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l(ONGEHUSETS STILLING TIL OBSER

VANTERNE I DANMARI(. 

1. 

Sid. Franciskus' Orden havde 
Kraft nok til selv at foretage den 
Reform, der var npdvendig for at 
udbedre al den Skade, Kirkens 
Skisma, den sorte Dpd og Striden 
om Fattigdomslpftet havde forvoldt 
den. Reformens Ophavsmand var 
Paolo da Trinci, der vilde f pre 
Graabrpdrene tilbage til den oprin
delige Strenghed. Hans Tilhrengere 
fik Navnet »Soccolanter», (fordi de 
gik nied Trresko) eller »Brpdre af 

· den regulrere Observans» eller blot 
»Observanter» i Modsretning til 
»Konventualerne», der ikke vilde 
give Afkald paa de i Tidens Lph 
ei·hvetvede Privilegier og Undta
gelser. 

Leo X omtaler Observanterne 
517 i sin Bule »Ite et vos in vineam 
meam» paa fplgende Maade: »Gud 
oprejste riogle Ordensbrpdre, som, 
Jedede af den h. Benrnrdin, hin Jesu 
hellige N avris Fanehrerer, og stpttede 
af Konciliet i Konstanz, genoplivede 

den hendpende; nresten livlpse Or� 
den over den hele Ver.den». Herved 
hentydes til de Mrend, ved hvilke 
Observantbevregelsen f prst rigtigt 
kom i Gang og hvis Fprer va,r den 
h. Bernadin af Si ena ( t 1440). V ed 
dennes Kanonisation (1450) mpd0 

te allerede over 2000 Observanter, 
der alle var Pavens Grester. I Tvsk
land, östrig, Ungarn og de tilg1�ren
sende Lande virkede Giovanni Ca
pistrano (t 1456) og Jacopo dela 
�Iarca (t 1476) ivrigt for Refor
men. 

Ti,l Danmark kolli Reformbevre-
1 gelsen ved Laurits Bmndsen. /Erke

biskop Birger af Lund siger i sit 
Testamente, det saakaldte Sanctu- . 
arium Birgeriamum, at han var en 
Pryd for hele Landet; derfor skulde 
der ogsaa lreses ·Messer for »Broder 
Laurentz Brandts Sjrel, som fprst 
kom den Reformationern Ordinis 
Minornm ind ndi Danmark og os 

megen /Ere og Dygd gjorde». Alle
rede 40 Aar i Forvejen havde de 
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tyske Medbq6dre beundret ,hans. 
Vrerk med de Ord: »Benedicta Da
cia, qure reformationem per se 
acceptavit» (Velsignede Danmark, 
der helt alene, uden Hjrelp udefra, 
fuldbyrdede Ordensreformert). Den
n.e Rös er ikke ubegrundet; thi 
Danmark er vistnok det eneste 
Land, i · hvilket alle Graabrpdre
klostre uden Undfagelse gik over 
paa Observanternes Hrender. 

Som i Strengheden opstod der og
saa lidt efter lidt i J(lredeäragten 
·ei1 Forskel mellem Observanter og 
Konventualer. Dertil sigter, hvad 
Capistrano den 15. Nö,;; 1452 skri
ver fra Leipzig: »Ogsaa i Klrede
dragtetl skal I adskille jer fra Kon
ventualerne». Men han selv bar 
endnu en graa Kutte, der opbevares 
i Ffanciskanerklostret i ,vien, og 
det vai'ede nogen T1d, indtil Obsel'
vantel'ne fik en brun og Konven
tualerne en sol't Dragt. 

2. 

At en Reform var ns,,dvendig og
saa i Danmark, viser Kongernes 
gentagne Klager over Konventualer
nes slappe Disciplin. I Roskilde og 
Kolding hs,,rer vi ligefrem om Ud
skej elser. »De mister deres egen 
Sjrel og er til Foragt for andre», 
skriver Kristiern I til Ordensgene
ralen Zanetto den 14. Nov. 1468. 
Det.0genavn, de havde faaet i Fol
kemunde, tyder heller ikke paa 
videre dyb Fromhed; Peter Olsen 
beretter, at man kaldte dem for 
»Gaudentes» eller »de glade Brs,,d
re». Fattigdomsls,,ftet synes at vre
re kommet i Forglemmelse, som vi 
blandt andet ser det af de mange 
Indfs,,relser i Bs,,gerne, efter hvilke 
de enkelte Munke optrrederr som 
Ks,,ber og Srelger. 

Reformen blev gennemfs,,rt ved 
l(ongelwsets Hjrelp. Dette var pan 
denne Tid fmnciskansk indstillet. 
Den sidste Provincialfol'standel' bli
,1er endda en Prins af Gottol'p. 

De, der har bidraget mest til Re
f ormens Sejr, var de to Dronninger 
l)orothea og Kristine og Hertug 
Frederik I's fs,,rste Hustru Anna. 

Dronning Dorotheas Skriftefadcr 
var en Franciskaner fra Sachsen, 
Ifonl'ad Gruben. Han var den Fak
tor, der.arbejdede bag Kulisserne og 
indvirkeke paa Dronningen og gen
nem hetide paa Kristiern I. Dton
ningen var Observanterne meget 
hengiven. At hun ogsaa var froni, ser 
vi blandt andet deraf, at hun ofte 
bad de 7 Bodsalmer, hvorfor der 
1487 tilstodes hende den samme 
Aflad, som Observanterne fik, naar 
de bad disse Salmer. Efter hendes 
0nske stadfrestede lnnocens Vill 
den 4. Maj 1488 Grundheggelsen af 
et Observantkloster i Ks,,ge, som 
hun havde stiftet af egne Midler, 
og Aaret efter udvirkede hun en 
fuldlkommen Aflad for alle dem, 
der paa Ss,,ndag »Lretare» bespgte 
Klosterkirken. Som vi ved af et 
Parvebrev af 15. Dec. 1849 var hun 
ogsaa den drivende Kraft i Omdan
nelsen af Franciskanerklostret i 
Roskilde til et Observantkloster. 
Fra samme Tid har vi en Opteg
nelse over, hvad hendes Udsending 
i Rom skulde spge at faa udvirket, 
nemlig: 1) En fuldkommen Aflad 
for Franciskanetklostret i Ks,,ge, 
greldende for 10 Aar indtil Jubel
aaret 1500. 2) Hrevdelsen af Dron
ningens Ret overfor Sten Sture. 
3) Et Brev til Franciskanernes 
Provincialminister i Dacia om Re
form af Klostrene i Roskilde og 
Kallurndborg. 4) Udnrevnelsen af 
hendes Ss,,sterss,,n Ludovicus Gon
zaga til Kardinal. 5) For Udsen
dingen selv et Prrebende i Lund. 

Endnu langt mere gjorde Dron
ning l(1·istine for sine luere Obser
vanter. Observanterne i Ks,,ben- · 
havn fik af hende »Gres, Groben
brad ( Grydesteg) og anden fersk 
Mad». Da hun opho1dt sig i Nrest
ved ( 1505), skrev hun efter Lage 
Urne og Kantor Lucchesen, der 
skulde hjrelpe hende ved Refor
mens Gennemfs,,relse, og betalte 3½, 
Mark 4 Sk. for deres Mad, 01 og 
Hestefoder. Mnnkene derimod mod
tog Penge, Brpd og en Oksefjerding 
soin Ls,,n for, at de lod sig refor
mere. Da hun efter sif Fangenskab 



. 1503 (9rlod Sverige, forrerede hun 
Brpdrene i Halmstad en Ss,,lvlavle. 
Brpdrene i Rosldlde beh'enkte hun 
med en Tpncle Sild og et Facl 01. 
. Til Graabrs,}drene i Nyks,,bing gav 
hun 6 Mark Offerpenge, for at cler 
skulde blive !rest to Messer for 
hende og hendes »Frs,,ken» (Prin
sesse Elisabeth). Observanterne i 
Svendborg sendte hun Rs,,gelse til 
Kirkebrug, clesuclen Rugbrpd og 
Hvedebrpcl, Fisk og en Kofjercling 
til Klostret. For ObserYanterne i 
Odense lod hun Claus Berg ud
skrcre den smukke Altertavle, cler 
nu pryder Skt. Knuds Kirke. End
videre skrenkede hun dem Ts,,m .. 
mer og Voks til Lys og mange 
Fs,,clevarer - en enkelt Gang 2000 
Flynclere - og en Tpncle 01 til 7 
Mark. Brpdrene i Kolding gav 
Dronningen 1520 en hamborgsk 
Gylclen til Forgyldning af to Kalke. 
Til Klostret i Flensborg senclte h�rn 
.1504 baacle Torsk og Sild og 3 Tpn
der »Kakebille» (maaske Klip
fisk ?) ; ligelecles stiftede hun aar
lige Mincledage med Messer for 12 
rhinske Gylclen. 

Men alt clette er intet i Sammen
ligning med, hvacl lrnn gjorde for 
<le to af hencle stiftecle Clarisse
klostre i Kpbenhavn og Odense. 

Den 25. Febrnar 1497 havcle Ale
ksancler VI givet Lov til paa et pas
sencle Stecl i Danmark at oprette et 
Kloster af Skt. Claras Orden paa 
elen Betingelse, at det skulcle staa 
under Observanternes Tilsyn. Klo
,stret blev opfs,,rt i Kpbenhavn, og 
Dronningen bekostecle Bygningen, 
samt forsynecle Klosterkirken med 
Relikvier fra Rom og Köln. Paven 
gav hende Tilladelse til fire Gange 
om Aaret at bess,,ge Klostret. Hun 
senclte Ss,,strene Maatter, et Sejer
vrerk (Taarnur) og Brrende og 
skaffode Klostret en stor Aflad. 

Det anclet Skt. Clarakloster stif
tecle Dronningen i Odense efter at 
have opnaaet Tillaclelse dertil · i 
Februar 1519. Det var hencles Agt 
selu at incltrrede som Spster i det 
nye Kloster. Men fpr Klostret kun
de tages i Brug (1522), dpde lrnn 
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8. Dec. 1521, begrmdt af alle Ob
servanter og Spstre. »Hvad hun har 
gjort for Observanterne», siger Pe
ter Olsen, »kan ikke udtrykkes i 
Ord». Dronning Kristine er en 
Helgenskikkelse. Hun fandt, if prt 
Skt. Claraspstrenes Orclensdragt, 
sit sidste Hvilested i Odense Ye�l 
Siden af Kong Hans. 

Ogsaa Hertug Frederiks fs,,rste 
Hustru, Anna, viste Interesse for 
Observanterne. KIJostret i Tpndet 
testamenterede hun 100 Mark lybsk, 
og Hertugen udbetalte Pengene den 
24. Maj 1514. Munkene lovede pan 
1deres Side at holde to »Begrengel
ser» om Aaret med Vigilie om Afte
nen og Sjrelemesse den nreste Dag. 
Hertugindens Navn skulde indfl'}res 
i Dpdebogen, og Brpdrene skulde 
hver Spnclag bede for hendes Sjrel. 

Naar man trenJde og handlede 
saaledes paa Kongsgaarden i Ros
kHde o,g paa Slottet i Gottorp, kan 
vi ikke undres over, at et Medlem 
af Familien udfprte det, som Dron
ning Kristine vilde have gjort, hvis 
hendes Livstid ikke havcle faaet en 
saa brat Afslutning. Det var kun, 
hvad man kunde vente, da til sy
vende og sidst en Pl'ins af Gottol'fi 
togGraabl'�dnkutten (Se nedenfor). 

3. 

Denne Udvikling forbavser end
nu mindre, naar vi betragter, hvad 
Kongerne har weret for Observan
terne. Uden deres Hjrel,p havde Re
formen a,ldrig vundet denne ene
staaende Sejr. 

Allerede den 22. 0kt. 1467 lulv
de Ifristiern I fra Gottorp skrevet 
til Paul Il, at han pnskede at faa 
Observanter til Slesvig og Holstein; 
men det havde sine Vanskeligheder. 

