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VÅR TID I LYS AV SANKT OLAVS
MINNET.
T ALE VED 900-ÅRSFESTEN I NIDAROS.
Der er både i den enkeltes og i
nasjonenes liv stunder, hvor det
faller naturlig å skue tilbake for å
bli klar over hvor man står og hvad
man har vunnet eller tapt. Et slikt
opgjör med sig selv hadde det nor
ske folk, da Olav Haraldsson var
gått i döden for sin store livssak,
og et slikt opgjör bör det norske
folk ha med sig selv nu ved 900-·
årsminnet om hans död. Det er jo
som et veldig brus av store minner
der strömmer inn på os og betar os
med en stemning som ikke kan tol
kes i ord. Og det er som en röst,
ikke bare fra igår, men en evighets
röst som vil ha oss i tale. _Og rösten
roper til det norske folk: Hvordan
har du verget den arv Olav den hel
lige gav dig?
Der er i disse strålende minne
dager sikkert mange nordmenn som
er lydhöre for denne röst og be
redte til å gi et svar på dette spöi·s
mål, men de ser ofte ikke dypt nok

på Hellig Olavs livsgjerning til å
gi dette med »arven» den rette tolk
ning. De ser gjerne i vår store mar
tyrkonge först og fremst nasjonal
helten som gav riket enhet og faste
grenser og bragte nordmenn til å
få öie for no mer enn bare bygden,
landskapet og sin egen lille krets.
De tenker på at Norge för Hellig
Olav var splittet i IBttesamfund og
bygdelag, men ved· ham omsider
blev en samfundsmessig og lovlydig
enhet. Det er jo de1:for man pleier
å si at »Harald Hårfågre samlet
Norge til ett rike, men Olav den
hellige samlet nordmennene til et
folk». Så mener man da at Olavs
minnet i förste rekke maner oss
nordmenn til å verile om samhörig
heten og la all unödig splid og strid
fare. Og de fleste av våre protestan
tiske landsmenn som ennu innser
religionens nödvendighet og derfor
ikke tror at ki,rkelysene kan erstat
tes av kulturens Ösramlamper1 ffr
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rer nok tillike jubelminnet son1 en
takkefest for kristendommens inn
förelse, men de söker gjerne å dekke
over. det faktum at denne kristen
dom var Roms kristendom, den al
mindelige eller universelle kirke.
Men Olavs gjerning var langt
'större enn en politisk og sosial sam
lergjerning som bare fikk et slags
relief ved martyrdöden på Stikle
stad. Nei, han som falt deroppe på
slettene i Verdal han var först og
fremst - tross menneskelige feil
og skröpeligheter - Kristi lydige
og uforferdede vidne her i vårt
fedreland. Og når han som »Norges
konge til evige #der» maktet å kalle
nordmenn til fredens sysler som ct
samlet og lovlydig folk, da var det
netop ved å male Kristi kors med
sitt blod på våre fjeller, som det
heter i fedrelandssangen. Når Hel
lig Olavs navn blev det störste i
�orge og.han gikk lenget inn i folke
fantasien ·enn nogen annen nord
mann i gammel og ny tid, da var
det ikke som den navngjetne nasjo
nalhelt,.men som landets store apos�
tel og evige forbeder ved Guds
trone. Ingen kan dedor med större
berettigelse feire dette jubelminne
enn vi norske katolikker, Hellig
Olavs egne trosfeller. Ti vi ser den
dag idag på ham med de samme
öine som våre forfedre gjorde. For
dem var Olsok först og fremst en
kll'kelig helgenfest, og det er den
også for oss. Skal det store 900•
årsminne derfor feires i pakt med
gamle norske -tradisjoner, da må
det bli som en katolsk kirkehöitid.
All annen höitideligholdelse vil
mangle historiens vigsel og vinge
sus over sig.
Det var ikke som et. litet sekt
samfund Olav samlet det norske
folk under Kristi kors. Det var ikke
en liten sekterisk og avsondret stats
ldrke han reiste her i Norge. Men
ved de engelske og franske misjon<;
biskoper han bragte til landetknyt
tet han. det no_rske folk til den store
katolske verdenskirke, til det evige
Rom .. Derom har vi bl. a. et gri-

peqde vidnesbyrd i de minneord
helgenkongen på selve dödsdagen
vidde sin ypperste venn som var
draget på pilegrimsferd til den evige
stad: »Nu ber Sigvat for oss i
Rom!»
Den arv Olav den hellige gav oss,
og som vi, ifölge diktcrens ord,
»skal verja til vår grav», er derfor
den hellige katolske tro og de goder
den bringer et folk; ti det var gjen
J\.em den Olav overförte den euro
peiske kulturs linjer til vårt land
og grunnfestet Norge i europeiske
idealer. »St. Olavs lov» der blev som
en rettferdighetens fane i landet,
var bygget på den katolske kristen
doms rettsprinsipper. Derfor blev
også det norske kongedömnie for
Olav Haraldsson et kristkongedöm
me, og selv virker hari -· åndelig
talt -- som den förste Herrens sal
vede i vårt land. Herom hersker
der skjönn 'enighet blandt våre
historikere.
Ja, hvad har ikke denne våre
fedres kirke fått ut av det hårde
stoff som :vi kallet det norske folk!
Skal jeg minne om den opdragende
gjerning Moderkirken utförte i vårt
land, kan jeg ikke gjöre det bedre
enn ved å sitere dikterens ord om
de katolske gudshus som reiste sig
på fjell og i dal .over hele vårt ut
strakte land:
Der styrte den gjceveste drott sin gang,
der knelte den stålklcedde kjempe
og herte ved messe og ottesang
den stolteste vrede å dempe ...
Der hentet de bot for de tungeste savn
og styrke til vandringens möie.
Der fanget de freden i Jesu navn,
da mödig de Jukket sitt öie.

Der er en veldig avstand mellern
vikingetidens mordbrand og kvinne
rov og den dype medfölelse med alle
som har det ondt, der reiste herber
ger for veifarende, hospitaler for
syke og hjem for de gamle og slitte.
Dei· er en avgrunn mellem det gam-·
le hedenskaps brutale barneutsettel
ser og Ola:vslovens vern om barne-
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liv og beskyttelse av morskapet.
Det var også den samme katolske
Kirke som litt efter fikk bukt med
hedenskapets nedverdigende be
handling av kvinne og trell og
lrerte nordmennene aktelse for det
jevne arbeide og fredens sysler.
Den satte en stopper for rettefeider
og blodhevn. Den styrket og stöt
tet de store tiltak i literatur og
kunst. Og ved det jevne drypp av
undervisning og forkynnelse blir
det norske folks tanke og sind om
sider gjennemtrengt av kristendom
mens lyse, rene idealer. Hele den
middelalderske, norröne og nord
europeiske literatur viser at Kir
kens hovedopgave hernord var kam··
pen på den ene side mot utstyrlig
sinne, hevn og hat, på den annen
side mot ustyrlig sanselighet.
Her har vi i en kort sum de mo-·
menter som skal til for å forstå
hvad vi nordmenn skylder Olav den
helliges livsverk og martyrdöd. Over
hans liv og hans död lyser den hel-·
lige, altbeherskende offervilje for
Guds rikes sak og en brennende
lengsel efter å delaktiggjöre det
norske folk i kristendommens go
der. Det for.ekommer mig at det
er denne offervilje som sterkest ay
alt kaller på oss ved dette 900-års
minne - til vern om Sankt Olavs
dyre arv. Ti offerviljen er og blir
den brerende kraft i alt sant katolsk
kristenliv :
"Offer, offer er det store, löyndomsfulle
livsens krav.
Offer tonar frelsarordet over död og over
grav.
Lov_ er sett for mann og möy :
vi! du leva, må du döy !
Vil rlu vinna livsens heppa,
må du rolig livet sleppa,"

Vi gjör altså Olav Haraldssons
sto1'e kongstarike til vår, når vi
tjeher den samme åndsmakt söm
han i vårt daglige liv; Det ·gjelder
å gi kristendomrn:en, de·n katolske
og fullstendige kristendom, den plass
tilbake som den ehgang har eiet her

i St. Olavs land. Ti det er denne
våre fedres kristendom som alene
har evnen til å höine familielivet,
gi ekteskapet dets hellighet og uop
löselighet tilbake, beskytte mor
skapet og verne om barnets livsrett.
Vi er nemlig her i vårt land på god
vei til å tape disse kristentroens
og sivilisasjonens umistelige goder,
fordi den offisielle kristendomsform
med sin holdningslöshet og sekte
riske ufullstendighet ikke eier den
myndighet og de klare linjer som
skal til for å verne samfundsmora
len mot det moderne hedenskap.
Vi trenger atter her i vårt land
Hellig Olavs kristendom, Roms
kirke som alene med apostolisk
myndighet kan lrere oss Guds vilje
til salighet uten vaklen og tvil. Kir
ken kan ikke vrere en sannhetens
ventesal, hvor videnskapsmenn som
hylder hver sine skiftende dögn
teorier· utsender. hver sin sannhets
erkjennelse om de höieste ting til
gjensidig styrkepröve under det
lange löp, mens vi andre som ikke
blev videnskapens tjenere . får lov
til å vrere tilskue.re som sverger
snart til den ene snart til den annen
magisters ord for tilsist å dö i
llvisshetens uro og usalighet. Det
er ikke juristeri, når kristne fraber
sig denne ventesals'oi·dning og for
langer en frnende, myndig og ufeil
bw· Jcirke, hvor vi kan leve i tro på
de gamle sannheter, idet vi erfarer
deres brerekraft og med våre döende
tröster oss i oplevelsen av deres
evighetskraft.
Måtte da vårt store St. Olavs
minne bidrage til å kalle frem en
hrer av höireiste menn og kvinner
som ofrer sig glade i kamp og ar
beide for å före de livsidealer til
seier som alene kan gjöre et folk
lykkelig ! Vi står her på fedrelan
dets helligste grunn i ly av Nidaros
domen, det stolteste vidnesbyrd om
våre katolske forfedres tro· og offei-
vilje. I dette gan1le, minnerike
Nidaros såvelsom · på det sagnoni
bruste Stiklestad, hvor vi imorgen
skal samles til helg og höitid på
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fedrene vl.s, er det som om fortiden
mektig og manende trrer oss imöte
og taler til oss :
Fram, Kristmenn, Kongsmenn, Hellig Olavs
garde,
til norrön reisning på den gamle grunn I
Se, Olavsminnet lyser som en varde
og tenner stråleglans i minnets lund.

Hvad Norge var, det skal det atter vorde,
en höireist tempelhall i livets döm,
hvor fortids underfulle hymner klinger
og alterilden brenner, tent fra Rom.
En hellig arv vi fikk fra våre fedre nu må den löftes over dögnets strid.
Op, nordmenn,. Norges dyre navn å hedre
og Olav, Norges drott til evig tid!

/{. l{jelstrup.

D ET KATOLSKA S:T OLAVSJUBILEET.
»Han var 'Geisli' - lysstraalen,
som Gud lyste op Norge med, det
stedegne sredekorn, som Gud valgte
at lregge i Norges jord fordi det pas
set for jordsmonnet og veiret her»,
skriver Sigrid Undset i sin under
bara bok Hellig Olav, Norges konge.
· Men också långt utöver Norges
gränser spred helig Olof livgivande
ljus.
Ljusstråle var han för de tallösa
pilgrimsskaror, ·som i medeltida da
gar strömmade till det gamla Nida
ros, på sin tid hela Nordens mest
fräjdade vallfartsort. Och han var
det också för de katolska vallfarare,
vilka nu från när och fjärran sam
lade·s för att i hans stad fira nio
seklers segerminnen, gamla och
dock evigt unga såsom vår heliga
katolska tro själv.
Väl voro pilgrimerna i juli 1930
icke så talrika som i de tider, då
heliga Birgitta med sin make drog
till Nidaros, men likväl så många, att
de med församlingsborna till sista
plats fyllde stadens båda, festligt
smyckade katolska kyrkor, S :t Olav
och Jesu Hjerte, där vid högtidliga
mässor och aftongudstjänster ge
digna. predikningar höllos av kyr
koherde van der Velden, domini
kanerpater Lutz, kyrkoherde Sund
och pater Wette.
För första gången efter 1500talets kyrkliga omvälvningar såg
Trondhjem ånyo en katolsk proces-

