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" PIO NONO DEN 20 SEPT. 1870.
J01·dens grundvalar skaka,
skall hon komma,den starka Maria?
Han hör, hur kanonerna braka
f 1·ån kampen om Porta Pia.
Han läser de heliga böner
och böjer ödmjukt sin hjässa.
I kapellet vänta hans söne1·
på morgonens påvemässa.

Den gamles vaxvita händer
sin Skapare uai·ligt lyfta.
En flamma hans : öga tände1·,
men läpparna börja snyfta,
ty genast försvinner ljuset
från bönens b1·innande under . . .
det väldiga segerbruset
nu bärs f1·ån Piazzan därunde1· I

Där ligga på knä i bidan
de trogna furstars gesandte1·.
De dela sin faders kuidan
och bjuda sitt offers panter:
0, tag än allting if1·ån oss,
mot Sauoym·n Du blott vill vä1·na ...
befria från helgerån oss,
sänd änglar kring Rama aeterna !

Hon kom ej av stoni'ien buren,
den starka Guds Moder Maria!
Man sköt en bräcka i mm·en.
Den öppnades P01·ta Pia.
Nu jublar den mäktiga sången
likt uattubäckar i dalen!
Tiamns herre blfr fången
hos se.gl'aren i Qufrinalen!

Till doms ovan floren och krusen
Buonarottis himlar sig välva,
och mässan viskas, tills ljusen
kring heliga offnt skälva.
Det· ä1' som kunde han digna
under sin lätta börda ...
skall allsmäktig Gud välsigna
de böner, han längtm· få hörda? .

Guds kvm·nm· giva oss mälden
allt efter den skö1·d, ,vi skura.
Guds låga renar med elden
det livsverk, vi med oss bura.
Snart se:-ctio år au möda
sist ·krönte det bedjande verket
och läto oss se bland de dada
Guds fånge med helgonamärket!
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Hans fl'omhet d o c k mäktade sia!
Hans bönel' dock mäktade väl'na !
Guds ModCI" dock kom att befria
sin tfänm·es Rama aetel'na!

Sist tystnal' kanonenws dwzde1·,
sist jämnas med jol'd Pol'ta Pia . , ,
men eviga äl'o Guds unde1·,
och stark ä1· den milda Mal'ia I
KÅRE Sl{REDSVIJ{.

FINLAND 1934.
För Finland betecknade jubel
året 1933-34 i mel' än ett avse�
ende en vändpunkt. I december
1933 utnämndes pater Guillaume
Cohhen till apostolisk vikarie av
Finland. I början av januari mot
tog påven en delegation från vårt
land. Därom har redan i fjolårets
krönika berättats. Den nye aposto
Iiske vikarien utsågs i januari till
titulärbiskop av Amathus i Pale
stina. Den 19 mars, den helige
Josefs dag, mottog han i Bergen
op-Zoom i · Holland biskopsvig
ningen av biskopen av Breda, Mgr.
Hopmans med biskoparna av Her
togenbosch och Roermond som
assisterande.
Mgr. Cobben inledde sin verk
samhet med en resa »ad Iimina
apostolorum», till Rom, för att i
privat audiens mottaga den Helige
Faderns välsignelse för sitt värv.
Viktiga angelägenheter kvarhöllo
Mgr. Cobben dels i Rom, dels i
Holland, så att han icke förrän i
maj kunde anträda resan till sitt
vikariat.
I Åbo mottogs den nye biskopen,
då han åter satte foten på Fin
lands jord, av Finlands förste
präst sedan reformationen, fader
,vilfrid von Christierson, samt
av Åbo katolska församling. Och
i det lilla Birgittakapellet, som
han själv i så många år före
stått, läste han mässan som bi
skop. Vid den mottagning som
senare gavs hos herr C. J. Dahl
ström, uppvaktades han av repre
sentanter för Finlands tidnings
press, vilken kommenterade till
dragelsen på ett välvilligt sätt,

ävensom av stadens katoliker. Kri
sti himmelsfärds oktavdag, den 17
maj, installerades Mgr. Cobben i
Helsingfors av sin företrädare,
biskop Buckx, vilken dittills som
administrator handhaft vikariatets
vård. Två veckor senare, den 2
juni, lämnade biskop Buckx det
land vars katolske överherde han
varit i tretton år. Republikens pre
sident hade den 3 februari för
länat honom kommendörstecknet
av I klass av Finlands Vita Ros.
I stället mottog regeringssekre
teraren Sutti Inkinen vid undervis
ningsministeriet riddartecknet av
påvliga St. Silvesterorden.
Den nye biskopen läste sin för
sta pontifikalhögmässa på själva
pingstdagen i St. Henrikskyrkan i
Helsingfors. Sin ämbetsutövnings
mening har han uttryckt i devisen
»In cruce salus» (I korset fräls
ning). Biskop Cobbens vapen ut
göres även av en ·silversköld, fyr
delad genom ett rött kors. I de
två nedre fälten och över den ned
re korsarmen äro lagda två kor
sade olivgrenar, fridens symbol.
Och i korsets mitt strålar det He
liga Hjärtat; kongregationens sin
nebild.
Det gångna året betecknas även
av några inre förflyttningar bland
prästerskapet. Till kyrkoherde i
Helsingfors har utsetts pater Wil
helm Hovers av Jesu Hjärtas präs
ter. Pater Hovers, som föddes i
Tilburg i Holland 1897, prästvig
des samtidigt med och från sam
ma kurs som Mgr. Cobben. · Efter
sju års verksamhet i Sverige arbe
tade han sedan 1931 åter i sitt fä-
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dernesland för att ånyo följa Fin
lands nye biskop till_ hans fjärran
arbetsfält. Installationen skedde
den 23 september. Till Åbo har
förflyttats pater Teodor Schoema
ker från Viborg. Utom kyrkoherde
Hovers har ännu en holländsk
präst anlänt tiII Finland; pater
Adrian Deelen, som förut arbetat
ett par år i Schweiz, och _nu sta
tionerats i Viborg.
Tvenne besök ha gjorts i vårt
land av bemärkta kyrkliga person
ligheter. I augusti inspekterades
missionerna av Jesu Hjäl'tas präs
ters holländska provinsial, pater
Finke. Och i månadsskiftet no
vember-december gästades vårt
land av superiorn för de franska
predikarbröderna i Skandinavien,
pater Henri Dominique Bechaux,
som på detta vis knöt nya band
mellan den helige Dominikus' or
den och Finland. Pater Bechaux,
soni sedan 1924 varit verksam i
Norge, uppehöll_ sig här en vecka
och trädde i kontakt med våra an
språkslösa intellektuella kretsar.
Därunder höll han den 28 novem
ber på inbjudan av Societe Franco
Finlandoise ett föredrag av Ernest
Psicari, Ernest Renans dotterson,
den kände krigaren och konver
titen. Dessutom predikade pater
Bechaux tvenne gånger på franska
i - St. Henrikskyrkan;
Sist men icke sämst skall näm
nas den egna prestation, som tagit
sig uttryck i julpublikationen Vox
Romana 1934. Häftet har nu lik
som tidigai·e utkommit på katolska
föreningen Fidelitas' förlag, denna_
gång dock under redaktion av fa
der ,vilfrid von Christierson. Utom
· bidrag ax Mgr. Cobben och· präster
skapet samt olika inhemska kraf�
ter hade det lyckats redaktören att
få värdefulla artiklar av Georges
Goyau, medlem av franska akade
niien, Mgr. K. Kjelstrup i Norge
samt
dominikanpatres Thierry
d' Argenlieu i Stockholm och Lutz i
Oslo. Vox Romana 1934, som fått
ett gott genmäle även utom landet,

bl. a. i St. Olaf, försvarar ·'med
framgång sin plats i den .p.ordiska
kören.
Bland årets tilldragelser bör även
nämnas den prästkonferens som i
december hölls i Helsingfors, var
vid församlingarnas gränser �pp
drogos. Till Helsingfors hänfördes
Nylands län; Tavastehus län utom
Forssa, Vasa län och halva Uleå
borgs län med Uleåborg. Åbo för
samling kom att omfatta kbo och
Björneborgs län, landskapet Åland
samt sydvästligaste hörnet av: Ta
vastehus län med Forssa. Till Vi
borg höra Viborgs län utom de syd
östra delarna på Karelska näset, St.
Michels och Kuopio län samt halva
Uleåborgs län med Kajana stad. Te
rijoki församling slutligen omfattai·
sydöstra delen av Viborgs län, när
mast ryska gränsen. Helsingfors ka
tolska församling med sin sträck
ning från Hangö udd till Norra Is
havet - 1100 km. - och sin yt
vidd av över 230,000 km. 2 - den
samma som hela Storbritannien
utom Irland - är säkerligen en
av de största i världen, om ick:e
den största.
Vid årsskiftet inflöto de sedvan
liga meddelandena rörande de ka
tolska församlingarnas medlems
antal. Den 31 'december 1934 voro
siffrorna för Helsingfors 852, för
Viborg 371, för Åbo 138 och för
Terijoki 1 10. Vi kunna alltså kon
statera, att katolikernas antal - - i
hela landet är 1,471, i runt tal 0,4
promille av befolkningen. För des
sas själavård finnas nu i landet 8
präster, av vilka 5 tillhöra kongre
gationen och de andra äro sekulära.
Såsom ett av årets mest hoppc.
givande resultat måste väl beteck
nas befästandet av förbindelsenrn
med dominikanorden. Predikar
bröderna representera Finlands
stora katolska tradition. Och i
denna tradition, som är basen för
hela vår kultur, ligger också frah1tiden. Mgr. Cobbens första år är i
det avseendet löftesrikt för ».Guds
Kyrkas plantering i österland».

