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JUL.
Stilla, o, stilla faller den vita snö sveper i dimmjuk skrud skogar och
land och sjö,
breder så gott över slummnde öde
markskung sin fäll,
si1·m· till härlig fest slott och gårdar
och tjäll.
Lyssnen, o lyssnen, klockornas bud
skap går
ut över världens oro, ut över tider
och år!
Vila i ljuvlig dröm, barn i din rno
ders famn,
drömmen skall fyllas av klangen,
budet i Jesu namn!
Lysen; o, lysen, tindrande stjärnor
små,
leden stegen till krubban I Barnet
på halm och strå,
Hem, som engång skall vandl'Cl k01·s
vägens tunga stig
kärlekens Honung är - kommen
till dig och mig..

Tänden, o, tänden, julljusens låga
skön!
Pyllen tempel och tjäll med jub
lande sång och bön!
Midvinterns mö1·ke1· djupt bytes till
ljus och fest,
om Du blott, Jesus, är allas vår vän
och gäst!
Om Du till boning fått hjärtats för
dolda vä1-ld,
om Du vå1· Konung är på levnadens
vcmdringsfärd,
då skall ej natten släcka jul-ljusens
långa md,
då skall ej ,klangen tystna, klangen
kring land och stad I
Då skall det e,vigt st1·åla - Jesus
ljuset kring oss,
om de ock slockna alla - }ordlivets
·
vita bloss I

SIGNE STENBÄCI{,
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D EN H L. E LI SA B E T H 12 31-1 9 31.
Tyskland begår detta år ett se
kelminne, som finner genklang i
hela den katolska världen, minnet
av den hl. Elisabeth, kallad ·Elisa
beth av Ungern eller Tiiringen.
Historien förtäljer, hurusom vid
Elisabeths begravning kejsar Fred
rik II trädde fram till båren, satte
kronan på den avlidnas huvud och
därvid yttrade: »Då jag icke på
jorden fick kröna henne till kej
sarinna, (Elisabeths morbror, ärke
biskopen i Barnberg, hade näm
ligen tänkt på att gifta bort henne
med kejsaren, vilket Elisabeth av
böjde), yill jag nu ära henne med.
en krona, såsom en drottning i
Guds rike». Är detta ej ett märk
ligt ord om henne, vilken ehuru av
furstlig börd velat vara den fatti
gaste bland de fattiga!
Elisabeth, dotter till Andreas II,
konung av Ungern, och hans gemål
Gertrud, föddes år 1207 i Pressburg,
Ungerns dåvarande huvudstad'. Nå
got som vi nu ha svårt att fön1tå
år att hon vid fyra års ålder. av föi·
äldrarna trolovades med sonen till
lantgreven i Tiiringen, Ludvig, och
fördes till hovet f Eisenacl1 för .att
där uppfostras tillsammans med
sin blivande gemål. Andra tider,
andra seder.
I sin nya omgivning ådagalade
hon dock sådana tecken på from
het och fromt sinnelag, att hennes
närmaste fällde yttrandet: »Bätt
re passar hon för klosterlivet än i
en världslig miljö». Det är förvå
nansvärt huru tidigt barn kunna
ha förståelse för Gud· och det över
naturliga, men nåden vilar fördold
i barnets själ liksom sädeskornet i
jorden. Detta utvecklar sig förmån
-ligt under vårens och solens värmande inflytande, så också nåden
genom uppfostrans och det goda
exemplets· inverkan. Barnets kropp
kommer från 111odern och modern
är därför barnets hem. Så finner
också själen, kommande från Gud,

sin vilostad i Gud. Detta visar sig
i hög grad hos Elisabeth.
Hon var dock av Gud 'förutbe
stämd att leva i världen, för att
vara ett exempel för andra och då
.hon vid 13 års ålder hör sin mo
ders olyckliga död för mördare
hand, finner man i henne redan ett
mönster .av kärlek, saktmod, öd
mjukhet och tålamod. År 1221
blev hon förmäld med sin påtänkta
gemål, Ludvig av Tiiringen. Det
var icke nog för det unga paret att
enbart älska varandra, utan att tän
ka på själen och kärleken till Gud,
nej, det är just detta sista som
åstadkommit det underbart tl'ogna
och vackra familjelivet på Wart
burg, där den innerligaste männi
skokärlek förenas med det ömmaste
rena familjeliv, där fromhet och
tillgivenhet för varandra fann öm
sesidigt stöd, där -allvar och skämt
i vackraste hal'moni bodde endräk
tigt i hjärtat _och omväxlande kom
till uttryck. Ludvig och Elisabeth
förmanade varandra att framskrida
på fullkomlighetens väg, uppmunt
rade varandra i Guds tjänst, - de
ville vandra tillsammans i livet, så
att de även kunde bliva tillsam
mans i all evighet. Med
gemåls
vetskap och samtycke tillbringar
hon dagen under kärleksverksam
het och arbete för de fattiga och
många nattliga timmar under bön
och samtal med sin Herre och Fräl
sare,
Familjelivet var hennes första
och käraste uppgift och under sitt
korta äktenskap ble,, hon moder till
fyra barn. Familjekretsen sträckte
sig för henne likväl längre än blott
och bart till de egna, ty vi läsa om
henne att hon bar· omsorg om andra
i sin omgivning, isynnerhet de fat
tiga. Då- hennes gemål en längre
tid ·är borta i tjänstegöromål, tager
hon sig särskilt an de behövande
och under en hungersperiod bistår
hon dessa till den grad, att hon för-
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brukar alla förråd av säd, säljer
dy1marheter och egendom - ingen
invändning från föräldrarnas sida
fick komma i fråga - hjälpa och
bistå skulle hon. Riddarna vid ho
vet betrakta hennes hjälpverksam
het som överdrift och klaga såsom
ämbetsmän över hennes välgören
het hos den återkomna mannen,
men den fromma Elisabeths vär
diga make svarar dock endast: »Jag
vill ej förbjuda och kan icke kland
ra en sådan välgörenhet, som en
dast medför himmelsk välsignelse.
- Nöden var stor denna tid. -

till Gud. Elisabeth stiftade särskil
da anstalter för fattiga och över
givna barn och behandlade dem
som sina egna. Hennes ömma vård
om de mest behövande var mönster
gill, liksom också mer än en mo
ders, som har den största omvård
naden om de olyckligaste och
krymplingarna.
Detta syntes verkligen gå till yt
terlighet och överdrift, men oaktat
många klandrade henne, vågade
dock ingen förbjuda henne. För
all nöd hade hon hjälp och ehuru
hon i vissa fall syntes göra sig

"\Vartburg i snö.

Elisabeth upprättar sjukhus, tager
hand om föräldralösa och sjuka
barn samt stiftar försörjningsan
stalter och barnhem.
Om någon har Kristi ande, skall
denna giva sig tillkänna isynnerhet
i förhållandet gentemot barnen.
.Människans kärlek och Guds kär
lek mötas i ett litet barn. Detta
gäller icke blott egna barn, ej hel
ler välklädda och välvårdade barn,
ty häri finner en sinnlig kärlek ofta
sin tillfredsställelse - även djuren
älska sina ungar. Men att älska
främmande. barn, även om de i det
yttre verka frånstötande, detta är
sann kärlek och kristlig tro och
torde finnas där man är berättigad
att påträffa levande tro och kärlek

blind, hade hon dock öga för allt
och alla. - Hon understödde ej
lättja, men sökte skaffa arbete åt
arbetsvilliga, sysselsättning åt dem
som skydde och flydde arbetet, ma
nade dem till eftertanke och bätF
ring, och förlänade bistånd åt verk
ligen behövande.
Då inträffade plötsligt mannens
död. Han hade följt med korsfarar
hären men dog i Italien som ett
offer för pesten. ElisaJbeth klagade
visserligen bittert liksom andra än
kor, men med undergivenhet för
Guds vilja. Gud visste vad han vil
le: lösa henne från allt jordiskt upp
till den heligaste, fullkomligaste
hängivenlwt åt Gud. Ämnade . hon
giva sig åt Gud, var tillfället inne
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nu och man Jäser hurp hon fattar
och förblir trogen beslutet att över
giva allt världsligt för att uteslutan
de leva för Gud. Omständigheterna
i hennes omgivn·ing medverkade
därtill, ty svågern Henrik, som var
förmyndare under sonens minder
årighet, fråntog henne regentska
pet över landet, drev henne bort
från slottet vVartburg och förväg
rade henne det nödtorftiga för hen
nes eget och barnens underhåll.
Utdriven ur slottet irrar .hon om
kring i Eisenach, där invånarna
hade fått befallning att ej taga emot
henne; och finner tak över huvu
det i ett svinstall. Då hon vid mid
nattstid hör klockorna ringa i ett
nä1,beläget franciskanerkloster, fin
ner hon mod att begiva sig dit och
bedja munkarna sjunga Te Deum,
emedan hon befunnits värdig att
lida.
Hennes liv blev ett kvinnoöde,
som med sin lugna glädje och sitt
djupa lidande tager hela vår med
känsla i anspråk. Ett sådant liv
genomleves och upprepas kanske
ofta i världshistorien av hundratals
andra hustrur och änkor, vilka för
bliva obemärkta, men över Elisa
beths liv vilar en glans som efter
700 år ej förbleknat. Och om hon
nu lyser som en stjärna på vår stig,
är det emedan hon visste att ösa ur
själva källan, barmhärtighetens sol.
Att älska människorna var för hen
ne att älska Gud och för Guds
skull. Hon ägde en ovanligt rik och
vittfamnande kärlek till Gud, en
kärlek som förde den svaga kvin
nan till fullkomlighetens gränser
och välgörenhetens höjder. Däri
ligger nyckeln till allt vad vi ej för
stå hos Elisabeth.
Ett år förgick i nöd - vad hon
förtjänade på sitt handarbete räck
te till för henne och hennes barn,
till dess Henrik åter kom på bättre
tankar och återskänkte henne det
forna \Vartburg. Här trivdes hon
dock icke längre. Då nu barnens
framtid var säkerställd, kunde hon
själv leva för sina skyddslingar och

hon drog sig tillbaka tiII Marburg
tillsammans med de tvänne trotjä
narinnor, som följt henne under
hela hennes liv.
På detta sista hjältemodiga livs
stadium är hennes kärlek till med
människorna övermänskligt stor, så
att dikt och konst ej funnit uttryck
nog därför. - Nu gör hon sig ett
me.d de fattiga, hon är själv fattig,
och vad svågern ännu måste avstå
åt henne flyter över i de fattigas
händer. Att giva och skänka är
hennes liv, hennes lidelse. Får hon
blott skänka penningar i mindre
belopp, vet hon råd, de fattiga skola
komma oftare. Då allt, till och med
brödet blir' mera knapphändigt till
mätt, och hon ej längre får lov att
giva, blh hon sjuk av ostillad kär
lek till andra.
Belöningen för detta uteblir icke
och Kristi blick strålar emot hen
ne ur de nödlidandes öga. Hon hit
tar på nya utvägar, hon tager en
sjuk gosse till sig och vårdar ho
nom med egna händer. Så gör hon
med den ena efter den andra och
besannar Kristi ord: » Vad I haven
·gjort den ringaste bland de mina,
haven· I gjort mig». Och det blev
'henne givet att under sin kärleks
verksamhet skåda Kristus i egen
person, betäckt med lidandets
mantel.
I konsten framställes hon ofta
med rosor i famnen. Detta härsta;m
mar från en berättelse att hon på
väg till de fattiga med olika kär
leksgåvor mötte sin make, som frå
gade vad hon förde med sig. Svaret
blev: Rosor för att binda en krans.
I verkligheten skulle- då endast le
vande rosor kommit till synes. Ett
bevis på huru Gud bekräftat den
fromma tanken och förklaringen
att den goda gärningen är liksom
en vackert doftande blomma, en be
haglig frukt inför Gud. Legenden
går dock icke väl ihop med hennes
makes ädla drag, emedan han läm
nade sin hustru full frihet i kärle
kens tjänst.
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Rosor i form av jordisk kärlek
mötte hon själv bra få på livets
väg; hon kände mest törnen. En _
hård ,skola för själens liv hade hon
att genomgå under sin fromme, lär
de, andlige ledare Conrad. Denna
lade ytterligare sten på bördan, då
han mot slutet av Elisabeths liv ålade
henne att avskeda sina tvänhe tro
tjänarinnor och gav henne i stället
tvänne andra. Den ena gav Elisa
beth ständigt tillfälle att öva sig i
ödmjukhet, den andra i tålamod,
tills hon ändar sitt förtjänstfulla
liv den 19 november 1231, endast
24 år gammal.

I allt detta är hon en stor läro
mästarinna för vår tid och alla ti
der, ty om man ej i vår tid kanske
för mycket talar om kärlek och väl
görenhet, så står det ej bättre till
med kärlekens dygd än tidigare.
Men Elisabeth övade kärlek. Hon
är vid sidan av den hl. Franciskus,
i vars anda hon levde och vars fot
spår hon troget följde i den tredje
Orden, en av trettonde, århundra
dets mest bemärkta och framträ
dande personligheter.
Joh. van Gijsel.