sion ute på stadens gator. Månda
gen den 28 juli drogo nämligen mer
än 300 katoliker från S :t Olofs till
Jesu Hjärtas kyrka.
Under psalmsång och bön skred
processionen fram, ledd av kyrko
herde van der Velden: först kor
gossar i röda dräkter, så under sina
kyrkostandar katolska män, därpå
katolska damer, medlemmar av
kvinliga kongregationer, Domini
kanersystrar, Josefssystrar, Elisa
betssystrar, Vår-Fru-:systrar och
Borromeersystrar samt slutligen,
med pastor Irgens i spetsen präster
skapet: biskoparna Brems från
Danmark, Möller från Sverige,
Buckx från Finland och Pearson
från Lancaster (England) samt
efter dem Mgr. Kjelstrup, Domini
kaner-fäderna Lutz och Vanneuf
ville, tre patres av Jesu och Maria
Hjärtas orden, provincialen pater
Scollen, fäderna Witte och Brod
man samt till sist biskop Offerdahl
åtföljd av kyrkoherde Riesterer.
På många ställen där processio
nen drog fram, såg man protestan
ter vördnadsfullt blotta sina huvu
den.
»Katolikerna», skrev Trondhjems
tidningen »Dagsposten», »läto icke
störa sig av nyfikna blickar. Präs
ter och nunnor skredo fram med
sina ansikten präglade av värdighet
och förklarat lugn, medvetna om
sitt heliga kall här på jorden. Och
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lckmämien mumlade sina böner och
sjöngo sina psalmer på ett sätt,
som avtvang oss den största akt
ning.»
I trädgården till Elisabetssyst
rarnas sjukhus var rest ett altare
med baldakin över, och där läste
biskop Miiller mässan, och predi- .
l�an hölls av kyrkoherde Riesterer,
han som under åratal arbetat för
att återuppliva S :t Olofs-Ii1innet,
och som är initiativtagare til de
årliga vallfärderna
till Stiklestad.
mellan
Natten
den 28 och 29 juli
voro Nidaros' katol
ska kyrkor besökta
av pilgrimer, av vil
ka många bevistade
mässorna där i ar
lastund.
Det nya katolska
kapellet på Stikle
stad, blev invigt på
morgonen den 29
och första mässan
läst av pastor Ir
gens, assisterad av
kyrkoherde Krijn.
Kapellet, om vars
uppförande
icke
minst
bank.chef
inlagt
Parmann
stora förtjänster, är
beläget på en höjd
· Kapellet på
och dominerar hela
trakten. Dess altare och kommunion
bänk äro en gåva av fröken Marie
Knudzon, Larvik, vilken själv utfört
det konstnärliga träsnideriarbetet.
Altarduken är förfärdigad av fröken
Sigrid Boe, Arendal, och kommuni
onduken ,av konsulinnan Brerum1,
Fredriksstad. De präktiga röda
ornamenten för präst, diakon och
subdiakon äro förärade av fru Sig
rid Undset, vilken även skänkt den
fregatt, som är upphängd i kapellet.
Kl. 10 på morgonen, S:t Olofs
dagen, var det friluftsmässa där,
förrättad av abbe Colmer, professor
vid S :te Marie-Universitet i Caen
(Normandie), ocl.1 bevistad av tal-

rika franska pilgrimer, de flesta
studenter från Caen, vilka då mot
togo den heliga kommunionen.
Vid 11-tiden ankom· elen stora
processionen med nära 600 delta
gare, varibland icke mindre än 140
franska pilgrimer, och den var, om
möjligt, ännu mer färgrik och im
ponerande än måndagens. Pontifi
kalmässan, som började kl. 11,30,
celebrerades av biskop Pearson, som
utdelade eukaristien åt talrika kommunikanter, vilka,
fastande, rest från
Nidaros kl. 7 fm.
Predikan hölls av
biskop Offerdahl.
Efter mässan fram. trädde han, iförd
mitra och stav, och
meddelade den påvliga
välsignelsen
och fullkomlig av
lat.
Därpå sjöngo de
norska pilgrimerna
den mäktiga Olofs.
sången, och de
franska uppstämde
de� gripande hym
nen »Nous voulons
Dieu».
Bland dem, som
deltogo i vallfärden
till Stiklestad sågos
dominikanerpriorn
Stiklestad.
de Lore frånRouen,
jesuitpatern D'Arcy, professor vid
Oxfords universitet, abbe Mado
Boehm, redaktör för L'Osservatore
Romano, Rom, pastorerna Wehner
och Rademacher från Stockholm,
fru Sigrid Undset, folkhögskolerek
torn Lars Eskeland, Nordisk Uge
blads mångårige redaktöi Niels
Hansen, ministerfru Irgens, greven
och grevinnan Bielke (Sturefors)
etc., etc.
. Vi katoliker hade tillfälle att mö
tas icke endast i kyrkor och vid
processioner, utan även vid sam
kväm. »Olof var nog ett helgon»,
yttrade biskop Offerdahl vid ett till
fälle1 »mm samtidigt va,r p.t1n <:>ck�i\
1

1
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en människa. Han höll också sina
fester och där gick det ganska ge
mytligt till.»
Måndag middag kl. 12 hade Nor
ske kvinners forbund anordnat en
»Tefest». Prästerskapet och åtskil
liga utländska gäster deltogo. Ord
föranden fru Anna Backer hälsade
på norska och engelska de närvaran
de välkomna, och hennes anförande
återgav,s på franska av Cand. PhiloL
Ellen Faaberg och på tyska av kon
sulinnan Brerum. Föredrag hölls av
fru Tardini.

uppträdande verka förtroendeingi
vande och försonande, så att alla
blevo betagna av hans ord.
Efter Mgr. Offerdahl framträdde
hans sekreterare pastor Irgens och
uttalade på engelska en hälsning
till biskop Pearson, representant
, för kardinalen av Vi'estminster och
hela Englands katolska episkopat.
Därpå följde själva högtidstalet,
som hölls av Mgr. Kjelstrup.
Efter det med djup rörelse och
starkt bifall mottagna föredraget,
uppläste biskop Offerdahl Påvens

Vallfärdskapellets Altare.

Måndagsafton kl. 8 ägde det ka
tolska fe,stmötet rum i Hantverks
föreningens högtidssal, vilken var
rikt dekorerad med blommor. Ta
larstolen var smyckad med norska
flaggan och band i de påvliga vita
och gula färgerna.
Kraftiga · handklappningar mötte
biskop Offerdahl, då han besteg
talarstolen och ännu kraftigare, då
han steg ned från , densamma, äls
kad och uppburen som han är. Ty,
såsom Dagsposten påpekar, hos bi
skop Olav af Selja finnes jämte den
kyrkliga auktoriteten också bakom
den violetta dräkten en ädel män�
niska. Hans blick och hjärtegoda

skrivelse, vilket församlingen stå
en,de åhörde . »Vår gemensamma
fader har talat till oss», sade · bi
skopen. »Låtom oss tacka honom
med ett trefaldigt hurra. Det är
k:cJ.nske litet världsligt, men vid ett
tillfälle som detta likväl på sin
plats». Ett kraftigt, niofaldigt hurra
ljöd nu i salen.
Därpå framförde de fyra utländ
ska , biskoparna, Pearson, Bre1ns,
Muller och Buckx sina länders häls
ning och mottogo hjärtvarma hyll
nfogar av hela församlingen.
Därefter bestegs talarstolen av
Lars Eskeland. Med siarens oemot
ståndllga kraft ryckt!;) denne hän-
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förde och hänförande talare oss alla
med sig, och då han slöt, hälsades
han av en bifallsstorm, som aldrig
ville taga slut.
För oss alla, vilka det förunnades
att närvara vid det katolska · S :t
Olofs-jubileet, skola dessa dagar· i
S :t Olofs stad ständigt stå kvar i
minnenas helgedom, verkande så
som en ljusstråle och det »stedegne
sredekorn». Och uti vårt inre öra
ljuda den katolske skaldens ord :
»Selv om livets knefte1· blunder
under snee.n'S vinterskrud,
et opstandelsens v}du�der

se1· vi dog hver vår fra Gud.
Moderkirkens vinterdvale
endte bratt, og höit mot sky
over Norges fjell og dale
lyser vårens gylne gry.
Se de sunkne .altre reise1·
si,g ved fromme henders verk,
og på gamle tomter kneiser
alter klostermuren sterk.»*)
Kulla pr Odensviholm, Kalmar
län, Vårfrudagen, 15/8 1930.
Gustaf A rmfe[t.
. *) Dikt av Mgr. K. Kjelstrup, "S,:t Olav',,
N :r_ 15/16, 1930, sid. 1 1?,

. N AT U R E N S S K 0 N H E D
EN R EJ S E B ET R A O T N I N O.
Bag mig ligger en Rejse, der fscirte
mig gennem mange skscinne Egne.
Havet, Floder, Bjerge, . Skove, Sscier
er draget forbi mit Blik, og jeg
kunde ikke se mig mret paa al den
Skscinhed. Selv det flade Land, den
golde Rede havde sin Skscinhed. Var
der noget uskscint, havde ikke N a
turen, m en Menneskene Skylden
derfor. Betaget af disse Skscinheds
intryk spurgte jeg mig selv: Hv01·
for er Ve1·den saa smuk?
Tilsyneladende det rene Tilfrelde:
et Sammenspil af Krrefter, der i og
for sig intet . har med Skscinhed · at
gS'ire.
Hvad bryder Floden sig om Skscin
hed? Vanddraaberne, den bestaar
af, fscilger Tyngdeloven og baner sig
Vej ned mod Havet. Rist skyller de
Jorden bort, hist aflejrer de den.
At Floden opliver Landskabet ved
sit u.,standseligt strS'immende Vand,
at den glreder 0jet ved sine Bugt
ninger, det som et Sscilvbaand snor
sig mellem Skove, Marker og Enge,
at den, hvor den gennembryder
Bjergkreder og skummende bruser
omkring Klippens · Föd, giver lnd-

trykket af uimodstaaelig Kraft, alt
dette ved Floden intet oin.
Det synes at vrere det rene · Til
frelde, at Sscien ligger smilende under
den blaa Himmel, 9g de skovklredte
Bjerge spejler sig i dens Vand. · . Den
er en Istidsdannelse, men i Istiden
tank.te · man ikke paa Skscinhed.
Det er blinde geologiske Krrefter,
der faar Gletscheren til at glide ned
fra den evige Sne. Den er en Krem
pehscivl, der eroderer efter en gigan
tisk Maalestok. Den slider ubarm
b.jertigt bort, hvad der .staar den i
Vejen, den skurer Grundfjreldet og
skubber foran sig en mregtig Dynge
Grus og Mudder. Men hvilken Skscin
hed skaber den ikke paa sin Vej ?
Dybe Dale med stejle · Klippevregge,
der prydes af Vandfaldenes Brude
sl0r, dybe Sscie.r mellem venlige Bak
ker, frodige Marker · paa Morretle
lerets SJ etter.
Skoven er tilsyneladende ikke
andet end et Plantesamfund, i hvil
ket Trreerne giver hinanden Ly- og
Lre. At Skoven er �jergenes redle
Dragt, at dens Hvrelv ,er som en
hscijtidelig Kir)<.es, at den med sin
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1nprkegtönne Lpd staar · saa . smukt
mod den npgne Klippe og den lyse
Eng, at den klare Kilde springer
frem af dens. dybe Skpd og som
Skovens muntre Barn . tneder ud
paa den solbeskinnede Eng og smyk
ker sig med dens .Blomster, alt dette
er de Kne{ter,. der har skabt Skoven,
uvedkommende.
Morgen- og Aftenrpden, Regn
bm:m,, , Himlens Blaa, Alpeglpd er
optiske Famomener, �tersvingnin
ger, der intet har med Lyrik at gpre.
Og ligesoin Landskabet, er hver
Plante, hvert Dyr - fra det stprste
til det mindste, ikke blott et Vid
under af Hensigtsmressighed, men
hver for sig en Skpnhedsaabenba
ring - Skrubtudsen og Bn.ende
melden ikke undtagen ; de skal blot
ses i deres naturlige Omgivelser og
med de rigtige 0jne. Ög dog har.
de biologiske lfrrefter, , som alene
har · fremb:r:agt dJsse Or.ganis1ner, .
ingen restetiske Bihensigter.
Naturens Skpnhed . synes altsaa
at blive til paa lignende Maade,' som
naar en blind . Mand maler et BH
lede. l\faaske vil man finde det min
dre uforklarligt, naar man tager
Naturens Hensigtsmressighed til
Hjrelp. Er der ikke en vis Sand
synlighed fot,' at de Former, der er
hensigtsmressige, ogsaa kommer til
at virke restetisk.? Men i og for sig
har Hensigtsmressigheden ikke no�
get med . Skpnhed at gpre. Et Fa�
briksanlreg kan vrere meget hen
sigtsmressigt og dog vrere blottet for
al Skpnhed. Hensigtsmressigheden
vil hpj st kunne .forldare enkelte og
beskedne Forekomster af Skpnhed,
men det, vi · staar overfor, og som
det grelder at forldare, er jo nrer
mest et Maximum af Sk�nhed.
Jeg ved ikke, om en Verden helt
uden Slq:1nhed er trenkelig. Maaske
er den triste Vederstyggelighed, vi
kender fra Verdenskrigens Front
afsnit noget i denne Retning. Men
vi kan meget vel trenke os en · Ver
den, der er mindre smuk end vor.
En Verden, i hvilken Floderne er
mere lige, Vandfald og Sper mang-