Jm:l Gallen.
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ME'NIG'HEDSSANG F0R LUTHER.
Den. katholske Kirkes liturgiske
Sang har fra Begyndelsen af kun
net, glrede sig ved Menighedens Del
tagelse. Sproget var Folkets, og de
reldste Melodier var saa enkle, at
alle k11nde synge med. Men allerede
.paa Gregor den Stores Tid begyndte
Koralmelodierne at omdannes til
Kunstsang, saa M,enigheden mere
og mere maatte dverlade Udf0rel
sen til udvalgte Krrefter: sclwla
.cantorum. Messesvarene, Hymner
ne og Psalmodien blev dog ved at
vrere Menighedssang. Creqq, som
.hos os gerne er deh f0rste Melodi,
,Folk lrerer at synge, kommer min
dre i Betragtning: her, da C1·edo
f0rst opnaaede fast Optagelse i S0n
dagenes og visse Festers Liturgi i
Aaret 1014.
Der var altsaa Menighedssang fra
de reldste Tider, i hvert Fald hos de
romanske Folkeslag, for hvilke
Latinen ikke bet0d nogen Vanske
lighed. Anderledes var Forholdene
i Landene Nord for Alperne. De
kristne Germaner, der ikke forstod
Kirkens Sprog, forholdt sig til at
begynde med tavse under Guds
tj enesten og n0jedes med at h0re
paa den . gregorianske Sang, der,
som Johannes Diaconus (t882) be
i·etter, »blev !br0let frem af hrese,
barbariske Struber og mere lignede
en Lastvogns Rumlen ned af en
Bakke end virkelig Musik». Karl
den Store interesserede sig for Me
nighedssangen og skal endog have
b;enkt paa Salmer paa Moders
maalet; men det tyske Sprogs
Mangeld'uldhed lagde endnu uover
i,tigelige Hindringer i Vejen. Kej
seren viste dog sin Omsorg for
Menighedssangen ved at paabyde,
at alle skulde synge med i hvert
Fald ved Gloria Pafri (Psalmernes
Slutning) og det tredobbelte Sanc
tus.
Men det varede ikke lrenge, f0r
end Folket selv, der 0jensynligt
f0lte Trang til at synge, fandt paa

simple Melodier, Reminiscenser fra,
hvad det havde h0rt i . Kirken.
Disse Melodistumper · blev sunget
til Teksten l{yrie eleison ved alle
mulige Lejligheder, ved Begravel
ser, paa Pilgrimsfrerd , i Slaget;
Bonden sang dem bag Ploven, den
Syge paa Sengen. Med deres rudi
mentrere Tekst lignede de mest
vore Alleluja efter Gradualet, der
synger deres Jubilus paa Slut
ningsvokalen a. For bedre at buske
disse Melodier og give dem mere
Fasthed begyndte man allerede i
det 9. Aarh. at lregge yderligere
Tekster under, og det paa Moders
maalet. Snart blev disse primitive
»Salmer» udvidet med flere Stro
fer, der hver sluttede med eleison.
Saaledes opstod <;le saakaldte »Lej
ser», den reldste Form for Salme
sang paa Modersmaalet.
Lejserne blev altsaa sunget uden
for Gudstjenesten. Det er den
grengse Opfattelse blandt Prote
stanter, at kun de Lrerde kunde
tage virkelig Del . i den latinske
Gudstjenste, og at Menigmand som
stum Tilskuer ikke havde noget
somhelst Udbytte af den. Men gan
ske JJOrtset fra, at H0jmesen paa
en Tid, der hverken kendte Teater,
Koncertsal eller Radio, var en
kunstnerisk Oplevelse for Almuen,
stod det ogsaa lidt anderledes til
med Kendskabet til Latinen end nu
om Stunder. Indtil langt ind i for
rige Aarhundrede forstod ikke blot
de Lrerde, men saa godt som alle
dannede !Orkens levende Latin. Og
de, der fä.ke forstok Messens Ord,·
forstod i hvert Fald Messens Hand
ling, der kan f0lges med 0ret og
med 0jet. Derfor er den latin
ukyndige Katholik under Messen
ikke nrer saa ulykkelig stillet som
den Protestant, der kommer til sin
Gudstjeneste i et Land, hvis Sprog
han ikke forstaar.
I yjvrigt er det interessant at se, hvor
l�nge (efter Paul Graff,Geschichte <ler Auf-
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lösung der alten ·gottesdienstlichen Formen
in der evangelischen Kirche Deutschla:1ds
Göttingen 1921) Latinen har holdt sig i
protestantisk Gudstj eneste, til Trods for at
man principielt holdt paa Modersmaalet
som Gudstj en estens egentlige Sprog. Den
protestantiske Gudstjeneste hlev derved.
sprogligt set, en blandet Gudstj enes te.
At Reformatorerne tillod Latinen, hvor
den var »velkendt>>, nemlig i Byer med
Latinskoler - »for Skoledisciplenes Skyld>>
- er forstaaeligt. Men i Fplge Kirke
ordningerne brugtes Latinen ogsaa ved
Gudstjenesten i Landsbyer. Paa denne
Maade mente man at bevare Sammen
h.:engen med Fo.rtiden - »forelpbig .:endre
saa lidt som muligb> - men desuden indsaa
man, at de gamle latinske Formularer og
Tekster mistede meget i Kraft ved Over
s.:ettelse. En s.:er!ig Grund til at bibeholde
Latinen var Hensynet til Korsangen. Det
var umuligt at l.:egge tysk Tekst under de
gamle klassiske M estcrv.:erker, der stadig
blev opfprt endnu. Der skulde fprst kom
me Komponister, der skabte tyske Korv.:er
ker. Dette skete ikke fpr Schiitz ( t 1672) .
Man anbefalede Menigheden under de la
tinske Sange at l.:ese Bpnner af S almebogen
og trpstede sig i pvrigt med, at de latinske
Ord, som jo gengav· velkendte Tekster,
· i kke kunde v.:ere helt uforstaaelige for Til
hprerne. Det var ikke npdvendigt, at en
hver forstod alle Ord.
Med disse Begrundelser eller Undskyld
ninger blev man i hvert Fald stedvis ved
at synge paa Latin til langt op i det 18.
Aarh. Der var stadig Salmebpger, 'der · in
deholdt yndede latinske Salmer fra Middel
alderen som f. Eks. Christus natus in
Bethleh e111, for ikke at tale om det almin
delig udbredte In . du/ci jubi/o. Saa sent
som 1607 gaar man i Rostock over til at
synge Te De11111 paa Tysk. Nordhausen af
skaffer 1660 den latinske Sang, paa Credo
n.:er. I Slesvig-Holstein hprer den latinske
$ang op i 1691. I Hanau synger man end
nu 1639 den latinske Vesper. I Breslau
brugtes Latinen ved Eftermiddagsguds
tj en ester indtil 1794.
S.:erlig paa Hpjtidsdage vilde man hpre
Latin, navnlig Perikoperne (Epistel og
Evangelium) og Pr.:efationen. H var stor
de dannedes Fork.:erlighed for Latinen var,
ses· der af, at man e1idog oversatte tyske
Salmer paa Latin, dels for at have en helt
latinsk Gudstjeneste - »for Eleverne og
de L.:erde» - dels for at Udl.:endinge kun
de beundre »den evangeliske Kirkes En
hed i Guds Lovprisning». Saa9ane Over
s.:ettere var Wolfgang Ammonius (t 1583),
Laurentius Erhardi (t 1659) og Tobias
Petermann ( t 1657) . Alligevel var den la
tinske Sang dpdsdpmt.' Det var v.:esentlig
· en Fplge af 30 Aars-Krigen. Naar Kirke
·ordningerne efter denne Tid ikke l.:enger
tager Rensyn til latinsk Sang og denne
omkring 1700 saa godt som helt forstum
rner, er det, fordi de flc:te Latinskoler var

gaaet ind eller ikke mere gjorde Fyldest,
i Mods.:etning til de katholske Landsdele
med deres stadig · blomstrende J esuitkolle
gier.

Efter denne Digression, dei· viser
os, at den latinske Sang - selv fra
protestantisk Standpunkt betragtet
- ikke var helt forkastelig, vender
jeg tilbage til den katholske Salme
sangs Udvikling. · Afdpde Biskop
Chr. Lud,vigs skriver i »Af Menig
hedens Sang>> Side 12. »Hidtih d.
v. s. indtil Luther, »var det kun
Grrekerne og Latinerne, der h avde
haft Menighedssang paa Moders
maalet. Naar man som Bevis for
det modsatte har henvist til, at der
fra den katholske Tid findes nogle
Jltlal'ia-Vise1·, Pl'ocessionssange, H(/Jj
tidsl'im o .. lign. (Udhrevelsen af
mig ) , og denne Henvisning og
saa har kunnet blive foretaget
fra evangeliske · »Retfrerdigheds» 
Elskeres Side, saa viser dette blot,
at man overhovedet ikke forstaar,
hvad llfenighedssang er.»
Vi indrpmmer, at den katholske
Menighedssang paa Modersmaalet
ikke havde - og heller ikke nu har
eller nogensinde vil faa - . den pri
vilegerede Plads, som Luther · gav
den. Ganske vist manglede det alle
rede fpr · Luther ikke paa Forspg
paa at erobre Salmen paa Moders
maalet en Plads i selve den litul'
giske Gudstjeneste. Saalrenge det
kun drejede sig om Salmer f�r og
efter Gudstjenesten (allerede i 11.
Aarh.) eller fpr og efter Prrediken
( 13. Aarh. ) , skete det med Kirkens
,fulde Billigelse. Mindre velset var
den Skik, at synge tyske Salmer af
vekslende med en latinsk Sekvens'
Strofer. Synoderne i Basel 1435,
Eichstätt 1446 og Schwerin 1498
maatte forbyde at afkorte Koral
sangen og synge tyske Salmer i
dens Sted eller fortsrette Ptrestens
latinske Intonation i Messen med
en Salme paa Modersmaalet.
Det lykkedes ikke den tyske Sang
at fortnenge den latinske. Den
maatte npjes med de fpr nrevnte
Lejligheder og blev i pvrigt dyrket
undenfor Liturgien ved gejstlige
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Skuespil, Valfa11ter, Processioner
og folkelige Andagter. Det fs6lgen
de vil vise, at trods disse mere he
skedne Kaar naaede katholsk Sal
mesang paa Modersmaalet en Ud
foldelse, <ler langtfra var saa til
f ieldig og fattig, som f0rnrevnte
Udtalelse af Biskop Ludwigs kun- .
de faa os til at tro.
Fra det tolvte Aarhup.drede af
kan vi tale om ikke blot enkelte
Salmer, men om virkelig Salme
sang. Tyskland er Foregangslandet.
Den tyske Munk Gottfried, der led
sagede den hl. Bernard, Korstogs
prredikanten, paa hans Rejse 1 146
skriver i et Brev hjem: »Da vi for
lod de tyske Lande, holdt Sangen
J(1·ist uns genade» - den reldste af
de meget afholdte Lejser - »op, og
der var ingen mere, der sang for
Gud. De romanske Folk har ikke
Sange som vi, hvori der takkes Gud
for hans Storgerningen. Vi ken
der 43 tyske Salmer fra det 12.
Aarh., hvoraf en brerer Overskrif
ten : at singe ved Messen. Hvor ud
bredte disse Salmer ,1 ar fremgaar
af, hvad Provst Gerhoh af Reichers
berg skriver : » Hele Verden syn ger
vor Frelsers Pris, ogsaa i Salmer
paa Modersmaalet. Mest er dette
Tilfreldet hos Tyskerne, hvis Sprog
er mere egnet til velklingende
Sange».
Det 13. Aarh. er trods Minde
sangerne ikke saa rigt paa Nyslrn
belser som det 12. Men til den
Skat af oversatte Hymner, som vi
har .fra det 12. Aarh., kommer nu
ogsaa Oversrettelser af Sekvenser
som Victim::e paschalis ( Krist stod

op af Df,lde) ·og Veni sancte Spfri
lus ( Nu bede vi den Helligaand).
Med det 14. Aarh. begynder Sal
mesangens Blomstringstid.
Det
mregtige Opsving, Byerne tog, be
virkede, at Salmedigtningen blev
en folkelig Kunst, et Slags Kunst
haandvrerk. I Lighed med 1\1:ester
sangernes Lav oprettedes der Sang
skoler med Regler for Versbygning
og Rim. Nye Fester som Kristi
Legems-Fest, Trefoldighedsfest, Ma
rias ubesmittede Undfangelse o. a.
forf,lgede strerkt Salmernes Antal.
Ogsaa de yndede Jule-, Passions
og Paaskespil fremb0d Lejlighed
til at indflette Salmer paa Moders
maalet. Fra samme Tid stammer
de saakaldte Blandingssalme1·, der
iblandt det endnu sungne »In dulci
jubilo sjunge wi oc ere fro». Her
m0der vi ogsaa for f0rste Gang de
saakaldte Kontmfakter, der skulle
blive saa almindelige i det 15. Aar
hundrede. Det var yndede verd
slige Melodier, hvis Tekst blev
»kristeligt forvendb, i Reglen med
Bibeholdelse af Begyndelseordene.
Det var isrer Heinrich af Laufen
berg ( 15. Aarh.) der satte sig som
Opgave at omdigte verdslige Sange.
Af ham er 92 Salmetekster heva
rede.
Den bekendte protestantiske Sal
meforsker vVackernagel ( t 1877)
rnevner i Alt 1448 tyske SalmeJ' fm
Tiden f�l' Refol'mationen. Selfs61gelig blev ikke alle disse Salmer
sunget, men at de var en d0d Skat,
er nreppe antageligt. - En senere
Artikel vil behandle den f0rrefor
i:natoriske Salmesang i Danmark.

