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VILJESFRIHEDEN. 

I. VILJESFRIHEDENS IDE. 

Som fysisk Energi er den fri Vil
jeshandling en .forsvindende Sts,Sr
relse. Om det saa var en Atlet, dei; 
ls,Sfter et tungt Lod, eller en Agi
tator, der ved siri Tale ophidser en 
Folkemrengde til Oprs,Sr, i begge 
Tilfrelde er den fri Viljesakt, der 
frembringer disse .. strerke Virlmin
ger, kun en psykisk Kommando, 
der indleder en Nerveproces, der 
atter sretter visse Muskler i Bevre
gelse, samtidig med at den leder 
Tankevirksomheden i en bestemt 
Retning. Fysisk set er Viljesimpul� 
sen kun Udls,Ssning af forhaanden
vrerende K:rrefter. · Derfor strider 
Viljesfriheden heller ikke mod Sret
ningen om Energiens Konstans. 
Umiddelbart udstrrekker Viljens 
Herred/l)mme , sig kun . til Foran
dringe:r · i · Bevidsthedslivef og · til 

Sammentrrelming eller' Slappelse af 
Legemets tvrerstribede Muskler -
ikke engang alle; ·Al Virkn�ng ud� 
adtil er af middeibar AI't, hvad en
ten vi .. sretter 'eri · Maskin:e' eller et 

Dyr i Bevregelse eller paavirl.rnr 
andre Viljer. 

Saa ·ubetydelig og· begrrenset Vil.:. 
jeshandlingen er, fysisk og biolo.:. 

gisk set, saa ufatteligt stor blivei• 
dens Betydning i aandelig Hense.:.. 

ende. Den fri Viljeshandling staa1• 
uden for den s,Svrige· Naturs store, 
Aarsagssammenhreng. Her kommer 
det ikke an paa, om Friheden ytrer 
sig som Bagatel, f. Eks. at trende en: 
Cigar · paa et selvvalgt Tidspunkt,. 
eller om den bestaar i en verdens..:. 
omvreltende Beslutning, f. Eks; en_ 
KrigserklFring. I begge Tilfrelde 
·er Viljeshandlingen i lige Grad 
modsat den Tvang, Umyndig:\].ed,_ 
Lovbestemthed og Jernns,Sdvendig� 
hed, der behei'ker hele den . s,Svrige, 
Verden, lige fra Stenen, der falder1. 
til Dyrenes spontane Handlinger:_ 
I denne· determinerede Verden··ind
tage.r Me11nesket en Srer'stilling. mu1, 
kan .ud fra givne Forudsretninger 
handle .· saaledes' eller anderlede5, 
eller· ogsaa · lad·e· vrer-e med ät handle:_ 



Dette betyder ikke Aarsagsl�shed, 
men snarere en ny Art af Aarsag, 
en Aarsag ad' h�jere Orden og Rang. 
De andre Aarsager har hver sin be
stemte Virkning. Den fri Aarsag 
er vil'tualiter multiplex, d. v. s. den 
kan ligestilles med flere, om man 
vil, utallige mange Aarsager� idet 
den efter Behag kan frembringe en
hver af deres Virkninger. Den fri 
Aarsag rummer flere Muligheder, 
Potenser, i sig. For at finde et 
Sidestykke til denne Mangefolds
Mulighed maa vi gaa ud qver de 
skabte Ting ti1 det hs6jeste Vresen, 
Gud, der, sk�nt der »ikk.e er For
andring eller Skygge af Omskiftel
se · hos ham (Jak. 1; 17)», kan ska� 
be, styre Verden, g�re Mirakler. 
Ogsaa han er en fri Aarsag, der 
ligesom rummer uendelig mange 
Enkeltaarsagers Kraft i sig*). 

Viljesfriheden skaber en Sfrere 
af Selvstrendighed omkring Menne
sket, som giver ham Overlegenhed 
over al Skabning, - ikke S0:\11 om 
han kunde magte alle Naturkrref
ter, men han kan g�re·, hvad de 
alle tilsammen ikke er i Stand til. 
Den · giver endog Mennesket en vis 
Selvstrendighed overfor Gud. Der
veq bliver den fri Vilje ti1 en ufatte
lig Gaade. Skabningens V resen er 
prreget af den dybeste Afhrengig
hed af Gud. Ikke blot i THblivel
sens 0jeblik bestaar denne Af
hrengighed, men hele det skabte 
Vresens Eksistens og Virken, ogsaa 
den fri Viljeshandling, breres oppe 
og faar sin Kraft af Guds Almagt. 
Alligevel har Menneskets Vilje saa 
at sige sin Egenbevregelse, som den 
fil. syvende og · sidst kan lregge .for 
Dagen ved at handle Guds Vilje 
imod. 

*) Indenfor Atomfysiken har man, som 
bekendt, opdaget Forhold, der forelpbig 
maa tolkes som flertydig Aarsagssammen
breng. Skpnt disse rent mat.e1ielle. Proces
ser kurr · for en overfladisk Betragtning 
tager sig ud

1 
som Analogon til den »fri 

Aarsag», · har de dog i Forhold til Viljes
friheden den Betydning, at de allerede paa 
Tilvrerelsens laveste, Trin vilde udelukke 
Determinismens Gruhdtanke, at hele V er
denslpbet er enstydigt' besteint: og bereg
neligt. 
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Vi har ondt ved at forstaa, hvor
dan Gud kan skabe saadant et Vre
sen'. Men i og for sig er Friheden 
ikke saa meget en Fare, en Mulig
hed til det onde, som et Gode - i 
Forbindelse med Erkendelsesevnen, 
det h�jeste Gode, der er givet Men
nesket i den naturlige Orden. Skul
de det forbydes Gud at skabe et frit 
Vresen, blot fordi han forudser, at 
det misbruger denne Gave? Skal 
han kun have Lov til at skrenke 
Frihedsevnen, naar han forudser, 
at den bruges paa den rette Maade? 
I saa _Fald vilde Gud blive afhrengig 
af Skabningen og holde op med at 
vrere Gud. 

En yderligere Gaade - den stf1r
ste - er, hvordan Viljesfriheden 
kan bestaa sammen med Guds. ah� 
solute H�jhed over Mennesket, 
Guds Medvirken ved selve den fri 
Viljesakt, der uden denne Medvirk
ning bliver umulig. Theologiens 
skarpsindigste. Hoveder har forsSiigt 
at klarlregge Fbrholdet uden at naa 
til Enighed. Det er heller ikke den
ne Afhandlings Hensigt at komme 
ind paa dette filosofisk-theologiske 
Problem. 

Aldrig er Mennesket Gud mere 
lig end i Vilj esfrihedens Brug. Han 
vrelger mellem. Godt og Ondt. Han 
har Magten til at handle i Overens
stemmelse med Guds Vilje og Mag
ten til at trrede denne guddomme
lige Vilje under F�dderne ved at 
gs6re sin egen Vilje imod Guds. Da 
er .Mennesket ikke lrenger et for
svindende Fnug i Universet, men 
nresten en Majestret ved Siden af 
Guds Majestret. Der kan selvf�lge
lig ikke vrere Tale om, at denne 
Frihed overfor Gud et eneste 0je
blik er absolut. Til Menneskets fy
siske Frihed svarer den st�rst ben
kelige moralske Bundethed. Sam
tidig med at Frihedens Vingeslag 
l�fter Mennesket op: over al anden 
Skabning, tynges han af Ansvaret, 
Pligten, Samvittigheden. 

F�jer man, som Kant gjorde, til 
Viljesfriheden selve Viljens Auto
nomi - der g�r Mennesket til . sin 
egen Lovgiver og förhyder barn: at 



modtage -Lovhud udefra -� -da. for
guder. man Mennesket. Det-ei� den
ne. autonome .Indeterminisme, og 
ikke, som Hpf.fding (Etik Side 92 
Anm. _ 2) mente, Viljesf'l:iheden i 
skolastisk Fortollming, - der . gpr 
Mennesket »til en lille Gud»._ 

Friheden er Guddomsgnisten i 
Menneskets Sjrel. Den fri Afgprel
ses 0jeblikke er den hpjeste Stig
ning i Menneskets Liv. Der lever 
Mennesket sit eget personlige Liv.' 
Der bliver han til den »Enkelte», 
udskilt fra Mren'gden, stillet paa sig 
selv. End ikke !Orken, der ellets 
griber dybt ind i sine Troendes in
time Liv, fratager ham disse 0je
blikkes Ansvar. Den fprer dem kun 
ben til Frihedens og Samvittig
hedens Port. » Ved denne bliver 
Kirken staaende og lader Menne
sket gaa ene ind. Porten fprer ind 
til den Helligdom, foran hvilken og
saa Kirken urna standse i hellig 
A<:refrygt. Thi bag denne Port mp
der Sjrelen sin Skrebne. Der op-

leves de-0jeblikke,-da Gud og:Men
nesket -staar ene overfor _hinanden, 
og Afgpi:elsen falder .. Ingen Tredje
mand, intet Mellemled er der paa 
sin Plads: kun Gud, den alhellige 
og barrnhjertige, og Mennesket, den 
frit vrelgende Menneskesjrel - el- . 
lers ingen»*). 

Kristendornmen kalder Misbrugen 
af Viljesfriheden for Synd; den ser 
deri »det onde» - det, der i Grun
den alene fortjener dette Navn. 
Ingen Forstyrrelse i den materielle 
V erden, ingen legernlig eller sj rele· 
lig Lidelse kan sammenlignes med 
den Ulykke, som Bruddet paa den 
moralske Orden, Modsretningen til 
Guds Vilje, betyder. Ornvendt er 
Menneskets fri Underkastelse under 
Guds Vilje en stprre Forherligelse 
af Skaberen end den Lovsang, hele 
den pvrige Skabelse synger til hans 
A<:re. 

A. 111 enzinger S. ,J. 

*) Peter Lippert; Ene-Saligg�rende ved 
L. G. Kbhn. 1915. 

DET RYSKA STATSVÄLDET OCH 

KATOLICISMEN. 

I. TSARKYRKAN OCH UNIONEN. 

1. .Erån begynnelsen och till Po
lens delning. 

De beklagansvärda splittringarna, 
som övergingo kristenheten i 11 :te 
och 16 :de århundradena, hade t'ill 

följd att lägga ännu ett tvedräkts
moment till alla dem, som söndra 
folken. Statskyrkor uppstodo, som 
blevo furstarnas verktyg och gåva 
dem kärkomna förevändningar att 
blanda sig i andra länders före
havanden. 

Trettioåriga kriget är kanske det 
mest lysande exemplet på hur reli
gionen kan utnyttjas ji, politikens 
t-jänst. Men �- detJåg bravur och 
fl'.)rld över detta krig, över. dess fält-

herrar och bataljer, hur ohygglig 
förödelsen än var! Man glömrn�r 
eländet för glansen över vissa 
namn! Intet sådant skimmer vilar 
över det oavlåtliga utrotningskrig,
som i sekler fördes av den ryska 
schismatiska, eller som den -kallar 
sig ortodoxa statskyrkan emot alla 
andra religionsformer, särskilt då 
katolicismen. 

Ett trettiotal år efter det Polen 
mottagit kristendomen, blev -även 
Ryssland kristet. Men medan Po� 
lens missionärer sänts ut från Rom, 
så vai· det från Konstantinopel, som 
"tladimir. den Store, seda11 han sla� 
git u'i1der sig sina bröders och gr�n-



iiars besittningar, däribl�nd Ukrai
na med Kiev, Volhynien och Podo
lien, lät tillkalla kristna lärare 
( 998). I N estorskrönikan berättas, 
att han. före sitt dop hade sänt ut 
kunskapare för att undersöka, vil-

. ken religion som var elen bästa. 
Sändebuden besökte både Islams 
moskeer och de stränga latinska 
kyrkorna, men blevo överväldigade 
av elen prakt,· som utvecklades i 
Konstantinopels kyrkor, varför man 
också bestämde sig för elen gre
kiska ritus. Säkerligen spelade elen 
omständigheten, att ,vlaclimir er
höll kejsar Basilius systers hand 
efter sitt upptagande i elen kristna 
kyrkan, en viss roll också härvid
lag. 

Redan tidigare hade, för övrigt, 
grekiska missionärer predikat kris
tendomen i de sydslaviska länder
na. Särskilt böra framhållas de 
båda bröderna S. S. Cyrillus och 
Methodius, av påven Adrian II vig
da till biskopar, som till Och med 
hade utarbetat en slavisk liturgi, 
med ett särskilt alfabet. Denna li
turgi är det, som alltjämt är i bruk 
i de slavisk-orientaliska kyrkorna. 

Efter storfurst ,vlaclimirs dop an
togs elen även i Ryssland, biskopar 
utnämndes och Kiev, medelpunkten 
för de ruthenska länderna, blev 
säte för en metropolit, lydande un
der Konstantinopel. 

Huruvida det var elen ursprung
liga grekisk-katolska tron, som så
lunda infördes i Ryssland, eller om 
den då redan var anstucken av 
schismatiska läror, därom tvista än 
de lärde. Dock är det troligt, att 
eftersom både metropoliter och bi
skopar till en början voro av gre
kisk nationalitet, de medförde från 
sitt hemland en fläkt av de tvister, 
som söndrade Bysanz. Många för
sök att utså hat och misstro emot 
latinarna gjordes också av dem. Men 
formellt avbrötos icke förbindelser
na mellan Rom och Kiev, och ofta 
ingingos äktenskaJ) mellan ryska 
prinsessor och furstar av latinsk 
ritus utan att någon åtskillnad där
igenom gjordes. 

Så länge det av Wladimir grun-. 
dade riket bestod, förblev Kiev met
ropol för den ryska kyrkan. Men 
1319 erövrade den litauiske stor
furst Gedymin hela det ofantliga 
område som sträckte sig väster om 
Dnejpr, Don och Volga, innefattan
de de ruthenska länderna jämte 
Kiev. De ryska storfurstarna dre
vos tillbaka till sina förra besitt
ningar i nordost och upprättade 
ett eget metropolitsäte i sin nya hu
vudstad, Moskva, år 1322. 

Man kan säga, att det är från 
detta år, som de båda riktningarna, 
Roms och Moskvas, schism och ka
tolicism datera sig. Genom sin 
förbindelse med Polen står Litauen 
i kontakt med Västerlandet, medan 
det egentliga Ryssland alltmer dra
ges åt öster. År 1415 sanunankal
lade storfurst ,vitold av Litauen 
en synod i Nowogrodek, som för
klarar den grekiska kyrkan med 
dess metropolitsäte i Kiev oav
hängig av metropoliten i Moskva. 
År 1418 beger sig metropoliten av 
Kiev jämte 18 biskopar till kon
ciliet i Konstanz för att där söka 
åvägabringa en formell union med 
Rom, vilket dock ej lyckades. Först 
1438, vid konciliet i Florens, då 
även Konstantinopel går in på en 
återförening, lyckas det metropo
liten !sidor av Kiev att realisera 
unionstanken, och genom ett brev 
av den 17 aug. 1438, utnämnes han 
av Eugenius IV till legatus a latere 
i Litauen, Liffland och Ryssland. 
År 1440 utsände !sidor en encykli
ka till alla ryssar, förkunnande den 
union, som åvägabragts i Florens 
och stadfästs av kejsaren i Kon
stantinopel. De ruthenska länderna 
under Litauens och Polens över
höghet ansluta sig utan svårighet 
till Unionen, de Moskovitiska bi
skoparna äro villrådiga. Och tsar 
Vassili II löser frågan genom att 
utan vidare låta kasta !sidor i fän
gelse, när han kommer till Moskva. 
Med knapp nöd lyckas denne fly 
och beger sig till Rom, 1441. 

