
fem stj ärnvalv i varj e skepp. Koret 
har ett kryssyalv. När man sedan 
går i denna kyrka och ser all den 
rikedom av medel tida träskulpturer 
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Men det är inte bara själva bygg
nadsverket som sådant, konstverken 
och de många gravmonumenten, vil
ka enbart stämmer en till andakl 
och ro i Vadstena klosterkyrka. Ty 
när man kommit in i denna kyrka 
och låtit allt profant bliva bannlyst, 
så är det som man under de höga 
kryssvalven skulle förnimiua ett 
stilla eko från forna tiders stäm
ningsfulla gudstjänster. Och lyss-· 
nar man ännu längre, så blir det. 

Interiör av kyrkan. 

av synnerligen högt konstvärde, be
traktar·de frå fömämliga altarskå
pen och de utsökta grupper av ma, 
donnor, Birgitta och Hieronymus 
111. fl. samt den lika högst värdefulla 
samling av kyrklig te�tiprnnst, som 
här finnes, för att n\\ inte glömma 
det märkliga skrin, vari reliker för
varas och av vilka en del säkerligen 
äro efter heliga Birgitta, så blir man 
nästan överväldigad. Det skall då 
möj ligen vara Uppsala domkyrka 
eller domkyrkan i Trondhjem, för
låt Nidaros, ·som har att uppvisa ri
kare. konstskatter. 

I samband härmed kanske· -man 
bör nämna, ehuru det även mti.hän
da: är onödigt, att Birgitta ju själv 
aldrig fick se sin kyrka färdig. Hon 
dog, som bekant i Rom 1373

1 

som en underton av -stilla yes.per
sånger, sjung�ia ·. av fromma l5frgit
tinernunnor: 

Vadstena klosterkyrka har tider
na igenom förändrats åtskilligt, åt
minstone vad )ntrriören beträffar. 

_Men så länge munkar och nunnor 
fanns kvar i klostret torde dock 
inga större förändringar ha ägt rum 
i kyrkan. Men sedan. , de .sista mm
norna fått lämna klostret synes en 
förfallets tid börj at för Vadstena 
klosterkyrka, 

I slutet av 1 500-talet berövades 
sålunda kyrkan en hel del av dess 
inventarier i silver och mässkläder. 

Drottriing Hedvig Eleonora intres-. 
serade sig dock mycket för kyrkan, 
och 1684 reparerades den grundligt 
genom drottningens försotg. · 



Åren 1 9 18-1919 blev Vadstena 
klosterkyrkas rika samling av me
deltida kyrkokonst ordnad på ett 
mycket förtjänstfullt sätt av profes
sor Andreas Lindblom. De värde
fulla textilerna ordnades och iord
ningsställdes av fröken Agnes Bran
ting. Även detta arbete till full be
låtenhet. 

På våren 1926 påbörjades, som 
bekant, en omfattande utgrävning 
av det tidigare under markytan full
ständigt dolda ruinkomplexet väs
ter om klosterkyrkan. Detta arbete, 
som förtjänstfullt letts av aman11-
ensen Bei·til Berthelson, är nu i det 
närmaste färdigt. 

D etta ruinkomplex tillhör ju dock 
inte själva kyrkan utan .är eri sam
manlånk mellan de bägge kon ven . 

C R E D O S 

Dolores Vieser : Das Sin 
galein. Die Liebesgeschich-
Je einer jungen Seele. ( Ver
lag Josef Kösel & Friedrich 
Pnstet, Miinchen 1928 . )  

· Denne boken fik j eg mig tilsenclt 
for ett aars tid siden og gjorde som 
j eg pleier at maatte gjpre - satte 
den ind i en hylle for at lrese den en
gang » na-ar j eg faar tid» .  Heldigvis, 
for leden da .feg skulde · ta med mig 
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tens anläggningar. Här hade man 
bl. a. ett s. k. talehus, vilket utgör 
centrum i ifrågavarande ruinorn
råde. 
. År efter år har »svunnit hädan, 
som droppar i tidens hav» ,  sekler 
ha kommit och sekler ha hamnat 
i evighetens famn ; släktled efter 
släktled av det gamla Vadstena har 
gått sin långa vandring mot det 
eviga. 

