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FORAN ET OAMMELT MARIABILLEDE. 

Med septer og hane i kongelig glans 
du b&re1· ditt barn i din arm. 
Så moderlig blilcket e1· festet i hans 
som smyger sig ömt til din bann. 
Ei menneskesjeler kan bunne elen 

fryd 
som gjör dig så rik og sä' stor 
ag tindre1· med skjelvende glöd i 

ditt blikk, 
du Jesu velsignecle mor! 

Så skj&r e1· din löd som den nyfalne 
sne 

cler stenkes av solefalls gull -
en lilje i 1·enhet og yncle å se 
som lyser i pmkt over muld, 
Ak, hellige mor/ Der vil komme 

en:gang 
en sorgens og kvalenes stund, 
cla hjertet skal spaltes av smertenes 

sve1:d 
c1r1 smilet skal dö om din munn ... 

Men dypt i din Jesu velsignede blikk 
du slmcr, tross kummer og kval. 
Det e1· den livsalige bränn, av hvis 

clrikk 
du leskes i tårenes dal. 
Ti. b&re1· du purpur og septel' av gull 
og krone og ko.ngelig skrud: 
å vise oss alle at trengslenes sti 
e1· veien som fö1·e1· til Gud. 

1 havblilrk ag stonn ag i brenningel's 
b1·ott 

o la,,1· mig det störste på jord: 
å feste mitt blikk på de.t himmelske 

slott, 
lwor Jesus i herli'ghet bor I 
Da ser jeg all lidelses himmelske 

verd, 
og korset vil miste sin g1u. 
Da lyser ditt smil over pilg1·imens 

ferd: 
jeg l&re1· å vandre som du I 

1(. l(jelstrnp. 
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DEN HELLIOE JEANNE. 
JUNGFRUN AV ORLEANS. 

I Anledning af "Kristeligt ·Da,gblad"s 
Artikel "Jeanne d'Arc" · (af P.astor Olaf 
Lynge) i Tilll:.eget "Hjemme og-Ude" (26. 
Juni d. A.) har Redaktionen gennem �n af 
Credo's Venner i Paris, Hr. V. S. Hiorth 
modtaget fplgende Impdegaalse af · den 

· over hele Frankrig kendte Taler og For-
fatter Pere Doncoeur S. J. 

Pastor Lynges Artikel er daarlig 
Journalistik og har fäke eng�ng Ny
hedens Interesse (hvormed Journa
listerne ofte lader sig np je). For
fatterens D'ristighed kan kun for
klares ved ·en Uvidenhed, som en
hver sagkyndig urna smile ad. End
nu sprgeligere vilde det vrere, �m 
denne Dristighed kom af Uredehg-
hed. · · 

J eg har i mange Aar lrest, stude
ret og gennemgaaet alle Processens 
Aktstykker og alle Arkivers kendte 
Dokumenter, og jeg har opdaget 
enkelte nye. ,Jeg paastaar, at det: 
at gpre Jeanne d' Arc til en »Prote
stant» er en af de mest uforskam
med� Lpgne, en Historiker kan 
fremsrette. 

Hvis Jeanne i v01·e Dage blev fol'
hfil't om sin Tto, vilde der ikke vrere 
en eneste alvorlig Historiker, som 
vilde tage i Betrenlming at bekrrefte, 
al hendcs Bckendelse var den 1 enc
ste 1(atholicisme; dette er indlysende 
for enhver, der kender en Smule til 
Sagens Akter; nogle af Aktstykker
ne vil jeg citere ber, ikke efter Fab
res fantasifulde Omarbejdelser. (at 
citere Fabre, som Pastor Lynge gpr, 
er at tilstaa sin Uvidenhed med Hen� 
syn til de mest elementrere Ting), 
men efter Quichel'Clt*) og Cham
pion**). 

a) Jeanne, som var en simpel 
Bondepige, har aldrig gjort Krav 
paa nogen Ret til en sreregen per-

*) Jules Q11icherat: Proces de Condam
nation et de Rehabilitation de Jeanne d'Arc. 
Paris, 5- 8° 1891. , **) Pierre Champ1011;: Proces _de C�n
damnation de Jeanne d Arc. Paris, 2- m-
80 1921. 

sonlig Ide. Hvad lmn troede, ha:de 
hun l&rt af sin Moder. (Champ10n 
II p. 30 Og 123); angaaende s�n T�·o 
holder hun sig udelukkende hl l(ZJ·
ken. (lbid. p. 101; 240. � Quiche
rat I 20 5, 244). 

At sid�stille hende med Luther, 
,,rycliff og Johan Russ er saa me_get mere latterligt, som Jeanne net
op har skrevet et meget strengt Brev 
mod Hussitterne, som ht:n opford
rer til »at vende tilbage til K.irkens 
Skpd»; ellers vil hun »fravdste de�1 
en ten Kretteriet eller Livet». ( Qm
cherat V. 156-1 59). 

Det er en Kendsgerning, at hun 
bevarede hele sin katholske Tro, 
paa Sakramenterne, paa Kirken 
o. s. v. 

b) Med Hensyn til hendes Op
tI'&den og isrer hendes »Stemmer» 
og Aabenbaringer tilbageviste Jean
ne en Kendelse, freldet af Dommere, 
som var bestukne af Engl&ndem�, 
og som kun dpmte hende af polz,-
tisk Had. 

Fra den f prste Dag erklrerede hun 
at ville underkaste sig !Orkens Dom
stol, paa den Betingelse, at Cauchon 
vilde sprge for, at et lige saa stort 
Antal af det fl'Clnske Pal'tis gejst
lige kom til at besrette Dommer
srederne. (Champion Il p. 26). Trods 
dette svor hun altid at ville sige 
Sandheden i Trossager. (Ibid. p. 
28-29 etc.). 

Med Hensyn til hendes politiske 
Mission megter hun sine Fjender 
Retten til at dpmme hende; dette 
er kun si.;nd Fornuft. 

Men saa langt var hun fra at op-
hpje sig til »protestantisk» Indivi
dualist, at hun 1) unde1·Jwstede sig 
det gejstlige Fol'hpl', som Biskoppel'
ne �g Theologeme fm Poitie1·s vilde 
holde over hende (April 1429). Det 
var ifplge deres gunstige Renvis
ning, at Karl VII modtog hende. I 
Rouen apppellerede hun til denne 



kanoniske Proces i Poitiers. 2 )  Me
dens hun afviste, de af Englrenderne 
underlq1bte Dommere, appellel'ede 
hun stadig til P(lven ( Quicherat I 
p. 8 2 ;  325), til hvem hun bad om at 
maatte blive Nl't (lbid. I p. 18 5, 
394, 44 5 etc. ), og ham vilde hun 
sval'e paa alt. 

3) De Forbehold, h)-:n tog, kom 
af de Spidsfindigheder, som Theo
logerne forspgte at indvikle hendc 
i. Hendes Tid· ( Konciliet i Basel 
efter Skismaet i Vesten ) var en For
virringens Tid: Hvem var den rig
tige Pave? Hvilken Myndighed hav
de Konciliet? . . .  og hvilken havde 
den stridende Kirke? . . .  Naar. The
ologerne underfundigt lagde Snarer 
for hende med Rensyn til disse 
dunkle Punkter, undgik hun dem 
ved at svare, at hun holdt sig til 
Gud og hans Helgenel'. 

Hun var saa langt fra at nregte 
at underkaste sig Paveris Dom, at 
hendes Dommere tvrertimod bevid
ner det modsatte, f. Eks.: 

Piel'i'e Migier, 'Professor i Theo
logi, Cluniacenser-Prior, bekrrefter, 
»at han tydeligt husker, at . . .  hun 
gentagne Gange sagde, at hun an
gaaende sine Ord og Gerninger paa
beraabte sig Paven. ( »bene recor
datur quod. . . pluries dixit quod 
de dictis et factis suis se 1·ef e1·ebat 
Do No Papae». - Quicherat III, 
131). - Jean Massieu, Rettens F.or
mand, vidner: »hun svarede, at hun 
vilde underkaste sig Pavens Afgr,6-
relse»; (»respondit quod volebat se 
submittel'e ordinationi Papae. -
Ibid 155). 

Dominikaneren Mal'tin Ladvenu, 
som bistod hende under Henrettel
sen, udtaler sig endnu mere bestemt: 
»ht:n svarede, at hun underkastede· 
sig Pavens Dom, og bad om at blive 
fprt til ham»; ( »respondit quod 
ipsa se submittebcd judicio Summi 
Pontificis, rogando quod ad eum 
ducel'etur»). Dertil har .han endnu 
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hprt hende sige, »at hun ikke vilde 
holde fast ved noget, der stred mod 
den katholske Tro; og hvis der i 
hendes Ord eller Gerninger· fandtes 
noget, der afveg fni Troen, vilde 
hun forkaste det og rette sig_ efter 
Prresternes Dom»; ( » quod ipsa 
nihil vellet tenere contra catlwlicam 
fidem; et si quid in dictis vel factis 
suis esset qt:od a fide deviaret, ipsa 
volebat a se repellere et cle1·icol'um 
judicio stal'e». - lbid. 168, 1 8 1). 

Som Fplge deraf formulerede 
Dommerne i lEresoprejsningspro
cessen fplgende Afgprelse: » . . .  
hvoraf det klart fremgaar, at hun 
ikke var Skismatiker, men Katho
lik, ikke H�l'etiker, men lydig og 
fro»; ( »in quibus .constat eam non 
.fuisse schismaticam sed catholicam; 
non Jwereticam, sed obedi:entem et 
fidelem». - Ibid. 2 73). 

Den Indbydelse, Pastor Lyngc 
henvender til Frankrig om sammen 
med J eanne d' Arc at slutte sig tiL 
»den evangeliske Kristendom», er 
cl.erfor kurr en daarlig Sppg. 

Det afgprende Ord maa vi hente 
hos en Protestant, hvis Stilling giver 
ham tilstrrekkelig lndsigt til ut 
dpmme 'Om fransk Fplelse. Efter 
Festerne i Orleans i 1929, .da Hans 
Emiinence Kardinal Dubois lakkede 
Republikens Prresident for hans 
Deltagelse i de fuldtud katholske 
Ceremonier, svarede M. Doumergue: 
I Frankrig er det saaledes, at hvil
ken Konfession man end tilhprer, 
vedbliver Hjertet dog altid at vrere· 
katholsk. 

En overfladisk U dlrending kan 
vel tillade sig de dristigste Forfalsk
ninger af Historien; disse forraader 
kurr hans Uvidenhed; men i vore 
0jne er de uden Betydning lige over 
for de gamle Aktstykker og de klare 
Kendsgerninger. 

Paul Doncoeur S. J. 
Redacteur aux "Etudes". 
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KRISTENDOMEN OCH VÅR TID. 

Let us agree to disagree. 
( J. H. N ew111a11.) 

Rubriken kan synas och är banal. 
Den är i det oändliga utnyttjad och 
utsliten. Men detta är icke rubri
kens eget fel, det är deras som be
gagna den och skriva dåliga krior 
under den. Problemet är icke desto 
mindre aktuellt, brännande. Det 
tränger sig på envar, och icke minst 
på katolikerna, vilka snart äro kris
tendomens enda _ hårdnackade för
svarare i vår tid. 

Det är alltid intressant att lära 
känna moderna människors inställ
ning till detta problem, rättare sagt 
den inställning som hävdas av an
dra moderna människor än vi själ
va. Och för skandinaviska katoli
ker är det rent av en plikt och hu
vuduppgift att söka avlyssna vad 
som rör sig i tiden, att fastslå de 
olika meningsinledningarna, att un
danröja missförstånden, att kon
statera skiljaktligheterna och upp
leta berörin�spunkterna. »Let us 
agree to disagree.>> Låt oss förstå 
varandra- för att kampen måtte bli 
fruktbar och medföra resultat. 