Tolv år senare störtar det bysan� 
1• tinska kejsardömet samman. Patri-



arkatet i Konstantinopel blir till 
nära nog blott en symbol, och 
Moskvas tsarer göra sig till herrar 
i den schismatiska ryska kyrkan. 
De utnämna och avsätta biskopar 
och l'netropoliter, de besluta i teo
logiska frågor m. 111. - Att de stän
digt ställa sig avvisande mot alla 
Roms försök att återknyta banden 
är ju naturligt. Blott när de tro 
sig kunna påräkna någon hjälp 
från påven, låta de påskina någon 
vilja till återförening. Så t. ex. när 
Ivan den Förskräcklige år 1581 till 
straff för att han i strid mot in-
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ord, som kanske alltjämt kunna sä
gas vara giltiga: » All katolsk pro
paganda i Ryssland är fåfäng, så
länge man ej lyckas omvända tsaren 
själv, som i folkets ögon· är den 
enda, vilken av Gud erhållit nåd att 
urskilja, vilken religion som är elen 
tätta». 

Allt mer och mer identifierade 
sig nu tsarmakten med kyrkan, och 
allt hänsynslösare förkvävde elen 
all opposition från det högre präs
terskapet, vars protester, även de 
blygsanuirnste, bemöttes med de 
grymmaste straff. Och det lägre 

Unionstanken i vår tid. 
Den ryske furst \1/ olkonski viges till katolsk präst i Rom. 

gå1igna traktater härjat och eröv:.. 

rat Li.ffland, belägras i Pskov av 
Stefan Batory, skriver han ett öd
mjukt brev till Gregorius XIII för 
att utbedja sig hans medling. I 
hopp om att kunna vinna tsaren 
för Union�n, sänder påven då Pos
sevinus för att mäkla fred. Den . 
polske konungen är nog storsinnad 
att ge vika, för att ej motsätta sig 
den möjlighet till återförening, sori1 
skymtar; han· drar tillbaka sina 
h'upper, men yttrar samtidigt: 
»Tsaren söker att bedraga den He
lige Fadern. Mig bedrar han ej ! 
Men gå och gör Edert bästa. Jag 
skall ej hindra Eder». 

Possevinus »gjorde sitt bästa», 
och resultatet a,, sina ansträng
ningar sammanfattade han i dessa 

prästerskapet stod så lågt, att man 
alls ej räknade med det, ty ända 
från 1200-talet var detta ryska präs
terskap främmande för de klassiska 
språken : det tog ingen del i den 
stora intellektuella process, som 
under medeltiden klarlade dogmer7 
na och utvecklade filosofien. Utom 
de liturgiska böckerna, bestod den 
kyrkliga litteraturen huvudsakligen 
av några asketiska hagiografier och 
utdrag ur kyrkofädernas skrifter. 
Medan biskoparna och de högre 
andliga fingo en· sorgfällig upi:ifost
ran i basilianerklostren, var de van
liga prästernas utbildning bristfäl� 
lig. Inga seminarier funnos ännu 
långt in på 1800-talet. Man lärde 
sig till präst som till varje annat 
yrke; i början sopade man kyrkan, 



så betjänade man prästen vid mäs
san och lärde sig hur man läser 
bönerna, hur man välsignar vattnet, 
hur man döper, viger och begraver ; 
och så, när man lyckats spara ihop 
litet pengar, gav man dem till nå
gon förbiresande biskop och blev 
prästvigd ! Därför var också dessa 
ryska prästers okunnighet vorden 
till ett ordspråk. Bikthemligheten 
existerade ej , då varje präst var 
förpliktad att till myndigheterna 
meddela allt, som kunde förefalla 
misstänkt. Och kanske är det den
na omständighet, som man fåi· till
skriva det än i dag bland ryssarna 
så utbredda spioneri- och angivelse
systemet. Den vördnad varmed in 
i det sista de katolska prästerna 
bemöttes av det ryska folket, kon
trasterade också skarpt emot de 
känslor de ofta visade sina egna 
poper. 

Vad den i de polska besittningar
na existerande orientaliska, eller 
som man för korthetens skull fast 
oegentligt kan säga, rutenska kyr
kan beträffar, så hade den ej oppo
nerat sig emot unionen, men erkän
nandet av påvens överhöghet var 
dock ej tillräckligt för att trygga 
den katolska enheten. Även här 
saknade prästerskapet nödig ut
bildning och kunde lätt bli byte för 
agitatorer. Moskva begagnade sig 
härav och även de av protestantis
men starkt anstuckna stormänn·en 
i P olen och Litauen. Till metro
polit i Kiev valdes en schismatiker, 
Peter Mobila. Han var en i väs
terländska vetenskaper bevandrad 

· man, en lärd författare, vars kate
kes och trosbekännelse än i dag 
användes i den ryska kyrkan. 

Unionen skulle därför knappast 
ha kommit till stånd, om icke en 
yttre omständighet givit den nödi
ga impulsen. · Patriarken av Kon
stantinopel, Jeremias, som var svårt 
skuldsatt hos turkarna, hade av 
tsar Fedor hämtats till Ryssland 
och där, i strid med de kanoniska 
lagarna, upprättat ett patriarkat i. 
Moskva. Han tog återvägen över 
Polen för att skaffa sig ytterligare 
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medel och inviga biskop Rahoza till 
metropolit av Kiev efter Mohila. 
Men turkarna begagnade sig av Je
remias frånvaro för att till patriark 
av Konstantinopel utnämna en viss 
Metrophan. 

De rutenska biskoparna för
samlade sig nu i Brzesc för att 
överlägga om vilken av de båda 
patriarkerna de kulle erkänna. Bå
das begärelse efter denna världens 
goda verkade frånstötande. Dess
utom föreföll det församlingen för
ödmjukande att deras kyrkas över
huvud skulle av- . och tillsättas av 
sultanen. Efter långvariga debat
ter, i vilka den berömde jesuitpater 
Skarga tog livlig del, beslöts det 
omsider, år 1 594, att en deputation 
skulle avgå till Klemens VIII. Och 
1596 blev Unionen högtidligt beseg
lad och besvuren i Brzesc av fler
talet biskopar, dock icke utan mot
stånd från ett antal prelater och 
herrar, vilka kvarstannade i schis
men. Ryska författare ha påstått, 
att unionen tillkommit genom tryck 
från polska statens sida. Men för 
den som känner den stora tolerans, 
ja släpphänthet, som då härskade 
i Polen är detta ett fullständigt 
misstag. 

Unionens sak fann en mäktigare 
befrämjare än polska staten kunde 
ha varit, i en blygsam borgareson 
från Volhynien, Johan Kuncevicz, 
mera känd som S :t .J osafat Kunce0 

vicz. Redan tidigt begrep han, att 
det framförallt var prästerskapet, 
f<om måste reformeras, och med all 
kraft koncentrerade han sig på att 
reformera Basilianerorden, som ut-

. bildar den orientaliska kyrkans pre
later. Inom loppet av ett tiotal år 
uppblomstrade tack vare honom 
det andliga livet i klostren. Nya 
kloster uppstod i Litauen och Vit
ryssland, lärda och fromma män 
sökte sig dit. .Josafat, som under 
tiden utnämnts till ärkebiskop av 
Polotsk, den av schismen mest ge
nomsyrade delen av det polska 
riket, ägnade sig med iver åt mis
sionsarbetet och åstadkom verkliga 
under genom sin fromhet och mild-



het, men blev mördad av schisma
tici under en visitation i Witebsk 
1623. 

Under tiden hade den ryska kyr
kan allt mer fjärmat sig från Väs
terlandets. Hur obetydlig patriar
kens av Moskva makt än var, före
föll den dock alltjämt de ryska 
härskarna för stor. Peter I upp
fann att ersätta den med en full
ständigt byråkratisk organisation, 
den s. k. »Heliga Synoden», ett 
slags kollegium av biskopar, med 
en prokurator i spetsen, en lekman, 
som företräder tsaren och har ab
solut vetorätt. Från denna institu
tion utgingo nu order till biskopar
na, och åtskilliga ändringar inför
des i liturgien, såsom upprälman
det av hela den kejserliga släkten 
vid gudstjänsterna, t. o. m. vid be
gravningar, förpliktelsen att knä
böja under detta uppräknande, 
ehuru de ortodoxa aldrig annars 
falla på knä i kyrkan, icke ens vid 
ko1nn1unionen, o. s. v. 
· För Unionen hyste Peter ett out

släckligt hat, som tog sig de grym
maste uttryck och även underblås
tes av det ryska Jfrästerskapet. När 
han sålunda på kung Aug1Jsts av 
Sachsen-Polen begäran skulle dra
ga som bundsförvant in i Polen för 
att bekriga Carl XII, uppmanade<; 
han att »förgöra de unierade i Li
tauen och Polen». Denna uppma
ning tog han också ad notam. Vid 
sin ankomst till Polotsk besöker 
han, efter ett. stort gästabud, hasi
lianerklostret och misshandlar samt 
nedhugger högst egenhändigt flere 
av prästerna i kyrkan. Kloster
priorn, soin söker blidka honom 
låter han föra bunden till sin ho
stad och torterar honom där hela 
natten till döds. Martyrernas lik 
låter han bränna och kasta askan i 
Dwiiia »för att mai1 ej skulle göra 
reliker av dem». Alla unierade kyr
kor och kloster, som befinna sig i 
hans väg, plundras och förstöras. 
De unierade biskoparna ·söker han 
tvinga till avfall och, när detta ej 
lyckas, låter han sända dem till 
Ryssland, där de underkastas den 

nesligaste behandling, och kvarhål
las till sin död! Allt detta, i egen
skap av bundsförvant ! 

Under Peters efterträdare, söker 
Moskva att utnyttja sin ställning 
till angrepp mot Polen i dess egen
skap av katolsk stat. Tsardömet 
uppträder som ortodoxiens försva
rare mot det latinska förtrycket, 
C?ch oavlåtligt framlägger det klago
mål angående förmenta övergrepp 
mot de ortodoxa i Polen. När t. ex. 
vissa schismatiska församlingar 
mangrannt övergå till Unionen, 
fordrar Ryssland, att deras kyrkor 
och egendom skall överlämnas till 
de ortodoxa. Alla polska medgivan
den framkalla blott nya klagomål, 
och när schismatici tillerkännas full 
likställighet med katolikerna i Po
len, tolkas detta sålunda, att den 
schismatiske biskopen av Mohile,v 
med stort följe genomreser Litauen 
och Vitryssland för att omvända 
folket till »ortodoxien». 

Sitt ohyggligaste uttryck får dock 
det tsaristiska »missionsarbetet» 
under kejsarinnan Katarina, i 
Ukraina. På tillskyndan av ihume
nen Melchizedek i det ryska klost
ret i Perejaslaw, helt nära polska 
gränsen, organiserades här ett bon
deuppror, lett av Zelesniak, lek
mamiabroder i klostret. Lösen var : 
»död åt Polacker, uniater och ju
dar!» Munkarna välsignade folkets 
knivar och ett blodbad utan like 
begynte 1768. Sträckor på 40 mil 
i bredd och 60 mil i längd blevo 
fullständigt folktomma. De som 
undkommo drevos till Perejaslaw 
och måste där högtidligt avsvärja 
unionen samt överlämna sina kyr
kor till ryska poper. över 300 uni
erade präster, som ej ville under
kasta sig mördades, andra kasta
des i fängelse. 

I staden Human, dit många hade 
flytt, nedhöggos 18,000 människor 
och med de 400 basilianeralumner
nas lik fylldes 3 brunnar. Hela 
Ukraina dränktes i blod. 

Efter Polens första delning 1772, 
växer ryssarnas nit. På knappt ett 
års tid berövas uniaterna 1200 kyr-



kor. Prästerna fängslas och av de
rns brev till nuntien Garampini i 
\Varszawa ser man, att bolsjeviker
na gåU i god skola hos de schisma
tiska. Polens andra clelnirig fram
kallar en ny våg av fromhet i 
Moskwa. Den ryske biskopen i Pe
rejaslaw får nu till sitt förfogande 
20,000 rubel samt »så många sol
dater som famna behövas för att 
genomföl'(l omvändelseverket bland 
P·olens . imiater». ( Ukasens text.) 
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Slutligen, år 1 795, utplånas Po
len ur staternas led och samma år 
upphäver Katarina � i strid mot 
sina traktatsenliga förpliktelser att 
respektera den . katolska tron av 
båda riterna � alla unierade bi
skopsdömen. 

Tsarkyrkan står färdig att på
börja den sista striden mot Uni
onen. 

J. Armfelt. 
f .  Pomian-Haj dukiewicz. 

ST. B E N EDI KTS O RDE N I ODE NSE. 

Bramminge Kirke ejer en Sevrer
dighed af Rang, et Maleri fra Be
gyndelsen af det H i. Aarhundrede, 
der forestiller en Munk, ifprt en 
sort ( eller graalig) Kutte og med 
Sandaler paa de npgne Fpdder ; ved 
hans hpjre Side hrenger Rosen
kransen. Paa Indskriften, som blev 
forfattet af Pnesten dersteds, Poul 
Curtz, kan vi hese, at det skulde 
vrere Knucl den Hellige. Ret stor 
har Oplysningen i 1437 nreppe vte
ret. Poul Curtz t[enkte vel, naar 
Billedet kom fra St. Knudskloster, 
maatte det forestille Hellig Knud. 
Men skulde vi ikke hellere sige saa
ledes : »Naar Biiledet kommer fra 
St. Knudskloster og forestiller en 
Munk, maa det saa ikke efter al 
Sandsynlighed forestille en Bene
diktiner?» 

Dog det er Dragten, der laver 
Kunder ; thi saalcdes var Benedik
tinerne i Almindelighed ikke klred
te, ej heller Bursfeldianerne, til 
hvilke Odense i 1492 havde slut
tet sig ; kun Cresarinerne ( et af den 
h. Cresarius af Arles grundlagt Or
denssamfund, der 1237 sluttede sig 
til Benediktinerne) .  og de spanske 
Benediktinere gik i en lignende 
Dragt. 

Men St. Knudsbrpdrene havde et 
s;erligt Privilegium med Hensyn ti1 
Klrededragten, der blev bekrreftet 
af Eugen IV den 1 0. December 1 437, 

ifplge hvilket de ikke beh�vecle at 
brere den almindelige benedildinske 
Ordensdragt, men kunde benytte 
den, »de nu havde baaret i flere 
Aar, nemlig en rerbar Prrestekjole 
(Kutte) og .en Hrette ( Kaputse)»1 ) .  

St. Knudskloster har en meget 
righoldig Historie. Dets Gavebreve, 
Privilegier, P avebreve og Proces
akter kunde endnu fylde .et Folio
bind. Som sin Stifter belragtede 
det selve 'Knud den Hellige, som vi 
kan se af Procesakterne fra 1489. 

Klostret gjaldt som detfornemste 
i hele Landet. Endog en af Rigets 
Konger, Erik Lam, endte sine Dage 
som -Munk i Odense og fik der den 
Fred, som. Tronen ikke havde kmi
net give ham. 