Men kvar står dock heliga Birgit
tas klosterkyrka, som ett vackert 
och vördnadsbjudande minne från 
·gammal god och from katolsk tid. 
Dock inte bara söm ett minne, utan 
än i dag som ett helgat tempel, elit 
Nordens katoliker gärna vandra och 
dit deras tankar ofta gå. 

Fl'ognel' 

. 'I 

I 
.. , 

B Ö C K E R. 
en bok til at lrese paa taget, kom j eg . 
til at ta med denne. 

Jeg vil gj erne gjpre saa mange av 
»Credos» lresere, som lfan tysk, op
merksomme paa denne roman. Vor 
katolske l:iteratur her i Norden er 
fattig, de gode katolske romaner 
som findes paa vore egne sprog kan 
trelles paa en haands fingrer o.m-· 
trent. Og  vi har liten leilighet ti1 
at faa tak i gode, katolske romaner 
paa fremmede sprog. De pleier ikke 
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at findes i vore bokhandleres hyller for at bli missiomer hos indianen1e. 
med utenlandsk literatur. Ak, Hansl har ogsaa drpmt om at 

»Das Sringerlein» er, saavidt jeg bli fransiskaner, prest, missiohrer. 
vet, Dolores Viesers debutbok. Det Men Veracini-, den italienske violin-
er fortrellingen om en halvstor gut, virtuos, som han er glad i, har og-
Hans Steiinveger, fra den dag, hans saa vreret bytte for hofdamens kjrer-
far, en vandrencle violinspiller; dpr lighetslek, og han er vild av skuf-
i stalden til et vertshus og Pater felse, oppe i skogen paa Magclale-
Bernardin, fransiskaneren, tar haand nenberg vil han mane djrevelen til 
om det hjemlpse barn, faar ham an- sig og srelge sin sjrel - Hans fpl-
bragt i det gamle graa stenhuset, ger efter, frelser ham, men selv har 
hvor korgnttene lever av barmhjer- han faat sin helsot stormnatten j 
tige menneskers stiftelse og skaffer den vilde skog. Hans Steinweger 
ham plass ri latinskolen, hvor guar·· treres op av sykdommen. Men den 
dianen, Pater . Zacharias, er rektor. sisste natten kommer Vor Frue selv 
Handlingen foregaar omkring aar og bespker elen dpende gut. Alt har 
1 720 i Kärnten og den österrikiske den lille musikus git bort -� tilslut 
barok, de maleriske gamle snrnabyer sin Stradivarius til en :inclsarhling 
i Kärnten og Steiermark, de skjpn- for en fattig fange. Uendelig vist 
ne bygder, gir handlingen den mest og vakkert er det fortalt, hvordan 
fortryllende, romantiske ramme. Hans, som har elsket den liclende, 
Boken har meget av den samme lrnrsf1cestede Frelser, tilbedf Ham i 
henrivende stemning som en mpter Alterets hellige Sakrament, nu i den 
i Moritz v. Schwinds malerier og de sisste natten faar lo,; til at ta Jesc1.s 
andre billeclene i Sehackske gal- i favn, som et litet deilig barn med 
leri i Mii.nchen, enclda handlingei1 stjernepine, hvorav den evige Tre-
altsaa foregaar et hundrede aar tid- enighet ser paa ham. » Ute i det 
ligere. Men ingen reisende, som har Salzburgske ligger en fattig synder 
hat den lykke at frerdes i Sydtysk- og strir med dpden, og han er saa 
lands og de österrikske deilige land- rredd. Dit faar jeg nok helst gaa 
skaper og kjender de henrivende alene», sier Maria og stryker gjen-
gamle byerne dernede, kan andet nem den dpende guts haar. » Vi! du 
end lrese boken med inderlig fryd. se efter mil barn saalrenge? Hos dig 