A . Jl!lenzinger S . •J.
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KATARINA JAGELL O � I CA.
»Hon var en furstinna dygdefull
dra dotter Sofia blev sedermera
och from ändock hennes lära var
gift med den gamle hertigen av
Braunschweig. Om de båda i hem
kommen från Rom», heter det om
met kvarvarande systrarna tycks
Katarina Jagellonica i hertig Karls
rimkrönika. Dessa ord, nedskriv 1 modern ej alls ha bekymrat sig.
Drottning Bona, som blivit änka
na av den hårde och mot Kyrkan
så fientligt stämde, av kalvinismen
1 5 48, lämnade år 1 556 Polen, där
påverkade hertigen, innebära ett
hon aldrig varit älskad. I ett polskt
vackert erkännande av den varmt
distikon heter . det om den hatade
katolska drottningen. Karl var ej
drottningen : »Bona du nämnts,
men i ondska allen är du stor ;
ensam om att högakta och vörda
den fromma furstinnan. Hög som
hämndfull och . girig och usel som
maka och mor » . 1560 talet gick in
låg i Sveriges rike älskade henne,
och när hon för alltid lagt sitt hu
och ingen av systrarna var längre
ung. Anna närmade sig fyrtiotalet
vud till vila var landssorgen all
män och uppriktig.
och Katarina var betydligt över de
Katarina Jagellonica föddes den
trettio. Under årens lopp hade
1 november 1526 som dotter till
flera giftermålsförslag varit på tal,
konung Sigismund I av Polen, kal
men brodern konung Sigismund
lad »den gamle» och hans gemf/.1
August hade aldrig velat låta det
Bona Sforza av det milanesisfÄa
bli allvar av. Bland de avvisade
furstehuset. Moderns älsklingsliarn
friarne befann sig också tsar Ivan
tycks ha varit den äldsta · dottern
den förskräcklige. Om det svar
Isabella, som också mest liknade
denne fick på sitt frieri berättas i
henne. Denna mor beredde dött
en gammal sägen, vars sannfärdig
rarna många bittra stunder, men·
het nyare författare ha betvivlat,
likväl synes deras ungdom ej ha ·
att för att visa ryssarna sitt för
varit glädjelös. De höllo b;ofast
akt sände polackerna i stället för
samman, förenade av en varm till
prinsessan Katarina till tsaren en
givenhet både under moderns lev
vit märr utstyrd i praktfulla kvin
nad och sedermera. I ett brev från
nokläder. År 1561 uppträdde åter
Stegeborg 1 572 skriver Katarina
en friare. Det var den unge lärde
till sin syster Sofia och . påminner
hertig Johan av Finland, som då
anhöll om Katarinas hand. Hennes
henne om de tider »då aldrig den
ena gick någonstädes utan att ock
kunglige broder ställde sig välvil
så de två andra följde med» och
lig, särskilt sedan Johan förmått
hon fortsätter med att uttala den
sin broder. hertig Magnus att an
förhoppningen, att »den kärlek,
mäla sig som friare till prinsessan
som vi i ungdomen hyste för var
Anna - seden tillät nämligen ej
andra, skall vara intill graven» .
att den äldre systern förbigicks.
Tidens dokument lämna inga upp
Något äktenskap mellan Magnus
lysningar om konungaparets fyra
och Anna blev .emellertid ej av och
döttrars uppfostran. Om Isabella
Johans giftermål skulle väl också
vet man likväl att det omsorgsfullt
ha gått om intet om ej Anna för
sörjdes för hennes bokliga bild
Sigismund August hade .förklarat
ning. År 1 539 förmäldes hon med
sig avstå från de anspråk hon som
konungen av Ungern ·Jonas Zapo
äldre syster ägde.
lya, och hon lämnade hemlandet
Det hade från början varit ko
innerligt saknad av sina systrar,
nung Erik XIV själv som föreslagit
vilka betyga att hon för dem varit
äktenskap mellan Johan och Kata
såsom en mor. Konungaparets anrina då han därav väntade sig sto-
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ra politiska fördelar. Men när så
glada tid hlev kort. Hertig J ohan
Polen och Sverige råkade i krig
hade inbjudit konung Erik till
förbjöd han giftermålet. Hertig
hemkomstöl. Konungen kom icke.
Johan hade då redan avseglat till
I stället erfor Johan att Erik äm
Danzig varifrån han ämnade fort
nade straffa honom som landsför
sätta till Pole.n och sin väntande
rädare och drottsvikare. Johan ha
brud. Konung Eriks utskickade
de icke allenast trotsat konungens
upphunno honom, meddelade ho
förbud mot giftermålet, han h ade
nom konungens förbud mot gifter
även lånat sin svåger konung Sigismålet och kallamund
August
de honom till
120,000 daler o.
baka. Men Jo
· ,detta betraktade
han var ej · villig
Erik som up
att efterkomma
penbart lands
broderns befall
förräderi. Oroad
ning utan fort
av ryktena om
satte sin resa.
konungens pla
Katarina önska
ner tog Johan
de ej heller av-·
hyllningsed av
stå från gifter
de samlade fin
målet. Hon hade
narne vid Hin
givit .Johan sin
dersmässan
Åbo. Den ny
tro och hon ville
förmälda hertig
ej bryta sitt löf
te. Förmälning
innan tycktes gå
en ägde rum i
allt annat än
Vilna den 4 ok
ljusa och be
tober 1562. Ef
kymmerfria da
gar till mötes i
ter högtidlighe
terna avreste de
sitt nya fäder
Även
nygifta till Fin
nesland.
för hertig Johan
land och anlän
stundade hårda
de till Åbo efter
en stormig och
tider under vil
ka hans fromma
_besvärlig
resa
och goda hustru
vid j u 1 t i d e n
. 1562. Deras in
fick
bistå ho
Jage//011ska gravkapel/et i Upsala dom
nom med både
tåg firades med
k,,rka.
råd och förbö
åtta dagars stor
artade festligheter. Därvid började
ner. Johan ämnade sätta hårt
mot hårt. Åbo slott befästes yt
den mest lysande tid Åbo slott upp
terligare, livsmedel anskaffades i
levt. Johans hov var praktfullt.
Hovdamerna och herrarna buro
stora mängder för att man skulle
dyrbai:a dräkter och bland husge
kunna utstå en långvarig belägring.
rådssakerna nämnas dyrbara silver
Slutligen begärdes hjälp av svågern,
konungen av Polen. Under tiden
fat, kannor och dryckesskålar. Ett
efter tidsförhållandena stort biblio�
hade konung Erik inför de i Stock
tek hade den lärde hertigen sam
holm sammanträdande ständerna
manfört på slottet. Torneringar,
anklagat sin broder för landsförlitterära och musikaliska nöjen . räderi. Ständernas dom lydde på
förlust . av liv och egendom. Hogen
förekommo. Djäknarne vid Åbo
schild Bielke fick i uppdrag att
skola uppförde teaterstycken och
meddela hertigen domen. Samtidigt
från utlandet hade musikanter in
överseglade trupper under befäl av
bj udits för att giva ökad glans åt
festligheterna. Men denna ljusa,
Rålamb och Hästesko. Åbo slott
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belägrades och efter ett tappert
skulle nämligen se att hertigen ej
motstånd måste hertigen den 12
undkommit som ett rykte hade att
augusti 1563 uppgiva slottet var
förtälj a. När j akten hade passerat
efter hertigparet fängslade fördes
strömmen och lämnade staden bak
om sig. fick Johan på Skinnarviks
till Stockholm. Pl'insessan Kata
bergen se sina avrättade vänner,;
rina, som ännu ej varit gift ett år,
visade en storartad sj älsstyrka. Sin
uppspikade kroppar. Han kunde
då ej återhålla sina tårar och han
dödsdömde gemål intalade hon
tröstens ord under det hon hjälte
vände sig med förfäran bort från
den rysliga synen. Framkomna till
modigt gömde sin egen ångest ' in
Gripsholm fördes de furstliga perom sig sj älv. Ivriga böner upp
sände hon till
sonerna till sina
Gud för sin äls
fängelserum.
kade makes väl
Fångarna erhöl
färd. Vid Vax
lo på Gripsholm
holm möttes de
allt vad de kunde
av konung Eriks
önska, praktful
trogne rådgivare
la smycken och
och hantlangare
kläder, dyrbara
Göran Persson,
tapeter, husge
råd och ett rik
· som i ett långt
och kränkande
haltigt bibliotek
tal förebrådde
vilket omfattade
hertigen
hans
både historiska
brottsliga förfa
och teologiska
rande. Uppretad
verk samt vit
skall Johan till
terhet. Det var
slut hava utbru
blott friheten de
tit : »Om min
saknade. Johan
sak skola kej 
fick icke ens
sare·, konungar
lä1nna sina rum
och furstar dö
Katarina
men
ina men icke du,
fick · däremot
din prästkläpp».
stundom under
Därefter vände
bevakning vis
a
at
a
K a r in
Porträtt som anses föreställ
sig Göran till
tas i slottsträdJayel/onica. Natio11a/111use11m i T,Varsclwu.
hertiginnan och
gården. Seder
niera blev detta även Johan till
bad henne välj a huruvida hon
låtet. Dödsdomen övei· hertigen
ville, som en furstinna anstår,
leva och bo på ett av konungens
blev slutligen efter mycken tve
slott eller hon ville följ a sin ge
kan av Erik förvandlad till »e»igt
mål i fångenskapen. Hon drog då
fängelse». · Man kan tänka sig
vigselringen av sitt finger, ·visade
hur långa och hemska de år· skul
le kännas som hertigparet till
den för Göran och yttrade : » Läs !
I denna ring står: Nihil nisi mors.
bringade i fängelset under det hö
Intet utom döden. Så har j ag en
delssvärdet svävade över .Johans
gång lovat och det må så förbliva» .
huvud. Men därtill sällade sig även
Göran lät så bortföra det furstliga
ängslan för det öde, värre än dö
parets dyrbarheter och dem sj älva
den, som hotade Katarina.
satte han på en j akt, som seglade
Den beskickning · konung Erik
mot Gripsholm. Då fartyget gick
sänt till Ryssland för att undanröja
genom Söderström tvingades Johan
en del misshälligheter samt för att
upp på däck för att därifrån låta
dryfta frågan rörande det gemen
se sig av en stor folkmängd, som
samma uppträdandet mot fienden
samlats på stränderna. Folkmassan
Polen fick av tsar Ivan i uppdrag
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att fråga Erik om denne ville till
lek. Så länge Katarina var i livet
tsaren utlämna prinsessan Kata
såg det ut som skulle det vara möj
ligt för Kyrkan att vinna den vack
rina. Förutom att därigenom häm
nas på den polske konungen, synes
l ande konungen. Katarina skriver
tsaren, genom att hava Katarina i
1570 om konungen till koadjutorn
Martin Kramer följande : »Eders
sitt våld, velat använda henne som
nåd skriver till oss, att vi skola
gisslan och därigenom tvinga Polen
uppmana H. M :t vår gemål att åter
till eftergifter rörande Lifland. En
vända till den första kyrkan ; vi
ny beskickning Sändes år 1566 av
göra det också villigt ; men H. M : t
Erik till Ryssland och dennes le
svarar sålunda : att vad han blivit
dare, rikskanslären Nils Gyllen
lärd av de äldre det måste han
stierna, fick visserligen i uppdtag
att söka förmå Ivan att avstå från . . hålla sig till, och om han ock skulle
vilja, tillåta undersåtarna det icke.
sin begäran ang�ende · : ·Katarina,
men om tsaren skulle foräva ut- .. Men Herren Gud . · kan styra, att
han gel'. både herre och undersåtar
lämnandet och om detta ej skedde
sin Helige Ande».
fara för »uppenbar fejd med rys
Den helige fadern sände en le
sen» skulle ibliva , följden1 ,, ägde
gat, Antonio Possevino, att för
Gyllenstierna rätt att med tsaren
handla med konungen. Vilken vikt
överenskomma om utlämnandet.
påven fäste vid denna beskickning
Ivan gav rent besked. Om · ej ko
framgår därav att då han anför
nung Erik utlämnade sin broders
trodde Possevino uppdraget han
maka ämnade han ej hålla freden
yttrade : »Detta ärende är av så
längre med den svenske konungen.
dan vikt, att om jag icke tyngdes
Skrivelsen angående Katarinas ut
av hela den kristna kyrkans bör
lämnande till Ryssland 1blev så
da, skulle jag själv gå till Sverige».
lunda uppsatt och. beseglad. Föl
Med Possevino hade· Johan flera
jande år, 1567, kbm en , rysk be- 1
samtal, vilka syntes föra· honom
skickning på ej mind1·e än 200 man
allt mer mot den katolska kyrkan.
för att avhämta prinsessan. · Men
Han uttalade ofta sin sympati för
Erik hade ej lust att uppfylla sitt
. densamma, sin djupa vördnad för
löfte ut.an han förhalade tiden.
påven, sin åsikt att i Sverige ej
Slutligen blevo rollerna bytta. Jo
han besteg tronen och Erik blev
funnos verkliga präster eller bisko
par. Men han dolde ej heller de
hans fånge. Vid underrättelsen
därom iblev Ivan orolig för sin be
stora svårigheter, som ställde sig
i hans väg och som hindrade ho
skicknings öde. Han skrev ett
vänskapligt brev till Johan och för
nom att öppet verka för den ka
klarade däri att han erfarit att
tolska kyrkans återinförande i
Sverige. Ja, en gång lär konungen
Johan var död och att Katarina
hölls fången varför Ivan begärt
i ett ögonblick av hänförelse ha
slutit Possevino i sina armar med
hennes utlämnande för att »ant
varda henne till' sin broder konung
yttrandet : »Jag omfamnar dig och
den katolska kyrkan för evigt».
en i Polen». Johan lät lura sig, och
Men snart svalnade Johans intresse
den ryska beskickningen skyndade
för Kyrkan och när drottningen
till sitt land.
avlidit upphörde det alldeles.
Konung Johan var en lärd man.
Mot S :ta Birgittas klosterstiftel
Särskilt var han intresserad av teo
logi och kyrkohistoria och hos ho
se i Sverige visade såväl Johan som
nom uppstod ·tanken om kristen
Katarina stor välvilja. Klostret i
Vadstena understöddes med frikos
hetens återförenande i samma tro.
Katarina hade ingivit honom en
tiga gåvor. Även klostret i Nåden
dal fick njuta hjälp genom konung
stark böjelse för den katolska kyr
en och Katarina skrev år 1575 ett
kan, detta till stor del genom sin
brev på latin till konventssystrarna
ädla karaktär och uppoffrande kär-
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därstädes med uppmaning till dem
att till samboende och umgänge
med sig upptaga unga, dygdiga flic
kor till uppfostran i »den heliga
katolska och apostoliska kyrkans
tro» samt »till att bedja och sjunga
böner jämlikt systrarnas framfar
na fäders och abbedissors anord
ningar och regel».
Drottningen älskade . ett enkelt
levnadssätt på någon av de min
dre kungsgårdarna. Särskilt fatta-
de hon tycke för det gamla Torve
sund i Mälaren där enligt sagan
den hedniske kung Östen inne
brändes av Sölve. Där lät drott
ningen uppföra några byggnader
och ett enkelt lustslott och där vis
tades hon gärna. Efter Katarina
fick platsen sedermera namnet ·
Drottningholm.
En oe1;sättlig förlust led Kyrkan
då den goda drottningen den 16
september 1583 kallades hädan.
»Henne sörjde icke allenast ko
nungen, den hon i sorg, glädje,
häktelse och härlighet, igenom öd
mjuksam blidhet, barn och blom
ma hade i tjugu år varit till hug
nad, utan ock hela riket, synner-
ligen de fattige och nödträngde,
emot dem hade hon alltid varit en
mäkta mild och barmhärtig drott
ning» skriver Aegidius Girs i sin
krönika.
Katarina dog som en kristen
hjältinna, som ett helgon. Hennes
fysiska smärtor voro förfärliga.
Hennes kropp, betäckt med böl
der, var knappast uthärdlig att be
skåda för omgivningen. Men hon
klagade icke. Frid rådde i hennes
själ. »O, min Gud», sade hon, »jag
förstår väl vad Ditt beslut är och
varför Du sänt mig denna bot ; det
är rätt och billigt, att Du straffar
denna syndens kropp ; döm, Du
rätte domare, Din tjänarinna med
barmhärtighet» och visande på hal
sens variga bölder sade hon: »se