ler ; vi kan sfryge hele Blomster- og
Insektverdenen og lade Skovene be
staa af Padderokketrreer, som det
jo har vreret en Gang fpr; Fuglene
kunde . finde hinanden ved at skrige
i Stedet for at synge; Jorden .kunde
til Stadighed vrere drekket af et
Taageslpr, saa vi ingen Anelse havde
om Himlens Blaq og Solens og Stjer
nernes Pragt. Muligvis findes · den
Slags skpnhedsfattige Verdener paa
andre Kloder.
Men den Verden, vi lever i, er nu
engang mere end et pde l\faaneland
skab. Skpnt den ikke er noget Pa
radis lrenger, er qen dog endnu saa
rig paa Skpnhed, at vi aldrig kan
blive frerdig med at drage den frem
og beundre den. Saadant et Maxi
mum af Skpnhed kan ikke opfattes
som et tilfreldigt Biprodukt af Na
turens Hensigtsmressighed. Lige
som · det menneskelige Legemes
Skpnhed er et Plus ud over Orga
nernes Formaalstjenstlighed, saa
ledes er ogsaa Skpnheden i Naturen
en Realitet for sig, en selvstrendig
Virkelighed, .en positiv Vrerdi.
Selve Stjernehimlens Skpnhed er
en Realitet; ikke det enkelte Stjerne
billede. Karlsv,ognen, Orion er nog�t
relativt ; fra et andet Sted i Verdens
rummet vil man se andre, maaske
skpnnere Konstellationer. Men at
man overhovedet ser Stjernebilleder ,
at Stjernernes Afstand fra Jorden
. er saa stor, at de bliver til utallige
lysende Punkter, der kan ordnes i
mere eller mindre skpnne· Figurer,
dette er en Realitet, en positiv Skpn
hedsfaktor.
Derfor krrever vi en Aarsag, ikke
blot til Hensigtsmressigheden -l Na�
turen, men ogsaa ti1 Skpnheden.
Ikke nogen ny Causa eff iciens V,irkeaarsag - men en Aarsag af
hpjere Art, der leder de blinde ma
terielle Aarsager til et bestemt Maal,
Skpnheden. Ligesom Formaalstjen
ligheden skyldes ogsaa Skpnheden
en Causa finalis - en Hensigtsaw·
sag. Skpnheden i Naturen er tilsig
tet af Gud, Verdens vise, almregtige
og algode Skaber. Kun i Forbindel-
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se . med denne - Hensigtsaarsag kan
de mekaniske og biologiske Krrefter
frembringe den Rigdom af Skf1nh�d,
der omgiver os. Det nyttige og
skf1nne er lykkedes Skaberen lige
som i et Kast.
Naar vi bygger en Maskine, lreg
ger vi ikke an paa Skf1nhed, og der
bliver heller ingen. Det er kun Nyt
ten, vi har for 0j e. Saaledes vilde
der heller ikke vrere nogen nawne
vrerdig Sk�nhed i Naturen, med
mindre Skaberen havde tilsigtet den.
Han havde kunnet nf1j es med Hen
sigtsmressigheden, men hans ven
lige Skaberhaand har givet os Skf1n
heden i Tilgift.
Naturens Skf1nhed bliver til paa
lignende Maade som Sprogets Skf1n
hed. Sproget er ff1l'st og freinmest
· beregnet paa at udtrykke Tankerne.
Det behf1ver ikke a t vrere smukt.
I og for sig kunde vi klai·e os paa
Hottentottisk eller ved Hj relp af · et
uskf1nt Kunstsprog. Det, der frem
bringei· Sprogets Skf1nhed, er ikke
d e grammatiske · Löve, riien Folke
sjrelens Genius, dens Sprog- og Stil
sans, dens musikalske · Begavelse.
Et saadant Sprog er ikke blot · et
Samkvemsmiddel, men en restetisk
Nydelse.
Den skf1nne Natur, vi lever i, er
Skaberens Sprog til os Mennesker.
Det er et dejligt Sprog, et Sprog af
uforlignelig Velklang og Rytme ;
ikke rif1gternt og kedsomm�ligt, . som
en fagvidenskabelig Afhandling, men
frengslende og indsmigrende som en
Talers, der river med. Det er Guds
Genius, den evige Visdom, der har
formet dette Sprog.
Vi kalder Naturens Goder for
Guds Gaver. Skf1nheden er det gud
dommelige Skabermrerke, som er
paahykt alt det · stf1rste og det mind
ste, der kommer fra Guds Haand.
Alt brerer hans Billede, genspejler i
tusind Afskygninger hans Fuldkom
menhed. Biblen lader i , Salomos
Ordsprog 8, 27 ff. · d'en guddomme
lige Visdom sige det mrerkelige Ord :
»Da han beredte Himlen . . . og lag
de Jordens Grundvbld, da var j eg

hos . ham som en Kunstnerinde og
jeg var hans Lyst Dag for Dag, og
jeg legede for hans Ansigt alle Ti�
der. J eg legede paa Jordkredsen
og min Lyst var hos Menneskens
Bf1rn.»_ Naar vi ser paa Skabnin
gens Slq,;nhed, ikke blot i de store
Trrek, men i iindtil 7000 Ganges
Forstf1rrelse i Mikroskopet, maa · vi
da ikke sige : Saadant er det, . naar
Gud leger.
Forstam· vi Guds skf1nne Sprog
i Naturen? Hedningen Aristoteles
forstod det. I Ciceros De natura
deorum er der i latinsk Oversrettel
se bevaret en Sretning af ham, der
viser, at for Aristoteles var _ Natu
rens Skf1nhed et Slags Gu.dsbevis.
Han trenker sig menneskelige Vre
sener, hvis Bolig er under Jorden.
De har indrettet sig der, saa godt
som de kunde; men er aldrig kom
met op paa Jordens Overflade. Dog
har de hf1rt et dunkelt Sagn om, at
· der var en Guddom ti1 og en gud
dommelig Kraft. · »Hvis . disse . Vre
sener fik Lov til · at stige frem af
deres Huler og trrede ind i vor Ver-'
den og pludseligt saa ud over den
vide Jord og det bf1lgende Hav og
den lyse Himmel I'n.ed Skyerne dre
vet · af Vinden ; hvis de saa op til
Solen, og erkendte elens vreldige
Skf1nhed og, at det er den, der ved
at udgyde sit Lys frembringer Da
gen ; hvis de derefter, naar Natten
falder paa, saa hele Himlen over
saaet med Stjerner og blev Vidner
ti1 Maanelysets Skiften, tH Himmel
legemernes Opgang og Nedgang og
del'es ·Kredsen i evige Baner : i Sand
hed, da vilde de tro, at der er en
Guddom til, hvorfra . alt dette er ucl
gaaet.» - - - .
I Naturens Skf1nhed er ogsaa et
menneskeligt Islret. Ogsaa vi · er
form- og skf1nhedskabende ber paa
Jorden. Ikke blot Gud taler i Na
turen, vi taler med og blander vore
Ord med Guds skf1nne Sprog.
Hvor dejligt faldt ikke gamle
Dages Bygningsvrerker i Traad med
Naturens Skf1nhed : en dansk Lands�
bykirke, et svejtsisk Boridehus, en
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Borg, en l:Ierregaard, et Bjergkapel,
der som en Gemse . staar paa den
h/!Sje Klippe !
Naar vi moderne Mennesker byg
ger, roser vi os af vor · strenge Sag
lighed og Maalbestemthed, men
glemmer Sk/6.µheden.- Vi kan begaa
den Smagl/!Sshed at srette et sk/!Sn
hedsforladt Lagkagehus midt i e t
Paradis af Form ag Farve -'---. j eg
saa det ved Vierwaldstättei·s/!Sen.
Det virker i Landskabet nresten som
et Reklameskilt for »Mauxion Scho
kolade» anbragt paa et blomster
srnykket Schwarzwalder Bondehus,
eller so.m de moderna rodl/!Sse Fir
manavne Miva, Ufa, Vapu, Roxy o.
lgn. i vort Modersmaal.
O g fra Bygningerne gik mine
Tanker til ·Menneskene - ikke l;ilot
deres Ydre, deres Klrededragt, kon
fronteret med Landskabet, som de
�r Staffage i, men til deres Sjrele.
Jeg forstod, at det mindste Gran af
Sjrelssk/!Snhed er mere vrerd end al
Naturens Skpnhed tilsammen. Men
er ikke · ogsaa · den sk/!Snne Verden,
Gud har skrenket os, en Opfordring
til selv at vrere . god, redel og ren '?
Kun det Menneske, hvis Sjrel er
sk/!Sn, er Borger i Guds herlige Na
tur. F/!Srst for saadant et Menneske

vil Naturen oplade hele sin Slqzin
hed, og han vil · synke ned og lov
prise Skaberen med et inderligt:
Benedicite · onmia opem D omini
Domino.
!1Zt, huad er af Hel'l'en skabt
lwEEde nu i Jubelkol"!
Slem med Tak og Lovsang i
alle, store, smaa paa Jord !
Himlens Hmelv med Dag og Nat,
Sol og Maane, Stjemel'S HEEI',
Havets B1·us og St01·mens Sang,
J(ulde, Hede, alskens Vejr;
13jerge, Plode1·, J(ildevEeld,
Lyn og Toi'den, Regn og Dug,
lllorgem·�de, Nordlyspragt;
Is og Prost og Sneem Pnug;
1°11/arkens Blomster, Skovens Tne'1·,
Luftens Pugle, Spurv og 91'n,
Vandels, Jordens mange Dyl'
og I, Menneskenes B�rn !
Bland med Engleskal'ens R�st
eders Slemme og b1·yd ud:
Tak for Livet, rigt og sk�ni l(EEI'lighed er D u, VOI' G ud!
A. Menzinger S. J.

B I D RAG T I LL B E LYSAN D ET AV B I S KOP
H E M M I N G S (1 338-1 3 66) G Ä R N I N G.
(Forts. fr. föreg. nr.)
Men biskopens iver att tillvarata
ga Kyrkans intressen i dylika frå
gor gick än längre. Gällde det Kyr
kans rätt, då drog han sig inte ens
från att t. o. m. handla i strid med
konungens förfoganden. Den 6 ju
ni 1349 förnyar biskop Hemming en
sin företrädares påbud om mat
skatts erläggande med 10 marker
smör av var bonde i Nyland, oak
tat vår nådigste herre och konung,
missledd av några illasinnades råd,
har behagat inblanda sig i saken,

men vilket skett alldeles otillbörligt,
emedan det ej kan vara tillåtet nå.'.
gon lekman, huru gudfruktig han
än må vara, att inblanda sig i kyr·
1--ans inre angelägenheter.»
Detta biskopens påbud utvisar
icke allenast ett stort personligt
mod, utan även ej mindre, att Kyr
kans ställning i landet under de år
Hemming stått i spetsen för den
samma stärkts, än ock, att det icke
fanns några hinder i vägen för bis
kopen, då det gällde att tillvarataga
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och bevara Kyrlrnns rätt gentemot
statsmaktens ingripande och in
blandning. Att i detta påbud se
biskopens »snikenhet», såsom en
del protestantiska författare, van
vördigt nog, det göra, är oriktigt.
Biskopens påbud utvisar, att frå
gan för honom var av en princi
piell innebörd, det gällde att taga
ställning till frågan: har konungen
rätt att blanda sig in i kyrkliga an
gelägenheter, låt vara att dessa
gälla materiella frågol'. På denna
fråga ville Biskopen genom detta
sitt påbud klart och tydligt svara
nekande: Om »snikenhet» såsom
motiv för påbudet, kan man all
deles icke tala, vill man blott se
objektivt på saken:
Att konungen även i andra ange
lägenheter visat sig vilja inblanda
sig i kyrkliga frågor, varvid biskop
Hemming städse måst hava med
all sin kända kraft och målmedve
tenhet hävdat Kyrkans rättigheter,
se vi kanhända bäst ur det faktum,
att konung Magnus, den . 22 septem
ber 1352, stadgar, att tio socknar,
nämligen: · kanonikatet och preben
det Wirmo, samt socknarna Finn
ström, K'.umo, Ulfsby, Wånå, Borgå
med dess kapell Sibbo och Pernå,
Bjärnå, Karis, Äyräpää ävensom
\:Viborg skulle vara regala, vare
mot de övriga skulle förbli konsi
storiella, på det att, heter det, »varje
anledning till tvist för framtiden
måtte undanrödjas emellan Sveri
ges regenter och biskoparna i Åb<?, �
Innan vi lämna biskop Hem
mings verksamhet till fromma för
Kyrkans i Finland rättigheter, mås
te vi ännu beröra tvenne betydelse
. fulla händelser.
Tvist hade rått emellan ärkebi
skopen i Uppsala och biskopen i
Åbo, angående stiftenas gränser i
norr. Bekant är Uppsala stifts ex
pansionsbegär såväl gentemot Norge
som gentemot Finland. Att biskop
Hemming, den målmedvetne kyrko
furste han var, icke med alltför
blida ögon kunde åse ärkebisko
pens i Uppsala strävanden att ut-