Ogsaa Hertug Erik fra Slesvig 
fulgte Kong Erik Laii1s Eksempd, 
og i 1184 blev den vendiske Prins 
Knud Munk i dette Kloster. 

At Klostret var et Arnested for 
boglige Syslel', viser Navne som 
/Elnoth ag Thomas Gheysmer. Det 
fremhreves ogsaa i forskellige Gave
br.eve. 

H.vilken 111 ening Pave1·ne havde 
om Benediktinenze i Odense, viser 
den gentagne Stadfrestelse af deres 
Privilegier og srerlige .lEresbevis
ninger. ·Saaledes var f. Eks. Mun
ken Erik ·Jenscn l(rabbe Pavens 
Pocnitentiar. Intet Under, at Inno
cens VI udnrevnte ham ti1 Abbed 



fo_r Allehelgensklostret ved Lund 
og senere til Biskop i Odense. (Det 
skal kun bemrerkes i Forbigaaende, 
at danske Poenitentiarer ikke var 
en Sjreldenhed. Saaledes faar Kong 
Erik den 29. Juni 1425 bevilget sin 
Ans0gning om, at den danske Fran
ciskaner, Baccalaur i Theologien, 
Hemming Boesen, niaa blive ud
nrevnt til Underpoenitentiar ved 
Peterskir-ken for de tre nordiske 
Rigei;. Odenseaneren Jens Madsen 
Brun var 1478 ligeledes Poeniten
tiar .ved St. Peterskirken. ) 

Da der i Odense endvidere altid 
herskede en god Ordensdisciplin, 
havde Munkene Tilgcmg nok. Kun 
en enes-te Gang kom de i Forleg_en
hed, nemlig efter Pesten. Blandt 
andet ved vi det ogsaa af Bartlw
lom&us Jensens Historie. .Jensen 
var Franciskaner og allerede Dia
kon. Men han skrev til Paven, at 
han f0Ite sig forfulgt af sine Or
densbr0dre, hvorfor han bad om 
Lov til at trrede ind i Cistercienser
ordenen. Dette bevilgedes den 21. 
.Juni 1348. I syv Aar s0gte han nu 
et Kloster, der vilde optage ham, 
men fandt intet. Endelig i 1 355 
bad han om Lov til at maattc gaa 
ind i St. Kunds Kloster i Odense, 
der paa Grund af Pesten manglede 
Munke. 

Da Benediktinerne samtidig dan
nede Domkapitlet, kunde Forman
den urnulig faa Abbedstitlen, der 
jo i rneget konkurrerede med Bi
skoppen. Han tituleredes Prior, 
men skulde, som Aleksander IV ud
trykkelig bemrerkede, have en Ab
beds Rang og Rettigheder. Samti
dig stadfrestede Paven Kapitlets Ret 
fil a t  u&lge Biskoppen. Sk0nt se 
nere Paver restringerede Domkapit
lernes Privilegier i betydelig Grad, 
havde disse alligevel en vis Indfly
delse ved Besrettelsen af Bispesto
len, ogsaa efter at Rom havde for
beholdt sig Udmevnelsen af Biskop
pcrne. Allerede i Udnrevnelsesbrevet 
for Biskop Erik Jensen Krabbe af 
7. 0kt. 1364 findcr vi en fin og lem
pelig Protest imod Valget, sk0nt 
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Paven ikke havde noget it indven
de imod den ny Biskops Person. 
Denne havde tvrertimod en h0j 

. Stj erne )los ham, og han beskyttede 
ham ogsaa imod Valdemar Atter
dag. Erik J ensen Krabbe glemte 
aldrig, at han havde vreret Munk i 
St. Knuds Kloster og f0rte derfor 
Knud den Hellige med Scepter og · 
Ciboriet i sit Bispesegl. Han glemte 
heller ikke sine gamle Medbr0dre. 
De Privilegier, som han stadfrestede 
paa .Vigiliedagen f0r Marire Him
melfart 1365, �ikrede Benediktiner
ne en vreldig Indflydelse paa Stif 
tets Anliggender. En af Munkenc 
skulde altid vrere » off icialis gene
mlis in spiritualibus.», en anden 
Skolens Rector. I de til Klostret h0-
rende Kirker i Paarup, Ubberup, 
Aasum, Stenl0se og Srerslev skulde 
der ikke ansrettes nogen Prrest uden 
dercs Samtykke. Provsten ved Vor 
Fruc Kirke og Prioren i Dalum 
slrnlde ikke tiltnede deres Embeder, 
f0rend de havde aflagt Ed paa, at 
de ikke vilde paaf0re St. Knuds 
Kloster nogen Fortrred. Biskoppen 
skulde heller ikke blande sig i Val
get af Prioren og Klostrets indre 
Anliggender. Prioren har Fuld
magt til at absolvere Br0drene i de 
Tilfrelde, som er reserverede Bi
skoppen. 

I 1421 vilde Benediktinerne atter 
vtclge en af deres Midte, Knud ved 
Navn, til Biskop. l\'len deres Kan
didat faldt hverken i iErkebiskop
pens eller Pavens Smag, og nu bad 
Domkapitlet, om ikke Biskoppen 
af Vesterås kunde bliYe Biskop _i 
Odense. Martin V gik ind paa det
te Forslag, og i Brevet til · den ny 
Overhyrde paa Fyn fremluevcr han 
det enstemmige V alg. I V ester ås 
bliver Roskildeprovsten Oluf .Jakob
sen Biskop, og Naune Jensen Gyr
sting flytter i .Juli 1421 til Odense. 
Blandt anclet medtager han ogsaa 
sit Seg!, der bar Billedet af Guds 
Moder med .Jesusbarnet. Som Bi
skop af Odense benytter han det 
samme Signet, men forand1'er det 
dog saaledes, at Guds Moder bliver 
til St. Knud. 



Benediktinerne var ikke saa 
egenkrerlige, at de kun vilde frem
rn.e deres egne Int'eresser. De saa 
virkelig paa Kirken Vel og traf j 
det store og hele altid et heldigt 
Valg, lige meget om den udkaarne 
var Verdensprrest eller hprte til en 
anden Ordensfamilie. Saaledes hav
de den betydeligste af · alle fynske 
Biskopper, St. Knuds Kirkes. Byg
herre, Gisico, vreret Dominikane1·. 
Ved- et sen.ere," Yalg , vilde Pl'Ousteii 
.ved Vo1· Fnze l(irke og Andreas, 
Prior i Dalmn, atter tvinge en Do
minikaner, Peter Pigaard, igennem, 
men ,Johannes XXII stod paa Dom
kapitlets Side. Hertil sigter den 
fra Erik J ensen Krabbes Historie 
bekendte Ed. Ogsaa forskellige 
Franciskanere sad paa Odense Bis
pestol. De mes� fremragende af 
dem er sikkert Peter Pagh og Nico
lans Jensen. 

St. Knnds Kloster var stiftet af 
engelske Benediktinere, og dette 
rn.aatte bevirke, at det i lang Tid 
bar engelsk Pr&g. Mellem Evesham 
og Odense bestod over 100 Aar en 
meget livlig Forbfr1delse. Hvert 
Dpdsfald i det ene Kloster skulde 
meddeles til det andet. Endnu i 
117  4 blev en- Munk fra Evesham 
Prior · i Odense. Desuden bcsad 
Odense endnu en anden Attraktion 
for Englrendernc ; det gemte Reli
kvierne af deres Nationalhelgen, St.  

· A lban, som Knud den Hellige rime
ligvis- paa det fprste Englandstogt 
havde fprt med sig som Krigsbytte. 
Det ene af de to Helgenskrin i Oden
se blev bevisligt hele J\fiddelalderen 
igennem betragtet som St. Albans. 
Og skulde der have yreret nogen 
Tvivl, har Odense Breviaret afgjort 
den, naar det siger : » Vi besidder 
den h,. Martyrkonge Kunds og den 
h. Martyr Albans hellige Legemer». 
Intet Under, at engelske Munke vil
de vrere Vogtere ved deres National- ' 
helgen ; intet Under heller, at de 
gerne .vilde have ham tilbage. Mat
tlueus. Parisiensis, der var godt 
kendt ined skandinaviske Forhold, 
fortreller , ogsaa, hvorledes den en
gelske Mzrnk Egwin havde sjaalet 

1 en Del af Albansrelikvierne 
Odense. 

St. Knuds Kloster var rigt. Af en 
Fortegnelse, som Prior Christian 
Povlsen lod udfrerdige i 1548, frem
gaar det, at Klostret har ejet 16 
Gaarde og to Mpller i og omkring 
Odense, . 100 Gaarde og mange Dom
me, Enge og Skove udenfor Oden
se. Til Klostrets Administration 
hprte de fpr nrevnte fem fynskc 
Kirker og Rise paa A<:rp. M�llen i 
Odense har ogsaa sin Historie. Al
lerede i 1 1 75 fik Klostret af Valde
mar I den Rettighed, at Byens Bor
gere ikke rn.aatte male andetsteds 
end paa »Munkempllen», en Rettig
hed, der blev fornyet, saaledes f. 
Eks. af Valdemar II i 1203. Saa 
lrenge Nonnerne boede i Odense, 
skulde Munkempllen ogsaa staa 
til deres Raadighed, men i Dalum 
fik de deres egen Mplle. Mnnke
mpllen i Odense har altid bevaret 
sin gamle Tradition, mens Mpllen 
i Dalum og Skovklostrets Mplle nu 
er stillet i Pressens Tjeneste. 

Benediktinerklostrene stod kun i 
en meget lps Forbindelse med hver
andre. Hvert Kloster var uafhten
gigt af de andl'e, og Ordenstugten 
handhrevedes . forskelligt paa de 
forskellige Steder. Konge og Biskop 
tog sig i Reglen ivrigt af Klostrenes 
Refor:tn;  men de kunde ogsaa vrere 
lige saa store Fjender af e.nhver 
Reform, naar den krydsede deres 
Planer. 

V c.e1·st har det vreret i Glenstrup 
og Randers. Her var Forholdene 
saaledes, at enhver Reform var 
umulig. Spprgsmaalet blev aktuelt 
i 1 431. Af Spstrene i Vor Frue 
Kloster i selve Byen var der paa 
denne Tid ikke mere en eneste i 
Live, og om M1mkene · i Glenstrup 
eller Nprrekloster kan Erik af Pom
mern ikke berette meget godt til 
Pave Eugen IV. I selve Klostret 
findes kun tre ·Munke, Reglen hol
des ikke, og Gudstjenesten forspm
mes. Nogle 'af Mu�kene havde end
da givet stor Forargelse2 ) .  Kongen 
foreslaar derfor, at Klostrene skal 
oyergives til Kartheuserne, der storl 



i s·iBrlig Gunsl hos barn. Den 1 9. 
September 143 1 svarer Paven, at 
hegge Klostrene skulde forvandl�s 
til Kartheuserklostre, og de tre 
Munke, der endnu var tilbage, skul
de enten forflyttes til et Beneclik
tinerkloster eller til et Kloster af 
en anden Orden eller i det mindste 
til andre Steder. 

Kartheuserne kom til Ranclers _og 
Glenstrup og det var Odense Bispen 
Navne Jensen Gyrsting, cler skulde 
indfpre dem der. Erik af Pom
mern holdt ogsaa sit Lpfte og viste 
sig gavmild imod dem. Men Kar
theuserne kunde ikke faa Fodfreste 
paa denne J orclbuncl ; Klimaet var 
for raat, Sproget for vanskeligt og 
Klosterbygningerne ikke egnede for 
Kartheusere3 ) .  Deres Prior Goswin 
var allerede elen 8. Oktober 1 432 af 
Kongen blevet foreslaaet som Bi
skop af Bergen. Og den 4. Januar 
1446 befalecle Eugen IV  Biskopper
ne i Ribe og Odense samt Provsten 
i Liibeck at overclrage Glenstrup 
Kloster og Vor Frue Kloster i Ran
ders til Birgittinerne i Maribo og 
give det ny Kloster Navnet llfori
ager. 

Ifortheusel'JJl'oblemet dukkede 30 
Aar efter atter op. Denne Gang 
var det ikke et gammelt Kloster, 
men en fynsk Herregaard, der skul
de indrettes som Kartheuserkloster. 
I :J474 havde den kendte apostoli.
ske Nuntius Ma1·inus de Fregeno vecl 
et Pavebrev faaet Ret til at refor
mere »monaste1·ia ac loca pia in 
Danim>. Til ham henvendte sig nu 
Aaret efter Ridderen Frederik Bar
sebeck ag hans Rustru Becke for 
at oprette et J{artheusäkloste1· paa 
deres Ejendom Elvedgaard paa Fyri 
og dertiL indkalde Munke fra Ro
s,tock og Arnsbeck. Men ogsaa dette 
Forspg strandecle. 

Det er Benediktinernes egen 
Skyld, at de mistede Klostret i 
Glenstrup og Randers. lVIen helt 
anderledes var Forholclene i Gudum 
i' Ribe Stift. Benecliktinernonnern� 
vilde gerne overholcle Reglen og 
fpre et observant Liv. Men det var 
Ri.be Bispen Henrik Stangeberg, der 
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forstyrrencle greb ind i Observan
sen, cla han ofte med ct stort F�lge 
- baade Ryttere og Tj cnerskab, 
»cum curia et equitibus suis» -
gmstede Klostret. Derfor kunde der 
ikke vrere Tale om nogen Klausur 
og det meste af Dagen gik jo 1hed 
at passe alle disse Mennesker. Naar 
de henvendte sig til Biskoppen, fik 
de kun det Svar : » Sp;;trenes Gods 
er Kirkens Gods og derf01: ogsaa 
Biskopens Gods», en Grundsretning, 
vi oftere hprer i Micldelalderen4 ) .  

Kun Rekursen til Rom kunde hjrel
pe her, og clerfor skrev Gudum
spstrene til Pius II og bad om en 
Reform af Klostret og om Beskyt
telse mod 'Biskoppen. Rom fandt 
Klagerne berettigede; og til Suplik
kens Datum cl. 31 .  .Juli 1 459 til
fpjes kun det ene Ord »Fiat» ( det 
skal ske). Men Danmark ligger 
»70 Dagsrejser fra Rom», og Jo
hannes af Cismar henvendte sig 
forgreves til Henrik Stangeberg. 
Han vilde ikke give Afkald paa sin 
Sommerrede, bekymrede sig slet 
ikke om Pavens Resolution og af
viste enhver Reformtanke. Dog to 
Aar efter dpde han, og aUerede i 
1466 kunde Reformen gennemfpres 
i Gudum. 

Alt dette er for intet at !'egne i 
Sammenligning Tiled det, som Bene
diktinerne i Odense har maattet 
lide, fprend de fik Lov til at slutte 
sig til den ny Benediktinerkongre
gation i Bursfelde. Stprsteparten af 
Munkene var for Reformen, men 
Kongen, Biskoppen og den fynske 
Adel vilde helst omdanne Domkapit
let til en Forening af Srekularkan
niker. Fpreren· for den fynske Adel, 
Eggert Frille, erklrerede aabent, at 
Adelen pnskede at benytte Don1-
kapitlet som en Forsprgelsesanstalt 
for sine Bprn. Kongen og Rigsraa
det sluttede sig til Adel en, og · Bi
skoppen vilde belpnne sine Prrester 
med disse Prrebender. Og' dog ·sej-
rede Reformen i Odense. · · 

Den· Mand, der har !Eren her
af, og hvis Navn med Guldbo'gsta
ver skal prentes i de danske ,Bene
diktinerklostres Historie, er · Befre-



cliktinermunken Johannes af Cis 
mar, der i 5 Breve underretter os 
om sit Arbejde i Danmark. 