vilka dyrbara ädelstenar, vilket ly
sande halsband som betäcker mig.
Det är i sanning ett värdigare
kungligt smycke än all världens
löjliga glans och glitter; dessa böl
der skola snart bliva förebud om
en bättre lycka». Maken och bar
nen förmanade hon att aldrig läm
na den katolska. och apostoliska
kyrkan. Själv insomnade hon lugn
och lycklig i denna kyrkas tro.
Vid den ädla landsmoderns b e
gravning den 16 . januari 1584 i
Uppsala domkyrka yttrade själve
ärkebiskopen att den döda stånd
aktigt bekänt och hållit fast vid
»den katolska tro, utan vilken in
gen kan bliva salig».
Den sörjande maken lät sin
byggmästare och bildhuggare Wil
helm Boy förfärdiga en dyrbar
marmorvård, vilken uppsattes vid
den ena väggen i ett av Uppsala
domkyrkas kapell, det s. k. Jage
lonska gravkoret. över vården
hä.nger en drottningkrona av silver
och på väggen är en bild av det
dåtida Krakau, drottningens födel
sestad. I valvet under gravkoret
bidar drottningens stoft uppstån
delsedagens morgon.
El'ik Wimmel'sfröm.
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VAL L F Ä R D TI L L C A R TH A G O .
EfteT diverse underhandlingar
med det italienska ångbåtsbolaget
i PaleTmo, fick vi en kväll vår auto
ombord på Citta di Tunis, och föl
jande morgon siktade vi Afrika.
Då man från sjösidan nalkas Tu
nis, ser man om babord Le Kour
bous med sina vita byggnader på
bergsluttningen och om styrbord
fyren vid Sidi-bou-Said samt Car
thago med S. Louiskatedralen.
»En ås med några vita prickar ·
där borta blånar över våg,
och på din fråga skepparn nickar
att det var där Carthago låg.»

Infarten till Tunis sker genom
en i den grunda lagunen innanför
La Goulette byggd kanal, å vars
ena bank elektriska tåg då och då
rusar förbi oss. Äntligen är · vi
framme och lägger till. Första an
blicken av Tunis är en desillusion.
Man ser en modern stad, som lika
gärna kunde vara ett smutsigt
hamnkvarter norr om Medelhavet.
Skillnaden är blott, att kajen vim
lar av frysande schåai·e i mörka
färgskiftningar och klädda i trasor,
med fes på hjässan. Samma slags
infödingar återfinner man sedan i
Medina, det stinkande »arabkvar-·
teret». Mest märker man tiggande
krymplingar av alla slag, inställ
samma vägvisare (på svenska :
»gider») och judiska krämare. Men
få araber. De är överhuvud säll
synta i franska Nordafrika. »Fol
ket är en blandning av morer, tur
kar och renegater från allvärldens
länder», läser man i ett geografiskt
lexikon av 1 82 1 , som även uppger
att »klimatet i Tunis är osunt med
vai'm och fuktig luft». Under tork
tiden hade man ej heller annat att
dricka än 1;egnvatten, samlat i
cisterner. Det regnade f. ö. nästan
dagligen under vår vistelse i beyens
huvudstad, trots resprospektens
löfte om »en vinter i ständig sol».