vidga stiftets gränser på Åbo stifts
bekostnad, är klart. På dagord
ningen uppkom således gränsfrå�
gan : var slutar det finländska stif
tet,. var går gränsen emellan Upp
sala och Åbo ? På ort och ställe
måste frågan avgöras, ehär ingen
dera parten ville giva efter . för den
andres krav. Det är därför rätt för-.
klarligt, att man såväl i Uppsala
som i Åbo med iw\r förberedde sig
på att till höga norden avsända en
så representativ kommision, soiu
blott möjligt var, för att avgöra '-----'
om · ett avgörande överhuvud var
möjligt . - den uppkomna gräns
frågan.
Under seglingsperioden 1346 närmare kan man icke precisera
tidpunkten - anlände dessa kom
misioner, i vars spets stodo för den
ena ärkebiskopen; föl' den andra
biskopen, båda bärande !1ainnet
Hemming, till Kompanasundh, be··
nämnda ort, som är belägen emel;,
Ian Luleå och Torneå kyrkor. Huru
underhandlingarna slutade är icke
bekant, men man har allt skäl an�
taga, att tvisten icke då blev slutgil
tigt avi\jord. Dock kunna vi genom
ett brev av Bo Jonsson Grip; date
rat i Åbo den 9 maj 1374 (?) draga
den slutsats, att besittningsrätten
till kustområdet söder om Kemi
skulle tillsvidare tillkomma Åbo
biskopsdöme. I detta ·brev säges ;
»huilka alle maen sigha att aerke
biskop Haemminger ok biskop
Jaemming af Aboo the haftuo sik
sua forliket vm tb.em i thera lif
dagha met storom skaelom,. at the
skulde ligia vnder Abo biskops
döme.»
Blev tvisten sålunda vid detht
tillfälle icke ä:ndgiltigt avgjord, så
hava vi dock berättigande att fast
slå, att denna provisoriska ·lösning
i framtiden kom att hava en avgö
rande betydelse för Finland. Den
na överenskommelse kom att ut�
göra ett starkt indicium för Fin
lands nuvarande gränser mot Sve
rige. Därför säger väl ock den tidi
gare ,åberopade fipske · förf�ttm;en
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Jaakkola i sitt nämnda arbete (sid.
400) att biskop . Hemming förstod
fullt, såsom varande överhuvud för
Finlands nationella kyrka, landets
intresse, och att han utan tvekan,
om ock svensk till börden, under
denna tvist ställde sig på den stånd
punkt som hans ställning krävde.
_Biskopens verksamhet i denna frå
ga är så mycket mera betecknande
för hela hans personlighet, som han
genom densamma kom att stå i en
djup kontrovers med sina bästa
vänner i Sverige, ärkebiskop Hem
niing och hl. Birgitta.
Hava vi hitintills endast berört
händelser och åtgöranden, som
länt Kyrkan i Finland och hela lan
det till fromnia, måste vi i det föl
j ande närmare skärskåda en tilldra
gelse, som så gott som genast efter
det den inträffat födde tråkigheter
.och tvi�ter, vilka först under biskop
Magnus Tavasts tid och tack vare
hans personliga arbete och framför
allt till följd av hans storvulna per
sonlighet till sina verkningar upp
hävdes.
Våren 1351, under det, att krig
pågick med Ryssland, vistades ko
nung Magnus i Estland och Livland, ·
där han, till följd av de svenska
vapnens otur/försökte för sig vinna
befolkningens och de andliga samt
världsliga leda:rnes ynnest. Härunder
har han gjort sig känd genom alle
handa donationer, t. o. m. sådana,
som strängt taget kunna betecknas
såsom otillständiga, enär de rörde
rikets och Kyrkans rätt och egen
dom. . En dylik donation kom även
· att beröra vårt land.
Den 2 april, under sin vistelse i
Hapsal förlänade han åt det år 1281
stiftade cistercienserklostret i ,Padis
för evärdeliga tider patronatsrätten
över Borgå socken »per quod Dei et
matri sue sancte honor et maior
reuerencia in salutatem et i'emedium
·animarum nostre, dilecte. consortis
nostre Blance, progenitorum nostro
· rum, bone memorie, ac libetorum
carissimorum, impendj valeat et
augeri, - ...:._ -.»

Denna överlåtelse. av konungens
»ius patronatus» innebår, att klost
ret i Padis erhöll rätt att även upp
bära samtliga tionden och andra
möjliga skatter. Gåvan, även under
den förutsättning, att konungen
verkligen hade ägt patronatsrätten
över Borgå socken, vilket åtminsto
ne bestreds av bisl(op Hemming, ut
gjorde i allt fall ett r ätt betänkligt
ingrepp i såväl Kyrkans som sta
tens rätt till skatter; Ävenså måste
vi betrakta det såsom vrångt, att in
rymma åt främmande lands inne
vånare och stiftelser den rätt pa
tronatsrätten innebar. Under dessa
förhålla,nde inser man lätt, att detta
konungens steg skulle komma att
leda till en rätt svårartad menings••
skiljaktighet emellan konungen och
den om Kyrkans rätt ömtålige bi
skopen.
Att farhågorna besannade sig
kunna vi sluta därav, att då ko
nung Magnus på väg till Stockholm
besökte Åbo, han, den 13 därpåföl
jande . m aj, ytterligare i Åbo dom�·
kyrkas sakristia bekräftade sin
ovannämnda gåva samtidigt som
han nu uttryckligen inrymde i gå
vail Borgå socken underlydande
ivenne kapell, nämligen Sibbo och
Pernå, samt tillerkände Padis klos
ter »omne aliud, quod nobis et co
röne Swecia» därstädes tillkommer.
I brev, av samma ·dag, meddelar
konungen innebyggarne i denna
rncken och dessa kapell, att patro
n�tsrätten i ovannämnd befattning
bortgivits, tilläggande dock, att vid
gåvan var fäst det villkoret, att in
nevånarne icke skulle komma att
betungas med större pålagor· än där·
intills.
Konungens givmildhet sträckte
sig emellertid än längre. Nämnda
dag skänker han åt klostret ytter
ligare laxfisket i Helsinge socken
samt det Borgå prästbol underly
dande fisket.
Godkände biskop Hemming detta
konungens handlingssätt? Helt sä
kert icke. Härom vittnar icke blott
den · omständighet att underhand-
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lingar i l?atronatsrättsfrågan bedre
vos emellan konungen och biskopen
ända till den 22 september 1352, då
parterna överenskommo, att de ti
digare uppräknade tio socknarna i
Finland skulle vara regala, de 'öv
riga däremot s. k. konsistoriella.
Åtminstone då, om ock icke tidi
gare, eller såsom vi hålla för troligt,
allaredan den 15 maj 1351, erhöll
biskop Hemming en viss . kompen
sation, i det att konungen överlät
Tessjö lägenhet i dåvarande Pernå
socken (numera i Ström�ors soc
ken) jämte en annan lägenhet, så
som pr.ebende under domkyrkan.
Att biskop Hemming icke i maj
1351 erkände konungens patronats�
rätt över Borgå . socken, inhämta yi
ur ett tillägg, visserligen skrivet
med annan handstil, till konung
Erik XIIt bekräftelse, . daterad den
22 juni 1399, på gåvan till Padis
kloster.
Anmärlmingsvis ' bör kanhända
framhållas, att Boi·gå församling,
obehindrad av gåvan, allt fortfaran
de kom att underlyda domkapitlet
i Åbo och att stå under därvarande
biskops överinseende. Detta inhäm
ta vi ur det allaredan åberopade
brevet, av den 8 januad· 1362, ut·
färdat i Borgå.
Tvisten om denna patronatsrätt
upphörde emellertid icke under bi
skop Hemmings livstid. Då förlä
ningen av Tessjö år 1364 indrogs
under kronan, återkallade biskopen
sitt samtycke till att överföra Boi'gå
socken till de regala pastoraten och
företog därjämte vissa inskränk
ningar i klostrets rättigheter. Så
som en följd härav kunna vi t. ex.
anteckna, att biskop Hemming nå
got av åren 1363-1366 utnämnde
en Olaus Jacobi de Wlfäby till
kyrkoherde i Borgå samt en An
dreas till en liknande befattning i
Pernå, trots att Pernå ännu under
denna tid var ett kapell under
Borgå.
Under sina senare år torde bi
skop Heinming likväl hava gjort
vi:ssa medgivanden åt Padis kloster,

Lägga vi till allt det Ovan · fram
hållna ytterligare, att biskop Hem
ming genom sina tall'ika visitations
resor till skilda trakter av landet,
genom att gri.mdlägga" flere nya för
samlingar saint genom att utverka
jndulgensbrev för ett antal kyrkor,
förutom för . domkyrkan, träget ai·
betade för de kyrkliga förhållande
nas utveckling och stabilisering i
landet, måste :vi medgiva, att han
utfört ett drygt och välsignelse
bringande storarbete på det kyrk
liga området. ·
Att biskop Hemming måst _ hava
ined · all kraft hävdat Kyrkans rätt
t. o. 1;11; i sådana fall, där konungs
lig makt stod honom emot, bekräf
tas därav, att konung Magnus enligt
eii emellan åren 1365-137 1 för
fattad uppsats (tryckt i Script. Rer. ·
Svec. 111, 1 sid. 15) och i Erici
Olai krönika (tryckt därstädes del
Il, 1 sid. 107 ) skulle hava låtit
kasta biskopen i fängelse högsom
marn 1361. 'Huruvida denna upp
gift· är riktig, är svårt att med be
stämdhet fastslå, och · betvivla vi
detta, · enär tillståndet i Sverige un
der denna tid . ingalunda var sådant,
att man kunde tänka · sig, att ko
nungen hade · vågat genom en dylik
åtgärd skaffa sig ytterligare fiender,
ty att häkta en så ,betydande per
sonlighet,. som biskop Hemming
var, skulle dock ha kunnat bli ödes
digert för konung Magnus.
Vi skola hu gå att något beröra
biskop Hemmings direkta verksam
het, domkyrkan i Åbo och själva
staden till fromma.
Klart är, att biskopen även i detta
hänseende skulle koni.ma att utföra
ett storstilat arbete.
Domkyrkan, som så sent som år
1300 invigdes och som allaredan år
1318 illa plundrades av i'yssai;ne,
kom att bli biskopens sileciella· skö�
tebarn. Sålunda · stiftade biskop
Heinming i domkyrkan de , ti'e· för
sta altarena, nämligen: Vårfru a:lta
i'et, S :t Görans altare och S :t Sig
frids altare. Huruvida det vid dom
kyrkan även_ funnits :ett,alt are vigt
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till S :t Nikolaus ära, och om det i
så fall stiftats av biskop Hemming,
är ovisst, dock tyder förefintlighe
ten av ett S :t Nikolaus gille ( varom
mera nedan) härpå. Man kan kom
ma till detta antagande därigenom,
att samtliga i Åbo under medel:.
tiden stiftade gillen, med undantag
av S :t Gertruds gille ägde altare i
domkyrkan. VaPför skulle då S :t
Nikolaus, som dock, såsom varande
de sjöfarandes skyddshelgon, var
synnerligen upplmren i sjöfartssta
den Åbo, hava saknat ett eget altare
i domkyrkan ? Har ett dylikt altare
funnits, kan mån på goda grunder
ahta!!''.1, att detsamma stiftades un
gefä! samtidigt med gillet med sam
m:;i. namn, vilket skedde under bi
skop Hemmings tid såsom det för
. st&.· gillet i lnndet.
Tydande på den stora vikt bisko
pen lade därvid, att landets biskopar ·
skulle närvara vid gudstjänsterna i
domkyrkan, kunna vi framhålla, att
biskop Hemming, dels såsom en
personlig gåva, dels genom köp,
underlade domkyrkan Kairis gård
i S :t Karins;· viUrnn gåi·d skulle tjä
na biskoparne till bostad under de
ras vistelse i Abo. ·
I avsikt att förhöja högmässo
gudstjänsten i domkyrkan skänkte
biskopen till kyrkan mitra och ba
culum j ämte en del andra dyrbara
föremål. Man antager även, att bi
skop Hemming till kyrkan förärat
det skrin, i vilket S :t Henriks jor
diska kvarlevor blivit nedlagda.
Även andra biskopliga donationer
kunde vi anteckna, liksom även av
andra personer genom biskopens in
flytande gjorda gåvor, men finna vi
att det ovansagda .redan tillräckligt
utvisar biskopens verksamhet i det
ta avseende.
Vi skola nu beröra en annan �ida
i biskop Hemmings livsgärning,
nämligen hans stora iver för bild
ningens höjande och spridande i
vårt land.
Den· högsta bildningsanstalten i
vårt land vid den tid vi nu skildra
liksom även i en lång framtid var

katedralskolan i Åbo. En annan,
men dock lägre skola fanns det vis
serligen även, detta antager man
åtminstone. D enna lägre skola stod
i samband med dominikanerklost
ret i samma stad. Till sistnämnda
antagande äro vi så mycket mera
berättigade som vi veta, att domini
kanerorden städse med synnerligen
flit bemödat sig om bildningens hö
j ande och . dess spridande.
Det var dock icke nog, att d e
bildningshungriga finländska yng
lingarna, som önskade ytterligare
fördjupa sina kunskaper, . skulle
måst vara hänvisade endast till de
möjligheter, som fanns i det egna
landet. Detta insåg biskop Hem
ming mer än väl. Som bevis härför
kunna vi anteckna, att det var först
under hans tid, som de första fin
ländare sändes till utländska bild�
ningshärdar, för att idka vidare stu
dier, under det att Sverige allaredan
på 1 2-hundratalet hade sänt sina
söner till utländska universitet. Den
första var Brynolf Algotsson, seder
mera biskop i Skara ( 1277-131 7 ) .
Han bedrev sina studier vid univer
sitetet i Paris. Däremot nämnes
först år 1 347 den första finländare
såsom studerande vid ett utländskt
universitet, nämligen universitetet i
'Paris. D enne var magister ·conradus
Conradi »canonicus Aboensis», som
den 25 november nämnda år valdes
till prokurator för engelska natio
nen och som t. o. m. en gång re
presenterade detta universitet i
Avignon.
En annan son av vårt land, som
även under biskop Hennriings tid
studerade på utländsk botten, var en
Rother, som omnämnes år 1343.
Denne var antagligen präst i Åbo .
Å r 1 3 6 3 valdes e n » Magister Jo�
hannes de Suecia dyocesis Aboem
sis» till prokurator för den engelska
nationen vid nämnda universitet.
Mi'>jligen är han och kaniken Johan
nes Petri Aboensis, som den 23 j uni
1 363 för tre månader · v aldes till rek
tor för detta universitet, samma
person.
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Mest namnkunnig såsom den hög
re bildningens befrämjare har han
gjort sig gen<;>m grundläggandet av
det första biblioteket i Finland. Han ·
är således ae finländska bibliote
kens fader, fastän han numera i
vårt land knappast ens bland bib
lioteksmännen minnes. Omkring år
1354 skänker han till Åbo dom
kyrka emellan 30 och 40 särskilda
arbe{en från sitt eget bibliotek.
Dessa arbeten, som omfattade såväl
teologi som canonisk rätt, voro · av
ett alldeles enastående värde, ty vi
skola minnas, att böcker ttnder den
na tid voro mycket sällsynta och be
taldes de med hela egendomar.
Ytterligare nämnes det ('Porthan)
att biskop Hemming även skulle
grundlagt en skola samt ett hospi
tal i Åbo. Det sistnämnda omtalas
åtminstone för första gången år
1355 i Henrik TempHs testamente.
Även veta vi, att detta hospital var
ämnat huvudsakligast för personer,
som ledo av spetälska.
Såsom ett drag av hans strävan�
den att höja bildningen · kunna vi
måhända även nämna stifta!idet aV
det tidigare omtalade S :t Nikolaus
gillet i Åbo. Detta gille uppdyker i
våra urkunder för första gången år
1355.
Såsom vi veta voro de :medeltida
gillena till hälften reHgiösa, till den
andra hälften borgerliga föreningar
med egna stadgar. Visserligen hava
vi icke i behåll stadgarna för detta
gille, icke heller för de övriga i Fin
land verksamma gillena, men vi
kunna dock genom jämförelser med
stadgarna för de s,ienska gillena nå
gorlunda tillförlitligt uppdraga kon
turerna för S :t N�kolaus-gillets liv
och dess ändamål. En av gillenas
huvuduppgifter var att enligt för
måga befrämja medlemmarnas relf
giösa strävanden. Om till detta ock
kom, att medlemmarna under årets
lopp sammankommo till gillesstäm
mor och -möten·, vid vilka glädjen
stod högt i tak och vid vilka dryck
jom förekom, måste man dock, föi·
att vara ärlig, beteckna gillenas till-

