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MIDDELALDERENS KULTUR I NY
BELYSNING.
Den amerikanske Forfatter James
\Valsh (New York) bruger i sin Be
dpmmelse af Middelalderens Viden
og Kunst en Maalestok, som man
hidtil ikke har trenkt paa, men som
fprer til ret benucrkelsevrerdige Re
sultater.
Det var lVIiddelalderen, der, som
bekendt, opfandt Universiteterne for
os. :Men hvor mange ved, at der om
kring 1300 var cler langt flere Stu
denter i Forholcl til Folkemrengden,
end der nu er ved vore Universiteter
i Forhold til vor Befolkning. I Eng-·
land var cler en otte Tusinde Stu
denter ved Universiteterne Oxford
og Cambridge, skpnt hele Englands
Befolkning dengang var mindre encl
tre Milloner. Studenterne var altsaa
· 1;4 % af Befolkningen, mendens de
i 1925 i Danmark kun udgjorde
1/7 %.
De store herlige Domkirker blev
bygget i, hvacl vi vilde kalde surna
Byer henvecl fem til tyve Tusinde
Indbyggere. Paa en eller anden
Maade var det lykkedes Micldel-

alderens Bygherrer i deres nrerme
ste Omgivelser at finde de faglrerte
Arbejdere, der krrevedes til Udfprel
sen af alle de vidunderlige Ting, der
hprte til en Domkirke. Da �nan
byggede det nye Folkebibliotek i
New York og vilde lregge sidste
Haand paa Trreskrererarbejdet paa
et af Lofterne, maatte man hente
Arbej dere fra Belgien. Middelalde
rens »Landsbysnedkere» snittede
selv Gudshusets herlige Stolerader
og udfprte det fineste Trreskrerer
arbejde. Landsbyens :)Grovsmed:)
hrugte sine Annes Kraft og sine
Fingres N;emme og sit Hovedes
Klpgt ti at lave ikke blot de prreg
tigste Gitre af Jern, men ogsaa de
nycleligste Laase og Bolte og Hreng�
ler og Npgler: Glasmalerierne blev
ikke importeret fra Mii.nchen eller
Paris, men enhver lille By skabto
selv sit eget Behov, og dog er disse
Glasmalerier Kunstvrerker, som vi
endnu den Dag i Dag ser paa ikke
blot med Beundring, men ogsaa.
med Misundelse. Det mest fuld-
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endte Stenhuggerarbejde blev ud
fprt paa samme Maade. l{lokkerne
blev stpbt i hver sin By og naaede
alle_rede dengang den Form og den
Tone, som man har spgt at fast
holde ·indtil vore Dage. Kvindeligt
Haandarbejde var det fineste, Kunst
haandvrerkets Historie overhovedet
kender. Mr. Pierpont Morgan ber
talte 60,000 Dolla,rs for Korkaaben
fra Ascoll, som var syet i et lille
Nonnekloster i Italien i det tret
tende Aarhundrede. Sagkyndige an
ser denne Korkaabe for det fineste
Stykke Naalearbejde, som nogen
sinde er blevet syet.
Middelalderens liturgiske Bpger
til Brug ved Altret og i Koret er,
ganske bortsetfrade uovertrreffelige,
prentede Skrifttegn, de smukkeste
Eksemplarer af Bogbinderarbejde,

som Verclen hat set; man skulde
tro, at clisse Bpger var udgaaet fra
mregtige Forlagsfirmaer med Ver
densforbinclelser; men ogsaa de er
blevet til i Klostre, i snrna Byer,
under Forholcl, som vi Nuticlsmen
nesker vilde anse for ganske util
strrekkelige til at kunne frembringe
noget stort.
I :rvJjddelalderen var qet ikke den
hensynslpse Konkurrence, cler drev
Vrerket, men Krerligheclen til Run
sten og Helligdomen. Paa dette Om
raacle i det mindste har den rnprke
Middelalder naaet et Ideal af al
mindelig Dannelse og Aandsfinhed,
som vor Tid ganske mangler.
Albel't Teddy Bus/el',
Philadelphia, Pa.

ANNO DOM I N I 1929 I F INLAND.
Då frågan gäller en kyrkokrö
nika, påminner man sig lättast de
senaste händelserna och stannar
därvid. Så är dock icke fallet med
1929. Om ett clammkorn finnes på
väggen, på golvet, på skrivbordet,
fäster man sig icke därvid, det sy
nes eller synes icke, men det är dock
icke ett helt moln av damm, vartill
vissa ticln ingar velat göra en myc
ket omtalad fantastisk händelse på
senaste tiden. Hellre dröjer man di't
vid ett optimistiskt omdöme, ett ut
talande liknande det som en lutersk
pastor skall haNa låtit undfalla sig
vid ett sammanträffande med en ka
tolsk präst: »Det är moclärnt nu att
bliva katolik». - Det är ju gläd
jande att vara modärn i detta avse
ende. Den sanna kristendomen, ka
tolicismen modärn i Finland! Jag
tror icke på spåmän eller siare, mea
jag anser för min del att ett mera
glädjande löfte - vore det blott en
verklighet - aldrig givits av en spå
man. Kristus - följaktligen elen

sanna fullständiga kristendomen katolicismen - moclärn ! Detta ii1·
väl en »vit korp», liksom vi nu ha
en »svart vinten, vintern utan snö.
Katolska Kyrkah är dock icke
längre »une quantite negligeable».
Finlands regering har ansett det för
en naturlig sak aitt registrera den,
d. v. s. erkänna elen som ett offi.
ciellt religiöst samfund. Katolslrn.
Kyrkan har ju funnits till i \Viborg
sedan 1809 och i Helsingfors se
dan 1857. Finlands regering hade
i Rom anhållit om att den rnåtle
bliva självständig. Den blev det,
men efteråt glömde man att den
fanns till och arbetade, till dess den
den 14 november 1929 infördes i
registret över religionssamfunden i
Finland.
Var Kyrkan verkligen så okänd?
- Nej. - Då påven Pius XI firade
sitt 50 års prästjubileum, framför
de republikens president jämte re
geringen genom ombud sina lyck
önskningar till den Katolska Kyr-
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kans överhuvud genom härvarande
representant för denna kyrka och
Påven gladdes förvisso åt att bliva
ihågkommen i det land, som han
själv år 1919 hade för avsikt alt
besöka som apostolisk visitator.
Detta jubileum blev en fest för oss
katoliker. Tidningarna omtalade sa
ken, så att alla visste därom och
festen gestaltade sig så lysande, a1 t
själva »Osservatore Romano>>
På,vens tidning som det heter

samhet för den tro det fått genom
Ansgarius efterföljare, den hl. Hen
rik, genom att närvara vid jubileets
firande. Procentuellt var det katol
ska Finland talrikt representerat.
Katolikerna av i dag återlrnöto för
bindelsen med forntiden.
Är härmed allt sagt? - Nej, inga
lunda! - Det katolska livet i Fin- ·
land betyder mycket för närvaramk.
Striden mellan ärkebiskop Johans
son och ärkebiskop Söclerblom vitt-

\
Biskop Hemmings relikskrin i Abo domli31rka.

berörde händelsen i följande för oss
smickrande sätt. »Påvens jubile
mn firncles i Helsingfors på ett
glänsande sätt. Där voro förena
de alla katoliker, med den katolska
världens diplomater i spetsen, fin
nar, svenskar, tyskar, polacker, ita
lienare, fransmän, litaiuer, spanio
rer, belgier, holländare o. a. och ald
rig förut hade en dylik religiös ce
remoni som tecken på kristlig enhet
ägt rum.»
Var det så? - Nej. - Katoliker
na hava firat olika minnen. Ett
sådant var Ansgarius-jubileet. En
icke så ringa skara från Finland
deltog i Ansgariusjubileet i Stock
holm. Andra få tala om huru detta
jubileum firades, men ingen får
vara okunnig om att Finland, det
katolska Finland, ville visa sin tack-

nar därom. Det protestantiska Fin
land har på olika sätt ådagala,gt, att
det icke vill skilja sig från den krist
na katolska världen. En synnerli
gen glädjande omständighet för oss
katoliker är sålunda restaureringen
av biskop Hemmings relikskrin i
Åbo. Skrinet förfärdigades i Åbo
för biskop Hemmings skrinläggning
år 1514 (biskopen beatificerades år
1509) och är ett märkligt prov på
inhemsk katolsk konst mot slutet
av den katolska tiden. Det är enligt
kännares utsago både som kyrkohi
storiskt minne och som konstföre
mål av så enastående värde, att dess
like ej torde kunna uppbringas åt
minstone i de nordiska länderna.
Man får gå ända ned till Tyskland;
till mäster Petrus Sebaldus grav i
Niirnberg, för att finna något som
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kunde jämföras med detta helgon
skrin.
Under restaureringen av Åbo gam_
la domkyrka har även en annan om
ständighet av intresse kommit i da
gen. Man har allmänt tagit för givet,
att biskop Hemmings reliker i sin
helhet bortfördes till Petersburg på
greve ,Vilhelm Douglas föranstal
tande år 1720, men efter en nog
grann undersökning av de reliker
som påträffades under restaurering
en ha experterna, under ledning av
den om domkyrkans restaurering
högt förtjänte Dr. J. Rinne, kom
mit till den slutsatsen, att icke hela
den originqla benstommen bortförts,
utan att ett ombyte ägt rum i hem
lighet och att kyrkan ännu har i
sin ägo biskop Henriks huvudskål
jämte en del benfragment. Bland
övriga under restaureringen påträf
fade reliker må även nämnas ett
fi11ger av den hl. Erik, såsom det
framgår av ett vid reliken fästat.
pergament med inskription från
1300-talet.
I anslutning till domkyrkans 700års jubileum i juni 1929 firades
även minnet av den man, s0111 full
bordat och invigt densamma, l\Iag
nus I, biskop i Finland åren 1291-1308. För hugfästandet av hans gär
ning avtäcktes i Rusko, i närheten
av Åbo, - biskop Magnus födelse
ort - under högtidliga former en
minnesstod <Svcr denna Finlands
första inhemska lrntolska biskop,
och fram.höll fesltalaren härvid den
tacksamhetsskuld, i vilken vi stå
till fornkyrkans herdar och ledare,
vilka efter bästa förmåga sökt full
följa sin uppgift som Kristi tjänare
bland vårt folk. »I djup tacksam
het inför Gud bevara vi deras min
ne», sade talaren, »och som ett ringa
vittnesbörd om vår trogna hågkomst

reses denna stod till åminnelse». -
En liknande minnessten restes i
augusti 1927 i M.ietois till åminnelse
av Finlands största medeltidsbiskop,
Magnus II Tavast, (1412-1450) .
Vid åsynen av detta härliga vitt
nesbörd om katolskt liv och katolsk
verksam.het spelar det för oss ingen
roll, om vi se en ärkebiskop Jo
hansson strida med ärkebiskop Sö
derblom om kristendom och kristen
domsuppfattning vid domkyrkans
invigning efter restaureringen. Hu
vudsaken för oss och det på samma
gång för oss glädjande är, att här
finnes en kristlig katolsk grund alt
byggai på. Den som förnekar denna
grund får icke vara med. Det vik
tigaste är att vi själva leva som det
anstår katoliker och därigenom ut
öva eU betydelsefullt inflytande i
fråga om fränunanck trosbekänna
res övergång och anslutning till den
Katolska Kyrkan.
·. Katolsl�a Kyrkan har sin uppgift.
Dci1 arbetar med mänskligt svaga
krafter, men efter sin förmåga för
söker den att leda människorna tiU
det övernaturligai målet. Den inser
att detta mål aldrig får bliva främ-
mande och måste inpräntas från
allra första början och utvecklas
därefter. Därför har Finland vågat
sig på att utgiva en läsebok för barn
i katolsk anda och mening ( »Min
egen läsebok», av A. Liljefält, Al
bertsgatan 36, A, Helsingfors) , vil
ket såvitt mig bekant ännu ingen
i Skandinavien vågat sig på. Detla
är återigen ett bevis på ·att den ka
tolska andan lever i Finland och
hoppas på framtiden. Yi som leva
med, önska dess framgång. Detta
är högtidens ande.
Helsingfors, Herrens uppenbarel
sefest, den 6. januari 1930.