Hans Steim,,egers kjrerlighetshi- kari jeg la min Jesus vrere igjen. 
storie - det er historsien om en ung Du har jo aldeles tomme hamcler. ,> 
sjrels kjcerlighet til Gud. Og ganske Saa hegger l)_un .Jesusbarnet i det 
vidunderlig naturlig vet Dolores andet barns armer, og som et litet 
Vieser at forlrelle om sin unge helt, barn smyger Gud sig ind til Hans' 
halvten barn, halvten yngling, og hjerte og hvisker med ham, til da-
hans heroiske, offervillige hengsl'l gen gryr og Hans Steinweger dpr, 
efter at gi sig til Kristus. Av denne ved et kys ·av Barnet som sier : » Sa-
gut blir det krrevet, at han skal lige er de fattige i aanden, for Hiin-· 
oft're alt, sin kj1cekke, stridbare gut- i merikes rike er deres». 
testolthet, sin vandrelyst, sine drpm- ! Boken er -altsaa aapenbart og 1cer
me om elen deilige, italienske mor ' lig romantislt, fuld av smil og graat, 
som saa gaadefulclt er forsvundet av eventyr og bev1cegelse, farveprregtig 
guttens og hans . fars liv, sin page- og varm. Fuld av sanselig anskue-
kjcerlighet til den skjpnne hofdame lige billeder -- av det >> svarte kjpk-
fra Au,gust den Sterkes hof, sin ken» for eksempel, hvor skolegut-
cergjerrighet som musiker, Pater ten� holdcr til om vinteren, egentlig 
Bernarclin, den unge munk, som et gammelt fangehul med tilgitrede 
han elsker med helc fjortenaarin- vinduer, - men llaar baalet flarn-
gens evne til heltedyrkelse, men mer paa Hdstedet, og tyrifaklerne 
som nrna fplge sit kald og reise ut lyser langs de svarte vregger, saa er 



det et deilig rum for guttene som 
!reser lekser og leker og slaas der. 
Og de gamle haver indunder bymu
ren om vaaren, og engene og aasen, 
hvor Hans og hans bedsteven, Georg, 
staar og ser rovfuglen stige mot den 
blanke, blaa himmel -. 

.Teg bem.erker, at boken kan med 
trygghet Iregges i hamderne, ikke 
bare paa den hypotetiske skolepike, 
hvis uvitenhets m,kyld ikke maa 
krrenkes. Men den er god at lregge 
i hrenderne paa unge gutter. For 
den krystalklare renhet, som prreger 
den, er ikke sippethetens og for
falskningens som later som den ikke 
ser s9Hen i verden. Det er en posi
tiv, stolt og fyrig renhet - renheten 
i en ung sjrel som har badet i flam
merne av Guds kj�erlighets ild og er 
blit hrerdet og blank, saa intet urent 
kan freste sig ved den - den eneste 
renhet som er virkelig her i verden. 

Det vilde naturligvis vrere at pn-
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PETRU S OCH 

Helgonen framställas vanligen 
med sinnebilder, som hava ,aivse
ende på omständigheter vid deras 
liv eller död. Så avbildas den hl. 
.Josef med en lilja, den fullkomliga 
renhetens sinnebild. Vid den heli
ga martyren Katharinas bild se vi 
ett sönderbrutet hjul ; vid den h. 
Laurentii bild ett halster. Helgonen 
Sebastianus och Ursula framställas 
båda genomborrade med pilar. Pau
lus, som under sin apostoliska lev
nadsbana . med sitt kraftiga ords 
svärd träffat så många judars och 
hedningaTs hjärtan och som själv 
genom svärdet i Rom förvärvade 
martyrkronan, avbildas med ett 
svärd i handen. Petrus, som pina
des till döds på ett kors, håller icke 
sällan ett kors på armen. Men på 
de flesta avbildningar framställes 
han med nycklar i handen. Vad be-

ske, ,om denrie skjpnne bok kunde 
bli o,1ersat paa ett eller andet av de 
tre nordiske sprog. Men det er vel 
mere at pnske end at haabe - siden 
boken er saa erke-katolsk som et 
landeveiskrucifiks i Tyrol. Men ial
fald er det en bok som hurde findes 
i alle vore katolske bihlioteker, og 
foneldre ellel' lrerere og lrererinder 
som kan oversatte ex tempore, kan 
ikke finde en bedre bok til hpitlres
ning for ungdommen . .Teg bpi· kan
ske nrevne, at sproget er prreget aY 
dialekt - men den er fäke svrert 
vanskelig. Selv jeg, som saan i al
mindelighet ikke elsker at lrese no
get paa tysk og faar hodepine av 
frakturtryk i regelen, glemte alle 
vanskeligheter og slukte »Das Sin
gerlein» i saa store mundfulder som 
jeg kunde, og naar jeg kunde, uten 
at plages av dialektuttrykkene. 

Sig1·id Undset. 

PÅVEDÖ MET. 

tyda dessa nycklar i Petri hand'/ 
Nycklarna äro sinnebilder för den 
höga värdighet, vartill .Jesus Kris
tus har upphöjt den h. Petrus och 
för den högsta myndighet, som Pet
rus har mottagit över hela kyrkan 
och de antyda vad vi äro skyldiga 
kyrkans synliga huvud. 