varo såsom nyttiga och medlemmar
na bildade. De voro en av medel
tidens bildningshärdar. Lägga vi till
detta det, som utgjorde dessa insti
tutioners egentliga kärna: utövan
det av ömsesidig hjälpsamhet i alla
livets skiften, måste vi t. o. m·. ka
raktärisera gillena såsom välsignel
sebringande. En_ gillesbroder, soni
råkat ut för en olycka, av vad slag
deri än må ha varit, kunde vara sä1, er på, att hjälp skulle bringas ho�
nom från gillets siida, ty hjälpsam.c
het var en av gillesmedlernniarnas
förnämsta plikt. Blev han instämd
till domstol, skulle gillet utse åt
honom ett rättegångsbiträde. Blev
han·av ålderdom eller sjuklighet ur
ståndsatt att själv livnära sig, dler
var han annars i armod, aven då
ägde gilleskamraterna giva honom
all nödig hjälp, husrum, mat och
dryck. Dog han, följdes han till
graven av sina kamrater från gillet,
och gillet skull e se till att själa
mässa hölls för den avlidne.
Men foke bott inbördes hjälpsam
het stod på gillets program. Även
övriga fattiga och .lijälpbehövande
ski1lle erhålla bistånd av gillesmed
lemmarna.
Taga vi allt detta i betraktande
samt ytterligare, att detta skedde på
frivillighetens väg, m åste vi fastslå,
att biskop Hemming, då hän införde
gillesinstitutionen · till vårt land. ,
även ii detta avseende kom att göra
sig förtjänt av allt folkets tacksam·
het.
Inna·n · jag slutar denna skildring
av Biskop Heminings stora gärning
i Fiillarrd, hans arbete Kyrka och
land till fromma; bör kanhända
nämnas; att han i slutet av år 1346
på uppmaning av den hl. · Birgitta
företog en resa till påven Clemens
VI för att meddela honom eri uppen
barelse som Birgitta haft, enligt ,ri.1-.
ken uppenbarelse påven anbefalldes
att uppträda såsom medlare emel
lan Frankrike och England, att åter
bosätta srig i Rom, att reformera
Kyrkan och föranstalta ett kyrkligt
jubelår; Att resan måste hava skett
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allaredai1 år 1346 och icke 1348, så
som man även uppgivit, kunna vi
sluta oss därav, att vi icke hava i
bevar urkunder, som skulle utvisa
att biskop Hemming under tiden
sommaren 1346-sommaren 1347
skulle varit i landet, men väl hava
vi ett flertal Finland berörande ur
kunder från denna tid dagtecknade
i A vignon och innehållande upplys
ningar angående fördragningar hos
påven. Denna omständighet utgör
för visso ett starkt · indicium för
ovan uttalade antagande.
Vid slutet av biskopens levnad
synes det som skulle han hava um
gåtts med planer att uppdela Åbo
stift i tvenne genom stiftanået av
ett nytt stift med · säte i Wiborg.
Härav blev dock intet.
Den 2 1 maj 1366 stod Åbo, ja
hela landeti sorg. Vad hade hänt?
Det .visste man snart. Biskop Hem
ming hade avlidit, denne stora man
hade blivit bortkallad av den alls
maktige. Ett liv, fullt av arbete,
men rikt på fruktbringande resul
tat, ett liv, vars ledtråd var kärlek,
en brinnande kärlek till allt livets
upphov, en djup kärlek till Kristi
Kyrka och en stor kärlek till Fin
lands folk, hade slocknat, men hans
minne skulle .fortleva genom tider,
genom sekler.
Under Kyrkans alla hedersbety
gelser begrovs biskop Hemming i
sin kära domkyrka, under dess hög
altare.
»Heming Swecus diosesi Wpsa
lensis et de parochia Bälingh, diui
nitus eligitur, in Stockholm conse
cratur, prepositui·am Abo fundauit,
scrinum sancti Henrici procurauit,
reu'laciones sancte Birgitte ad pa
pam detufö et coram eo sermonem
fecit pro laude eius, cui familiaris
simus fuit ; obiit anno MCCCLXVII
(skall vara MCCCLXVI), in summo
choro sepilitur.». Så lyder en gam
mal anteckning om honom.
Har ock biskop Hemmings prote
stantiska eftervärld i Finland glömt
hans sällsynt storartade livsgärning,
fortkvde hans minne under landets

hela katolska tid, och hans minne
skall fortleva så länge det gives ka
tolska finländare. Hans personlig
het framstod under landets katol
ska tid liksom än i dag, som är, för
oss katoliker omstrålad av helig
�etens gloria. Def säges och har
väl även blivit ådagalagt, att under
skett av honom. Säkert är, att man
. torde vara berättigad antaga, att
hans förböner blivit hörda. Anna1;s
hade väl icke Messenius i sin rim-·
krönika nedskrivit följande ord :
"Hwilken, som j ag hafwer förstått
Giorde i sit Sticht ofta godt ;
Han war gudfruchtig och fast vis,
För sin helighet skall bära prfa ;
Hon båtade honom så sturt,
At han många Under har gjordt ;
I Helgons tahl inskrevs den man,
Sancte Hemming så kallas han :"

Men detta är icke det enda vittnes
börd därom, att han betraktades
såsom helig.
I Palmsköldska fragmenten, tryckt
i Script. Rec. Svec. 111 a sid. 134
finnes följande anteckning:
»Johannes, suecus Parisius. din
rexit sepulchrum ,sanctiHenriciNou
sis derocauit ; obiit anno rnccclxx :o ;
ad dexteram sancti Hemingi sepe
letur. »
Omkring år 1475 ( ?) utgavs stad
gar för klockarn vid Åbo domkyrka.
I dessa stadgar omnämnes biskop
Hemrning på tre ställen såsom
»helge» och »helga» Hemming.
Allaredan år 1495 hade emeller
tid hemställan om hans kanonice
ring måst blivit gjord, ty i brev,
daterat Åbo den 18 juli 1495, anhål
ler biskop Magnus Stjernkors, att
kyrkoherden i Stockholm Martin
skulle uppte'clma biskop Hemmings
underverk för att sålunda bidraga
till hans påtänkta kanonisation.
År 1499 hade ärendet, till stor
del, så kan man antaga, tack vare
Hemming Gadds, domprost i Lin
köping och påvlig kammarherre,
som då vistades i Rom såsom Sten
Sture d. ä. sändebud, .bemödanden,
fortskridit så långt, att påven Alex-

225
ander VI gav tills.tånd till Hem
mings skrinläggning »intill dess vi
kunna komma till själva kanonisa
tionens högtidlighet, som vi hava i
sinnet».
Åberopande påvliga brev skänker
beatificationens ära även åt biskop
Nikolaus i Linköping, åt biskop
Brynolf i Skara och åt nunnan
Ingrid i Skenninge, vilket i förbi
gående vare antecknat.
Dock, unionsstridigheterna i Sve
rige-Finland kom att medföra, att

den högtidliga skrinläggningen kun
de ske först år 1514. Religionsre
volutionen åter hindrade kanonisa
tionen och så har Finland och värl
den blivit ett erkänt helgon fattiga
re. Vi kunna säga tyvärr, ty vi kun
na jcke annat tro, än att biskop
Hemming är omstrålad av helgon
glorian.
Helsingfors, S :t Hedvigs dag 1929. .

Jarl L :son Renwall.

ORD E T OM EG TESKAP E TS UOPL0SE
LIG H E T.
Maa det vrere mig tilladt at kom
me med etpar svarbemerlminger til
Fr0ken . Ingeborg Maria Sick's ar
tikel under ovenstaaende titel i
»Credo's» julihefte. Naar de fjilrst
kommer nu, er det fordi jeg i juli
august var bortreist til Olavsfesten i
Trondhjem.
Naar frjilken Sick har forstaat
katolske presters uttalelser derhen,
at »kun de i kristen Kirke ind
gaatte foreninger er ekteskap og
som saadant ubrytelig» har · hun
misforstaatt dem.
Den nyeste utgave av Addis &
Arnolds Catholic Dictionary ( 1928)
gir f. ex. fjillgende definition: »Eg
teskapet er en naturlig kontrakt
melle:in mand og . kvinde, som Kris
tus har hrevet · til s:ikramerits vrer
dighet. Hedriinger kan vrere, og er,
forenet · i sandt egteskap og deres
forbindelse er selvfjillgelig legitim,
godkjendt og velsignet av Gud selv,
som er ophavet til natur og naadeJ
Et egteskap er . derfor like uop
ljilselig, enten det er indgaat kirke
lig, borgerlig eller ved at brud og
brudgom spiser en ret couscous
sammen. Og naar de protestantiske
missionrerer i' land, hvor flerkoneri
er tilladt, forlanger at det fjilrste
egteskap skal anses for · bindende,

fjillger de bare den samme praksis
som katolske missionrerer altid har
hrevdet, aarhundreder fjilr der var
nogen protestantiske missioner. Det
vanskeliggjorde bl. a. missionrerer
nes arbeide i Japan i det sekstende
aarhundrede - der tok en mand
altid sin fjilrste hustru efter for
reldrenes valg, men kunde vrelge
sine medhustruer selv.
Imidlertid stiller Kirken visse
krav for at anerkjende en forbin
delse som lovlig egteskap og anser
forskjellige forhold for hindringer
som gjjilr, at en forbindelse ikke er
egteskap.
Enkelte av disse forhold har liten
praktisk interesse her og i vore da-.
ger. Selv efterat brud og brudgom
har uttalt de gjensidige egteskaps
ljilfter i vidners overvrer kan egte
skapet annulleres, . ogsaa mellem to
djilpte mennesker, hvis det ikke er
blit fyldbyrdet ved legemlig sam
liv. Hvis den ene av parterne har
git sit samtykke til egteskapet un
der tvang, eller under trusler om
fysisk mishandling, er forholdet ikke
noget egteskap, ikke heller om det
er fuldbyrdet. · Den av parterne som
der er jilvet vold mot kan forlange
Kirkens hjelp til at slippe ut av det
paatvungne konkubinat. Begge dis-
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se lovbestemmelser had,de sin betyd-:
ning i en tid, da barnebryllupper
ikke var saa ualmindelige ; barnene
kunde, naar de kom til skjels aar
og alder, forlange egteskapet annul
lert, hvis de ikke forinden ved at
leve sammen som mand og hustru
hadde samtykket i sine vergers dis
positioner. Det skal forrestel). endda
av og til forekomme at kvinder,
s�erlig fra Syd-Amerika, henvender
· sig til Rotaen i Rom for at faa er
kkert ugyldig et egteskap, som de
er blit tvunget ind i. Dette er selv
fplgelig ikke skilsmisse, men reha
bilitation av en ugift kvinde som
mot sin vilje er blit npdt til at leve
sammen med ,en n1and.
De mest aktuelle tilfrelder i vore
dager er naturligvis de, hvor en
mand eller kvinde har giftet sig med
en fraskilt, som endda har egte
f rellen i live. Kirken anerkjender
ikke et slikt forhold som egteslrnp
-- om det er indgaatt borgerlig eller
i en kirke er ganske likegyldig. Jeg
antar at de fleste katoliker her i
Norden kjender slike tilfrelder, hvor
den eneste hhidring for et menne
skes, .eller · to menneskers, overgang
til Kirken er den, at de ikke kan
eller vil avbryte et saant forhold.
Men i tilfrelde de gjpr det og gaar
fra hverandre, kan Kirken ikke for
byde den av parterne som aldrig har
weret lovlig gift, .at gifte sig. Ved
konunendes skriftefar kan bare ap
pellere til hans eller hendes fplelser.
om det ikke var bedre at gj pre god
igjen sin fortid ved at bli alene res
ten av sit liv. Men Kirken regner
retten til at gifte sig for en menne
skerettighet, som en mand eller
kvinde kan gi avkald paa, men
ingen kan ta den fra dem - ikke
Staten f. ex., fordi den kunde finde
paa at frygte, et menneske slmlde
komme til at bebyrde den med min
drevrerdig avkom, og ikke Kirken,
fordi om vedkommende fpr har sam
levet med en andens egtefrelle.
Et egteskap som er indgaatt un
der den uttrykkelige forutsretning, at
»vi kan jo bli skilt igjen, hvis det