I 1468 var Laurits Brandsen 
Guardian i Kolcling. Han var en 
from Orclensmand og overbevist 
om, at Observansen ligesaa godt 
kunde indfpres i Danmark som i 
Tyskland. Men han regnede ikke 
med sine genstridige Medbrpdre, 
cler havde Provincialforstanderen, 
Ove Kaas J ensen, paa deres . Side. 
Denne gav Laurits Brandsen et rent 



Afslag, da han fremkom med sine 
Reformplaner. Kolding-Guardianen 
gav dog ikke . saa let tabt og spgte 
at komme i Forbindelse med sin 
Oi'densgeneral. Af Kristiern I fik 
han et Anbefalingsbrev til Kardi
nalen af Mantova, dateret 14. Nov. 
1468, og et andet af snmme Dato 
til Ordensgeneralen. Kongen lda
gede over, at Brpdrene ikke mere 
havde den rette Aand, og föreslog, 
;ctl Laurits Brandsen maa,tte blive 
Guardian i Odense og General
ministerens Konnnissrer ved Gen
nemfprelse af Reformen. Med dis
se Skrivelser begav Brandsen sig 
paa Vej til Rom, og det f plgende 
Aar blev alt bevilget. Brandsen 
blev Gua-rdian i Odense, og Odense 
blev det fprste Kloster, der ind
fprte Reformen. 

Tre Aar senere, 1472, henvendte 
Kongen sig atter til Paven med 
Bpn om, at Laurits Brandsen i For
ening med Biskopen af Odense 
maatte fpre Franciskanerklostret i 
Svendborg tilbage til den strenge 
Ubservans. 

Efter at det var gaaet godt med 
IOostrene paa Fyn, henkte Obser
vanterne paa at indfpre deres Re
form ogsaa i Nysted paa Lolland. 
Den 4. Febr. 1473 blev efter Kon
gens Anspgning til Paven ogsaa 
dette Kloster inddraget i .Reform
bevregelsen. Men LollikkeTne syn
tes ikke at vrere saa medgprlige 
som Fynboerne; Nystedmunkene 
hverken vilde antage Reformen 
eller rpmme Klostret. De vidste, 
at Sixtus IV, der var Konventual, 
kun npdtvungen havde givet efter 
for Kristiern l's Anmodning. Til 
sidst maatte Observanternes Ven
ner med Magt jage Munkene ud af 
deres Kloster (14 77). 

Dette havde nrer bragt hele Oh
servansbevregelsen i Fare. Ordens
generalen for baade Ifonventualer
ue og Ohservanterne havde hidtil 
altid vreret en Konventual. Nu hav
de Franciskanerne lige faaet en ny 
Generalminister,, der atter var Kon
ventual og afgjort Modstander af 
Observanterne. : Den danske Pro-

vincialminister var selvfplgelig og
saa· Konventual. De danske Kon
.ventualer interesserede nu Biskop 
Friis af Bprglum for sig; som et 
Tordenslag for Observanterne kom 
da den 26. Maj 1478 Sixtus IV's 
,Befaling om i Lpbet af to U ger at 
give det rpvede Kloster tilbage. 

Nu maatte Laurits Brandsen for 
tredje Gang begive sig paa Vej til 
Rom. Han fik en Skrivelse med fra 
selve Kongen, hvori denne bad, at 
de tre danske Observantklostre 
maatte faa Lov til af deres egen 
Midte at vrelge en Vikar med en 
Provincials Myndighed, saa at de 
ikke mere skulde staa under Kon
ventualernes danske Provincial
minister, men direkte under den 
ultramontane Generalvikar for Ob
servanterne. Da Sixtus IV fik lig
nende Skrivelser fra lErkebisp Jens 
Brostrup, Biskop Oluf Mortehsen 
Baden i Roskilde, Biskop . Karl 
Rpnnov i Odense og desuden fra 
samtlige Observanter i Odense, 
Svendborg og det omstridte Nysted, 

' maatte han give efter for Trykket, 
og den 13. Februar 1480 blev disse 
tre Klostre stillet under den ultra
montane Generalvikar for Obser
vanterne. 

Kristiern I, der havde gjort saa 
meget for Observanterne, skulde 
dog alligevel i sine sidste Aar be
gaa et Misgreb, som · kun Dron
ningen kunde bpde paa. Konven
tualerne og deres Venner lagde 
nemlig, ud fra et nationailt Stand
punkt, et Pres paa Kongen, idet de 
hrevdede, at man ikke kunde taale, 
at de tre nawnte Klostre stod under 
en udenlandsk Generalvikar. Der
'med vandt de Kongen for sig, der 
nu skrev til Rom, at alt heller,!. 
skulde blive ved det gamle. Six
tus IV gik 27. Juli 1481 med Glrede 
ind derpaa; men da Aaret efter 
baade Kong Hans og Dronning Do
rothea henvendte sig til Rom, blev 
Uafhrengigheden alter stadf restet. 

I de fplgende Aar vandt Obser
vanterne nyt Terrren ved at over
tage Klostrene i Kpge, Kpbenhavn, 
Mahnp og Roskilde: T Aaret 14Q± 
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fulgte Husum og 1495 Halmstad. 
Samme Aar ssJgte [(ong Hans Roms 
·Tilladelse ti1 at uddrive Konven
.tualerne . fra Helsing�fr og indfpre 
Obsei'variterne, men fik fprst Fuld
niagten efter endnu tö Gange �t 
'have hei1vendt · sig til Paven. Paa
faldencle ve,lvillig stillede l{onyen.
tualepies Provincial sig ti1 Refor
Then af Klostret i Flensb01;g. Vi har 
et Brev fra 1495, ifplge hvilket Pa
ven befaler Abbeclen i Ryd og Prov
sten i: Slesvig, i Henhold ti1 Kong 
Hans' og Provincialministeren Jens 
Mogensens Anspgning, at overdrage 
Franciskanerklostret i Flensborg 
til ObseTvanterne. 

Aaret efter clpde baade Enke
dronningen og Laurits Branclsen, 
der i 26 Aar havde arbejdet for 
Reformen og vunde.t elleve Klostre 
for den. 1496 anspgte Kong Hans 
og Hertug Frederik Paven om at 
'maatte indfpre Observansen i Fran
ciskanerklostr�t i Kiel, hvad cler 
ogsaa skete nogle Aar senern. Den 
29. J ti.ni 1499 fik Hertug Frederik 
bevilget, at Konventualerne maatte 
ucljages fra Slesvig og erstattes med 
Observanter. I Tidsrummet 1501 
til 1507 inclfprtes Reformen i Klos,t
rene i Ranclers, Nykpbing, Tpnder, 
Horsens, Ribe og Nrestved. Det 
nreste Kloster, der blev reformeret 
ved Kongens Hjrelp, var Kolding, 
hvorfra der 1508 var kommet strer
ke Klager til Rom. Da imidlertid 
Munkene var meget genstriclige, 
kunde Reformen fprst gennemfpres 
en halv Snes Aar senere. 

Genforening, _og Paven delte da, elen 
29. Maj 1517, Onlenen i to fuld
stamdig adskilte Ordensfamilier: 
Observanter og Konventualer. Den 
11. Marts 1519 fuldbyrdedes den 
enclelige Indfprelse af Qbservansen 
i ·  alle danske Franciskanerklostre, 
idet ogsaa Guardianerne og Brpd
rei1e . i Viborg, Lund, Aalborg, .Kol
dh1g, Kallundborg, Ystad, Trelle
borg, TorksJ og Visby sa111t Abbe
dissen og Nonnerne i Skt. _ Claras 
Kloster i Roskilde havde slnttet _sig 
til den. - Konventualerne ej_e,de _fra 
denne Dag af ikke et en�ste Iqoster 
mere i Danmark; men alle i Norge 
og det egentlige Sverige; . de . be
holdt ogsaa Söderköping, der paa . 
Kapitlet i Konghelle . 1495 . hav<;te 
vreret villig til at modtage Qbse,r
vansen. 

Observanterne i Danmark havde 
vundet en enestaaende Sej1< At_ de 
holstenske Observantklostre i Itiel, 
Slesvig, .Husum og i Lunden,, )01�1 
Ditmarskerne havde stiftet til Min
de om Sejren ovei· Kong Han�; �le.·Y 
-skilt fra de pvrige c;la,nske · tno1,,tre 
og gjort til Ki.1stodiet Riel, . betjiq�r 
ikke noget i denne. Sainme1ih�ng. 

Denne Fremstilling vi�e1;, �ivor
ledes det danske Kongehus ,;aretog 
Observanternes Interesser. Det . var 
ikke blot Politik og Hpfligh�d,. mw;i 
oprigtig Hengivenhe� for .Bi·.fl'.clrellEJ, 
Og da Reformationsstorm�n alle.
rede havde pdelagt de fl�s:te J{Ios,trp., 
var det en Mand af . kongeltg JE,tc, 
en Prins af Gattorp, . d.er , ,styr1:1de · 
den synkende Skude ge_nne1n de op
rprte Bplger. Denne Obse1·va.nt,er; 
nes sidste Provincial gjorde 1Da_n;
marks Navn endnu. mere , berpwt 
end deres fprste. 

· · · 

· , : ,  

4,, 

Paa Generalkapitlet 1506 var det 
ikke lyJtkecles at opnaa Enighed 
mellem Observanterne og Konven
tualerne, Leo · X gjorde · derfor 'et 
nyt Forspg og uclslu·ev den 11. Juli 
15i6  et Genei':'tlkapitel, cler skul<le 
hbldes i. Rom i PinseiT 151 7 ; der 
skulde man se at faa Sfriclighedei·� 
ne bilagt, over hvilke baade ' Kej
sel'en · og : rnange .Fy1:ster, deriblåriåt 
Kristiern h .havde beklaget sig. 
Men' da Konve'ntualerne paa ingen 
Maade. vilde. ghfe . Afkald paa dei'es 
Dispensatio:qer fra Orderisreglen, 
ku'nde del' ikke trenkes paa nogen 

I udenlandske Kildel' 'foi'ttelles 
der om en dansk Prilis f1'a 'Refö1·� 
mationstiden, der ,1ai' fråaat' foc;I.( i 
Graa�Tpdreordenen ·ög skul�e . 4h.�e 
vreret Observanternes sidste · Prö
vincfalforstander . i Daii1rtrirk. • · · t 
» V aii.·den» 1907, »Öredo>> 1'929 ' ' �g 

I »Historisk Tidsskrifb> !l: ' R�kf�e 



6. Bind blev der gjort opmrerksom 
paa ham. 
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Af udenlandske l(ilder kender vi : 
a) To Dokumentel' fra 1552 med 

hans Underskrift (Facsimile gen
givet i »Cartas de Indias» Madrid 
1877). 

b) To Recensioner af ham over 
de af Maturino Gilberti 1558 og 
1559 udgivne Bfl)ger. 

c) Et utryld Manuskl'ipt af ham 
fra Biblioteket i Flatelulco. 

d) Et af hans Modstandel' Gaona 
forfattet Manuskript om en Dispu
tation med ham. 

e) To mere eller mindre ideali
serede Billedel' af ham. Det reldste 
findes i Alonso de La Rea's reidste 
Udgave af »Cronica de la Orden,> 
etc. der udkom 1639 i Madrid. Af 
denne reldste Udgave eksisteter der 
i Europa endnu kun et eneste Ek
semplar, der opbevares i National
biblioteket i Madrid. Det andet i 
» Varden» 1907 gengivne Billede 
stammer fra Franciskanerklostret i 
Graz. 

f) To Biografiel' ;if Mrend, der 
har kendt ham, talt og arbejdet 
sammen med ham, nemlig Diego 
Mmfoz (ffl)rste Gang publiceret 1922 
af Lopez i »Arcivo Ibero Ameri
cano») og Mendietta (»Historia ec
clesiastica Indiana», fs&rste Gang 
publiceret 1870 af Icazbalceta). 

Disse Kilder viser os en meget 
sympathisk og lrerd Mand, der af 
sine samtidige betragtedes som en 
Helgen. Hei· skal kun fremhreves 
de Trrek, der tjener til hans Iden
tificering: 

1 }  Han kalder sig selv »Frai Ja
cobo de Dacia» og gaar blandt sine 
Medbrfl)dre under Navnet Jacobus 
Dacianus. 