Jag tänker nu främst på alla de 
yttranden i frågan som denna vår 
kommit till synes, den �1ystartade 
tidsk,riften Religion och kultur, vis
sa artiklar av Knut Hagberg och 
slutligen Torsten Fogelqvists bok 
om Västerlandet och den judiskt 
krist_na etiken. Det .är med största 
intresse mari iakttar att där verk
ligen finns anknytningspunkter om 
ej annat så för en diskussion, an
lmytningspunkter av betydligt frukt
barare art än de som bo i en teo
logisk diskussion om mässoffret 
eller om skäuselden. Och det mest 
egendomliga är att denna frl))s.<f-bar
het ligger just i missförstånden, 

Tagom exempelvis Fogelqvists bok 
� den är ganska typfsk för dessa 
fruktbara missförstånd. En av de 
första reflexioner man gör vid ge-

nomläsningen är denna � det är i 
sanning sällsamt vilka vanföreställ
ningar om kristendomens väsen som 
utbrett sig tack vare protestantis
men och i synnerhet den· moderna 
förtunnade kompromiss-protestan
tismen. Det är utan vidare klart att 
en Fogelqvists uppfattning om den 
kristna etiken vilar på sekteriska 
fördomar. Han ondgöres över vad 
han kallar förbudsmoralen och ef
terlyser en fri horisont, stora linjer, 
religiös heroism. Den kristna eti
ken är, säger han, ingen etik för 
statsmän, filosofer, konstnärer, 'kri
gare, föredragare och a1·betare. Som 
dess kännetecken anger han vad 
han kallar askes, försiktighet och 
återhållsamhet. 

Askes� vilken klang har ej det
ta ord för många moderna männi
skor! Om någon skulle säga dem 
att detta ord just innebär fri hori
sont, stora linjer och religiös hero
ism. Dogma - vilken stränghet och 
kvav stämning innelägger ej mån
gen i detta ord! Om någon skulle 
säga, att detta ord just innebär den 
intellektuella grundvalen för allt liv 
ö,1erhuvud. 

Den förbudsmora·l som en Fogel
qvist påtalar är eller rättare sagt 
var typisk för vissa stränga judiska 
riktningar och har genom det starkt 
lagiskt gammaltestamentliga fofly
tandet i kalvinismen förts in i vår 
tids kristendom. Det är denna mo
ral som förbjuder livsglädjen som 
synd, som i synnerhet haft betydel
se för den anglosachsiska världen. 
Att den påverkat även den skandi
naviska kulturkretsen med sina 
efterverkningar av ångestneuros, 
det bevisar de vittnesbörd av Dan 
Andersson och andra som Fogel
qvist anför, Intet är heller natur
ligare för en världsåskådning som 
bygger på en oförsonlig motsah 
mellan nåd och natur, en motsats 
som fått sin ohyggliga tillspetsning 
i Calvins predestationslära. 



Och intet kan väl slutligen vara 
mer främmande för kristendomens 
verkliga väsen än just allt detta. 
Det är en svår felkoppling av tan� 
kegången som lett till ett samman
stä)lande av vad vi luitoliker kalla 
askesen med protestantiska och 
österländska dualistiska · föreställ
ningar. »Den mänskliga moralens 
djupaste grund bör väl vara sund 
livsbejakelse, tyglad inom gränser
na för mäi;i.skJig trygghet, jämlik� 
het och sammanlevnad.» Citatet är 
taget u·r Fog�lqvists bok och kunde 
lika_ yäJ vara hämtad ur någon mo
dern katolsk författare. Under sko
lastikens gyllne tid lydde det: 
»Gratia non t9lli_t, sed praesupponit 
et perficit naturam». - »Nåden 
upphäver icke, utan förutsätter och 
förfullkomnar naturen.» Det är väl 
en av kristendomens etiska grund
i,anningar, att sanningen skall göra 
människorna fria. 

Då det är fråga om livsbejakelsc, 
ställer sig för oss först problemet 
att avgöra livets natur. Det vore 
väl alltför vågat att säga att liYct 
är alldeles ensartat, att det kan 
sammmanfattas under en och sam
ma princip. 1 allt som lever och 
existerar bor icke blott en princip 
till liv och sundhet och evighet, 
utan också till död och sjukdom 
och förgängelse. För att öve1:hu vud 
något skall växa "upp av vad vi kalla 
sunt och livsdugligt måste vi rödj a 
unda·n annat som vi kalla ont och 
Gbehövligt. Så är det överallt i li
vet, på det materiella som på det 
andliga · området. Därav _ det

? 
att 

»förbudsmoralen» ·så ofta kommer 
at t träda i förgrunden. Man glöm
mer lätt att detta »negativa» upp
ryckande av ogräsen kräver en ofta 
nog så stor positiv n:ioralisk kraft. 
Man kan icke fordra att säden skall 
Yäxa upp bland tistlar och törnen, 
eller ens bland de vackraste blom
ster. 

Här komma vi på frihetens pro
blem. Friheten framstår för mån
gen som den yttersta principen föT 
all livsåskådning och livsbejakning. 
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Man betänker icke att friheten fram
för allt är ett negativt värde, i�rne
bär en avsaknad, en brist_. Friheten 
förutsätter redan ett tv_ång s_om den 
befriar ifr�n. F1Jllständig frihet är 
en orimlighet, �r absolut qegation. 
Frihet från det onda - vilket inom 
parentes är »förbudsmoralens» syf
temål - måste följas av ett häv,
dande av det goda. AJla livets mot
stridiga principer kunna icke på: en 
gång leva utan att förkväva var
andra. Den ena måste vika för den 
and�·�. Och siutligen - om friheten 
är det bästa ting, där sökas kan all 
världen om�U'ing, så måste den äyen 
värnas och vårdas. »Then som frij
heth gifver upp, han månde tagas 
vid sin tupp och sättjas ibland 
s}rnlka», sjöµg redan gamle bi�p 
Thomas. 

De etiska grundproblemen måste 
sist och slutligen återfötas på de 
ontologiska, de i egentligaste me
ning filosofiska. Det är dogmat 
som i sista hand avgör saken. Re
dan allt filosoferande bygge1: på ett 
metafysiskt dogma - det om de 
logiska kat�goriernas giltighet. Och 
så är det i all fortsättning. Varats 
väsen måste vara klart för oss. Vad 
är gott, vad är ont, den frågan måste 
besvaras, annars famla vi i ett hopp
löst mörker. Pogmat � det är _som 
vi sagt tänkandets och livets intel
lektuella grundval. Utan dogmat, 
utan intellektuella föreställningar 
om varat finnas blott irrvägar för 
känslo1:na, saknar viljelivet mening 
och mål. · · · 

Den kristna askesen innebär icke 
blott en förbränning av det onda. � 
vi_lken optimism innebor icke i dessa 
ord. För främjande av vissa vik
tiga positiva ideal måste andra., ock� 
så de positiva, träda i bakgrunden. 
Askes, det betyder icke blott avhåll
samhet från det onda, det innebär 
även de positiva krafternas ord
nande, en själens jämvikt och _sin
nets koncentration. >>cMunkmora
lens» kärnaäralldeles icke en världs
frånvändhet som skulle bottna· i  nå-· 
gon föreställning om världens abso-



luta ondska. Tvärtom innebär den 
en behärskning av de världsliga 
värdena, en tro på det godas seger 
över det onda och på allt sant livs
dugligt utnyttjande i det godas 
tjänst som få, i bästa mening en 
religiös heroism. 

Man är färdig att våga påståen
det, att anknytningspunkterna mel
lan katolicismen och den moderna 
världen i detta nu äro flere än mån
gen gång förut. De förenas i en 
gemensam opposition mot den hävd
vunna protestantiska etiken, egen
domligt är blott att sambandet icke 
tidigare upptäckts. Huvudproble
met är slutligen icke det, huruvida 
kristendomen skall stå sig gent
emot, rättare sagt i den moderna 
världen. Det är, huruvida religio� 
nen överhuvud skall stå sig. Av 
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religioner har västerlandet blott en, 
kristendomen. 

Religionens, det är alltså kristen
domens, det är alltså katolicismens 
stora positiva stydrn är att den just 
vilar på den första grunden av phi
lisophia perennis, den som från 
Aristoteles och Piato över Augusti
nus och Thomas sträcker sig ända 
in i vår tid. Accepterandet av de lo
giska kategorierna föra med nöd
vändighet över till antagandet av 
det sanningsbegrepp ·Som vi kalla 
det aristoteliska. Relativismen icke 
blott leder till alltings upplösning, 
den giver även upp det krav på att 
besitta en absolut sanning att trygga 
sig till som innebor i envar män
niska. 

Jw·l Gallen. 

A U  O S B  U R O  E R - K O N F E S S I O N  E N S 
4 0 0 -Å R S J U B I LJE U M. 

FREDST ANKER.*) 

Forfatteren til nedenunder anför
te småskrifter, forhenvrerende lut
h.ersk gej stlig I. Lortzing, har i ·  de 
sidste år vakt en ikke ringe op
mrerksomhed i både katholske og 
protestantiske kredser i Tyskland. 
Hvor stor pris i hvert fald de först
nrevnte sretter på forfatteren, frem
går af den mrerkelige omstrendig
hed, at de her omtalte skrifter ud
sendes nied speciel anbefaling af 
det biskoppeli1ge generalvikariat i 
Paderborn, som önsker dem vid ud-

*) I. Lortzing : Die Ausburgische Kon
fession vom religiösen und vom nationalen 
Standpunkt aus beleuchtet. 62 S. kart. 90 
Pf. Die Ausburgische Konfession im Lichte 
des N enen Testamentes und der Geschichtc. 
32 S. kart. 60 Pf. Die Augsburgische Kqn
fession. Hat sie uns· Mödernen noch etvas 
Zll sagen ? 32 s. kart. 60 Pf . .  

(Verlag Ferd:nand Schöningh, Pader
born 1930.) 

bredelse til fremme af genforenin
gen i troen. 

Foruden denne anbefaling fra ge
neralvikariatet findes også hoslagt i 
hver af de små höger et såkaldet 
GöttingeJ"-/nterim, d. v. s. et midler
tidigt forslag fra forfatteren, ment 

. som indledning til en_ genforening 
af alle adskilte kri,stne. Dette for
slag består af ti punk ter, der er så 
jrevne og umiddelbart tiltalende, at 
de vistnok er vrerd å gengi her. 
Enhver Katholik vil med glrede 
kunne tiltrrede alle punkter i dette 
Inte1·i111, der lyder som fölger : 

1) J eg vi! arbej de på, at der i stedet for 
den gensidige uviljes og mistillids atmos
f.:ere mellem konfessionerne indtr.:eder en 
velviljens og tillidens atmosf.:ere. 

2) J eg vi! bidrage til, at forgiftningen 
af det offentLige liv med hensyn ti l  kon
fessionerne kan ophöre. 



3) J eg vi! lkke abonnere på nogen avis, 
p å  noget Söndags- eller menighedsblad, 
hvori den anden konfession eller dens her
domme og indretninger på uretfrerdig og 
hadefuld måde bliver angrebet, mistrenke
liggj ort eller bekrempet. 

4) J eg vi! ikke tilhöre nogen organisa
tion, som synes egnet til å frdnme den kon
fessionelle hadefuldhed. 

5) J eg vi! . på den anden konfession an
vendte ordet : "Hvad du ikke vi!, man skal 
göre mod dig, gör det ikke mod andre", 
og på min egen : "Hver skal först feje for 
sin egen dör." 

6) J eg vi! arbej de på, at alle rede nu -
så vidt det er muligt - de troende af begge 
konfessioner kan stå sammensluttet i 
det offentlige liv i spörgsmål, der angår 
religion, sredelighed, undervisning og kul
tur. 

7) Jeg vi! söge stadig å bli mer fortrolig 
med den for begge konfessioner . frelles 
store kirkelige fortid. 

8) Aldrig vi! j eg - selv blot ved en 
stille gensidig forståelse - slutte mig sam-
men med vantro og antikristendom for å 
bekrempe og svrekke den anden konfession. 

9) J eg vi! söge å danne mig en· ,retfrer
dig dom angående den anden konfessions 
indreti1inger, brug, anskuelser og grund
sretninger. 

10)_ J eg vi! gi agt på, at disse grundsret
ninger först og fremmest bliver fulgt in
denfor min egen konfession. 

Så _vidt de ti punkter, angående 
hvilke man kan vrere enig med for
fatteren om, at det vilde vrere glre
deligt, om ikke a lene enkelte per
soner, men også avher, foreninger, 
organisationer vilde slutte sig til. 