Joh. vem Gijsel.
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D E N KAT H O LS K E M E N I G H E D I
D A N M A R K 1 9 2 9.
Naa,r den katholske Festtaler i
2029 slaar op i dette Nummer af
Credo for at se, hvad Samtiden men
te om den Spire, som nedlagdes den
Gang, og hvis 100-aarige Jubilreum,
han skal fejre med sin Tale, tör j eg
love barn en Skuffelse. Han finder
med öjeblikkelig Forbavselse, at der
intet som helst staar derom i Aars
overblikket over 1 929. Lidt senere
forstaar Festtaleren, at de store
Ting altid begynder saa stille og
varsonit, at ingen aner, hvad for
Krrefter, der ligger i dem. Han til
gh1er derfor den samtidige Knönike
skriver, som stod sit Stof alt for nrer
til ikke ofte at overse det store og
ofte at tro det ringe stort.
Efter Sognepresternes Opgörelse
steg Katholikkerncs Antal med 402
fra 23754 til 24156. Da Konvertit
ternes Tal var 136, og de döbtes An
tal oversteg de dödes med 420, nrna
Gej stligheden have regnet med, at
halvandet Hundrede Ifotholikker
har forladt enten Landet eller deres
Tro. Sammenligner man forskellige
Tal med de tilsvarende fra Aaret
forud, har man Stof til alvorlig Ef
tertanke. Medens Antallet af döde
steg frai 1 78 til 188, faldt Antallet
af döbte meget strerkt fra 7 1 7 til
608. Det vil sige, at Tilvreksten faldt
fra 539 til de nrevnte 420. Og Kon
versionerne ? De faldt endnu strer
kere, fra 209 til 1 36. Var det kun
Tilfreldighedernes Spil? Nreppe,naar
Tallenes Forskel er saa stor. Man
nödes til at efterspore Aarsagerne
til den aftagende Konversionshyp··
pighed, en Opgave for det nye Aar,
og man tvinges til at srette alle
Knefter ind for at standse Ufrugt
barheden.
Blandt Aarets döde var Rönne
Sogneprresten, P. van Thiel O. P.
og P. "Terhalrn S. J., som döde i Ud
landet. Direktör Anton P etersens

Död efter et Ulykkestilfalde og Fa-·
brikant Jos. Hoffmanns Bortgang
var ogsaa et meget snuerteligt Tab.
Den unge Prremonstratenser, P.
Ballin, modtog P rrestevielse og kom
hj em for at optage et Arbej de i
Vej le. En anden dansk Prrest, Ka
millianeren P. Brentegani, vendte
hj em f or at bli Sogneprrest i Aal
borg. Og endelig fik ogsaa Roskilde
i den nyviede P. Mariboe en dansk
Prrest. Med Sorg tog man Afsked
med P. Houben fra Ringsted og P.
,vevers fra Roskilde.
Af J ubilreer maa nrevn �s de stil
fulde Benediktus-Fester tra 2 ti1 1 2
Maj, hvor Dom Alois Mager var
Grest. Desuden 5 0-Aars Jubilreet for
de unge Mrends Maria-Kongrega,tion
i Köbenhavn og Vejle Menigheds 25
Aars Jubilreum. Den danske Del-·
tagelse i det svenske Ansgarius Ju
bilreum var ogsaa saa stor, at dette
fortjener at nrevnes i de danske Aar
böger. Et lille Jubilreum var det, at
Haraldsted Valfarten fandt Sted for
tiende Gang med större Antal Pile
grimme end tidligere.
Aaret blev af Biskoppen ved en
Hyrdeskrivelse indviet til Ungdoms
arbej det. Pinsedag afholdtes i Kö
benhavn et vellykket Ungdoms
strevne, hvori Provinsen ganske
srerligt tog ivrig Del. For Samtidens
Blik synes dette Möde Aarets löfte
rigeste Begivenhed. En lrntholsk
Bönnebog, som blev udgivet for
Indtregterne fra Ungdomsbasaren i
1 928, blev en Sueces, ikke ·mindst
·
ökonomisk.
Der var i Aarets Löb megen Tale
om Kirkebyggeriet. En Del P enge
indsamledes til Udvidelse af Kirken
i Sundby. Rosenkranskirken paa
Frederiksberg blev ombygget i in
teressant, streng Stil. En Begyndel
se blev gj ort til at skaffe Aakirkeby
en I{irke, og ligeledes blev de förste

I

Skridt foretaget tiI at bygge et Ka
pel paa Djursland. Endelig blev der
forelagt Ungdommen Planer om en
af Ungdommen alene bygget Kirke
i Viborg.
Et Börnehj em blev oprettet i Kol
ding og der arbej des for at skabe et
Börne-Daghj em i Sakramentssognet
i Köbenhavn.
I den offentlige Diskussion var
der ret stille om Kirken.
P aa Bogmarkedet var en ny, illu
streret Danteudgave og en Oversret
telse af St. Benedikts Munkeregel
af störst Interesse.
Men skönt Aaret ikke var fattigt
paa Virksomhed, staar det med de
ubönhörlige Tal fast, at Tiderne e r

meget strenge for den danske Mis
sion. Opmrerksomheden frestner sig
isrer ved, hvor alt for stort et Tab,
der er til de moralnedbrydende
Kr refter. For det er disse, der bre
rer Ansvaret for det Frafald, der
ikke er for lille til at ses, og for
den Nedgang i Födsler, der er for
stort til at ovcrses.
Om Guds Naades og Bönnens
Vekselsang tier Statistiker og Aar
böger. Men ethvert katholsk Tilba
geblik, maaske i srerlig Grad Blik
ket tilbage over 1929, maa slutte
med Blikket fremad, som venter alt
af Guds nedbedte Naade.
H. D. T. J{iier_ulff.

SV ENS K KV R KO KR Ö N I K A 19 2 9.
Värdet av en kyrklig årskrönika
kan vara omtvistligt. Den inregi
strerar märkliga nyheter, men ny
heternas mångfald är i och för sig
en dålig mätare av kyrkolivets verk
liga innehåll och intensitet. Allt det
normala, allt det varj e år inträffan
de ligger utanför krönikans ram.
Men det normala, det med seg ihär
dighet omfattade är oftast i ett sam
funds liv liksom i en människas liv
av oerhört mycket större räckvidd
än enstaka händelser, må de för
stunden te sig aldrig så uppseende
väckande. 1 929 kan emellertid icke
räknas till den katolska Kyrkans i
Sverige tysta år. På många århund
raden hava den katolska världens
blickar icke varit till den grad rik
tJ:tde i;å våra förhållanden som un
der det gångn a året. Vi hava fått
uppleva en händelse av verkligt sto
ra mått, en h ändelse, som mänskligt
att döma ej så snart kommer att
hos oss överglänsas. 1 929 har för
svenska katoliker varit ett j ublets
år, det första intensiva jublets år
sedan kyrkosöndringens tid.
Årets stora Ansgariusfest, firan-

det av 1 1 00-års minnet av kristen
domens införande i vårt land ståt·
för oss i en säregen glans. Med
överväldigande kraft lever ännu det
ta storslagna, entusiasmerande min
ne bland oss. De betraktelser, som
kunna knytas till denna kyrkofest,
äro redan framförda i denna. tid
skrifts senaste septembernummer,
och den återblick på festligheterna
och deras konsekvenser, som d är
gavs, kan icke överträffas. Värdign
voro dessa festligheter den store
hj älten, värdiga vår ena, heliga, ka
tolska. Kyrka. Av imponerande mått
var den manifestation av den katol
ska trons och tankens enhet, som
här kom till uttryck. Två kardina
ler, sex biskopar och två benedikti
nerabboter hörde till de mest re
markabla deltagarna. i denna jub el
fest. Till Bj örkö vallfärdade mer
än 700 pilgrimer, och Stadshusfes
terna. övervoros av ytterligare någ
ra hundratal. Dessa sifferuppgifter
tala ett mäktigt språk för oss, i so
leringens folk. Väl hade de förbere
dande arbetsuppgifterna varit stora,
men de svarade dock icke emot den

I
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i inre och · yttre avseende lysande
utgången. Guds särskilda nåd var
långt mera vaksam än mänskliga
ansträngningar. Den helige Faderns
starkt personliga lyckönskningsskri
velse, de telegrafiska hälsningarna
till honom och vå,rt konungahus,
våra många förnämliga gäster och
vår Biskops enastående sätt att
vid detta tillfälle företräda katolska
Kyrkan i Sverige bidrogo i icke
ringa mån till den stora uppmärk
samhet, denna händelse tilldrog sig
runt om i landet. Att överskåda
följ derna av denna utomordentliga
högtidlighet, vars rykte genljudit
över hela Europa, är ännu ogörligt ;
därtill ligger den oss alltför nära
i tiden.
Väl var den yttre apparaten ly
sande och glansfull, men framför
allt hade denna fest karaktären av
andlig högtid, präglad av harmoni,
hjärtlighet och värme. Den hade
också föregåtts av förnyelsedagar,
hållna. i Vikariatets alla församling
ar i anslutning till vår Biskops upp
maning i årets herdabrev, som var
en mäktigt brusande hymn till Guds
och den store benediktinermunkens
ära. Vår Biskops herdabrev äro
hans nära nog yppersta gåvor till
det katolska folket i Sverige - hans
senaste överglänste de föregående i
andlig rikedom. Den uppmärksam
het, som ägnas dessa herdabrev, tyc
kes vara. begränsad till en alltför
kort tidrymd ; de borde för oss vara
en dyrbar läsning under hela årets
lopp. 1 929 års herdabrev kan görn
anspråk på en förn�i.mlig plats bland
våra andliga bokskatter, och förny
ad läsning av detsamma. skall hela
livet igenom göra levande för oss
det strålande minnet av årets un
derbara upplevelser. Till andliga
festförberedelsemoment kunna, ock
räknas de exercitier, som under vå
ren ägde rum å Birgittahemmet i
Djursholm och som vunno en av
sevärd anslutning.
Med glädj e konstateras, att den
inhemska katolska litteraturen un
der året ökats med icke mindre än