2) Han stammer fra det danske 
Ifongehus (»natural de Dacia y 
desendiente de aquella casa real»). 

3) Han har vreret Provincial i sit 
Hjemland (»Habio sido provincial 
en aquella su terra»). 

4) Han var en Modstander af 
Lntheranerne og disputel'ede: med 
dem gennem mange Aar (»Fue 
gran perseguidor de los herejes 

luteranos, eon los euales disputo 
muchos anos»). 

5) Han maatte f lygte fra sit Land 
og gfl)re mange Rejsel' til Fods, ind
til han kom til Spanien (»y se vino 
a Espana, pasando por tan diversas 
terras y naeiones a pie y pidiendo 
de puerta en puerta»). 

6) Han rejste med Rejsel' Hal'l 
V's Tilladelse iil Mexico (>>estas re-· 
giones, paso a ellas eon lieencia del 
Emperador Carlos V»). 

7) .T acobus siger selv i sin Bog
recension af 1559, at han allerede 
hararbejdet i Mexico i 16 Aal'. 

Hans P,rovineialtid niaa· derfor 
have vreret endt senest 1 543. Fra 
dette Tal kan vi imidlertid godt 
trrekke endnu et Par Aar, der gik 
med Rejsen til Amerika, Opholdet 
.i Spanien og de forskellige Rejser 
gennem hele det europreiske Fast
land, saa at vi naar hen til omkring 
1540. 

En dansk Provinci,alforstander af 
.dette Navn og fra denne Tid om
tales da ogsaa i indenlandske 
l(i[der. 

Codex 107 in 8 :vo i den Atna
magnreanske Samling opregner 
samtlige Provincialkapitler og Pro
vincialministre og slutter Rrekken 
med Frater Andreas Bertoldi, der 
blev valgt som den 34. Minister den 
8. Sept. 1534 i Roskilde. For Peder 
Olsen, der affattede denne Forteg
nelse, var han den sidste. Og dog 
fik han en Efterffl)lger, en Mand af 
hfl)j Byrd, stor Lrerdom og From
hed. At Roskildemunken Peder Ol
sen ikke tager hani. · ined, forldares 
,ved, at han blev vålgt af de land
flygtige Brfl)dre i Udlandet og som 
Provineial aldrig kom til Dan
mark. Thi 1539 skriver han i sin 
.Revers til Broder Sfl)ren Nielsen · af 
Hornbrek, at han allerede havde 
vreret i Eksil i to Aar. Den nyvalg
te kalder sig selv »ffrater Jacobzzs 
Gotlol'pius minister p1·ovincialis».  

Fr;i hans Provineialtid har vi fire 
Skrivelser. De tre ffl)rste kencler vi 
af Kopierne, cler fincles i »diploma
tm·ium Flensbul'gense» og hos 0. H. 
Möller. 



247 

I den f9lrste paalregger han dilec
tissimo in Christo ffratri, ffratri 
Ludero Naaman, sacerdoti, concio
natori et confessori ordinis fratrum 
,minorum provincie Dacie i Lydig
hedens Navn, at han skulde blive 
som Grest i den sachsiske Ordens
provins, enten i Schwerin eller an
densteds, indtil han selv vendte til
bage eller noget andet blev anord
net ; samtidig faar Naaman som 
hans Stedfortrreder alle Fuldmag
ter. Brevet er dateret 2. Spndag ef
ter Paaske, den 20. April 1539. 

I det andet Brev af samme Dato 
gives der Broder Li.itke Naaman 
endnu udtrykkelig Fuldmagt til at 
modtage og opbevare alt, hvad de 
fordrevne Graabrpdre maatte brin
ge med fra Danmark. 

I det tredje, kun af Möller gen 
givne Brev, bevidner Broder Jako
bus, at han har givet den Schwe
rinske Kanik, Magister Caspar 
Drendelborch en meget kostbar 
Kalk til Opbevaring. Ogsaa Dren
delborchs Kvittering gengives af 
Möller. 

Forgreves har jeg spgt efter disse 
tre Originalbreve for at lrere J aco
bus Gottorpius' Haandsk:rift at 
kende. De findes ikke mere i 
Flensborg, hverken i Raadhusets 
Arkiv eller i Latinskolens og Naa
mans Bibliotek. Men ved Gennem
spgningen sWdte jeg paa et nyt, 
fjerde, hidtil ukendt Dokument af 
Jacobus Gottorpius. Det findes i 
Erasmus Rotterdamus' Iatinske nye 
Testamente, udgivet i Amsterdam 

*) Herom uclfprligere i en Afhandling, 
cler vi! fremkomme i et videnskabeligt Tids
skrift. 

1522 hos Körver, Nr. 21 i Naamans 
nye Bibliotekskatalog·>:·). Deri staar 
paa Latin : »Denne Bog er tilkendt 
Broder· Spren Nielsen af Hornbrek 
til Bru,g, af mig, Broder Frater Ja
cobus Gottorpius, · Provincialminis
ter for den danske Graabrpdre
orden. Schwerin i de andet Aar af 
mit Exil 1539. Dette bevidner jeg 
egenhrendig». 

Der er ingen Tvivl mere mulig: 
Jacobus de Dacia og Jacobus Got
torpius er en og samme Person. Og 
naar man sammenligner Navne
trrekket fra 1552 med dette Dolrn
ments, forsvinder den sidste Be
trenkelighed; thi det er fuldstrendig 
samme Skrift. 

At en d:.msk Prins paa denne Tid 
bliver Franciskaner, kan ikke sy
nes mrerkelig, naar man husker, at 
hele Kongehuset var franciskansk 
indstillet. Ved at kalde sig Got
torpius understreger J acobus Da
cianus selv denne sin Afstamning. 
Hidtil findes hans Navn endnu ikke 
indf 9lrt i de genealogiske Regis tre, 
men en Kendsgerning lader sig ikke 
benregte, selv om det ikke er fast
slaaet, hvis Spn Jacobus har vreret. 

I Hertugdpmmerne havde han i 
pvrigt et godt Forbillede; thi Adolf 
IV, Sejrherren fra B9lrnehoved, ind
traadte ogsaa hos Frarrciskanerne i 
Hamburg den 1 3. August 1239; 
1249 valfartede han til Rom, hvor 
han af Pave Innocens IV blev viet 
til Diakon; Aaret efter blev han 
prresteviet og dpde 1261 i Kiel. Og
saa hans Spn Ludolf · blev Fran
ciskaner. 

P. D. Steidl .. 
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l(L O S T E RL I VE T, B E D Ö M T  AV I C I(E 

I(AT O Lil(E R. 

I en del polemiska skrifter i våra 
dagar påträffas fortfarande häftiga 
angrepp mot klosterlivet, som av 
vissa skriftställare, vilka vanligen 
blott känna till ett och annat hörn 
av de kristliga sanningarnas kos
mos, framställes som fullkomligt 
otidsenligt, ja, som en asyl för neu
rotiker, vilka i det religiösa subli
mera sina otillfredsställda drifter. 
Ja, än mer : klosterlivet påstås vara 
för västerlandet djupt väsensfräm
mande, en importvara från det 
gamla Egypten, en antik-orientalisk 
specialitet av religiös villfarelse, 
omfattad av �del lättingar. Munk
askesen påstås undergräva den sun
da naturkraften; leda till onatur
liga späkningai·; s. k. helgon för
kroppsliga icke � för att tala med 
Nietsche - ett »anemiskt ideal» -
de vältra sig i smuts och törnen 
för att därigenom komma närmare 
Gud - - -. 

Gentemot detta, som vi tro vara 
en fullständig katalog över ankla
gelserna mot klostren, vilja vi nyk
tert och sakligt anföra vad synner
ligen framstående icke-katolska 
män sagt och skrivit om klostrens 
välsignelserika verksamhet, skriver 
professor RJhenanus i »Schönere 
Zukunft». Anklagelserna äro icke 
nya, men de anses goda nog att vitt 
ooh brett upprepas även nu för ti
den. Först några ord om det i våra 
dagar så misskända klosterlivets 
väsen, som i verkligheten är av 
högsta metafysiska rang. Ty vad 
innebär det? I den kyrkliga lag
boken läsa vi under kanon 488 : 
» En klostersammanslutning är ett 
av den rättmätiga kyrkliga över
heten godkänt samfund, vars med
lemmar i laga ordning avlägga de ·. 
offentliga löftena om fattigdom, 
kyskhet och lydnad och som genom 
att uppfylla dem under gemensam 
livsföring sträva efter den lfristna 
fullkomligheten». Här är alltså 

»den kristnes allmänna uppgift -
strävan efter fullkomlighet - gjord 
till en särskild uppgift för ståndet, 
här frambäres från ståndets sida 
åt Gud på våra hjärtans altare, i 
hela det kristna folkets namn och 
till dess uppmuntran, botens slakt
offer, självförnekelsens brännoffer, 
bönens oavbrutna rök.offer» (P. AI:. 
bert Maria vVeiss 0. P.). I vardags
livet göra sig ögonens lust, köttets 
begärelse och levernets högfärd 
breda. Jakten efter rikedom; efter 
ensidigt förvärvande av · det j or
disk t goda, kosta vad det vill, böjel
sen för sex.uella överdrifter, trot
sets, upprorets anda äro i vissa 
samhällskretsar omåttligt stora. 
Mot denna värld bilda ordnarna, 
klostren så att säga en motvikt. De 
vilja å ena sidan visa, att utövan
det av vissa dygder, att självöver
vinnelsen för . att frigöra lidelserna 
och krafterna för något högre, att 
in- oelh underordnandet under de 
högsta mål är möjligt. De vilja på 
bästa möjliga sätt förkroppsliga 
vissa ideal och tillika sporra till och 
befordra ideell strävan hos männi
skorna ute i världen. De prestera 
visserligen mera ifråga om kristlig 
dygd än som fordras av den kristne 
i världslivet för att så mycket mera 
uppmuntra dessa till uppfyllandet 
av sina mindre omfattande plikter. 
I det stora hela visa klostrens posi
tiva insatser i religiöst och kultu
rellt avseende, ifråga om uppfost
ringsväsen och kärleksverksamhet, 
vetenskap och konst, hurusom 
självtukt, oegennytta, renhet icke 

· äro livshämmande, utan tvärtom 
ök'a krafterna, stegra prestationer
na och förmå skapa de mest aktiva 
och hjältemodiga människotyper. 

Vfäserligen gäller allt detta blott 
o� ett klosterliv, som står på höj
den av kallelsetrohet. Att ett efter

. sättande av idealet då och då äger 
rum, visar historien blott allt för 
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ofta, Å andra sidan är det emeller-
tid begripligt : ju högre målet sät
tes, desto större fara är det att 
bliva efter. Men redan detta att 
sträva efter det högt liggande är 
något erkännansvärt. Att klostren 
alltid varit angelägna om samvets
rannsakning och trots allt bemödat 
sig om att på nytt sträva mot höj
den, när en glidning nedåt ägt rum, 
visa icke blott reformakterna i hi
storien utan även de uppTepade 
apellerna från klosterfolks sida. I 
sin »Fullkomlighetens filosofi» skri
ver den nämnde dominikaneTn Al
bert Maria W eiss härom : 

»I vår kritiska tid är det icke 
mera som förr, då man hedrade 
ståndet som stånd. Nu för tiden 
hedrar man blott ståndet för dess 
fullkomlighets skull och klostret 
och dräkten för dens skull, som hål
ler dem i ära. Vi hava ingen an
ledning att beklaga oss däröver. 
Tvärtom skall det sporra oss. Den 
som väljer detta stånd, träder öp
pet upp mot hela världen. Han . 
måste alltså veta vad han gör och 
med vem han upptager kampen. 
Den som i denna tidsålder ingår i 
ett stånd, som i allmänhet mötes 
med sådant misstroende, får icke 
dölja för sig, att han är satt på en 
ljusstake, där han måste lysa för 
alla. Den som går i kloster i en tid, 
•då ordnarna så mycket samman
smält, måste göra klart för sig, att 
han icke kan överlåta åt andra att 
genom föredömlighet övertyga värl
den om en fullkomlighet, på vilken 
den icke mera tror, utan att han 
ensam måste prestera vad man förr 
kanske icke fordrade av hundraden. 
Tiderna hava blivit sådana, att de 
för en vanlig kristen icke lämna nå
got annat val i:ivrigt än antingen av
fall eller fullkomlighet. Om ordens
folket förstår tidens tecken, måste 
det säga sig, att visaren obevekligt 
närmar sig den minut, då hamma
Ten med fruktansvärd tyngd skall 
falla ned och ropet skall ljuda : 
Mane tekel ufarsin. Må det för
svinna, som icke motsvarar sitt 
syfte. Tiden är inne, att domen 

begynner på Herrens hus ( 1 Petrus 
4: 17)». 