Hvad indholdet af de velskrevne 
små höger angår, vil enhver nor
disk lreser, der kcnder Krogh-Ton
nings skrifter fra halvfemserne, gi 
nrerv::erende anmelder ret i, at disse 
nye böger intet vresentlig nyt brin
ger. De påviser, ligesom Krogh
Tonnings mesterligt skrevne höger, 
-at den »stille r·�forrnation» har dre
vet så megct nd af den oprindelige 
wrdejg i protestantismen, at denne 
på eP mrengdc punkter bar namnet 
sig den kirke, Lien under vilde ge-
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brerder og trusler for 400 år siden 
tog afsked med. 

I den förste og störste af de tre 
småskrifter påviser forfatteren med 
rette, at den augsburgske bekendel
se er langt fra å vrere en utvetydig 
og uforkortet gengivelse af den lut
herske lrere, hvilket også Melanch
thon var sig fuldt bevidst. Skreb
nesvangre misforståelser var både 
Luther og Melanchthon offer for ; 
thi vel lrerer f. ex. Skriften, at ved 
troen skrenkes der os for Christi 
skyld retfrerdighed, men den siger 
aldrig dette om det evige liv, således 
som Melanchthon antar. 

Gang på gang söger Melanchthon 
også före rigsdagen i Augsburg bag 
lyset ved tilslörede og halv- eller 
kvartsande oplysninger. Når man 
trenker på Luthers hadefulde og 
ubeherskede skrelden på messen, er 
det en meget mrerkelig omgang med 
sandheden, når Melanciithon erkhe
rer, at det er med uret, det er bleven 
påstået, at messen slrnlde vrere af-

. skaffet. Derimod har han ret i, at 
der »i. ceremonierne ingen mrerk· 
bare rendringcr er sket_» , hvilket 
skyldtes, at man önskede, den jrev
ne mand ikke skulde mrerke brud
det med den gamle kirke. 

Videre hrevder forfatteren, at 
kristendommen er helt igennem en 
helliggörelses-religion, som henter 
sin kraft fra de nådemidler, .Frel
seren indstiftede og gav sin kirke 
å forvalte, medens Luthel'dommen 
v&sentlig er en fräste- og be1·oligel-, 
ses-I"eligion: mennesket fortviler 
over sig selv og over Gud, og i den
ne trösteslöse tilstaild griber han 
Christi Tetf�rdighed. Ved å op
vrekke vished om, at han for Christi 
skyld er retfrerdig, bliver han det 
virkelig, og hans synd blir Christi 
synd, og Christi retfrerdighed blir 
lian·s retfrerdighed. 

I den augsburgske konfession 
gentas også Luthers bestandige 
usandfrerdige påstand, at den mid
delalderlige kirke ]rede, at men
nesket kunde fortj ene sig Christi 
retfrerdighed, medens det udtryk-



kelig blev hrevdet, at nåden er en 
ufortjent skrenket gave. 

Ved alle deres löse påstande lyk
kedes det reformatorerne hos deres 
tilhrengere å fremkalde en u'vilje og 
et had mod den katholske kirke, 
der mahge steder har holdt sig til 
den dag i dag, skönt flertallet af 
troende protestantiske kristne i 
vore dage intet har å indvende 
mod den retfrerdiggörelseslrere, som 
hrevdes af Augustinus, Thomas af 
Aquino og den tridentinske kirke
forsarnling. 

Reformatore1'nes påstand, at lre
ren om de gode gerningers fortj enst
fulde vrerd gör mennesker , hovmo
dige, modbevises på det mest slå
ende af selve livet, thi jo ivrigerr 
man er i helliggörelsen, jo dybere 
man föler · ansvaret for den evige 
dommer, desto större fordringer 
still'er inan til sig selv, desto dybere 
erkender man sin egen svaghed, 
desto inderligere stoler man på 
nåden. 

En srerlig grov usandhed gör 
konfessionen sig skyldig i, når der 
to gange påstås, at man har lrert 
>>den gruelige vildfarelse, at vo,· 
Herre Christus ved sin död alene 
har gjort fyldest for arvesynden, 
1i1edens messen er bleven indsat til 
offer for de andre synder». Ethvert 
katholsk barn vil fra sin katekis-· 
mus vide, at denne påstand er blot
tet fo'r al sandhe<l, således har · hver
ken kirken eller dens theologer no
gensinde hert. 

Og endelig vil den augsburgske 
konfession gi det skin af, at den er 
en katholsk bekendelse, hvilket for
fatteren med rette betegner som den 
store forfalslming. Thi at der i pro
testantismens »lrere og ceremonier 
ikke skulde vrere optaget noget, der 
strider mod skriften eller den kat
holske kirke», er i den grad i strid 
med de faktiske forhold, at en nrer
mere påvisning heraf turde v:::ere 
ganske overflödig. Og forfatteren 
mener, at man ikke kan tilltrrede 
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og billige en så uredeiig bekendelse, 
men hellere i steden for en jubelfest 
burde holde en alvorlig bodsdag. 

Det var en lykke, at ikke Luthers 
voldsomme »Schmalkaldiske Artik
ler», men den augsburgske konfes
sion med det milde, udglattende 
prreg blev protestantismens hoved
symbolskrift. Thi derved blev til
nrermelsen tii den gamle katholske 
kirkes lrere og fromhed adskillig 
lettere, så meget mere som Luther 
tog en rig middelalderlig katholsk 
arv med sig, da han bröd ml af Kir
ken. Der var herved indenfor den 
protestantiske verden voksegrund 
for en bevregelse som pietismen, 
der på mange punkter - f. ex. ved 
opfattelsen af retfrerq.iggörelsen 
som en indre genfödelse · - fandt 
tilbage til katholske, anskuelser. Og 
siden er protestantismen, d. v. s. den 
troende del heraf, også på mange 
andre punkter undergået en for
rendring, så man vistnok meget vel 
kan hrevde, at den nuvrerende pro
testantiske fromheds vesen lige så 
vel som den katholskes består i tro, 
håb og krerlighed og hovedsagelig 
ytrer sig i en alvorlig strreben efter 
helliggörelse og en sund frygt for 
synden. Derf<H' har Gud ikke for
ladt protestanterne; trods deres 
vildfarelser har han noget stort for 
med dem, nemlig ad omveje å före 
dem derhen, hvorfra de ei· gå,et ud. 

Ovenstående linjer er j o  kun et 
kott resume af nogle hovedtanker 
hos den store fredens mand, som 
Pastor I. Lortzing er. Vi önsker, at 
hans ord må finde tilslutning i vide 
kredse indenfor hans egen konfes
sion, og at de også må virke blandt 
os katholikker, , så at ingen af os 
ved stejlhed og overlegenhed skal 
stöde nogen sögende sjrel blandt de 
andre bort. fra den sandhed, som 
vi aldrig skal vrere stolte, men kurr 
taknemmelige over å besidde. 

Thisted, på Vor Herres Jesu 
Christi dyrebare Blods Fest 1930. , 

Niels Hansen. 
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D E N  SV E N S KA I N T O L E R A N S E N. 
För någon tid sedan diskuterades 

i pressen ett uttryck i en utländsk 
tidning, som betecknade Sverige 
som »det intolerantaste landet i hela 
världen». Här i landet väckte detta 
betyg harmfyllda protester, som 
också försökte bemöta det med någ
ra sakliga skäl, men som tyvärr 
ofta är fallet vid starkt känslobe
tonad polemik blev icke frågan 
grundligt undersökt. D_en är lik
väl av stor praktisk betydelse. 

Kanske ·är det trenne faktorer 
som kunna tänkas särskilt inverka 
på toleranstillståndet i ett land: 
lagstiftningen, uppfostran och folk
karaktären. Hurudan är då den 
svenska lagstiftningens behandling 
av landets katolska medborgare, ty 
det var om dessa, som det i ovan
nämnda polemik egentligen var 
frågan. I princip hyllar vår lagstift
ning full religionsfrihet, men icke 
ens den välvilligaste bedömare kan 
påstå, aUSveriges katoliker åtnjuta 
denna förmån. I en bayersk tid
ning har ärkebiskop Söderblom an
strängt sig att avmåla Sverige som 

. ett toleransens paradis för landets 
lyckliga katoliker. Just genom sin 
iver och sina otillfredsställande ar
gument lyckas han förträffligt be
visa motsatsen. I sin lagstiftning 
för katolikerna intager Sverige fak
tiskt en undantagsställning i hela 
världen, om man bortser från Sov
j et-Ryssland, abnormit_eternas land. 
I intet annat land stå katolikerna 
kyrkoskrivna hos protestantiska 
kyrkliga myndigheter, i intet annat 
land betala de kyrkoskatt till ett 
protestantiskt samfund. Också det 
svenska klosterförbudet torde vara 
ganska unikt i den nutida prote
stantiska ,1ärlden. Man skulle lrnn
na framdraga ännu flera intolerah-
ta bestämmelser som rikta sig mot 
Sveriges katoliker och som ur lag� 
stiftningssynpunkt göra vårt la'nd 
åtminstone till ett av de mot katol
ska Kyrkan intolerantaste i Europa. 

Kring dessa lagar skapas också en 
intolerant menta}itet, en kyrklig 
byråkratism, som sätter sin pragel 
på mångt och mycket. 

Denna från lagstiftningen utgå
ende intolerans stärkes ytterligare 
genom uppfostran. Vi minnas ännu 
framlidne ärkebiskop Bitters inlaga 
mot de missvisande och delvis di
rekt osanna uppgifter om · den ka
tolska Kyrkan, som återfinnas i 
våra skolors historiska läroböcker. 
Ja, vi skriva återfinnas, ty de stå 
där till stor del verkligen kvar ännu 
den dag i dag. Delvis måste detta 
ske mot läroboksförfattarnas bättre 
vetande. Delvis förklaras denna 
histoi:iska intolerans av den svenska 
historien. Det torde icke finnas mån
ga andra länder vars historia är så 
intimt förbunden med protestantis
men som Sverige. Den lutherska lä
rans införande verkställdes av sam
ma hand som det nationella befriel
seve�·ket. Sveriges världshistoriska 
insats som grundlade dess politiska 
storhetstid var av stor betydelse för 
protestantismens bestånd. Då Credo 
är en skandinavisk tidning, kunde 
det ha sitt intresse att framhålla 
till vilket motsatt ställningstagande 
de övriga nordiska länderna ·av sin 
historia disponeras. Detta gäller 
både Danmark och i måhända ännu 
högre grad Norge och Island. Fin
land som först i nyare tid utvecklat 
sig till självständig stat står mera 
neutralt. Man måste vidare betän
ka, att Sveriges historia ända fram 
till sista tiden uteslutande tolkats 
av protestanter, vilket åt densamma 
skänkt en ytterligare antikatolsk 
tillspetsning. Allt detta gör, att 
svenska folket också genom sin 
uppfostran och undervisning kom
mit att intaga en ställning mot ka
tolicismen, som torde vara tämligen 
enastående i hela världen. Vi anse 
det av vikt för Sveriges katoliker att 
lugnt se dessa sanningar i ögat. Ty 
vår religiösa framtid bestämmes yt-



terst av religiösa grunder � ej na
tionella. 

Men är då Sverige verkligen det 
intolerantaste land i hela världe1�. 
AV vad vi hittills hört skulle vi vara 
benägna att tro detta. Dock � er
farenheten talar ett annat språk. Vi 
veta alla, att en katolik sällan är 
förföljd eller ens illa behandlad för 
sin tros skull i våra dagars Sverige. 
Flera av oss ha övergått från pro
testantismen till den katolska Kyr
kan. Men det har icke ofta hänt att 
någon fått genomgå svåra obehag 
från vare sig anförvanters eller vän
ners sida på grund av detta steg. 
Ingen kan heller säga att vi i vår 
dagliga färd mötas av några svå
rare utslag. av intolerans. Den hets 
s.om på senare tider börjat mot Sve
riges katoliker har säkerligen till 
stor del inspirerats från utlandet. I 
flera fall äro trådarna lätta att på
visa. Naturligtvis kan detta läge 
också förändra sig och den person
liga toleransen mot våra katoliker 
bli mindre. Men för närvarande kan 
ingen klaga över läget i detta av· 
seende. 