DA LUMKLOSTER;
Et af de betydeligste og fornemste
Kvindeklostre i Danmark var Da
lumkloster. Det ejede udstrakte
Besiddelser paa Fyn, .Erp og Lol
land, ja det overgik endda -Broder
klostret i Odense. Det lyder me
·sten som et Eventyr, at Klostret
skulde have haft Indtregter af 250
Gaarde. Og alligevel er det sandt.
Der findes · nemlig en Jol'de'bog f01·
Dalumklostu fra Aaret 1533. Hvad
der ifplge den svaredes til Klostret,
er efter kyndiges Udsagn tilstrrek
keligt til at underholde 50 Perso
ner. - Men saa stor har Husstanden
sikke1t - ogsaa vreret. Korspstrenes
Navne fra den Tid kender vi. Det
er fplgende: Karen Skinkel, Do
. rthe
Pors, Karen Ulfeld, Marine Ulfeld,
Anne Knudsdatter, Kirstine Skeel,
Kirstine Clausdatter, Margrethe
Hansdatter, Sidsel Bille, Margrethe
Hansdattfr Il., Sidsel Tegenhus,
Margrethe Szinkel, Margrethe Niels
datter af Aneskov, Margrethe Nor
bye, Anne Lange, Marine Valken
dorff, Anne Urne, Anne Friis, Ka
rine Rantzau, Magdalene Hansdat
ter, Anne Hoidtfeldt, Margrethe
Clausdatter, Johanne Hansdatter,
Anne .Jakobsdatter, Karine Jens-

datter, Sophie Knudsdatter, Alhed
Friis, Gertrud Stiesdatter. Naar vi
antager et lignende Antal af tje
nende Personer - Konversspstre
og andre - er vi allerede oppe paa
60. Endvidere ved vi, at omkring
1500 de to Spstre Friis, Anne og
Adelheid, indtraadte i Klostret, den
ene 7, den anden 11 Aar gammel.
Men kunde nemlig dengang med
pavelig Dispens indtrrede i Klostret
i 6 Aars-Alderen og aflregge Profes
i 13 Aars-Alderen, som vi ved det
fra Maribo Birgittinerklostrets Hi
storie. For Klostrets Prior og Mpller
skulde der ogsaa sprges. Endelig
havde Dalum et »Gresteri», mange
fattige fik deres daglige Brpd ·ved
Klosterporten, og 1533 skulde Klost
ret ovenikpbet underholde Friis' og
Valkendorffs Familie. .Teg holder
det for sandsynligt, at c. 100 Per
soner ved Aar 1533 hai· faaet deres
daglige Mad fra Klosterkpkkenet.
Saa forstaar man lettere den gamle
Jordebogs Optegnelser. Klostret
slmlde faa: 8 Lester Malt, 16 Tre
melt Humle, 1 Td. Havregryn, 3 Tel.
Byggryn, 3 Td. Boghvedegryn, 10
Td. Smpr, 4 Lester Mel, 4 Td. laget
Sild, 6 Td. rpget Sild, ½ Lest saltet
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Torsk, 20 Vordher Kabelag, 10
Vordher Laugher, 6000 Hvilling,
1 ½ Td. Aal, ½, Td. Syelleflresk,
1 ½, Td. �rter, 2 Skp. Senop, 3 Td.
Eddike, 1 Td. Olje, 1 Td. Mjpd om
Julen, 5 Mark til Hvedebrpd, 9
Skyngkiortel aarlig, om Fasten og
Advent hver Dag fersk Fisk, ½,
Lest Salt, 2 Td. Lys, 40 Mark paa
St. Knudsdag, 20 Sider Flresk, 100
Svin deraf 20 levende, 10 Kper, 60
Faar og Lam, 300 Hpns, 60 fede
Gres, hver Uge mellem Paaske og
Pinse ½ feJ1sk Okse, 10 01 �g, hver
Kpddag mellem P.inse og Mikkels
dag l levende Lam, hver Fastedag
1 Spand s0d Mrelk, 20 Lester Kul,
300 Lres Ved, til Smaating 50 Mark
ved Mikkelsdag, hvert Aar 4 Stk.
Hardenicht, 100 uldne Faareskind,
10 Kerver Hpr, 1 Td. Lpg. 1)
Dalumkloster betegnes i alle Pa
vebreve som et Abbedi af den hel
lige Bened.ikts Orden. Allerede den
3. Juni 1341 kaldes det et Aibbedi.2)
Omkring 1414 nrevnes en Albbedisse
Inger Nielsdatter. Sidste Gang om..:
tales en Abbedisse d. 7. April
1487. 3) Netop i disse Aar gennem
gik St. Benedikts Orden en haard
Krise. her i Landet. 4)
Vest for Gpttingen ligger Abbe
diet Bursfeld, der var stiftet 1093.
I 1433 blev Klostret r.eformeret af
Johann Dederoth af Minden. Un
.der hans Efterfplger Johannes Ha
gen stiftedes d. 1. Maj 1446 den
saakaldte Bursfelde-kongregation,
der havde en meget streng Regel,
og hvortil forskellige Klostre i
Tyskland, Belgien, Holland og Dan
mark sluttede sig, saa at Kongrega
tionen allerede under Johannes Ha
gen talte 36 Munkeklostre, som se
nere voksede til 230.
Det fprste Kloster i Danmark,
der sluttede sig til Burfeld-Refor
men var Skovklostret ved Nrestved,
men det lykkedes fprst efter mange
og haarde Kampe. De adelige Med
lemmer af Klostret interpellerede
baade Konge og Pave. De beraabte
sig paa, at de havde aflagt deres
Ordenslpfte paa den davrerende Or-

densobservans og ikke paa en stren
gere. Skpnt Reformpartiet var i
Flertal, varede Striden i flere
Aar. Tilsidst traf Rom den Bestem
melse, at Skovklostret kunde antage
Reformen og de utilfredse skulde
spge sig et andet Kloster. De fleste
af den1 gik til Ringsted, der aldrig
sluttede sig til Reformen, og nogle
til Odense, efter at Benediktiner
prioratet var blevet oprettet igen.
Men i Odense havde man ogsaa
saa smaat trenkt paa at antage
Bursfeld-Reformen. Dog nu gjorde
Nrestvedmunkene Oprpr, idet de
gjorde greldende, at de netop var
komne til Odense for at undgaa
Reformen. Ingen Forhandlinger
frugtede. Man maatte vente indtil
de reformfjendtlige Nrestvedianere
havde lukket deres 0jne. Nu kun
de Reformen ogsaa i Odense gen
nemfpres.
Alle disse Reformbestrrebelser
fandt ogsaa Ekko i Spsterklostret i
Dalum, men et meget svagt Ekko.
Der fandtes kun to Spstre, Anna
Hindzadoth (Hansdatter) og Kathe
rine, der vilde fpre et strengere Liv.
De anklagede baade Abbedissen. og
de andre .Spstre i Rom, at de ikke
mere holdt Reglen, og ikke mere
levede saa fromt, som man fpr hav
de gjort det i Klostret. De paastod,
at baade Albbedissen og forskellige
Spstre fprte et verdsligt Liv, saa
at de i deres Samvittighed fplte sig
tvungne til at spge et Kloster, hvor
der fandte,s en strengere Observans.
Paven gik ind paa deres Anspgning,
og hele Sagen skulde ordnes af Pri
oren i Antvorskov og Provsten i
Viborg.5)
Hvis Prioren Ulpho Petri endnu
havde vreret i Live, havde Reform.
spstrene i ham fundet en Stptte.
Men Magister Klaus Andersen var
Modstander af enhver Reform.
Det synes, at den omtalte For
standerinde var Klostrets sidste
Abbedisse. Hun fik ingen Efterfpl
gerske paa Abbedissestolen, og For
retningerne varetoges fra nu af af

Klostrets anden Foresatte, Priorin
den, som kun var en Skyggefigur
af Prioren, der holdt Tpjlerne i sin
Haand.
En .meget kendt Priorinde var
Dorothea (Pors?), der i 1514 maat
te fpre Klage i Rom mod Otto Hen
niksen Gyldenstjerne"). De to sid
ste Priorinder var Anne og Adel
heid Friis (dpd 1572 og 1580), der
fik fs,,lgende lndskrift paa Grav
stenen:

eller Aftenen skulde ved Siutningen
af Middelalderen ofte synges en
Antifon7). Ligesom Munkene skulde
ogsaa Spstrene afskrive de forskel
lige Bpnnebpger og forsyne dem
med smukke Billeder og Initialer,
hvor enhver havde Lejlighed til at
prpve sit Talent. Det var ogsaa
Dalumspstrene, · der skulde forfrer
dige alle Slags Messeklreder og Al
terduge for hele Odense og Omegn.
Altsaa Arbejde · mere end nok, saa

Dalumkloster med den nye Kirke.
To Jomfruer, Spstrc og Priorisser,
Gudfrygtige, Velbiurdige af de Friser,
Alhed og Anna, deres Legeme her roer.
Deres Sj�le hos Gud i Himlen bor.
Fra Barndoms Aar til Dpdscns Tid
De levede her og ti ente Gud· med Flid.

Priorinderne havde ikke noget
ydre Tegn paa deres Vrerdighed,
Abbedisserne kunde ved. visse Lej
ligheder brere Krumstaven.
Hvad bestilte Spstrene? Betyde
ligt mere end de fleste moderne
Damer. Til den <laglige Messe skul
de aHe indfinde sig. Timebs,,nnerne
af de forskellige »Tider» tog mere
end 1 Time; om Eftermiddagen

at man nresten urna forundre sig
over, hvorledes Nonnerne kunde
fuldfpre alt dette. Naar dertil kom
mer en Slags Undervisning for ade
lige unge Damer, saa var hele Da
gen optaget. Jo Faren laa nrer, at
man baade stregede Timebpnnerne
og andre Fromhedspvelser for at
kunne naa det daglige Pensum.
Abbedissen skulde vrere en Moder
for sine aandelige Dptre, tale nied
dem, opmuhtre dem, trpste dem.
Hendes Plads var inden for Kloster
muren. Men da de fleste middel
alderlige Kvindeklostre havde en
stor 0kononii og besad Gaarde
rundt omkring, maatte der vrere et

Bindeled meJiem Ahbedissen og
Yderverdenen. Det · var Klostrets
Pnest, der i de forskellige Ordener
tituleredes forskelligt. De hyppig
ste Betegnelser var Prior og Provst.
Hvis der fandtes Mandsklostre af
samme Orden i Nrerheden, blev
Prresten ofte taget derfra, men der
gaves ogsaa Undtagelser.

rup, Brylle, Aasum, Bjerge, Vin�
dinge, Hindsholm, Skovby, Skam,
Lunde, Gudme, Salling, Baag- og
Vends Herred, .tErp, Lolland. Prio
ren maatte alle regne med. Men
han kunde ogsaa bukke under for
Fristelsen at tilrane sig haade Magt
og Gods, hvac:j. der tilsidst ogsaa
skete i Reformationst1den.