Kristus har stiftat sin kyrka till 
Guds förhärligande och människor-

. nas sanna välfärd. Han själv är och 
förbliver kyrkans osynliga överhu
vud. Men innan han uppfor till 
himmelen, ville han insätta ett syn
ligt överhuvud för .att i hans namn 
och med hans myndighet styra hela 
kyrkan på jorden. Kyrkans första 
ö 1·erhuvud var Petrus. När Petrus 
högtidligt hade bekänt .Jesu gudom, 
sade .Jesus til honom : ».Jag säger 
dig : du är Petrus och på denna 
klippa skall jag bygga min kyrka ; 



och at dig skall j ag giva himmel
rikets nycklar» .  Matt. 1 6 :  18 .  

Att · överlämna nycklar åt  någon, 
har alltid haft betyd,elsen av att 
lämna någon fullmakt och myndig
het. En stad, som erbjuder stads
portarnas nycklar åt en krigare 
eller erövrare, förklarar därmed, 
att den underkastar sig honom. När 
en ny kyrkoherde i de lmtolska län
derna gör sitt inträde i sin nya för
samling, överlämnas åt honom kyr
kans och det h. tabernaklets nyck
lar som sinnebilder på hans myn
dighet över församlingskyrkan och 
över kyrkans religiösa föremål och 
gudstjänstsövningar. 

Att giva någon nycklarna till en 
bostad betyder, att förläna honom 
fritt tillträde och tillsyn. J estt ord 
till Petrus : »åt dig skall jag giva 
himmelrikets (kyrkans)  nycklar>; ,  
betyda således tydligt :, dig skall j ag 
insätta som min befullmäktigade 
ställföreträdare på j orden, du skall 
vara min kyrkas huvud, herre över 
mitt hus, översteherde över min 
hjord. 

Det åt Petrus givna löftet, att han 
skulle vara Jesu Kristi kyrkas 
orubbliga klippa och . hans befull
mäktigade ståthållare på jorden, 
uppfylldes, när Frälsaren efter sin 
uppståndelse sade till Petrus : » Vak
ta mina lamm, vakta mina får» .  
Joh. 2 1 : 18 .  Genom vilken befall
ning Petrus då verkligen bemyndi
gades till lagligt utövande av sitt 
höga ämbete. 

Efter Kristi himmelsfärd uppträ· 
der Petrus också omedelbart och 
vid olika tillfällen som apostlarnas 
och kyrkans huvud. Han bestäm
mer att en apostel skall väljas i stäl
let för .Judas, Apostlagärn. 1 :  1 5 ;  
han predikar p å  den första pingst
hogtiden, Apostlagärn. 2 :  14; han är 
den förste, som upptager hedningar 
i kyrkan, Apostlagärn. 10, 1 1 ;  han 
nämnes också varj e gång först, så 
ofta evangelisterna angiva de tolv 
apostlarnas namn ; och alla övriga 
apostlar erkänna hans företräde och 
högsta myndighet. 
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Under den första förföljelsen mot 
kristendomen tillfångatogs Petrus 
och dömdes till döden ; elen man, 
som av .Jesus hade moUag�t himmel
rikets nycklar och vilken, som deu 
gudomlige Mästarens stäliföreträda
re styrde kyrkan, dog martyrdöden 
på korset i Rom. - Men med Petri 
person skulle överherdeämbetet eller 
påvedömet i kyrkan ingalunda upp
höra. 
. Kristus, som i synnerhet hade in
satt en man som kyrkans huvud för 
a tt säkerställa sin kyrkas enhet och 
oavervinnelighet, ville att hans kyr
ka fortfarande »intill världen ände», 
skulle äga bestånd, Matt. 28 : 20, 
sådan han hade stiftat henne ; att 
således Petri ståthållareämbete skul
le övergå på hans rättmätiga efter
trädare. 

Och vilka äro den h. Petri rätt
mätiga efterträdare ? Av historien 
framgår, att Petrus, sedan han läm
nat Antiokia, upprättade sitt bi
skopssäte i Rom och att han varit 
dess innehavare intill sin död. Roms 
kyrka kallas därför med rätta Mo
derkyrkan och Petr,i säte den apo
stoliska Stolen och hela kristenhe
tens medelpunkt. Och den h. Petri 
rättmätiga efterträdare äro då na
turligtvis inga andra än de romer
ska biskoparna, som bekläda hans 
ämbete på den apostoliska Stolen. 
I deras hiinder övergår från släkte 
t i i l  släkte himmelrikets nycklar. 