Hur skall man då förklara. ett 
dylikt fenomen? Måhända av den 
tredje huvudfaktorn för tolerans
tillståndet i ett land: folklynnet. 
Svensken är av naturen mild och 
fördragsam och varken fallen för 
fanatism i tänkandet eller för ett 
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stridiskt uppträdande. Därtill hål
ler han också på goda och hovsam
n1a umgängesformer. Vi mena icke, 
att denna fridsamhet är en dygd. 
Den är en karaktärsegenskap, som 
vid somliga tillfällen kan vara pris
värd, vid andra motsatsen. Då vi 
fortfarande tala till en skandinavisk 
menighet, kunde kanske i detta 
sammanhang framhållas, att denna 
mildhet i umgänget är mest utpräg
lad på de d�nska öarna. I Jylland 
och Skåne skärpes den en grad och 
kanske ytterligare en grad i meller
sta och norra Sverige. Men alltjämt 
måste den kännetecknas som fred
lighet. I Norge och Finland är folk
lynnet säkert mera stridbart. Men 
denna egenskap i folkkaraktären 
inverkar utan tvivel starkt på tole
ranstillståndet i landet och bildar 
en motvikt till all den intolerans 
som utflyter från lagstiftning och 
uppfostran. 

Naturligtvis kan denna fråga yt
terligare diskuteras. Det är mödan 
värt att behandla · den någorlunda 
grundligt. Kanske kan man säga 
som sammanfattning : Om nu rå
dande svensk lagstiftning och upp
fostran ensamma finge råda, skull•3 
Sverige blivit ett av de intoleran
taste länderna i hela världen. Att 
så ej blivit fallet förklaras av det 
svenska folklynnet. 

B. D. Assarsson. 
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B I D RAG T I LL B ELVSAN D ET AV B I SKO P  
H E M M I N G S  ( 1338-1 366) G Ä R N I N G . 

l\fan skrev nådens år 1338. Den 
23 oktober finna vi Benedictus, bi
skop i Finland, i sin biskopsstad 
Åbo underteckna tvenne brev, be- · 
varade åt eftervärlden. Men föl
j ande dag var ännu icke tillända
lupen, innan vi finna samma stad 
försänkt i en den djupaste sorg. 
Vad hade då hänt? Benedictus, den 
1 1  i ordningen av Finlands biskopar, 
ifall man börjar biskopsräckan med 
helige Henrik, men den 8 ifall man 
medräknar endast landets kanonis
ka biskopar, hade avlidit. Som en 
löpeld måste underrättelsen om 
dödsfallet hava spritt sig kring Fin
lands bygder, ja långt utöver lan
dets gränser. I tanken kunna vi 
följa borgarna i biskopsstaden, där 
de lämna sina hem för att samlas i 
domkyrkan därstädes, fallande på 
knä, bedjande för den avlidnes själ. 
Sålunda se vi domen fylld till sista 
plats av andäktiga troende. I tan
ken höra vi sj älamässan läsas, vi 
kunna förnimma varma böner upp
stiga till den Allsmäl�tiges tron. Allt 
folket, präst såväl som lekman, bad 
ej blott för den avlidne, utan även 
om en värdig efterträdare åt biskop 
Benedictus. Blevo dessa sista böner 
hörda, härom förtäljer historien. 

Sedan biskop Benedictus med 
Kyrkans alla ärobetygelser blivit be
graven, är det mer än förklarligt, 
att såväl landets andliga som lek
män, bland de förstnämnda i främ
sta rummet domkapitlets ärade 
medlemmar, ivrigt visade sig intres
serade av frågan : vem skall bliva 
landets 1 2  biskop, vem skall befin
nas värdig att efterträda Bene
dictus?  

Den 15 november, eller senast den 
18 i denna månad frågades detta 
icke mera, ty den förstnämnda da
gen verkställdes valet och den 18  
november avsändes meddelandet 
om valet till ärkebiskop Petrus i 

Uppsala. Vem hade då blivit vald 
till landets nye biskop ? Svaret här� 
på lyder : Till Finlands 12 biskop 
hade valts kaniken Hemming, han, 
som skulle komma att bli en av lan
dets största biskopar i raden av alla 
de framstående män, som under den 
katolska tiden suttit på biskopsfolen 
i Åbo. 

Innan vi gå vidare, måste vi något 
dröja vid detta val, och detta av 
tvenne orsaker. För det fötsta där
för, att valet, såsom val betraktat, 
är enastående i Kyrkans i Finland 
arinaler. För det andra därföi·, att 
själva valsättet utvisar, att man 
hade skäl antaga, att G1ids synner
liga nåd skulle komma att · vila över 
den valde. 

Vi veta, el_ler vi borde åtminstone 
veta, att ett biskopsval kunde ske 
på trenne sätt : 1 )  via scrutini, som 
tillgick sålunda, att domkapitlet ut
såg några, vanligen tre, s. k. scruta
torer, vilka hemligen skulle emot
taga och nedskriva samtHga i valet 
deltagandes röster och sedan offent
ligen kungöra dem inför kapitlet, 
varpå protokollet justerades. Här
efter uppdrogs det åt en att å hela 
kapitlets vägnar utvälja den, som 
erhållit de flesta röster ; 2 )  v'ia com
promissi, som åter tillgick sålunda , 
att kapitlet utsåg inom sig tre män, 
som skulle, efter omsorgsfull pröv
ning och överläggning, enhälligt 
välja biskop ; eller slutligen 3) vb. 
Spiritus Sancti. Detta valsätt, det 
mest sällsynta, kan återges ungefär 
på följande sätt : en kapitelmedlem 
utvälj er » In nomine sancte trini
tatis>> en till biskop, · varom hela 
domkapitlet sedan, utan överlägg
ning, men » en röst och - en ande» 
förenar sig. 

Såsom sagt : domkapitlet . i Åbo 
sammanträdde den 15 november 
1338 för att välja ny biskop för 
Finland, Om detta val hava vi i b�-



håll en rätt noggrann redogörelse i 
ett btev, av· den 1 8  i samma månad, 
i vilket domkapitlet meddelar ärke
biskopen 1 Uppsala Petrus 0Ii1 Hem
mings val och samtidigt anhåller om 
bekräftelse å valet. 

Om detta märkliga val berättar 
brevet: »Hiis itaque peractis nul
loque alio tractatu interueniente, 
vno de nobis sic dicente: Jn nomine 
sancte trinitatis ego eligo dominum 
Hemminggum in episcopum et pas
torern ecclesie Aboensis, statim 
subito et repen te _surreximus omnes 
et vnamiter in dictum dominum 
Hemn1inggum consensimus et in 
continenti eum vna voce et vno spi� 
ritu elegirnus in nostrum et ecclesic 
Aboensis episco,pum et pastorem, 
virum utique prouidum, litterarum 
sciencia, uita et moribus merito 
commendandum; ad cautelam ta� 
men vnus nostrum vice sua et 
omnium de capitulo eum elegit 
sollempniter in hunc modum: Ad 
honorem Dei omnipotentis, beatc 
Marie semper ,1irginis tociusque 
curie celestis ego Elauus, canonicus 
Aboensis, uice mea et omnium de 
capitulo dominum Hemminggum, 
concanonicum meum eligo in nost
rum et ecclesie Aboenses episcopum 
et pastorem, jpsumque sic electum 
cantando 'Te deum laudamus' ad 
altare maius perduximus, - Jpsoque 
intronizato, ut moris est, electionem 
sic sollempniter factam publicaui
mus in communi.» 

Vad innebar detta? Kort sagt: 
valet skedde: · »per inspirationem 
Spiritus Sancti» , d. v. s. på grund 
av en särskild gudomlig skickelse. 
Så betraktades ett dylikt val ål
minstone under medeltiden, men 
samma betraktelsesätt kunna må
hända även vi nutidsmänniskor an
vända, detta isynnerhet ifall vi be
trakta Hemmings liv och gärning. 

Det framhölls, att valet var ena
stående i Kyrkans i Finland anna
ler. Och detta gjordes med rätta, ty 
biskop Hemming är den enda biskop 
i vårt land, som valts på detta sätt. 
Men även Sveriges -historia känner, 
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förutom detta val, endast tvenne 
andra, som skett på detta sätt. Det 
första av dylika val skedde år 13 82, 
då Henrik Karisson korades till bi
skop i Vexiö. Det andra valet åter 
ägde rum 1432 då domkapitlet i 
Uppsala valde Olof Larsson till 
ärkebiskop. 

Dagen för ärkebiskopens golkän
nande av valet veta vi lika litet som 
vi känna till, när påvens beki'äftel
se erhållits. Dock vet historien be
rätta, att Hemming blev biskops
vigd den 1 decem_ber 1338 i Stock
holm i »ecclesia Parrochili», S: t 
Nikolaus. 

Från och nied denn·a dag börjar 
biskop Hemmings historia, nu trä
der han i sin personlighet fram på 
historiens scen. Dock är det på sin 
plats, att lämna de få data vi hava 
om honom från tiden före hans val 
till Finlands biskop. 

Så gott som främmande var han 
oss nu, då han såsom biskop träder 

. oss till mötes. Det enda vi hava: oss 
bekant är, att han var svensk till 
börden, född i Bälinge socken i när
heten av Uppsala. Sedan hah blivit 
prästvigd verkade han först en tid 
i sitt hemland, bland annat såsom 
kanik i Uppr,ala. Huruvida han 
överflyttat till Finland allaredan 
före sitt val, kan man icke med 
full säkerhet fastslå, men antagligt 
ih' det. Denna slutsats kunna vi 
draga forst och främst därav, att 
han väl · knappast hade blivit vald 
via Sphitus Sancti, ifall han hade 
varit helt främmande föl' väljarna 
Och obekant med landet nr,h förl, :\l
landena här. Ett starktindicium för 
riktigheten av detta anta�ande fin
ner :rna·n även däri, att kaniken 
Elauus, som, såsom vi ovan - hava 
s"ett, ·var den, som s. a. s. var upp
hovet till Hemmings val; talar om 
honom såsom sin medkanik ( coii
canonicum meum ). Visserligen be
hö,ier · mah icke 111ed nödvändighet 
ur detta uttalande draga · denna 
slutsats, ty . Elauus kunde väl lika 
bra kalla Hemming sin medkanik, 
om ock han varit kanik på annan 



ort. För vårt antagande talar dock 
även följande omständighet: i en 
urkund, av den 1 2  j uni 1329, talas 
det om en Hemh1ing såsom kanik i 
Åbo. l�ikaså omnämnes kaniken 
Hemming i ett testamente, av den 
1 5  april 1330, sam:t i en skrivelse av 
samma dag från domkapitlet i Åbo. 
Denna Hemming kan icke vara nå
gon annan än biskop Hemming, ty 
i och med hans val till biskop i 
Åbo försvinner kaniken Hemming 
från urkunderna. Vårt antagande 
styrkes dessutom genom det om
döme biskop Hemming fäller ori1 
kaniken Elauus, vilket lydde : hono
rabili viro ac dilecto in Christo 
filio». 

Hemming hade förty rätt stora 
förutsättningar för det höga äm
bete, till vilket han nu blivit kallad. 
Hans nitälskan för Kyrkans bästa, 
h_ans gedigna kunskaper, hans stor
vulna karaktär och hans övriga per
sonliga egenskaper måst hava ut
gjort grunden för hans val till den 
lediga biskopstolen i Finland. Det 
var även för Kyrkans utveckling i 
landet nödvändigt, att man just nu 
erhöll en i allt framstående person
lighet till Kyrkans högste ledare. 
De kyrkliga· förhållandena i landet 
voro ingalunda ännu vid denna tid
punkt helt ordnade, kraft och dåd
lust fordrades förty av den nye bi
skopen, och allt detta ägde biskop 
Hemming i en mycket stor utsträck
ning. 

Vilja vi göra . denna stora man 
full rättvisa vid skildrandet av hans 
verksamhet, böra vi måhända_ först 
beröra hans arbete på utvecklandet 
av de prästerliga förhållandena i 
landet och hans ansträngningar att 
höja  deras enskilda liv och deras 
livsvillkor, såväl andliga som ma
teriella. 