tre· originalarbeten : Pastor A.Meyers
dogmatiska verk » Kyrkan » , f. Kyr
koherde Nils B eskows »Livstecken
eller dödstecken ?» och Fil. D :r Eva
v. Bahr-Bergius' »Om katolicismen».
Sådant är mer än mycket annat
tecken på liv. D et största hindret
för vår Kyrkas framgång i Sverige
är fördomsfullheten m ot henne. Den
mur av osanningar och vanföreställ
ningar, som under seklernas lopp
byggts upp mot henne, är av gigan
tiska m ått. Att riva ned denna mur
torde kräva lika många århundra
den av strävsamt arbete, som det
behövts för våra motståndare att
resa upp densamma.. Början har
blivit gjord, och det är intet tvivel
underkastat, att verket en gång
skall krönas med verklig framgång.
En gång skall sanningen segra och
vår Kyrkas verkliga ansikte bliva
uppenbart även för vårt folk. Pas
tor A. Meyer har tidigare skänkt
oss en innehållsrik Kyrkohistoria
på svenska, och hans verk om Kyr
kan är avsett att ingå som en del i
ett planerat verk om den katolska
trosläran i dess helhet. Hans kun
skap om nordiska förhållanden och
hans fina psykologiska blick bidra
ga i eminent grad till att göra ho
nom lämpad som läroboksförfatta
re. Nils Beskow besitter en högt
uppdriven stilistisk förmåga, en väl
talighet, som verkar betagande, en
upphöj d livssyn, som blir likt ett
reningens bad för dem, som på ett
eller annat sätt kommit i kontakt
med honom. Hans senaste skrift
om det katolska livet är en pärla,
väl värd att taga vara på. Hans
sublima idealitet och hans hjärtas
stora värme hava manifesterat sig
i »Livstecken eller dödsteclrnn ?» på
ett sätt, som förvärvat honom be
undrare och tacksamhet inom vida
kretsar. Av annat kynne är Eva
v. Bahr-Bergius' » Om katolicismen.
Några ord till protestanter» . För
fattarinnan är icke katolik, men
hennes boks innehåll är lrntolskt.
Hennes uppgift har varit att beröra
en del punkter inom katolska läran,

som särskilt äro utsatta för miss
förstånd och vantolkning från pro
testantiskt håll. Med nykter preg
nans har hon givit en begreppsutre
dande och klarläggande vägledning
i katolsk åskådning och praxis. Väl
förtrogen med nutida protestantisk
uppfattning ställer hon i varje fråga
protestantiskt och katolskt upp mot
varairnat. På ett bättre sätt har hon
icke kunnat tjäna vår Kyrka än ge
nom att giva oss denna lättlästa, ve
derhäftiga skildring. :Med utomor
dentligt klar syn har hon förstålt
vad vår Kyrka för närvarande är
bäst betjänt av i litterärt avseendc>.
Hennes skrift träffar på pricken vad
vi mest trängande varit i behov av.
Årets boktillskott är synnerligen
värdefullt, så mycket mer som det
här är frå,ga om .böcker, som vi
länge längtat efter.
Fastän under lång tid verksam
utanför Sveriges gränser, var Pater
Tore Kilman dock med de intimas le
band fästad vid sitt hemland och
sina trosfränder där. Med upprik
tiga känslor sörja vi över hans ti
diga bortgång. Starkt kontemplativ
till . sin läggning var han ett möns
ter som ordensman. En uppenbar
skaldebegåvning var han och på
kyrkomusikens område en kraft av
rang. Efter utståndna långvariga

lidanden vigdes han 45-årig tiii gnt
vens ro i det stora landet i väster.
Sådant är det arv vi föra med oss
från 1929 till det nya året. Stor
slagna minnen, minnen, som för
pliktiga, följa oss. Skall . månne
framtiden visa, att vi väl tillvara
tagit och förvaltat arvet? Våra
prästers ansvar är stort, lekmän..
nens icke mindre. Den enskilde ka..
toliken har i vårt land större upp
gifter än han i allmänhet gör klart
för sig. Därför att vi äro så få och
angreppen mot vår Kyrka ofta så
intensiva, betyder varje helhjärtwl
katolik en stor ki'afttillgång bland
oss. Han representerar Kyrkan utåt
i högre grad än han oftast själv trol'.
På hans livsinställning beror många
utomståendes uppfattning om ka
tolsk tro och katolskt liv. På ho
nom beror också många tveksamma
trosfränders större eller mindre ka
tolska aktivitet. 1929 bragte oss all
deles särskilda nådegåvor för att
-skickliggöra oss i vårt betydelst'
fulla värv utåt. Gå, vi in i det nya
året med förökad trosentusiasin,
förökad tillgivenhet för vår kyrka,
förökade praktiska föresatser? Icke
har väl 1929 års mäktiga sådd va
rit en sådd på hälleberget?
Edvin Sandqvist.
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D E N A POST O L ISKE SUKC ESSION .
I.

Ved forskjellige anledninger blev
der i de sidste aar slaat til lyd for
nt den apostoliske sukcession skul
de bli gjenindfört i Norge. Det skul
de vrere en letvint sak, mente man.
En svensk eller en anglikansk bi
skop skulde indbydes til at vie en
norsk biskop; den nyviete norske
biskop skulde vie andre biskoper og
prester; og paa den maate vilde den
norske kirke atter staa i forbindelse
med den apostoliske.
Forslaget vandt ikke megen til
slutning blandt de norske kristne ;
det blev cndog motarbeidet av en
stor del av geistligheten og forelöbig
opgit ; men egentlig uten at den nor
ske statskirkes medlemmer blev un
derrettet om hvad den apostoliske
sukcession er og hvilke konsekven·
ser motstanden mot den indebrerer.
For de fleste gjaldt det en sak uten
stor vekt. De opfattet det sandt nok
som meget vakkert at staa i en aan
delig forbindelse med apostelkirken,
men uten at forstaa av hvilken art
denne forbindelse er og hvormeget
der avhrenger av den, ikke bare i
det officielle kirkeliv, men ogsaa i
det personlige religiöse liv. En litt
indgaaende forklaring kan derfor
ha sin betydning.
Evangeliet lrerer os at Jesus gav
apostelen Petrus og de övrige apost
ler fuldmakt til i Hans navn og paa
Hans vegne at utöve alle de funk
tioner som er nödvendige til !Orkens
liv og livsutvikling. Denne fuld
makt er av en dobbelt art; den har
som gjenstand, for at bruke en teo
logisk uttryksmaate, Kristi natur-
lige Legeme og Kristi mystiske le
geme. Med Jesu naturlige legeme
mener vi nadverdens sakrament,
som er Jesu legeme og blod under
brödets og vinens skikkelser. Jesu
mystiske legeme er Kirken, det vil
si et samfund av mennesker som le
ver forenet med Jesus, organisk

lmyttet til Ham, som lemmerne paa
en fysisk organisme er forbundet
med hodet og lever et frelles liv med
det.
Med hensyn til Jesu naturlige le
geme fik apostlene fuldmakt til at
konsekrere bröd og vin ved at bruke
de samme gudommelige ord med
hvilke Jesus selv ved nadverdsbor. det forvandlet bröd og vin til sit le
geme og blod. »Gjör dette til min
ihukommelse», sa, Jesus til dem.
Apostlene gjorde det ved den ritus
som det nye testamente kalder
»brödsbrytelsen» og som senere fik
navnet »messeoffer», fordi det er
Jesu evige offer under en ublodig
ritus.
Med hensyn til Jesu mystiske le
geme, det vil si !Orken, fik apost
lene autoritet for at regjere, vei
lede, opdrage den, og for at forvalte
de aandelige goder Jesus nedla, i
den, nemlig den aapenbarte sandhet
og den aandelige skat som er Jesu
frelsende fortjenester. Denne auto
ritet indbefatter for det förste den
överste myndighet som blev git til
Petrus for at bevare, forklare og for
. svare den aapenbarte troslre1;e og
for at vrere hele Kirkens overhyrde.
»Du er Petrus, en klippe, og paa
denne klippe vil jeg bygge min Kir
ke» (Math. 1 6. 18) . »Jeg har bedt
for dig, forat din tro ikke skal svik
te; og du, naar du engang har 0111vendt dig styrk dine brödre» (Lu
kas 22. 32) . » Rögt mine lam, rögt
mine faar» (.Joh. 2 1. 15-17 ) . Disse
ord av Jesu mund vidner om at Kir
kens reldgamle overbevisning om
Petri höieste autoritet er i fuld over
enstemmelse med aapenbaringen.
Ved siden av og under denne
funktion som Kirkens liv og vek.st
i förste rrekke er avhrengig av,
skapte .Jesus andre organiske funk
tioner i !Orken, :,;,tjenester », som det
Nye testamente ogsaa kalder dem,
og som de andre apostler fik myu-
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at overdragelsen av Hans autoritet
dighet til at utöve : at pneke Guds
maa foregaa efter en orden som er
ord, at veilede sj mlene, i sanifund
godkjendt av Jesus. Denne orden
med Petrus at gi love og disiplinrere
er forstaat saaledes at ordinationens
regler for at opretholde ordenen, at
vesentlige og uforanderlige ritus,
slraffe dem som gjorde oprör mot
altsaa selve prestevielsens sakra
Jesu love og I{irkens disiplin, men
ment, er av Jesus, mens Kirken fi.k
fremforalt at tilgi syndere i botens
fuldmakt av Ham til at omgi sakra
sakrament. Denne fuldmakts mang
mentets urritus med de bönner, ce
foldige gjerninger er indbefattet i
ren:10nier, symboler som kunde
de bekjendte ord : »Gaa hen og gjör
vrere paakrevet av omstendighete-·
alle folk til disipler» (Math. 28. 19) .
ne. Slik er det j o ogsaa med de
'> Alt hvad I binder paa j orden skal
andre sakramenter, med daapen
vrere bundet i himlen; og alt hvad I
f. eks. og nadverden : selve sakra
löser paa jorden skal vrere löst i
mentets inderste vesen er av Kri
himlen» (Math. 18. 18) . »Motta den
stus ; men Kristus overlot til sin
Helligaand. I-Ivern I forlater syn
derne, dem er de fortabte, og hvem
Kirke likesom at utvide Hans ritus
I beholder dem, dem er de be
for at imötekomme menneskenes
holdne» (Joh. 20. 22-23) .
religiöse natur og deres udödelige
Selve fuldmakten til alle disse
trang til at motta eller at gi det
funktioner har sin kilcle i Jesus.
aandelige gjennern symbolenes forApostlene med Petrus i spiclsen var
1ner.
de förste organer gjennem hvilkc
Forat preste- eller bispevielsens
Jesus efter sin död forsatte at utöve
ritus virkelig kan frembringe sin
virkning maa den altsaa foregaa ef
sin egen levendegjörende og frelsen
ter den orden Jesus selv har fastde makt i sin R irke.
slaaet. Det vesentlige i denne ritus
» Den apostoli ske sukcession» kaler haandspaaleggelse forbundet mecl
der ,,i nu det faktum at den fulden formel, det vil si, med ord sorn
makt a.postlene fik av .Jesus med
uttrykker dette symbols mening og
hensyn baade til Hans naturlige og
den virkning Jesus har knyttet til
til Hans mystiske lcgeme blev overdet. Den som nogensinde overvar
drat av apostlene til andre, som da
en prestevielse vil ha vanskelig for
blev apostlenes efterfölgere, og fra
at glemme det indtryk denne ritus
disse atter til andre, saaledes at .Jesu ·
fuldmakt ved en uavbrudt rrekke- - / gjör. Det er et gripende, et oplöftende syn. Biskoppen lregger sine
fölge forplanler sig gjennem alle tihmnder paa kandidatens hode. Ogder. Menneskene dör ; funktionen
saa alle andre tilstedevmrende predör ikke; ti den har sin rot i .Jesus.
ster gam· en efter en ben og gj ör elen
Ved en bestemt orden, ved en ritus
samme handling ; og mens de kom-som vi kalcler preste- og bispevielmer og utförer den, holder biskopsens sakrament faar andre andel i
pen og de prester som fulgte liam
apostlenes fuldmakt og trreder i
apostlenes sted som deres arvtagere.
i haandspaaleggelsen sin höir-2,
haand oplöftet til himlen, for at lieSaaledes fortsretter l{irken gjennem
alle tider at leve, det vil si : at tro,
kjende, for at anskueliggjöre at den
prestelige fuldmakt nu stiger ned
at elske, at be, at gi og at motta
fra .Jesus i himlen, likesom baaret
Guds naade i sakramentene, at utav biskoppens luender.
brede Guds rike indtil j ordens grenser, med Jesus som yppersteprest,
Haandspaaleggelsen, ledsaget av
en formel som biskoppen uttaler i
under Jesu usynlige ledelse, men
under et synlig hierarki som Jesus
Jesu navn, dette er altsaa det veselv har indstiftet.
sentlige i ordinationens sakrament.
Er det nu Jesus som er Kirkens
Denne formel kan variere i selve
orcllyden, men dens aandelige indyppersteprest da er det let at forstaa
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hold maa altid bli det samme som
Jesus selv har fastsatt. Den varie
rende formel maa derfor vrere god
kjendt av !Orken. Den alene, tradi
tionens vokter, kan gi en avgjörende
visshet om at dens inclhold ikke av
viker fra Jesu tanke og fra sakra
mentets mening. Likesaalitt som
selve den aapenbarte troslrere kun
de Jesus overlate de sakrementale
formler til menneskenes vilkaar
lighet.
For en gyldig vielse, det vil si for
at en preste- eller bispekandidat ,iir
kelig kan motta den clobbelte fulcl
makt hans embede indbefatter krre
ves der for det förste en virkelig
biskop som foretar vielsen, med
andre ord en efterfölger av apost
lene. Derefter maa den riktige ritus
bli overholdt, haanclspaaleggelsen
forbundet med eil formel som er
godkjendt av Kirken. Og endelig urna
elen viende biskop ha elen hensikt at
gjöre og at gi hvad Kirken gjör og
gir ; kandidaten nrna for sit vedkom
mende ha den hensikt at ta imot
hvad Jesus gjennem !Orkens biskop
vil gi ham. Alle sakramenters virk
ning er jo avhrengig av den hensikt
af gjöre hvad Kirken gjör. Vilde
f. eks. en som döper ha en anden
hensikt end elen at gjöre hvad Kir
ken gjör, eller den som blir döpt ha
en anden hensikt encl at ta imot
hvacl Kirken i Jesu navn gör ved
daapens sakrament, saa vilde claa
pen vrere ugyldig. Sakramentet er
nok en ritus som har sin kraft av
Jesus ; men Jesus vil ikke paatvinge
nogen sin naade; hjertet nrna vrere
aapent for den.
Paa denne maate blev Jesu pre
steclömmet forplantet fra slekt til
slekt i den katolske Kirke. Det er
det vi kalcler den apostoliske suk
cession.
I de protestantiske kirkesamfund
er den apostoliske sukcession gaat
tapt. Luther ikke bare samtykket i
dette tap men han avbröt med vilje
det apostoliske hierarkis forplant
ning, og det ut fra sin reformations
grundtendenser.