Den fprste. Prior, vi kender, hed
Dalumklostrets Prrest kaldtes
.Jahannes. I Striden mellem Kon
Prior. Man gaar vel ikke fejl, naar
gen og .Jakob Erlandspn havde han
man antager, at . Be�ediktinerprio
stillet sig paa Kongens Side. Pave
ratet i Odense har stillet forskellige
Ptrester til Raadighed for Dalum. - ·Ciemens . IV havde udnrevnt en
egen _Kardinallegat, Guido, som i
Der var dog ingen af dem, der ind
selve: Landet skulde underspge og
to.g Priorstillingen, maaske med
mregle. En Fplge deraf var Dalum
Undtagelse af Ulpho Petri af Slreg
priorens Bandlysning i 1266.
ten Mule ( dpd 1456). Paa Grav
stenen . fremstilles han i gejstlig
I 1366 ldager Prioren i Dalum,
Dragt, med bart Hoved og raget
Niels, til Urban V over, at han og
Krone, i venstre Haand, en Kalk,
hans Kloster har lidt Ove'rlast. Pa
som han velsigner med tre Fingre
ven befaler nu Biskoppen i Odense
af den hpjre Haand. Af hans Eftei·
at skaffe Klostret det rpvede til
fplgere tilhprte ikke en eneste St.
bage 8). 1 Den davrerende BislKop af
Benedikts Orden.
Odense synes ikke at have vreret
meget from. Thi i 1365 havde Val
Prioren i Dalum var en stor Mand
demar Atterdag bedt Paven om at
og betragtede sig ogsaa sqm saadan.
Hytte Biskop _Erik .Jensen ml af
Jo, han kunde fple Kraft i sig til
Riget, da han':var en Fare for J\on
at tage Kampen op med Benedik�
gen og en Skandale for sin Kfrke.
tinerne og Iiele Odense Gej stlighed,
Urban V svarede Kongen, at det
som vi ved fra omkring Aaret 1340,
ikke lod sig gpre med det samme,
hvor Dalumklostrets Prior vilde
men ved given Lejlighed skulde han
lep.e hele Bispevalget.
Jrnske derpaa.
Det var egentlig en Selvfplge.
Fra 1441-1456 var Olaf Petersen
Spstrene i Dalum rekruteredes af
Mule ( Ulplw Petri) Prior i Dalum.
Landets fprste og fornemste Slreg
Indtil denne Tid havde Nonnerne
ter. I den anfprte Spsterfortegnelse
levet fromt og gudfrygtigt. Men
finder vi de fineste · Navne. Herved
med hans Efterfplger /(laus An
var Forbindelsen med de fprende
dersen begynder Forfaldsperioden
adelige Familier tilvejebragt. Da
( 1466-1 497). Vel nedstammer han
lumklostrets Prior betpd noget;
fra en fin Familie ; hans Fader var
hans Ord gjaldt meget. D'e t var og
Anders Eriksen til Krogsbplle og
saa ham, der fprte det pverste Til
hans Moder Fru Mette Pallesdatter.
syn med Gaardene, da Abbedissen
Vel staar hans Navn stpbt paa Kir
slet ikke eller yderst sjreldent skul
keklokken i Sanderum. Men han
de forlade sit Kloster. At have Til
kan ikke frikendes for Tidens Onde,
syn med Afgifterne fra 250 Gaarde
Nepotisme, idet hans Broderspn,
vil sige noget. Det Vl)-1' Gaarde i
Anders Ulfeldt, der ikke .var prreste
Hjallese, Bellinge, Hunderup, San
viet, bestemtes til hans Efterfplger.
dermh, Dyrup, Hpjme, Elmelund,
Magister Klan s Andersen vilde gprr
Ravnebjerg, Kragemose, Bpllemose,
Priorpladsen nrermest til en For
Vosemose, Knudstrup, Ubberup,
sprgelsesanstalt for sin Familie. Set
Brehdekilde, Fangel, Nprre Syn
fra dette Synspunkt var de to D:adelse, Stenlpse, Verninge, Tomme-
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lumsnonners Klage i Rom slet ikke
uberettiget, da Abbedissen ikke vo
vede at sige noget. Anders Ebbesen
Ulfeldt ansaa sig endda for Lens
mari.d af Klostret og skrev sig til
Dalwn og Oregaard. Ss,jstrene fik
slet ikke deres Indtregter ; dem be
holdt Ulfeldt for sig selv, idet han
n�jedes med at give dem en Del
af Renterne som Almisse. Men 1502
blev han afsat. Han var gift med
Helvig Hartvigsdatter. Nu fik Klo
stret atter en nidkrer og dygtig Prior
i Jens Andersen Beldenak, den se
nere Biskop. Efter ham bliver llfo
gister Jolian Valkendorff Forstans
der paa Klostret. Stakkels Dalum !
Stakkels S�stre !
Kristian Il behpvede Penge. Der
for pantsatte han kort fpr sin Flugt
i April 1523 Dalumkloster for 1000
Daler til Albert von Goch, der havde
vreret Borgmester i Kpbenhavn 1517
og senere Tolder i Falsterbo. S�
strene maatte altsaa skaffe disse
Penge.
Samme Aar paalregges det M.
Johan Valkendorff som Lensmand
paa Dalumkloster at vedligeholde
St. Clara Kloster i Odense. I 1523
fastsrettes i Kolding hvor mange
Forsvarere, indenlands og uden
lands, Bisper, Prrelater og Riddere
skulde stille til Kongens Tjeneste;
for Dalumklostrets V edkommende
var det indtil 4 Ryttere, indenlands
og udenlands. 1528 fik Johan Friis
Borgleje paa Dalumkloster for Livs
tid, som stadfrestedes den 25. Ja
nuar 1530. Den 9. Juli 1534 valg
tes Kristian 111 ogsaa af den fynske
Adel til Konge i Hjallese, og Johan
Friis af Hesselager, der havde Borg
leje i Dalum, skulde overbringe
Adelens Hyldest til Kongen. Men
det var for meget for Borgerslmbet
i Odense. Johan Friis slmlde drre
bes. Under Anfprsel af Skrredder
Henrik Skrrep stormede og indtog
de Dagen efter, d. 10. Juli ·1534,
Dalum kloster. Da de ikke kunde
faa fat i Friis, gik deres Forbitrelse
ud over de vrergelpse Nonner, som

d e paa det voldeligste mishandlede ;
en Del af Klostret blev ogsaa brrendt.
Men Skrredderen og 3 af hans med
skyldige maatte bpde derfor med
Livet. En Uge senere, den 17. Juli,
blev de hrengt paa Klosterhavens
Bakke. Herrned skulde Dalum
klostrets Historie vrere afsluttet,
men det er den ikke.
Thi Dalurnklostret er det fprste
- og hidindtil det eneste - Klo
ster i Skandinavien, der efter 4
Seklers Forlpb er givet tilbage til
sin oprindelige Bestemrnels�10 ) . I
Majmaaned 1931· har Klostret alle
rede kunnet fej:re sit fprste Jubi
lreum i den ny !Era. Hvem havde
den 8. Maj 1906 kunnet ane, at
St. Hedvigs Spstrene om 25 Aar
allerede vilde have en egen dansk
Provins med Moderhus i Dalum?
Kun en Flpj · af det nuvrerende
Dalumkloster sta:mmer fra Middel
alderen, i det mindste Grundmure
ne. Den har hprt til Priorboligen11 )
eller til en .anden af Klostrets Ud
bygninger. Det gamle Kloster var
bygget sammen 111ed Kirken, som
de forskellige Udgravninger har
godtgjort.
Ogsaa Kirken har mange Gange
skiftet Ejer efter Reformationen.
Fprst kom den med Klostret til
Kranen, derefter til Jens Larsen
og de senere Ejere af Christiansdal,
derefter til forskellige Privatperso
ner1 2 ), indtil den i 1912 blev kpbt
af Dalum Kommune.
Kirken er i den sidste Tid gen
nem 4 Aars vedholderrde Arbejde
f prt tilbage til sin oprindelige Skik
kelse ( 1926-1929), og Dalum har
nu en af de smukkeste Kirker: Kir
kens Lrengde er 33 m, Bredden 11 ½,
og Hpjden 9½, m. Under Restaura
tionsarbejdet stpdte man· foran Al
tret paa 3 Grave fra Nonnetiden.
De to indeholdt betydelige Rester
af Lig, men den 3. Kiste var fuld
kommen tom og har altid vreret
tom.
Hele Kirken blev restaureret, den
oprindelige Arkitektur fremdraget,

KaHnnaierierne isfandsatte. Paa. en
af Hvrelvingerne lreses:
Hoc op. Kamllus fecit.

P. D. Steidl.
1 ) Jakob Hansen »Dalnm-Hj alleseavis»
1922 No. l-------0.
2 ) Acta Pontificum Danica VI 498.
3 ) Actå Pontificum Danica IV 394.
4 ) Det er derfor nrigtigt, hvad Dan
gaar·d og Forfatteren af Artiklen i »Credo»,
Marts 1931 S. 76 skriver. I Dalum har <ler
ikke v�ret Augnstinernonner, men Bene
diktinernonner.
5 ) Acta Pontificum Danica IV 394 :
i,Quod alias dicte domns sen monasterii
moniales secundum ordinis institntam re
gnlam bene et virtuose vivendo operam
de<lerint, tamen j ;i- n propter vitam inordi
hatam tam abbetisse quam aliarum sororum

in dicto loco commorantinm, qne faxatis
habenis in mala farna ordinem et domnm
ipsam denigrarunt.»
6 ) Acta Ponti-ficum Danica VI 65 ff.
7 ) P. D. Steidl "Vor Frues Sange>> 83�
229.
8 ) Acta Pontificum Danica I 287.
9 ) Acta Pontificum Danica I 285.
10 ) Selvfplgelig uden de 250 Gaarde,
uden Kirke, uden Mplle, uden »G�steri».
11) Saaledes Forfatteren af Artiklen i
»Fyens Stiftstidende» af 6. Dec. 1929.
12 ) Som et Kuriosum kan anfpres, at
Kirken 1906, da Dalumkloster kpbtes af
Heclvigsspstrene, ogsaa blev tilbudt dem af
den dav�rende Ejer gennem en Mellem
person. Men baade Spstrene og j eg, <ler
f�rte Forhandlingerne, fandt det af mange
Grunde uheldigt. Hvorledes havde Spstre
ne kunnet klare Restanrationsa;rbej det, <ler
sikkert har kastet mange Penge. Spstrene
vilde hellere bygge deres egen Kirke.

H I ST ORI E 0 0 SAN· N H E T.
Vi taler om historie og sagn, som
motsetninger. Historie er sannhet,
sagn er mer eller mindre dikt. Mon
vi ikke stoler for blindt p å histo
rien? Så vi ikke ofte at de herde
drog barnelreren vår i tvil? Nye
kilder kom op i dagen og gjorde
ti1 1$6gn det vi trodde var sant. Det
vilde vrere naturlig å tro at sam
tidens vidner om hendelser i histo
rien var mest å lite på. Ingen ting
er mer urett. Samtiden våger ofte
ikke frem med sannheten. Den blir
dulgt ti1 gavn for menråd og svik.
Hvorfor vet vi så lite enda om
verdenskrigen, om det som lå bak
den? Napoleons historie har ti gan
ger st$6rre plass i lrereb$6kene våre.
Hvorfor vet vi f$6rst i våre dager
sannheten om Karl den tolvtes d$6d?
J eg vil i dette stykket ta op
nogen almindelige kjensgjerninger
om pavefamilien Borgia, den mest
bakvaskede i historien, og . med
urette, det er de fleste historikere
nu enige om.
Hvad er årsaken til at samtid
og eftertid så skammelig har til
sulket Borgiarettens eftermrele? Det
er mangt. F$6rst er det det hatet

som den rivaliserende storretten
Orsini bar til retten: Borgia, som
pave Aleksander den sjette Borgia,
sammen med spnnen Cesare, på få
år gjorde til den mektigste i Euro
pa. Orsiniretten nyttet alle midler
til å la dette arvehatet slå ut i lue.
Så er det adelsherren Johan
Sforza, som Lucrezia, pavedatteren,
var »gifb med en stund (hun var
tolv år den gangen). Politiske grun
ner lå bak dette giftermålet, og av
politiske grunner blev det også an
nulert samme året Men Johan
Sforza svor hevn og blev Borgias
verste . fiende. Mange skaml$6se og
grunnl$6se sk.rpner om familjen
Borgia satte han ut. Sen�re angret
han og tok alt tilbake, men da
hadde sladren fått feste hos folket.
Ikke minst Luther, og andre f$6rere i reformasjonsbevegelsen, hjalp
iherdig til med å helde olje på
ilden. Det gjaldt for dem å sulke
til p avestolen. Lutherdommen stod
eller faldt med det.
Så er det i senere tid Victor Hugo,
som i sitt iber$6mmelige verk om
Lucrezia Borgia gj$6r henne til den
mest renkefulle og djevelske kvin�
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ne i historien. Men Victor Hugo
er ingen historiker.
FS')rst nu, 40 år efter, har Lucre
zia Borgia fått full opreisning.
Ifj or kom ut i Frankrike en bok:
»Lucrece Borgia-P (Nouvelle Revue
Critique), av den kjente histori
keren Funck-Brentano. Han har
fS')r gjort sig bemerket ved å gjen
drive lS')gnen i den franske historie.
Således i sitt verk »l'Ancien Re
gime», der han syner klart at sann
beten om . det franske kongedpmme
er forvrengt av senere historikere,
til gagn for de republikanske ideene
som den store franske revolusjon
skapte.
Hans bok om Lucrezia Borgia er
et mesterverk. Fra ende til anden
lrnldkaster han alt det vev og vås
som Victor Hugo diktet op om Bor
giafamiljen. Og det forunderlige er
at han stS')tter sig netop på samme
kilder som Hugo legger til grunn
for sitt arbeide.
Funck-Brentano legger sig ikke
efter å · renvaske Borgias overhode,
paven, Aleksander den sjette, for
det han med rette har skylden for.
Alle er enige om at Aleksander var
en dårlig pave, sikkert den mest
uverdige som satt p å Petri Stol.
Men han minner hare om det uret
te i å dpmme det sekstende århun
dre i Italia ut fra vårt syn idag.
Vi må buske på at renessansebe
vegelsen, som netop da kulminerte,
hadde medfprt en stor dekadanse
i moralsk forstand, s::Brlig i ltalia.
Det var en tilbakegang til den gres
ke hedendommen, som kom i hevd
igjen i opdragelsen på bekostning
av den kristne lrere, som hadde
blomstret i langt stprre grad i Mid
delalderen. Frillelivet blev alment.
Paven selv hadde friller og barn
med dem. Han var usedalig, og
mangt andet, et udyr efter vårt
syn. Men hvad vilde vi si idag, om
en prest talte fra prekestolen i sam
me rå og ufyselige vendinger som
Luther, i kampen mot sine mot
standere?
Trangen til overlevnet og tpiles-