Att de romerska biskoparna eller 
påvarna i själva verket också ut
övat den högsta myndigheten inom 
kyrkan, framgår av kyrkofädernas 
skrifter, av de allmänna kyrkomö
tena och av hela kyrkohistorien. 

Idag bär Pius XI himmelrikets 
nycklar. Dessa nycklar äro i hans 
hand liksom i Petri hand sinnebil
derna av h ans värdighet och hög
sta myndighet i Kristi kyrka. Ifrån 
Pius XI, apostlafurstens tvåhundra
sextiofjärde efterträdare, kunna · vi 
genom 1 9  sekler, d. v. s. ifrån Kristi 
kyrkas grundläggning, genom en 
oavbruten rad av påvar g,ä tillbaka 
till Petrus, den förste påven. 
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Intet rike i världen kan berömma 
sig av en så långvarig existens, av 
ett så ärorikt förflutet som den ka
tolska kyrkan. 

Vad allt har man under tidernas 
lopp icke uttänkt mot kyrkan och 
hennes överhuvud.  Med lögn och 
förtal, med list och våld har hon i 
alla århundraden av j udar och hed
ningar, av avfällingar, av offentliga 
Gudsförnekare och hemliga sekter, 
av kej sare och konungar blivit be- · 
kämpad i sitt väsen, i sin tros- och 
sedelära, i sina herdar och inrätt
ningar. 

G,udamänniskan hade förutsagt 
dessa förfölj elser, men han hade 
samtidigt lovat sin kyrka, att hon 
skulle triumfera över alla sina fien
der. Så har det alltid varit och så 
skall det all tid förbliva. Mitt i alla 
omvälvningar och o:rhstörtningar 
vari troner och konungariken gå 
under, skall Kristi kyrka, omstrålad 
av gudomlig glans, stå orubblig på 

Den påvlige statssekreteraren kar
dinal Gasparri har på grund av till
tagande sjuklighet nedlagt sitt äm
bete och dragit sig tillbaka till en 
av den hel. Fiadern skänkt villa. Där 
kommer han att fortsätta de av ho
nom redan för länge sedan påbör
j ade forskningarna efter den kano
niska rättens källor. 

I den avgångne kardinalens ställe 
har Pius XI till statssekreterare ut
nämnt den förre nuntien i Berlin 
Eugenio Pacelli. Genom denna ut-

den klippa, varpå Herren har byggt 
henne och ifrån denna klippa skall 
påven, Jesu Kristi ställföreträdare 
alltid styra kyrkan, utsända rund-

. skrivelser, utfärda lagar, avgöra 
uppkomna· tvister och slutligen er·
kännas som folkens högste styres
man. 

Förgäves skola kyrkans fiender 
resa sig och sama.rbeta mot kyr
kan för att tillintetgöra henne. DP, 
sj älva skola duka under i striden, 
men kyrkan skall efter varj e anfall 
förbliva segerrik. »Helvetet» ,  säger 
Hans Eminens Kardinal Mercier, 
»antecknar kyrkofiendernas födelse
dag, men kyrkan deras dödsdag» .  
Kyrkan är Guds verk . .  Jesus Kris
tus har stiftat henne ; Han, den All
smäktige, har lovat att han »skall 
vara med henne intill tidernas slut» 
Matt. 28 : 20 och att »helvetets por
tar icke skola öve'rväldiga henne. 
Matt. 1 6 :  18 .  

W.  Meijerink. 

nämning har den nu regerande på
ven inför hela världen betygat, att 
han vill fortsätta påvedömets  stora 
från Benedictus XV ärvda fredsmis
sion, vilken kardinal Gasparri har 
under två pontifikat med oböj lig 
konsekvens fullfölj t. 