Et av Luthers hovedprinsipper
var nemlig det at alle kristne er
prester. Han paaberopte sig en ut
talelse av det Nye testamente · ( 1 .
Petri 2. 9) som betegner de kristne
· som :i,et kongelig prestedömme�.
Som saa mange andre bibelsteder
misforstod Luther ogsaa dette, for
di han fortolket bibelen ut fra for
utfattede ideer. Slik som han op
fattet dette stecl passet det forövrig
utmerket i hans plan. For at gjen
nemföre sin lmre maatte han jo bry
te med sin kirkelige autoritet. Den
korteste vei for at unclergrave den
vår overhodet at avskaffe preste7
dömmet og hierarkiet ved at erklce-·
re dem som en motsretning til skrif
ten. For Luther gives der altsaa
ikke noget sakrament som heter
prestevielse. Alle er like for Jesus.
Dette er sandt, naar vi betraktei·
de kristne som individuelle perso
ner. Det er sandt at hvemsomhelst,
fattig eller rik, lrercl eller ulrerd,
uanset den sociale klasseforskj cl
staar i et personlig samfund med
Jesus, saafremt han er en god kri
sten, og kan opnaa den höieste grad
av det religiöse liv; ti Guds na,ade
tar ikke hensyn til personerne. Men
vi er ikke bare individuelle perso
ner : vi er en Kirke; Kristus har git
sin religion formen av et samfunds�
liv. Naar vi personlig staar i for
bindelse med Jesus, naar vi i Ham
lever n1ed Gud, saa er det netop,
fordi vi hörer med til Hans familie,
til Hans Kirke, indlemmet i Ham
som lemmer paa Hans mystiske le
geme. Et samfund er ikke en nord··
net mrengde av mennesker ; det har
en organisation ; det urna rcgjeres :
dets goder maa forvaltes. Derfor
skapte Jesus en rrekke embeder el
ler funktioner, som samfundets or
den, vekst og trivsel avhamger av.
Luther var opmerksom paa det.
Han var fuldt paa det rene med at
princippet om alle kristnes absolut
te likhet praktisk ikke kunde bli
gjennemfört. Derfor bestemte han
at den enkelte skulde gi avkald paa
sine prestelige retti gheter o g over-
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dra dem til en representant, som og
saa blev kaldt prest. Hans opgavP
er at prreke, at holde gudstjenesten,
at sörge for ordenen i menigheten.
Men han utöver dette hverv ikke
paa Jesu vegne, ikke i kraft av en
fuldmakt som er avledet av Jesu
fuldmakt. Hans autoritet kommer
fra folket, hvis representant han er.
Men nu er det slik at folket ikke
kan gi hvad det ikke eier : fuldmak
ten til at konsekrere Jesu legeme og
blod, fuldmakten til a,t forlate syn
der og j u risdiktionen som er nöd
vendig for at gi love og disiplinrere
regler for det religiöse liv. Den kfr
kelige makt kan ikke komme fra
folket, men al ene fra Ham som er
ophavet til Kirkens liv. »Med hvil
ken ret er det dig og ikke niig, som
forklarer Guds ord og som regj erer
menigheten» , kunde den e_n kelte
spörre. Ofred og forvirring maatte
fölge med en saadan ordning. Det
varte derfor ikke lrenge, för menig
heten maa,tte vike pladsen for den
eneste makt som er skikket til at
opretholde den offentlige orden :
staten. Med Luthers samtykke blev
det staten som paatok sig at utnrev
ne prestene og gi dem deres fuld
makt. Statskirken kom op som en
nödvendig fölge av bruddet med
Kirken.
Nu kan vel staten opretholde or
denen i det utvortes, fas1.slaa en
trosbekj endelse, gudstjenestens for
mer. Men heller ikke staten kan gi
hvad den ikke har : myndighet til
at pn:eke Guds ord og til at holde
nadverdens ritus eller den kirkelige
j urisdiktion. Statens opgave er at
fremme samfundets ökonomiske
velvrere, dets fred og sikkerhet og
dets kultur. Utover det timelige og
naturlige vel gaar ikke statens
makt.
Det protestantiske prestedömme
har altsaa ingen förbindelse med
apostlene. Der er en klöft mellem

reformationen og den apostoliske
kirke. De protestantiske kirkesam
fund kan nok ha en ordination, og
den kan vrere en stemningsfuld ce
remoni av stor religiös skjönhet.
Men det er ikke stemninger d e t
kommer her a n paa, men den ful d 
makt som apostlene fik a v Jesus.
Den protestantiske ordination k an
ikke gi den, fordi den blir utfört av
mrend som selv aldrig er blit del
agtige i apostlenes prestedömme.
Protestantismen har altsaa nok
biskopper og prester, men ikke i
ordets oldkristelige, apostoliske be
tydning. Derfor har den heller ikke
Jesu sande legeme og blod ; ti na,d
verdens sakrament blir til ved en
ritus som kun en prest har myndig
het til at fuldbyrde. Dette er grun
den til den tomhet og den kulde
som saa mange religiöse protestan ..
ter har fölelsen av i sine kirker.
Vi kan trygt omtale det, efterdi j o
mange lutherske prester tilstaar
det. De försöker at böte paa det ved
at gi sine kirker et utstyr som stem
mer til andakt. De kalder kunsten
tilhjelp i större utstrrekning end
för ; de indförer lmreleskamler, de
frender den evige lampe, de har alt,
undtagen Ham som kunsten og den
evige lampe skal tilbe med o s :
Jesus i sakramentet. Det e r ikkc
lampen som gjör at vort hj erte föler
sig grepet og draget til alterets fot.
Det er ikke nogen kunstnerisk eller
mystisk stemning som vrekker tran-
gen i vor sj el til at söke et tilflukt
sted i kirken naar livet er tungt for
os. Nei, vi vet at vi i Kirken finder
uendelig mere end kunst og stem
ning. Der bor Jesus personlig. Vi
taler med Ham ; Han ser os Ög hörer
os. Vi behöver ikke i aanclen at dra
langt bort over hav og fj eld og h en
srette os to tusen aar tilbake i tiden
for at fincle Frelseren i Jerusalem .
Han bor iblandt os, for stadig at ta
imot vor bön.
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1.
De i Kungl. Maj :ts s. k. bönedags.
plakat ingående »maningsorden»
författas ju - alltsedan den socia
listi3ke adjunkten Olof Olssons
ecklesiastikministertid - av d :r
Na:than Söderblom. Det är alltid
med ett visst intresse man tager del
av hans utläggning och förkunnel
se, hans egenartade åskådning och
hans högstpersonliga frramställ
ningssätt. Även de maningsord som
åtfölja det nyligen utkomna böne
dagsplakatet vittna oförtydbart om
sin upphovsman.
» Statskyrkan firar 1 930 två stora
minnen» : Ansgars och augsburgska
bekännelsens. Det synes vara en
egendomlig sammanställning - så
är det förvisso ock - men d :l' Sö
derblom sätter sig det dristiga målet
före att sammanbinda dessa båda
ytterligheter ; och det sker med an
litande av en god del av den fornm
leringsfärdighet som han besitter.
D :r Söderblom ägnar först den
hel. Ansgar sin varma hyllning, pri
sar hans ädla egenskaper, han<;
självförsakelse och hans offervilja.
Vi katoliker kunna givetvis ej an
nat än tacksamt erkänna sanningen
av dessa d : r Söderbloms ord.
Men bryggan från Ansgarsminnet
över till minnet av den augsburgska
bekännelsens antagande inger be
tänkligheter, den är icke hållbar.
Det är ju ej heller möjligt att slå
en sådan bro. Även här gäller att
öst och väst aldrig kunna mötas.
Föl' d : r Södel'blom ter sig sam
bandet så här : »Tid efter annan
har världssinnet tagit överhand in
om kyrkan. Hennes mäktiga ock
rade på de enfaldigas känslor, men

räknade själva knappast på -allvar
med Guds dom och Guds frälsning.
Känslan för Guds verklighet och
närvaro försvagades. Men i sexton
de seklet väcktes kristenheten ge
nom Guds heliga ord till ny besin
ning och nytt allvar. Frälsaren
hade· utlovat Andens undervisning.
Förvisso förnimmes vissheten · om
den Osynlige och Andens levande
kraft i den bekännelse som vid mid
sommar 1930 fyller fyrahundra år.
De evangeliska ständerna uppläste
och framlämnade den vid riksdagen
i Augsburg dagen efter midsommar
dagen 1530. Gentemot fördunk
ling ( ! ) av Guds sanning skrives
där : »- - -».
Den kyrka Ansgar tillhörde hade
- anser d :r Söderblom - för
världsligats. Det är för honom
grunden till den augsburgska be-·
kännelsens antagande. Bortsett från
premissens faktiska underlag, bris 
ter motiveringen även rent logiskt.
Ty om lärans höghet icke motsva
ras av levernets, så är det sanner
ligen icke läran men väl levernet
som bör ändras.
Att »Frälsaren hade utlovat An
dens undervisning» är riktigt. lVIen
åt vem v,a,r löftet givet? Ej åt den
enskilde kristne, åt individen. Och
Frälsaren hade förvisso sin djupa
mening med att icke så göra. »Men
huru än tider och uppfattningar för
ändras» säger d :r Söderblom. Just
sådana konsekvenser ville vår gu
domlige Frälsare i sin oändliga vis
het och kärlek förskona sina be
kännare från. Anden kan icke mol
sägai sig själv, men uppfattningarna
om vad Anden uppenbarat kunna
det, ja måste det. Där är roten till
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den söndring, som utgör protestant
i�IIH.ms ofrånko:t;nliga särmärke och
dess ständigt öppna sår.
Det synes mig ock vara ett höge
ligen oriktigt och förmätet påståen
de att det var »genom Guds heliga
ord» och l>Andens undervisning»
som det sextonde seklets revolution
mot Kristi kyrka utfördes. Nej, Gud
lät det ske ; Hans vägar äro oss för
dolda,

2.