lpshet i seder overgik endog det
gamle hedenske Rom. Selve pave
hoffet gik i brodden med lukulliske
gilder.
Aleksander VI. var i langt stprre
grad statsmann enn prelat. Alle
hans interesser lå i politikken. Hans
store drpm var å gjpre Kirken til
den stprste verdslige makt. Det blev
hans egen undergang, og Kirken
tok skade av det - til gagn for
Lutherdommen.
Funck Brentano prpver heller
ikke å renvaske Cesare Borgia, pa
vesS')nnen. Han var en meget klok
statsmann, men brutal og rerelps,
når det gjaldt egen vinding. Men
endog han er skyldlps i meget av
det historien anklager ham for, så
ledes i drapet på broren. Juan,
hertug av Gandia. Orsini::Btten stod
tvillpst bak ugjerningen. Mistanken
fal t også f�rst på den, men Cesare
var hatet og fik skylden. Det er å
merke at den berpmte historikeren
Pastor (forf. av den store pave
historie på ti bind), hevder at Or
sini er skyld i d�tte drapet.
Funck-Brentano gjendriver man
ge andre sagn om familien Borgia.
Jeg kan ikke her gå inn på alle,
langt mindre legge frem alle de
prov som forfatteren fprer for det
han sier. De som pnsker å se det,
må lese !boken. Jeg skal 1b are i
få ord nevne nogen av de vrerste
skrS')nene som er satt ut Om Borgia.
Historien forteller at Aleksander
VI., fpr han drog ut på en uten
landsreise en gang, la styret av hele
pavestolen i hendene på Lucrezia.
Lucrezia var en klok kvinne som
allerede mange ganger badde vist
stort klarsyn i politik.le Men nu
heter det berit frem i det pavebrev
som gir Lucrezia denne prokura, at
» i vanskelige avgjprelser skal hun
rådfpre sig med kardinalen av
Lissabon». Lucrezias prokura gjaldt
desuten bare sivile saker. Kirke
styret hadde hun selvsagt ingen
ting med.
Vi har videre skrpneil om den
nattlige orgie i Vatikanet, der
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»femti skjs,iger skulde ha danset
nakne til fryd for paven og Lucre
zia». Burckard, som . forteller i de
taljer om dette gildet, var selv ikke
vidne til det. Hans uttalelser er
opspinn fra ende til annen. Andre
har fortalt om samme festen, så
ledes en viss Matarazzo, som ikke
taler om »horer, sanket sammen i
Roms gater», men om hoffdamer
og adelsmenn fra det italienske ari
stokrati. Gildet blev holdt i Vati
kanet, men det var Cesares private
gilde. Paven og Lucrezia, om de i
det hele var tilstede, var bare
gjester.
Videre er det sagt at paven dpde
av gift som han selv hadde iblandet
for a11-dre. Det er kjent idag at
Aleksander den sjette Borgia ds,ide
i 1 503 av malaria.
Lucrezia Borgia blev gift siste
gangen - med hertigen av Ferrara,

og levet med ham, tro i ekteskapet,
til hun ds,ide i 1519, ,bare 39 år gam
mel. Meget pent er fortalt om hen
nes fromme liv, srerlig efterat hun
kom vekk fra pavehoffet, og ikke
lenger var som en brikke i sin
fars og sin brors politiske sjakk
spill. Hun ga sig av med syke
pleie, grunnet en sykespsterorden,
og syslet i det hele alltid med vel
gjs,irenhet. At hun fik istand en lov
til vern for forfulgte jpder, syner
også et varmt kristent sinn hos
Lucrezia. En !iste over hennes pri
vate boksamling som er bevart, for
teller oss hvad hun leste : Det var
mest religipse bpker, men også filo
sofi og latinske gramatikker. Kan
nogen forstå at den slags lesning
kimde interessere Lucrezia Borgia,
som Victor Hugo har gjort til vam
pyr og den mest beryktede kvinne
. i historien?
Per Skansen.

KA T O L S KT O C H P R O T E S TA N T I S K T.
I.

Då: en del folk för fyra hundra
år sedan bröto sig ut ur den katol
ska kyrkan och bildade nya sam
fund, togo de med sig från det gam
la så mycket av sann och verklig
kristendom, att de kunnat leva där
på intill denna dag. Detta är, vad
qe protestantiska kyrkorna ha ge
niensanit ·med den Katolska. Men
finns d_e t alltså mycken likhet mel
lan det gamla och nya, finns där
också mycken olikhet. Den så kal
lade reformationen var ju i själva
verket ingenting mindre än en re
volution, och så våldsamt, så djup
gående och orrifattande var genom
brottet, att spåren därav alltjämt
äro synliga; och .dell" remna i kris
tenheten, som uppstod vid detta
jordskalv, har med tiden blivit allt
mer i ögonen fallande.
Vid »det luterska reformförbun
dets,> nyligen hållna religionskon-
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gress hade en av dess huvudtalare
följande anförande: »Den avgöran
de frågan med hä��yri till förkun
nelsen i nutiden är denna: Vilken
visshetsgrund ha vi att ibjudar män
niskorna, när vi tala med dem om
Gud, om det eviga? Finns det över
huvud någon objektiv visshets
grund? Skola vi visa våra åhöra-"f"it·"
på den heliga skrift? Det tjänar
ingenting till, att vi söka upprätt
hålla den fiktionen, att det går
att vinnä vår tids s.ökande och
och längtande människors tillslut
ning till en förkili'iihelse med moti
veringen: Skrifte.n säger det».
Ungefär vid samma tid som
ovannäni\i1d�-kongress hölls i Stock
holm, var det högtid bland de ka
tolska kristna i denna stad. Ty den
nya kyrkoherden i Sancta Eugenia
blev då installerad i sitt heliga äm
bete ; och de ord hvarmed han häl
sade menigheten, äro värda att hö-
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ras. »Församlingen», så lyc:lde hans
budskap, »har �n sändning i den
nuvarande svåra tiden. Mitt i åsik
ters och meningars villervalla stå
vi som en levande klippa. Vi veta,
vad vi tro på. Vi veta, vad vi till
bedja. Vi ei'fara i oss den sanna
frälsningen.»
Ligger det inte en bottenlös av
grund mellan dessa ord av den pro
testantiska teologen och den katol
ske patern. Å ena sidan ett öppet
uttalat tvivel, om det här i tiden
give� någon fast grund, varpå vi
kunna bygga vårt hopp för evig
heten. , Icke oväntat förresten, då
rösten kom från den värld, dä1'. allt
andligt byggande sker på subjekti
vismens gungfly; och även det fäste
övergivits, som man haft i den heli
ga skrift, så att allt står i oviss
hetens tecken. Å andra sidan en
av levande övertygelse buren och
med hänförelse avlagd bekännelse,
att det givs en fast grund för k)'is
ten tro. och kristet hopp, den grrmd,
som av · evighet är lagd i Jesus Kris
tus och den av honom i tidens full
bordan . stiftade kyrkan. En pro
testantismens bankruttförklaring !
En katolicismens självdeklaration,
som .u tvisar omätliga tillgångar,
som vittnar om en andlig rikedom
1itan gräns.
Framför mig ligger en annons
från ett av våra största och mest
ansedda förlag, införd i en av våra
största och mest ansedda tidning
ar. Annonsen har följande lydel
se: »Böcker i en aktuell fråga:
Vem var Jesus? Dog Jesus på kor
set? Dog Jesus icke på korset?» I .
en annqll tidning annonserar ett
annat förlag en bok med denna ti
_tel : »Har Jesus le,;at, och vad kun
na vi veta om honom?» Och i en
tredje tidning refereras ett före
drag over ämnet: »Är Jesus en hi
storisk personlighet?» Och dessa
ämnen avhandlas ständigt på nytt
i tidningar och tidskrifter, från ka
tedern och på predikostolen, vid
möten och kongresser - överallt
. i den protestantiska världen.

Längre ha protestanterna alltså
icke kommit, än att de stå inför
Jesus med Pilati fråga: Vad är
sanning? Och trots de klaraste vitt
nesbörd, den mest övertygande be
visning känna de sig aldrig säkra.
Därför detta evinnerliga diskute
rande av frågor, på vilka svar givits
för årtusenden sedan, detta disku
terande, som aldrig leder till något
avgörande.
Åter en olikhet mellan katolskt
och protestantiskt ! Ty i den ka
tolska kyrkan sätter man icke · frå
getecken efter Kristi person, hans
liv och hans verk. Där diskuteras
l
icke detta. I stället böjer man s.U
huvud inför honom i ödmjuk till
bedjan, och det gives ingen trog
nare bild av en sann katolik, än
den som framställer honom på
knä inför Kristus. Månne · vi ej
häri finna en av orsakerna till den
allt vanligare flykten från prote
st::mtismen till den katolska Kyr
kan? Ett tempel för andakt och
tillbedjan är dock något annat och
mer än en diskussionsklubb, och
tillbedjan av Kristus är något högre
än tankar och frågor inför honom,
något större och för själen mera
givande än också det mest skarp
sinniga diskuterande om honom.
Men det är ej nog med tvivlet,
med detta frågande utan svar, det
ta sökande utan finnande. På
många håll har det lämnat rum
för öppen förnekelse av allt det u n
derbai·a, som berättas om Jesus.
Evangeliet, menar man, är blott en
legend, om än - med legendens hela
glans. Jesusgestalten är blott en
mytologisk hägring, en skön Fata
Morgana utan rot i verkligheten, ett
abstrakt begrepp. Han har aldrig
levat. Och där man i nåder erkän
ner hans historiska existens, för
nekar man hans världshistoriska
betydelse.
»Det är högt i taket och brett
mellan väggarna i den lutherska
Kyrkan.» Med det ordet avslutades
ett prästmöte i Stockholm, .vars
praeses förklarat, att »den evange-
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liska berättelsen om Jesus lekam
liga uppståndelse icke kunde vara
någon grundval för tro». Och i
själva verket är det så högt i taket
och så brett mellan väggarna i den
na Kyrka, att där finns rum för
förnekelse av nära nog allt, som hit
tills gällt såsom sann kristendom."
»Den svenska statskyrkan i våra
dagar», skriver en protestantisk för
fattare, »har så ackomoderat sig
efter tidens läggning och önskning
ar, att man numera får tro snart
sagt, vad man vill, ,beträffande de
kristna grundsanningarna och ändå
befinnas vara lika god församlings
medlem, präst eller biskop. En stor
del, om icke flertalet av yngre präs
ter och folkkyrkliga ledare tro, som
bekant, varken på Kristi gudom
eller uppståndelse.» Och så långt
har det gått inom vissa teologiska
kretsar, att det föranlett en kultur
radikal tidning till det uttalandet,
att »fasthållandet vid det kristna
namnet är ett rent spegelfäkteri.»
Även den katolska Kyrkan har
en gång varit smittad av moder
nism, och försök ha också där blivit
gjorda att omforma den gamla, krist
na tron i enlighet med den nya ti
dens rationalistiska tänkande. Men
denna . Kyrka har haft, vad prote
stantismen saknat - ledare, som
varit situationen vuxna. Visa och
vaksamma påvar ha med framgång
tagit upp kampen däremot. Och
när den fromme Pius X nedlade
herdestaven, var seger vunnen och
det så helt och fullt, att det kan
sägas om den katolska Kyrkan,
att hon den dag som i' dag är står
på samma trons grund, varpå hon
byggdes för snart två tusen år
sedan.
Det är ännu i friskt minne, hur
en strid upplågade mellan de båda
lutherska ärkebiskoparna i MJO och
Uppsala. Striden. gällde en av kris
tendomens fundamental a läror, lä
ran om Kristi lekamliga uppstån
delse, som förkastades av den se
nare, medan den fasthölls av den
förre. På grund u v dcnnu menings-