Den något tillförlitligare statistiken
konstaterar, att den årliga neder
börden i n. v. Tunisien är 1,5 meter,
· d. v. s. cirka dubbelt så mycket som
i Frankrike.
Våra första steg i Tunis gällde
den katolska katedralen vid Avenue
de France, och vi besökte där även
ärkebiskopen Le Maitre. Det fran
ska protektoratet över Tunisien är
ej stort mer än 50 år gammalt, men
turisten glömmer lätt, att han där
står på en mark, som varit kristen
flera hundra år före mohamedaner
nas inträngande. Hur många rese
närer känner väl Tunis' kristna
martyrer ens till namnet ? Låt oss
åtminstone minnas S. Oliva, som
915 martyriserades av saracenerna.
Tillhörande en palermitansk familj,
skall hon redan som ung rövats till
Tunis, där hon fick leva bland de
fattigaste. Då hon sökte evangeli
sera dessa, deporterades hon till en
öde skogstrakt, men lyckades även
där vinna proselyter bland de vilda
jägarna. Hon återfördes då till
Tunis och dömdes till halshugg
ning. Vid avrättningen sågs hennes
själ i en duvas skepnad sväva mot
himmeln.
Mera känd är S. Antonio Neyrot
da Rivoli. Tidigt hade denne inträtt
i Dominicanorden i Firenze's S.
Marcokloster och därpå sänts till
Palermo. Under en sjöresa till
Napoli infångades han av pirater
och såldes i Tunis som slav. Man
vet ej, vilken tortyr, som drev
honom att anta Mohameds lära,
men efter fyra månader tvingade
honom samvetet att åter bekänna
sig till Kristus. Fängslad, behand
lades han av emirens hantlangare
på det grymmaste och blev slutligen
stenad utanför Tunis murar 1 460.
Han dog på knä, bedjande för
Mohamedanernas omvändelse. För
gäves sökte de otrogna bränna hans
lik. Åt hans minne är den katol
ska kyrkan i Hammamet helgad.
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Turistprospekten reklamerar så
som Tunis främsta sevärdhet
Medina, den s. k. » arabstaden», som
dock knappast hyser några araber
men så mycket mer patrask av
andra slag. Orientaliska krämare
gör där sitt bästa för att lura oer
farna Europeer. Hela det orienta
liska väsendet är oss. Nordbor mot
bjudande. Medina är heller ingen
plats för estetiska njutningar. En
känslig näsa finner sällan odörerna
behagliga, och i hygieniskt hänse
ende är den hopgyttrade inföding
staden under all kritik. Värst är
alltid de nordafrikanska j udekvar
teren. I Tunis levde c : a 12000
judar så trångt, att flera familjer
ofta bodde i ett enda rum. De stin. kande gränderna var fyllda av all
slags smuts, och de franska myn
digheterna såg ingen annan utväg
ä1i att förflytta invånarna och riva
kvarteret. Vad soin återstår är
dock ej stort bättre, och man får
hoppas, att hela Medina småningom
ersättas med en människovärdigare
stad, samtidigt som infödingarna
få del av den Europeiska kulturen .
Den som vill ha ett äkta intryck av
Orientens byggstil, bör söka sig in
i kvarteret mellan . j ärnvägen och
rue d'Algerie och vandra genom den
smala rue de Son. Det är sällan
främlingar hittar dit.
Som en · orientalisk pai·adplats
verkar däremot det vid kusten be
lägna Sidi-bou-Said, vars » ara·
biska» prägel av myndigheterna
skyddas, dock ej värre än att den
j udiske baronen Erlanger fått
bygga en irmino på den b ästa tom
ten.
Redan där befinner man sig i
Carthago's blodiga mark, vars stoft
är blandat med så många kristna
martyrers aska. Deras minne är
föt tanken värdigare än mohame
danska inkräktares kuriositeter.
Vi erinrar oss exempelvis Speratus,
som med andra kristna fängslade3
i Scilli 180. Då prokonsuln förehöll
dem deras plikt att bedj a för den
romerske imperaförns välgång, sva
rade Speratil s :

� » Jag känner ej denna värl
dens furstar och tjänar blott Gud,
kej sarnas konung, alla nationers
herre» .
D å han och de andra nekade åter
vända till den romerska hedendo
men, dödsdömdes de och gick i
döden för Kristi skull. De begrav
des vid Carthago, där över dem
senare en kyrka byggdes.
Ännu kändare ä1; väl S :ta Per
petua-Albani, som med talrika
andra led martyrdöden 203. Därom
handlar Stagnelii dramatiska skal
dedikt »Martyrerna» ; den slutar
med den romerske prokonsuln
Hilarianus' dom :
»Då nästa sol, ·mot västerns öknar lutad,
förgyller Atlas skogbekrönta fjällar
(hon blir er sista) , rysligt då I skol en
i cirkens krets, vid sistrers ljud och folkets
handklappningar, av vilddjur sönderslitas.>>
Så skedde ock i verkligheten.
Perpetua och Felicitas kullkastades
och genomstångades av en rasande
ko, mot de andi·a martyrerna het
sade man en bj örn, ett vildsvin, en
leopard, varpå de slutligen dödades
av en lictor. över dessa mar
tyrers gravar reste sig Basilica
maiorum, utgrävd 1907.
Många är de helgon, som i Car
thago vunnit martyrglorian, ur den
långa raden minnes vi S. Montanus
( 25 9 ) , S. Felix ( 303 ) , S. Mai·celli
nus ( 4 1 3 ) och otaliga andra.
Oss Nordbor intresserar ej minst
den period, då våra fränder Van
dalerna från Carthago behärskade
. hela Medelhavet. Detta storvulna
folk, som efter vart annat erövrade
Centraleuropa, Frankrike, Spanien
och Nordafrika, har med orätt fått
ett dåligt rykte i historien, sedan
de med c : a 1 5 , 000 man erövrade
det romerska världsväldets huvud
stad. I motsats till vad som tidi
gare lärts, vet man nu, att Roma
ej förstördes av vandalerna, tifan
först . långt seiiare äv byzantinslrn
generaler, som kämpade mot ösf
gotherna. ( Cf. Sheherazade, Tunis
24/11 1933 : Les incursions Skan-
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dinaves en Mediterranee ; Helgens
Nyheter, Sth. 10/5 1934 : Nord
männens rasättlingar i N. Africa;
Stockholms Tidningen, 27 /5 1934 :
Våra släktingar i Barbariet.) Man
förvånas över att t. o. m. en arv
furste till Sveriges, Göthers och
Vandalers konungakrona skrivit
om » Vandalernas hedniska trä
beläten», då Vandalerna tvärtom
var fanatiska kristna.
Degenerade genom det dåliga
klimatet, genom städernas nöjesliv
och främst genom rasblandning,
var Vandalerna efter 100 år .färdiga
att lämna herraväldet åt byzan
tiilerna, vika för de mohamedan
ska beduinhorderna.
Ända fram till vår tid har sedan
de mohamedanska rövarna i N.
Africa terroriserat de närliggande
haven genom sina piratskepp. Det
allvarligaste försöket att krossa de
ras välde gj ordes av S. Louis de
Louis d'Anj ou de Poissy. Han var
modellen för en kristen monark
och en Kyrkans soldat. Det sjunde
korståget 1248-54' var hans verk,
och i sitt land lät han 1269 bränna
Talmud samt ålade j udai·na att .
som kännetecken bära en gul cir
kel på bröstet. Han var sträng mot
ockrare och blasfematörer. Redan
då ansågs han av sitt folk för en
helig man.
Om motiven för hans korståg
mot Tunis vet men intet. Kanske
var det intriger av hans bror Char
les de Louis d'Anjou, re di Napoli.
Vi vet dock, att emiren av Tunis
1269 genom sändebud till Louis IX
lovat låta döpa sig, om franske .
kungen ville beskydda honom mot
de otrogna, som kunde uppresa sig
däremot. Att även ekonomiska mc
fö, spelade in 1270 som' 1881 är
troligt. .
Jean Simonis de Joinville var
själv ej med på detta korståg, men
berättar i andra hand om S. Louis'
död. Knappt hade, den franska hä
ren 17 /7 1270 landstigit vid Car
thago, förrän den angreps av pes
ten. Kungen såg sin son Tristan
comte de Neva1;s dö och överfölls

själv av en diarrhe, som tvingade
honom inta sängen. Då han för
nam, att hans dödsstund var nära,
tillkallade han sin äldste son Phi
lippe och meddelade denne sin
sista vilja. Bl. a. inpräglade han
hos sonen att akta sig för högmod,
att vara mild och barmhärtig mot
de fattiga, olyckliga och sorg.fulla
samt styrka och bistå dem på
allt vis.
Uppsala universitetsbibliotek äger
en svensk handskrift med »the
manilse som Sanctus Lodovicus
giordhe oc gaf for sin dödh sinom
son Philippo oppa sinom slotthom
liggiandis widh Karthaginem oc
screff them mädh sinom · egnom
hendom».
Det femte rådet lyder i den me
d eltida Svenska översättningen :
»Haff eth milt oc liofft hiärta, ,til
arma oc fatigha of dröffda män
niskior, oc äptir thinne makt hielp
them oc hugswala them».
Det tolfte rådet skulle alla tiders
statschefer ha gott av att lägga på
minnet : »Thu skal wakta at thu
ey utan största raadh och fortanke
böria nokot örlögh mädh nokrom
Crisnom man. Oc ey utan thät
hände aff store widhirtorfft tha
gör thät; wakta oc iämwäl at meen
lösa människion ellir kirkior ellir
theris äghodeela utan theris foi·
skullan· ey wäffsins skadhas ellir
minskins. Oc thät snarasta thu
gitir ellir formaa, tha gör en ända
oppa thinom och thinna vndirdana
örlögh oc twädräkt. Oc war om
sorgshande at thu haffui trona
tiänara, foghota oc ämbetis män,
oc spör granlica huru the oc tith
tiänisto folk sik haffuir i sinom
ämbitom, tiänist oc liffwärne».
Det fjortonde rådet passar ej
blott furstarna, utan även vår tids
turistande gulaschbaroner : >�Akta
oc atwakta at thin oc thinna undir
dana oc dagliga tiänara kostnadh
oc förtärning wardhi mädh maato
oc skälikhet». Sedan kungen givit sin son des
sa råd, mottog han sakramenten.
Då han närmade sig döde11, tog han
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helgonen till hjälp och bistånd, sär
skilt S. J acobus, korsfararens pat
ron, och S. Denis, den franske
skyddspatronen, sägande dennes
bön: »Herre Gud, gör att vi kan
förakta denna världens lycka, så
att vi ej räds för någon motgång».
Kungen anropade även S. · Gene
vieve, Paris patronessa. Därpå lät
han lägga sig på en säng täckt med
aska, lade sina händer på 'bröstet,
och med blicken vänd mot him
melen, uppgav han andan till vår
Skapare i samma stund som Guds
son dog på korset för världens
frälsning.
Joinville hade berättelsen om
kungens sköna ändalykt av hans
son Pierre comte d' Alencon. . Dö
den inträffade 25/8 1270, <Jch kun
gens i ett skrin nedlagda ben för
des genom Italien till S. Denis
utanför Paris. S. Louis' kanonisa
tion ägde rum 1297.
Annie Hermansdotter Quiding
har om S. Louis skrivit berättelsen
»Korset», i vars 14 kapitel kors
tåget skildras : » Det var glödande
sommar. Hela världen var som en
brinnande ugn. Lemmarna blev
tunga, tankarna matta; kropps
krafterna sinade som vattnet i san
den. Så kom sjukdomarna och dö
den. Det var sorg och klagan i
lägret, död och begravning var dag.
Höga och låga föll offer . . .
En
kvälj ande liklukt låg i luften».
Efter kungens död återvände
korsfararna till Europa, men mån
ga omkom under den stormiga fär
den över havet.
Vanligen omtalas korståget mot
Tunis som misslyckat, inen arabis
ka historici skriver, att Tunis var
så nära fall, att regeringen börjat
evakuera staden för att flytta till
Kairouan, då S. Louis dog. Emiren
betalade ett stort krigsskadestånd
och lovade 15 års fred.
Fransmännen hade. under beläg
ringen funnit skydd . i Carthago's
ruiner, vilket, enligt arabiska käl
lor, föranledde emiren att därefter