Hans första steg på denna väg 
var stiftandet av domprosteämbetet. 
vid Åbo domkapitel. Detta skedde 
den 3 september 1340, eller, för att 
hålla oss till stiftelseurkundens da
tering, »Abo anno mcccxl :o, domi-
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nica prmdma ante natiuitatem beate 
et gloriose virginis Marie». 

Till den första innehavaren av 
detta synnerligen viktiga ämbete ut
sågs kaniken och kyrkoherden i 
Reso Elauus, san1n1a man, son1 vi 
mötte vid biskopsvalet. 

År 1340 omnämnes för första 
gången sysslomannen. När denna 
b�fattning stiftades veta vi icke, 
men vi kunna antaga, att detta in
träffade ungefär samtidigt med 
domprosteämbetet, om ock även 
tidigare någon måst hava funnits, 
som omhänderhaft domkyrkans in
k omster öch utgifter, men denna 
har mycket väl kunnat vara någon 
av kanikei·na. 

Ett nytt ämbete stiftades åter år 
1 �, 50 av biskop Hemming. Detta 
ämbete var skolastikerns. Såsom 
dess första innehavare nämnes Hen
ricus Tempil, då kyrkoherde i Te� 
nala samt senare i Åbo. 

För att rätt förstå betydelsen av 
stiftandet av dessa ämbeten, vare 
det oss tillåtet att gå litet utöver 
gränserna för vårt ämne och när
mare beröra de uppgifter, som ålåg 
ämbetenas ifråga innehavare. 

Domprosten, pra,epositus var bi
skopens närmaste · man och hjälp. 
Hononi ålåg domkapitlets inre led
ning, men dessutom hade han en 
mängd judiciella och ekonomiska 
uppgifter sig anförtrodda. Ofta åt
följ de han biskopen på dennes visic 
tationsresor ellet ock erhöll han i 
uppdrag att självständigt i bisko
pens ställe företaga dylika resor. 

.Men även kunde domprosten er
hålla uppdrag direkt av. påven. Han 
kunde nämligen erhålla i uppdrag 
att i mål, som frän de inhemska 
kyrkliga domstolarna i besvärsväg 
dragits till lmrian, å påvens vägnar 
fälla dom i högsta insats. Detta 
skedde i sådana mål, som voro av 
den beskaffenhet, att de icke kunde 
omedelbart av påven avgöras. 

I domprostens händer låg även 
den egentliga vården av kyrkans 
egendom, och åtminstone i Åbo till
kom det honom att uppbära kyrko-



skatterna. De påvliga skattemedlen 
förvarades även av honom, docl, 
under gemensamt ansvar med dom
kapitlet. 

Var biskopen frånvarande eller 
sjuk eller var biskopstolen ledig, 
kunde domkapitlet överlämna stifl
styrelsen i domprostens händer. 

Lägga vi härtil l ytterligare, att 
domprosten även var kyrkoherde i 
stiftstaden, inser man lätt, vilken 
viktig och framför allt arbetsdryg 
befattning domprosteämbetet var. 

Vilka kunde hava varit de när
maste motiven därtill, att biskop 
Hemming ansåg sig tvungen att 
instifta detta nya ämbete, till vars 
underhåll han bestämde Nousis, 
Reso, Santamala .(nuvarande S : t  
Marie) och Lundo församlingar med 
underlydande kapell? 

Dessa motiv finna vi uttalade i 
själva stiftelseurkunden på ett lika 
ingående som ödmjukt sätt. Han 
motiverar detta sitt steg med unge
fär följande ord : Det uppdrag vi av 
Gud erhållit, fullgöra vi bättre, ifall 
vi dela vår börda med våra bröder. 
När Gud kallat oss att handliava 
herdeskapet i Åbo kyrka, hava vi 
lagt märke till, att våra föregångare 
i görligaste motto hava sörjt för 
kanikernas antal. Vi hava stiftat 
detta ämbete »ampliare divinum 
cultum» och möjligen för att un
derlätta vårt och våra efterföljares 
arbete. 

Skolastikerns främsta uppgift 
åter var, såsom namnet redan vid
handengiver, att omhänderhava un
dervisningens högsta· ledning. Även 
genom stiftandet av detta · ämbete 
ådagalade biskop Hemming sin nit
älskan för undervisningens ratio
nella utveckling. 

Sysslomannens uppgift hava vi 
allaredan tidigare framhållit. 

För höjandet av gudstjänsternas 
högtidlighet anställdes vid domkyr
kan korkleriker, vars uppgift var att 
utföra kyrkosången vid mässor och 
andra kyrkliga förrättningar. Dy
lika präster nämnas för första gån
gen år 13 55. 
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Gå vi nu att kasta en blick på 
biskopens strävanden att införa en 
stark yttre ordning i det. \(yrkliga 
livet, finna vi honom även på detta 
område i rastlös verksamhet. Vari 
bestod då denna verksamhet? 

År 1352 utfärdade biskop Hem
ming, detta var hans första steg på 
denna väg, de första synodalstatu
terna i Finland. Dessa, som inne
höllo tjugo särskilda ptinkter, av
sågo att inom kyrkan stabilisera en 
inre ordning, men alldeles icke att 
närmare reglera prästerskapets för
hållande till sina församlingar. Vi 
skola - på det vi icke inå hem
falla åt den protestantiska l< ritiken 
av statuternas >>brist» i detta av
seende - minnas, att innan man 
kan gå att giva närmare föreskrif
ter beträffande prästerskapets för
hållande till församlingsmedlem
marna, måste man skapa ett till
stånd av trygghet och ordning inom 
prästerskapet självt, måste man 
uppdraga linjerna för ordningen vid 
gudstjänsterna o. s. v. 

Vad innehöllo då statuterna'? 
Låtom oss se; 

De innehöllo bestämmelser an
gående· gudstjänsternas . firande och 
den därvid iakttagande ordningen 
samt huru övriga kyrkliga förrätt
ningar skola verkställas. Vidare 
innehöllo statuterna bestämmelser 
angående de hl. sakramenternas ut
delande samt huru vinet och hosti
an skola förvaras. Ytterligare stad
gades i dessa, om den omsorg präs
terna skola ägna de kyrkliga dräk
terna samt kyrkans egendom över
huvud, men härtill kommo ännu en 
massa andra bestämmelser. Bland 
de sistantydda bör kanhända sär
skilt nämnas förbud för prästerna 
att av fattiga taga arvode för vissa 
kyrkliga förrättningar, såsom för 
begravningar, m. m. Till slut kun
na vi framhålla, att statuterna även 
innehöllo bestämmelsen därom, att 
präst i nödfall äger med egen häst 
besöka sj uka. 

Redan efter denna blick på sta
tuternas innehåll kunna vi tryggt 



säga, att dessa utvisade ett sant in
tresse för skapandet av en sund 
ordning på det område, som var 
föremålet för statuternas bestäm-
melser. 

Vi veta, att vid Skenningemötet, 
den 1 mars 1248, som kardinal \Vil
helm av Sabina i närvaro av ärke
biskopen i Uppsala och hans lyd:.. 

· biskopar j ämte andra bevistade ut
färdades en stadga, som bl. annat 
innehöll bestämmelsen därom, att 
ingen präst mera skulle få ingå äk
tenskap eller leva i konkubinat 
samt att, där präst allaredan befin
ner sig i äktenskap, han efter ett år 
icke mera finge sammanleva med 
sin hustru, allt vid äventyr av bann
lysning. Emellertid visade det sig 
vara svårt att genomföra mötets be
slut i denna del. Fingo ock präster
na efter denna dag icke mera ingå 
äktenskap, kunde det väl dock hän
de att de, oaktat förbudet, levde i 
konkubinat. För att stävj a detta 
brottsliga ofog, såg sig biskop Hem
ming tvungen att till Kyrkans väl 
och prästerskapets anseende till 
fromma utfärda förbud, daterat 
den 2 april 1 350,  för prästerna att 
hemma hos sig hålla sina barn eller 
låta dem vistas å Kyrkans gods .  
Detta förbud, som avsåg att ånyo 
inskärpa skenningestatuternas ce
libatpåbud, kompletterades seder
mera, den 18 april 1 350 eller 1352, 
med ett nytt förbud, nämligen med 
förbudet för prästerna att utan ve
derbörligt tillstånd resa bort från 
sitt stift och bosätta sig å annan ort 
eller i annat stift. 

Innan vi gå vidare, är det skäl 
att söka besvara frågan : vilket år 
utfärdades det senare förbudet ? 

Granska vi urkundssamlingarna 
finna vi i Hausens Finlands medel
tida urkunder del I sid; 226 f. en 
urkund i ämnet, daterad »Abo anno 
Domino mcccl :mo xiiij kal. amij , 
nostris sub sigillis .»  I Åbo dom
kyrkas svarta bok, utgiven av Hau
sen, sid. 97 finnes åter intagen en 
ungefär ordagrannt likalydande ur
kund, daterad »Actum Abo anno 
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Dominij millesimo ccc quinqa
gesimö 2 :o ,  quarto decimo kalendas 
l\faij , nostris sub sigillis .» Då vi 
icke kunna antaga, att biskop Hem
ming två år senare, men samnia 
månad och dag, skulle utfärdat ett 
nytt nästan ordagrannt likalydande 
förhud för prästerna att lämna sitt 
stift, måste någondera dateringen 
vara oriktig. Man torde dock böra 
anse, att förbudet utfärdats först år 
1 352.  Denna åsikt har mest skäl 
för sig ifall vi beakta motivet till 
detta förbud. Sedan biskop Hem
ming överhuvud visat. sig vara yt
terst sträng gentemot de präster, 
som på ett eUer annat sätt bröto 
mot den kyrkliga ordningen, be:. 

gynte dessa visa sig vara hågade 
att lämna det stift, där dylik sti'äng
het rådde. När biskopen sedan till 
råga på allt med kraft börj ade kräva 
skenningestadgans efterlevnad, bör
j ade antagligen flykten från Åbo 
stift tilltaga. För att stävj a denna 
flykt, utfärdades förbudet. Men 
innan biskopen såg sig tvungen att 
u tfärda ett speciellt förbud mot dy
lik flykt från det egna stiftet, måste 
någon tid hava förflutit sedan det 
förstnämnda förbudet emanerat, ty 
det onda, mot vilket det senare för
budet riktade sig, kan icke hava 
uppstått omedelbart efter den 2 
april 1 350, en.år de brottsliga präs
terna naturligtvis först måst hava 
vunnit erfarenhet därom, att detta 
förbud även i praktiken skulle upp
rätthållas. 

För att nu återkomma . till för
budet av den 2 april 1350, måste vi 
med allvar tillbakavisa en vantolk
ning, som protestantiska författare 
gjort till sin. Dessa utläsa ur för
budet icke en vilja hos biskop Hem
ming att en gång för alla upprätt
hålla Kyrkans celibatspåbud, utan 
endast dennes vilj a att, tillvara
tagande Kyrkans ekonomiska in
tressen, förhindra barnen av dylika 
mot Kyrkans orubbliga lag stridan
de förbindelser att tära på Kyrkans 
egendom. 



Att en dylik tolkning är en illvil
lig vantolkning måste vara klart för 
envar·. Biskop Hemming skulle icke 
hava varit den han var, om han icke 
med alla till buds stående medel 
skulle försöka genomdriva Kyrkans 
celibatspåbud. Då annat inte hjälp-· 
te måste han tillgripa ifrågavarande 
förbud, därmed hindrande brottsli
ga präster att få njuta frukterna 
av deras omoraliska leverne. Här
till kommer ytterligare, att Kyrkan 
städse på det bestämdaste ogillat 
brott mot celibatsstadgandet. 

Ville biskop Hemm.ing således 
med alla till buds stående medel 
skapa ett i alla avseenden mönster
gillt prästerskap, måste han även 
se till, att såväl prästernas som 
Kvrkans materiella ställning skulle 
bli stark och solid. I denna avsikt 
lade han särskild vikt därvid, att 
Kyrkan och dess präster dem till
kommande skatter erlades. Härom 
bär ett flertal urkunder sitt tydliga 
vittnesbörd. 