skiljaldlighet vägrade den finska
Kyrkans primas att in1bjuda den
svenske ärkebiskopen vid Åbo Dom
kyrkas 7 00-årsfest, och det skedde
med den Högtidliga förklaringen, aU
»Finlands kristenhet, då den skulle
begå sin. minnesfest, ej ville i sin
mitt se e:p. person, som förnekade
Kristi lekamliga uppståndelse». Och
det dramatiska slutet på denna an
darnas tvekamp blev, att ' Finlands
åldrige ärkebiskop över sh1 mot
ståndare uttalade detta skriftens
allvarliga ord: »Om ock vi eller
en ängel från himmelen annorlunda
predikade evangelium för eder, än
vi hava predikat, han vare för
bannad».
Den lilla, lutherska Kyrkan har
veterligen e'ndast två ärkebiskopar.
Ändå lågo dessa två - nu bägge
hädangångna - i häftig strid med
varandra, och den ena lyste den
andra offentligen i bann. Den
världsfamnande, katolska Kyrkan
har två tusen biskopar och ärke
biskopar. :Men fastän så många,
fastän tillhörande: olika folk och
tungomål och helt säkert av de
mest skiftande meningar i flera av
livets frågor, äro de fullkomligt
eniga i det väsentliga, »ett hjärta
och en själ» i allt, som rör det
centrala i kristendomen. Alltså
söndring och splittring mellan pro
testantismens andliga ledare ! En
het och enighet inom det katolska
episkopatet !
Som med ledningen så med de
ledda ! Det saknas, så vitt jag vet,
en fullständig, tillförlitlig statistik
över mängden av protestantiska
samfund i världen. Men en dansk
teologie kandidat, boende i Penn
sylvanien; har i Berlingske Tidende.
uppgivit, att det i Amerikas Förenta
Stater finnes ej mindre än 2 12 olika
protestantiska »religioner», som icke
ha något annat gemensamt med
varandra än oviljan mot katolicis
men. I Tyskland, lutherdomens hem
land, lär det finnas 238 sekter och
partier och enbart i det lilla Norge
enligt utsago av förre T1·ond- ·
__:o
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hjemsbiskopen Gleditsch - över
220. Hur många, som finnas i Eng
land, sekterismens förlovade land
samt i övriga protestantiska länder,
är mig o:bekant. Men säkert uppgår
hela antalet olika protestantiska
samfund till över tusen. I den ma
ning, som av protestantiska präster
stundom riktas till deras försam
lingar, att troget hålla fast vid be
kännelsen, ligger därför ej så litet
av ironi, ty vid vilken av de tusen
olika bekännelserna skola de hålla
f ':i. st? Någon över allt och alla upp
höjd auktoritet, som avgör, vad,
som är det r ätta, gives ju icke inom
protestantismen ; utan det är - i
kraft av den fria forskningens prin
cip - överlåtet åt envar att på egen
hand söka utforska detta. Ett tröst
löst och hopplöst arbete, som blott
leder till ständigt ökad söndring
och splittring !
Kan man då undra över den
klagolåt, som nyligen hölls vid en
protestantisk kongress: »Hjälplöst
söndersplittrad befinner sig prote
stantismen i den största fara att
bliva uppslukad av Rom och förlora
sig själv». Och är det väl under
ligt, o m allt flera, trötta på detta
kaos av skilda m eningar i livets
viktigaste frågor, taga sin tillflykt
till den Kyrka, där det är blott »en
Herre, en tro, ett dop och en Gud»,
där alla klockor ringa till samma
gudstjänst och alla knän böjas till
samma böner, där alla tungor jubla
samma Guds lov, och alla fromma
hjärtan brinna med samma heliga
låga, där alla äro ett i Herren .och
med varandra, och Herrens vilja
gått i fullbordan: Ut omnes unum
sint.
Det är en gammal erfarenhet, att
det religiösa livets förfall har med
sig också det sedliga livets försva
gande. Denna erfarenhet bekräftas
i våra dagars anglikanska Kyrka.
Den modernism i läran, som där
gripit omkring sig, har följts av en
mod_ernism i moralen. Lambeth
konferensens beryktade n1anifest
om
barnbegränsningen
genom

konstlade medel är ett av bevisen
därför. Rätten till denna ·begräns�
ning n1edgives nämligen uttryck
ligen under vissa omständigheter
av majoriteten av de på konferen
sen samlade biskoparna. Alltså ett
sanktionerande såsom tillåtet, av
vad som är ett brott mot naturen
och en synd mot Gud! . En revolu
ti.on i den kristna moralläran ! Ett
avfall från en av kristendomens he. liga grundsatser !
Men så har det icke heller fått
stå omotsagt. »Han, som bedjande
går sin eviga vakt i vatikanens tysta
ensamhet», har tagit till ordet, och
nu som alltid har han talat tam
quam potestatem habens, såsom
den där har m yndighet. Och sällan
har väl olikheten m ellan katolskt
och protestantiskt framträtt mera
klart än i den påvliga rundskrivel
sen och Lambethkonferensens re
solution. Ty ,där denna senare till
låter sig· svaga efte'rgifter för tids
andans krav, gör mannen på Sanct
Petri stol kristendomens omutliga
krav på ett rent liv gällande i hela
dess ideala höghet; och i flamman
de nitälskan · o m de värden, som
höra till våra dyrbaraste, värnar
han o m äktenskapets helgd, man
nens ära och kvinnans oskuld, fa
miljens hälsa, barnets rätt till livet,
folkens lycka och släktets framtid.
En förkrossande dom över de eng
elska prelaternas famlande och
principlösa hållning !
Se där olikheter m ellan katolskt
och pro-testantiskt - olikheter, som
bli alltme'r: uppenbara, ju mer man ·
fördjupar sig i dessa båda riktning
ars väsen, deras lära och liv. Och
jämförelsen är ej till protestantis
mens fördel. Skuggorna, som falla
däröver, äro djupa, och det mörk
nar över _dess v äg.
Med vilka ögon skola vi katoliker
då se på våra bröder? Vi skola ej
se på dem · med någon skadeglädje.
Hellre skola vi då önska oss den
nådens gåva, som av de gamla fick
ett så sällsamt namn: Donum Lacri
m arm�1, tårarnas gåva. Ty inte hel-
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ler vi ära utan brister. Vi ha sj älva
fel att begråta. Och vi skola ej likna
fariseen, som tackade Gud, för att
han ej var »såsom andra männi
skor», utan i stället som publikanea
ödmjukt slå oss för vårt bröst med
ett: »Gud misskunda dig över oss
syndare». Ty äro vi ej i somliga
stycken som andra, så är detta icke
vår förtjänst; utan äran därför till
kommer Gud allena, Gud, vilkens
»nåd ej varit fåfäng i oss».
Och går det trots hat och hot,
trots blodiga förfölj elseT, trots
skändade kyrkor, brända kloster
och fördrivna ordnar framåt för
den katolska kristenheten - me
dan det går tillbaka för den prote-
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stantiska, varom tomma kyrkor
och övergivna altaren bära vittne
- må det icke locka oss till vila
på vunna lagrar utan i stället upp
elda oss till ridderlig kamp, så att
vi vinna allt flera och allt större
segrar på det slagfält, där det käm
pas under tvenne fanor, KTisti fana
och Antikrists. Och må vi leva och
dö för den »Kristi brud, s om väl
står på en av synd fläckad _j ord
men höljd i en strålande klädnad
av överjordisk skönhet och krönt
med den gyllene kronan med de
fyra ädelstenarna : Una, saiicta,
catholica et apostolica».
Nils Beskow.

TfL B E TLEHEM.
I Betlehem, i stallen,
i fattigdammens Vl'å,
del' e1· nu kongehallen,
del' skal Guds il'one stå.
Og fl'a all .verden vide
et mektig to,g går f1·em
fol' syngende å skl'ide .
til Davids Betlehem.
Til Betlehem! Til Betlehem !
Hvel' so1·gfull sjel fälg med
i tusen kiI'lceklokkers klang
til julens fl'yd og fl'ed !

111en f1·emf 01' alle und.l'e
som samme vei vil gå
med jubelsang mon vcrndl'e
de fattige og små.
De hal' ei bluss og kjerter,
ei gylne harpe1·s klang,
men fm de .varme hjertel'
gå1· julens glade sang:
Til Betlehem! Til Betlehem !
I tusenstemmig kol'
vi pl'isel' kjrerlighetens Gwl
i bamesvöp på jord !

HCI' kommer de, de stol'e
som fl'oss de gylne hjem
ei glemte hvad Han gj01·de
som ofret alt fo1· dem.
Selv åndens helteskare
de ston tankers menn
som gjel'ne vil bevm·e
i Ham sin beste venn.
Til B etlehem ! Til Betlehem !
De gylne stjemers prakt
skal lyse dem på vei til Ham
som blev i krybben lagt.

He.J" adles vel'k og vfrke,
her signes dåd og dyd.
Hvel'i fattig hjem blil' kirke
i julens fl'ed og fryd.
Fra Jesu blikk det blide
en hellig lysning gål'
som dulmel' kval og kvide
og hegel' lzjertets sål'.
Til Betlehem ! Til Betlehem !
Glem livets sorg og savn ,
med barnesind og barnetro
lwld jul i Jesu navn !
I(, IUELSTRUP.
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MI N TRÄ D G ÅR D.
Utsikten från mitt fönster är
icke vacker. Den vetter åt en stor,
kvadratisk, obebyggd tomt, · där ett
bygge visserligen varit påbegynt,
men avstannat när grunden var
färdig, emedan byggherrarna tro
ligtvis aldrig läst eller beaktat Lu
kas' 14: de kap. v. 28-30. I alla
fall har allt nu under två års tid
fått förfaras och platsen är belam
rad med allsköns bråte, virke som
får ruttna bort, tegel 111. m. I fon
den och till höger synas de osköna
gårdssidorna av andra hus. Vän
ner, som besöka mig, säga ofta :
»Så skada att utsikten är så ful ! »
och en gång svarade jag li.tet
lamt: »Ja, nog såge jag ju hellre
att det var en trädgård där». Egent
ligen har saken ej bekymrat mig
så synnerlig-en, jag hör just inte till
dem som bruka sitta och titta ut
genom fönstret, och min utsikt över
himlavalvet är för resten så myc
ket friare. Men mina egna, oöver
lagda ord ha runnit mig i hågen,
tills jag omsider beslutat förverk
liga den. .Tag skapar helt enkelt en
trädgård åt mig, ty vartill har man .
väl fått fantasi om icke för att bni
ka den och skapa åt sig det som
man önskar och just sådant man
önskar det ! Uti min egen lustgård
skall jag kunna dväljas när helst
jag vill och plantera och förvandla
där allt efter behag.
Nu ser jag således icke längre
den fula »brädgården» denna dim
miga novemberdag, utan en yppig
och frodig trädgård, en bit av mitt
kära England i högsommartid. De
fula husväggarna ära dolda av mur
gröna, där de alls skymta fram mel
lan de höga, lummiga träden i bak
grunden, och hela trädgården är
omgiven av en tegelmur i det eng
elska teglets vackra och varma färg.
En äkta, gammal engelsk trädgård
i all dess förtjusande oregelbunden
het, finns det väl någonting mera
lockande ! Vilket . myller av blom-

mor av alla slag, vilken lysande
färgprakt ! Och allt växer liksom
av sig självt i obekymrad sorglös-·
het i det gynnsamma klimatet. Se,
de sammetsmjuka gräsmattorna,
resultatet av århundradens kultur,
och det gamla soluret; se, de små
trappstegen, som omotiverat föra
en än upp än ner till inbillade te
rasser ! Längs murarna spalier
växter och överallt rosor, rosor i
glödande prakt. Härligt, att söka
svalka under de niörka lövmassor
na och känna sommarens rika och
varma dofter omkring sig ! Och
den övriga världen så långt, långt
borta!
Men nu är min trädgård föränd
rad, och jag ser den i våren.cs tidiga
fägring. Den är litet stel och sym111etrisk, mera som en gammal
fransk trädgård, med raka gångar,
välklippta buskager, vita statyer
här och där och rabatter i sirliga
mönster. En stor fontän i mitten.
Utmed murarna små alleer av unga,
blommande fruktträd, kanske inte
ril�tigt i stil med det hela, men jag
rår inte för det, de finnas där, och
de ära ljuvliga att skåda. Men vad
är väl detta - borta i den avlägs
naste all en skymtar ett par ; hur i
all världen ha dessa personer kom
mit dit? De ha pudrat hår och bära
vackra sidendräkter, hon i blek la
vendel, han i matt orange. De tyc
kas ha mycket att säga varandra
och jag vänder diskret bort min
blick. Litet oskyldig romantik får
gärna förekomma i min trädgård,
blott ingenting otillbörligt. Jag be
traktar fontänen, som sänder l!.pp
en silverglimmande stråle 1 solske
net och låter den i pärllrnskader
falla tillbaka i marrnorbassängeu 
där små guldfiskar blänka. Vita
och blå fjärilar fladdra omkring
fontänen och en ensam lärka stäm
mer upp sin drill. Och himlen väl
ver sig vårligt blå och ljus över all
denna spröda lyrik.