alldeles låta jämna Carthago med
j orden.
Till minne av S. Louis stiftades
· 1693 en fransk orden de S. Louis
och senare en parmesansk ordine
di S. Luigi. Den nu existerande
S. Louis-orden är ett självständigt
katolskt sällskap.
Av Carthago finns nu ej stort
mer än namnet kvar. Ruinerna är
så obetydliga att ett besök för de
ras skull är föga givande. Den
gamle Cato skulle vara nöjd, ty
Carthago är försvunnet från jor
dens yta. Det enda sevärda är där
Missionärernas museum vid sidan
av katedralen på S. Louis d' Anjou's
.dödsplats. Det är en pere blanc,
som med ihärdighet utgräft staden
och åstadkommit museet. En del
föremål från Carthago återfinnas
dock i Bardomuseet.
Trots den främmande miljön
känner man en stark hemkänsla
hos les peres blancs, som med sin
vita burnus och sin röda chechia
visai\ att kläderna ej spelar någon
roll, ty hos dem är · allt koketteri
uteslutet.
Det var 1877, smn Alger's ärke
biskop La Vigerie kom till Carthago
för att ordna med S. Louis' kapell,
men redan 1875 hade han dit sänt
två peres blancs för att ta hand
om de negerslavar man lösköpt.
Där upprättades ock en dispensär.
Africa's nuvarande primas, ärke
biskopen Le Maitre, som fortsätter
La Vigerie's apostlagärning, har
själv varit en pere blanc. Genom
sitt personliga inflytande hos beyen,
har han nått stora framgångar.
Under hans presidium ägde en
eukaristisk kongress rum i Car
thago 1930, med beyen som heders
president i organisationskommit
ten. Om man därtill nämner det
.faktum, att ett mycket stort antal
av de härskande mohamedanska
familjerna låter fostra sina barn i
katolska skolor, förstår man vad
Carthago's ärkebiskop betyder för
Africa's Europeisering.
A. Fl'ederici.
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C R E D O S B Ö C I( E R .
Mgr. Dr. Karl Kjelstrup :
l(ortfattet katolsk katekis
mus til bruk for skole og
hjem. St. Olavs forlag,
Oslo.
Ein kann vera uredd for eit ar
beid som Mgr. Kjelstrup tek på seg.
Ein veit det er i dei beste hender.
Det er ikkje for ingen ting han har
vunne seg vyrdnad og godhug kring
um i heile Noreg, både på katolsk
og protestantisk sida. Og kjrerast
er han for deim som kjenner han
best.
Han er ein stor talar, ein brev
salmediktar og ein klår og målhag
prosaforfattar.
Det sa seg då sjölv at det var
Mgr. Kjelstrup som måtte skriva
den nye katolske katekisma som
no trongst i Noreg, etter di den
gamle ikkje var fullt tilhöveleg
lenger i framföring og ordleggjing.
Og eg trur alle må segja, at den
katekisma han no har gjeve oss,
er eit framifrå lite bok.verk både i
innhald og form.
I fyreordet segjer han : »Den
katekismus som ber fremlegges til
bruk i skole og hjem, for voksne
og barn, har fått en annen inn
deling enn den vi er vant til fra
de bearl::eidelser av Deharbes store
og lille katekismus vi hittil har
brukt. Den er nemlig inndelt efter

de tre såkalte guddonunelige dy
der : fro, håp og kj[l',rlighet. Det
er en inndeling som finnes anvendt
i flere nyere katekismer og som,
efter min mening, frembyr visse
fordeler. Först og fremst opnår
man derved å stille disse fumla
mentale dyder i det rette lys som
de store, grunnleggende ledemoti
ver for alt som heter kristelig liv.
Dernest blir både budene og sakra
mentene sterkere betonet som de
uomgjengelige krav og de nödven
dige hjelpemidler til et nådens og
kjrerlighetens liv i Gud.»
I heile si framföring ber denne
katekisma til fullnads vitnernål mn
kor velröynd og heimevan Mgr.
Kjelstrup er i all katolsk upplrering.
Det er då heller ingen i vårt land
som har hert upp so mange konver
tittar som han, og fört deim inn i
Kyrkja. Han kjenner meir enn vel
til alle dei fordomar og all den otte
som finst imot Kyrkja hjå folket.
Det meste av det kjem av rein van
kunna. I alt som kjem den katol
ske kyrkja ved, er vankunna enno
so stor i vårt land, högt uppe og
lågt nede, at det er reint vondt å
tenkj a på. For nokre år sidan fekk
vi eit syn for segn i so måte av den
uppösingi som fru Marta Steinsvik
vekte med ei skjemdarskrift heitte
»St. Peters Himmelnökler» � med
spott i själve titelen yver eit av
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.Jesu eigne ord. Det verste var at
ho fekk ein stor lut av det stats
kyrkjelege prestekaiJet med seg, j a
ikkje ein gong den svenske erke
biskopen Nathan Söderblom heldt
seg for god til å takka henne for
denne skamlause bok.i. Ein skynar
då at det var noko anna med i spe
let eim herre vankunna - gamal
protestantisk uvilje mot Moder
kyrkja. Men nokon slik uvilj e er
det lite av kring mn i bygdene våre.
Böndene i Noreg har i grunnen
göymt på ein gamal godvilj e for
den katolske kyrk.j a, og i stor mun
tenkj er dei katolsk. Dei veit det
herre ikkje sjölv.
Det er då mykje um å gjera at
dei får upplysning um Kyrkj a på
ein klår og greid måte. Denne ka
tekisma vilde vera til stor ' hjelp i
so måte, herre ho kom ut millom
folk. Men det er ikkj e lett å få til.
Det er tj ukke murar å koma igje
nom når ein skal nå fram med ei
slik bok, og det skal sterke basunar
til å få desse murane til å falla.
Pater Lutz skriv og den eine fram·
ifrå boki etter den andre, men han
kann ikkje få bökene ut på dei
store forlagi : dei er redde for
penpetap, og kann henda endå
meir for sitt gode umdöme. Med
ein ureinsleg roman er det onnor
leis : då taper dei korkje pengar
eller popularitet.
,Ja soleis er tilstandet i Noreg
enno. Det er tungsamt. Men ein
lyt vona på betre tider.
Dm ein soleis ikkj e torer vona
at denne katekisma av Mgr. Kjel
strup kann nå ut til sers mange
protestantar, so vil ho gjera si
gode gjerning i katolske skular og
heimar, ·som ho fyrst og fremst er
etla til.
Målföringi i denne boki og i alle
bökene 11v Mgr. Kjelstrup må ein
merka seg. Han skriv bokmål
(norsk-dansk), men tek med so
mange sernorske ord og vendingar
som han synest denne målformi no
kann tola utan å brotna sunder.
Han gj er dette med fint skyn, og

stor stilkunst. I lengdi kann vi
ikkje ha tvo skriftmål i Noreg hel
ler. Dansken. har ikkj e sine livs�
röter her i landet, og må ein gong
sleppa yvertaket sitt i bokheimen
vår. Difor må norsk-dansken noko
etter kvart sameina seg med ny
norsken : retta seg so mykje som
råd er etter setningsbygnaden og
rytmen i folkemålet og taka upp
gode norske ord og vendingar. Det
er dette Mgr. Kj elstrup gjer på
slik ein god måte.
Lars Eskeland.
Som F&drene bad. Old-·
kil'kelige Bönner, samlede
og fordanskede af Peter
(Paulus-Kred
SchindleJ'.
sens Skrifter. Serie III.
Nr. 1. 1935. 107 Sider.
Stift hreftet.)
Bogens titel angiver nöj agtig
dens indhold. Mange vil vistnok
glrede sig ved å stifte bekendtskab
med de gamle lödige bönner, der
alle stammer fra kirkens seks för
ste århundreder og hovedsagelig er
taget fra de oldkirkelige liturgier.
De gamle bönner er gengivet i et
11 nderligt, halvt middelalderligt
dansk, som det i höj grad er en
smagssag, om man synes om eller
ej . I undertegnede anmelders örer
har både stilen og sproget en una
turlig og utiltalende klang, saledes
som nogle få citater måske vil få
en eller anden til å gi ham ret i.
På sidy 46 hedder det f. ex.: »Thi
beder vi hellig Maria, Jomfru for
stedse, Sankt Mikael 1Erkeengel;
hellig Johannes hin Döber o. s. v.»
-- på side 4 7: » Du, ·som borttager
Verdens Synder, tag vor Bön
imod ! » - på side 49: »I Ydmyg
heds Aand og med sönderknust
Hjrerte vorde vi modtagne af Dig,
Herre» - på side 69: » Vi love
Dig, Gud, og kendes Dig Herre
at vrere» ( Te Deum). Det ly-.
der heller ikke godt å kalde vor
tj eneste af den hellige Trefoldig
hed for en »rerbödig» tjeneste. Or-,
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det »glorvrerdig» om Gudsmoder
har heller ingen god klang; heteg
nelsen »glorvrerdig» kaster snarest
et lidt latterligt skrer over en per
son, der er störst i egen indbild
ning. Stavemåder som »Hrernede»
for »Her nede» og »da.\rfor» i ste
det for »derfor» er absolut ikke
nogen lettelse eller berigelse for or
tografien. Og ganske overflödige
er de to ens vokaler i ord som
»viise» og )>eenbaarne» og >>Een
hed » ; de vilde, skrevet med kun
een vokal, slet ikke kunne udtales
anderledes. Sammenblandingen af
fraktur og antikva på titelblade og
i overskrifter ser ligefrem hres
lig ud.
Niels Hansen,
cand. mag.

Das vollständige römi
sche Messbuch lateinisch
und deutsch. Herders Ver

lag. Freiburg im Breisgau.

Denna bok hör inte till de van
liga skrifterna som insändas för
recension. Man förstår lätt detta
redan av titeln. En bok som omöj
ligen kan kritiseras, endast vördas,
älskas och beundras. Det är nu
över femtio år sedan benediktiner
m1mken Anselm Schott skrev ett
brev till Herders förlag för att
fråga om detta ej skulle vara vil
ligt att utgiva en mässbok med la
tinsk och tysk text eller förebild
av den Missel des fideles, som ut
givits av benediktinerna i .Mared
sous. Detta förslag blev antaget
och gjorde stor lycka. Boken ut
gives nu i sin fjärde upplaga. Dess
utom ha åtskilliga besliiktade böc
ker utgivits av Herder, mässböcker
för skolbarn, för barn i högre sko
lor, ,för svagsynta, som blott kunna
läsa stora bokstäver o. s. v . . Alla
kallas de för Schott, Schott N :r 1,
Schott N :r 2 ända upp till Schott
N : r 8.
Den föreliggande boken förtjä
nar högt beröm. Den är utgiven
av munkar . i det stora klostret