Gamla och nyare kloster hava ut
övat djup.gående inflytande på sin 
tid och omgivning : icke blott som 
bäTare av det inom-själsliga krist
liga fullkomlighetssträvandet, utan 
också genom karitativt, vetenskap
ligt och ekonomiskt arbete, genom 
själavård, mission, uppfostran, 
konst. Detta erkännes också av 
icke-katoliker, så vitt de förmå att 
döma strängt sakligt. Till och med 
Voltaire, vars »Ecrasez l'infåme »blev 
jakobinernas lösen, kunde icke un
derlåta att berömmande uttala sig 
om den karitativa hängivenhetens 
kraft, som förmår inspirera till 
klosterliv: »Kanske finns det på 
jorden intet större offer än det, 
som en ung kvi'nna med · sin skön
het, ungdom och ofta höga börd 
bringar för att i sjukhusen lindra 
det mänskliga elände, vars anblick 
är så förödmjukande för vår stolt
het och så frånstötande för vår vek
lighet». Och det har funnits prote
stanter,. som uppspårat de finaste 
psykologiska motiv för klosterlivet. 
Staden Roms bekante hävdateclma
re Gregorovius säger i en hyllning 
till benediktinerorden: 

».Ju mera kärlekslöst, ofritt och 
olyckligt samhället i allmänhet är, 
desto talrikare äro de, som vilja 
och måste avsäga sig detsamma. 
Den store munken Benedikt sam
lade dessa negationens element på 
sin tid i sin republik och gav den 
dess form, och det var hans med 
hänförelse omfattade föresats att i 
praktiska skolor förverkliga öd
mjukhetens, den uppoffrande kär
lekens, själv behärskningens, den 
inre frihetens och egendomsgemen
skapens pTinciper. Detta är · det 
positiva i. hans orden, att han vi
sade, hurusom dessa grundsatser 
icke blott voro ideal, utan verkli
gen kunde praktiseras av männi
skor ; och när man vill sjun,ga klos
terinstitutets lov, är det bästa just 
detta, att det gentemot egoismens, 
härsklystnadens och njutningslyst
nadens låga drifter, som i alla tider 
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vanställt det mänskliga samhället, 
förmådde upprätta och försvara 
denna republik av fattiga och för
sakande människor. Dessutom lät 
Benedikt icke sina munkar till
bringa sin tid i overksam kontemp
lation ; de måste arbeta efter arbets
indelningens sociala princip med 
såväl hand som huvud, och bene
diktinerna blevo lärare i åkerbruk, 
hantverk och vetenskap i många av 
västerlandets länder. »  

Samma övertygqnde kraft ut
märker vad Jakob Burckhardt, 
Nietsches vän i Basel, skriver i sitt 
verk om Konstantin den stores tids
ålder : 

» Det är ett drag i den mänskliga 
naturen, att den, 0111 den känner 
sig förlorad i den stora oroliga yt
tervärlden, söker återfinna sig sj älv 
i ensamheten. Denna ensamhet 
måste komma att bliva desto mera 
sluten, ju dj upare man därute . känt 
sig splittrad och sönderriven. Kom
mer så härtill genom religionen 
syndakänslan och behovet av en 
varaktig, ostörd förening med Gud, 
försvinner varje j ordisk hänsyn 
och enslingen blir asket dels för 
att göra bot, dels för att icke stå 
i något beroende. av världen, dels 
ock för att skickliggöra sj älen för 
ett beständigt umgänge med de 
högsta tingen. Det är sj älvklart, 
att hl:ln genom löften söker bevara 
sig från varj e tanke på återvändan
de till tidigare livsformer. Om . nn 
flera, besjälade av samma strävan, 
finna varandra i ensamheten, så 
kommer löftet såväl som deras liv 
att antaga det geme.nsammas, det 
regelmässigas karaktär . .  Den som 
är hemfallen åt det moderna j äk
tande livet och kanske den mest 
subjektiva livsuppfattning och med 
utgångspunkt härifrån helst ville 
placera dessa enslingar i någon 
tvångsarbetsanstalt, han må blott 
icke anse sig föra den mänskliga 
sundhetens talan ; han är sj älv lika 
litet sund som de många männi
skor under det 4 :e århundradet, 
vilka vo.ro för svaga och ytliga för 

att ens ana de andliga makter, som 
drevo de där j ättegestalterna ut i 
öknen . . . Det är sådana enslingar, 
som åt hela det andliga ståndet un
der de följande århundl'adena med
delade lh1�ts högre asketiska håll
ning eller 'åtminstone kravet därpå ; 
utan deras förebild skulle Kyrkan, 
d. v. s. det enda stödet för aUa and
liga intressen hava tvingats att full 
ständigt förvärldsligas och därige
nom duk� under för råa materiella 
makter. Men vår tid, som njuter 
av den andliga r örelsefrihetens be
hag, glömmer blott a�lt för lätt, att 
den drar fördel qv den övervärlds
liga glans, som Kyrkan under me
deltiden förlänade åt vetenskapen.» 

Inom den nyare tidens protestan
tism kan man ofta påträffa en för
djupad uppfattning av klostertan
ken, j a, i England och Tyskland 
har man grundat . »evangeliska ord
nar och brödraskap » .  I sin bok 
:,Evangeliskt klosterliv» skrev 1 916 
en protestantisk präst följande ord, 
som äro framsprungna av en i san
ning kärleksfull förståelse för de 
katolska ordnarna. »En erinran 
om allt det, som klosterfolket un
der århundradenas lopp uträttat 
för mänskligheten, om allt det, som 
detta klosterfolk väckt till liv ge
nom kärlekens gärningar, måste 
hos oss rotfästa den övertygelsen, 
att vi här hava att göra med en i 
hög grad social inrättning. moster
folket har utbrett Kristi religion 
bland folfoen ;  det har helat såriga 
själar, upprättat nedbrutna hj är
tan, skänkt stadga och j ämvikt åt 
oroliga sinnen, uppmuntrat försag
da, det har utvecklat en social ved(
samhet, så vidhjärtad ooh djupt in
gripande, att den ej kan överskå
das . . . .  Tyvärr saknas i nom p ro
testantismen platser för andlig för
dj npning, fattas platser, där blö
dande hjärtan kunna finna hj älp. 
I våra dagar, då vi se så många tår
fyllda ögon, så många smärtfyllda 
sj älar runt omkring oss, måste en 
sådan brist göra sig särskilt känn
bar».  
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Vid sidan om dessa försök att 
psykol0:giskt förstå ordenslivet fat
tas det icke lovsånger över de väs
terländska ordnarnas världsliga 
kulturarbete. Uttalandena härom 
ära legio, och vi kunna här blott 
återgiva några få. Den protestan
tiske teologen Overbeck, som blivit 
,,ida bekant genom sin korrespon
dens med Nietsche, skriver: »Man 
får fastslå som ett faktum, att vi 
nu här i Västerlandet knappast 
skulle hava vetat mera om luisten
domen än om den grekisk-romer
ska hedendomen, parsismen, bra-

. manismen och andra religioner, om 
den gamla kyrkan icke understött 
klosterlivet. Ännu vissare är ett 
faktum, att från det 4 :e århundra
det till »reformationen» intet stort 
levat eller skett, som icke lett sitt 
ursprung från klostren eller vad 
som hängde samman därmed».  Den 
likaledes protestantiske histo1·ie
skrivaren Friedrich von Raumer 
uttalade med anledning av ett be
sök i benediktinernas italienska 
stamkloster: »Den historiskt bil
dade blir, till och med i våra da
gar, djupt gripen vid anblicken av 
Monte Cassino: verksamt under 
1300 år (nu 1400 år) under 30 på
var, otaliga kardinalers, ärkebisko
pars och abboters tid ooh fram
sprunget ur denna rot, har det utövat 
det största inflytande på vetenskap, 
bildning, tidsanda; var annorstädes 
har väl ur en så liten början utan 
våld blott genom fri utveckling och 
fri anslutning något så betydande 
uppstått?» Samma beundran för 
klostrens pioniärarbete finna vi hos 
den protestantiske forskaren Georg 
vVeber; i sin » Allmän världshisto
ria» skriver _ denne vetenskapsman: 

»Munklivet, sådant det utveck
lade sig ur Benedikts av Nursia or
densregel, skulle vara Kyrkans salt, 
skulle på ett mycket begränsat om
råde uppenbara · det kristliga livets 
alla dygder och företräden . . . In
genstädes voro · höga och låga, rika 
och fattiga, fria och slavar så i allt 
varandra lika som här. I närmare 
sammanhang härmed stod den äkta 

kristna sympatien för alla andliga 
och kroppsliga · behov. Munkarna 
voro tröstare, rådgivare och hjäl
pare i alla angelägenheter och i alla 
stånd; barmhärtighetssinnet och 
gästvänskapen voro i alla tide-r de 
klosterliga sammanslutningarnas 
vackraste egenskaper. Munkarna 
voro slaveriets häftigaste · veder
sakare; de förklarade detsamma 
för en förnedring för den genom 
Kristus återlösta mänskligheten och 
räknade friköpandet av slavar till 
de mest förtjänstfulla verken ; 
klostren gjorde det till en plikt att 
undervisa de omyndiga och de oer
farna. Benediktinerna hava gjort 
öknar fruktbara och varit folkens 
läromästare . . .  de omskapade sko
gar och hedar till åkrar; de gåva 
de förföljda och beträngda en _skyd
dande tillflyktsort; de förädlade de 
råa sinnena genom evangelii pre
dikan ; de lade genom sina skolor 
i de ungas hjärtan fröet till hövisk
het och bildning; de bevarade res
terna av den gamla litteraturen och 
vetenskapens elementer från total 
undergång. Under det att världen 
var en rykande branidplats, levde 
deras sammanslutningar ett frid
samt, arbetsamt och fromt liv; och 
de visade för de förvånade folken 
det sedliga idealets behovslösa rike, 
vari lycka och frid, lydnad och öd- · 
mjukhet blomstrade. · De bidrngo 
mäktigt till att tämja barbarerna, 
de omvände med apostolisk kraft 
hedningarna.» 

· Ännu betydelsefullare än de se
nast citerade omdömena är histori
kern-siaren Herders. I hans »Ideen 
zur Philosophie <ler Geschichte der 
Menschheit» läsa vi: 

» Utan Benedikts orden skulle 
kanske största delen av forntidens 
skrifter hava gått förlorade, och 
med tanke på lrnliga abbotet·,-bisko
par, kardinaler och påvar, som ut
gått från denna orden, fyllet vad 
de skapat ett helt bibliotek. Grego
rius · den store, en · henediktinet, 
gjorde mera · än vad tio världsliga 
och andliga regenter kunde göra ; 
även för bevarandet av den gamla 
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kyrkomusiken, som haft så stor in
verkan på människornas sinnen, 
hava vi denna orden att tacka. Att 
i tider av allmän osäkerhet tempel 
och kloster varit heliga fristäder 
också för den stilla fliten, för åker
bruk, konst och hantverk, kan icke 
· förnekas. 

De i början av denna artikel 
näinnda förebråelserna mot .kloster
livet studsa tillbaka mot den slutna 

fronten av dessa katolska och icke
katolska klosterförespråkare. De 
fakta, för vilka den omutlige histo
rieforskaren böjer sig, bevisa, att 
de där hypotese,rna om att kloster
livet skulle vara kulturförstörande, 
för oss väsensfränunande, onatur
ligt och lättjefullt, äro teser av 
människor; som icke känna till 
vad de tala om. 