Den nye statssekreteraren har re
dan sedan länge varit väl bekant för 
sin företrädare. Ar 19 1 1 utnämndes 
han till sekreterare för de utomor
dentliga kyrkliga angelägenheterna. 
Han har också tagit en mycket verk
sam del i förarbetena för den nya 
kyrkliga lagboken, . som leddes av 
kardinal Gasparri. Då Benedictus 
XV år 1 9 1 4  utnämnde kardinal Gas
parri till statssekreterare blev på 
dennes förslag ärkebiskop Pacelli 
ställd på en av den påvliga· diplo
matiens viktigaste poster, i det att 
han först blev utnämnd till aposto
lisk nutie i Miinchen och 1 920 till 
den förste nnntien i Berlin. Hans 



kallelse till nuntiaturen i Miinchen 
inföll just vid den tid, då Benedic
tus XV framträdde med sitt stora 
fredsförslag. Han fick också påvens 
uppdrag att framföra detta såväl 
till den bayerske konungen som i 
det stora huvudkvarteret inför den 
tyske kejsaren. 

Om den betydelse, som kardinal 
Pacellis verksamhet som apostolisk 
nuntie i efterkrigstidens Tyskland 
haft, får man en föreställning, om 
man studerar det urval av tal, som 
han hållit vid olika tillfällen under 
denna, tid. ( Utgivna av bokförlaget 
Geni1ania i Berlin.) I en klar och 
konsis stil giva de ett katolskt svar 
på tidens stora och svåra frågor. 

Årsdagen · av undel'tecknandet av 
Laternfördmget har högtidligt fi
rats i Rom. Den italienska regering
en lmr givit befallning om flaggning 
på alla officiella byggnader i hela 
Italien. Genom elen italienske am
bassadören vid den Hel. Stolen lät 
även den italienska regei'ingen till 
den Hel. Fadern överlämna en dyr
bar mässdräkt. 

Den italienska regeringen har 
i\.ven i enlighet med Laternf ördra
get till Vatikanen överlämnat Villa 
Barberini vid Castelgandolfo. Det 
inberättas; att bredvid de gamla pa
latsen skall även en modern villa 
byggas, i vilken påven skall uppe
hålla sig under sommarmånaderna. 

Enligt artikel 33 i Laternfördra
get ha de under Rom och i det öv
riga Italien befintliga katakomberna 
överlämnats åt den Hel. Stolen. Där
med är även förpliktelsen förbunden 
att i dem bestrida vakttjänstgöring 
och anställa forskningar och utgräv
ningar. För att träffa de nödvän
diga dispositionerna därför har det 
påvliga arkeologiska institutet satt 
sig i förbindelse med de civila myn
digheterna på alla de ställen, där 
katakomber finnas. 

Enligt Corriere della Sera i Mi
lano står östel'l'ike i begrepp att av-
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sluta ett konkol'dat 1-ned Den Hel. 
Stolen och arbetar på att övervinna 
alla de svårigheter, som resa sig där
e1not. 

Enligt meddelande från kommit
ten för Jubelåret ha under år 192D 
216 italienska· av de olika stiften 
anordnade vallfärder anlänt till den 
eviga staden med över 47,000 pil
grime·r, dessutom 94 vallfärder av 
katolska landsorganisationer : stu
denter, arbetare, ungdomsorg.anisa
tioner o .  s. v ., vilka fört 38,000 pil·
grimer till Rom. Från det ö,1riga 
Europa komma 133 vallfärder med 
36,000 pilgrimer, dessutom organi
serades vallfärder från Nord- och 
Sydafrika, från olika delar RV Ame
rika och Asien. Tillsammans droga 
under jubelåret omkring 135,000 
pilgrimer till påvestaden. 

Genom påvlig förordning har ju
belåret utsträckts till slutet av juni 
och skall avslutas av en serie hög
tidliga salig- och helgonförklaringar. 
BI. a. skola sex martyrer från Ka
nada lmnoniseras, vilka alla tillhöra 
jesuitorden och vid olika tillfällen 
under tiden 1642 till 1849 på det 
mest fruktansvärda sätt dödats av 
indianerna·. Även den berömde, li
kaledes jesuitorden tillhörande kar
dinal Robert Bellannin, skall då hel
gonförklaras. Han saligförklaradcs 
redan i maj 1923. 