Beuron. Detta märker man också
på den kärleksfulla omsorg och
väldiga flit som möjliggjort ett så
dant resultat. Här ha vi ett mo
dernt exempel på hur ett kloster
arbete kan bli, byggt på flera skick
liga och ivriga länders goda sam
verkan. Också den som icke alls
är fackman på området förstår lätt
vilka tekniska svårigheter som måst
övervinnas, innan man lyckats få
en . liten behändig bok av des sa
1,500 sidor. Även det uttrycksfulla,
högtidliga men samtidigt lediga
språket i bokens tyska översätt
ning av mässtexterna har redan
väckt uppmärksamhet. Här finns
intet av de styva, onaturliga lati,
nismerna, som ofta förekommo
förr i tiden i dylika arbeten.
Bokens namn är icke vilseledan
de. Vi finna verkligen här det full
ständiga M1ssalet. Också de nyaste
festerna äro medtagna. överallt
finnas · rubriker för lekmannen,
ofta med ingående förklaringar av
de olika festernas karaktär, ibland
också med intressanta historiska
notiser. Boken börjar med en kort
förklaring av det heliga mässoffret,
en framställning av kyrkoåret och
praktiska vinkar för mässbokens
bruk. Mot slutet finnes ett tillägg
med vackra kommunionböner och
andra andakter fastän fö11fattarna
ivrigt framhålla, att den bästa
kommunionförberedelsen är att föl
j a mässans egna böner då de tro
ende i regel kommunicera under
mässan. Till allra sist följer ett Ky
riale för das V olk, också detta för
sett med upplysande förklaringar.
En dylik bok är en verklig skatt
för varje praktiserande katolik som
förstår tyska språket. Den borde
icke blott användas i kyrkan utan
också i hemmet. En bättre andakts
bok kan man knappast önska sig.
Vilken glädjekälla är icke Kyrkans
heliga liturgi. Ju mer man lär kän
na och förstå den, desto mer lär
man älska den. Priset (9 Mark80)
måste kallas billigt, när man tän
ker på hur mycket man får för
dessa pengar. Det har naturligt-
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vis blott möjliggjorts genom upp
lagans storlek och - kanske ock
så
medarbetarnas idealism.
Också under nu rådande valuta
förhållanden gör den liturgiskt in
tresserade katoliken i våra skan
dinaviska länder en i alla avseen
den god affär, om han skaffar sig
denna fullständiga och förklaran
de mässbok.
B. D. A.
Willa Cather : Dpden hen
ter /Erkebiskoppen. Paa
Dansk ved Ingeborg Sime
sen.
Gyldendalske Bog
handel� -Nordisk. Forlag.
K�bc:mhavn 1934.
Danskarna äro påpassliga över
sättare av utländsk litteratur. Den
vägen ha många aktualiteter till
först nått Skandinavien. Under
stundom har där också kommit så
dant, som för nordiska katoliker
är av· intre.sse. Så senaste höst, då
Gyldendals förlag sänt ut i dansk
översättning den amerikanska för
fattarinnan vVilla Cathers Death
comes for the Archbishop, publi
cerad på originalspråket redan
men för övrigt skäligen okänd
utanför den anglosaxiska världen.
Med detta arbete, som i Amerika
sålts i 1/4 miljon exemplar, eröv
rade
Amerikas
författarinnan
främsta litteraturpris, Pulitzer
priset.
Bokens prolog utspelar sig i en
villa nära Rom, där tre kardinaler
och en missionsbiskop Herrens år
1848 diskutera missionens ordnan
de i Nya Mexiko, som nyligen an
nekterats av Förenta Staterna. I
nästa kapitel förflyttas vi redan
till den nyutnämnda apostoliska
vikarien biskop Jean Marie La
tours och hans vän fader Joseph
Vaillants kamp mot natur och
människor. De båda unga frans-

männen ha kommit från det blom
strande Auvergne för att utbreda
Kristi lära i den Nva Världen. Ett
helt år har resan· tagit från den
amerikanska östern genom otaliga
faror. och vedermödor till Santa Fe,
det nya vikariatets huvudort. Men
här möta svårigheterna på allvar.
Det är de båda vännernas nära
nog tröstlösa strid mot vildmarken,
avstånden, människornas okunnig
het, misstrogenhet och egoism, som
boken skildrar. Ypperliga natur
bilder växla med fina psykologiska
teckningar. Utan att vara någon
pejlare av människosjälens mest
dolda djup kommer författarinnan
läsaren att . minnas både den gam
la mexikanska prästen fader Mar
tinez, som vägrade att foga sig i
den nya ordningen, utan fortsatte
att leva sitt hedniska liv, den tyst
låtna och trohjärtade indianska
tjänaren Jacinto och de båda frans
männen, som mitt ute i vildmar
ken sökte utforma livet som man
gjorde det i hemlandet. Här och
där skymta även historiska per
soner, som spejaren Kit Carson.
Utan framsteg var icke den kamp
som Jean Marie Latour förde för
Kyrkan och civilisationen. Han
vann auktoritet över de mexikan
ska prästerna, han besegrade infö
dingarnas misstrogenhet, själv blev
han både biskop och ärkebiskop.
Och innan döden kommer får han
se sitt livs dröm gå i fullbordan,
då katedralen i Santa Fe blir verk
lighet.
För skandinaviska katoliker är
icke minst miljön intressant. Vi
leva ju själva i kristenhetens ut
marker, om icke så helt i periferi11
som i New Mexico. Men många av
de frågor, som framställa sig vid
l äsningen av en bok som Willa
Cathers, förefftlla oss dock förun
derligt bekanta. Vad boken för
tjänar, är spridning.
J. G.
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Kardinal Gasp,arris livsverk.

I kardinal Pietro Gasparri, som
den 18 november 82-årig ingick i
den eviga vilan, har Kyrkan för
lorat en av de mest betydande pur
purbärarna, skriver D :r Alfred
Missong, Wien. Gasparri var en
seklär hierarkgestalt, en enkel
from präst och tillika en framstå
ende lärd och en världsvan diplo
mat. Knappast något annat kän
netecknar så Gasparris mänskliga
personlighet, som den gravsten,
vilken den till den näst högsta
kyrkliga värdigheten uppstigne
bondsonen från Ussita själv låtit
sätta och förse med inskrift. På
hans hembys Campa Santo står ett
gravmonument med inskriften :
»Här vilar kardinal Pietro Gaspar
ri, född den 5 maj 1852, död . . .
Bedjen för honom ! » Mitt i livets
och · arbetets hets tänkte den store
kyrkofursten så intensivt på allt
jordiskts förgänglighet, att han lät
uppställa sin egen gravvård som
en manande erinring för sig själv
- icke i Rom, där han umgåtts
med tidens ledande statsmän, utan
i · sin lilla hemby i Apenninerna.
Vilken kärlek till fädernebygden
röjer icke detta ! »Reichspost» i
Vlien skrev i sin minnesruna över
honom bl. a. : »Det fanns för ho
nom icke något större nöje än att
leva i Ussita som bykaplan mitt
bland bönderna. Där bad han ro
senkransen med sina många brors
barn och deras barn, där hälsade
han på folket i osterian vid deras
kort- och bocciaspel och blev skilje-

domare i deras sinå bystridigheter.
Också denne andliga jätte hämtade
sin kraft ur den lantliga hembyg
dens jord.»
Som rättslärd, som på 14 år s1rn
pade den nya kyrkliga lagboken,
och som diplomat, som genom·
förde lösningen av den romerska
frågan, tillhör · Gasparri världs
historien. Sina teologiska studier
. hade han begynt i Nepi och full
bordat i Rom. Deri första veten
skapliga lagern förvärvade han
som lärare i kanonisk rätt vid det
nygrundade »Institut Catholique»
i Paris. Här verkade han under 18
år -- från 1890 till 1898 - och
lade grunden till sitt rykte som
kanonist. 1891 utkom hans hand
bok i kyrklig äktenskapsrätt, 1893
hans bok om prästvigningen, 1895
hans bok om anglikansk vigsel och
1897 ett betydande verk om den
heliga eukaristien, Under dessa år
i Paris, som han alltid räknade till
sitt livs skönaste, påbörjade Gas
parri dessutom sina studier i kyr
korättens källskrifter, varav resul
tatet många år senare kom till ut
tryck i det flera band omfattande
verket »Codicis Juris Canonici
Fontes».
Under det därpå följande decen
niet finna vi Gasparri, som under
tiden blivit titulärbiskop, som på
ven Leo XIII : s förtroendeman på
ansvarsfulla diplomatiska poster.
Han var verksam som apostolisk
delegat i Peru, Equador och Boli
via, . sedan som sekretera�·e i kon
gregationen för utomordentliga
kyrkliga angelägenheter.
Hans
verksamhet i de sydamerikanska
staterna gav honom rikliga tillfäl
len att · visa prov på sin diplomati
ska skicklighet. Det lyckades ho7
nom att åvägabringa det så kalla
de sydamerikanska konciliet, en av
nyare tidens . viktigaste partikulär
synoder, vidare att i Peru uppnå
samförstånd mellan kyrka och stat
i lagstiftningsfrågor beträffande
äktenskapet och att förmå Brasi�
lien trots den där existerande skils-
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mässan mellan stat och kyrka att
bibehålla de diplomatiska förbin
. delserna med den heliga Stolen.
Som sekreterare i kongregationen
för utomordentliga kyrkliga ange
lägenheter upplevde han på den
mest framsfrjutna post den stora
kampen mellan Frankrike och den
heliga Stolen, vilken utbröt till
följd av den franska lagen om
skilsmässa från Kyrkan. 'Den san
nerligen icke lätta uppgiften att
avvärja de värsta utslagen av den
franska kulturkampen löste han
med verkligt mästerskap. 1903
övertog Gasparri med bibehållande
av sitt ämbete i kongregationen för
utomordentliga kyrkliga angelägen
heter sekreterareplatsen i kom
missionen för kodifiering av den
kanoniska rätten. Fyra år senare
förlänade honom påven Pius X
purpurn i rättvis uppskattning av
hans stora förtjänster.
Året 1903 medförde en ny vänd
ning i Gasparris liv. Han började
.då ånyo ägna ,sig åt sina kyrko
rättsliga studier. Genom 14 års
outtröttligt arbete, varom han själv
blott få dagar före sin död berät
tade på den internationella katol
ska juristkongressen i Rom, ska
pade han den nya kyrkliga lag
boken, vilken påven Benedikt XV
lät utgiva under världskriget (år
1917) . Därmed presterade kyrko
fursten ett kanoniskt arbete, som
är utan motsvarighet i kyrkorät
te�s historia, ja, i rättens historia
över huvud taget. Så mycket mera
beundransvärd är denna: prestation,
som Gasparri icke odelat kunde
ägna sig åt kodifieringsarbetet, på
vars fullbordande nästan ingen
vågade hoppas. 1914 kallades han
.till chef för statssekreteriatet av
Benedikt XV, alltså till en uppgift,
som under världskriget och även
under den första efterkrigstiden
ställde · de högsta fordringar på sin
man. »Reichspost» karakterisera
de denna epok i Gasparris liv ( den
varade till 1930) på följande sätt:
» Dep. heliga Stolens diploma,tiska