I antytt avseende bör man sär
skilt nämna konung Magnus Smeks 
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och biskop Hemmings gelllensam
ma stadga därom, huru tionden 
från Karelen och Salo samt Kemi 
skulle · erläggas. Osäkerhet råder 
därom, när dessa stadgar utfärdats. 
Somliga anse, att dessa stadgar ut
färdades den 8 september 134 5, an
dra åter, att detta skedde allaredan 
1335, således utan Hemmings med

verkan, ty då var han ju ännu icke 
biskop. Det riktigaste torde dock 
vara att hänföra stadgarna till 1340. 
Detta · isynnerhet med beaktande 
därav, att konung Magnus den 23 
augusti 1329 utfärdat ett påbud 
för samma trakter i nämnt av
seende att gälla till dess han så
som myndig själv övertagit stats
rodret. Enär han emellertid un
der största delen av år 1340 själv 
handhade regeringsmakten, kan 
man med skäl icke antaga, att den
na viktiga fråga skulle ha fått ligga 
oavgjord ända till år 134 5. ( Se när
mare motivering hos Jaakkola: 
Kuningas Maunu Eerikinpojan 11ni
oonip0Iitikasta. H :fors 1928  sid. 
4 51 ff. ) (Forts. ) 

K U N  D S KA B E N S  T RJE. 

ALLEGORISK JEVENTYR OM MODERNE VIDENSKAB. 

Da Slangen blev j aget ud af Para
diset, tog den et Frp med sig af 
»Kundskabens Tne». Den havde 
gemt det i sin Mund mellem sine 
giftige Trender. Da den var krpbet 
et langt Stykke Vej lbort fra Para
diset, fandt den omsider et Sted, 
som kunde vrere den rigtige Jord
hund for Frpet. Der spyttede den 
Frpet ud paa den bare Jord, lagde 
sig med sin sammenrullede Krop 
derpaa og begyndte at ruge paa 
Frpet. Og Frpet spirede og blev til 
et lille Trre: Videnskabernes, de 
positive Videnskabers, Naturviden
skabernes - »Kundskabens Trre». 

Trreet voksede langsomt, meget 
langsom.t. For hvert 100 Aar kom 
der et lille hitte Skud til. Men det 
voksede dog. Det delte sig i flere 
Grene : den regyptiske, babyloniske, 
kinesiske og den grreske Gren. Den 
sidste blev den kraftigste. Der fan.d
tes endogsaa Frugter paa Trreet -
nuces mathematicre et astronomicre 
- Matematikens og Astronomiens 
f�rste Begyndelser. Derved blev det 
mere eller mindre i Oldtiden, og 
i Middelalderen syntes Trreet som
metider at gaa ud. 

Slangen var meget ked af denne 
Udvikling. Den havde sat store 



Forhaabninger til Trreet. Meningen 
med det var, at det ligesom i Para
diset skulde besmere Menneskenes 
Sind, saa alle dansede omkring 
Trreet, glemte deres Gud og fore
trak at leve i dette Trres Skygge 
fremfor i Guds N:,e1:hed. Men Frug
terne var faa og manglede Saft og 
Kraft, og de, som nf!)d dem, blev 
ikke syge deraf. Saaledes stod 
Tingene, . indtil :V erdensurets Viser 
n:,ermede sig 1500-Tallet. 

Paa den Tid kom Slangen til sit 
Trre. Dens grf!)nne 0jne funklede 
uhyggeligt som af en ny Ide. Den 
havde jo sin Gift i Behold endnu. 
Mon det ikke skulde lykkes den at 
gpre Trreet ligeså farligt igen, som det 
havde vreret i Paradiset. Og Slangen 
satte sine Trender mod Barken og 
bed saa dybt, den kunde, i Trreets 
Bark, medens den lod al sin Gift 
og Edder dryppe ned i · Sa aret. 
Gennem Karstrengene flpd Giften 
ned i de dybeste Rpdder og naaede 
ud til de yderste Grene. - Der var 
i Grunden kun en stor Gren tilbage, 
den vesterlandske, europreiske Vi
denskab. Snart sporedes Slangc
giftens Virkning. Som et Ferment 
udlpste den uanede Krrefter i Trreet, 
der fik det til at vokse med uhygge
lig Fart og brere Frugter._ Da Slan
gen saa det, krpb den op i Trreet 
og slyngede sin farvefunklende 
Krop omkring Grenen. Der laa den 
gemt mellem Lpvet ligesom fordum 
i Paradiset. Med onde 0jne stir
rede den ned paa Menneskene og 
dens Tunge spillede uroligt. Og 
atter talte Slangen, lokkende og 
fristende. Det lpd som i Edens 
Have : »Hvis I spiser af dette Trre, 
sk1al I blive som Guder og vide godt 
og oridt - vide alt. Derfor var Mid
delalderen saa mprk, fordi I ikke 
spiste af Kundskabens Trre. Nu be
gynder der en ny Tid, da Slf!)ret fal
der for alle Hemmeligheder, og I 
skal se Tilvrerelsen, som den er: 
Jorden, som et hvirvlende St�vfnug 
i det uendelige Verdensalt; Stoffet 
og Kraften, som udgpr det hele, vil 
adlyde jeres matematiske Formler, 
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der gengiver Tingenes dybeste Me
ning. I skal faa Besked om, hvorfra 
I er kommet og hvordan I er blevet 
til - gennem Aarmillioners lang
somme Vrekst fra Urslimen til 
Homo sapiens! I vil faa saa meget 
at vide, at I med Glrede vil kaste 
Aristoteles, Plinius og Thomas bort 
og npjes med det givne, det positive, 
det haandgribelige. Hvad der ligger 
ud over det, vil I agte som Skarn.» 

Og Menneskene troede paa Slan
gen og spiste af Trreet, og kunde 
ikke faa nok af dets Fru.gter. De 
var spde, men indeholdt en bedp
vende Gift. De, der . spiste deraf, 
blev fprst grebet af en ma:irkelig Rus: 
»Nominalismen» , der berpvede dem 
Sansen for det metafysiske, saa de 
glemte den gamle Trenlmings store 
Sammenhreng og Enhedslinier og 
kun saa Enkelttingenes Mangfoldig
hed og Forskelligartethed. Vold
sommere og voldsommere virkede 
Giften. Hos mange fremkaldte Ny
delsen af Frugterne et Slags Deli
rium. De begyndte ·at rede Stpv og 
krybe paa deres Bug ligesom Slan
gen. De mistede deres Tro; de 
vendte deres Blik og deres Kraft 
mod det jordiske. Slangegiften var 
trrengt ind i deres Hjerner . . Og 
Slangegiften var den gudf jendtligc 
Filosofi -- fra de engelske Empi
rister til »de tyske Trenker_e» -
der srenkede · den tretteste Taage 
ned over Jorden, saa nian ikke 
kunde se Himlen mere. Slangegif
ten var »de naturlige Aarsagers 
Princip», der gjorde Gud fuldstren
dig overflpdig som causa prima 
( f  prste Aarsag) og ikke hav de Plads 
til hans Mirakler. Slangegiften var 
Materialismen,, der simplificerede 
Tilvrerelsen indtil den kunde rum
mes i en Retorte. Slangegiften var 
Panteismen; der udslettede Analo
gia Entis (Forskellen mellem Gud 
og Verden) - den gamle Filosofis 
Hjprnesten - og derved berpvede 
Gudsbegrebet al dets Sprending og 
Hpjhed. Slangegiften vay Detel'mi
nismen, der gjorde Mennesket til et 
Atom i de blinde Naturkrrefters Spil. 



Slangegiften var den Kantiske Au
tonomi, der indfprte en ny :Poly
teisme ved at rejse Gucletroner til 
hvert enkelt Menneskes Samvittig
hed, til Stat, Kunst, Viclenskab og 
Politik. Slangegiften var Udviklings
tl'oen og Abegalskaben, cler rev Men
nesket lps fra hans Skaber og sam
tidig fornedrede ham dybt under 
det gamle : »Ihukom, o Menneske, 
at du er Stpv ! » Slangegiften var 
Associationspsykologien, der pillede 
Bevidstheclens Mekanisme fra hin
anden og Hmdt, at cler hverken var 
Sjrel eller Tanker til. Slangegiften 
var · Religionshistol'ien, der skilte 
Jesus fra Kristendommen og gjorde 
elen fprste til Luft, den siclste til 
Bedrag og Heclenskab. 

Altsammen Veje, der fprer bort 
fra Gud; altsammen Tankegange, 
dei· el' uföi'enelige · med de Sand
heder, Kristendornmen lrerer ; alt
sann'nen en Atmosfrere, i hvilken 
Forticlens store Tanker maatte sygne 
hen og gaa til Gruncle : Guds Maje
stret, Kristi og hans Kirkes Herlig
hed, Sjrelens Udpdelighed, Viljens 
Fi·ihed, Skabelsen, Synd og Forlps
ning, evig Gengrelclelse. Altsammen 
en eneste krempestor Fristelse ! 
Menneskene blev »forvirrede og taa
belige i . cleres Tanker og sagde : 
»Der er ingen Gud til». Hele Sam
fundet sygnecle hen af Slangegiften. 
Fra Videnskaben trrengte elen ind 
i Familien, i Kpnsmoralen, i Kunst 
og Litteratur, i Staten og Samfunds
pkonomien. Det sociale Spprgs
maal opstod, med sit Klassehad, der 
overalt fremkalclte Splittelse og Op
lpsning. Forelpbig mrerkecle man 
ikke Faremomenterne. Under Slan
gens Inspiration og med elens V el
signelse var der opstaaet et Frem
skriclt, en teknisk Kultur, som; Ver
den ikke havde set Mage til. Men
neskene var blevet til Gucler.. De 
vidste alt og beherskede alt. De var 
Herrer paa Jorden, paa Havet, i 
Luften og halvvej s i iEteren. 

Og Slangen sacl i Trreet og fry
dede sig. Den· var blevet til et 
mangehoveclet Uhyre, og Hovederne 
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var Europas vantro Universiteter. 
Selv havde Slangen hverken Inte
resse for Videnskab eller Frem
skridt. Naar blot en »Hypotese» 
am·ettede Skade paa Menneskenes 
Sjrele, havde Slangen naaet, hvad 
den vilde. Saa maatte Hypoteserne 
gerne bagefter vandre i Videnska
bens Pulterkammer. Slangen var 
stolt af sin Bedrift og Menneskene 
glade for deres »Kultur» - indtil 
Verdenskatastrofen kom. Da aabne
cles Menneskenes 0jne og »de saa 
igen, at de var npgne, og bluedes». 

Nu er Slangen i Frerd med at kry
be ned fra Kundskabens Trre. Det 
er vokset den for hpjt, naaet op i 
en Luft, der er for skarp og ren for 
den. Den bliver ilde til Mode ved 
at hpre om Einsteinske Teorier, ,om 
Bohrs Atomfysik, om Mendels Ar
velighedslove, der atter gpr For
skerne beskedne og viser, at Natur-
videnskabens Hypoteser ikke er det 
sidste Ord i Tilvrerelsens Proble
mer. Nu nrna Slangen spge efter 
andre l\fidler til at · fordrerve Men
neskene med. 

Men endnu er Kundskabens Trre 
et uhelligt, et hedensk Trre. Hvis 
Augustin kom i vore Universiteters 
Hpresale og overvrerede Forelres
ningerne, .vilde han udraabe sit : 
1' a> de Te tacentibus ! Ve dem, der 
tier om dig ! Der er et Ord, som 
ikke nrna nrevnes paa vore Univer
siteter, som ikke nrna forekomme i 
de Lrerdes Bpger, undtagen i Tviv
lens eller Benregtelsens Parentes. 
Det er Ordet : Gud - den person
lige Gud. Langt snarere burde man, 
naar Talen er om Glpdelampen, 
Bakterier eller traadlps Telegrafi, 
tie om Edison, Pasteur og Marcoao:i. 
Langtsnarerekandisse Navne sprin
ges over end Navnet Gud, der er 
alle Tings fprste Aarsag og alle 
Spprgsmaals sidste Svar. Ordet Gud 
skal atter lyde og som en Storm
vind suse gennem Kronen paa 
Kundskabens Trre. Videnskaben 
skal opgive sin unaturlige Isolert
hed overfor Gud. Dens smukke Kald 
er med uhildet Blik: og frejdigt 



Hjerte at granske Guds Undervrer
ker og finde Glrede i at opdage Guds 
Spor i Naturen. Vi maa derfor om
plante Kundskabens Trre og give 
det en bedre Plads end det Sted, 
langt borte fra Gud, som Slangen gav 
det. Lad det vokse op i Selskab 
med »Livets Tne», som Guds Spn 
har plantet paa vor Jord - Troen, 
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Aabenbaringen. Da vil Slangen 
flygte langt bort ; og de to Trreer 
kan befrugte hinanden. Kundska
bens Trre vil hvrelve sin Krone hp
j ere og skpnnere end nogensinde 
fpr, og dets Frugter vil blive en 
kostelig Nrering for Menneskene. 