Svenska Dagbladet innehöll sön
dagen den 22 december 1929 en
storslagen.prenumerationsinbjudan.
Tidningen slog sig för sitt brösf och
lovordade sig själv för den »allsidi
ga och vederhäftiga belysning» den
ägnade religiösa och kulturella frå
gor. ( Ordet häftig vore riktigare
karnktäristik än vederhäftig.) Sam
tidigt återgåvos uttalanden om tid�
ningen från flere mer e·ller mindre
bekanta personer. Domkyrkokom
ministern Lars Vollmer i Lund pri
sade bladet framförallt för dess »be
hjärtade och frimodiga sätt att tro
gen sin länge bedrivna kulturgär
ning i Sverige bringa till allmänhe
tens fu11a, kännedom den romerska
kyrkans egenartade propagandame
toder under sin verksamhet här i
laridet». Andra rosade tidningen för
dess »saklighet, värdighet, hovsam
het» och dess »fina takt och goda
ton».
Är det månne Svenska Dagbla
dets talrika hetsartiklar mot vår
Kyrka - särskilt under december
1929 - som kvalificera tidningen
för dessa sköna namn :__ frimodig,
saklig, värdig, hovsam - vilka
klinga så sällsamt, nej skorra,, i öro
nen? Ty man torde lyckligtvis få
söka efter maken till en journa
listik, präglad av större okunnig-

het, lömskhet och hätskhet än den
som under de sista veckorna av
anno 1929 producerats i » kulturbla
dets» spalter.
Om sådant kan förekomma i den
»kristendomsvänliga,., pressen, vad
kan man ej då vänta av den s. k .
kristendomsfientliga? Jag äi· svensk
katolik, konvertit. Men det må för
låtas mig att inför denna råa smuts
kastning jag känner allt varmare
för min Kyrka och allt mindre för
mitt land.

3.

I en skånsk aftontidning redo
gjordes helt nyligen för de svårig
heter Hälsingborgs hospital har att
finna ett lämpligt namn. S : ta Ma
ria sjukhus kan anstalten icke kal
las, förkLa,rndes det, ty så heter det
allmänna sjukhuset där. Och S : t
Clemens' namn duger e j heller, :i, J y
det har redan annekterats av Ha 1singborgs katolska församling".
Även den ideella äganderätten
har tydligen sina problem!

4.

Tacksamt vitsordas den förstå
else för och den kännedom om vår
Kyrka som elen spirituelle förfat
taren Carl G. Laurin städse ådaga
lagt i sitt författarskap. I hans sto
ra Konsthistoria, jubileumsuppla
g,an, del 1, sid. 161, förekommer
emellertid följande sats : » På grund
av sin fromhet heatificerades Fra
Angelico efter sin död av påven,
undslapp därigenom vidare skärs
eld, och namnet Beato bifogades
hans andra hedersnamn : Angelico».
Det förbluffar att i en sådan ge
digen och härlig bok som den nämn
da se en dylik svår lapsus lysa e n
till mötes i stora typer.
R utger Salomon.
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C R E D O S B Ö C K E R.
V. de Navacelle : Franske
lllenns Livshistorie ( Ham
merstad & C : o, Oslo 1929) .
De som läst M :me de Navacelles
»Franske Kvinders Livshistoi:ie»
med dess ädla, betagande gestalter
nr Frankrikes hävder, ända från
S :ta Genoveva i folkvandringarnas
tid upp till våra dagar � alla de,
som läst dem, de k änna och beund
ra författarinnans gåva att gör,1
sina historiska skildringar till le
v1ande bilder, och de önsk ade helt
visst, att hon måtte ånyo bliva de
ras ledarinna genom ännu ett hi
storiskt galleri. Denna önskan har
blivit verklighet och boken heter :
Franske Menns Livshistorie.
Där möta, vi bl. a. · Fredric Oza
nam, redan som ung en glödande
försvarare av katolsk tro, och ännu
mer en ungdomens ledare i vida
kretsar såsom professor vid La. Sor
bonne i Paris, världsbekant såsom
grundläggare av S :t Vincentsföre
ningen, vilken han stiftade tillsammans med 7 andra fattiga studenter, och som nu räknar vid pass
15 0,000 medlenunar i alla världs
delar. »Denna förening» skrev greve Albert de Mun, en av de sociala
reformernas yppersta förkämpar,
» är en skola i offervillighet och käl
lan till alla sociala företag i 19 :de
århundradet. Detta arbete, som väll-

i i,

de fram lll' ett 20-årigt hjärta, föll
i god jord. Det går ut på två saker,
utan vilka arbetet icke skulle v1a,ra
fruktbärande, nämligen att bringa
hj älp genom personlig uppoffring
och att utbreda kunskap om Gud.
Arbetet skall alltså läggas både
praktiskt och ideelt, men alls icke
politiskt».
En 1annan främjare av praktisk
kristendom är abbe Roussel, vilken
såsom ung präst börjar med att
upplåta sin egen fattiga, trånga bo"
stad åt fattiga gossar, och son1_ se
dan lade grunden till hemmet i
Auteuil, vilket under loppet av GO
år fostrat 13,000 unga. Dess kapell
är helgat åt S :te ThJrese de l'Enfa1it
Jesus. »Var skall jag skaffa pengar
till detta kapell» frågade kardinal
ärkebiskopen av Paris. »Eders Emi
nens», svarade henunets förestån
dare 1923, »det finnes endast ett
medel, och det är att inviga kyrkan
åt lilla Therese. Många av våra
stackars små ha aldrig vetat av en
mors omsorger, men lilla Therese
sfoall nog bli en liten mor för våra
föräldralösa». Fransk offervillighet
har också i fråga om denna stiftelse
visat sig storartad, såsom man kan
se i hemri1ets organ »La France il
lustree».
Ypperligt lrn,r M :me de Navacelle
förstått att teckna bilder av Charles
Tellier, frysningsmaskinens geniale
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uppfinnare, och av Hubert Rohault
de Fleury, viilken med okuvlig ener
gi förstod att väcka intresse och in-·
samla medel till det katolskta Frank
rikes nationalmonument på �Iont
rnartres över hela Paris synliga
höjd : Sacre-Coeurkyrkan, med den
gudomliga kärlekens livsomsJrnpan
de symbol, .Jesu heliga hjärta.
Den ·varma, starka katolska tro,
som genomtränger alla dessa män,
utmärker icke mindre den fyrväpp
ling av franska krigare och hjältar,
vilka M : me de Navacelle visar oss,
och som bär namnet : Gaston de
Sonis ; Jean du Plessis de Grenedon ;
Georges Humbert och Ferdinand
F och.
Kullia pr Odensviholm i j anuari
1930.
Gustaf Amifelt.
S(L)REN KIERKEGAARD I DET 20
AARH.'S TYSKLAND.
Erich Przywara
S. J. : Das Geheimnis Kierke
gaards. Verlag von R. 01denbourg. lV[iinchen und Ber
lin 1929. 176 p. 8,50 Mark.
Dansk Protestantisme har gen
nem fire Anrhundreder haft en
Rrekke overordentlig betydelige Tje
nere, hvis Indflydelse herhjemme
ikke kan vnrderes hpjt nok. Blandt
disse indtager Spren Kierkegaard
den Srerstilling, at hans Livsger
ning kuhninerede i et dramatisk
Opgpr med Kristendommen netop
som protestantisk og netop som
dansk protestantisk; at denne Kul
mination, skpnt hidfprt af ydre
Omstrendigheders Sammentrref, dog
var en logisk Konklusion af den
danske Protestantismes og Kierke
gaards Tankeudviklings Prremisser;
at senere Tiders protestantiske Kir
ke herhjemme alligevel har indop
taget vresentlige Kierkegaardske
Ideer; og at dette har lninnet ske
uden indre Modsigelse, fordi Kier
kegaard, alt vel bekendt, var en
protestantisk Trenker. Denne ejen
dommelige Stilling indeholder saa