Brevene er rettede til de danske 
Refornwenner, det fprste til Slesvig 
Bispen Claus Wolf (og lErkebiskop 
Tue Nielss9)n i Lund), det andet 
til Biskop l(nud llfikkelsen i Viborg, 
som han kendte fra Universitetet i 
Erfurt, det tredje til en ai1den Be
kendt fra Universitetstiden, nemlig 
Tue Nielss9)n »de Vibergia» ,  lErke
biskop i Lund, det fjerde til Aar
hus Bispen Jens luarss9)n Lcmge, 
og det sidste til Christiern I.s Kam
merm.ester Cord Co1·des og hans 
Kansler Daniel Kepken. Den stpr
ste Impdekommenhed fandt Cismar 
hos Claus \Volf i Slesvig; ellers be
ldager han sig bittert over, at han 
ikke turde regne paa nogensom
helst Hjrelp fra Biskoppernes Side 
i Odense Spprgsmaalet, og han si
ger om disse : »De er stumme Run
de, der ikke kan gp eller i det mind
ste lader, som om de ikke kan gp, 
og saaledes drreber sig selv og an
dre» 5 ) .  

Af det 3. Brev erfarer vi; at Jo
hannes af Cismar i 1457 blev sendt 
lil Danmark for i det mindste at 
faa et dansk Benediktinerkloster 
refonneret. lErkepiskop Tue, hvem 
han kendte fra Erfurt og til hvem 
han medf prte et Anbefalingsbrev, 
lovede ham al muiig Hjrelp. Men 
Tiderne var ikke gunstige, da Kon-· 
gen netop var i Frerd med at rej se 
til Stockholm, efter at Svenskerne 
havde fordrevet Karl Knutsspn. 
Men Cismarmunkens Rej se val' 
alligevel ikke frugteslps. Skav
klostrets Munke havde hprt om 
disse Reformbestrrebelser og hen
vendte sig til Rom om en Reform 
af deres Kloster. 
· Det var i Slutningen af 1457, at 

Munkene Johannes Olsen, Johan
nes Johansen, Jakob Jakobsen, Hen
ning »og nogle andre» fra Skov-

. klostret skrev "til Calixt 111, at de 
ikke h:enger . med rolig Samvittig
hed kunde forblive i deres Kloster, 
hvis der ikke indfprtes en Reform, 
» da der ingen regulrer Observans 
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fandtes der». Allerede den 1 .  De
cember samme Aar skrev Paven til 
Stiftets Biskop Oluf Daa i Roskilde 
og Provsten sammesteds, at de per
sonlig skulde visitere og reformere 
Klostret. Biskoppen af Roskilde 
udf prte samvittighedsfuldt det ham 
paalagte Hverv, og atter finder vi 
Munken Cismar i Danmark »pro 
ref onnatione monasterii Skovklo
s tel' » .  Hermed gik hele Aaret 1 458, 
og et fromt religipst Liv begyndte 
at blomstre i Klostret ved Susaaen, 
hvis smukke Beliggenhed bekrref
ter det latinske Hexameter : »Ber
narchzs valles, montes Benedictus 
amabat» .  ( Bernhard Dalene, Bene
dikt Bjergene elsked. ) En Reform 
havde vreret npdvendig, og Biskop
pen af Roskilde havde vreret ud
rustet med alle mulige Fuldmagter. 
Men der var mange, der ikke vilde 
bpje sig. Disse spredtes over hele 
Landet, »og tre af dem», ]dager Jo
hannes af Cismar, »blev optaget i 
Odense og opfprer sig mere uobser
vant end alle de andre»6 ) .  

Ringsted ligger ikke langt fra 
N.:estved, men 01ntales ikke en ene
ste Gang af .Johannes. · Det vi ser 
klart, at der der ikke fandtes den 
mindste Jordbund for en Reform. 
Om de uohservante Munkc siger 
Cismar, »at de engang imellem fal
der fra, og at Spstrene af Og til ka
ster sig i det vrerste Snavs»7 } .  · Et 
saadant Tilfrelde kendes fra Ring
stecl,. hvor · Munken Grego1·ius de 
Borck havde forfprt en Konvers
spster8). 

Nu var der blevet Plads i Nrest
ved. :l\Ien den strenge Observans 
fyldte snart deres Rrekker. Ogsaa 
Pnester, der allerede beklredte gode 
En1beder, meldte sig som Novicer. 
Saaledes var f. Eks. en Kannik fra 
Lund, Paul Brenig blevet Munk i 
Skovkloster, og derfor faar Prresten 
Jens Hemmingsen Plig fra Roskilde 
Stift 1 .  August 1466 hans Prcebende. 
Og den 1 .  Juli 146 1  fik Mogens An
dersen Kanonikat og Pnebende ved 
vor Frue Kirke i Kpbenhavn, fordi 
den forrige Indchaver Bent var gaa
et ind i Skovkloster. Allerecle i 



1480 bevidner et Brev fra selve Six
tus V, at der herskede den smuk
keste Observans i Skovklostret og 
at Munkenes Antal med Guds 
Hjrelp var stort. Kun Indtregterne 
var for sniaa. For at faa en stprre 
Spgning af Kirken og derved flere 
Almisser bevilgedes der en Aflad 
for Kirkevielsesfesten og for den 
29. Juni. Samtidig (16. �!arts 1480) 
stadfrestedes alle Klostrets gamle 
Privilegier og Gavebreve, deriblandt, 
at de skulde have en vis aarlig Af
gift fra de to Sognekirker i Nrest
ved, St. Peter og St. Morten, at de 
havde Ret til at indsrette og af
srette mevnte Kirkers Sognepnest 
og Sk:olens Rector ( fordi Kirkerne 
og Skolen stod under Klostrets Ad
ministration), og at de havde Lov 
til at faa .de Lys, der i rnevnte Kir
ker brugtes ved Brylluper og Bar
selkvinders Velsignelse. 

Reformen havde allerede vreret 
indfprt i 20 Aar ; Sindene indenfor 
og udenfor Klostret var faldne til 
Ro. Men skpnt ikke blot Johannes 
af Cismar var blevet tilkaldt til Re
formens Gennernfprelse, men ogsaa, 
som Sixtus IV bemrerker, forskel
lige andre Bursfelder Benediktine
re, var Skovkloster aldrig fonnelt 
blevet indlemmet i Bursfelde Kon
gregationen. Nu var det paa Tide 
at bringe dette kirkelige Spprgs
niaal i Orden. 

Til en fuldkomrnen Indletnmelse 
var Deltagelse i Kongregationens 
Kapitler npdvendig. Dog Afsta:nden 
var ,for stor, 0stcrspen laa imellem. 
Derfor bad Skovklostrets Abbed ·og 
Konvent om at rnaatte faa alle Burs
felder Kongregationens Privilegier, 
skpnt de ikke formelt var optagne, 
hvad Sixfos IV 11. April 1480 og
saa· tilstod dem. 

Reformpartiet havde vundet et 
fast Stpttepunkt her i Landet. Del 
nreste K,loster, hvor den strenge 
Retning havde Haab om at tramge 
igennem, var Odense, og derfor ret
tede Johannes af Cisrnar nu sine 
Skridt mod St. Knuds ,noster. Der 
havde intet vreret i Vejen, hvis Be
nediktinerne ikke havde dannet 
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Domkapitlet. :Men Konge, Bisp og 
Adel vilde srekularisere Domkapit
let, og det var mange Breve, Cisrnar-
1nunken maatte skrive, og mange 
Rejser, han maatte foretage, inden 
Reformen sejrede. Odense vender i 
hans Breve stadig tilbage, for Oden
se levede og dpde han, men fprst 
efter hans Dpd var alle Hindringer 
overvundne. 

En lille Trpst havde han dog i 
denne Trrengslens Eeriode, idet 
Cluniacenserklostret i Vor sluttede 
sig til ,Reformen. Allercde ved sit 
fprste Bespg her . i · Landet havde 
Johannes sanunen med sin Kol
lega - · cwn collega monaclw -
henvendt sig til Aarhusbispen og 
bedt ham om hans Hjrelp. Jens 
Iversspn Lange ikke blot lovede 
den, men indbpd harn ogsaa til sit 
Stift. Den Gang vilde Broder .Jo
hannes ikke efterkomme denne Op
fordring, fordi han havde tabt Mo
det og ikke fandt Tidspunktet be
lejligt. Men da Indbydelsen i 1461 
fornyedes, kom .Johannes til· Aar
hus. Da han sammen med Bi
skoppen havde aflagt et Bespg i 
Vor Kloster, j ublede han : » Dette 
Sted kan med Lethed reforrneres». 
Han tog heller ikke fejl. Klostret 
var tre Gange bnendt ned til Grun
den, og derfor maatte Munken:e 
fpre et meget fattigt Liv. Overhol
delsen af en streng Observans vold
te her ingen Vanskeligheder. Det 
hele var nrermest et liturgisk. 
Sp�1·gsmaal"). Thi ved Ildebran
dene var alle eller dog de fleste 
liturgiske Bpger - Breviarer og 
Messebpger - brrendt. Det var 
ikk,e saa let at anskaffe nye, og Af
skrivningen tog alt for rnegen Tid. 
Som en Engel fra Himlen kom der
for .Johannes til Vor, da han til
bpd dem at ska:ffe Breviarer og 
Messebpger fra sin egen Kongrega
tion. Tilbudet blev med Glrede mod
taget og ogsaa Bursfelde Reglen, 
som de fra nu af leved,e efter. Det 
skete i en Haandevending 1461. Fra 
12. Maj 1486 kender vi et Brev fra 
Innocens VIII  til Vor Kloster. Naar 
man lreser det, kommer man t,il den 



Overbevisning, at man i Jyllancl -
i det minclste i Vor -- ikke bliver 
gammel, eller at man cler har en 
meget svag Hukommelse. Thi Ah
heden skrev til Paven, at Var !(la
ster i saa lcmg Tid havde levet efter 
Bursfelde Reglen, at ingen kunde 
huske, hvornaar det vm· sket. Sa0 

gen var den, at man i 1461 havcle 
forvandlet Cluniacenserklostret . til 
et Bursfelcle Kloster uden at fore
spprge i Rom og clerfor ikke fplte 
sig helt rolig. Det var klart, at Rom 
ikke gj orcle nogen V anskelighecler 
og anerkenclte det skete. Vor eller 
»Oratorium.», som elen lat.iniserecle 
Form hedcler, blev derfor elen 12. 
Maj 1486 formell optaget i Burs
felde Kongregationen. Vems Abbe
cler mindes ogsaa i Kongregationens 
Dy,deby,ger. Saaledes mindedes mah 
Abbederne Ingvar, Niels og Pete1· i 
Cismar, Hildesheim, llforienmiin
ster, Minden, Huisbur,g, Pegcm og 
Erflll't10 ) .  

I Odense gik alt godt til 1455, 
da den hidtilvrerende Prior Jakob 
Geeth resignerede. Prioren i Oden
se var jo samtidig Domprovst og 
Biskoppens Nrestemancl, hvorfor 
Konge og Bisp ogsaa vilde have en 
Haand med i Spillet ved Besrettel
sen af denne Post. Christiern I 
foreslog Odense Munken Gregers 
Tygesen som Prior, og han blev og
saa valgt af alle med Undtagelse af 
en eneste, der valgte Bent Ander
sen, ligeledes Munk i St. Knuds 
Kloster" Den aldersvage Biskop 
anerkendte den sidste. Nu havde 
St. Knuds Kloster . to Priorer, og 
begge to henvendte sig i 1457 til 
Rom. Bent Andersen kom fprst- og 
blev 2. Maj 1457 ogsaa anerkendt 
som Prior. Dog allerecle tre U ger 
efter kom cler den Besked til Bent 
Andersen, at Paven forbeholdt sig 
Udnrevnelsen af Prioren, hvorfor 
han skulde .frasige sig Prioratet. 
Samme Dag, den 21. Maj 1457, be
faler Paven Skatmesteren i Liibeck, 
nu paa ny og lovgyldig Maacle at 
overdrage Pdoratet til Gregers Ty0 

gesen, 
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Under Prioratsstriden havcle man 
gjort P aven opmrerksom paa, at no
get saadant kun havde kunnet ske, 
forcli Biskop Henneke Ulfelclt var 
for gemmel og affrelclig. I November 
1458 beder nu Kongen, Kapitlet og 
Henneke Ulfeldt selv om, at Kon
gens Kansler, Lundekanniken Ma
gens lfraf se maatte blive udnrevnt 
til Koadjutor og senere Efterfplger, 
Irvad der ogsaa skete den 14. 1'Iarts 
1 459. Den nye Koadjutor sprgede 
straks for, at Gregers Tygesen paa 
ny - den 29. Maj 1459 - blev an
erkendt som Prior. St. Knudsklo
sterts Privilegier blev af Pius II den 
5. Juni 1459 paa ny, staclfrestecle, og 
den 26. Juli samme Aar bevilgedes 
der G1;egers Tygesen et Rej sealter. 

1460 lukkede Henneke Ulfeldt 
sine 0jne, og var det galt fpr, bli
ver det f prst rigtig galt nu. Fpr 
stredes to Mrend om Priorstillingen, 
nu udvicles Striden til Bispestolen. 
Den 11. Februar 1460 var Mogens 
Krafse af Pius I I  blevet udvalgt til 
Biskop i Odense. Hvorledes det er 
gaaet til, vides ikke, maaske har 
Bent Andersen haft en Haand med 
i Spillet, thi Lundepro,vsten Peder 
A:relsen Tlwtt lader sig nu vrelge 
som Modbiskop. Det lykkes ham ved 
List; ved sine Slregtninges . Hjrelp 
spger han at trrenge sig ind i Stif
tet og appellerer Sagen til Pave� 
stolen. Pius II ,  som var bange for, 
at denne Sag skulde afstedkomtne 
stor Forstyrrelse paa Fyn, »der er 
Damnr.p·ks Midtpunkt», ophrever 
Sagen, der hidtil var fprt overfor 
Kardinal Nicolaus · af Cusa og paa
lregger Provsten evig Tavshed. Den 

1 

22. April 1461 befaler han .mrke
b.ispen i Lund og Biskopperne i 
Aarhus og . Viborg at skaffe Biskop 
l\fogens Krafse Ret. De skal paa
byde Modbispen og hans Tilhren
gere i Ly,bet af 18 DagE; at opgive 
alle Forulempelser af Magens Kraf
se samt i Tilfrelde af Ulydighed 
handlyse dem og lade Bandlysnin
gen bekendtgpre . . 

Men Lundeprovsten gav ikke 
tabt. Ved Hjrelp af sine Venner fik 
han paa ny Sagen overdraget til 



Kardinal Nicolaus af Cusa, . fra 
hv,em den gik over til de0i : pav.ec 
lige Auditpr og Kapellan Gaspar de 
Theramo. Dommen gik Peder 
Axelsen Thott imod. Den 1. Juli 
1462 erklrerede Paven Peder Axel� 
sens Appel for ugyldig, . ophreve+ 
de Sagen og paabpd evig Tavshech 

Kort efter dpde Odense Prioren, 
Gregers Tygesen. Bent Andersen, 
hans Medarbejder, var imidlertid 
blevet Prior i Halsted paa Lolland, 
og derfor valgtes og udnrevntes den 
3. Februar 1463 Jens Rpd til Prior. 