Edvin Scmdqvist. 

l(RISTEND OMEN, PÅVEN OCH l(RIGET. 

Under de gångna veckorna har 
det gått genom världspressen åtskil
liga rykten och påståenden ·om, att 
påven Pius XI ej skulle ha fördömt, 

· åtminstone ej i tillräcklig grad, Ita
liens angrepp mot Abessinien, att 
han skulle ha välsignat de italien
ska · vapnen, ja, att han t. o. m. 
skulle finansiera det italienska 
äventyret. Jag v,ågar icke inbilla 
mig, att jag genom de här förelig
gande raderna kan stoppa munnen 
på dem, som sprida dessa och lika
dana rykten. Det finns nu en gång 

. journalister och tidningsskribenter, 
mera sensationslystna än sannings
kära, som ej taga det så noga med 
de påståenden, de servera den ny
hetstörstande allmänheten, medan 
en ej oansenlig del av denna all
mänhet är så enfaldig, att den slu
kar (förlåt uttrycket) vilken smör
ja som helst, framför allt, när det 
går mot påven och den katolska 
kyrkan. Den enda auktoritet, som 
sådana tidningsläsare erkänna är 
trycksvärtans, men den räcker ock
så fullständigt till för dem. Men 
även om man ej kan komma de be
lackare, som med vett och vilja 
sprida falska meddelanden, att er
känna deras falskhet, och ej heller 
kan övertyga om deras oriktighet 
de godtrogna skribenter, som i sin 
enfald pladdra efter vad de hört el
ler vad deras genom fördomar för-

vridna fantasi inbillar dem, så är 
det ändå av intresse, att ovannänm
da falska rykten ej förbliva oemot
sagda. Och detta är då syftet med 
dessa rader. För att uppnå detta 
syfte vill jag först och främst läm
na en kort redogörelse över den ka
tolska kyrkans lära om krig i all
mänhet, för att sedan påvisa, att 
påven Pius XI i den föreliggan
de italiensk-abessinska konflikten 
ingalunda har svikit sin lösen : »Pax 
Christi in regnö Christi», Kdsti frid 
i Kristi rike, utan at han tvärtom 
även nu har gjort alt, som kommer 
an på honom för att förhindra 
krigsutbrottet. 

Vad lär ,då den katolska kyrkans 
moralteologer angående ett krigs 
lovlighet eller olovlighet i allmän
het? 

Det är självklart, att denna arti
kel endast kan lämna en kort sam
manfattning över kyrkans lära i 
detta stycke. Det behövs vidare väl 

. icke särskilt påpekas, att jag genom 
att i allmänhet betona kyrkans här 
framlagda lära utesluter varje ställ
ningstagande i den just nu pågåen
de konflikten mellan Italien och 
Abessinien. Det finns tillräckligt 
med ledtrådar på annat håll för att 
man skall kunna bilda sig en upp
fattning härutinnan. 

Naturli,gtvis betraktar den katol
ska Kyrkan kriget som något ont, 
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ja, som en av de största olyckor 
som kunna drabba ett folk, Natur
ligtvis anser den att de ansvarsha
vande böra upbjuda alla sina kraf
ter för att förhindra krigsutbrott. 

Men därmed förnekas ,icke, att 
iinder vissa omständigheter ett Juig 
kan vara det enda och därför nöd
vändiga medlet att kunna värna om 
ett lands och ett folks välfärd gent
emot en orättvis angripare. Varje 
människa har rätt att försvara sina 
rättigheter, och lhon får därvid 
· kalla den offentliga myndigheten 
till hjälp. Ett folk har samma rätt. 
Men så länge det ej finns en högsta 
auktoritet, som faktiskt, i själva 
verket står över alla stater och som 
med makt och myndighet kan upp
träda som medlare mellan staterna, 
är varje regering berättigad, att 
värna sitt folks väl, även, om det ej 
går på annat sätt, medelst ett krig. 

Det finns olika slags krig. 
Först och främst ha vi det rent 

defensiva kriget. Liksom varje in
divid har rättighet att försvara sig 
mot en orättvis angripare, t. o. m. 
genom att använda våld, så äga 
även staterna, folken samma rätt. 
Är ett krig oundvikligt för att för
svara landets orättvist angripna 
rättigheter, är detta ett rättvist krig 
och sålunda fullt lovligt. 

Ett annat slags krig är det, som 
börjas för att avtvinga gottgörelsen 
för en redan tillfogad orätt. Det 
orättvisa angreppet har då redan 
övats. Ett folk drager ut till strid 
för att återvinna den rätt, som det 
har berövats. 

Det är klart, att det bör finnas en 
möjlighet till upprättelse för ett så
dant förolämpat folk. Det är en an
nan fråga, om det är tillåtet att lös
släppa krigets fasor för den skull. 
Men finns det ingen annan väg för 
att återfå sin rätt, är också ett "."\.
dant krig lovligt och i·äUvist. 

Krigets tredje typ är det krig, 
som vill hämnas eller bestraffa. 
Missgärningar och brott fordra i re
gel straff. Tomas av Aquino skri
ver: »Straffet åsyftar syndarens 
förbättring eller åtminstone hans 

kuvande. Det främjar · de andras 
lugn, rättvisans bevarande, Guds 
ära.» Att bestraffa illgärningsmän 
tillkommer emellertid . .  ej den föro
lämpade, utan den över parterna 
stående offentliga myndigheten. Men 
det finns ingen världslig myndig
het, som står över staterna och fol
ken. Eventuellt brottsliga stater el
ler folk skulle då ej kunna straffas 
till stor skada för den offentliga 
välfärden. Därför bör, så länge det 
ännu ej finns någon verkligt aukto
ritativ internationell myndighet, 
själva den förolämpade staten kun
na hämna och bestraffa eventuella 
densamma tillfogade oförrätter. 

Jag sade ovan, att ett krig kan 
vara tillåtet unde1· vissa omständig
hete1·. Vilka äro dessa omständig
heter? De katolska moralteologer
na uppräkna fyra. 

1 )  Den furste (respektive rege
ring) ,  som förklarar kriget, bör 
vara suverän och oberoende, d. v. s. 
han bör vara sitt folks högsta 
myndighet (auctoritas .  principis) .  
I annat fall finns det ju  en högre 
myndighet, inför vilkens domstol 
han bör söka upprättelse. 

2 )  Kriget bör ha en rättvis orsak 
(causta justa) .  

3 )  Fursten bör vara besjälad av 
en god mening (intentio recta) .  
Frånvaron av en sådan god mening 
gör emellertid ett rättvist krig ej 
orättvist, lika litet som t. ex. en do� 
mares hatfyllda sinnesstämning 
gentemot en av honom dödsdömd 
förbrytare gör den i och för sig 
rättvisa dödsdomen orättvis, 

4 )  Kriget bör föras på ett l'ättvist 
sätt (justa modo) ,  med tillåtna 
rättvisa medel och metoder. 

Det är kanske ej överflödigt att 
påpeka, att de två första villkoren : 
den krigsförklarande myndighetens 
oberoende av en högre myndighet 
samt att ett rättvist krig förutsätter 
en rättvis orsak, äro de två viktigas
te villkoren för att ett krig kan kal
las Tättvist. Härav följer, att så 
snart de internationella förhållan
dena blivit sådana, att det finns en 
faktiskt över staterna stående högre 
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myndighet; inget land och inget 
folk längre kan framtvinga sina 
rättigheter medelst ett krig. Varje 
stridighet måste bringas inför den
na internationella myndighets dom
stol. Och andra slutsatser äro, 
att den förolämpade staten först 
bör försöka, att på annat sätt än 
genom krig få upprättelse; att ett 
krig för att varn rättvist, alltid 
verkligen bör vara det enda och 
sista medlet oc'h att den oförrätt, 
som den oskyldiga staten har lidit, 
står i proportion till de krigets fa
sor, som lössläppas över de kr-igfö
rande länderna och eventuellt ock
så över andra länder. I motsatt fall 
ä:r det en svår och allvarlig plikt att 
tåligt lida en mindre oförrätt hellre 
än att störta både det egna folket 
och kanske andra stater i långt 
.större olyokor. 

Se här i några korta drag de ka
tolska moralteologernas gängse lära 
.angående krig och dess lovlighet 
resp. dess olovlighet. Det återstår 
,sålqnda att säga några ord om på
,ven och den just nu pågående ita
liensk-abessinska konflikten. 

En stor del av världspressen har 
påstått, att påven skulle gilla Itali-
ens östafrikanska krig, ja, han 
skulle ha välsignat italienska solda
ter och deras vapen, och t. o. m. fi
nansiera kriget. Åtminstone en a,· 
mig lä&t insändare frågade om påven 
icke kunde belägga Italien med in
terdikt och andra röster ha fordrat, 
att !han skulle exkommunicera Mus
solini. · I Nya Dagligt Allehanda för 
,den 6 :te oktober påstods det, att 
Mussolini skulle ha givit påven löf
tet om att lägga det erövrade Abes
sinien under kyrkans andliga spira 
och att påven som gengäld· för detta 
löfte har ålagt sina andliga barn 
tystnad, d. v. s. befallt dem, att icke 
skapa 'stämning mot Italien. 
· Har påven Pius XI gillat och väl
signat kriget? Man må själv svara 
på denna fråga, efter att först ha 
tagit del av följ ande. Redan i eU tal, 
hållet sistlidne december, citerade 
påven psalmistens ord: »Herre, för
skingra ·de folk, som vilja krig)> , 

Redan tidigare hade han sagt att, 
om något folk skulle börja ett krig, 
skulle han bedja Gud, att straffa 
detta folk. När han den 28 juli 
detta år åhört uppläsningen av de
luetet över Justino de Jacobis, Abes
siniens apostels, hjältemodiga dyg
deliv, förklarade påven: » Vi hop
pas ännu alltjämt på Kristi frid i 
Kristi rike. Vi fortsätta att hoppas, 
att det icke skall hända någonting, 
som strider mot sanningen, rätt
visan och kärleken». Den 27 aug. 
mottog påven de katolska sjukskö
terskor, som kongresserade i Rom. 
Efter att vid denna mottagning 
ånyo ha fördöint världsk,riget som 
ett outsägligt stort ont, fortsatte 
Pius XI: »I utlandet talar man re
dan om ett nytt erövringskrig, ett 
nytt anfallskrig . . . Ett erövrings
krig skulle i sanning vara ett orätt
vist krig . . . I Ifalien säger man, 
att det · är tal om ett rättvist krig, 
emedan det är ett försvarskrig, som 
säkerställer gränserna mot ihållan
de och hotande faror, ett krig, som 
blivit nödvändigt för ett folk, som 
dagligen tilltager i anfal. Och ett 
sådant krig skulle därmed vai'a 
rättfärdigat. 

Det är emellertid sant och vi kun
na ej låta bli, att allvarligt tänka 
därpå : även om denna expansio
nens nödvändighet verkligen skulle 
vara för handen och det även skulle 
vara nödvändigt att försvara grän
serna, så kunna vi ändock blott ön
ska, att man finner en lösning för 
alla dessa svårigheter på andra vä
gar än krigets. Huru? Det är na
turligtvis ej så lätt att säga. Men 
vi tro icke, · att det är omöjligt. Man 
bör åtminstone undersöka varje 
möjlighet. Ett förefaller oss emel
lertid vara höjt över allt tvivel : 
om nämligen expansionens nödvän
dighet är någonting, som man mås
te hålla räkning med, så har ändå 
försvarsrätten gränser; · som måste 
iakttagas för att försvaret icke bli
ver brottsligt». 

En fredje gång talade Påven 
Pius XI om·den hotande krigsfaran 
ooh denna gången · till de Världs-
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krigets soldater, som från många 
länder hade kommit till Rom. Den 
7 september mottog Hans Helighet 
dessa, och därvid yttrade han föl
j ande : » Vi önska högt, att önske
målen hos ett stort folk skulle er
kännas som rättigheter. Men vi 
vilja och önska rättvisa och fred. 
Ty att handla . i strid med rättvisan 
är en synd, som gör folken olyck
liga. Fred är det absolut nödvän
diga villkoret för all välfärd». 