mange Vanskeligheder for Forstaa
elsen, at den i sig selv regger Tan
ken, som gennem Beskreftigelsc
med Problemet Spren Kierkegaard
bedre end ad nogen anden Vej v1in-
der Begreb om den danske Pro
testantismes Vresen, Vrerdier o g
Vanskeligheder.
Men Spren Ki.erkegaards Bety�
ning er ikke begrrenset ti.l Dan
mark. Rundt om i Verden er hans
Navn kendt af snrevrere Kredse, og
i Tyskland er han i dette Aarhun
drede blevet en central Skikkelse i
de religiöse Aandskampe indenfor
Protestantismen. Naar vi, som hans
Landsmrend, mpder ham i disse
Kampe, vil vi dog sjreldent helt ken
des ved ham. Saa betydelig en Lod
og Del end tysk Filosofi og Theo
logi havde i hans Udvikl�ng, knc
ves der dog, for at indfpre ham i
0jeblikkets tyske Tankeverden en
Oversrettelse, ikke blot af hans Ord,
men af hans Begreber, som fore
kommer os noget af en Voldshand
ling. Andre religipse Trenkere (gan
ske srerligt vore Skolastikere, St.
Th011,1as fremfor nogen) taaler at
glemmes, de selv og deres Milieu,
for blot at lade deres Tanker staa
ved deres Vrerd, men mindst af alle
Kierkegaard.
At en Katholik har Interesse af et
Kierkegaard-Studium til Forstaael
se af Protestantismen er givet, naar
Katholikker nrna leve og arbejde
blandt Protestanter. Det kierke
gaardske Opgpr med Protestantis
men vil desuden altid lokke Ka
tholikker til at spge en Forbunds
frelle i ham, men dette vil kun lyk
kes, naar man holder sig til Brud
stykker af hans Forfatterskab, ikke
ifald man tager det i sammenha.m
gende Enhed. Endnu mindre Beret
tigelse vil det have, naar Udlamdin
gen, hvis Kierkegaard har mistet
ikke lidt af sin Individualitet i
Oversrettelsen, maaske med stprre
Held eftersporer Katholici.sme hos
ham.
Den tyske .Jesuit, som i den fore
liggende Bog med imponerende Be-
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iresthed sretter Kierk'.egaard i Rela-·
tion til snart sagt hver eneste mo
derne protestantisk »Retning» i
Tyskland og anvender psychoana
lytiske Skemaer for at se, om Kier
kegaard passer ind j dem eller
sprrenger dem, er fprst og fremmest
besvrerlig Lresning. En samvittig
heclsfulcl Anmelcler har haft Bogen
liggencle i flere Maaneder, fordi
elens Forstaaelse krrevecle et Utal af
Forarbejder, ikke saa meget med
Spren Kierkegaard, som med mo
derne tysk Aand. I sin Iver for at
udnylte den danske Filosof i den
tyske Aandsstr.id forspmmer Przy
wara ingen betydende » Retning»,
men medtager endog adskillige, der
synes os at vrere unclvrerlige. Spro
get er ogsaa en Vanskelighecl. Prz�'
wara er fremmecl for de ellers saa
berettigede 0nsker, der atter og at
ter lader sig hpre : at vi dog i Filo
sofien urna arbejde hen til noget i
Lighed med tidlige1;e Tiders fast
staaende Begrebsbetydninger, og
ikke lade hver Filosof skabe sig Ny
begreber i Masse og lregge Nybetyd
ninger i de traditionelle. Przywara
er paa en vis Macle Ordkunstner,
hans egen Evne til at assimilere fi
losofiske Begreber ogsaa ubegrren
set, men han er ikke let tilgrengelig.
Endelig optager hans Fremstillings
Hovedstrpm Stof fra tallpse Biflo
der, som man helst saa. kortlagt i
Fodnoter og ikke forvirrende irid
tegnet i Teksten.
De meget faa, som har Forudsret
ninger (og Tid ! ) for at arbejde med
Przywaras Bog vil finde den som et
interessant Skema over nyere tysk
religionsfilosofisk Begrebsdannelse.
Dets Billede af den danske Filosof
er intet Portrret, men en Begrebs
komposition, hvori netop Komposi
tionen er det mest beundr.ingsvrer
dige. Glredeligt er det, at skpnt Przy
wara et langt Stykke· Vej fplger en
katholsk Tydning af Kierkegaard,
vil han dog ikke tage ham til Ind
tregt. Kun i Mystikken lader han
Kierkegaard vrere en Indgangsport,
aaben direkte ind imod den kathol-

ske Mystik. Nreppe helt tilladeligt,
men let forstaaeligt for den, som
mindes Przywaras Newman-Skil
clring, hvor ogsaa Kirkens menne
skelige Samfund, Nrestelucrlighe
dens Sidestilling med Gudskrerlig
heden forsvandt for Enkelsj::clens
Samvrer alene med Gud. Kierke
gaard er saa ganske den samfunds
lpse, ogsaa i sin Mystik. Men den
katholske Mystiker vi! aldrig, hver
ken her eller i Himlen, sukke ct
enfin seule, ene med Gud uden sin
Nreste.
H. D. T. Kirerulff.
Vintern 1929-1930 har riktat
den 'nordiska katolska litteraturen
med några verk av ny typ. En bok
med betraktelser enligt den helige
Ignatius av Loyolas system bjudes
oss sålunda av pater R. W i c k 1. Ad
ventsbefragtninger. Oversat af El
len ,,rahl. I kommission hos St.
Ansgars Boghandel. H. C. 0rsted"
vej 10, Kpbenhavn. Ännu mera än
själva, betraktelserna intresserar
författarens personlighet som lyser
genom hela framställningen : ett
barnafromt, älskvärt, innerligt bay
erskt gemyt, som levat sig in i den
heliga historien. Mottot för den be
traktande själen som fördjupar sig
i denna bok är : »Frisk som Naturen
og glad i vor Messias». En annan
uppmaning som ständigt upprepas
däri lyder : »Kom og se Jesus».
Från denna vackra fromhetsbok
med sina betagande bilder är steget
långt till de två norska översätt
ningarna av högintellektuella engel
ska originalskrifter som utgivits
hos H. Aschehoug & Co, Oslo : G. J(.
C h e s t e r t o n. Den katolske J(ir
ke og J(onversion och H i 1 a i r e
B e 1 1 o c. Den katolske Kirke og
Historien. När man tänker på de
till utstyrsel och ibland även till in
nehåll rätt torftiga katolska skrif
ter, som för någon tid sedan pläga�
de utgivas i Norge, blir man slagen
av kontrasten. Särskilt Chestertons
skrift är ett mästerverk. Här möter
m(:ln helt andra resonnemanger och
bevis än i de gamla populära kon-
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troversskrifterna, en rikedom på
träffande iakttagelser av konver
sionens olika stadier, praktiskt sunt
förnuft på alla punkter i stället för
det alltför luftiga teoretiserandet,
som glömmer konversionspsykolo
gien för konversionslogiken. Var
ken Chesterton eller Hilaire Belloc
hör till de lättlästa författarna., men
det lönar mödan att studera dem
med nödig uppmärksamhet och ef
tertanke. Priset på dessa utmärkta
skrifter är överkomligt.
På sista tiden komma friska och
värmande vindar från det katolska
Finland. För sådana som blott ha
blick för kvantitativa värden i det
katolska arbetet : antalet kyrkor,
präster, systrar, skolor m. m. er
bjuder den finländska katolicismen
föga av intresse. Men det finnes
också kvalitativa värden. 1 929 he
ter en filosofisk-litterär kalender,
som utgivits av akademici i Hel·
singfors, en ideernas modejournal,
som ger en bild av de problem, som
för närvarande mest sysselsättel'
finlandssvensk akademisk ungdom.
I denna intressanta bok, som utgi
vits på Söderström & Co. Förlags
aktiebolag, Helsingfors, finna vi
också tvenne uppsatset av utpräglat
katolsk karaktär : Generationen som
gick förlorad ,a,v Stig Rurik Malm
ström och Livsgestaltning av Credos
medarbetare Jarl Gallen. Dessa
båda uppsatser ha av kritiken räk
irnts som de mest intresseväckande
i hela boken. Något liknande torde
icke lrn förekommit i något av våra
övriga skandinaviska länder. Det
är en nyhet som man hälsar med
något av elen roade och generade
släktstolthet, som det blir i syskon
ringen, då en yngre broder utmärkt
si"g och till och med i ett avseende
lrnnnit om de äldre bröderna.
Till och med inom den katolska
barnlitteraturen har Finland skänkt
oss ett originalarbete : Min egen lä
ubok. Läsmetod för små barn. Ut
arbetad av P h. A. L i l j e f ä 1 t. I.
Något sådant hade den katolske
uppfostraren i Finland och Sverig�

icke vågat drömma om. Våra stats
skolor avkristnas sakta men säkert.
Man märker detta, också på läroböc
kerna där religionen får allt mindre
och mindre utrymme. Hur tröste
rikt är det då icke att läsa en bok
som denna. Här märker man också
i de första läsestyckena, att religio·
nen i våra katolska hem och skolor
ligger till grund för allt och gång på
gång omtalas. Här berätta,s om en
katolsk familj med tre små barn :
Frans, Gunvor och Olle. Vi följa de
ras liv under alla årets tider, vi höra
att barnen gärna bedja morgon- och
aftonbön, göra korstecknet och gå
flitigt i kyrkan. Också i deras sko
la härskar en utpräglat kristlig
anda. De få höra berättelser ur bib
liska historien, men också vackra
sagor och trevliga berättelser. D e
få goda förmaningar men också
vackra leksaker. Liljefält är att
gratulera till det goda resultatet.
Framställningen ledsagas ständigt
av tilltalande bilder. � Man läng
tar blott efter den utlovade fortsättB. D. A .
ningen.
Till redaktionen har sänts från
He1·de1·s Vel'lag, FPeibul'g im BPeis
gau: A n t o n H u o n d e r. Zu
Fiissen des Meisters. Band 4. Dic
Morgendämmerung. Innehåller be
traktelser över Kristi barndom,
särskilt avsedda, för präster. T i
h a m e r T o t h.
Cristus und
Den högt skattade
die Juge.nd.
författaren är professor i Buda
pest. En intressant bekantskap,
frisk och originell. Finn/and. Na
tur, Mensch, Landschaft von D 1·.
H a n s S c h r e p f e r. Med kartor
och bilder i gott urva.J. Vill också
vara en vägvisare till förståelse för
nordisk natur och nordiskt folk
lynne. G. J. E b e r s. l(atholische
Staatslehre und volksdeutsche Po
l itik. Betraktelser över katolsk kris
tendom och aktuell tysk politik.
En smädeskrift mot katolska kyr
kan har nyss utkommit i vårt land.
Upphovsman till pamfletten är G u-
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s ta, v N o r r h1 a n, rektor vid Fj ell
stedtska skolan i Uppsala. Påvens
rundskrivelse om »främjandet av
den sanna religionsenheten» är an
ledningen till broschyrens utgivan
de. - Begriplig är väl en sådan ver
kan av vår nuvarande påves prin
ciputtalanden i frågan om vägen till
den av alla äkta kristna åtrådda re
ligionsenhetens ernående på en
trångbröstad och ensidig lutheran.
Att med bibelns ord eller med an
d ens svärd och förnuftets vapen vil
ja vederlägga de klart framlagda,
· ur uppenbarelsen hämtade san
ningarna, som påvens _nämnda
rundskrivelse bygger på är tyclli
gen omöjligt. När den ekmneni
ska rörelsens fortsättningskommitte
(Faith and Order) i förfjol var för
samlad i Prag, lyckades de försam
lade trots samfällda ansträngningar
icke giva påvestolen det sakliga
svar, som »den protestantiska an
dan befallande skulle fordra», vil
ket nu i tidskriften » Die protes
tantische Rundschau» , ( trespråkig
kvartalskrift, utgiven av det inter
nationella förbundet till försvar och
·befordrande av protestantismen)
mycket beklagas (jfr IV. häfte 1923
sid. 207 ) . Under sådana omständig
heter finns blott en möjlighet - att
smäda. Och författaren till » Roma
locuta» gör det på ett med anstän
diga kampmetoder oförenligt sätt.
För tänkande läsare torde broschy
rens egentliga karaktär väl utan vi
dare bliva uppenbar. Men då för
fattaren . vill svepa in sig i lärdo
mens och vetenskapens kåpa kun
na vi icke underlåta att giva åt
n1instone några stickprov på för
fattarens kunskaper i katolska frå
gor. Redan den svenska översätt
ningen av rundskrivelsens latinska
text är belysande för broschyrens
syfte. Den härstammar från en un
der rektorn lydande magister vid
Fjellstedtska skolan. När då den la
tinska texten talar om kyrkan som
,alla troendes moder och magistra
= lärarinna» eller om kyrkans
nnagisteriunn
läroämbete, då