Reformvennerne havde gjortBro
der Johannes opmrerksom paa St. 
Knuds Kloster, der var det betyde
ligste af alle danske Benediktiner
. klostre, og han kom i 1460 til 
Odense, Uheldigere .kunde Tids
punktet nreppe have va�ret. Thi da 
der baade fandtes Bisp og Modbisp, 
havde Domkapitlet noget allllet at 
trenke paa, og Christiern I sagde 
allerede den Gang rent ud, at han 
vilde gpre alt for at srekularisere 
Domkapitlet, hvorfor Cismarmun
ken beretter : » Vanskelighederne 
er uhyre store». En uventet Hjrel
per fik Johannes i en dygtig Pne
dikant af Franciskaner Ordenen, 
der overbeviste Kongen om, hvor 
vigtigt det var, at der fandtes Klo
sti-e med en streng Regel og Obser
vans i Riget. I 1463 mpdtes Jo
hannes og Kongen atter i Kolding; 
men intet opnaaedes. Trrengt af 
Reformvennerne gav Kongen ende
lig to Mrend det Hverv at under
spge, hvad der talte for en Reform 
eller eventuelt for en Srekularisa
tion af St. Knuds Kloster. Men da 
den ene af disse Mrend var Egbert 
Frille, kendte man i Forvejen Re
sultatet. Cismarmunken opnaaede 
intet ; kun turdc Kongen ikke fpre 
det afgprende Slag, saalrenge han 
var i Landet. Dronningen havde et 
andel Syn paa Sagen ; hendes Kan
sler Lago og Skriverne Johannes, 
Otto, Aleksander og Niels samt 
Kongens Kapellan Niels Mathiasen 
»da de var fron1me». 

Forgreves havde Klostcrreforma
tm'.en i flere Aar arbejdet i og for 
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Odense. Hans Planer strandede paa 
Kongens og Adelens Modstand. l\'len 
tiltrods for, at den strenge Obser
vans fäke herskede i Klostret, kun
de Modstanderne ikke finde en erie
ste Plet i Munk.enes .Livsvandel. 
Ellers havde de nok - som paa 
andre Steder-udnyttet det. Tvrert
imod, .da Benediktinerne siden for� 
trrengtes af Verdensprrester, , vilde 
Folket have sine . Munke tilbage, 
»da de var fromme», 
. Benediktinerne irrdsaa nok, hvil

ken Vej U dviklingen vilde gaa. De 
lod derfor deres Privilegier forny 
af Sixtus IV og fik paa deres Bpn 
en ny Afladshevilling for St. Knuds 
Kirke 12. Nov. 1471. 

· Men ogsaa Christiern I forhand
lede personlig med Paven. Ved sit 
Bespg i Rom hos Sixtus IV frem
hrevede han, at alle de fynsk.e Pne
stekandidater, der vilde naa frern, 
maatte spge til andre Stifter, da 
man ikke kunde belpnne dem med 
Embeder ved Domkirken. Han bad 
indstrendig om, at Benediktinerklo
stret · af den Grund maatte ophreves 
og forvandles til et Domkapitel for 
Verdensprrester med en Provst, 
Dekan og Kantor i Spidsen og med 
6 Kanonikater og Prrebender. De 
·1mge Benediktinere ,slmlde forflyt
tes til andre Klostre, de gamle kun
de faa en Pension. Endnu en Grund 
anfprtes af Kongen, nemlig at der 
i Domkirken hades et andet Breviar 
end i de pvrige Kirker. 

Den 21. April 1474 kom de11 saa 
frenge ·ventede og af Benediktinerne 
frygtede Bulle, hvorved Sixtus IV 
befalede lEI'kebispen i Lund og 
Biskoppen i Roskilde at omdanne 
St. Knuds Kloster i Odense til e-t 
srekulrert Domkapitel med Provsti, 
Dekanat, Kantori og en Del Kano
nikater og Prrebender og gav Kon- . 
gen Patronatsret til Digniteternc 
og 6 Kanonikater. Med et Penne
strpg havde Paven ophrevet en : 4 
Sekler gammel Institution blot, fot· 
at »fattige fynske Aclelsbprn kunde 
faa deres Levebrpd», som . .  Johannes 
af Cismar allerede 10  Aar tidligere 
ironisk havde bemrerket, Intet, . slet 



intet havde Benediktinerne for
brudt. Des stprre Beundring for
tj ener de, da de uden at lmy -
som den senere Biskop af Odense 
fremhrever - forlader deres Klo
ster og den dem saa krere Kirke. 

Fra nu af optrreder i Dokumen
terne Odense Kanniker f. Eks. Karl 
Rpnnow, Hans Urne, Niels Lykke, 
Otto Pensen Foged o. s. v. 

Efter Magens Krafses Dpd ucl
nrevner Paven 1475 elen kun 30 
Aar gamle » Odense Kannik» Karl 
Rpnnow til Biskop. 

lOO 

lErkebiskop Jens Brostrup i 
Lund og Biskop· Oluf Mortensen 
Baden i Roskilde havde lpst deres 
Opgave i Odense til Kongens Til· 
fredshed. Foruden de 3 Digniteter 
( Provsti, Dekanat, Kantori) havde 
de oprettet 1 5  Kanonikater og 1 5  
Prrebender o g  en Mrengde Vikarier 
ved Domkirken. Dog de nybagte 
Kanniker fplte sig ikke sikre i de
res Embeder ; de kendte alt for godt 
Borgernes Modvilje mod dem, da: 
de jo alle sammen hprte til Adelen. 
Folket betragtede dem nrermest 
som Usurpatorer. Derfor bad de 
om en· ny Stadfrestelse, av den fore
tagne Omdannelse, hvad der ogsaa 
skete den 29. April 1 477 ; ogsaa en 
ny Aflad be·vilgedes den 14.  Maj · 
14  77 .  Den 7. September 1482 fik 
den nyvalgte Ko·ng Hans og Ordens
provsten Hans Urne alle de Privi
legier stadfrestet, som var blevet 
tilstaaet Provstiet i Odense, og to 
Maaneder senere kom en ny Be
krreftelse paa dem ( 13 .  Nov . .  1482 ) . 
Den 5. Dec. 1486 befaler Innocens 
VIII Biskoppen, Provsten og Kan
toren i Odense at komme Biskop 
Ej ler Madsen Bplle til Hja�lp mod 
Byraadet og Borgerskabet i Aarhus. 

De nye Kanniker forstocl aldeles 
ikke at vinde Folkets Yndest og 

· fplte allerede .Jordbunden vige un
der cleres Fpdder . Derfor skyndte 
de sig med at faa det srekularise
rede Domkapitel stadfrestet paa ny 
(29 .  Marts 1488 ) .  

Dog Christiern I levede ikke 
mere, og Enkedronning Dorothea 
havde aldrig vreret tilfreds med 

Forandringen i Odense. Hun rej ste 
1488 til Rom og bad i sit og Kong 
Hans' Navn om, at Benediktinerne 
atter maatte indfpres i deres Klo
stei'. St. Benedikts Munke kan til 
evige Tider vrere stolte af . al den 
Ro'S, som Enkedronningen og Kong 
Ha1is gav dem og som Innocens 
VIII ogsaa udtrykkelig fremhrever. 
Der siges der : » at de havde vreret 
et Mpnster, havde fprt en eksem
plarisk Livsvandel og var aldrig 
hverken blevet straffede eller for� 
manede» 11 ) , . Og nu da Verdens
prresterne er ved St. Knuds 
Kirke, heddei' det videre i nrevnte 
Dokument, » sker heller ingen Mi
rakler mere» 12 ) •. Derfor beder saa
vel Enkedronningen· som Kong . 
Hans om Bepediktinernes Genind
fprelse. 

Det var slet ikke vanskeligt at 
overtale Innocens VIII, og den 10. 
Maj 1488 befalede han Biskoppen 
i Liibeck og Abbeden i Nrestved og 
Sorp at kassere Omdannelsen af 
Benediktinerklostret i Odense til et 
srekulrert Kapitel og fpre det til
bage til dets tidligere Tilstand. 

Benediktinerne havde fpr uden 
Modstand fundet sig i Uddrivelsen ;  
Pavens Afgprelse havde vreret til
strrekkelig for dem. lkke saaledes 
med de nye Kanniker, der ikke vil
de vige . »Hvorfor» ,  saaledes skrev 
disse nu til Rom, »har Benedikti
nerne ikke appelleret ? Hvorfor har 
de straks overladt Klostret til os?  
Derved h11r de dog anerkendt, at 
Verdensprrester passede bedre til 
St. Knuds Kirke end Munke».  Bi
skoppen sluttede sig selvfi,,lgelig til 
Kannikerne, og den 7. Maj 1489 
faa:r de bevilget, at Domkapitlet be
vares for Verdensprresterne .  

l\Ien Kannikerne fik ikke Gavn 
af dette Brev. Thi det var soleklart, 
at Kongen og Enkedronningen ikke 
vilde finde sig i dette Nederlag. 
De rekurrerede cla ogsaa pjeblikkelig 
til Rom, hvor de kunde meddele, at 
man i Danmark imidlerticl havcle 
begynclt en kirkelig Proces mod 
Odense Kannikerne, da de tiltrods 
for Pavens Befaling ikke havde vil-



let forlade St. Knuds Kirke. Resul
tatet af Processen vilde blive med
delt til Rom. 

Den 28. April 1489 blev den 
skriftlige Tilsigelse og Strevning af 
Kannikerne hreftet til Dprene i Ka
pitelhuset og Domkirken. Endog 
Timen for denne Akt blev noteret. 
det var Kl. 8 om Morgenen. Det 
fprste Mpde holdtes den 9. Maj 
1489 i Domkantorens Bolig under 
Kongens Forsrede. Som Dommer 
fungerede Abbed Olaf af Sorp . . Til 
Stede var Biskop Albert · af L iibeck, 
Cistercienserabbeden Thyge, Bene
diktinerabbederne Olaf af Ringsted 
og Olaf af Nrestved, Doctor Johan
nes Mortensen og rnange Prrester 
og Lregnuend. Magister Peter Pe-. 
tersen fra Antvorskov optraadte 
som Benediktinernes Prokuratol' og 
reffede sin Anklage mod Biskop 
Rpimow, Dornprovst Hans Urne og 
hele Kapitlet. Da disse irnidlertid 
havde appelleret til Rom blev der 
ikke foretaget noget videre. 

Det andet Mpde fandt Sted i selve 
lErkebispens H11s i Lund. Foruden 
lErkebiskoppen var ogsaa Biskop 
Niels fra Roskilde, Biskop Hartvig 
fra Ribe og Dekanen fra Vor Frue 
Kirke i Kpbenhavn, Erik Nielsen, 
Kannik Peter Albertsen ligeledes 
fra Kpbenhavn og mm�ge andre be
rpmte Mrend mpdt. Som Anklager 
optraadte igen i Benediktinernes 
Navn Prioren fra Antvorskov Ma
gister Peter Petersen. For Domka
pitlet talte dets betydeHgste Mrend, 
Domprovst Hans Urne, Kannik Ma
gister Otto og Klans Andersen, der 
baade var Domkapitlets Dekan og 
Prior i Dalurn. Men det gik, som 
det var at vente. lErkebispen hen
viste atter Sagen til Abbed Olaf i 
Sorp, der indstrevnede Parterne til 
�ig og lovede at frelde Dommen deq 
25. August. Men da D.omprovst 
Urne og Kannik Otto rnrerkede, at 
Domrnen vilde gaa dem irnod, for� 
lod de forinden Mpdesalen i Vrede. 

Til alt Uheld for Srekularkanni
kerne var der i deres Midte en 
Mand, söm havde bragt Skam over 
Kapitlet, hvorfor det fra Vidnernes 
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Side ikke manglede paa bidende 
Haan og Spot13 ) .  

Nu tog Kong Hans sig af Sagen, 
indstrevnede Parterne til Nresby
hovedslot ved Odense og afsagde 
Dammen i Nyborg fjerde Advents
spndag. Dens vigtigste Punkter er: 

1) Verdensprresterne skal igen 
overgive St. Knuds Kirke og Klo
ster med hele Inventaret til Bene
diktinerne. 

2) De nuvrerende 15 Kanniker 
skal for Resten af deres Levetid er
holde en tilstrrekkelig Pension. 

3) Domkapitlet dannes atter af 
Benediktinerne. 

4) Paa Kong Hans' Opfordring 
lover Munkene, at de vil leve efter 
den strenge Regel. 

Det var netop dette sidste Punkt, 
Striden havde drejet sig · om. For 
lettere at opnaa Srekularisationen, 
havde Kong Kristiern, Biskop Karl 
Rpnnow og Eggert Frille forhindret 
enhver Skrerpelse af Ordenstugten, 
hvortil de var blevet opmuntret af 
de genstridige Nrestvedrnunke. For 
i Frerntiden at forebygge noget lig
nende blev der i et 5. Punkt fast
sat, at der skulde indfpres andre 
observante Benediktinere, hvis de 
nuvrerende nogensinde vilde for
lade den strenge Regel. 

Processens Akter blev sendte til 
Rom, og den 13. Maj 1490 overdrog 
Innocens VIII Biskoppen i Roskilde 
og Dekanerne i Roskilde og Kpben
havn at underspge og frelde Dom i 
Sagen mellem Biskop Karl Rpnnow 
og Kapitlet paa den ene Side og St. 
Knudsbrpdrene paa den anden Side. 
Dog allerede 10 :Dage senere den 
24. Maj 1490 afgjorde Innocens 
VIII selv Sagen, idet han gjorde 
Kong Hans' Dom til sin, som gik 
ud paa, at Benediktinerklostret 
skulde genoprettes, men Kanniker
ne kulde oppebrere en livsvarig 
Pension. 

Nu var der intet i Vejen for, at 
Odense kunde optages i Bursfelde 
Kongregationen, hvad der ifplge en 
Optegnelse formelt skete 1492. Og
saa ved andre Lejligheder viste 
Kong Hans sig som Reform,1en og 



sprgede for, at Benediktinerne fik 
deres Klostre tilbage. Den 19. Dec. 
1 497 fik Kong Hans samt Abbeden 
og Munkene i Nidarholm Benedik
tinerkloster i Trondhjem Stift be
vilget, at Benediktinerklostret i, 
Selje i Bergens Stift, .som den for
rige Biskop i Bergen havde inddra
get og henlagt under en srekulrer 
Prrest, genoprettedes og · henlagdes 
under Nidarholm, hvis Abbed , skul
de vrere det ny Klosters » pater 
abbas et superior». 

I Ribe maatte Benediktiner-Non� 
neklostret udenfor Byen ligeledes 
gives tilbage til dets tidligere Be
boere. Benediktine1'ne indtog atter 
deres gamle Pladser i Kloster og 
Kirke. En Snes Aar senere frem
kom. imidlel'tid Jens Andersen · Bel
denak med · den Plan- at forflytte 
sin Bisperesidens fra St. Knuds 
Kirke til Vor Frue Kirke, og det 
lykkedes ham at vinde Kong Hans 
for sin Plan. Ded01; blev Vor Frue 
Kirke Provsti delt i 4 Kanonikater. 
Men Ideen fandt aldrig Roms Bil
ligelse, og Prrebenderne viste sig at 
vrere for smaa. De blev atter for
enede, og Anders Glob udnrevntes 
til Provst. 