326

Nu i höst, medan träden ännu
voro röda och granna, har det varit
en präktig fest i min trädgård, men
endast barn voro på den festen.
Från träden hängde kinesiska lyk
tor, ty vi började efter mörkrets
"inbrott, men de, J ämte den stora
runda månen gåvo tillräcklig eklä
rering. Av blommor såg jag ej myc
ket, ty det vimlade av barn, glada,
graciösa ungar, vilka alla buro de
brokigaste dräkter och fladdrade
hit och dit som lågor eller blom
mor i människohamn. De buro alla
möjliga slags kostymer och före
trädde såväl sagovärlden som j or
dens olika nationer. Men inga tom
tar syntes till, ty tomtar äro j u så
odrägligt banala att j ag inte gitter
se dem. Näpna små kineser i lysan
de sidenrockar och med långa hår
piskor bjö<;lo omkring läckerheter
på blanka, ,lackerade brickor. Båg
formiga broar ledde över små kana
ler, i vars vatten de kulörta lyk
torna speglade sig. En osynlig or
kester spelade de lustigaste, gla
daste melodier på för mig okända
instrument, men både musiken och
•b arnens sorl trängde blott dämpat
upp till mitt fönster. När ett smatt
rande fyrverkeri avbrändes nådde
j ublet och larmet sin kulmen, men
jag behövde ju endast höj a min
despotiska hand för att allt igen
skulle bli precis efter min önska.n.
Och nu till sist ser j ag det, som
j ag ville se den 8 december, och
varje år den 8 december. Det är
natt, och min barndoms höga, nor
diska vinterhimmel utbreder sig
framför mig� översållad med tind
rande stj ärnor, stjärnor som j ag
från tidiga år älskat mer än sol
och måne. Ett tunnt, mj ukt snö
täcke vilar över min trädgård, över
den stora öppna platsen i mitten.
Runt omkring stå hängbjörkar och
rönnar smyckade med den skiraste
rimfrost, och alla murar äro över
dragna med silvervitt. Ej ett spår

av människofot synes i snön, allt
är rent och oberört och helig tyst
na<) råder. D,et milda stj ärnlj uset
gjuter sitt skimmer över min vita
trädgård. Då ser j ag en jungfrulig,
vit gestalt komma gående med ned
böjt huvud. Mitt på den öppna
platsen stannar hon och höjer blic
ken upp emot himmelen. Hon är
helt och hållet klädd i vitt och
framträder fullkomligt vit mot den
vita omgivningen, med undantag av
den djupblå, stjärnströdda manteln,
som är fäst vid hennes skuldror,
och stj ärndiademet kring pannan.
I hennes rena, djupa blick återspeg
las stj ärnljuset ; hon lägger händer
na över bröstet och ser tillbedjande
upp mot stj ärnevärlden och bortom
denna, till lj usets ursprung, var:
ifrån hon kommit. I min lustgård
ser jag Immaczzlata � henne, om
vilken det står skrivet : » Herren
ägde mig från början av sina vä
gar . . . Från evighet är jag insatt,
från urtiden, innan j orden blev
till . . . » Medan j ag betraktar den
vita gestalten tyckes det mig att en
den svagaste rosenglans omgiver
henne, och när jag ser nogare efter,
så är det skära, små kerubansikten
vilka blicka upp mot henne från
· sina vingars gömslen. De ha ej kun
nat låta bli att ledsaga den Full
komliga Oskulden ner till jorde
riket.
Den bilden vill j ag gömma i mitt
hjärta, ty min trädgård kommer
inte länge att existera. Det är blott
en tidsfråga när bygget skall åter
upptagas, och inom ett år reser sig
kanske en hög hyreskasärn framför
mitt fönster. Då blir det svårt att
finna utrymme för min trädgård.
Men vad gör d et ! Min fantasi har
vingar och kan flyga vida omkring.
Hon söker sig kanske till nya fält.
Hela världen står öppen för henne,
och världen är full av skönhet och
färg och doft.
Kal'ill A ntell.
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LI TET KRI TI K AV P R O F E SSOR O LAV
KI N B E R O S SY N PÅ SJ Ä LVM O R D S
P R O B L EM ET*).
Undertecknad har i en artikel un
der rubriken »Har människan rätt
att söka döden» (Credo årg. 1931
häfte 9) underkastat detta problem ·
en undersökning från katolsk teo
logisk synpunkt. Den närmaste an
ledningen härtill var ett uttalande i
den i artikeln omnämnda enkäten
av den protestantiske teologie dok
torn Natanael Beskow. Men för att
granska problemet även ur en mera
materiell synvinkel, har jag såsom
utgångspunkt valt professor Olov
Kinbergs åsikt i ämnet, utlagd i
samma enkät.
I min kritik av denna åsikt kom
mer jag måhända att lyckas över
tygande påvisa det medicinskt olo
giska och det moraliskt förlmst
liga i professor J{inbergs uttalande.
Har jag lyckats härutinnan, så har
jag även bevisat, att vi också från
medicinsk standpunkt komma till
samina resultat, som från katolskt
teologiskt.
Professor Kinbergs ställningsta
gande till problemet bygger, såsom
han själv säger, därpå, . att själv
mordsproblemet löser sig i prak
tiken med hänsyn till de orsaker,
som driver en · människa till själv
mordsförsök. Genom detta ställ
ningstagande har professorn emel
lertid, så synes det mig, med ett
enda tag undanryckt sin stånd
punkt ett absolut sedligt underlag
och samtidigt i betänklig grad ma
terialiserat hela problemet, dess
lösning ingalunda till fromma, Men
vad som synes vara ännu värre är,
att han i sin vidare utveckling av
*) Som material tj änar i Åbo Underrät
telser, N :o 176, 1931 ingånget referat av
professor Kinbergs uttalande i en enkät i
Dagens Nyheter. Där j ag i det följande
citerar professorn, gör j ag det från först
nämnda tidning.

sin åsikt gjort hela problemet vill
korligt, · i det att han anser spörs
målet böra och kunna besvaras helt
olika i olika fall, varvid svar�t kom
mer att villkorligt bliva beroende,
dels av arten av en given individs
sjukdom, dels av självmordsaktens
motiv. Jag · medgiver gärna, att
ställningstagandet icke saknar lo
gik, ifall vi en gång för alla mate
rialisera problemet, vilket emeller
tid under inga omständigheter kan
vara riktigt.
Sålunda säger Professorn : »Då
man såsom sinnessjuk.husläkare
sett många som under sinnessjuk
domen velat ta sitt liv, men hind
rats därifrån och senare blivit fullt
återställda, anser 'man naturligtvis,
att räddningsåtgärden varit väl be
tänkt,. men det finnes andra fall,
då ett människoliv är sådant, att
man inte kan se något skäl att
tvinga henne att leva vidare. Det
är omöjligt att generalisera detta.»
Redan detta uttalande förråder
åsiktens villkorlighet, och samtidigt
dess svaghet, ity att allt, som är
villkorligt beroende, är i sig själv
vacklande. Dock, vi skola låta pro
fessorn fortsätta: »Då en sinnes
sjukdom är akut och kan vara över
gående, stål· det åtminstone för mig
klart, att man preliminärt - alltså,
måste vi insticka, icke ens i detta
· fall absolut, utan villkorligt - bör
förhindra självmord, medan man i
de hopplösa fallen knappast - så-.
ledes även i detta fall villkorligt har någon anledning att hälla en
människa kvar i ett liv, som han
själv vill - vi insticka: en hopplöst
sinnessjuk människa har väl dock
icke, det måste uttryckligen poin
teras, en motiverad »vilja», och icke
äger han heller en »vilja», som kan
göra anspråk på att bli åtlydd - bli
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kvitt. Detsamma synes mig gälla
personer, som äro livströtta av yttre
orsaker».
· Den i dessa ord formulerade åsik
ten strider främst mot det faktum,
att vi aldrig med absolut säkerhet
kunna avgöra, när ett fall är hopp
löst, när icke, ity att allt mänsk
ligt handlande och avgörande är
och förblir relativt, vadan även un
der de till synes mest »hopplösa»
fallen, där läkarevetenskapen i nuet
anser allt hopp på patientens till
frisknande vara uteslutet, kan rent
av ett under ske. »Hopplöst» är
dessutom ett ytterst vagt begrepp,
som i sig · själv är bundet vid en
hel massa yttre och inre orsaker.
Där t. ex. en m.indre skicklig läkare
kan stå handfallen och betrakta
sjukdomen såsom »hopplös», kan
en mera framstående läkare rädda
patienten. Läkarevetenskapen går
ju även framåt dagligen. Därför
kan en i dag »hopplös» sjukdom i
morgon eller kanhända först efter
år visa sig vara ytterst »hoppfull».
Var kunna vi därför uppdraga grän
s�n emellan ett »hopplöst» fall och
ett »hoppfullt»? Vem äger avgöra
denna fråga? Redan härav se vi,
att, om vi hylla oss till pi'ofessor
Kinbergs åsikt, vi befinna oss långt
ute på en bottenlös gungfly.
I sin egenskap av psykiatriker
borde väl professor Kinberg dock
veta, �tt en sinnessjuk persons »vil
ja» icke är »vilja» i begreppsenlig
bemärkelse, och dock synes han i
detta specialfall tillåta en hopplöst
sinnessjuks »vilja» hava betydelse
vid detta problems lösning. Detta
är icke allenast ologiskt, utan detta
är icke vidare fullt ärligt. Profes- ·
sor Kinberg må förlåta mig domen.
Något senare framhåller han, att
ett självmordsförsök, som begåtts
i ett tillstånd av desperation, måste
försökas stävjas. M�n i detta sam
manhang måste vi konstatera, att
professorn totalt synes hava tappat,
såsom man säger, konsepterna. När
kan man vid ett självmordsförsök
omedelbart avgöra att detta skett i
ett dylikt tillstånd ? Kanhända har

försöket i själva ·verket motivei·ats
av yttre orsaker, och då skall ju,
allt enligt profess<_> _rns åsikt, själv
mordskandidaten få fullfölja sin
avsikt. Och måhända är det kon
staterade desperationstillståndet en
ren följd av dessa yttre orsaker och
anlitats såsom ett medel för att
fullfölja avsikten och till synes
göra densamma mer eller mindre
omotiverad? Ytterligare kunna vi
fråga: vem äger avgöra när själv
mordsförsöket gjorts i ett tillstånd
av desperation, när av yttre orsa
ker? Undertecknad vore professor
Kinberg ytter,st tacksam, ifall han
ville besvara dessa frågor, ty han
är ju både psykiatriker och psy
kolog.
Emellertid ställer professorn des
sa fall, såsom han säger, i en skild
kategori. Men härigenom erkänner
han i själva verket stillatigande,
att hans åsikt är villkorlig. Hans
åsikt är allt för vag, för mycket
beroende av den tillstädesvarande
läkarens, eller de måhända övriga
närvarandes, i större eller mindre
grad, relativa uppfattning, för att
från en djupare materiell, för att
nu alls icke tala om en etisk, stånd
punkt kunna godkännas. Profes
sorns åsikt förefaller undertecknad
vara åtskilligt kammarförlegad.
Vi skola dock gå vidare.
Längre fram kommer professor
Kinberg ut med en åsikt, som i sitt
avsalmande av moral torde stå rätt
ensam bland västerländskt bildade
personer. Jag har i ämnet talat
med andra läkare, som samtliga
dock bestämt tagit avstånd· från
professor Kinberg. För att emel
lertid icke göra . professor Kin
berg orätt, måste vi något ingående
citera honom, vilket vi även gör på
det att våra läsare skola få en klar
bild av den kände vetenskapsman
nens åsikt.
Han säger:
»Frågan om rätt att förkorta liv
för att. förhindra onödigt lidande
är ett helt annat . problem>> - åter,
kunna vi anmärka, sticker villkor
lighetens bockfot fram - »ehuru