slrnlde vise sig, at vi ikke passer
sammen» er heller ikke det som
Kirken mener med egteskap. Gaar
den ene . av parterne siden over ti1
katolicismen, vil han eller hun vel
forspke at vinde sin partner over
ti1 sin nye forstaaelse av hvad egte
skap er. Men vil · den anden part
h olde sig til den oprindelige avtale,
saa er der jo ikke noget at gj�re
med det.
For en katolik gjelder det, at han
maa rette s�g efter de forskrifter for
egteskapsstiftelse som Kirken har
git · for alle som bekjender sig til
den og dermed erkjender, at den
har myndighet til at, u�stede slike
forskrifter. (Anerkjender man ikke
det, har man dermed erl<:lrert sig for
ifrafalden.) Disse forskriffer gå.ar
bl a: ut paa at brudeparret skal gi
hinanden det bindende tilsagn om
at de vil ·vrere mand og hustru i
overvrer av to vidner og sognepres
ten, som derefter . velsigner deres
pagt. Vil en katolik gifte sig med
en ikke-katolik, krrever Kirken at
han skaffer sig dens dispensation
og gir visse bindende tilsagn som
gaar ut paa at sikre bprnenes op
dragelse i den katolske tro. Sret
ter en katolik sig ut over disse be
stemmelser, anerkjender Kirken
ikke hans egteskap som en legitim
förbindelse. Men dette vet enhver
katolik paa forhaand - saa hvis
det virkelig er hans oprigtige hen
sigt at motta egteskapets sakrament,
gjpr han det ikke.
Et sakrament, »en hemmelighet,
som er stor, men i Kristus og i
Kirken» - en förening som skal
vrere som föreningen mellem Kris
tus og hans Kirke, altsaa en over
naturlig, naaderik förening, lar sig
ikke opnaa i oprprsaand og selv
raadighet. .Teg har aldrig kunnet be
gripe, at ikke-katoliker skulde sy
nes, dette var saa vanskelig at for
staa.
Det almindeligste er, at hvis en
slik oprprei siden ut�oner sig med
Kirken og vender tilbake, blir hans
egteskapelige forhold ratificert av
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Kirken og lHrkelig velsignet. Men
lwis hans egtefrelle ikke vil . finde
sig i at saant sker, hrender det na
tudigvis, at den katolske part maa
gaa sin vei. Og skulde han siden
ville gifte sig igjen, kan Kirken
atter ikke forby ham det, den ka:t\l
bare formane ham til at la vrere hvis ikke srerskilte. forhold gjpr det
til det mindste av to onder, at han
gifter sig, tiltrods for sin fortid.
Det forholder sig jo nemlig paa
ingen maate slik, at den alminde
lige lregmands frihet eller ansvar
blir beskaaret, fordi om den katol
ske Kirke paastaar at den lrerer
med autoritativ myndighet en viss
sum av dogmer - sandheter som
ikke er resultatet av menneskelig
spekulation eller intuition, men er
meddelt Kirken ved en overnaturlig
aapenbaring, og Kirken av disse
drager sine lreresretninger ogsaa for
det rent praktiske, hverdagslige for
hold mennesker og mennesker imel
lem. Et menneske e1' ikke' mindre
frit til at bygge sit hus, fordi om del
har lrert aritmetik og tegning, det
kan , likefuldt fuske med bygget,
hvor en som er autodidakt kanske
vilde gjpre de samme feil uvitende.
En mand som engang har · stukket
pipen i srekk og. akceptert dogmet
om at to og to er fire, kan frem�
ledes regne at to og to er fem, naar
han gjpr op sin status, eller naar
hart skal kjpre bil paa en smal
markvei'. Men man gaar ut fra at
han vet, hvad han selv risikerer.
At katoliker lar det indgaatte
egteskap velsigne · av Rirken har
vreret skikk, i det mindste fra St.
Ignatius's tid av. ( Han led martyr
dpden aar 1 0 7 e. K.) H:an skriver
ialfald til Polykarp : »Det spmmer
sig for mrend og kvinder som ind
gaar egteskap at . slutte denne pagt
med biskoppens billigelse, saaat den
kan bifaldes av Gud» . Allerede Ter
tullian uttaler sig som det skulde
vrere det almindeligste, at kristne
faar sit egteskap kirkelig velsignet.
Men langt utigjennem tiderne blev
Kirken ved at folere egteskaper som

var indgaat paa mere ' förmlpse maa
ter, t. ex. ogsaa saakaldte »clande-'
stine egteskaper » . De forskj ellige
paabud som blev utstedt fra tid ti1
anden om at geistligheten rundt om
i den kristne verden skulde paabyde
at alle egteskaper blev sluttet i Kir
kert og kirkelig velsignet, blev ikke
gj ennemf�rt srerlig rigoristisk, fpr
reformationert kom.
Da opstod der jo nemlig kristne
sekter, som principielt fornegtet
egteskapets sakramentale karakter
og dets uoplpselighet. Hovedsaken
ved Luthers og Calvins skrifter om
egteskapet er nemlig ikke at den
fprste ofte uttrykker sig usmakelig,
men at han lrerer noget som er i
strid med hele den kristne tradi
tion. De enkelte tilfrelder, hvor
bigami blev tillatt og praktisert
inden Lutherdommen - som land
greven av Hessens fampse .bigami
og kong . Fredrik IV : s egteskaper
»til venstre haand» med frk. Vie
reck og Anna Sophie Reventlow har vresentlig interesse som demon
strationer av et fra den kristne tra
dition avvikende princip. Under
slike omstrendigheter maatte det bli
magtpaaliggende foi· Kirken paa alle
maater at indskjerpe sine troende,
hvor den stod'.' Om katoliker (fjr .
reformationen brukte knep og fusk
for at opnaa annullation av et egte
skap, saa visste de ialfald selv, at
de satte sin sjrel paa spil ved det.
Men ingen mente at et egteskap som
engang var indgaat paa bindende
vis, kunde oplpses.
Imidlertid lrerer Kirken, og har
altid lrert, at det er btudefolkene
som meddeler hverandre sakramen
tet - de forvalter det. Det er et
kirkebud, at prest og vidner skal
vrere tilstede, saafremt det er mu
lig. Men er det umulig, kan to
katolske kristne indgaa et egteskap,
som er like gyldig som "om P aven
selv hadde velsignet det, hvis de
blir kastet iland alene paa Iiovelle
m agasinernes evindelige pde p i Syd
havet eller Ishavet. Forutsat natul'
ligvis at de begge er ugifte. Fra
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vildma1:ken i Canada har jeg h�rt
om egteskaper som er sluttet . mel
lem franske kolonister - efterat de
forlovede hadde ventet forgjreves
den av Kirken foreskrevn� frist,
uten at en prest eller nogen anden
kristen sjrel kom deres vei, gav gut
ten og piken hverandre haanden,
erklrerte foran krucifikset at de
vilde ta hverandre til egte, og be
gyndte saa sit liv som mand og
hustru. Og det var selvfplgelig like
hellig og like uopl�selig et egteskap
som noget i verden.
At budet om egteskapets uopl�se
lighet kan falde haardt har vel sag
tens de allerfleste mennesker skj�nt,
ikke mindst de som selv levet lykke
lig sammen. Disciplene fandt det
aapenbart - der skulde paa den
tid litt til, f�r unge j�der av folket
kunde trenke sig, at »saa er det
ikke godt at gifte sig». Hvis de
badde opfattet Vor Herre� ord slik
som de fortolkes av mange prote
stantiske geistlige i vore dager, bad
de de ingen rimelig grund hat til
at bli forskrrekkede.
At der find�s protestantiske pres
ter som negter at vie fraskilte og
protestantiske kristne som ikke
anerkjender skilsmisse og omgifte
som tillatelig, ialfald ikke uten for
den som er blit skilt fra en ut.ro
egtefrelle, vet jeg nok. De var i min
ungdom vistnok talrikere end de nu
er. Det gjorde ikke vor foragt for
Statskirken mindre, at de blev ved
at staa som dens tjenere, naar sta
ten i den samme kirke ansatte andre
som var villige til at gi »hors-bevilg
ning» til folk som pnsket at faa en
slik i kirken. Nu Jrnn jeg selvf!,11gelig til en viss grad forstaa disse
presters standpunkt, som jeg ind
bilder mig at kunne forstaa de stats
ldrkeprester som tror paa Kristi
Guddom og forkynder den, men
blir staaenäe som statskirkeprester,
selv om de faar sig tildelt en kapel
lan som fornegter Kristi Guddom
og forkyn:der det stik motsatte av
hvad sognepresten prreker. Jeg an
tar de mener, det er bedre, de blir

staaende i Kirken og der kjreniper
for sin tro og sine standpunkter,
end at trrede ut og overlate grunden
helt til den nye religion, som jo ikke
er kristendom i historisk forstand.
Om de i virkeligheten effektivt kan
forsvare sin religion paa den maa
ten er en and�n sak.
At det for et menneske kan synes
»ubarmhjertig og umulig» - hvis
han eller hun mener, den elskede
gaar til grunde i et ulykke-lig egte
skap, skjpnt en selv tror, med mig
kunde min elskede naa til utvikling
av alle sine livsmul:lgheter - det
er saa. Og det er like haardt for
den det rainmer - eller haardere,
fordi tilfreldet maa bli en undtagelse.
For Fr�ken Sick tror vel hellerikke
at noget menneske kan naa til ut
foldelsen .av alle sine livsmuligheter
og hele sin intime personlighet ved
at formade et barn? Saa den fprste
forutsretning maa vrere at det ulyk
kelige egteskap er barnlpst. Men
jeg maa tilstaa, at skj�nt jeg kjen
der mange tilfrelder, hvor et men- ·
neske er brutt ut av et ulykkelig
egteskap, fordi det trodde at det
hadde mptt den som syntes at vrere
»den rette medhjelp», saa har jeg
aldrig set at det fprte til de. elsken�
des utdypning og hjerteberikelse.
Jeg har _get det f�re til en ny og
vrerre bitterhet, fordi desillusionen
· var saa meget dypere, og jeg har
set det fpre til enslags lykke som
mennesker kan vinde ved at slaa av
paa sine fordringer ti1 sig selv og
andre og ved at digte om paa sit
liv og sine omgivelser - blinde sig
for alt en ikke har lyst til at se.
Der er nu engang saa mange for
hold, hvor det kan synes umenneske
lig haardt at m aatte gi avkald paa
det som en dypest begjrerer. Hvad
skal en si om alle de mennesker,
sori1 enten paa grund av en med
f pdt abnormitet eller i kraft av en
skj rebne de ikke selv altid raader
over, har faat sit fplelsesliv perver
tert? De frerreste voksne mennesker
som har set litt til verden, srerlig
til verden i denne efterkrigstid, kan
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vel nndgaa at vite, at pervertert ero
tisk tilb!<)ielighet findes ofte netop
hos intellektuelt h!<)itstaaende men
nesker med sterk, men forvrrengt
moralsk sans og en speciel art av
idealisme, som netop S!<)ker efter ut
dypelse og hjerteberikelse - hos
et menneske av sit eget kj�n. Her
finder en tilfrelder, hvor man kan
tale om umenneskelig ulykke. Og
det er rimelig at mennesker som
forlanger en ny moral, bygget bare
paa hensynet til dennesidig lykke
for flest mulig, forlanger, at sam-

fmidet skal taale ogsaa .denslags for
bindelsei·, m1der bestemte forutsret
ninger.
Bare mennesker som tror at det
eneste fuldkomne gode er Gnds be
sittelse kan her med nogen moralsk
ret forlange forsakelse. Netop fordi
ingen av os har det fuldkomne
Gode saa haandgripelig, saa ikke
vi maa si med St. Paul : "Ikke har
jeg gri-!pet det, men jeg jager der
efter, om jeg dog kunde gripe det.»
Sigrid Undset.