=

återger m agistern dessa uth'yck
med alla trof'ndes moder och »här
skarinna» och det andra uttrycket
med »fostran och styrelse » i stället
för med läroämbete (läroämbetets
ledning) . - Dissidentes översättes
med ;i.avfällingar» istället för med
)frånskilda». På tal om den eku
meniska rörelsen säger påven att
hans apostoliska ämbete ålägger ho
nom plikten att icke låta Kristi
hjord bliva förledd av perniciosis
fallaciis - Som av magistern över
sättes av »farliga ränksmiderier» i
stället för med av » lockande för
därvliga villfarelser». Talar påven
om den oriktiga uppfattningen på
vilken :i,icke-katolikernas aktion och
så mångfaldiga, gemensamma arbe
te» grundar sig, så gör magistern
därav ».i cke-katolikernas verksam
het och vittutgrenade sammansvärj
n ing>> ( I). - Som lätt inses uppkom
mer hos läsaren redan genom så
dana felaktiga och missvisande
översättningar ovillkorligen en skev
syn på katolska kyrkan. Men att
rektor Norrman, som för närvaran
de i olika landsortstidningar visar
sina tjeckiska språkkunskaper ( han anför en tjeckisk förreforma
torisk storbonde som vittne mot
Rom under påståendet att storbon
den vore sitt lands största och skar
paste tänkare) godtagit en sådat1
översättning ställer honom i ett
ganska egendomligt ljus. - De
framdragna översättningsfelen äro
förresten långt ifrån de enda och
de värsta. Lätt kunde uppräknas ett
tjugotal, som ligga mer på det teo
logiska området och som förstöra
eller dölja de beträffande satsernas
andemening.
De av rektorn till översättningen
fogade reflektionerna karaktärise
ras av olika anmälare som »skarpa
och träffande». Det första stämmer
nog - men i stället för det andra
epitetet kan man svårligen finna
något som träffar verkligheten :
» under all kritik», »fullständigt
otroliga"', » fria från all sakkun
skap», »vilseledande», » nedsvär-

44
tande», »löjliga» - alla dessa ad
jektiv i förening förmå icke åter
giva vad den sakkunnige tänker när
han genomläser denna kompromet
terande broschyr.
De gamla utnötta slagorden om
>kadaverlydnaden under påvens
självtagna (sic!) anktoritet» om
den »magiska transsubs.tantiations
dogmen», påståenden att den heliga
nattvarden i katolska läran dragits
ned till ett :i>matsmältningspro
blem», om »affären som bedrives
med mässoffret», om det »befängda
människopåfundet i läran om jung
fru Marias obefläckade avlelse» om
i• den uppfernissade och påsmetad<:!
hedendomen» i helgonens åkallan
de och vördnadsbetygelserna för de
ras bilder - giva läsaren en smak
bit av denna mordiska karrikatyr
av katolsk åskådning, lära och
praxis. -- Härtill kommer grova
förvrängningar av kyrkohistorien
och dogmhistorien. N. fördristar sig
t. o. m. att anföra ofelbara utlåtan
den mot ofelbara utlåtanden. Bätt
re hade han ju verkligen icke kun
nat visa sin fullkomliga okunnighet
i detta stycke. Innan man under
anförande av sådana varandra mot
sägande förment ofelbara avgöran
den vill påvisa befintligheten av
orimligheter och oförnuftigheter i
katolikernas lära, skulle man än
dock först förskaffa sig litet kun
skap i frågan, om verkligen ofel
barhetens karaktär tillkommer des
sa förment ofelbara utlåtanden
enligt katolska läran. Men Norr
man besparar sig detta arbete han vill ju bara bekämpa katolska
kyrkan. Skulle man icke då tack
samt få samla allt som synes vara
ändamålsenligt oavsett vad t. ex. en
mening i sammanhanget betyder,
och utan att göra sig besvär med att
fråga, varifrån ett påstående kom
mer? - Påven Gregorius (död 604)
unföres av N. som vittne mot påve
dömet! Att länge före Gregorius I
katolska läran om påvens sunun
episkopat var fullt och klart utbil
dad kan N. finna hos varje protes-

tantisk dogmhistoriker (t. ex. Har
nack och Seeberg) . En av de nyare
protestantiska forskarna, Caspar,
säger i Primatus Petri - (Unter
suchung iiber die Urspriinge der
Primatslehre, \Veimar 1 927, VI. 7 9 )
att redan under Leo I (440-461)
läran oi1i primatet var fnllt utveck
lad (entfaltet) . - Det otroligaste
i det som Norrman dock låtit kom
ma sig till last är påståendet att re
nässanspåven Pius Il skulle hava
ultalat : »Han (påven) blir (i upp
höjandets ögonblick) ren och stor
som Gud själv. Han är Gud själv » .
Vet rektor Norrman icke . att
varje påve, innan han frambär det
eucharistiska offret - bekänner :
Jag fattig syndig människa bekän
ner inför Gud o. s. v., att jag mycket
syndat - - -? En katolsk. histo
riker, så påstår Norrman, skulle ci
tera påve Pius Il : s blasfemiska ut
talande. I verkligheten var denne
i>katolske» historiker Cormenien de
la Haye, en av de mest radikala f i
ender av all bestående ordning, som
på bolsjevikernas sätt bekämpad�
både tron och altare, något sorn
Norrman lätt hade kunnat erfara ur
Nordisk Familjebok.
Härmed tro vi oss hava tillräck
ligt karakteriserat Norrmans bro
schyr, som i ett tiotal av landets
tidningar blev anmäld under anfö 
rande av utdrag och anbefalld till
masspridning. En dylik broschyr
är icke blott mer än ensidig, cl:\
den icke med ett enda ord hänvisar
till påvedömets utom allt tvivel stå
ende stora betydelse för kristendo
mens utbred!1ing m. m. och blott de
få dåliga påvarna däri figurera,
nästan som om det icke hade fun
nits andra. Den kan, när 1nan be
traktar alla däri förekommande för
vrängningar, vantolkningar, osau
ninga,r, skvallerhistorier och dum
heter blott betecknas som - pam
flett. Och i den av alla äkta krist
na åtrådda kristna enhetens intres
se måste dylika kommentarer till
Mortalium animos djupt beklagas.
Gregor Wäschle.
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samma inflytande på skolans all
rri.äiina arbete och lärjzzngamas ka
rnldärsdaning.
I den östel'l'ikiska hären har ett
katolskt tyskt soldatförbuncl bil
dats, som satt som sitt mål att vår
da de religiöst-sedliga idealen. Re
dan tillhöra 700 -soldater förbundet.
Fra R eykjcwilc medcleles at Is
lands Apostoliske Vikar Hs. Höi::er
verdighet biskop Meulenberg deu
1 1 . nov. venclte tilbake fra sin reise
på kontinentet. Han fölgtes av en
pater og en legbror som skal virke
på Island. Paterens navn er Fram:
Uhaghs, og han er hollender av föd
sel. Han tilhörer, som de övrige
geistlige på Island, kongregasjonen
Marias Selskap. Menigheten i Reyk
javik haclcle samme aften en festlig
sammenkomst for å önske sin av
holdne overhyrcle tillykke med nav
nedagen - det vai' " jo tillike Sankt
Martins dag - og hilse på de nya
apostoliske arbeidere, hvis komme
valde stor glecle.
Såsom en följd av Lateranfördra .
gel ha skolmyndigheterna i hela
Italien på det· mest lojala sätt åter
upptagit r-eligionsunclervisningen p,"\.
skolornas program. Därvid följa de
helt och hållet de anvisningar, som
givas av den k atolska hierarkien.
Biskoparna ha också till skolmyn
myncligheterna uttalat sin tillfreds
�täilelse. Religionsundervisningen
gl's nu med fullständig regelbunden
het i skolorna i full samklang mel
lan de andliga och världsliga myn
digheterna. Även från familjefäder
na ha skolorna fått mottaga talrika
tacksamhetsbetygelser. Inga av de
fruktade svårigheterna ha inställt
sig och lärjungarna följa även reli
gionsundervisningen med det stör
sta intresse. Även lärarna ha erkänt
att religionsun<lervisningen ej blott
icke inkräktar på de övriga ämnena
utan även utövar det mest gynn-

Österrike har länge varit skåde
platsen för en vida utb1;edd avfalls
rörelse från elen katolska Kyrkan.
Näst efter Ryssland kommer Öster
rike i fråga om intensiv antireligiös
propaganda, vilken clår i synnerhet
gynnats av det mäktiga socialistiska
partiet. På elen sista tiden synes
denna riktning vara stadd på åter
tåg och en ännu mer utbredd rö
relse för återgång till elen katolska
Kyrkan har gjort sig märkbar. De
statistiska siffrorna, som finnas
tillgängliga från alla ,\Tiens försam ·
lingar över aYfall och återgång, giva
en betecknande· bild av de andliga
rörelserna i den österrikiska för
bundshuvudstaden. År 1928 voro
redan återgångarna till Kyrkan · 15
proc. talrikare än avfallen, och un
der det andra kvartalet av inneva
rande år har denna procentsiffra
redan stigit till 22. Den starka drag
ningen till Kyrkan visar sig i syn
nerhet i arbetarekvartercn. Den in-
tensiva propagandan för avfall från
Kyrkan har just fått en verkan,
motsatt den avsedda. De enskilda
individe_rna ha därigenom tvingats
till en djupare eftertanke inför de
religiösa problemen. Fritänkarnas
arbetsmetoder ha också skapat and
liga martyrer. De som komma i till
fälle a,tt samtala med dem som åter
vänt till Kyrkan, ha kunnat konsta
tera, att en genomgripande andlig
förändring skett med dessa männi
skor.
I Japan hölls nyligen en kongress
av föreståndarna för 758 kvinnliga.
fortsättnings- och fackskolor. Där
var även en katolsk präst från ett

46parisermissionssällskap_ närvarande
och diskuhll'ade uppfostringsfrågor
tillsammans med buddistiska bon
zcr och protestantiska pastorer. Så
småningom leddes på det mest vän
skapliga sätt samtalen hi på reli
giösa frågor, och det beslöts att i
framtiden även religionsundervis
ning skulle införas i skolorna. En
dast gemensamma böner och sam
fällt företagna religiösa ceremonier
förbjödos. Sålunda blir det även
tillåtet för dem, som så önska, att i
skolorna av kompetenta katolska
lärare åtnjuta romerskt-katolsk re
ligionsundervisning.
Filippinerna, som på grund av sin
naturskönhet kallas österlandets
pärla, äro också en av världens mest
katolska trakter. Under det att Kina
med en befolkning av 450 millioner
människor endast räknar 2 ½ miJ ..
lioner katoliker och Japan bland 60
millioner ej har mer än 89,000 kato
liker, ha Filippinerna med en be
folkning av 11 millioner ända till 10
millioner katoliker.
I Rom, världskyrkans centrum,
har den sista tiden varit rik på stora
händelser? En del av dem har re
dan omtalats i den svenska pressen,
t. ex. den italienska konungafamil
jens besök i Vatikanen och påve
mässan i Sankt Peterskyrkan, då
Pius XI firade sitt gyllene präst
jubileum. För att förbereda sig till
denna minnesfest höll den hl. Fa
dern från den 8 till den 14 decem
ber exercitier, under vilken tid inga
mottagningar höllos i Vatikanen.
Den 12 december var ett hemligt
och den 19 ett offentligt konsisto
rium. Därvid kreerades 5 nya kar
di l).aler, i det att följande kyrkliga
dignitärer erhöllo den romerska
purpurn : Mgr. Gon9ales Gerejeira,
patriark av Lissabon, Mgr. Alois
Lavitrano, ärkebiskop av Palermo,
Mgr Dalmazio Minoretti, ärkebiskop
av Genua, Mgr Josef Mac Rory, är-

kebiskop av Armagh och Mgr ,Jean
Verdier, ärkebiskop av Paris.
Söndagen den 15 december var en
stor högtidlighet i Sankt Peterskyr
kan. . Då saligförklarades nämligen
över 200 engelska martyrer, som
under Henrik VIII :s, den blodiga
Elisabets, ,Jakob I : s och Karl I : s tid
offrat sina liv för sin katolska fro
och sin trohet mot den apostoliska
Stolen. Denna salighetsförklaring� .
process upptogs redan under det
förra århundradet och omfattade
360 martyrer. Den 29 december
1886 saligförklarades 54 av dessa
av Leo XIII. Den 13 maj 1895 VE
derfors samma ära 9 andra. Av de
återstående uttogs på det katolska
Irlands bön ärkebiskop Oliver Plun
ket av Armagl1- och saligförklarades
av Benedictus XV i maj 1920.
Sedan fristaten Irland trätt i di
plomatiska förbindelser med den
Heliga stolen, liar påven upprättat
en nuntiatur i Dublin. Till elen
förste apostoliske 1iuntien har u L 
nämnts Mgr Pasquale Robinson,
förut apostolisk delegat på ·Malta
och ännu tidigare apostolisk visi
tator i Palestina.
Mellan vissa medlemmar av det
jugoslaviska episkopatet och elen
jugoslaviska regeringen ha förhand 
lingar förts angående ett lagförslag
för nyordnandet av förbindelserna
mellan elen katolska Kyrkan och
den jugoslaviska staten. Det tros,
att denna lag inom elen närmaste
tiden skall undertecknas.
I Rom har nyligen ett sammanträde
hållits av den internationella kom
mitten för de eulrnristiska världs
kongresserna. Jämte med förbere
delserna för 1930 års kongress, vil
ken, som redan är bekant skall hål
las i Kartago nästkommande som
mar, sysselsatte sig denna kongress
redan med den därpå följande euka ·
ristiska världskongressen, Det be-
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stämdes, att 1932 års stora inter
nationella eukaristiska manifesta
tion skall hållas i Irlands hu-, ud
stad Dublin.
1