A. lllenzingu S. J. 

O M  SALG AF  KAT HO L S K E  B 0 G E R. 

Ved at lrese Herr Kirerulffs Ar
tikel i »Credo» Nr. 7 om Salget af 
Johannes Jprgensens Bpger i de 
sidste 10 Aar kan man nemt faa det 
lndtryk, at der er Tilbagegang at 
spore paa dette Omraade og min·· 
dre Interesse i det hele taget for 
katholsk Literatur, medens der sik
kert i Virkeligheden er en glredelig 
Fremgang, og j eg tror at kunne 
paapege, at det tilsyneladende stag
nerende Salg af vor stprste kathol
ske Forfatters Bpger skyldes aridre 
Aarsager end Mangel paa Inter
esse. 

Det oplyses i nrevnte Artikel, at 
der i de sidste 10 Aar kun er solgt 
gennemsnitlig ca. 1400 af hver af 
de 14 Bpger, Johannes J prgensen 
har udsendt i nrevnte Tidsrum, og 
at der stadig henligger stprre 
Mrengder af hver Bog, som endnu 
ikke er solgt. 

En af Bpgerne fra dette Tidsrum, 
»Dantestemninger» kan vel lades 
ude af Betragtning, idet den kun 
bestaar af et mindre, genoptrykt 
Digt som Ramme om Ebba Holms 
Trresnit, til en Pris af - 12 Kr. 

TI1bage bliver 13 Bind, hvoraf 
»JorsalaJrerd» udgpr 2 Bind. Af 
disse er 8 kommen i 2. Oplag, hvil� 
ket vel kan siges at vrere tilfreds- . 
stillende, da man saa maa formode, 
at 1. Oplag er udsolgt. 

Oplagene er ogsaa bleven stprre 
end Tilfreldet var med Forfatterens 
tidligere Vrerker - nu 2-3000, 

medens tidligere som Regel 1500. 
Det er Successen med Livslegenden, 
som Forlaget forfplger. 

Af de pvrige 5 Bpger er den ene 
et lille, oversat Digt, medens de 4 
hovedsagelig bestaar af Artikler, 
der har vreret optaget i »Berlingsk2 
Tidende», hvor vel i det vresentligc 
det samme Publikum har lrest dem, 
som ellers vilde have kpbt dem i 
Bogform. 

At Forlaget udsender »Jorsala
frerd» i et Oplag af 4000 Eksempla
rcr, efter at den f prst har vreret 
offentliggjort i »Berlingske Tiden
de» og samtidig med, at der udkom
mer en stor Beskrivelse af Det hel
Iige Land af en ltendt protestantisk 
Prrest - maa vel kaldes temmelig 
voveligt, isrer da Bogen oprindelig 
kosted·e 17 Kr. 

Og mon Prisen i det hele taget 
ikke spiller en stor Rolle. »Fra det 
ul: endte Fra11krig», som ikke er 
indbefattet i nrevnte Oversigt, kos
ter 6 Kr. 7 5  0re. Det er nok en 
statelig Bog, men �tofmrengden 
staar absolut ikke i Forhold til dens 
vregtige Udseende. Folk lader sig 
fäke narre til at tro, at fordi en Bog 
bestaar af meget tykt Papir med 
�pterret Sats, indeholder den mere 
Stof. Jeg kender .flere stadige Kp
JJere, som netop overfor denne Bog 
har meldt Pas paa Grund af Prisen. 

Det var Forfatterens nye B�ger 
- men Oversigten meddeler intet 
om, at der i samme Tidsrum er 



udsendt nye Udgaver af 10 Eeldre 
B(>ger, bl. a. »Den hellige Frans»,  
»Den hellige Katerina» og af de 5 
fprste Bind af Legenden. Det ty
der ikke paa rnanglende Interesse, 
tvrerti.mod synes j eg, at det er e t  
glredeligt Tegn, a t  saa rnange af 
Forfatterens Bpger - ofte med 
rneget katholske Emuer - kan gen
optrykkes. 

Det vilde ogsaa vrere underligt, 
at Ynderne af Johannes Jörgensens 
specielle Kunst skulde vrere blevet 
frerre, idet der ellers paa det kat-· 
holske Bogrnarl(ed i de sidste 1 0  
Aar.kan spores en rneget stor Frem
gang. Medens det for 1 0  Aar siden 
var sjreldent, at der udkorn en ka
tholsk Bog, er det nu en anseelig 
Mrengde, der udsendes hvert Aar -
lige fra vrerdilpse, daarlige Oversret
telser til Sigrid Undsets Romaner i 
Krernpeoplag, Bensons Bpger, Papi
ni, Pascals Tanker i Mpnsterud
gave, Chesterton o. rn. a: 

Det tyder paa, at katholske_ Bpger 
bliver hest, og typisk er det, at  
gennernkatholske Bpger som Ben� 
sons udsEelges i ret store Oplag -
medens for 10  Aar siden vel nreppe 
nogen Forhegger turde binde an 
med dem. » Verdens Herre>> ( 1  Ud
gave) ,  som udkom fpr nrevnte Tids
rum, var mange Aar om at blive 
udsolgt. 

- Naar der bydes Lreserne noget 
vrerdifuldt, vil det blive modtaget 
--'-- og j eg tror ogsaa, at . Johannes 
Jprgensen stadig staar hpjt .baadc 
hos Katholiker og andre --- og naar 
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han nu udsender et saa lpdigt Vrerk 
som »Die Geschichte eines verbor
genen Lebens» for den danske Lrese
kreds, vil det blive . modtaget med 
Glrede - men Forlaget nrn.a tage i 
Befragtning, at et lpdigt Vrerk be
hpver ikk:e altid Luksusudstyr, be
regnet for Bibliofiler, for at blive 
so,lgt, og at katholske Bpger her i 
Landet, selv af vor stprste Skribent, 
ikke kan udsendes i Fantasioplag. 

Oluf Elling. 

J eg kan tiltrrede alle Hr. Ellings 
Betragtninger og pnsker kun attel' 
at understrege, hvorledcs Katholi
kernes Bogkpb er saa ringe, at var 
Interesse for Bpger ikke spiller no
gen Rolle i Forlreggerncs Bereg
ninger. Indtil videre tpr vi kun ven
te at se Bpger udgivet, hvis de er i 
Stand til at interessere ogsaa andre 
end os. Og vi kan forelpbig ikke 
vente at se den Dag, da den, der 
tjener Kirken me_d sin P_en, kan 
leve af Pennen. 

H. D .. T: l(iEe1·ulff. 

I föregående numJT!er artikel : Sa)get av 
den Katholske Bog ha tyvärr flera tryck-_ 
fel insmugit sig. Även ta.len i artikelns 
slut ha blivit missvisande. Författarens 
mening är, att 2000 (icke 5000) av Dan
marks katoliker hade -råd att köpa sig ka
tolska böcker och att man skuHe söka kom
ma så långt, att åtmi\1Stone .500 (ej 20_0) 
av dessa verkligen _köpa _ åtminstone den 
bästa katolska litteraturen på 9anska 
spr1ket. 

Credos Red. 



I sidste Hefte af »Religion och 
Kultur,> ,  Sveriges religiöse Reform
forbunds Tidskrift, har Prof. Ef mim 
Briem i Lund skrevet en vrerdifuld 
Mindeartikel om Edv. Lehmann. 

Den mevner de to Fejl, som Leh
mann srerlig fandt ved Nutidskri
stendommen: Skolastik og ·sekte
risme. 

Ved det förste forstod han, at de 
kristne Sandheder udtrykkes i Ord 
og i Begreber, som er Nutidsmen
nesker fuldstrendig fremmede, en 
Arv fra Kirkefredrene, som »med 
Dogmernes Jerngreb lregger sig 
lammende over det religiöse Liv,> .  

Ved Sekterisme forstod han TiJ .. 
böjeligheden til at isolere .det krist
ne Liv fra Kulturlivet, fra Livet i 
Verden. 

Jeg er ikke sat til Credos »Argus>> ,  
men som den Rrevepels jeg er, tör 
jeg maaske alligevel göre den höjst
rerede Redaktion opmrerksom paa 
at have Kikkerten paa Credos Taarn 
vendt mod det Punkt i Horisonten, 
hvorfra ovenstaaende Taagedannel
ser rej ser sig. Er det ikke Taagetale, 
naar man mener een Ting og istedet 
for nrevner en anden? Man mener 
»N11tidsprotes"tantisme» og siger Nu
tidskristendom. Man mener en Re
ligion, som kan srettes i System, 
som ikke er rent individualistisk og 
udflydende, og · bralrer op om »Sko
lastik» , som man tror, er det vrerstc 
Skreldson:l, der findes i et regte pro
testantisk Leksikon. Maii taler om 
»Fejl» og man rncvrrer som Ek
sempler : 

1) en Arv fra Kirkefredrene, som 
havde den Fejl, at de kunde tamkc 
og sigc .hvad de trenkte: 
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2) Sekterisme, som er en nödven
dig Fölge af Protestantismens ind
erste Vresenskrerne: den frie Forsk
nings Princip. Er Sekterisnie en 
»Fejl» ved Protestantismen, da er 
hele Protestantismen med RU'b og 
Stub . en eneste stor Fejltagelse. 

Professor Edv. Lehmann har sagt 
det; Prof. Efraim , Briem i Lund 
genkalder det i vor Erindring -
»lest ne forget» , og Frof., Dr. S. 
Michelet i Oslo kommer ganske uaf
hrengigt til de samme Resultater. 

Saa meget viser· Kikkerten fra 
Credos Taarn. .T. Wolfisberg . . 

Tyskland. 
De tyska katolikernas generalför

samling äger i år rum den 4-7 
september i Milnster i ,v., där ka
_tolikdagar höllos redan 18 52 och 
18 8 5. Av särskild betydelse blir 

firandet av 1500-årsjubileet till 
mini1e av den helige . Augustinus. 
Den 8 september företages en vall
färd tiH Guds Moder av Telgte. En 
utställning av nutida religiös konst 
kommer att anordnas, omfattande 
arkitektur, plastik, måleri och 
konsthantverk, varjämte en histo
risk utställning av gamla Mi'mster
konstverk planeras. 

Då 900-årsdagen av '. grundlägg
ningen av kejsardomen i Spcyer a. 
Rh. i j uli månad högtidligt firades, 
ägde den första eukaristiska kon
gressen för länder med tysktalande 
befolkning_ rum. Kongresshögtid
ligheterna öppnades av kardinal 
Faulhaber i egenskap av apostolisk 
legat. 

Katolska akademikerförbundet 
avhåller en konferens i Salzburg-den 
30 augusti-3 september. Grund
temat kommer att bliva: Kristus 
och den moderna människans kal
lelsegärning. 

Protestantisk bibelpropag·anda. 
I Queen's Hall har brittiska bi

belsällskapets årsmöte nyligen ägt 
rum. Av årsberättelsen framgick, 
att under 1929 12, 17 5, 292 bibel
exemplar försålts. I Kanada och 



Newfoundland blevo under ett enda 
är 47 9,170 exemplar distribuerade, 
i Australien 255, 284 och å Nya Zee-· 
land 30, 566. l'arför har ännu icke 
något katolskt sällskap grundats, 
som på ett liknande sätt kunde spl'i-
da den heliga Skrift i milliomzpp
lagor öue1· världen? 