Förutom dessa offentliga av
ståndstaganden från kriget har på
ven också på diplomatisk väg för
sökt att göra sitt inflytande gällan
de både hos den italienska och den 
abessinska regeringen. Genom je
suitpatern Pietro Tacchi Venturi, 
som hör till Mussolinis personliga 
vänner, har påven låtit sin uppfatt
ning meddelas den italienska rege
ringens chef. Inför dessa fakta -
påvens upprepade tal och hans an·
dra bemödanden - kan ingen ärlig 
människa påstå, att påven skulle 
ha gillat, än mindre välsignat kri
get. . Om en stor del av världspres
srn ändock har gjort så, beror detta 
dels på det faktum, att de italien
ska tidningarna återgåvo påvens tal 
i stympad form och genom dessa 
tidningar ha dessa stympade med
delanden funnit sin väg in i världs
pressen, och dels 1to1ide det bero på 
ren illvilja mot katolska kyrkan i 
allmänhet och påven i synnerhet, 
en illvilja, som ju ofta kommer till 
uttryck hos representanter för en 
viss press. 

Vad angår några speciella påstå
enden om påvens hållning i den på
gående italiensk-abessinska kon
flikten och några råd, som några 
välvilliga insändare menat sig böra 
offerera påven, vill jag anmärka 
följande. 

Påven har aldrig välsignat ita
lienska vapen, ej ens italienska sol
dater i deras egenskap av soldater. 
Bland de otaliga audienssökande, 
som dagligen trängas i vatikanens 
salar har det säkerligen funnits 
och finns det väl ännu italienska 
officerare och soldater, som önska 

mottaga den helige Faderns välsig .. 
nelse, innan de lämna sitt land, för 
att gå okända öden tiII nrötes; .Men 
de ha sökt denna välsign�lse, ej i 
egenskap av soldater, utan i sin 
egenskap av troende JG1toliker. 
»Osservatore Romano», påvens pf
ficiella tidning, har officiellt de
menterat, att det inom vutil .. �n
staden har byggts några b�n1bfria 
källare. Påven själv har J�allat S :t 
Peterskyrkans kupol d�t bästa 
skyddet vid ett eventuellt flyg
anfall på Rom, emedan han icjte 
kan tänka sig, att någon dvilisenicl 
�.ation skulle k�I�na drist� �j? QfJr
lagga detta rehg10nens, c1v1hsaW>
nens och konstens centn1n1, ,  Yi411-
re ha,r Osservatore Romano offi
ciellt förnekat, att S :t Pet�rsllyr
kans klockor skulle ha i•j.qgt!: Yhl 
,den italienska allmänna mppiHf:1�� 
ringen. Samma tidning Iuillar p�
ståendet om att påven skull� Hni:in
siera det italienska kriget i Al:ie$
sinien: »una criminalitå», d. 'v. s. 
på svenska : ett brott. Och detta 
är också rätta namnet för ett på
stående, som knappast · någon för
nuftig människa kan betrakta som 
framgått ur god tro. Signaturen 
K. H. säger i Nya Dagligt Allehanda 
för den 6 oktober, att den katolska 
kyrkan har tegat i konflikten mel
lan Italien och Abessinien. Det kan 
man knappast sä,ga, om man har 
tagit kännedöm om påvens upp
repade fördömanden av kriget. 
Samma skribent vet att berätta, att 
» Vatikanen har Mussolinis försäk
ran om, att bara Abessinien väl bli
ver erövrat, så skall landet teser- . 
veras för den katolska missionen. 
De abessinier, som eventuellt över
leva kriget, skola omvändas pluton
vis, icke annorlunda än Karl den 
store döpte sachsarna . . . Som för
rättare av de segrande legionernas 
lovoffer har den helige fadern i 
Mussolinis drömda imperium en 
icke oväsentlig · uppgift att fylla. 
Och det. är för att meritera sig för 
dennå befattning· påven i närvaran
de stund ålagt sina undersåtar 
disforet .tystnad». Jag frågar bara 



, 1  

! ·  

256 

. K. H. var · han eller hon har fått så 
säker kännedom om Mussolinis 
löften till vatikanen. Jag fruktar 
emellertid, att K. H. hör till de män
niskor, som ha. ett okristligt sinne
lag och en dålig fantasi och ändock 
ej dTaga sig för att utsätta dess 
skapelser . till allmänt beskådande. 

Slutligen är det några stycken, 
som önska, att påven skulle ex
kommunicera Mussolini eller lägga 
;Italien under interdikt. Dessa män-

. niskor glömma, att vi ej längre leva 
i . medeltiden. Påvens ställning ut
åt är ej mera densama som i forna . 
tider. Vidare är påven det andliga 
överhuvudet även för italienarna. 
Han är alltså också ansvarig för 
deras själar. Han kan därför ej så 
lätt · använda sådana medel, som 
sk,i1lle komma att förvirra · miljoner 
samveten. Inte1�diktet eller exkom-. 
.:i;nunikationen kunde kanske visa 
,sig · vara ett medel, som under de 
givna omständigheterna snarare 
skulle försä:tnra än förbättTa situa, 
tionen och föra till _allmän upplös
ning . av a.ll ordning i landet. Italien 
skulle ju kunna genom tidnings
censur och sina på sätt och vis lik-
riktade tidningar sprida ett falskt 
ljus över sådana påvliga åtgärder, 
och på så sätt beröva dem all gorl 
verkan. FÖ'lTesten skulle antag
ligen åtskilliga av dem, · · som nu 

ropa: » Varför tiger påven ?» (som 
han emellertid icke har gjort) ,  eller 
skrika : » Vad gör påven?», före
brå honom, att han blandade sig i 
politiken, eller, maktlyst(;)n, miss
brukade sin. andliga myndighet, om 
han hade gjort, vad de nu fordra 
av honom. Påven, det andliga över
huvudet för den världsomspännan
de katolska kyrkan, vet nog bättre, 
vad han kan och bör göra än in-
sändarnas och. tidningsartiklarnas 
tanklösa föTfattare, som sitta i lugn 
och ro framför sitt skrivbonl och i 
hetsiga ord vilja lära Petri klol}e 
och vise efterträdare, vad han har 
att göra och att underlåta. Enda 
ursäkten för dem är måhända, alt 
de ej tyckas hava en aning om det 
väldiga ansvar, som vilar på denne 
Man, som är tillsatt . av Gud själv 
för att styra Hans kyrka i dessa 
oroliga tider. Men därför förefalla 
också deras råd lika väl som deras 
klander ibland ganska barnsliga 
och enfaldiga . .  

Jan Vernooy S. C. J. 

Vi bifoga ett uttalande i Påvens 
officieHa organ Osservatore Roma
no (14/15 okt. 1935), som är rik
tat mot det internationella ryktes
smideri, som i ovanstående artikel 
bemötes. 

Credos Redaktion. 

B R O T T  S L I G T. 

Eter att först ha deltagit i den 
kampanj som hade till mål att för
-dunkla och mystifiera Påvens ord 
mot kriget, fortsätta ännu några 
frimurartidningar med att påstå, 
att den Helige Fadern tiger. 

Under det att dessa äro beredda 
att ånyo börja detta sitt bedrövliga 
rävspel, om Påven skulle upprepa 
det som ha:n först bland alla, hög
tidligen och på uttömmande sätt 
har förklarat, när han anropade 
F1·eden - vågar den franska tid-

ningen »Humanite» skriva, att elen 
Heliga Stolen skulle med Italien ha 
träffat »ett hemligt avtal om att 
finansiera kriget» i Abessinien »ge
nom att ställa till förfogande sina 
resurser, i fall brist på penningde
viser skulle uppstå, för att an
skaffa krigsmaterial». 

Denna eländiga lögn är så absurd, 
är så häpnadsväckande, att den icke 
kan förklaras på a_nnat sätt än ge
nom det konstaterade misslyckan
det av alla förfalskningar, som hit-
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tills blivit' försökta av den politiskt 
sekteriska och antikatolska pressen 
mot den Heliga Stolen. 

Detta slags människor, i stånd 
till att i dag såväl som förr och i 
varje stund släppa lös revolutionens 
fasor för att deras egna ideer skola 
triumfera - detta slags människor, 
i stånd 'till att i fredens namn pro
testera mot det italienskt-abessin
ska kriget, men samtidigt beredda 
att på alla möjliga sätt frambe
svärja en ännu mera utbredd och 
förfärligare konflikt, måste ha 
kommit till den övertygelsen, att 
det varit förspilld möda att imdel'
trycka, stympa och förvränga 
Påvens uttalanden, såsom de gjort· 

i sina tidnhigar samt att sanning� · 
en framstrålar och trots allt banai· 
sig väg, och utpekar i Kristi stälf
företrädare den ende sanne gyn
naren och väktaren av fred och rätt,, 

Därför, på det förgäves försökta 
bedrägeriet, följer lögnen : efter lög
nen hava de kommit till förtalet. 
Man söker göra trovärdigt, att 
Fredens Fader är krigets · finansiär. 

Det politiskt sekteriska hatet har 
förlorat all kontroll över sig själv. 
Den inneboende onda viljan blir 
galenskap. 

Det är detta, som vi vilja med
dela den civiliserade världens sam: 
· vete. 

l(OLONIALl(RIG OCH l(ATOLSI( MORAL. 
»Det nuvarande kolonialkrigspro

blemet sysselsätter hela världens 
tankar, icke blott ur diplomatisk 
eler politisk, men också ur den 
kristna moralens synpunkt. Utan 
att inlåta oss på den politiska si
dan av frågan och utan att vilja 
avgöra, vem som i detta fall har 
rätt: Italien eller Nationernas För
bund, önska vi fästa uppmärksam
heten på den katolska teologiens 
grundsatser, huruvida ett kolonial
krig verkligen kan anses berät
tigat.» 

Med dessa ord inleder den bekan
ta polska pressbyrån (Kafolickå · 
Agencja Prasowa, K. A .. r., . ·Wkr,
szawa) en utredning angåen1de det� · 
ta problem och fortsätter sålunda : ,  

»Paristidskriften 'Etudes' (.µ(,,' 
given av jesuitfäder) framstäHer,i: 
sitt nummer för den 5 sept. 'i 935 
uti artikeln 'Guerre coloniale · · et 
Theologie morale' följande fråga : 

'Har en stat, som står på en hög
re kulturnivå, rätt att med vapen
makt göra sig till beskyddare av en 
kulturellt lägre stående stat, under 
åberopande av en s. k. kolonise
ringsmission - aintingen i avsikt 

att bättre och effektivare förvalta 
· den erö'vrade koloniens ekonomiska 
tillgångar eller för att göra slut på 
missbruk och barbari ?' 

Detta problem har redan behand
lats av en känd lärd, dominikanern 
Frans ,de Vitoria, vid universitetet 
i Salamanca, och efter honom i 19 :e 
århundradet av en italiensk jesuit 
och teologie professor i hans då 
ryktbara »T'l:aktat om den natur
liga rätten». 
· · Allt sedan:.vär1dskiriget har sam
pia · problem ,- angående kolonial
krigens beräftigäride mer än en 
gfåig syssels�tt människors tankar 

· och samveten. Bl. a: har år 1931 en 
f1:ansk lä1,d, · J oseph F ollier, behand
lat denna fråga i sin bok »Le droit 

. \de Colonisation» (Rätten att kolo-
, ilisel'a). 

Allra klarast har dock denna frå
ga blivit belyst ur -den katolska mo
ralens synpwn:kt av den ovannämn
de jesuiten Taparelli d' Azeglio, vil
ken i sin traktat om den naturliga 
rätten, bok 4, a,,d. 2, n :r 1376 
vttrar: 
V » Vi tillåta oss att sätta i fråga de 
civiliserade nationernas påstådda 



258 

överlägsenhet, när det gäller om
fånget av deras rättigheter gent
emot 'barbariska' nationeT och sta
ter. Och vi veta ej, enligt vilken lag 
dessa påstådda »lägre folk» (vilka 
ju också bestå av människor, som 
äga en odödlig själ) skulle vara 
underkastade de 'högre'.» 