Nästan dagligen ha under decem
ber månad gåvor kommit till Rom
med anledning av den l\el'. Fa.derns
50-åriga prästjubileum. Den tyska
riksregeringen sände en utsökt pors
linsservis, omfattande 500 delar, den
spanske ambassadören överräckte [l
sin reg·erings vägnar en rikt grave
rad tung silverplatta, den österri
kiska regeringen skänkte en stor
oljemålning av den nyligen döde
målaren Blaas, föreställande den
eukaristiska världskongressen. En
mängd gåvor ha skickats för att
understödja den katolska Kyrkans
världsmission och dyrbara böcker
lrn givits till det vatikanska biblio
teket. Som ett vittnesbörd om på
vedömets universella anseende ha
talrika gåvor även inströmmat från
den hedniska världen. Bland de in
tressantaste gåvorna från den ka
tolska världen må nämnas en bok,
som . utgivits av Centralkommitten
för firandet av Pins XI :s 5 0-årsju
bileum såsom präst. Dess titel är :
»Pius XI och den katolska aktio
nen». Den är 614 sidor, kostar 20
lire och kari fås Via dei Cestari 2 1 .
I den innehållas alla skriftliga akt
stycken och alla tal av Piius XI, som
på något sätt beröra den katolska
aktionen, och de ha ordnats krono
logiskt efter olika · synpunkter. Det
tidigaste dokumentet, som anföres,
är ett telegram av den 6 februari
1922, samma dag, som Pius XI val
des. Det sista är ett påvetal till den
katolska belgiska ungdomen den 27
september 192. 9. Det finns flera re
gister, bl. a. ett innehållsrikt sak.re
gister. Bland ämnen där må näm
nas : Action franc;aise, Apostolat,
Caritas, Kino, Konkordat, Nöjen,
Uppfostran, Eukaristi etc.
I England äro uppfostringsfrågor
na nu synnerligen aktuella. Som
bekant har den engelska regeringen

för avsikt att föreslå parlamentet ett
höjande av den skolpliktiga åldem,
detta ävBn i avsikt att minska den
omfattande arbetslösheten. Detta
skulle betyda, att i England ungefär
450,000 barn mer komma att besöka
skolorna, vilket naturligtvis skulle
fordra en betydlig utökning av skol
lokalerna och av lärarkrafterna. Den
för ej så länge sedan i London håll
na biskopskonferensen befattade sig
framförallt med skolfrågan. . Ärke
bL'lkop Downey av Liverpool mana
de därvid allvarligt Englands kato
liker att vaka över att de genom
deras medverkan valda parlaments
medlemmarna höllo sina löften att
vaka över de katolska skolornas
fulla likställighet med de offentliga.
Bl. a. yttrad� han : » Katolikema må
tillhöra vilket parti som helst däremot är intet att invända. Jag
väntar och fordrar blott ett av dem,
att de sätta sin katolska tro högre
än allt annat». Sin fordran om full
ständig jänmställdhet mellan de ka
tolska och statliga skolorna moti- .
vera katolikerna först och främst
därigenom att de ju genom sina
skatter bidraga till underhållet av
statens skolor. Om ej de lrn.tolska
skolorna finge sin rättvisa propor
tion av statsbidragen till skolorna,
skulle aBtså de katolsl(a medbor
garna vara tvungna att två gånger
bidraga med penningmedel till skol
ändamål.
I Holland blomstrar den kafolsk
socia,la rörelsen. Detta beror fram
förallt på biskopamas energiska ini
tiativ. Bland dem intar Mgr Aenge
nent en ledande ställning, och han
låter intet tillfälle gå sig förbi att
med ord och gärning ingripa, ma
nande och hjälpande. Bl. a. har han
eftertryckligt uppfordrat det katol
ska prästerskapet att verksamt be. fordra de katolska stånds- och fack.
organisationerna. Den hos oss väl
kände Mgr Diepen av Herzogenbusch
har utg,ivit en förordning, som an
befaller en efter bestämd metod ge
nomförd skolning av ungdomsleda-
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re . Äwn ledarna av den kvinnliga
ungdomen skola få en systematisk
utbildning, och särskilda kurser in
rätta-; därför.
Belgiens katolska föreningar äro
organiserade i ett hela landet omfat
tande och 500,000 medlemmar räk
nande förbund. Vid dess för kort
tid sedan hållna årskongress be
handlades en mängd viktiga tids
frågor. Finansministern Houtard
förklarade, att regeringen ville driva
en katolsk, »d. v. s. en alltigenom
social politik. Katolikernas parti
måste vara ett partdör social hjälp
och uppryckning». Därför måste
bl. a. skattesystemet förändras med
särskilt hänsynstagande till de
barnrika familjerna, byggnadsverk
samheten för uppförande av billiga
bostäder måste gynnas, socialför
säkran genomföras m. m. För att
befordra spa rsamheten borde arvs
skatten nedsättas med 50 % och de
av socialisterna införda progressiva
beskattningsmetoderna måste upp
hävas. Vidare borde åtgärder vid
tagas för höjandet av den offentliga
moralen och för ungdomens skolan
de för senare politiska strider. Ett
hyllningstelegram sändes till den
hel. Fadern.
De model'na komnumikationsmed
len användas alltmer i den katolska
missionen. Nyligen m.ottog den hel.
Fadern i audiens bland åtta marist-

missionärer, som skulle resa till Sa
lomonöarna och Nya Kaledonien,
även den tyska flygarmissionären P.
Bernhard Tönnies. Han var flygare
under kriget och har genomgått den
tekniska utbildningskursen vid flyg
skolan · i Diisseldorf. Flygväsendet
synes kallat att i Oceaniens mission
spela en betydande roll. Avstånden
äro stora och samfärdseln på havet
med lätta båtar är mycket farlig.
Där ha under de sista årtiondena
omkring 20 maristmissionärer om
kommit i vågorna under sina färder
från en station till en annan. Hyd
roplanet förkortar de väldiga avstån
den och tillåter en landning varsom
helst invid de talrika ögrupperna.
På så sätt förminskas icke blott re
setiden utan även kostnaderna och
risken. Under 30 år har missionea
nu arbetat på Salomonöarna och
därunder gjort utomordentliga fram-
steg. Från j uli 1928 till juli 1929
döptes där 2,327 hedningar. Den
katolska befolkningen räknar nu
10,809 själar.
I sammanhang med Kyrkans in
tresse för flygväsendet må nämnas,
att arbetena redan påbörjats för
byggandet av en vatikansk flyg
hamn väster om de v,atikanska träd
gårdarna. De italienska firmorna
för byggande av aeroplan »Avio»
och »Savoia» ha för avsikt att vid
lämpligt tillfälle skänka påYen c\t
med tre motorer försett jätteplan --
äve1:i det ett tidens tecken.

C R E D O S F O N D.
Transport Kr.
Fröken H. . Knaus, Åmmeberg . . . . . . . . .
Herr E. Ringner, Stockholm . . . . . . . . . . . . ,,

8,430 : 77
5: 5:-

Summa Kronor 8,440 : 77

Hiilsinghorg 1930, Aktiebolaget Boktryck.
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R ä tte ls er.
DEN l( A THO LS!(E MENIGHED I
D A NMA R !(.
På grund av försening av ett korrektur
ha några tryckfel uppkommit i rubr. arti
kel , vilka härmed rättas.
Sid. 29 : 1 :a sp . 15:e rad. står " Knönike",
läs Krönike; samma spalt 1 9:e rad. "Sogne
presternes", läs Sogneprcesfemes ; 2:a sp.
8:e raq. "Brenlegani", läs Branlagani; nästa
rad "bli", läs blive och samma sp. 3 7 : e
rad. står "Bönnebog", läs Bömebog,"

Hellig Olavsjubileet i Norge.

.
l)en 29;ju}i i:ir bHr ,det 90� 1\1'. siden HelHg' Ohi:v f,alt . pli ' �tjklestad ' ()g
:ined, sit })lod beseglet Kri.stendoin:ruens innf�relse C>g Kirken$ griumleg:,
· , gelse i .Norge. ·· Norges katolikker yiliår feire · :tnimiet oip. disse .begiven-: . .
heter på .en ·soorlig hs,Sitidelig niåte, Og , de håpe� at ,:dette jubileum w!i . ·
vinne tilslutning . p�ant katolilikene i 'de nordiskeJaride .og at mange av
(iein . vn komme tH Tr:oli,dµjem <>g Stiklest�d for å, delta i de, �.atols,ke
, , ., ·
,
· Jt1bileq'm sJ� stligliete1< .·. •• ·., ·· , .··. · . ,·,: ,
..
< .
·· . . , Dissffestligh:eter,, vil: lioldes i d�gene 27:: tU' og me<l 29;jtili . 111ed va.i�,, '.
: filrt ·: til S�iklc;:stad 29. <jtdt J?rOgr;:immet ei: under utarbeidels� · , o g v�t .
se#ere : bli: �ffentliggj ott. : \ ' '
< ' ';', ,''
· · . :. · '�nhyer deltager·, ainnodes om selY .å sf,irge 'for . :logis .ved <lirekte . hen� ·
,ve�delse .• .til Innkyarterb1gsko:nt9ret, Tx:o�dhjein. . , Dette Jt()nio.r er ,d e( ·.
offisielle. byrå, )om myn'.digheten� optetteti �illeqning av jubileet <>g '
,. u�stillingen. ' ,
> ' i,,, , ,
· . : Ma� å11IIi9des ()m å • skåne .' s9gneprest�n J 'frondhjei:n -. ,soni aHerede :
. er Qverl.�sset lllecl l:lr��i<lt foi: de. l{ätQIS�e ,festligJJ,eter: � for: henveri� , ·· . .
· d�lser ved,rftjr�nde Jpgis.:' SaII:ltlige ; v;erelser J>å · St. . Eli$11.beths9istre11es . .
.
.
hospna1 er ·anerede : r�serv(!ret, . .
· . . ...
. . . . . . . ·. .
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