Vid katolska kvinnoförbundens 8 : de 
internationella kongress i Rom 

närvoro 300 dele'gerade. Kardinal 
Ceretti har av p�ven utsetts till pro
tektor efter kardinal Merry del Val, 
son1 före sin död utarbetat ett häls
ningstal till kongressen, vilket av 
kardinal Ceretti upplästes. Kvinno
unionen omfattar 54 förbund, re
presenterande 28 nationer. De 
kvinnliga ungdomsföreningarna 
räkna 2 millioner medlemmar i 13 
olika länder. En utställning var 
anordnad, omfattande litteratur och 
tidskrifter samt statistiska tabeller, 
vilka belyste unionens verksamhet. 

Fransk katolsk aktivitet. 
Frankrikes katoliker anordna för 

närvarande stora möten i olika stä
der. I Lille hava 80,000 män, till
hörande katolska nationalförbun
det, . under ledning av sin biskop 
Mgr. Lienart vid en sammankomst 
framställt kra,, på undervisnings
frihet och protesterat mot enhets
skolan, mot skolmonopolet, genom 
vilket familjen berövas sina rättig
heter och all kontroll över barnens 
uppfostran överflyttas på staten. 
Liknande möten hava ägt rum i 
Clermont-Ferrand med 20,000· ·del
tagare, i Yvetot med 1 8,000 del
tagare och i Chateaudun med flera 
tusen deltagare. Dessa kraftiga ma
nifestationer hava haft till följd, att 
de officiella kretsarna i Frankrike 
inse, att något håller på att föränd
ras i det katolska Frankrike. Man 
har trott, att katolikerna icke kun
nat prestera annat än banala ord
protester, och blev så mycket mer 
förvånad, då General Castelnau -
efter He'rriots agressiva förklaring 
omkririg 1924 - lyckades på några 
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månader sammanföra 2 millioner 
män i de franska katolikernas na
tionalförbund. I samma mån som 
>>katolska aktionen» går framåt, av
tager antikle_rikalismen. Alltmera 
sällan skriva de stora tidningarna 
nu antikyrkligt. 

Vatikanstaden. 
På senaste tiden ha i pressen gång 

efter annan setts meddelanden om 
att påven allvarligt ansatts av sitt 
gamla lidande (blåsjukdom ). Un
der den ansträngande helgonförkla
ringsakten i juni i S : t  Peterskyrkan, 
vilken tog fyra timmar i anspråk, 
påstås han hava överansträngt sig, 
vilket skulle hava haft till följd, 
att sjukdomen förvärrats; Det påv
liga statssekreteriatet har emeHer
tid meddelat, att påven icke ens 
efter den stora · akten i S :t Peters
k yrkan unnade sig någon vila utan 
genast gav audiens för kardinaler 
och pilgrimståg o. s. v . .  och därvid 
höll tal. Även senare har han dag 
efter dag mottagit audienssökande 
och utan minsta inskränkning äg
nat sig åt sina vanliga, väldiga ar
betsuppgifter. Det är lätt att förstå, 
att man i påvens närmaste · omgiv
ning mången gång frågar sig, hur 
han vid sin ålder kan gå i land med 
allt detta och om icke fara för ett 
fullständigt sammanbrott föreligger. 
Då dessa farhågor vid ett tillfälle 
framfördes till påven sj älv, svarade 
han leende, att det just är arbetet, 
som håller honom frisk. 

Under det till den 30 juni i år 
förlängda jubileumsåret hava 543 
pilgrimståg med 126, 9 22 pilgrim
mer anlänt till Rom. 

Den rysk-ortodoxa metropoliten 
Dionysius, som för närvarande be
finner sig i Polen, har sänt påven 
en skrivelse, vari han betygar det 
ortodoxa Rysslands tacksamhet för 
Vatikanens manifest till förmån för 
de av bolsjevikema förföljda krist
na. På påvens initiativ hava hela 
världens religionssamfund avgivit 
protester och anordnat soningsguds-



tjänster och på så sätt kraftigt rea
gerat mot sovjets . oerhörda tilltag 
att söka utrota religionen ur det 
ryska folkets själ. Han ville ännu 
en gång betona, att .den i utlandet 
vitt utbredda uppfattningen; att det 
ryska folket utan motsägelse fun
nit sig i religionsförföljelserna, är 
fullständigt felaktig. Den oerhörda 
terror, som utövas, är enda anled
ningen till stillatigandet gentemot 
de bolsjevikiska illdåden. 

De senaste nybyggnadsarbetena i 
Vatikanstaden föra tanken tillbaka 
till den kyrkliga byggnadsverksam
hetens blomstringstid vid medel -
tidens slut och ställa i detta av� 
seende påven Pius XI sida vid sida 
om. de stora renässanspåvarna. Mer 
än 1,000 arbetare äro för närvaran
de sy,sselsatta vid Vatikanens ny
och ombyggnader. Ett nytt pinako
thek för Vatikanens väldiga samlin
gar av målningar är bland annat 
under uppförande. 

Icke-katolska läkare . besöka Lourdes .. 
Ett sällskap, bestående av 100 

engelska och amerikanska läkare, 
som befinnei· sig på studieresa till 
franska .badorter, ha nyligen besökt 
Lourdes. De anhöllo om företräde 
hos biskopen av Lourdes, Mgr Ger
lief, som på det vänligaste mottog 
dem. En · av läkarna höll ett tal, 
vari han gav uttryck åt sin och sina 
reskamraters glädje över att få be
söka en så världsberömd plats, som 
man, oberoende av livsåskådning, 
måste nalkas med den djupaste 
vöTdnad. Biskopen ledsagade per
sonligen sina gäster till grottan och 
altarna. · De besökte därefter medi
eiriska upplysningsbyrån, där by
råns överläkare redogjorde för 
några fall av underbara helbrägda
görelser. 

Det store. St. Olavsjubileum 
var begunstiget av . det herligste 
sonunervrer og var overn1åte vel
lykket. Foruten biskop Olav Off el'-
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di.zhl deltok de apostoliske vikarer 
for Sverige, Danniark og Finland 
samt biskop Pearson av Lancester 
(England) . Den siste feiret den höi
tidelige pontifikahnesse i det nye 
kapell på Stiklestad, hvor en men
neskemengde . på 30-40.000 var 
samlet. Katolikkenes antall an
slåes til ca. 4 50, hvoriblandt ad
skillige fra våre naboland, samt et 
srerskilt frans!( pilegrimstog fra 
Normandie på 140 deltagere. Dypt 
blev det beklaget at. erkebiskopen av 
Rouen, den islandske biskop og 
biskopen av Osnabriick · var blitt 
forhindret i å komme. Srerlig Hs; 
Höirerverdighet biskop Meulenberg 
vilde Yreret hilst med jubel. Han 
förer jo titelen »biskop av HolaD 
der i middelalderen $tod under er
kesretet i Nidaros. Höitidelighetene 
vil forövrig bli viet en nrermere om
tale i neste nununer av »Credo». 

Österrikes katolska folkförbund 
har firat minnet av sin 20-åriga till
varo med högtidstal . av furstärke
biskopen kardinal Piffl, D :r Seipel 
och förre rikskanslern D : r  ,Vilhelm 
Marx. Dessutom förekommo före
drag om själavård qch katolsk 
folkrörelse, katolikernas uppgifter i 
samhälle och stat, kulturarbetet i 
nutiden, katolikernas folkbildnings
arbete, katolikerna och teatern, 
folkförbundsarbetet i det förgång
na och i framtiden m. m. 

Den anglikanska kyrkans nya kris 
har behandlats i en ai'tikel i »La 
Croix» med anledning av att engel
ska högkyrkans andliga ledare ny
ligen i London dryftat det spända 
förhållandet mellan högkyrkan och 
staten. Biskopen av ,vinchester 
förklarade: »Sedan reformationen 
har det icke varit en svårare kris 
än den nuvarande konflikten mel
lan den andliga och världsliga mak
ten». Den anglikanske ärkebisko
pen av York yttrade: »De ansva0 

riga kyrkliga myndigheterna stå in
för en avgrund. De meningsskilj-
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aktligheter, som uppstått mellan de 
kyrkliga och statliga auktoriteterna 
göra det sannolikt, att den tid snart . 
skall komma; då svårigheterna visa 
sig olösliga» .  Den anglikanske bi
skopen av Durham ansåg, att enda 
utvägen vore en skilsmässa mellan 
stat och kyrka. 

Skolstrid i England. 
En ny nationell skolkamprörelse 

har påbörjats, ledd av Liverpools 
katolska skolledareförening. Å en 
konferens, besökt av skolledare och 
ledande pedagoger har en resolu
tion fattats, i vilken det heter : »Det 
nya uppfostringslagförslaget är ett 
lömskt försök ;itt förstöra våra sko
lors katolska karaktär, då det inne
bär en vägran att erkänna katoliker
nas rätt att uppfostra, sina barn 
katolskt. Vi förkasta enhälligt för
slaget och uppmana alla katoliker 
i England och \Vales att förhindra 
dess antagande genom parlamen
tet . »  Resolutionen har tillställts 
alla pastorsämbeten med anmodan 
att omedelbart sammankalla för
samlingsmedlemmarna till protest
möten, vilken uppmaning redan i 
stor utsträckning följts. 

Eukaristiska världskongressen å 
Irland 1932, 

Vid denna kongress kommer även 
1500�årsminnet av Irlands . omvän
delse till kristendomen att firas. År 
432 sändes den helige Patrik av på
ven Cölestin att förkunna evange
lium för ·irländarna. De stm;artade 
följder, denna sändning haft. icke 
blott för irländarna utan för de 
följ ande århundradena även för 
Europa i dess helhet, äro väl be
kanta. Irland har sänt en hel här 
av lärda och präster, munkar och 
missionärer till de engelska kolo
nierna och Förenta Staterna. Nya 
.Zeeland och Australien hava fram
för allt irländare att tacka för sin 
katolicism. Även en stor del av det 
amerikanska kleresiet är av ir
ländskt ursprung. 

Katolsk aktion i Mexiko, 
Det mexikanska prästerskapet 

arbetar oförtrutet på reorganise
randet av den katolska aktionen, 
som så hårt drabbats av förföljel
serna. Ärkebiskopen av Mexiko har 
låtit en kommission utarbeta nya 
stahiter, som nu trätt i kraft. En
ligt desamma bildar den mexikan
ska katolska aktionen en enda or
ganism, i vilken all katolsk verk
saml1et harmoniskt uppgår under 
prästernas ledning. 

Statistik. 
Det finns omkring 3 12,000 katol

ska präster i världen, d. v. s. 1 präst 
på 6,000 invånare. I Europa finnas 
200.324, d. v. s. 1 präst på 2,00 0  
invånare. 

I övriga delen av världen finnas 
blott 1 1 2,000 präster, d. v. s. 1 präst 
på 14.000 invånare. I Canada fin
nas något mer än 6.000 präster, 
d. v.  s. 1 präst på 800 katoliker och 
3,900 icke-katoliker. I Afrika 1 
präst på 400 katoliker och 82,000 
icke-katoliker. I Japan 1 präst på 
880 katoliker och 220,000 icke-kato
liker. I Kina 1 präst på 800 katoli
ker och 180.000 icke-katoliker; I 
Indien 1 präst på 860 katoliker och 
100.000 icke-katoliker. 

En ny böneorden i Fran�rike. 
I Frankrike har av cistercienser

nunnor bildats en ny sammanslut
ning, som uteslutande skall ' hava 
till ändamål att i Marnedalen dag 
och natt bedja för de i världskriget 
fallna. Nunnorna leva fullständigt 
avskilda från ytterväriden och hava 
avlagt löfte om ständig tystnad. 
Deras föda är den enklast tänkbara ;  
de  äta varken kött eller fisk. Runt 
om deras hus ligga amerikans�rn, 
australiska, engelska, franska, ka
nadensiska och tyska kyrkogårdar. 
Hundratals gravar hava blott denna 
inskrift : » Här vilar en soldat, till
hörande . . .  regementet, känd · blott 
av Gud» ·. På många finnas endast 
ett enda ord : » 0 bekant» .  Särskilt 
dem gäller nunnornas bön. 

Hälsingborg 1930,  Aktiebolaget Boktryck, 
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