Ingen ka:n lagligen beröva ett folk 
på ·lägre: kultui'nivå · dess oavhängig
het som ·sta:t, ty då skulle det upp
stå kaos, och den ena state n  skulle 
förhäva sig över den andra, i det 
den gjorde anspråk på överlägsen
het i civilisation samt i denna på
stådda överlägsenhets namn skulle 
våldföra sig på de svagare . . 

Visserligen bör kulturen utbredas 
bland folk, som stå på en lägre nivå. 
Man bör upply�a och undervisa dem 
samt förse d�m med den moderna 
vetenskapenf? och teknikens hjälp
medel, men man har aldrig rätt att 
med våld och makt civilisera 'bar
barer' samt med svärd och blods
utgjutelse tvinga på dem 'civilisa
tionens gåvor'. Härvidlag gäller 
detsamma som vid personliga för
hållrmden, där en kulturellt högre 

stående individ icke har rättighet 
att med våld tvinga sin kunskap på 
mindre upplysta medinänniskor.» 

Sådan är den katqlska stånd
punkten. 

Karakteristiskt nog utvecklar sig 
den internationella lagstiftningen 
just enligt denna linje. 

Alltifrån Wienkongressen 1815, 
som beslöt lagar mot den omänsk
liga behandlingen av negrer, kunna 
vi iakttaga de olika etapperna i den 
internationella lagstiftningens ut
veckling rörande förhållandet till 
lägre stående raser och folk. Ber
linkonferensen 1855, Brysselkon
ferensen 1890, Bernkonventionen 
1906, samt slutligen Internationella 
Arbetsorganisationens beslut, anbe
falla likartad behandling av alla 
nationer ifråga om människovärde, 
och jämlikhet i bestämmandet av 
arbetsvillkoren för alla människor 
utan hänsyn till ras. 

S:t Olaf, Pniewy, Polen, heliga 
Birgittas dag 1935. 

Gust(lf Annfelt. 
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C R E D O S  

Våre fedres gamle k1·is
tenfl'o. 2. utgave med til
legg : Trekk fra Kirken i 
middelalderen. National
trykkeriet, Oslo 1935. 

Jeg vil gjerne med disse linjer få 
henlede opmerksomheten på denne 
ypperlige lHle bok som sikkerlig vil 
lmnne gj�:re overordentlig meget 
godt, ·ikke bare i Norge, men i hele 
Skandinavia. Den er selvsagt f�rst 
og fremst skrevet til veiledning for 
s�kende sjeler som lider under pro
testantismens uklarhet og åndelige 
fattigdom, men den har også en 
stor gjerning å gjpre blandt katol
ske kristne som trengeJ.· til å min
nes om hvad de eier i den Kirke 
som i 19 århundrer har stått som: 
et l�ftet banner blandt folkene, 
sterk og strålende i sin uforander
lige sannhetsforkynnelse og sin 
usvekkede nåderikdom. 

S�ster Margrete Marie Krnhn, 
den norskf�dte St. Josefss�ster som 
har utgitt denne innholdsrike lille 
bok, kan allerede se tilbake på-· en 
omfattende litterrer produksjon ___:_ 
vesentlig andaldsb�ker - men hun 
fortjener en srerskilt takk for det 
verk hun hei· har skjenket oss. Ti 
det var just en bok som denne vi 
trengte. Lettlest, interessant og bil
lig fonmer den i fortrinlig grad de 
egenskaper som kreves, forat en 
bok - også av den alvorlige sort 

B Ö C I( E R. 

- skal kunne bli en folkebok i or
dets virkelige bet�,dning. Det er 
bare litt over et år siden den f�rste 
utgave utkom, og nu får vi allerede 
en ny, befa·aktelig for�ket utgave, 
og det til samme enestående billige 
pris - en krone. Er ikke dette ale
ne et bevis på at boken utfylte et 
savn og blev hilset velkommen me:i 
levende interesse ? 

Det som allerede ved f�rste pie
kast slår leseren er bokens allsidig
het. Det er nrersagt utrolig hvor 
meget stoff forfatterinnen .har fått 
samlet på bare 144 sider. Med inn
gående kjenskap til de vanlige for
dommer mot Moderkirkens tros
lrere, ' lih'!rgi o. s. v. vier hun de 
punkter en smrskilt opmerksomhet 
som gjerrte er gjenstand for mis
forståelser ,og forvrengning blandt 
våre anderledestuoende br�dre, og 
overalt er fremstillingen underbyg
get me.d historiske oplysninger som 
Selv for mangen katolikk kan ha 
nyhetens interesse. Smrlig - interes
sante er de ·trekk fra Kirken i mid
delalderen som kommer som et til
legg i denne 2. utgave. Her har for
fatterinnen fått assistanse av menn 
som professor Fredrik Paasche, 
Ivar Sreter o. a. I denne forbindel
se må også nevnes den h�ist inte
ressante og lrererike rekke av bio
grafiske oplysninger om fremtre
de1nde skandinaviske konvertttter 
som boken hyr på, hvor det srerlig 



pekes på hvad det var som fra 
I f0rst · av bragte disse sannhetss0ke.� . .  _. re ti1 å fatte interesse foi· den gani-

le Model'ldrke. 
Boken fåes ved hertvendelse til 

St. Josephs Institutt, Akersveien ' 4, 
Oslo e!�ehlr�.f�t:;

1
, /)la_vs . Porlag/ . 

Altersve1e,n , 5; rv:g , fo:r;0vng 1 enhver . . ·. 
katolsk · öoki�aliq.el.- '_-l)en for.tjel'rer . 
den vide�t _ 111\Ilige . . . fltbredelse ' og: 
egner si.g;isre1;'Jom ga:y.e ,til spkende 
sjeler blandt våre i ti;oen skilte 1 · 

br0dre. 
I(, Kjelstrup. 

. lVD. T; Kirerulff : St. Do
mihilazs. ' (Paulus-Kredsens 

· Skrifter.' Serie IV. N:o 1 .  
Köhenhavn 1935.) 

» En . hovedskikkelse i et tide
lwerv» kalder "forfatteren i en un
dertitel med Tette ,den store mancl 
og helgen, son'l han på kun 22-23 j . 
sider har forstået å tegne så leven-
de. og . sympatisk et billede af. Det 
e1; i1rnen almindelig >>kirkehistol'isk 
skildring», {;ndnu mindre en lov
m;isning .af · den helliges vidunder� . 
lige liwned· og en opregning af hans 
qyder, �en , snarere en fortrinlig 
hi�t01:�sk . film, hvor både hoved
pei:soi1er .. og .. �ifigurer står prreget 
1,ned _-qve�Taskende fö, · og klarhed. 
Forfatteren niener, at vi i vore dage 
aHer ståi'c . .  midt. i et tidehverv, i 
h:yilk.et l�irkell på ny beskyldes for 
å ha bu,ndet �ig til samfundsformeT, 
der },tår for fald. Der er atter et 
stprt . kulturbehov, der savner reli
giös l�delse. bei·foi· er der igen brug 
for en St. Dominikus og hans fölge
syende. og·  forfatteren anser det 
ikl(� , fo1: . xisandsynltgt, at der er 
P;omii:iikane1:riy �n lignende 111.regtig 
Vlrksomhed i vent,e som fm 700 år 
si.den. · ·_ · 

Niels Hansen, . 
'ca11d. 1/iag. 

A. J. Lutz 0. P.: llfenne
.sket ag Samfundet. St. 
Olavs Forb1J.nds Forlag, 
O�o. 

. . 

Denna lilla bok innehåller en klår 
och lättfattljg katolsk ·sa:mh'ällsläfa 
so:h1 fö1' 0 oss nordiska 'katbliker > ih'. 

av . stoå värde. - - Pe'rsonli'g)iet�·11s 
lu;av, auktoritet och fri.l1et, 'få)n.il� 
jen, staten, kyrkan; dessa de viJdi� 
gaste frågorna för det 1nän�ldig� 
samhället, avhandlas objektivt och 
värdigt. , »För att k,unna bestå», 
sägm· förf., >>bel;iöver samhället först 
och främst en överhet. Den har an
s�?r · för det gemensamma goda, 
varna�: om det genom rättvisa lagar 
�ch försvarar det emot egoistiska 
overgrepp . .  Den _väcker och upp
muntrar initiativer, som föra fram 
till allt bättre livsvillkor.»  .,--- Förf. 
säger bestämt ifrån, att staten: har 
en helig plikt att respektera famil
jens rättigheter. Den moderna sta
ten missbrukar ofta sin makt till att 
påtvinga föräldrarna sina egna sko
lor, ?är undervisningen lägges på 
hedmsk grund. Icke mind1·e än fem 
sidor ägnas åt kvinnofrågan. Förf. 
medger, att kvinnan fått lida under 
sociala orättvisor och att häri oi·sa
ken till kvinnorörelsen, med dess 
goda . och onda följder kan sökas. 
Kvinnan fodrar likställighet :rnerl 
�annen, :där det!: gäller· sjäh,försörj
n1ng 1ned samma ansvar och sain
ma lön, hon har rätf till andlig ut� 
bildning, till studier och till yrkes: 
utövning, om de ej hindra hemmets 
och familjens välgång. 

Att den mänskliga personligheten 
förbises i · de politiska och filosofi
ska systemer, som format det mo
därna Europa, beklagar förf. Sta
ten blev till något gudomligt ; män� 
riiskari ansågs blott . vara en . ·cell . i 
samhällets · organism. · l motsats 
härtill · hävdar patei· Lutz att mä'n� 
iliska�s personlighet· är det ' ädl&ste 
och högsta . Lvärld�n , och ;att 'sahi� 
hället icke _hör kuva utan tjäna heri� 
ne. ··. : · .. Han ogillar · kommuriisteri.Ya, 
söni vilja fråntaga dert enskilde i-ät:. 
ten till att äga jm·den ocli . pr'odrtk� 
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tionsmedlen. Men han framhåller 
även arbetarens rättmätiga krav på 
ekonomisk trygghet för sig och sin 
familj - här talar han om »arbe
taraktier», genom vilka arbetaren 
blir delägare, i det bolag, han arbe
tar för. Industriella företag äro 
icke till för att skaffa en person 
omätliga rikedomar, utan för att 
fränija allas välstånd. 

Människan är borgare i ett jor
diskt samfund, men hon står även i 
förbindelse med det överjordiska. 
Därför måste det religiösa liyet få 
full frihet att utveckla sig, kristen
domen kan icke instängas i natio
nella eller i andra: begränsningar, 
detta äl' · författarens orubbliga 
övertygelse. Stat och kyrlrn är ett 
särskilt intressant kapitel, som av
handlar deras inbördes ganska öm
tåliga förhållande genom tiderna, 
men påvisar vikten av deras samar
bete, ty Kyrkan är på grund av sin 

Ett tänkvärt uttalande. 

»La vie intellectuelle», de franska 
dominikanernas tidskrift, anser det 
vara nödvändigt, att följa de mo
derna strömningarna inom den 
franska protestantismen, emedan 
det faktum, att det finns protestan
ter, ej kunde vara likgiltigt för nå
gon katolik. I en ledande artikel 
betonar P. M. I. Congar 0. P. att 
ett svar på den i detta faktum lig
gande frågan sedan länge har givits 
av Kyrkan : negativt, i . det den för
lrnstade de protestantiska villfarel-

gudomliga sändning förpliktad till 
att vaka över att den moraliska la
gen blir bestämmande i politik, eko
nomi och kultur. Nationernas För
bund betecknas som en juridisk 
pakt mellan nationerna, grunden till 
den framtida sammanslutningen av 
alla folk. Huruvi:da den tanken nå
gonsin kan bli verklighet, därom rå
der skilda meningar, men aft idea
let · om fred och solidaritet länderna 
emellan är sto1,t och värt att arbetas 
för, är otvivelaktigt. Den kristila 
religionen ingjuter Evangeliets ande 
av kärlek och offervilja i dessa strä
vanden och lär högaktning för 
människans personlighet. 