,position hade i synnerhet efter
Italiens .inträdande i kriget blivit
ytterst brydsam. Nästan avskurna
från förbindelse med centralmak
terna lyckades Benedikt XV och
Gasparri att också i de svåraste
tider bevara ,fullkomlig neutralitet
och att· under alla de · fruktans
värda åren göra den: heliga Stolen
till en fridens och :i:nänniskokär
lekens boning. Ett bevis på Vati
kanens fullkomliga neutralitet är,
att den blev misskänd av chauvi
nisterna å båda sidor. · Det var en
tragik för hela mänskligheten, att
Benedikt XV:s frrdsappell, som
genom kardinai Gasparri tillställ
des de krigförande · staterna, för
klingade ohörd. Så mycket . fram
gångsrikare var påvedömet i · om
sorgen om krigets nödlidande of� ·
fer, om de tillfångatagna, om trans
porterandet av utväxlade invalider
o. s. v.; i karitativ hjälpverksamhet
bland Europas plågade folk gick
Vatikanen till yttersta gränsen av
det möjliga. Efter kriget stöd kar
dinalen inför en ny svår uppgift.
Fredsfördragen hade icke blott
medfött väldiga territpriella för
ändringar utan också skapat nya
stater, med vilka Vatikanen hade
att träda i diplomatisk förbindelse;
i flera nya stater gällde det att
först införa hierarki. Under ingen
annan epok i Kyrkans historia
hava så många konkordat blivit
slutna som under åren efter kri
get». Genom Gasparris vittskådan
de politik utbyggdes den heliga.
Stolens internationella förbindelser
på ett överraskande sätt. Antalet
diplomatiska representationer vid
Vatikanen
under
fördubblades
hans ämbetstid som statssekretera
re och nuntiaturerna mångdubbla
des. Gasparri fick vara med om
att avsluta icke mindre· än nio
konkordat, resp. konkordatliknan
de överenskommelser. Vid 77 års
ålder utförde den påvlige »utrikes
ministern» · sin största bragd, av
slutandet. av lateranfördraget, den
na den nyare kyrkohistoriens vik-
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tigaste händelse, varigenom »den
romerska , frågan» bragtes ur värl
den och den heliga Stolens suve
räµa rättsställning erkändes och
betryggades.
Gasparris livsverk hade därmed
nått sin höjdpunkt, men det var
icl<,e _avslutat. 1930 frånfrädde kyr
kofursten ledningen för statssekre-·
tariatet, men han blev därför icke
o'verksam. Hans huvudsakliga in
tresse gällde nu kodifieringen av
den orientaliska: kyrkorätten, som
påven Pius XI anförtrott den be
prövade kyrkorättslärde, Kodifie:.
ringsarbetet har redan fortskridit
avsevärt, men är änmi långt ifrån
sin fullbordan. Det behövs en per
sonlighet med samma arbetsiver,
samma hängivenhet för verket och
samma juridiska sakkunskap för
att
detta
kyrkorättsreformens
andra stora vetk lyckligen skall
bliva slutfört.
Med gyllene bokstäver står nam
net Pietro Gasparri inskrivet i . den
s_tridande Kyrkans minnesbok.

Matt Talbot -- det 20:de sek
lets helige arbetare.
Under titeln »La Lumiere ouvri
he» har det . bekanta Parisförlaget
Desclee de Brouwer et Cie. beslu
tat utgiva en ny serie sociala böc
ker, vars första band nyligen ut
kommit, utgörande en av Jacques
d'Ars gjord översättning av Sir
Joseph A. Glynns biografi om Matt
Talbot. Om denna serie meddelar
förlaget : »Allt mer och mer drages
uppmärksamheten till arbetarvärl
dens problem. · Påven Pius XI : s ord
vid en audiens, . då han mottog uriga
kristna arbetare från Frankrike,
borde ge anledning till de allvarli
gaste betraktelser. Orden · lödo:
»Det nittonde ·århundradets största
missräkning är, att Kyrkan faktiskt
arbetarvärlden>>.
Ett
förlo1;at
sådant uttalande måste bliva en
äggande maning för det 20 :de sek
let. Därför hava förläggarna Des
clee de Brouwer & Cie, som med in-

tresse följa alla tecken på andlig
panyttfödelse, våg:1t experimentet
att j ämsides med utgivandet av lit
terära och filosofiska verk giva
plats för en helt ny bokserie, vilken
skall hava till syfte att framlägga
studier och dokument; som till all
mänheten kunna förmedla en mera
omedelbar, klar och fördjupad upp
fattning av vad som kan vara arbe
tarvärldens uppgift i kristligt avse
ende. I den samling, vars första
band nu utkommit, skola sociolo
giska studier och biografier om
växla. Nämnda band handlar om
den irländske arbetaren Matt Tal
bots (född i Dublin den 2 maj
1856 och död den 7 juni 1925)
ödmjuka och beundransvärda liv».
Det andra bandet i »La Lumiere
ouvriere» blir en fransk översätt
ning av professor Götz Briefs bok
om proletariatet. Förordet till Matt
Talbots biografi är författat av
Fram;ois V euillot, som . i en l�ort
uppsats i »La Croix» på följande
sätt karakteriser::J.t den helgonlike
irländske arbetaren: »Som arbetare
--:-- någon tid var han murare, sedan
byggnadssnickare - isolerade sig
Matt Talbot aldrig från sina arbets.
kamrater; han var bland dem all
tid en god kamrat, men i sin själs
innersta var han annorlunda än de.
Han späkte sin kropp som de mest
heroiska asketerna och levde ett
böneliv som de största mystikerna.
Så visade han, att det är möjligt
att förena det enklaste arbetareliY
med den högsta dygd.» Irlands
katoliker yänta på Matt Talbots
snara saligförklarande ; om det en
gång blir verklighet, då har arbe- .
tarvärlden i 20 :de århundradet ett
helgon, som i mer än ett avseende
kan jämföras med timniermannen
S:t Josef.

Katolska jubileer under 1935.
>>La Croix» har i ett a'v sina se
naste nummer lämnat e1i intressant
översikt över · de viktigaste . katolska
minnesdagarna under detta år. · I
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främsta rummet nämner »La
Croix» 100-årsdagen av den helgon
like påven Pius X:s födelse den 2
juni 1935. Tidningen erinrar sam
tidigt om att i påvens födelsestad
Riese ( biskopsstiftet Treviso) stora
högtidligheter komma att äga rum.
Den 25 november infaller 400-års
dagen av ursulinordens grundande,
vilken orden instiftades av den
heliga Angela Merici och i våra ·
dagar med sina 6,500 medlemmar
är utbredd över hela världen. Sam
tidigt nied 400-årsfesten firar or
den 35-årsminnet av sin »konsoli
dering». Ursprungligen var varje
ursulinkonvent oavhängigt och
autonomt. Påven Leo XIII uttala
de 1898 en önskan om de enskilda
konventens sammanslutning under
en gemensam ledning. Denna ön
skan tillmötesgicks två år senare.
England kommer att den 27 maj .
begå 1200-årsminnet av Beda den ·
Ärevördiges död. Helgonet, . som
här titeln kyrkolärare, skall . av
denna anledning firas framför allt
av benediktinerna. Ett annat jubi- .
leum i det katolska England blii'
årsdagen av den salige Thomas
Mores martyrdöd, som den 6 juli ·
1535 avrättades, och vars helgon
förklaring begärts av tusentals en-.
gelska katoliker. Det katolska
Frankrike begår · åminnelsen · av
den helige Alkuin, som föddes i ·· ,
York 735. Som teolog och diktare
har denne lärde, som vår lä1:ai.'e ,
för Karl den stores söner, inlagt
stora förtjänster om det väster
ländska kulturlivet genom förmed
landet av det kristligt-antika and
liga arvet till frankerna. Närmare
än denna minnesdag ligger för det
nutida katolska Frankrike minnet
av införandet av det allraheligaste
sakramentets utställande på Mont
martre (1 augusti 1885). Ärke
brödraskapet av Jesu allraheligaste
hjärta var det, som införde detta
vackra bruk. Ungern och Tysk
land högtidlighålla 1935 minnet av
lantgrevinnan Elisabeths av Thii
ringen helgonförklaring, vilken

ägde rum den 26 maj 1235 gei10111
påven Gregorius IX. · Vidare är det
i år 1400 år sedan den helige Aga
pet I valdes till påve. Det år; han
valdes ( 535), ägde konciliet i Kai'
tago rum, det sista i Kyrkans äro
rika historia i Afrika, som skänkt
världen en Tertullianus, en helig
Cyprianus och Augustinus, en he
lig Perpetua, Felicitas och Monika.

Växande intresse för katolsk
filosofi i U. S. A.

Av en redogörelse, som j:>ater
Frarn;ois Talbot S. J. nyligen läm
nat i den katolska veckotidskrif
ten »America» angående ett före
drag i New York, av Jacques Mari
tain om den katolska filosofien,
återgives här .följande: »Åhörarna
- mer än ett tusen deitagare hade
kommit tillstädes - utgjorde en
verkligt : ·utvald krets. Detta gav
dem av o.ss nytt mod, som redan
börjat allvarligt tvivla på att den
kåtolska ·· filosofien under den se
naste tidens fruktansvärda andliga
förvirrip.g · ,skulle kunna påräkna
att vinna framgång i detta land.
, Vår pessimism syntes hittills bestyrkt gen,0111 två fakta: katoliker
nas intresselöshet för tidens and
ligt-filosofiska riktningar och sfrä
vandena för kulturlivets förnyelse
i I{yi'lrnns anda. Våra nyligen
gjorda . erfarenheter ha visat, att
den katolska tanken, klädd i den
µioderna tidens språk, mer och
mer beaktas i icke-katolska kret
sar och bland bildade katoliker
röner förståelse och uppskattning:
Vid föredraget var nästan hela fi
losofiska fakulteten vid universite
tet ( icke-katolskt) närvarande,
män, som länge levt i t,·on, att ka
tolicismen icke hade något att bju
da ett modernt sinne och icke var
i stånd att bemästra nu�ida pro
blem. Dessutom syntes professorer,
lärare och studenter från de mest
skilda icke-katolska läroanstalter,
liksom vetenskapsmän och skrift
ställare, som lärt känna katolsk
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an.�lighet genom J; Maritains skrif
ter. · Men näsfan ännu mera · över
raskad var jag av att - vilket j ag
aldrig vågot hoppas - mer än 500
ledande katoliker skulle ådaga
lägga så stort intresse för en filo-

sofisk framställning. Under de se
naste 15 åren, som j ag varit i
New York, har jag aldrig förut sett
en så utvald katolsk krets försam
lad. Det hela inger stora förhopp
ningar för framtiden» .

R Ä T T E L S E.
I Credos Januarinummer, sida 12, i ar
tikeln, om den Kristna Falangen förekom
mer ett misstag av namn. Det skall vara
Francois Mauriac och icke Andre Mau-

rois, vars omvändelse beskrives. Francoi's
Mauriac har nyligen skrivit en bok om
»Le Jeudi Saint», (Skärtorsdagen ) .
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Sacken, Mörby, Lrege P. H. Perch, Tistrup, Jylland. Baronesse
E. RosenJjrn-Lehn, Roskilde. Kandidat E. Sandqvist, Stockholm.
Herr Per Skansen, Oslo. Fröken K. Sparre, Sankt Olof. Pater D.
Steidl, Odense. Fru S. Stjerneswärd, Widtsköfle. Pater Bernhard
Stockman, M. S. F., Harstad. Pastor Doktor Theol. Arne Olav Sund,
TS11nsberg. Kyrkoherde Jos. Theeuwes, Hälsingborg, Lektor, frk.
Antonie Tiberg, Oslo. Fru Sigrid Undset, Lillehammer. Pater supe
rior . Cyprian Witte, SS. CC., Molde.
Hiil singhorg 1 9 3 5 , Aktiebolaget Boktryck.