rätten (sic!) att dö, som rätten
(sic ! ) att döda intimt hänga sam
man med den etiska uppfattningen
om människolivets helgd. I det se
nare fallet är det fråga om indivi
der, som med visshet ( ?) äro döds
dömda inom dagar, timmar eller
minuter och om patienten själv vill
sluta, förmodar j ag att en upplyst
(sic ! ) läkare inte gör några större
svårigheter att öppna denna möj
lighet för honom. Saken kan ord
nas enkelt genom en dos morfin,
eller veronal, ,som ställes till pati
entens förfogande. Jag har .svårt
att förstå, att någon kan se något
orätt i detta, - - -.»
Hade jag läst detta uttalande hos
en, låtom oss säga Lenin, hade jag
ännu kunnat förstå tankegången,
men icke nu. Vi veta, att ett be
rqvande av annans liv, är, enligt
alla västerländskt civiliserade na
tioners rättsuppfattning, ställt un
der ett rätt strängt straff. . Likaså
är anstiftan och medhjälp härtill
straffunderkastat. Även berövan
det av annans liv på dennes allvar
liga begäran har alltid ansetts vara
en straffvärd handling. I England
är till och med självmordsförsök
straffbart, ifall icke den engelska
lagen nyligen undergått ändring.
Däremot är det sistsagda icke fal
let i Skandinavien. Professor Kin
berg vet detta; men han bör även
förstå, att, ifall han själv toge en
dödssjuk patients liv, om ock på
hans allvarliga begäran, han skuJle
straffas. För att undgå detta an
svar och enär självmordsförsök
icke heller hos oss är straffbart, gi
ver han detta »enkla» recept: re
ceptet att förleda den dödssjuke att
begå självmord, eller, i allt fall, att
förhjälpa honom härtill. Enligt
professorns åsikt är allt detta yt
terst enkelt. Ja, i sanning, enkelt
är det att vältra ansvaret på den
dödssjuke, som dock sökt hjälp och
icke stjälp hos läkaren. Men var
finner man moral i en dylik hand
ling?
Professor Kinberg synes helt hava
övergivit tron på ett liv efter detta
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samt på att människan. icke har
rätt att förfoga vare sig över eget
eller annans liv. Men han borde
väl dock kunna betänka, att hans
dödssjuke patient måhända ännu
har .kvar denna barnatro, om ock
den sviktat under hans plågor, just
i det ögonblick han uttalat sin syn
diga vilja att beröva. sig livet. Nej,
herr professor, Eder åsikt saknar
varje tillstymmelse till moral, men
däremot hänger den starkt fast vid
en gemen cynism.
Vilja .vi hälst i någon mån äga
allmän moral, låt vara, att vi icke
vidare äro religiösa, eller att vi icke
vidare tro på kristen tro, måste vi
dock fastslå, att ett framlämnande
av dödande gift åt en svårt sjuk,
som önskar sig döden och vill för
korta sitt liv, just i avsikt att han
skall kunna begå denna handling
är och förblir moraliskt förkastligt.
Vi skola i detta sammanhang blott
minnas, att denne även utan sitt
eget tillgörande skall, mänskligt
bedömt, inom kort över,skrida dö
dens tröskel och bliva ställd i.nför
en allsmäktig domare; och då kun
na vi alldeles icke vara berättigade
att inleda honom i en svår frestelse,
nu då han är svagare än någonsin
förut, ty, om ock vi själva icke
vidare äga kristen tro, denna tro
kan dock vara den enda riktiga,. och
då hava vi förlett den dödssjuke till
en handling, som kan vara för hans
själ ödesdiger. Kunna vi verkligen
blott för att vi icke längre tro på
ett. liv efter detta, icke heller på
vedergällning för våra onda gär
ningar, ej heller därpå, att vi icke
äro berättigade förfoga över vårt
liv, och än mindre över andras, in
billa oss, att vi hava rätt att fresta
en av våra svagaste medmänniskor,
som hos oss sökt hjälp mot en tä
rande sjukdom, att förkorta sitt
liv, och detta sist och slutligen blott
därför, att vi själva icke kunnat
giva honom denna hjälp. Hava vi
hälst kvar någon känsla för vad
moral bjuder och vad vår kärlek
till vår nästa kräver, då måste vi
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med avsky · förkasta professor Kin
bergs åsikt.
Och till slut, är icke professor
Kinbergs åsikt helt oförenlig med
medicinares verkliga uppgift. Den
samma innebär väl dock det, att .
läkaren med alla honom till buds
stående medel, till och med i de
mest hopplösa. fallen, skall arbeta
på den sjlikes tillfrisknande. Den
na läkarens vackra livsuppgift må
ste gå framom allt annat i hans
verksamhet, huru materialistiskt
inställd han ock vore. Professor
Kinberg synes helt förneka sin
självvalda livsuppgift, där han själv
står rådlös, ifall han verkligen står
bakom sin uttalade åsikt om l äka
rens rätt att i v,issa fall förhjälpa
en människa .att begå sj �lvmord.
Vi, som stå p å den katolska lä
rans ståndpunkt, .måste med den
mest uppriktiga sorg beklaga, att
på lärt protestantiskt håll dylika
den bestående samhällsordningen
omkullkastande åsikter k an fram"
ställas. Icke allenast att professor
Kinbergs kritik underkastade åsikt
måste, från etisk synpunkt be
dömd, anses såsom absolut förkast
lig, kan densamma väl på okritiskt
håll anammas, men även då är den
inhöljd i en falsk humanitets ut
slitna, men alltid användbara man
tel. . Men godtages den, då kan det
även hända, att dessa okritiska per
soner, anseende att rätten (sic ! )
att förhjälpa annan att begå själv
mord icke endast kan och bör till
komma läkaren, utan, tvärtom, vil
ken person som hälst, som ser sin
medmänniska lida av ett obotligt
lidande, låt vara, att dett:;i. lidande
synes endast för honom själv hopp
löst, eller för hans närmaste om
givning1 börja handla efter profes
sor- Kinbergs enkla recept. Denna
fara är ingalunda blott en teo
retisk.

Vinner professor Kinbergs åsild
slutgiltig seger, då bleve väl föl
jande steg på den falska humani
tetens sliskiga väg det, att man bör
jar anse, att även ett dödande av
annan på hans allvarliga begäran
är en rätt och oklanderlig hanri
ling, ity att en »upplyst» människa
näppeligen kan åse en annan män
niskas lidande, utan att hon genom
något radikalt medel avklipper den
lidandes livstråd, för att på detta
sätt »rädda» medmänniskan från
ett längre lidande. I allt fall ,skulle
denna åsikt hava ett företräde
framom professor Kinbergs, nämli
gen det, att den friske påtager - sig
själv ansvaret för sin handling,
utan att göra den lidande i varj e
händelse medansvarig.
Men har professor Kinberg tagit
i betraktimde den fortsatta utveck
lingen? Det följande steget skulle
leda till konsekvensen : av med
känsla till en annans lidande äro vi
berättigade att även utan dennes
allvarliga begäran förkorta dennes
liv, därest detsamma synes oss
hopplöst. Och detta kunna vi göra
genom att giva den lidande tillräck
lig mängd morfin, eller veronal. el
ler genom att, vilket vore ännu
enklare, sticka k:p.iven i den lidan·
des hjärta.
Eder åsikt, herr professor, kon·
sekvent utvecklad och genomförd,
leder till anarki på detta område.
Åtminstone bereder denna åsikt
jordmånen fruktsam för anarki,
men månne, jag tvivlar därpå, pro
fessor Kinberg vara tilltalad av att
måhända åberopas såsom denna
anarkigrens profet. Om ej belägg
professor, Eder åsikt med anatema,
l ämna en falsk humanitets fala väg
och återvänd till Eder barnatro.
Åbo, den hl. Franciskus av Assisi
dag 1931.
Jal'l L :son Renwall.
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CR E DOS B Ö CKER.
J, A. Hammargren : l{yr
koherde Skog som apologet.
Innehåller även »Sak och
argument» enligt l{y1·ko
herde Skog av Petrus Lind
hlom. Kr. 1: 50. A.-B. Ka
tolsk Bok- & Konsthandel,
Stockholm.
Svenska katoliker hava allt som
oftast anledning att fundera över
varför oförståelsen för katolicis
mens väsen är så stor hos oss. Alla
svenska medborgare tyckes hava
bildat sig eh uppfattning om katol
ska Kyrkan' - i 99 fall av 100 emel
lertid en oriktig sådan. Många kraf
ter hava härvidlag varit dem be
hjälpliga. Ytterst få historiska fö
reteelser hava i detta land varit ut
satta för så mycken misstollming
och förvrängning som katolska
Kyrkan. Århundrade efter århund
rade hava vanföreställningarna
ostört fått frodas, lager hava sam
lats på lager likt massiva stenkols
skikt. Det hela synes så ogenom
trängligt, att man är ll'ära att upp
ge hoppet om att det kan löna sig
att råda bot på dessa vantolkning
ar, som för många sinnen fått den
förtrollande ålderns patina över sig.
Och dock är det nödvändigt, att så
sker, för så vitt man önskar, att
vår Kyrka skall göra landvinning�
ar på svensk mark. Men förvisso

är det ett arbete, som kräver lång
tid, ja, mycket lång tid - sekel
gamla föreställningar skola ju re
videras.
År 1 930 pågick i tidningen Nord
Sverige under flera månader ett
meningsutbyte angående katolska
frågor. Den ivrigaste förfäktaren
av icke-katolska synpunkter var
kyrkoherde C. Skog i Brunflo. Till
katolicismens försvar skyndade
främst kyrkoherde J. A. Hammar
gren och redaktör Petrus Lindblom.
Den nyutkomna skrift, som föran
lett dessa rader, innehåller de se
nares vederläggningar av Skogs an
grepp, vilka inlägg ej hunnit in
flyta, då Nord-Sverige förklarade
diskussionen avslutad.
En och annan, som känner kyr
koherde Skogs p syke, vill kanske
hävda, att med honom inlåter man
sig icke i allvarlig diskussion. Man
får emellertid icke förglömma, att
han i norrländska bygder för mas
sor av folk är en auktoritet, när det
är fråga om katolicismen. Det är
för deras skull boken skrivits, de11
vill bidraga till att blan.d våra lands
män i allmänhet skingra fördomar
na mot vår Kyrka, den vill giva
sanningen den rätt, som tillkommer
densamma. Det är en mångfald
katolska spörsmål, som upptagits
till skärskådande i denna bok, som
är till nytta även för katoliker, som
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vilja förkovra sig i apologetikens
konst. Framställningssättet är liv
fullt, någon gång kanske väl myc
ket livfull.
Edvin Sandqvist.
En framtida kyrkohistoriker, som
ville skriva en doktorsavhandling
om Sigrid Undsets insats i det ka
tolska arbetet i Norden skulle finna
ett rikt stoff. Icke blott med sina
egna böcker påverkar hon opini
onen. Hon har också översatt flera
utländska kvalitetsböcker och ut
givit dessa i en förnämlig utstyrsel.
Den senaste av dessa är Chestertons
Det evige menneske (Aschehougs
Forlag. Oslo 1931) . Det är inte all
tid lätt att läsa Chesterton. Han
är olik alla andra, en alldeles ny
bekantskap. Man måste höra på
med uppmärksamhet, om man ,skall
kunna förstå honom. Han älskar
det enkla, naturliga, den levande
sanningen i motsats till abstrakt
teoretiserande. »Utan att I om
vänden eder och bliven såsom barn,
kunnen I icke ingå i himmelriket»,
kunde man sätta som motto för
hans kulturfilosofiska framställ
ning, som vill lämna ett samman
drag av hela mänsklighetens histo
ria. Hans fiende är den moderna
evolutionismen, som tror sig kun
na förklara allt genom att uttala
det enda ordet »utveckling». I mot
sats härtill påvisar Chesterton, att
både människan, Kristus och den
kristna tron är något enastående,
som icke bredvid sig tål någon pa
rallell. Mycket intresseväck.ande är
hans framställning av mytologin
och de gamla ,filosoferna, om dessa
som på samma gång trodde och
icke trodde på sina läror och där
för lätt kunde vara toleranta mot
alla andra. Man förundrar sig över
likheten med nu tidens protestan
tiska värld. Skildringen av striden
mellan Rom och Karthago är både
livfull och rik på nya synpunkter.
Bokens omdömen om 1\onfucius,
Buddha och Mohammed verka över:..
tygmule, · då man m ärker hur ivrig

författaren är att vara rättvis mot
alla. Men han framställer också det
som tydligen är djävulens verk med
intensiv avsky. Liksom han älskar
barnet, så älskar han också famil
jen, naturen, lantlivet, det demokra
tiska styrelsesättet. Han vill lära
oss att känna frisk förundran inför
naturens och nådens stora myste
rier, att tänka · liksom det verklig
hetsälskande barnet i Kejsarens
nya kläder, att befria oss från fra
sernas, fördomarnas och modefilo
sofernas tyranni. Betecknande är
hans starka förkärlek för det gam
la Rom och dess nationalskald Vir
gilius. Påståendet att Voltaire dog
för 200 år sedan är troligtvis en
enkel lapsus calami.
Man måste förundra sig över det
förr så protestantiska Englands
förvandling. Ingen av de ledande
kulturländerna har procentuellt så
få katoliker. Icke stort mer än 1 %
av alla Kyrkans medlemmar är bo
satt i Storbrittanien. Men kvalita
tivt är katolska England i vår tid
en andlig stormakt. Man behöver
endast nämna några namn : New
man, Benson, Hilaire Belloc, Ches
terton. Härtill kommer det impo
nerande engelska inflytandet i ka
tolicerande riktning. Oxfordrörel
sen har blivit internationell. Icke
minst i våra skandinaviska länder,
som kanske ha särskilda förutsätt
ningar att förstå det engelska kyn
net, har den blivit en faktor, som
alla kyrkligt intresserade måste räk·
na med. Ja, Oxford har nästan
blivit en symbol för det uppbyg
gande a1'bete i Europa som för till
baka till Rom, liksom \Vittenberg
är det geografiska uttrycket för
det nedrivningsarbete som för över
Königsberg till Moskwa.
Den produktion som Petel' Schind
le1· har bakom sig är redan förvå
nande rik. Nu ha vi åter fått en
stor och präktig bok av den flitige
författaren : Vestel'ledens 111imke
V[psen I (Gads Forlag, Kpbenhavn
193 1 ). Det är ett grundligt verk
om klosterlivet, sett från olika syn-
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punkter. Mest fängslande är kan
ske dess bilder ur klosterväsendets
historia, berättelsen om fäderna i
den egyptiska öknen och om den
helige Hieronymus. - Mycket väl
görande i1 erkar författarens friska
uppriktighet, som undviker alla
banala skönmålningar och all dus
sinapologetik. Kanske blir den
ibland någon grad .för sträv och
hänsynslös, men efterlämnar ett
ibehagligt helhetsintryck. Författa
ren har i sin personliga utveckling
mottagit starka intryck särskilt
från benediktinerorden. Gripande
i all sin enkelhet är berättelsen om
Benedictusstatyns mäktiga predi
kan till den hemlöse studenten från
Nordanland. Med spänning och
förväntan motse vi nästa del av
arbetet, som skall handla om den
helige Renedikt av Nursia och hans
gärning.
En författare i Credo ( augusti
193 1) har klagat över att ingen
roman av Endrica von Handel
Mazetti finnes översatt till skandi
naviskt språk. Denna brist är nu
avhjälpt. På Fritzes [(ungl. Hov
bokhandel, Stockholm, har i år ut
kommit llfoi·gareta. En 1·oman från
det gamla Steyr. Här finna vi en
skildring från den tridentinska re
formationens tid i Österrike, som
nu pågående minnesfester av det
trettioåriga krigets händelser gjort
aktuell också i Norden. Den ut
märkta författarinnan hnr tydligen
ingående studerat den kultur hon
skildrar. Men samtidigt leva dess
figurer : den präktige rådsherren