Heller ikke nu fandt St. Bene
dikts Spnner Fred og Ro i deres 
stille Celler. En Storm, vrerre og 
mregtigere end alle hidtidige, bruste 
hen over Landet og fejede tilsidst 
Munkene bort eller opslugte dem. 
Om St. Knudsbrpdrenes Trrengsler 
i Reforrnationstiden kunde cler skri
ves et eget Kapitel, hvortil elen sid
ste Priors Prdfokol vil give det 
meste Stof. I de'n restaurerede Klo
sterbygning er der nu indrettet et 
offentligt Bibliotek. 

P. D. �teidl. 

HENVISNINGER. 

a)  Alle Pavebrevene findes i »Acta Pon
tificum Dai1ica» ved Hj.elp af den ved
fpjede Dato, hvorfor der kun er foretaget 
en s.erlig Henvisning, naar Ordlyden skul
de. anfpres (A. P. D.) . , 

b} Johannes af Cismars Reformbestr.e
belser omtales i »Kirkehistoriske Samlin
ger»: Fj erde Ra;!kke 5. Bind Side 84-126 : 

-1'02 

>>Et Bidrag ttil ;.Dansk 'Kirkehistorie i ' Chri
stiem, I.s Tid>,>, .v.ed , .William Christensen 
(KS 4/V) og i »Kirkehistoriske Samlin
ger». Tredj e B,;ekke 1 .  Bind Side 516-548 
(I<.S 3/I) . ·  . .  , . , - · · 
· c) »Sumrrra processus ·in causa Ecclesiac 
Ottoniel1sis B. ; C'anuti :ordinis S.  Benedic
ti 1489» fi1.1d% j, .-S.criptores Rerum Dani
carm� c\III», :  ,� · ;479---478 (SRD :VIII) .  

1 ), A . . . P. D .  IlI 1803 : »quodque p rior, 
fratres '. et' . r�ligi�si : 'i1;sius ecclesie extra . 
annua ·offrc'ia · togas ·et · capucias honestas 
et .honesta·, quas· et ·.qtie , per plures annos 
c!efer,t�· .consueverant, . licite deferre pos-
sint». , , .  1 .  

2) ,A. P . .  p. III }62l: ,»siuod in Noert
cloest#, ';;tlias ;Glenstorpp,". monachoruin ac 
b: ·Marie in Ralidersht1se'inonialium, ordi
nis S. ,Beiiedicti •.ffrusiehsis diocesis mona
st(;!riis, , a  plui;ibl.ls . illorum personis. mona
stice :9isciplj!1e, .11onna reli�ionisque decent.ia 
peiiitns $epositi · . sunt; divinus omnino len
tescit cultus, et prd :eo, quod ex ipsis per
sonis ' aligue vitam ·duxerunt enormiter 
dissoluta1n _pecno11 graves excessus com
mittere nul!atenus trepidarunt, in partibus 
illis sca11dala plurima suborta fuerunt». 

• 3) A. P. D. ·tn 1876 : »videntes se tunc 
propter insolitam ' eis huiusmodi parti'um 
inhabitationem et illarum ideomatis diHi
cultatem ,ac pro eo, quod ipsa in N o_ert
closter et b. Marie monasteria pro domi
bus Cartusiensis 'minus i'donea· existebant». 

4) A . .  P. D . .  III 2179 : >>ipsi monasterio 
pltu;ima· intulit gravamina, monasteri_um 
cum curia et equitibus suis . in expensis 
onerarido, pretendens bona huiusmodi mo
nasterii ad se perti1iere, pluries propterea 
dictum .ni011asterium visitando et bona huius
mocji · devora11do . et pauperes mulieres ag
gravando, ipsas in . bona vita refotmata. et 
discip!fna minime instruendo». . 

5) ' KS · 4/V 113 : l>tum quia patre's et 
domini. episcopi et ceteri,' quibus' ex ·oHkio· 
reformar,e .incumbit, sunt quasi canes · 111uti 
nes<oient!)s vd, sa.Hem dissimulantes l atl'are 
ad ' pe'riculum ·,;111imanun dormitare videnc 
tur, perin\erites .simul et pereuntes». 

• 6.) ' KS · 4/V J 14 : ,»de: quibus tres ad 1110-
nasterium sancti . r<;.,im1ti recepti' indisclpli0 

natis. indiscjplinatiqs .conversantur». 
7 ) 'KS 4/V 1 14 :· >>sed et quandoque aliqui 

apostatant, monialesque se nonnmnquam 
prostituunt abomi11abiliten>. 

8) Om denne G.regers haves forskellige 
Dokurrienter .i A. P .. D. 

0) A. P.  D. I'v 3018 : >>1rnstquam mona
dteriuin ipsum ter· combustum fuerat, l ibros 
quos postea habuerunt secundum ritum dic
tae congregationis scripti ef compositi 
sint». 
. 10) KS 4/V 96. 

11 ) A. P. D. IV 3104 : >>n10nachi et reli
giosi, qui ante suppressionem . . . in dicta 
ecclesia · clegebant, · essent vite· exempl;uis 
et 11011 citati nec . . in aliquo co111111011i,ti . .  , 
et fongo tempore cum ciilore bone fame de.o 
servierant».' ' · · · 
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12) . A. P .  D .  IV _3104 : . )?PO�t ; hµiu�t_nodi 
suppressionem et exstinctionem nuna inibi 
f1-1erint vis·a miracula>>. · · · · 

is) Daugaard fordrejer og misforstaar { 
sin- Klosterhistorie (S. 297) foldst.:endig 

. Vidneu,dsagnet (S. R. D. VIII 476) : »Item 

inter cetera deppsqit_ unus tes.ti�,fquod 11011 
.i�di

t;
bantur fieri miracula.1 7�r:iFcet . 12o�t 

eJ ect10nem Monachormrt) , 111s1 guod gu1-
dam de Canonicis genera vit 1Ht �qco' suo 
unatn prolem, en braxato\'e l 1:�liq1.lk'11ic et ex 

' promo tertiam». .; 'J" '  
" - T l  

KV R K O K RÖ N I KA F Ö R. Å R  1 9 31.' 

Lux veritatis � samiingens ljus. 
· Så begynner den utomordentliga en
cyklika, vai·i vår Helige Fader Pius 
XI föd1ädigar 1.50Q�Msmhmet av 
det allmän1,1a kyrköii1oteCi Efesus 
( 431, där sanningen hävdades om 
Kristi person och därmed både .om 

. Kristi gudom och Hans jungfruliga 
moders värdighet såsom Guds mo
der, och där prästen Filippus

1 
en 

av påven Celestins legater, högtid�i 
ligen. förklarade : » Ingen betvisll\;,.; 
ja; det äi· känt för alla århl\!}df°r';: 
den, att den · helige oc;h salige, 'l'>et
rus, apostlarnas förste och huvud, 
trons. pelare och den allmänna kyr
kans grundval, av vår Herre .Jesus 
Kristus, människosläktets återlösa
re och frälsare, har mottagit rikets 
nycklar, och att makten att förlåta 
och behålla synderna är överläm
nad åt den samme aposteln, vilken 
i sina efterföli.!!-re intill denna dag 
lever och - alltid skall leva och ut
öva sin myndighet». 

I encyklikan Lux veritatis riktar 
Påven även en faderlig maning till 
alla skilda bröder i väster- och 
österland att återvända till den ka
tolska enheten, liksom han tidigare 
gjort i rundskrivelsen Mortalium 
animos1 ) .  

I Rom och hela den katolska 
kristenheten har Efesus-miri.net 
högtidlighållits, och katoliker i fem 
världi;'delar hava, hyllat henne, om 
vilken Dan te sjunger : 

»O Jungfrumoder, dotter av din Son, 
Så.ödmjµk; ·,och så hög som Du finns ingen; 
Synmärke, e".igt sett från nådens · tron ! 
Den mänskliga natur i ·  Dig höj t vingei1 

Så högt, att ej dess Skapare försmått 
Att sj älv bli skapelse bland skapta tin

gem,2) .  

Hon, renhetens moder, är katol
ska mödrars förebild, och i encykli
kan Casti connubii, som väckfo 
oerhörd uppmärksamhet · i hela 
världen, har Pius XI kraftigt vär
nat om äktenskapets helgd och bar-' 

nets rätt till liv. 
»Han ( Påven) och den katolskk 

kyrkan», krev en protestaiitisk tid� 
ning, »uppger ingen av sina syn
punkter. Man vänder sig mot hela 
den 1g�derna utvecklingen inom fa
miljelivet och samfundet och krä
ver respekt .för livet ---: det gryende 
och det bli:va11dc' � utan avprut-

• -, . ( \  ,I .  ,· ' . 

n1ng.» 
»Djupast sett är Påvens encykli

ka väl det klokaste steg, som tagits 
från kyrklig sida. Det är e�t .ut
tryck för det absoluta, varpå Kyr
kan i två tusen år byggt sitt rike 
och lämnar ingen inöjlighet öppen
för ständigt växlande uppfattningar 
angående familjelivet»3 ) .  

Liksom påvarna städse försvarat 
hemmets helgd; så hava sociala re
former i : dem, haft sina yppersta 
märkesmän. , ,Därom vittnar ibl. a. 

· Leo XIII :,s världsberömda encyklika 
llerum novarum. Des.s 40�årsminne 
har firats i . . Rom, dit pilgrimer i 
mängd från 20 olika länder . till
strömmat, mottagna i audiens den 
15 Maj 1931 på Vatikanens Da.: 

niasusgård, där PhIS XI,: omgiven ay 
kardinale1· och , biskopar, lJ.äl.sades : 
med ändlöst jubel av .. katolska ar
betarskaror. 



1 04 

Pius XI har icke endast återupp� 
livat minnet av sin store företrä- · 
d:;tres verk utaµ även genom sin 
encyklika Qtiadragesimo anno yt
terligare belyst och utvecklat dess 
bestämmelser. 

Ett annat betydelsefullt doku
ment är Påvens rundskrivelse om 
den katolska aktionen. Han påpe
kar däri dess opolitiska karaktär 
och kämpar kraftigt för samvets
frihet och naturrätt mot facismens 
statsförgudning. 

Konflikten med fascismen blev 
bilagd. »Fascismen», skrev en fram
stående jesuitpater, »är en evolu
tion i staten, och den har såsom 
sådan sina gränser. Men Kyrkan 
är evig .och oförgänglig, och dess 
politik är därför icke dagens poli
tik, utan måste arbeta på lång sikt. 
Icke genom brntal makt skall 
mänskligheten segra, utan genom 
tron. Det är hjärtegodheten och 
mildheten, som bringar folken när
mare varandra - och icke rascis
men. Kyrkan ii r evig· och tillhör 
envar, som önskar äga den. » 

Själv idkare av lärda idrntler, 
har vår Helige Fader under året 
låtit två av den katolska lär
domens stormän omstrålas av nytt 
ljus : jesuitpatern och kardinalen 
S :t Robert Ballarmin, ( t 1621 ) ,  
vilken blev helgonförklarad vid 
Peter-Paulsfesten, har upphöjts till 
kyrkolärare, och till ära för do
minikanern Albertus Magnus (f. i 
Launingen i Schwaben 1193) för
anstaltades en vetenskaplig vecka i 
Rom med tal av Påven. 

Ungdomsvän som få, har den 
Helige Fadern med hjärtevinnande 
värme mottagit de ungdomsskaror, 
som kommit till Vatikanen (bl. a. 
belgiska och franska jecister) och ' 
då han den 24 April anlände för 
att personligen närvara vid invig
ningen av Propagandans nya, mäk
tiga byggnad på Gianicolo-höj 
den, blev han mottagen med hän
förelse av kollegiets alumner och 
hade faderligt kärleksfulla ord till 
alla dessa studenter från olika 
världsdelar. 

»Missionernas Påve» har Pius XI 
blivit kallad, och en dag fick hela 
världen lyssna till hans förkunnel
se i Vatikanens radio. Han rikta
de sig till alla folk, alla stånd, och . 
icke minst för katolska missionä
i'er i undangömda trakter var gläd
j en obeskrivlig att få höra den Apo
stoliske överherdens röst. 

Bland missionsområdena intager 
Afrika ett betydande rum med 
3,200,000 katoliker, vilka utgöra 
det största kyrkosamfund i denna 
världsdel. Och fastän europeerna i 
allmänhet äro anstuckna av mo
dern hedendom, förekomma även 
bland dem konversioner, i genom
snitt 1,000 årligen, vilket utgör 1 
på 1,800, medan i England konver
sionerna utgjorde 1 på 3,600. Bland 
negrerna däremot går en stark kon
versions.rörelse, och dessa svarta 
kri�tna ådagalägga beundransvärd 
offervillighet. Uganda-martyrerna 
kunna ställas sida vid .sida med 
den första kristna tidens. 

I .det land, där vår Frälsare un
der sitt jordeliv verkade, Palestina, 
utvecklas ett verkligen apostoliskt 
arbete, och dess frukter skulle, så
som den katolske ärkebiskopen av 
Galileen, Grigorios Haggear, på
pekar, bliva vida rikare, om ej mis
sionen saknade nödtga tillgångar5 ) .  

I det Heliga landet förekommer 
d�t icke sällan, att nästan hela 
byar återvända från schismen") 
till den katolska enheten, och det 
fastän dessa konvertiter ofta hava 
att utstå svåra förföljelser från 
schismatici. Här ett par exempel ! 
För några år sedan hade ett 40-tal 
schismatiska familjer i Malul ( di
striktet Nazaret) blivit katoliker. 
Schismatici hotade dem, skövlade 
deras bostäder och f ördrevo dem 
från platsen. Under 3 år måste 
dessa· konvertiter irra omkring, ut
blottade på allt. Först 1931 har 
ärkebiskopen genom regeringens 
intervention lyckats utverka deras 
återvändande till hembygden, där 
de funno sina hus och åkrar i be
drövligt tillstånd7 ) .  



Då ett 30-tal schismatiska 
familjer i Jarasch blivit katoliker, 
och ärkebiskopen skaffat dem ett 
litet fattigt kapell med katolsk 
präst, .skyndade en rik protestan
tisk dam till den schismatiska patri
arken i Jerusalem, utverkade, att en 
schimatisk präst skickades till Ja
rasch och åtog sig alla utgifter så
väl för den schismatiske prästen 
som för uppförandet av en schis
matisk kyrka i 
.Jarach. 

»Utanför det 
katolska lägret 
fraternisera alla 
sekter med var
andra», skriver 

ärkebiskopen, 
»_och närmandet 
mellan den-schis
matiska och den 
anglikanska·l�yr
kan är påfallan
de»8). 
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na nödvändigt, och vi önska enträ
get eder hjälp.» 

Katolicism.en med sitt bestämda 
ställningstagande till moraliska frå
gor, måste givetvis göra intryck på 
dem, som söka .en lösning av livets 
problem. T. o. m. många prote
stanter äro välvilligt stämda mot 
katolska Kyrkan, och konversioner 
bli allt talrikare, särskilt bland de 
bildade. 

