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Hiistngtt

frd.n Petrus de Daciafiitlaget

Mdssboken pd latin och svenska:

Del I: Advent - jul - tiden efter trettondagen.
Mjukt band i riid eller svart plast.

Den ny6versatta m?issboken tar hbnsyn till de liturgiska re-
formerna" Mtissans ordinarium, texter fiir sdn- och helgdagar,
hdgtider av f6rsta och andra rang samt fester fdr svenska hel-
gon har medtagits" Praktiska anvisningar om mbssan, inled-
ningar och fdrklaringar underliittar anvandningen'

Miissans ordinarium. Srirtryck ur ftuegdende. Pris kr" r: 5o

Paillard-Bechman: Om konsten att be rosenkransen.
Pris kr. 7;5o

Pater Paillhrd har skrivit inledningskapitlet om biinen och ger

diirefter en praktisk orientering" - F6r varje mysterium har
han valt texter ur bibeln och liturgien, vilka tillsammans med
Kaj Beckmans vinjetter i rena linjer och uts6kt fiirgskala, vill
hjiilpa oss i vir meditation.

Syster Catharina Broom.i o.p.: Bilder ur Kyrkans historia.
Pris kr. 5::

Ftir skolbarn enligt rekvisition av liirare kr. 3:5o
Kyrkohistorien framstiilld pe ett medryckande och lbttfattligt
sett med intressanta'arbetsuppgifter" De flesta bildema har
hiimtats frAn svenska kyrkor och museer. - Aven vuxna kato-
liker kan ha stor nytta och gladje av denna bok. 
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FöRORD

På kungl. Biblioteket i Köpenhamn finns en gnmmal, ytterst intressant handskrift,'
som berättar om franciskanordens sista kampfulla fu i Danrnark. (Till Danmark hörde
ju den gången också Skåhe, Halland och Blekinge.) Den iir sktiven omkring är 1134
och avfattad på latin. Den utgavs i tryck först efter )20 år av den fördomsfrie pro-
testantiske historieforskaren H. Knudsen,' Den har en gång i sin helhet översatts till
danska.t

Denna >Krönika om franciskanernas ut&ivande från deras kloster i Danmarkn är
ett gripande dokument om den vikande tons hjälteaodiga kamp, men också en av de
viktigaste källskrifterna om den skånsk-danska reformationstidens historia och visar
den framträdande roll franciskanorden spelade däri.

Vem författaren till Utdtianingshriirihan dr har länge varit ett ömstritt problem.
Men genom kand. mag. Jörgen Nybo Ramussens ingående arbete kan numera med
bestämdhet fastslås, an huvudförfattareo lir identisk ned den i det utförliga Malmö-
kapitlet omtalade vice-guardianen, broder Jakob Johaossen (Hansen), en av den danska
franciskanprovinsens största och inuessanaste personligheter. Samme broder Jakob
blev 1537, vid franciskånernas fördrivande från Danmark, vald till deras siste ledare,

och från Mecklenburg i Nordtyskland styrde han ett par tre år sina fördrivna bröder.'
Hertig Albrecht VII gav här en fristad Lt miloga landsflyktiga danska katoliker. Men
efter 1543 möter vi sarnme brodet JaLob som Eissioniir i Mexico under namnet Ja-
cobo Daciano.u Han utförde där ett guodliiglgande arbete fcir den katolska tron bland
indianerna och förde en oförvägen kamp mot kolonisatörernas utnptjande av india-
nerna och de kyrkliga myndigheternas awaktande hållning till problemet om deras
kristna likaberättigande och räa till sakramenteo. Så blev broder Jakob från Danmark
av försynen utvald att bliva en av deo som fick förvetklige det rbudskapu Vår Fru
af Guadalupe 1531 gav Mexicos indianer." Än i dag iiras och vördas broder Jakob i
Mexico )som ett kanoniserat helgon'. Som bevis på hans legendariska helighet kan
nämnas, att folket där ännu sarnlar blad av ett träd, som broder Jakob skall ha plan-
tärat, och gör därav rhelbregdagörande dekokterr.