Var och en, som läser denna bok, 
kan få en god behållning och en 
klar syn på samhällsfrågorna. 
Många svenska katoliker borde 
skaffa sig den som en uppslagsbok 
för kristen social,politik. 

l(arin Spcll're. 

serna, positivt genom sitt eget liv, 
i det den efter att ha reformerat sig 
själv ej upphör, att dagligen Tefor
mera sig på nytt. Men om än allt 
har blivit gjort beträffande pl'Otes
,tantismen, så är doc}<: långt ifrån 
allting gjort beträffande protestan
teJ'na, som äro våra bröder i Kristo. 
Deras existens riktar till oss en 
fråga . Om de äro i villfarelse, få 
vi ej tillåta, att de förbliva i elen. 
Först och främst få vi ej låtsa som 
om de icke skulie finnas till. Vi 
måste lära känna dem, måste kom
ma i be,röring med dem, försöka 
att förstå och övertyga dem. Vi få 
ej vara nöjda, förrän genom deras 
omvändelse till sanningen och bå
das vår omvändelse Ull den gudom
liga kärlekens renhet Herreins vilja 
är uppfylld. P. Congar medger, att 
katolikerna i allmänhet äro mycket 
olninniga om protestantismens nu� 
ticla läge. Det finns i den gamln 
arsenalen, så menar han, · som förra 
tiders kontrovers efterlämnat oss, 
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mJicket att revidera, och det vore 
bra, att begrunda Skriftens ord : 
» Vilj en I försvara Gud med orätt
färdigt tal ?» (Job 13 : 7 ) .  Kyrkan 
behöver heller icke sådant. Men 
författaren säger också ett öppet 
ord till den andra parten. Våra 
protestantiska bröder må även de 
lära sig att tala lugnt om kyrko
historiens tiUdragelser, värdigt om 
den nuvarande Kyrkan och förstån

.digt oni hennes trosläror och ritus. 
Man finner få nummer av d eras 
tidskrifter, vari man ej kan upp
täcka mycket vilseledande, oriktiga 
och föniända framställningar av 
Kyrkans dog1i1er och praxis. Vi 
önska och be, att våra protestan
tiska bröde,r upphöra, att, utan att 

. ha någonsin närmare betraktat sa
·.ker och ting· eller verkligen över
tänkt dem, upprepa sina massiva 
och apodiktiska värderingar, - ve
Titabla spöken, som de göra oss 
till. Så är det en avgjord sak för 
dem, att våra sakrament äro ingen
ting annat än » Magi» ,  att de verka 
mekaniskt eller att vi förvänta allt 
av våra eller av helgonens » för
tjänster» .  Tro de verkligen, att vi 
tillbedj a avgudar, att det kristna 
livet betraktas av oss som en ränte
affär, varmed Guds nåd ingenting 
har att göra? Den som verkligen 
vill lära känna Kyrkan, måste stu� 
dera den där, det sanna uttrycket 
för hennes väsen uppenbarar sig :  
'i hennes helgon. O m  protestanter
na alltså vilja ,,eta, vad den katol
ska Kyrkan är för något, då skola 
de äntligen glömma fallet Galilei 
och Bartolomeusnatten. De skola 
heller icke stanna hos den blodlösa 
fromhet, som de kunna iakttaga 
hos mången av oss, utan de skola 
tänka t. ex. på de heliga Athana
sius, Bernhard, Frans av Assisi, 
kyrkoherden Johannes Vianney aY 
Ars, Teresa av Lisieux. Där finna 
d e  » katolicismens väsen» . .  - En 
troende protestant står visserligen 
oss närmare än en renhårig liberal, 
hos vilken man ej mera blir klok 
på, vad det . egentligen b etyder för 

honom, att tro på Kristus. Men 
även denna närhet är endast rela
tiv. Vad bådas andliga grundinställ-

. ning och kategorierna i deras reli·
giösa tänkande beträffar, så ligga 
de hos båda så långt bort från oss, 
·att vi knappast kunna förstå var
andra. I protestantismens första 
skede var detta ännu annorlunda. 
Da talade man ännu samma teolo
giska språk. I dag är det svårt att 
komma till e,n gemensam grui1dval 
för att kunna tala med varandra 
om det, som skiljer oss åt. - Men 
ändå skall »La vie intellektuelle» i 
framtiden våga ett försök och · re
gelbundet skriva om problemet 
»protestantismen». Artiklarna i 
ämnet skola även utgivas i separat
tryck under rubriken » Cahier pour 
le protestantisme» .  

VITA ECCLESIAE. 
Tyskland. 

Från Berlin rapporteras, att Hög
vördige Pater Melchier Grossek i 
ett nummer av en katolsk Berliner
tidskrift, vilket konfiskerades av 
myndigheterna, berättar, hurusom 
under fastetiden sex passionspre
dilmingar höllos i var och en av 
huvudstadens tjugufem kyrkor, 
samt vidare förtäljer att alla dessa 
kytkör ·voro fullsatta och att man 
kan beräkna trettiotusen pe.rsoners 
närvaro varje afton, dessa predik
ningar hållits. 

Från Mi.i.nchen omtalar »La 
Croix» den lika tidstypiska som 
beklagliga händelsen, att för första 
gången i historien den bayerska 
r�geringen underlät att represen
tera sig eller deltaga i Helga Leka
mensfestens stora Sakramentspro
cession. Icke heller stadens borg
mästare var närvarainde vid den 
heliga handlingen. 

Nära nog alla stadens hus vore 
dekorerade med girlander av blom
mor och grönt. Endast de allmän
na byggnaderna vittnade genom 
sin avsaknad av varje slags deko
ration om den iskyla, som behär
skar förhållandet mellan de natio-



milsocialistiska -myndigheterna och 
,den katolska Kyrkan. I gengäld 
för den officiella vanvördnaden för 
den eulrnristiska manifestationen 
var kronprins Rupprechts av Bay
ern palats synnerligen kostbart ut
smyckat med girlander och dyr
bara bonader. 

Efter processionen församlade sig 
tusentals människor framför det 
ärl"ebiskopliga palatset . . Kardinal 
Faulhaber visade sig på balkongen 
under mängdens jublande hyllning. 
Deltagarna skingrades utanför sta
den, sedan festligheterna voro av
slutade. 

Kinesiska gåvor. 
Från Vatikanstaten meddelas, att 

en grupp kinesiska studenter ny
ligen fått audiens hos den Helige 
Fadern under ledning av Högvör
dige Pater Tehang. De fjärran 
ifrån komna .resenärerna meclhade 
till ki'istenhetens fader en mängd 
symboliska gåvor, viUrn gåvo ett 
vackert uttryck åt den kinesiska 
konstnärsanclen °som också åt elen 
,kinesiska mentaliteten. Så kunde 
man bland håvorna t. ex. se ett dyr
bart rökelsekar, symboliserande 
den Heliga Stolen såsom beskydda
re för freden och moralen i hela 
världen. På samma sätt framställ
des på tvenne blomstervaser Kina 
erhållande av Påven fridens och de 
goda sedernas ovanskliga blommor. 
Vidare framställdes på gåvorna elen 
sanna humanitetens ideal, visdo
mens, rättvisans, måttlighetens och 
kraftens dygder m. m. allt på ett 
lika varmt kristet som originellt 
orientaliskt sätt. 

Polen. 

Från vVarszawa meddelar den 
katolska tidskriften »Przeglacl Ka
tolicki», att en känd polsk fritän
kare från industristaden Lodz, Dr. 
Mierzynsky, lämnat sitt verksam
hetsfält oah sin hemstad och istäl 
let sökt sig in i ett dominikaner
kloster, där han vunnit inträde och 
sedan tre månader gör sitt noviciat . 

Amerikansk statistik. . .  
Från Förenta Staterna lämnar 

»Catholic Directory» för år 1935, 
publicerad av P. J. lfenedy och Son, 
de mest imponerande uppgifter om 
den katolska befolkningens till
växt i landet. Räknar man med 
Alaska och Hawaji utgör katoliker·· 
nas antal 20,523,053. Detta betyder 
icke mindre än att var sjätte män
niska, man möter på gatorna, är 
katolik. Under de senaste tio åren 
har Kyrkan vunnit 2,000,000 nya 
själa['; Enbart det sista året har 
medfört en ökning av 200,500. Man 
kan lägga märke till, att av dessa 
siffror en stor summa betecknar 
vuxnas konversioner. Av det se
naste årets tillskott äro icke min
dre än 63,845 konvertiter. Antalet 
omvändelser till Kyrkan har sålun
da det sista året varit 14,684 mern 
än samma siffra för föregående år. 
Hierarkien består av 125 biskopar, 
därav 18 ärkebiskopar och .4 kar·· 
dinaler. Prästernas antal har ökat 
med 795 och visar nu en totalsiffra 
av 30,250. Detta betyder ungefär 
en präst på 650 katoliker. Kyrkoi"
nas antal är 18,344, vilket vill säga 
en ökning under året av 100. Sko
lorna och universiteten ha också 
gjort stora framsteg. 23,759 semi
narister åtnjuta nu undervisning 
vid 1,93 prästseminarier. Sålunda 
under dessa sista tio år häpnads
väckande framsteg. 

Leve Påven-Konungen! 
På sin 78-årsdag har den helige 

Fadern fått mottaga hyllningai; och 
lyckönskhingar från hela världen. 
Pius 1XI vägrar dock medgiva, att 
åren äro en börda för honom. 

» Vi veta icke», säger han på tal 
om födelsedagen, »varför man på 
detta sätt sysselsätter sig med Vår 
Helighet. Vi komma snart att av
sluta ett Heligt År, som varit myc
ket arbetsamt, men Vi känna oss 
lika bra i dag som när vi började 
vårt arbete. Vi hoppas att leva 
icke blott så länge, att Vi kunna 
ffra Vårt 25-:åtsjubileum av . vår te-
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gerings början, utan, även så länge 
att v1 också kun11a öppna porten 
under det Heliga Året 1950.» 

En amerikansk tidning, » Brook
lyn Daily Eagle» , kommenterar 
detta uttalande och tillfogar : 

· » Det kommer att finna genklang 
över lrnla kristenheten. Pius XI är 
den universella· ·-fredens apostel, 
som predikar iclrn blott för sin 
egen Kyrka utan även för hela värl
den i övrigt. Man har sagt, att värl
den i honom har funnit en monark, 
vars styrka är helt och hållet av 
andlig och ·sedlig natur, och som 
därför fått den plikten sig anför
trodd att hålla idealismens fana 
högt för ögonen på en värld, som 
håller på att förlora sin syn genom 
sin själviskhet och vinningslyst
nad.» Märkligt är, att »Brooklyn 
Daily Eagle» är en daglig, icke
katolsk tidning ! 

Varken kärlek·, eller 
barmhärtighet. 

Vid det hälsningstal, som den 
helige Fadern höll för 400 läkare, 

som deltogo i den internationella 
sjukhuskongress, som nyligen sam
manträtt i Rom, fran1}iöll han på 
nytt med stor vältalighet de syn
punkter, som framträda i encykli� 
kan » Casti Connubii» . Han för
dömde på nytt offentligt sterelise
ringslagarna, och saide om de mo
iderna hedningarna: »de hava var
ken kärlek eller barmhärtighet». 

i(atolsk radio. 
Från Amsterdam meddelas, att 

den katolska radiostationen i Hil
versum firat tioårsminnet av sitt 
anläggande. Omhänderhavd och till 
stor del grundad av Dominiikaner
pater Perquin har denna station 
kämpat sig fram till den mest gyn
nade ställning bland landets radio
stationer, särskilt då det gäller 
överförande av allmänintressanta 
tilldragelser: festligheter av skilda 
slag, sportbragder, . fly,gevenemang 
o. s. v. Vad det sistnämnda be
träffar, kan nämnas, att aeronau
tiska experter bruka utvälja just 
denna station för sina utsänd
ningar . 

. Jfäl singborg 193 5. .Aktiebolaget Ecktrycl<. 
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