Sålunda har 
nyligen den ja
panske målaren 
Seikyo konverte
rat. Redan före 
sin konversion 
hade han erbju
dit sig att utföra 
en tavla, förestäl
lande de 26 ja
panska marty
rerna i XVI :e år
hundradet, och 
avsedd att av bi
skop Hayasaka 
skänkas till På
ven. Och från 
Hosci universite
tet i Tokio hava 
de katolska stu
denterna sänt en 
hyllningsadress 

I Ii1dien hava 
talrika j akobiter 
med ärkebiskop 
lvanios och bi
skop Teofilos i 
spetsen lämnat 
schismen och i 
lydnad ställt sig 
under Petri efter
följares herde
stav. Förutom de 
nämnda prela

Den nya katedralen i Haarlem inviges. 

till den Helige 
Fadern med fly
garna Kurimura 
och Kumaka,va, 

terna hava 32. j akobitiska präster, 
19 Betaniamunkar och 13 Betania
nunnor upptagits i Kyrkans sköte. 
Denna rörelse hän t_ill Rom ,bekä1n
pas häftigt av schismatici och pro
testanter i förening. 

·1 Japan har man, såsom dess 
undervisningsminister framhöll, för 
några missionärer, kunnat konsta
tera, att den rådande materialismen 
medfört nedgång i offentlig och en
skild moral samt utbredning av 
kommunistiska och :anarkistiska 
tänkesätt. » Vi måste nu», sade mi-
1iistern, »förandliga vårt uppfost
ringssystem. Därför synes oss sam
arbetet med de religiösa uppfostrar-

när dessa luftledes foro till Rom. 
Lärda jesuitfäder arbeta vid uni

versitetet i Tokio. 
Spanska dominikaner, vilka 1904 

återvände till den apostoliska pre
fekturen i Shakoku, hava arbetat 
på att förnya Rosenkransbrödra
skapet och S :t Dominikus 3 : dje  or
den. De hava nu talrika medlem
mar i hela landet, och det,samma 
är fallet med andra tertiarie-sam
manslutningar. 

Icke mindre livaktig är den ka
tolska missionen i Kina med unge
fär 2½, miljon katoliker och om
kring 30,000 dop under året. 

Konversionsrörelsen är stal'k, oc_h 
på några ställen· möta företeelser 



av sådan ärt, ,att man kunde · tro 
sig försatt till apostlarna:s dagar, 
såsom då apostoliske vikarien över 
Tsining i Nordkina, biskop Chang, 
hade hållit en rad predikningar för 
5,000 hedningar från staden Tsjan
kovl, och hela staden, som räknar 
7,000 invånare, begärde att bliva 
katolsk. Biskopen, hans två präster 
och 40 medlemmar av katolska ak
tionen grepo sig an att meddela 
undervisning åt dessa sannings
sökande själar. 

I vikariatet Tsining, som nu äger 
24,000 katoliker, förlnmnades evan
geliet redan för 200 år sedan, och 
många hava under gångna tider 
offrat liv och blod för sin katol
ska tro. 

Biskop Chang, som varit profes
sor vid Propagandakollegiet i Rom, 
är infödd kines liksom 11 andra 
av de katolska biskoparna i Kina. 
Riket är indelat i 96 kyrkliga dis
trikt . ( 1 biskopsdöme, 69 aposto
liska vikariat, 18 prefekturer och 
8 oberoende missioner). Inhel.nska 
prästseminarier finnas med 7 56 
7 56 studerande. 

I missionens 12,262 skolor åt
njuta 284,793 lärjungar undervis
ning. 

Två katolska universitet finas : 
benedik tinerm unkan1:i..§ i_ Peki11g 
med 345 studenter, varav .i06 katol
ska, och jesuitfädernas i Shanghai 
med 484 studenter, varav 100 ka
tolska. 

I Kina liksom överallt annorstä
des blomstrar kristen kärleksverk
samhet i Kyrkans hägn : katolsk 
karitas har grundat 217 sjukhus, 
738 sjukstugor samt 347 barnhem. 

I Honkong förekommo förliden 
vår· talrika konversioner bland ki
nesiska studerande : enbart på påsk
clagen förrättades 42 dop. Ett väl
signelserikt inflytande utövas dels 
av det bekanta S :  t J oscfskollegiet 
dels genom böcker och tidskrifter. 
Den katolska studentföi'eningen, 
vars fältrop är »Kina åt Kristus», 
och som räknar c :a 400 medlem
mar, alla komiertiter · sedan blott 5 
eller 6 år tillbaka, utger en yecko-

i06 

tidning på kinesiska och en )Bulle
tin» på franska. 

De flesta av dessa studenter hava 
idkat studier i Holland, i Frankrike 
och i Belgien, där man även grun
dat ett studenthem för kineser vid 
universitet i Louvain. 

Den katolska missionen i Kina, 
Korea, Mandsjuriet och Mongoliet 
hotas av det giftiga agitationsarbe
te, som bedrives från bolsj evikcen
tralen i Moskva, vars uteliggare 
stämpla överallt i Asien. 

Bolsjevikty;pnneriet, ännu_ värre 
och hänsynslösare än tsarväldet, 
har fördrivit nästan alla präster 
från de romersk-katolska kyrkorna 
i Sibirien, grundade av fromma och 
nitiska katolska själasörjare, de 
flesta av polsk nationalitet, vilka, 
likt den ädle, rastlöst verksamme 
abbe Giscard de Monfaub'an, övade 
själavård bland de taltifra: lands-
förvisade katolikerna. 1 • 

I Ryssland bekämpas all religion, 
kristen, judisk och mnhammedansk 
med alla till buds stående medel : i 
pressen, biograferna, skolorna och 
blodigt, .öppet våld. I Tambow har 
grundats ett atttireligiöst folkuni
versitet för : utbildande av antireli
giösa agitatorer,. och stormibrigader 
av unga flickor upprättas till reli-
gionens bekämpande. 

Häftigast riktar sig förföljelsen 
mot de andliga, vilken religion de 
än tillhöra") .  Hårdast har den gått 
ut över det rmhersk-katolska präs
terskapet, som även under tsartiden 
fått lida så mycket. Under bolsje
vik.tyranniet har det stora romersk
katolska ärkebiskopsstiftet Mohi
lew, som sträcker sig från Öster
sjön till Stilla havet, fått sitt präs
terskap ytterligt decimerat. Dess 
ärkebiskop, baron von Ropp, är för
driven och vistas i Polen. Av dess 
233 präster finnas endast 46 i Ryss
land, dä1; de under otroliga lidan
den öva själavård bland katoliker
na, son1 med beundransvärd offer
villighet under fara för eget liv 
hålla fast vid sina herdar. Omkring 
30 katolska präster försmäkta i 
Sovjets fängelser. Ärkebiskopsdö-



mets alla övriga präster äro för
drivna från ryska riket eller dö
dade. 

Att decimera prästerskapet är ett 
utmärkande drag för andra, av bol
sj evism · anstuckna länder, t. ex. 
Mexiko, där staten Vera Cruz an
tagit en lag som stadgar, att det 
ej får finnas mer än en katolsk 
präst för 1 00,000 inbyggan�. Dessa 
förhatliga lagar hava genomdrivits 
av religionsfientliga sammanslut
ningar, under det folket, t. ex. dock
a·rbetarna och andra, förklara, att 
de icke vilja deltaga i antireligiösa 
rörelser. Mexikos katoliker, som 
under de blodiga förfölj elserna för 
några år sedan, ådagalade beund
ransvärd ståndaktighet, skola nög 
även för framtiden ·stå såsom före
döme för trosfränder i den övriga 
världen. 

På åtskilliga håll i Spanien för
anstaltades efter konungadömets 
störtande, antireligiösa excesser av 
vidrigaste slag, kyrkor · antändes 
och dyrbara klosterbiblotek upp
brändes av pöbelhopar, uppviglade 
av agitatorer från Moskva och de
ras spanska stallbröder. Mången
städes samlades katolska män och 
kvinnor, försvarade kyrkor och 
kloster och fördrevo mordbrännare
och mördarebanden. 

Ännu fa1ligare än våldsdåden är 
den perfida antireligiösa lagstift
ningen, som riktar sig mot de and� 
liga ordnarna, framför allt mot je
suitorden, vilken förklarats upp
löst och dess egendom hemfallen 
till staten -- jesuitorden, som är 
Spaniens förnämsta kulturfaktor, 
vars fäder höra till landets ypper
sta lärde vetenskapsmän, vars so
ciala verksamhet tagit sig uttryck 
bl.  a. i det katolska hantverks- och 
arbetarinstitutet i Madrid med gra
tis undervisning åt fi,000 arbetare, 
i uppförande av billi!!a arbetarbo
städer i Burgos och Bilbao, i kost
nadsfri - undervisning i en mängd 
skolor för obemedlade etc., etc. 

Liksom jesuitorden överlevde ko
nung Karl III, . som fördrev fäder
na från Spanien 1767, skola de 
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överleva de nuvarande kyrkofien
derna ock återkomma. Och om 
Spaniens katoliker organisera sig 
bättre än hittills och skaffa sig 
flera lika goda tidningar som » El 
Debate», ,skall kampen endast ena 
och stärka dem, liksom den gemene 
apostaten Combes förfölj elser och 
plundringar ( 1 902-1905 ) stålsatte 
Frankrikes katoliker. 

Det är fransk ungdom, som allt
mer sluter upp kring de katolska 
standar, vilka bäras av beprövade 
kämpar tillhörande en äldre gene
ration. För varje år blir den and
liga livaktigheten större inom ka
tolska ungdomskretsar, och av hög
skolornas studenter samlas allt fler 
vid Herrens bord under påsktiden. 

Vid Polytekniska Högskolan (för 
högre civila Oyh militära studier ) 
kommunicerade 66 % av eleverna, 
vid Ecole Centrale ( för högre ma
tematiska studier) 69 % , vid Gruv
ingeniörsskolan 64 % . 

Av Ecole Centrales 750 studeran
de ha 5 1 8  skrivit in sig som aspi
ranter i Katolska Ingeniörernas 
Sociala förbund, och 48 studerande · 
vid P olytekniska Högskolan tillhöra 
kataketgruppen, som varj e söndag 
beger sig ut till förstäderna och un
dervisar fattiga barn i religion. 

Icke mindre än 580 scouter ha 
under senare åren inträtt i präst
seminarier för att ägna sig åt den 
katolske prästens liv, rikt på offer 
och försakelser, och 20 kvinnliga 
scoutledarinnor ha tagit slöjan, bl .  
a .  Mireille de Chamboulais, som ef
ter 5 års scoutliv blivit karmeliter
nunna. 

Stora ungdomsskaror hade sam
lats i Paray-le-:Monial vid den kon
gress, som hölls där för att i vida 
kretsar sprida ljus över prästämbe
tets upphöjda skönhet och här vid 
.Jesu hjärtas helgedom tända kal
lelsens heliga eld i många hjärtan. 

Frankrikes nationalhelgon, S :ta 
.Teanne d'Arc, var dagarna 23-31 
maj föremål för storartad hyllning 
i Rouen, där hon den 30 Maj 1431 
hade blivit bränd som häxa, dömd 
av engelsmännens redskap, den 



ovärdige biskop Pierre Cauchon, 
vilken avslagit hennes bön att få 
saken prövad i Rom. Rehabilite
rad redan av påven Kalixtus III 
( 1455--1458), beatifierad av Leo 
XIII och kanoniserad av Benedikt 
XV, blev hon nu i Rouen hyllad av 
Englands primas, kardinal Bourne. 
Påvens legatus a latere, i närvaro 
av Frankrikes högsta civila och mi
litära myndigheter. Icke mindre 
imponerande var den eulrnristiska 
kongressen i Lille. Prisad i före
drag och fromma sånger, blev vår 
gudomlige Frälsare, dold under 
sakramentets slöja, · beledsagad av 
en procession av 300,000 personer. 
1 00-årsminnet av Montalemberts, 
Lacordaires och de Coux' modiga 
strider för de fria, av staten obero� 
ende skolorna, har firats av Frank
rikes katoliker, på somliga ställen 
genmn massdemonstrationer, t. ex. 
i Tolgoat (Bretagne) 30,000 och i 
La Roche sur Yon (Vendee) 75,000 
personer, alla betygande Påven sin 
trohet. 

Belgien är sedan länge de katol-
. ska ol'ganisationerrias land,- ·och 

dess huvudstad var säte för en ,av 
de märkligaste katolska manifesta
tionerna under år 1 931 : den katol
ska urigdonikongressen i Brilxel
les. Den bestod nästan uteslutande 
av valloner, 'vartill komma ombud 
från de flamländska prD"\7inserna. 
Dess i1ppinarsch genom huvudsta
dens gator ägde rum den 30 aug. : 
135,000 man, scouter, arbetare, aka
clemici, sh1cle11ter, gruvai'betare, 
lantarbetare · tågade fram under 
sång, företrädda av sina standar 
med olika inskrifter såsom : » Kris
tus för Belgiern>, »Kristus måste 
bli konung i fabrikerna», »Kristi 
frid i Kristi rike» etc., etc. 

Belgiens andliga och världsliga 
dignitärer, nuntien, kardinalärke
biskopen, ministrar, hedrade kon
gressen med sin närvaro och clel
togo i förhandlingarna. 

Värdefulla föredrag av fackmän 
behandlade det moderna livets olika 
frågor (press, bio, radio, teater, lit-
te1'atur, sport) .  
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En omfattande utställning var i 
samband med kongressen anordnad 
i det stora Institut Saint-Louis av 
katolska ungclomsorganisationer 
från Belgien, Frankrike, Italien, 
Litauen, Mexiko, Polen, Spanien 
och Tyskland. Icke mindre än 150 
utländska delegerade re.presentera
cle 15  olika länder. 

Detta . internationella samarbete 
mellan katolsk ungdom från olika 
länder är av största betydelse för 
främjandet av samforstånd mellan 
folken, för realiserande av Pius 
XI :s lösen : » Kristi frid i Kristi 
rike», såsom kardinalärkebiskopen 
av Malines framhöll i sitt fal, då 
kongressens internationella  arbets
utskott upp,,aktacle konungen. 

I ·  Holland med dess kraftigt 
blomstrande kyrkliga liv, hava fle
ra internationella katolska kon
gresser hållits. 

I Utrecht samlades den katolska 
arbetsinternationalen med deltagare 
från Belgien, Jugoslavien, Luxem
bourg, Nederländerna, Polen, 
Schweiz och Tyskland. Dess strä
van är, att arbetarna måtte fylkas 
under Kristi baner och ej under Le
nins. Omedelbart efter elen interna
tionella vidtog Hollands nationella 
ai·betarekongress med 60,000 arbe
tare, . komna från olika .delar .av 
landet, för att högtidlighålla 40-
årsminnet av Leo XII I : s ency klika 
Rerum novarum och för att vid, 
taga åtgärder angående arbetslös
heten m. 111 . 

I Holland tillhöra 275,000 arbe
tare kristliga organisationer; Av 
dessa räkna de katolska 200,000 
medlemmar. Mot dessa stå de so
cialistiska med 300,000. 

Nederländska katoliker hava gästs 
fritt mottagit och hyllat fördrivna 
spanska jesuiter, och elen Interna" 
tionella ·permanenta katolska pressc 

kommitten i Rotterdam har lyck
önskat »El Debate,> till dess mo
diga strid · för Kyrkan och de and
liga 01·clnarna i Spanien. 