" I R R G Å N G A R T I L L LJ U S E T. ''
S O M M A R I DYL L O C H F Ö R S Ö K T I L L T Y D N I N G AV
E T T F O R N H I S T O R I S KT P RO B LEM.
Det ä r någonstans vid Mälarens
västligaste vik. Solen har just gått
upp. Jag ämnar begagna den tidiga
morgonens svalka .och s�illhet för
att se mig omkring i denna vackra
trakt av Sverige, som för mig är
fullständigt terra incognita, innan
denna undantagssommars dagshetta
gör vandringen för besvärlig. Jag
lista1; mig ut genom den ännu so
vande köpingens pittoreskt och trev
ligt planlösa gator; instinktivt söker
jag mig u,t mot Mälaren, jag spejar
efter en höjd för att vinna en ut
siktspunkt. Där synes ett högt näs
erbjuda, vad jag söker, landsvägen
för sakta uppåt. Jag kommer till
en stor gård med väldiga, väl 2 a
300 år gamla ladugårdslängör, så
ståtligt tilltagna och så vackert tim
rade att jag aldrig förr sett något
liknande. Ingen av gårdsfolket äT
ännu vaken, blott tvenne tuppar vid
den mest morgonfriska röst tävla
om att sätta liv i den sovande går
den. En avtagsväg för från gården
något brantare in i skogen. Nu mär
ker jag, att tupparna icke äro en
samma om sin morgonsång: det
flöjtar och kvittrar, det sjunger och

drillar från alla trädtoppar och
skogsgläntor, så att man icke kan
låta bli att instämma ,i skapelsens
lovsång till Skaparens ära: Bene
dicite omnes yolucreS coeli Domino,
benedicite omnia opera Domini Do
mino !
Redan lyser det fram genom den
glesnande skogen en och annan
glimt från det nu under .mig lig
gande vattenbäckenet: jag närmar
mig alltså krönet. Vad det dock är
något säreget, ja heligt, över den
nyvaknade morgonen med solen
just över synranden, när man möter
den, ensam, innan människorna böi·
j at med sina fabrikspipors viss
lingar och sina andra larmande
förehavanden, innan dagen ännu
blivit förorenad av röken och kval
met - fysiskt eller moraliskt från hyttor och verkstäder, innan
man själv har kunnat hinna fläcka
själ och tanke med det, som icke
är rent och ljust!
Där ligger Mälaren framför mig,
omgiver mig på tre sidor. . Den
ännu lågt stående solen har kastat
en flammande ljusglans över vatt
net, en börjande solrök dämpar glan-
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sen på sina ställen, · eh daggfrisk
morgonfläkt ·krusar vattenytan. Det
är en glans och ett glitter, en strå
lande härlighet och eh lekfullt skif
tande brytning i reflexer och färger
under en klarblå himmel, så att
ögonen knappt förmå uthärda det.
,Jag njuter i fulla drag både morgon
vindens friska kraft och all den obe,.
rörda skönhet, SOlll Guds Ande här
strött ut med givmild hand. Jag
tager breviariet i min hand och vill
just börja dagens kyrkliga tidegärd,
härifrån förenapde min ensamma
röst med Kyrkans alla präster och
ordensfolk, vilka i detta nu upp- .
stämma »Tnvit�törium», den litur
giska dagens gryningssåµg. »Venite,
exsultemus Domino,jubilemnus Deo
Salutari n-0stro», jag tager ut de
sista stegen för att nå fram till den
lilla öppna platsen allra längst ut,
då - ja, en obetydlighet, och dock
blev den i detta ögonblick till en
själslig upplevelse av egendomligt
gripande art : jag stod inför en s. k.
»trojenborg». Ett intetsägande namn
för en gåtfull sak. På en cirkelrund
yta av en 6 å 10 meters diameter
har av medelstora stenar utlagts en
· fotsbred stig, som fyller hela ytan
med underliga snirklar, vilka i sken
bart meningslösa men i själva ver
ket noga beräknade banor, efter
mycket irrand,e fram och åter slut
ligen föra till medelpunkten.
. Irrkretsen vill jag kalla företeel
sen. Bronsålder-människorna, d. v. s.
det folk, som bodde i mälartrakten
för c : a 2,500-3,000 å1' sedan, har
lagt . ut· dessa irrkretsar. Det var vid
ungefär samma tid, som Homeros
diktade sina odödliga hjältesånger
för det ännu ungdonisstarka Hellas,
och Salomo byggde Herrens heliga
tempel på Moria berg. Mälarens
vatten stod då sina 17 m. högre än
nu, och det mesta av åkerlandet jag
just vandrat igenom var då ännu
täckt av Mälarens vågor. Men så
mycket land hade redan höjt sig
över vattnet, att åkerbruk i rätt stor
utsträckning kunde bedrivas. Ett
stormannastånd hade utveckl�ts,

fylkningar hade bildats, en salll
hällsordning, med hövdingar eller
småkonungar i spetsen, hade upp
stått. Bi·onsgjutare med en förbluf
fande yrkesskicklighet och form
säkerhet förfärdigade husgeråd och
arbetsredskap såväl som krigarnas
hängsmycken. Bronsålderns folk
har lagt dessa irrkretsar. Vad åsyf
tade de med dem, vilken mening
inlade de i dem? Ingen skriftlig
urkund icke ens den kortaste an
teckning, ger oss någon upplysning.
Vi äro hänvisade till gissningar
eller, rättare sagt, till intuition och
kombination.
Som jag står där, i första ögon. blicket liksom trollbunden, ser jag
upp till solen, och då slår det mig
genast, att irrkrets-anläggningen är
orienterad mot soluppgången, mot
öster. Något praktiskt ändamål kan
anläggningen icke hava tjänat ; att
tänka sig den som rent meningslös
leksak förbjuder läget och »orien
teringen». Något samband med en
religiös ide, me� en religiös offer
handling och ritual, ädydligt skönj
bar. Är icke solens bild, den för
hela den ariska stamm en gemen
samma » svvstikan», ett på brons
ålderns hällristningar ofta återkom. mande tecken ? I den uppgående
solen dyrkade de Gud. Kunde nå
got vara naturligare för människor,
som under Nordens långa och mör
ka vintrar hade torrvedstickan som
enda belysningsmedel, jämte brasan
på härden, för de långa mörka nät
terna ? Måste icke vårdagjämningen
och midsommardagen rent ovillkor
ligen bli till fest för dein ? I den
uppgående solen dyrkade de Gud.
När de skulle bdnga sin Gud offer
och lovsång, var den uppgående so
len deras altarljus. Huru oful1komlig eller huru utvecklad var
deras ide om Gud ? Vi kunna icke
veta något därom. Eller kunna vi
ändå ana något ? Inför irrkretscn
på det i Mälaren framspringande
näset ser jag med intuitiv klarhet
meningen: människans liv fram till
Gud är en mödosam vandring ge-
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nom irrgångar fram och åter tills
målet har uppnåtts ; men om vägen
är aldrig så besvärlig, om vi än ald
rig så ofta taga miste om riktningen,
få vi aldrig giva tappt förrän vi
bragt vårt offer, vårt hjärta, fram
inför Gud. Sådana eller liknande
tankar, kanske dunkla och hopblan
dade med frolska föreställningar,
hava säkert rört sig i mångas hjär
tan, . där de stodo i krets omkring
offerplatsen,
skygga och tysta, me
.
dan åldringen med det långa vita
skäggE;t eller offerjungfrun i den
vita linnedräkten högtidligen skredo
fram med offergåvorna, fot för fot
mätande irrgångarnas längd till
dess mittpunkten hade nåtts och
den just över horisonten uppsti
gande solen göt sin gyllene glans
över - den frambärandes ansikte oc1 •
händer med det kostbara, eller må
hända mycket enkla och fattiga
offret. Om än genom . il'rgån:gar,
dock f'ram till ljusets G ud I
Solen göt sitt skimmer över detta
barnsligt enkla och därför så djupt
mänskliga ceremoniel. Måste icke
Gud hava skådat ned från sin him
mel till detta stapplande försök att
frambära offer och lovprisning? .Ja,
det är sant, vi hava en enkel och
rak väg till Guds hjärta : »Genom
Kristus, vår Herre». Men bröto vi
den vägen själva? Blir det icke vår
skuld, att vi, trots den utstakade
vägen, icke nå längre in till Guds
hjärta? Skola vi förhäva oss över
dem, som gingo villsamt slingrande
irrgångar, men ändå längtade till
ljuset? - Så kan jag då icke annat :
med blottat huvud går jag ödmjukt
och mycket liten i släktets kedja
den för 3000 år sedan utlagda irr
gången, till dess jag står i mitten
med ansiktet mot solen: »O Herre,
låt mig trots allt bliva ett ljusets

barn, då ju din enfödde Sons klar
het har gått upp för mig.» - - Därborta under solen, mycket
längre bort än jag kan se, står
Ansgarskorset på Björkös klippa,
där något till höger höjer sig det
niäktiga tornet på Strängnäs dom
kyrka, där S :t Eskil ljöt martyr
döden, då han lämnade sin trygga,
redan kristnade Rekarne-bygd, för
att träda Blot-Sven till mötes och
så blev den återuppväckta heden
domens blodiga offer, Där till vän
ster ligger S :t Davids biskopsdöme,
han som genom sin kärleksfulla
nitälskan vann · folkets genkärlek,
så att eko därav ännu ljuder i saga
och legend.
S:t Ansgar, S :t Eskil, S:t David,
Björkö, Strängnäs, Väs!erås, huru
mycket tala icke dessa stora namn
om sol, som gick upp över mälar
bygden, om ljusets banerförare, om
vägbrytare. Meri huru mycket även
om återvändsvägar, om ondskans
förvillande frolldomsrirnkt, om huru
lätt människor föras bort från ljus
och medelpunkt, blott en hård hand
bestämt stakar ut irrvägen för dem !
........'._ Men· vår väg är rak och derr lig
ger i solens fulla glans� »Genom
Kristus, vår Herre».
Jag tager på allvar mitt breviari
um : i anden har jag dem alla med
i Guds barmhärtighets outgrundliga
makt, de,:m som en gång lagt irr
kretsarna här och dem, som i for..,
domtid hava gått dem, alla, som
hört på Ansgiu\ Eskil och Dav,id,
och alla, som hava byggt vidare på
deras verk och bett i deras kyrkor,
alla som strävat fram mot ljusets
Gud, om de än tvingats att gå irr
gångar, . och jag börjar : »Domine
labia mea aperies, et os meum
annuntiabit _laudem tuam . . . »

A . M�1·.
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H Ä ND ELS LAR O O .
Alltid när jag hör Händels Largo
utföras, tycker jag mig se en strå
lande procession draga fram genom
världen - uppåt, uppåt mot Sions
heliga berg, det himmelska Jeru-
salem. En utvald skara av alla ra
ser, åldrar och stånd, eliten, jordens
salt, - idealisterna, rojalisterna un
der Kristus - Konungens baner!
De, som hört kallelsen, följt den
himmelska maningen, lämnat allt
och fått känna försakelsens extas,
självförglömmelsens salighet . . .
Oöverskådlig växer skaran fram ur
de brusande accorden, mäktig, obe
tvinglig. Envar enskild tror sig
vandra ensamhetens väg och vet ej
att han med de andra utgör en enda,
sublim enhet, vars mål är samman
smältandet uti den högsta enheten,
uppgåendet uti Kristus - gudo
men . . . Tallös är skatan och växer
alltjämt under tonernas brus . . .
Ljus och jublande höjer sig violi
nen - från barndomens leende
ängder samlas en ljuvlig flo.ek, små
varelser, vilka i livets morgonstund

hört den överjordiska musiken det lyser kring deras . pannor, ro
sorna, som de plockat, faJla ur de
ras händer, jordens förgängliga
blomster, men de märka det ej, ty
deras ögon speja efter de himmel
ska . . . . Starka, mäktiga accord vingårdsarbetarne, Herrens präs
ter . . . Höga, klara harmonier jag ser kämparne i andens rike,
siarne och skalderna draga fram i
tåget, de evigt unga, hänförda av
tonernas skönhet, skapande skön
het . . . Mot förklaringens höjder
stiger musilZen . . . Seklerna rulla
hän, led efter led glider in i ande
världen, men nya l_ed intaga deras
platser. Tvingad av Kristi kärlek
går den konungsliga processionen
fram genom världen, orubbligt
hoppfull - idealisternas heliga
skara - mot trons fullkomning,
mot segerpalmen, mot Sions berg.
0 musik, du änglars språk !
0 mästare, du gudabenådade, som
kan framtrolla en sådan syn !
Karin Antell.

C R E DOS B Ö C K ER.
C ON F ESSIO AU O U S TANA POST F E S T U M.
Ved Jubilreet for Confessio Augu
stana drog et mregtigt Festtog gen
nem Augsburgs Gader. En Tiende.
del af Toget havde protestantisk
Prreg ; i ji'lvrigt tog man sin Tilflugt
til kulturhistoriske Fremstillinger.
De 25 protestantiske Billeder fej
rede Lutheranismens Triumf og
forkyndte for den forbavsede Ver
den, at Augustana havde nresten
100 Millioner Kristne bag sig. •
Det afgji'lrende Spji'lrgsmaal er ·
imidlertid: staar disse 100 Millio
ner virkelig endnu paa Augustanas
Grund? Har Augustana Qgsaa i_ ·

vore Dage den Betydning, som
Jubilreumsskrifterne ug Jubilreums
talerne tillagde den? Eller er de
lutherske Kirkers fji'lrste officielle
Bekendelse nrermest et historisk
Samlingsmrerke, et ljiist Enheds
baand for den moderne Protestan
tisme, der for lrenge siden har mi
stet sin dogmatisk bindende og lov
givende Kraft. Det sidste turde
vrere Tilfreldet. »Hvem af os Nutids
mennesker», skriver Licentiat Wal
denmaier, »kender, !reser Augu
stana? Udenfor Theologernes Kreds
· ki.m ganske faa. Da der for 200
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Aar siden udstedtes en Forordhing
om at hese Bekendelsen hpjt ved
Gudstjenesten, kom der snart Kla-·
ger over, at den lrestes uden Nytte,
og at Folk faldt i Spvn.» Friedrich
Heiler indrpmmer, at i de 10 Aar,
han har vreret Protestant, havde
han saa godt som aldrig hprt om
Augustana, undtagen ved theolo
giske Eksaminer.
At Augustana fik denne triste
Skrebne, kan ikke · forbavse. For
det fprste er den altf or katholsk til
at skulle vrere blivende Udtryk for
Reformationens Ide. Melanchthon
selv kaldte sit Arbejde for »pia et
catholica confessio». Anerkendel
sen af de fire f prste Kirkempder,
de gode Gerningers Npdvendighed,
Kristi vres�ntlige Nrervrerelse i Nad
veren, Skri(temaalet, Helgendyrkel
sen m. m. var utvivlsomt katholsk
Arvegods. Messen, Firmelsen og
den sidste Salvelse bibeholdtes i
hvert Fald som fromme Skikke.
Hvilken Nutidsprotestant vil skrive
under paa alle disse Sretninger?
Men bortset fra Prote'stantismens
anfikatholske Tendens, der i Tidens
Lpb maatte gpre Augustana illuso
risk, er der en anden Fare, der i
langt hpjere Grad truer denne Be
kendelses Realitet. I Fplge sin Sub
jektivitet ejer Protestantismen en
dogmatisk »Bevregelighed», der van
skeligt kan forenes med en autori
tativ Bekendelses Sprendetrpje. I
Stedet for at fple sig bundet til
Augustanas dogmatiske Indhold
foretrak man at betragte den som Filosofen Hegel udtrykker det
- som » Gennembruddet for Fri
hedens Princip». Man smykker sig
med dens Navn, men dens Artikler
antages, afvises eller omtydes efter
enhvers forskellige Standpunkt.
Man fejrer med Pomp Augustanas
Jubilreum, men dens Tanker er
ikke lrenger levende i protestantisk .
Prrediken, Gudstjeneste og Theologi.
Friedrich Heiler kalder da ogsaa
Augsburgfesten for et Selvebedrag
og tilfpjer, at den kristne Tros Klar-

hed og Renhed var bedre tjent ved,
at man afskaffede den augsburgske
Bekendelse i Stedet for at fejre den.
Frit efter Dr. Hans Rost i
Kölnische Volkszeitung 7. Juli.