Den 11 januari utgav Pius XI en 
encyklika över izngdomens kristna 
izppfosil'an. Det har verkat överras
kande, att den avfattats och offent
liggjmts på det italienska och ej så
som vanligt på det latinska språket. 
Man tycker sig däri se avsikten, att 
encyklikan framförallt vill beha.1dla 
italienska förhållanden. 1 de olika 
kapitlen framträder också en tydlig 
antifascistisk tendens. Uppfostran 
skall grundläggas av familjen och 
Kyrkan, staten skall endast på vis
sa punkter komplettera densamma. 
Den främsta platsen lämnas åt den 
andliga och moraliska uppfostran, 
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elen fysiska får ej  intaga första plat-
sen. Speciellt fördömer encyklikan 
varje statsmonopol på ungdomens 
uppfostran. Den i religiösa frågor 
indifferenta och den rena lekman
naskolan fördömas i de mest be
stämda ordalag. De fascistiska tid
ningarna ha endast givit mycket 
ofullständiga referat av encylrlika, 
ett förhållande som tydligt framhä
ver betydelsen av en självständig 
katolsk press. 

Såsom redan i de svenska tid
ningarna omtalats, har påven i en 
särskild skrivelse till generalvHrnri
en för Rom på det skarpaste för
dömt den g1·ymma förföljelsen av 
de .kristna i Ryssland. Tidigare har 
påven i flera tal och även i den nyss 
n·ämnda encyklikan om ungdomens 
uppfostran behandlat samma sorg
liga ämne. Det lidande ryska folket 
anbefalles särskilt ål den Heliga 
Theresas av Jesusbarnet beskydd 
och institutet för orientaliska stu
dier har fått befallning att noggrant 
undersöka och inberätta alla atten
tat mot religionsfriheten i Ryssland. 
Den 19 mars, på den hel. Josefs dag, 
skall den Hel. Fadem vid apostla
furstarnas grav i Peterskyrkan läsa 
en högtidlig försoningsmässa, i vH
ken hela den kristna världen upp
manas att förena sig. 

Ekon av detta påvliga initiativ ha 
också redan försports från skilda 
delar av såväl den katolska som den 
ortodoxa och protestantiska världen. 
Så har . t. ex. kardinal Betmm av 
Breslau förordnat, att en protest 
mot de · ryska förföljelserna skall 
uppläsas från alla predikstolama i 
hans stift : »Det fåt icke finnas nå
got land, i vilket icke hela det katol-

ska folket på det högtidligaste pro
testerar mot sådan barbarisk grym
het. Den i Ryssland härskande· an- · 
dan av gudlöshet blir till en den 
fruktansvärdaste fara för hela Eu
ropa, men alldeles särskilt för de 
till Ryssland gränsande länderna. i, 
I Österrike har också på det katol
ska folkförbundets kongress i Ru
dolfsheim en resolution antagits, i 
vilken de församlade gåvo uttryck 
åt sin harm »över den oerhörda 
grymhet, med vilken allt religiöst 
förföljes i Sovjetryssland. Vi häpna 
över världspressens i alla kultur
stater likgiltiga hållning gentemot 
dessa förbrytelser. Vi uppfordra alla 
katolska organisationer till energis
ka protester, för att regeringen må 
se sig föranlåten att draga alla möj
liga konsekvenser av dessa folkvil
jans uttryck». 

De katolska journaUsternas inter
nationella kommitte har beslutat, 
att en stor internationell katolsk 
presslcongress skall öppnas i Rom 
den 30 augusti. 

Enligt den engelska Catholic Di
rectory för 1930 har katolikernas 
antal i England och TVales under 
förra året stigit från 2,156, 146 till 
2,174,673. 12,372 konver.titer, 307 
mer än förra året, ha inträtt i elen 
katolska Kyrkan. De flesta kom1er
titerna komma från stiften Liver
pool, Salford och ,,restminster, allt 
så från industridistrikten och från 
rikets centrum. De katolska folk
skolomas antal ha stigit från 1,274 
till 1,331, de katolska elementarsko- . 
lomas från 496 till 501. I hela det 
brittiska värlclsriket fimias nästan 
17 millioner katoliker. 

D A N S K E B 0 G E R  I 1 9 2 9. 
En THfpjelse. 

Ved en beklagelig Fejltagelse blev 
i min Aarsoversigt i forrige Num
mer Johannes Jörgensens Bog om 
»Don Bosco» ikke rirevnt blandt Bog
verdenen·s interessanteste Nyheder. 

Alle Lresere har forstaaet, at dette 
kun skyldes Glemsomhed. Selv
fölgelig skulde »Don Bosco» have 
staaet omtalt. 

H. D. T. lfouulff. 

Hälsingborg 1930. Aktiebolaget Boktryck, 
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