Den katolska salrnn i Holland har 
genom Monsignore Dr. Nolens död 



förlorat sin främste ledare och N e
derländerna en av sina största 
statsmän - en man, vilken, så
som socialisttidningen »Le Peuple» 
( Paris) skriver, visat, att »Roms 
tro och religion ingalunda är oför
enlig med viljan att främja social 
rättfärdighet och att förbättra ar
betarnas ställning>> .  

Monsignore Nolens var en stats
man av internationella mått, . känd 
långt utöver sitt .hemlands gränser, 
alldeles såsom fallet är med en an
nan ivrig katolik, D :r Motta, vil� 
ken blivit vald till Schweiziska eds
förbundets president för år 1932 
efter att 3 gånger förut hava inne.
haft detta ämbete. .Salesianerkolle
giet i Tessin har heder av denne 
lärjunge. 

För katolskt intellektuellt liv i 
Schweiz har det berömda interna
tionella universitetet i Fribourg 
sanuna betydelse som Innsbruck 
för Tyrolen och Österrike. Tyrolen 
började höstens eukaristiska kon
gress med ringning i alla landets 
kyrkor och avslöt den med en 
landsfest i Innsbruck, bevistad av 
förbundspresidenten Miklas, bisko
pen dr. Sigm. Vi'aiz och landshöv
dingen dr. Stumpf. Förbundspre
sidenten talade i hänförda ordalag. 
»Tyrolen heder, offrar och sonar 
icke endast för sig själv», sade lian 
och fortsatte : »I den helige Faderns 
i Rom anda, i den katolska Kyr
kans sanna anda, i verkU:g världs
omspännande katolsk kärlek ber 
och anropar Tyrolens folk härska
rornas Herre för de länder och folk, 
i vilka, fruktansvärdare än någon
sin, otro och förföljelseraseri från 
hatfulla Kristus-fiender resa sina 
h11vuden, och där satanisk ondska 
bekämpar allt, som blott i något er
inrar om Kristi namn». 

Gudlöshetens fara, varom för
bundspres1denten talade, hotar likt 
en pest Europas folk, även de ger
manska, sås0111 många tecken an
tyda, och P. Fr. Muckerman S. J. 
påpekar i sin ypperlig� broschyr 
»Der Bolschewismus droht». 
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St�ndigt _ verksam, underblåst 
från Moskva, framträdde gudlös
heten med fräck arrogans icke 
minst på fritänkarekongressen i 
Berlin, hållen i preussiska Herre
huset med tillstånd av preussiske 
inrikesministern Severing. 

Den farliga ateistagitationen i 
Tyskland var föremål för överlägg
ningar vid den stora tyska katolik.
dagen, som var samlad i Niirnberg 
i slutet av Augusti, och man beslöt 
att kraftigt bekämpa såväl bolsje
vismen som den i flock och följe 
med religionslösheten tilltagande 
sedeslösheten. 

Med stark övertygelse, att enda 
räddningen ur tidens kaotiska virr
varr är fast katolsk tro och äkta 
katolskt liv, har katolik,dagen i sina 
beslut inskärpt, att hemmets helgd 
måste värnas icke minst mot nes
liga tilltag mot barnets liv ; kvin
nan ,alltmer måste utbildas för hem
met ; både yngre och äldre sam
hällsmecllemmar bibringas klar in
sikt i religionen och dess krav, och 
även därför katolsk press och ka
tolsk litteratur kraftigt stödjas, 
samt alla samhällslager genom
trängas av den kristliga kärlekens 
ande. 

Katolikdagen räknade · 100,000 
deltagare, däribland en rad fram
stående personligheter. Dess höjd
punkt var pontifikalmässan, som 
celebrerades av påvlige nuntien i 
Miinchen, Mgr. Vassallo di Torre
grossa, under det en blandad kör 
på 30,000 personer utförde sången. 

Under mötesdagarna i Niirnberg 
uppfördes för första gången prakt
filmen »S :t Elisabeth in unseren 
Tagen», vilken anordnats av Leo
filmsällskapet i Miinchen. Och för 
att Ni.i.rnbergs fattiga skulle erfara, 
att den: heliga furstinnan under de 
dagarna besökt deras stad, lät ka
tolik.dagen till 15,000 behövande 
där . utdela söndagens kollekt. 

Med anledning av S : t  Elisabeths 
700-årsjubilemn (1231-1931) hava 
Tysklands biskopar fått mottaga 
en handskrivelse från Påven, vari 
han · prisar den heliga furstinnan, 
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konungadottern från. U11gern,. de . 
fattiga_s Moder, och ställer henne 
såsom kärleksverksamhetens före
bild. »Ty endast och allenast Kristi 
kärlek», skriver Påven, »n1en icke 
klasshat och partistrider ger för
hoppning om den efterlängtade 
folluyckan och skapar . varaktig 
frid». S :t · Elisabethsminnet har 
hyllats på en. mängd stälkn. Hon 
är kär icke endast _ för Tyskla-nds 
20 miljoner katoliker, utan även 
för dess icke-katoliker,. och. detta 
tili sto1:_ del genom det_ beundrans
värda arbete, som, särskilt i dias
poran utfördes av hennes andliga 
döttrar, Elisabeths-systrarna. 

Bland katolska förposter höra 
Hamburg och Berlin till de mest 
betydande. Och i den stora han
dels- och sjöfartsmetropolen vid 
Elbe firades 1100-årsminnet av S :t 
Ansgars vigning till ärkebiskop i 
Hamburg med pontifikalmässa, ce
lebrerad i stadion av nuntien i Ber
lin, Mgr. Ossenigo, och bevistad av 
30,000 katoliker sanit representan
ter för elen fria riksstadens rege
ring. Vid banketten, som rege
ringen gav i »gyllene salen» för 
nuntien, 12 biskopar, 7 beneclik
tinerabboter och andra prelater, 
hälsades nuntien välkommen av 
Hamburgs socialdemokratiske 'borg
mästare. 

I Berlin, som räknar över 400,000 
katoliker, finnas liksom i Hamburg 
tusentals katoliker av polsk natio
nalitet, och därför har Berlins ädle, 
vidsynte biskop Mgr. Schreiber ut
färdat sitt fasteherclebrev icke en
dast på tyska· utan även på polska, 
något som mycket onådigt uppta
gits i de kretsar, där Hakekorset 
är mer värderat än Kristi kors. 

I Polen, som räknar .över 32 mil- · 
joner invånare, garanterar konsti
tutionen de religiösa och nationella 
minoriteternas rätt, och på polska 
statens bekostnad unclerhålles vid 
universitetet i ,v arszavrn en prote
stantisk, en rysk-schismatisk och 
en judisk teologisk fakultet. Mino
dtetei:na hava egna skolor av egen 
k,onfession .och språk i hela _ riket. 

Polen Illed till - alldeles . Öve1·� 
vägande del romersk-katolsk- be
follming skiljer sig därigenom för
månligt · från det protestantiska 
Preussen, där i somliga biskopsstift 
icke ens predikan på polska till
låtes, ej, ens i församlingar, där 
befolkningen till övervägande del 
är polsk. 

Sedan Polen är fritt från utländ
ska, antikatolska potentaters fcir
fryck, kan det religiösa livet .få 1it
veckla sig. Exercitie-rörelsen har 
tagit . fart. Likaledes går en bety
dande rörelse til.l den katolsk:i en
heten från _ schismen, till vilken 
många under moskovitticlen tvun
g.os över med våld. 

Så t. ex. hava i köpingen Berez� 
nica Slackecka i sydöstra Polen 
320 personer, tillhörande elen forna 
lågadeln, återvänt från schismen 
till den romersk-katolska tron. 

I samband därmed företogs sön
dagen elen 15 november 1931 elen 
högtidliga invigningen av en kyrk
klocka, helgad åt S :t Bartolomeus 
- en klocka, som 'befolkningen 
skänkt »till minne av sin återgång 
till .fädernas tro». 

En gripande predikan hölls av 
kyrkoherde Lagos, utgående från 
de historiska ord, vilka Pius IX, 
upprepande en annan påves yttran
de, uttalade till en polsk delagation, 
vilken begärde reliker till minne : 

»Tag upp en handfull av Er egen 
jord, och därur skall rinna Edra 
förfäders blod, som flutit till trons 
och fäclenieslandets försvar. >> 

De gamla krönikorna äro näm
ligen fyllda av beskrivningar över 
adelns i Bereznka ståndaktiga, se
kellånga motstånd mot turkar och 
tartarer. · 

I Vi'ilno-området ha ävenledes in
vånarna i den avlägsna byn .Muicho
wicze till ett antal av 160 övergått 
till katolicismen. Det är ättlingar 
till forna unierade, som år 18{i3 
med våld »omvändes» till schis-
1nen. 

Ett vackert . altare med en bild 
av Vår .Fru. av Os�mhrnma, . skänkt 
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till kyrkan av de återföi:enade, in
vigdes samtidigt 

.Mycken · uppmärksamhet väckte 
-det, a:tt protorejen Peter Tahinski 
från schismen övergått till katol
:ska Kyrkan. Tabinski har, efter 
grundliga studier vid schismatiska 
_prästseminariet i Petersburg, efter 
världskriget va'.l'it anställd såsom 
rektor vid schismatiska prästsemi
nariet i Krzemieniec. I Oktober 
blev han av ryske metropoliten 
Dionysius utnämnd till kyrkoherde 
vid katedralen i Ostrog. Tabinski 
utbad sig 3 dagars betänketid och 
begav sig, efter vad det säges, till 
Lwow till unierade metropoliten 
Szeptycki. I brev till metropoliten 
Dionysius meddelade han, att han 
-avsade . sig ana sina befattningar 
-och bad att strykas ur det schis-
matiska prästerskapets matrikel, 
·enär han hade blivit katolik. 

Ifonversionernas land par prefe
rence kan England kallas, och allt 
sedan Newmans och Mannings da
_gar hava en rad betydande person
ligheter återvänt till den katolska 
moderkyrkan. Icke minst - i våra 
•dagar är det många kända förfat
tare, som blivit katoliker, exempel
vis R. H. Benson och G. K. Chester
ton. På den nu levande generatio
nen anses Chesterton utöva ett in
flytande, som i viss mån kan jäm
föras med N ewmans på sin tid, och 
mången som icke gärna läser from
ma böcker, märker till sin förvå
ning, att en helgonskildring kan 
vara ytterligt fängslande, då den 
:är skriven såsom Chestertons »Den 
helige Franciskus från Assisi» och 
att »Det evige menneske» är· en 
bekantskap att göra, ej minst då 

_ ·den tolkas av Sigrid Undsets _ mäs
tarhand. Under senaste tid hava 
många unga, moderna författare 
·sökt sig hem från andligt·. gungfly 
till fast katolsk mark. »I sin . nu
varande miljö verkar den (katoli
·cismen) med en nyhets märkliga 
kraft och friskhet», yttrar, Chester-
ton på ett ställe10 ) .  ,0 · 

Årets konvertiter utgöras även av 
;åtskilliga protestantiska andlige, 

bL a. E. Th. Baldwin, en broder,.fill 
premiärministern, och Benjamin 
Betteridge, anglikansk präst i In
dien, en ättling av Thomas Morus. 
Också fru Betteridge, som är me
dicine doktor, har blivit katolik. 

Ett beprövat medel till sin tros 
försvar hava Englands katoliker i 
sina välorganiserade press. Ett av 
de största organen, The Universe, 
utgår i en upplaga om 100,000 ex. 
Dess 70-årsjubikum den 8 decem
ber bevistades av kardinal Bourne, 
flera biskopar, och förutom fram
stående katoliker även av åtskilliga 
icke-katolska politiker. 

Kardinalen har i London invigt 
ny föreningslokal för The Catholic 
Truth Society, och den innehåller 
bl. a. ett utmärkt bibliotek med 
mer än 14,000 band av apologetiskt 
innehåll, till vägledning för både 
katoliker och icke-katoliker. För
eningen, som räknar 14,000 med
lemmar, har under år 1931 spritt 
1,200,000 flyg.skrifter. Dess tryck.
alster, både större och smärre, äro 
av hög kvalitet. 

Ett karaktäristiskt drag för Eng� 
lands katoliker är, att de stå såsom 
en man, så snart det gäller deras 
religion, samtidigt med att de i po
litiskt avseende tillhöra skilda par
tier. Numera intaga de rätt ofta 
inflytelserika ställningar i den poli
tiska världen. 

Så är även fallet i »Dominions» 
t. ex. Australien, där av ministä
rens 13 ledamöter premiär-minis
tern Scullin och 8 av hans kolleger 
äro katoliker - något som visar, 
att katolikerna, vilka utgöra en
dast 1/4 av befolkningen, måtte 
hava kapabla män i sina led och 
åtnjuta förtroende bland sina pro
testantiska landsmän. 

Den stora eukaristiska världs-
' kongressen i Sidney var till rik väl
signelse för katolikerna och har 
även bland_ många · protestanter 
väckt ökad aktning för katolska 
Kyrkan. 

Våra trosförvanter i Australien 
följa med sin tid, och tack vare ett 

' synfökaf, till vars medlemmar även 



årke'biskopen av Sidney hör, invig
des · i Sidney en ny radiostation för 
utsändande av katolska meddelan
den. 

· Även i Förenta Staterna använ
des radio ofta för katolsk upplys
ningsverksamhet, och fader Char
les Couglin i Detriot har överens
kommit . med 25 radiostationer att 
få förfoga över .en timme i veckan. 
Varje söndag utsänder han en pre� 
d.ikan, vari han utgår från Leo 
XIII :s encyklika om arbetarfrågan, 
påvisande med klarhet och kraft, 
att enda läkemedlet för tidens elän
de är återvändande till Kristi och 
!'.len katolska Kyrkans grundsatser 
j sociala frågor. Hans predikningar 
äro . mycket eftersökta, och åhöras 
av c:a 10 miljoner människor, av 
vilka tusentals sedan hänvända sig 
till honom skriftligen för att erhål
la ytterligare upplysningar. 

I Förenta Staterna behövs vid si
dan av prästernas arbete även ka
tolsk aktion av lekman, -0ch vid 
Kolumbusriddarnes 69 :de årskon
ferens i Boston höll kardinal O'Con
nel ett gripande tal om lekma.nna
apostolatets betydelse. 

Kolumbusriddarne, vilkas antal 
uppgår till 625,000, hava mycket 
bidragit till katolicismens utbred
ning i Nordamerik!l, 

För 150 år sedan funnos i Fö.r
enta Staterna endast 6 kyrkor och 
20,000 katoliker, nu däremot är 
kyrkornas antal 18,000 .och de tro
endes 20 miljoner, och mången 
amerikansk protestant instämmer i 
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vad , Charles , Hall : :Perry · skrev i 
New Yorks »Sribners Magazine» ( 
» Katolikerna finna Gud. i sina kyr
kor, vi protestanter bära en predi, 
kant». . . .  ».För · katolikerna . är
Kristu� i tabernakle.t tillstädes, 
verkligen och ständigt . . . Det är, 
själen i .  katolsk fromhet. Denni. 
lära kan vara ofattlig för en pro
testant. Men han kan .icke u-9-dg� 
faktum, att allt, som gör Guds när-: 

varo levande för människor, hat' 
ett utomordentligt inflytande>> 11 ) ,. 

Kulla pr Odensviholm, Kalmar 
län den 16 Mars 1932. 

Gustaf Armfelt. 
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