Zettl, den pojkaktigt våldsamme
och rättframme löjtnnnt von Herli
berg, den ädla och plågade luther
ska änkan Margareta, den humane
kapten de Layre, kosacken greve
Conti. Författarinnan har ärligt
strävat att saimingsenligt och rätt
vist behandla denna stridfyllda tids
människor och händelser. Man
jämföre boken med första delen av
Fältskärns Berättelser, som behand
lar ungefär samma tid.
L Augustin [(oclcs nya visbok
Hemif1·ån nvahlström & Wid
strand, Stockholm 193 1) finna vi
åtskilliga strofer av stort intresse
.för katolska lärare. Författaren
framtrollar barndomens minnen
och gestalter i sonnetform, men
ännu kraftigare slår hans hjärta,
då han talar om syner och upp
levelser från sin senare katolska
tid. Han vilar sig vid sancta Magn
hilds källa, han lyssnar till Ange
lusldockan, han va:llfärdar till öde
kyrkan i gammal skånebygd. Men
särskilt är det Arild som blivit hans
mandoms hem liksom. Engelholm
är barndomens och Helsingborg
ungdomens. Den mest gripande av
minnesdikterna är kanske den, som
handlar om Adele von Gegerfelt.
Augustin Kock är pietetens sångare
i en pietetsfattig tid och hans vörd
nad för fäderna och fädernas land
har blivit ännu starkare sedan han
funnit vägen till fädernas tro.
B. D. A.
Övriga insända
Januarinumret.
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Påven protesterar mot Spanien.
Påven gav i oktober månad den
apostoliske nuntien i Madrid i upp
drag att meddela den spanska Kyr
kans kardinaler, ärkebiskopar, b i
skopar, ordensfolk och alla troende
följande :
1. att påven nu mer än någonsin
är med dem och med dem deltager
i den nuvarande prövningen och i
tankarna på de hotande framtida
farorna;
2. att påven med all den kraft,
som hans a:p ostoliska ämbete ford
rar av honom, eftertryckligt pro
testerar mot upprepandet av för
olämpningarna mot Kyrkans heliga
rättigheter, vilka äro Guds rättig
heter;
3. att påven, sedan han genom
sin sista encyklika uppfordrat epi
skopatet och de troende att bedja
för tidens trängande behov, har för
avsikt att deltaga i den allmänna
bönen. I anslutning härtill kom
mer han att å Kristi konungadömes
fest frambära det heliga mässoffret
i den vatikanska :basilikan. Han
uppmanar alla att förena ,sig med
honom för att den stora prövning,
som drabbat Spaniens Kyrka och
dess troende, må upphöra. Påven
är förvissad om att med Guds hjälp
och alla goda krafters samverkan
de redan åsamkade skadorna skola
på laglig väg gottgöras, och· att det
kommer att förhindras, som vore
det värsta, nämligen fördunklandet
av fädernas tro. Denna tro är den
enda räddningen från faror, som
också hota Spaniens folk.

En aduss från de spanska jesuiternas prnvincialer
har överlämnats till parlamentet.
De hemställa, att cortes, som äro
lagstiftande, måtte taga under över
vägande de synpunkter, som fram
föras i adressen och vilkas berät
tigande ligga i öppen dag för alla.
De försäkra, att Jesu sällskap se
dan republikens tillkomst följt den
av den heliga Stolen anvisade vägen
och det av de spanska prelaterna
givna exemplet genom att bevisa
den nya regeringen sin aktning
samt vore villigt att till fosterlan
dets gagn fortsätta det för dess in
stitutioner kännetecknande religi
ösa, kulturella och karitativa ar
betet.
Adressen hänvisar till den hets
mot de religiösa ordnarna i allmän
het, som nu mer och mer skärpts
och till slut koncentrerats på Jesu
sällskap. Betr.äffande de planerade
hätska undantagslagarna,varigenom
jesuiterna ensamma bland alla b e
stående föreningar skulle i författ
ningen brännmärkas med upplösan
dets straff och egendomskonfiske
ring, äro undertecknarna av den
uppfattningen, att de skulle för
summa en helig plikt, om de stilla
tigande åsåge detta, så mycket mera
som något sådant av det spanska
folket och andra nationer kunde
tydas som bevis på att man fruk
tade för utredning med anledning
av de mot jesuiterna riktade be
skyllningarna och hellre sökte stan
na kvar i dunklet och förlita sig
på andras välvilja än på sin egen
oskuld.
)> Vi äro spanjore1· och älska vårt
fosterland, och därför hålla vi på
alla rättigheter, som lagen tiller
känner spanska medborgare.
Vi hava utgått från aktningsvärda
familjer, och våra föräldrar hava
ej avstått från att försvara sina
barns rättigheter, ej heller kunna
vi själva finna oss i att ett sådant
straff pålägges oss. De kommissio
ne:·, som av föräldrarna till ordens
folk nyligen b ildats och som under
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·de senaste veckorna haft föresprå"
kare hos regeringen, äro ett klal't
,bevis på att ordenslivet icke av
skurit de band, som förbinda oss
med dem.
Vi äro jeszzitel', och som sådana
tillhöra vi en korporation, som,
ehuru den är utbredd över en stor
del av världen, dock står i alldeles
särskild förbindelse med Spanien.
En spanjor var vår ordens grun
dare, spanjorer voro hans beröm
daste första medhjälpare, spansk
är dess. historia, på det intimaste
sammanknuten med Spaniens och
dess koloniers historia under de
fyra århundraden, den existerat.
Dess hus och institutioner hava
tillkommit dels genom ordensmed
lemmarnas sparsamhet och person
liga offer, dels genom gåvor från
anhöriga och andra. välgörare, som
med sina medel grundat kulturella
och karitativa. företag och anför
trott dem åt vår ledning. Alla dessa
givare hava rätt att av offentliga
myndigheter få sin vilja respek
terad och förvänta, att deras gåvo
medel användas för det ändamål,
de bestämt.
Här är icke platsen att veder
lägga de mot oss· riktade anklagel
serna. Regeringen har ett nära till
hands liggande medel att få edara
sakernas verkliga ställning - den
behöver blott handla i enlighet med
gällande lag. Vår verksamhet är
öppen och offentlig. Man må fråga
de lnindratusenden, som besökt våra
skolor, som deltagit i. våra exerci
tier, som hört våra predikningar,
som läst våra skrifter, som varit i
våra institutioner och som talat
med oss privat. Och om man skulle
anse dessa vittnen vara partiska,
så kan man ju fråga våra motstån
dare. Vi fordra emellertid konkreta
anklagelsepunk.ter och bevis inför
domstol. Men att frånkänna .Tesu
sällskap lagliga rättigheter, att be
skära dess äganderätt, att inslrnän
ka dess handlingsfrihet, att upplösa
det, att konfiskera dess ägodelar,

att utvisa det ur landet, detta äi·
straff, som kunna rättfärdigas först
efter laga rannsakning och dom.»
Påvlig skrivelse till �lla katolska
bisk[!pm·.
Den helige Fadern har tillställt
hela världens katolska biskopar en
apostolisk skrivelse angående det
svåra ekonomiska världsläget, den
,beklagansvärda arbetslösbeten och.
de tilltagande militära rustningar
na, vari det bl. a. heter :
»En ny olycka hotar, ja, har re
dan drabbat en stor del av den Oss
anförtrodda hjorden. Den är så
mycket kännbaqll"e, som den drab
bat den av Oss med särskild kär
lek omfattade delen, den svagar�
delen, nämligen ungdomen, arbe
tarna och alla dem, som icke hava
något överflöd av det jordiska:
goda. Vi syfta på den mycket s:vå-:
ra ekonomiska kris, som nedtyng
er folken och som i alla länder haft
till följd en ständigt växande . ar
betslöshet. ' Vi få uppleva, huru
som en oerhörd mängd ärbara och
dugliga arbetare blivit tvingade till
overksamhet och därigenom med
sina familjer utarmats, ehuru d�
intet högre önska än att i sitt an
letes svett ärligt förtjäna sitt dagli
ga bröd i lydnad för Guds bud. De
ras sorg griper Vårt hjärta och
kommer Oss att 11pprepa d_e ord,
som den gudomlige läromästaren
av uppriktigaste barmhärtighet ut' talade över den på grund av hunger
klagande mängden: »Folket ÖJn
kar mig» ( Mark. 8 : 2).
Med ännu större medlidande om
fatta Vi den mängd barn, som bli
vit de mest oskyldiga offren för
dessa sorgliga förhållanden och
som ropa efter bröd och ingen gi
ver dem något (Jer. 4: 4), vilka
äro dömda att se, hurusom all den
glättighet dör bort, som deras
barnsliga sinne söker i den när
maste omgivningen. Och nu kom
mer vintern och med den allt det
lidande och alla de umbäranden,
som den kalla årstiden medför för
de fattigaste och särskilt de små
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barnen. Dessutom är det att frul�
ta, att arbetslöshetens plåga, som
Vi tidigare beklagat, ytterligare
skall tilltaga, så att, om intet göres
för dessa många fattiga familjer
och deras barn, de - det Gud för
bj ude - kunna komma. att drivas
till förtvivlan».
Påven uppmanar härefter till ett
välgörenhetens korståg.
»Som en följd av rivaliteten mel
lan folken som orsak till att oer
hörda penningmedel undandragas
övrig offentlig verksamhet är utan
tvivel det gränslösa militära k app
rustandet iclrn minst skulden till
våra dagars utomordentliga kris,
och vi kunna därför icke underlåta
att förnya Benedikt XV : s vittblic
kande maning (maningen Des les
debuts av den 1 augusti 1917) och
anföra Vår allolmtion av den 24
december 1930 samt Vårt brev »Con
vivo piacere» av den 27 april 1922.
Vi beklaga, att man icke velat lyssna. till dem. Ärevördiga bröder! Vi
uppmana Eder alla att använda
alla de medel, som stå till Edert
förfogande i fråga om predikan och
pressen, för att upplysa andarna
och forma hjärtana efter det sunda
förnuftets och ännu mer efter den
kristna lagens vissa och bestående
bud.»
Slaget vicl Breitenfelcl.
Av innehållet i en ledande artikel
i »Augsburger Postzeitung» med
ovanstående rubrik (med anledning
av 300-årsminnet) anföres här föl
jande:
Nästan i samma ögonblick, som
exponenten för den romersk-tyska

kejsarmakten OVallenstein) drog
sig tillbaka från den politisk-mili
tära skådebanen, uppenbarade sig
Gustaf Adolf vid Pommerns kust.
Den svenske konungen var en from
lutheran, för vilken ett krig i för
bund med de tyska protestanterna
mot den katolska hegemonien var
sympatiskt med hans k onfessio
nella inställning, men också han
var liksom \Vallenstein ett barn av
den nya tiden. Huvudsyftet med
hans uppträdande på tysk mark var
politiskt. Icke för att föra ett reli
gionskrig lämnade »renässansens
Alexander» sitt nordiska »Macedo
nien», utan han satte sin fot på
Tysklands mark för att erövra ett
stort rike. Snart skulle katolikerna
få erfara, att han blott räknade
protestanterna som kristna, liksom
protestanterna skulle få erfara, att
han var blott sin egen beskyddaTe.
Sina avsikter avslöjade k onungen
några månader före sin död i sitt
till kejsaren riktade fredsarrbud,
som innehöll tolv punkter, av vilka
den viktigaste var: »Av tacksam
het för det tyska rikets räddning
bör Hans Kungl. Majestät av Sve
rige väljas till romersk k onung>>.
Då »den ron1erske konungen» var
den under den regerande kejsarens
livstid valde tronföljaren, strävade
Gustaf Adolf härigenom efter kejsar
kronan. Att hans drömda rike va
rit en centraliserad stat, som icke
lämnat rum för de tyska riksfur
starnas rörelsefrihet, står utom allt
tvivel. De tyska furstarna av prote
stantisk trosbekännelse bemötte
också rätt kyligt sin tros beskydd
are, som dag för dag stod alltmera
i vägen för deras stora ärelystnad.
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