Eve Lavalliere : Ma Con
version. - Introduction et
Commentaires de Per Skan 
sen. (Librairie Gallinard,
Paris.)
Det er Credos skattede medarbei
der, den i Frankrike bosatte histori
ker og publisist Per Skansen, som
har utgitt denne bok som er en slags
selvbiografi av den verde.nsberömte
slmespillerin:he. Skjönt der sikkert
i Credo vil fremkomme en utförli
gere recension, skrevet av en kyn
digere hånd enn min, vi,l j eg gjerne
i nogen forelöbige linjer henlede op
merksomheten på denne höist inte
ressante bok. Den har i Frankrike
vakt stor opmerksomhet og hatt en
rivende avsetning. Også i Skandi
navia bör den finne mange lesere.
Blandt Credos lesere vil sikkert
mange erindre hvilket inntrykk det
gjorde selv heroppe i Norden, da
telegrafen i 1917 bragte meddelel
sen om at den strålende og feirede
skuespilleriime Eva Lavalliere had
de forlatt senen »for å gå i kloster».
Den sensasjonelle omvendelse brag
te den verden som har glemt Gud til
å fortape sig i gisninger om hvad
der kunde · vrere motivet eller den .
psykologiske forklaring til dette s�l
somme fenomen, og - som vanhg
i slike tilfeller - utla man den på
forskjellige nestekj rerlige måter:
som hykleri, som spekulasjon, som
selvbedrag. .
En Oslo-avis henvendte sig ved
Eva Lavallieres död i 1928 ti1 for
fatteren Per Skansen og bad ham
skrive en artikkel om den berömte
kunstnerinne. Samvittighetsfull og
grundig som alltid nöiet Skansen
sig ikke med å gi et utdrag av hvad
franske aviser hadde skrevet. Han
begav sig til den mann som hadde
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vrert Guds redskap tiI å frem
kalle Lavallieres omvendelse, nem
lig Abbe Chasteigner, sogneprest i
Chamceaux-sur-Choisille, og denne
fromme, elskverdige prest tillot ikke
alene den unge norske forfatter å 'stu
dere den korrespondanse hon hadde
hatt m�d kunstnerinnen, men opfor
dret ham endog til å fremlegge den
for verden som et selvstendig verk.
Således er denne bok blitt til -
denne bok som i hele Frankrike

har funnet så stor utbredelse og salt
så mange penner i bevegelse. Et
gripende sjelemaleri av de aller
sjeldneste, en höisang til Guds nå
des rere. At det er en ung norsk for
fatter og konvertitt som har skjen
ket oss denne deilige bok må gi
skandinaver som leser fransk ennu
större lyst til å stifte bekjentskap
med den.
K. Kjelstmp.

mana dem att stödja detta verk ge
nom bön och personliga· offer och
uppelda dem till ett förinnerligande
av det egna troslivet och till verk
samt deltagande i det kyrkliga ge
mensamhetslivet.
Representanter
för motsvarande oi:ganfaationer i
Amerika, Belgien, En'gland, Italien
och Spanien voro närvarande.
Ny påvlig årsbok.
Enligt den nya påvliga årsboken
omfattar vår Kyrka nu 1.252 bis
kopsdömen ( 1.24 7 år · 1929) , 231
apostoliska vikariat ( 225 år 1929)
och 96 apostoliska prefekturer. På
vestolen underhåller diplomatiska
förbindelser med 35 stater och har
21 apostoliska delegaturer utan di
plomatisk karaktär.
Kardinal Gasparris m_emoarer.
Förre statssekreteraren kardinal
Gasparri har för avsikt att skdva
sina memoarer, vilka emellertid
först 50 år efter hans död få offent
liggöras,
Tyskland.
Den studerande ungdomens mis
sionskorståg med sina 60.000 med
lemmar har den 2-6 augusti haft
sin 3: e allmänna förbundsdag i Re
gensburg. Denna organisation vill
samla all katolsk studentungdom
till arbete på upprättandet av Kristi
konungadöme på hela jorden, upp-

På grundval av hittinsvarande
besökaresiffror beräknas passions
spelen i Oberrammereau att bliva
besökta av c:a 300.000 personer
från hela jorden.
Katedralen i Haarlem.
Ett monument över de holländska
katolikernas dådkraft kan katedra
len i Haarlem kallas. Efter en 35årig byggtid är den storslagna bygg
naden nu .färdig och har invigts under stora högtidligheter.
Ungern.
Från det av , ungerska jesuiter
ledda Jesu Hj ärta-förbundet har en
organisation framsprungit, som re. dan fått stor betydelse för det ka
tolska livet i Ungern, nämligen Jesu
Hj ärta-gardet, en organisation för
lärciverksungdom, som nu räknar
40,000 medlemmar och vars ledare
årJ:igen samlas till tre dagars exer
citier och därefter till tre dagars
kongress. I den senaste kongressen
deltogo 100 präster och 250 lärare.

235
Med anledning av S : t Emmerich
jubileet ha massvallfärder ägt rum :
bland annat en vallfärd av kvinnor
med 20,000 deltagare från Budapest
till den helige Emmerichs födelse-.
ort och en vallfärd av män med
30,000 deltagare till Stuhlweissen
burg, dä1; den helige Emmerich
länge vistades.
Ärkebiskop Julius Zichy i Kalocsa
har påbörjat ett systematiskt ge
nomförande av Pius X:s dekret om
barnens tidliga kommunion. Ordens
systrar, �om äro sysselsatta med
kindergartenverksamhet, hava bli
vit uppmanade att sorgfälligt för
bereda sina skyddslingar till mot
tagande av den heliga konimunio
nen ; de små hava utan bikt, efter
uppväckande av ånger fått mottaga
densamma. Resultaten hava varit
mycket tillfredsställande: cie yttra
de sig bland annat i starkt ökad
religiös livaktighet hos barnens fa
miljer.
Missionsv�ckan i Barcelona.

En missionsvecka i Barcelona i
början av juli månad avslutade den
berömda världsmissionsutställning
en. Särskilt utförligt behandlades
de spanska dominikaner- och jesu
itermissionerna.
Stor uppmärk
samhet ägnades även åt de katolska
spanska missionärernas vetenskap
liga arbeten. Jämte de mångfaldiga
missionsseminarierna i Spanien fin
nes det nu lärostolar i missionsvc
tenskap i Belgien, England, Frank1\ike, Italien, Polen, Tj eckoslovakiet,
Tyskland och Ungern. Missionsut
ställningen har varit besökt av mer
än · 2 millioner personer.
över »den romerska kyrkans framträngande»

klagar den frireligiöse anglikanske
pastorn Nefyn \,Tilliams i den eng
elska tidskriften vVelsh Outlock :
» Det är nu högt på tiden, att de
· frireligiösa fråga sig: Varför v,in
ner den romersk-katolska kyrkan
folkets kärlek och förtroende? Vari

ligger hemligheten till dess fram
gång ?» Han svarar : De frireligiösa
kyrkorna hava icke velat befatta sig
med själavårdens vetenskap. Den
katolska Kyrkan däremot bemödar
sig att ingående lära känna den nöd,
för vilken vi hittills blundat. Alla
uppriktiga katolska präster äro
psykologiska hjälpare och befriare.
Med förståelsefullhet, deltagande
och råd beskydda de mån och kvin
nor för de mångfaldiga formerna av
själslig osundhet och från känslan
av övergivenhet och av ett onyttigt
liv. Liksom uttröttade, jäktade· fåg
lar, följande en instinkt, driva mot
de skyddande klipporna, så fly män
och kvinnor till den katolska Kyr
kan. De veta, att stora riken hava
uppstått och åter fallit sönder, att
oräkneUga sekter framträtt och åter
försvunnit, au idee'r och . ideal haft
sina uppgångs- och nedgångstider,
men de se också, att den katolska
Kyrkan överlevat dem alla . . . Hon
står vid en färglös civilisations
stråkvägar som företrädare för en
helig skönhet och håller sigupprätt,
då andra svikta.
Missionskorståg i Frankrike.
Under ett missionskorståg, som
under de senaste åtta veckorna ägt
rum i Normandie, hava 58 föredrag
hållits i biograflokaler och 74 pre
dikningar i kyrkor. Samtidigt ha
missionsutställningar varit anord
nade i Rouen och Havre, vilka be
sökts av 30,000 personer. Liknande
1liissionskorståg komma att äga
rum i alla Frankrikes provinser.
Frillippinerna - en katolsk stormakt.
På grund av sin naturskönhet äro
ju Filippinerna allmänt bekanta
som »orientens pätla». Men de för
tjäna detta namn även i ett annat
hänseende. Under det att Kina med
sina 450 millioner människor blott
räknar 2 ½, millioner katoliker och
Japan med en befolkning å 60. mil�
lioner blott 89,000, ha Filippinerna
på en befolkning av 11 millioner
sammanlagt 10 millioner katoliker.
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Märkliga konversione1·.
P å senaste tiden hava åter några
konversioner i England och Amerika
låtit mycket tala om sig. I Edin
burgh blev ny1igen professor E. M.
,,Thittaker, professor i matematik
och dekanus för filosofiska fakul
teten vid Edinburghs universitet,
upptagen i katolska Kyrkan. I
Indiapolis har en ledande frimurare
i staten Indiana, millionären Edwin
Showers övergått till vår Kyrka.
Likaledes har kyrkoherden v,i d S : t
Mary episkopala kyrka i Newyork
Selde·n Delaney nyligen övergått.
S :t Mary kyrka är den största och
ni.est inflytelserika bland de » anglo
katolska» kyrkorna i Förenta Sta
terna. Delaney är mycket känd i
egenskap av redaktör för American
Church Monthly. Under 1 92 9 hava
i Förenta Staterna icke mindre "än
38,232 p ersoner övergått till katol- ·
ska Kyrkan ( under 1 928 36,376 ) .
Den första internationella liturgiska
kongressen
ägde den 20-27 j uli· ruin i Ant
werpen. Åt benediktinerna i Kai
sersburg hade nästan allt organisa
tionsarbete anförtrotts. överhuvud
taget voro den helige Benedikts sö
ner talrikt företrädda och intogo en
framträdande plats vid alla arran
gemang. Representanter från Ame
rika, Belgien, England, Frankrike,
Holland, Italien, Polen, P ortugal,
Sch,veiz, Spanien, Tj eckoslovakiet,
Tyskland och Österrike voro när
varande.

Utbildningen av katolska missions
Iäkare.

I de flesta av Europas stater lik
som i Amerika finnes det nu för
tiden utbildningsanstalter för ka
tolska missionsläkare. I Frankrike
anordnas varj e år medicinska ut
bildningslU:1rser för missionärer både
vid Institut Catholique i P aris och
vid det katolska universitetet i Lille.

Likaledes anordnas ofta dylika kur
ser vid det belgiska katolska univer. sitetet i Löwen, vilket även upprät
tat en me.dicinsk utbildningsanstalt
i Kongo, vid Rotterdams, "Tiirz
burgs, Innsbruck s, Pannas och Frei
burgs universitet. I England har en
konvertit D : r Lamont ställt sig i
spetsen för en förening av kvinnliga
missionsläkare, som verka i Kina,
Mesopotamien och Afrika. Även i
Turin, "Tashington och Immensee
( Schwe,iz ) utbildas katolska mis
sionsläkare. Dessutom underhålla
salesianerna 6 medioinska utbild
ningsanstalter.

Den första katolikdagen i Kina.

Mgr. Constantini, den apostoliske
delegaten i Kina, har utsett en kom
mission, som skall vidtaga förbere
dande åtgärder för anordnande av
en kinesisk katolikdag, som blir
den första i sitt slag. Sannolikt blir
kongressen förlagd till Shanghai.
Den får officiell karaktär och skall
särskilt befatta sig med frågor an
gående ungdomsfosti:an och den
katolska pressen.

Eukaristiska kongressen i Kartago.

2 0,000 utländingar hava anlänt
till Kartago ( Tunis) med anledning
av kongressen, vari deltaga bl. a.
1 25 ärkebiskopar, biskopar och ab
boter samt 5,000 präster av alla na
tionaliteter. Den påvlige kardinal
legaten bereddes ett glänsande mot
tagande vid sin ankomst till Tunis'
hamn. Bland deltagarna märkas
lmrdinalerna Faulhaber och Hlond.
D et rumänska konkordatets ikraft
trädande.
Den 7 juni undertecknades i Bu
karest det rumänska konkordatet
av apostqliske nuntien och rumän
ske kultusministern och · trädde
omedelbart i kraft. Med denna
ratificering har en lång period av
osäkerhet nu nått sitt slut. ·
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