Om Utd.rianingskrönikans tillförlitlighet som histotisk hälla råder intet tvivel ens

bland moderna protestantiska förfaaare. Dårom säger Regisuator H. Knudsen i för-
ordet till sitt ovannämnda arbete: ,Vor Krönike er uden Tvivl sammensat af öjen-
vidners Beretninger, som af Ändre ere nedskrevne kort efter at de fortalte Begiven-
heder vare forefaldne., Och om författarna säger han i samma förord: "Af vor Krö-
nike läre vi dem at kjende som fromme og nidtjiire Tilhängete af den gamle Kirke
i dens Forfölgelsestid, og deres Beretniogers S4odsynlighed vil give dem det Vidnes-
byrd, at de under deres Forfatterarbeide have givet Sandheden Ären .. Med Hensyn
paa de fortalte Facta, forsaavidt Referenterne derom kunde have sikker Kundskab, kan
deres Trovärdighed neppe med mindste Grund drages i Tvivl.r Och Gösta Johannes-
son säger att Krönikan i regel tillmätes en högt våirde som historisk källa, som på
viktiga punkter lagts till grund för fraoställningar av den danska kyrkoreformationens
historia.

Kröniäan bestfu av en kott inledniogsbön, en inledning och 15 kapitel, som vart
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och ett behandlar ett klosters iide. Kapitlet om Malmö klosret är det längsta och om-
fattar cirka en tredjedel och de sydsvenska klosuen tillsammans mer än halvdelen av
hela Krönikan Malmökapitlet är intressant och spännande i sin detaljerade och dra-
matiska skildring, vilket förklaras av att det dr slrivet av ett ögonvittne, dåvarande
viceguardianen i klostret, broder Jakob, som spelar en central roll i själva berättelsen.
Malmö utgjorde centrum för reformationsarbetet i östra Danmark liksom Viborg i
västra och Haderslev i södra delen av riket, Redan 1526 verkade lutherska predikanter
i Viborg och biskoparna skrev varnande herdabrev till stadens borgare. Att framgången
härav blev ringa visar UtdrianingsArönikans Viborg-kapitel, som också har broder

Jakob till författare, Ystad-kapitlets skakande skildring är skriven av lektorn i Näst-
veds kloster, broder Erasmus Olsen. Åv stilen och det dåliga latinet att döma har
händelserna i Halmstad skrivits av en tredje person,

Det kan här vara på sin plats att anmärka att den segslitna traditionen om broder
Jakobs övergång till lutherdomen och hans giftermål med Ålbert Swanns änka i alla
stycken visat sig ohållbar enligt ea ännu icke uyckt arbete av Nybo Rasmussen och
Pinborg, som välvilligt ställts till mitt förfogande.

Språklärare Knud Kinzi, Köpenhamn, har haft älskvårdheten att ingående granska
översättningen

Vid utarbetandet av noter och kommentar har kand. mag. Jörgen Nybo Rasmussen
varit mig behjälplig, liksom han i nedanståeade artikel kommer att inpassa tl*d.ri.u-
ningsArönikan i sitt historiska sammanhang.

fr Agostino M. Lund.in ofrn

NOTER OCH KOMMENTÄRER

' Ny Agl. Sarnl. Nn 276. 8.
2 Kirhebist. Sarnl. I, Kbhvn 1851. 

- M. Cl. Genz: Stiptores min. hisr. Danicae, lI,
p. 125 tf.

" Dansh Kirketidende,6. Bind, Kbhvn 1851.
n P. D. Steidl i. Credo L929: 167 ff.; L935: 245 ft.; 1936: 222.
u Arcbiao lbero-Americana, Madrid 7922.Tom. ll, p. )9) f. Beristain y Souza: Biblioteca

Hi.tpano-Anzericana Septentrional, 2. uppl. Amacameca 188J, tom. I, p. )71. - Hist. tid-
skrift X[,6. - Johannes Lindbäk: De danshe FrancisAanerklo$re. Kbhvn 1914. - Skiby-
AröniAen (Paulus Heliae), A. Heise, Kbhvn 189G-91. - Kirhehist. Saml. 1948-tO. -Gösta Johannesson: Den sAåuka kyh,an och rcforrnationen. - Perrus Oiai: Gertz ovann.
arb. p. 301.

o Franciskanerna kallades i Norden gråmunkar eller gråbrödet i motsättning till domini-
kanerna, som kallades svartbröder. Deras officiella namn är Fratres minores, mindrebröder.
De kom rcd.an l2j2 till Norden och fick sitt första hus i Ribe i Sönderjylland. Därefter
spred sig orden med förvånande hastighet över hela Norden. Redan före l%9 är de nor-
diska länderna en organisatorisk eohet, kallad Provincia Dacia, med en gemensam ledare,
provinsialminister. Omkring 1520 var franciskanklostrens antal 50; varav 28 danska, 13
svenska, 6 norska och 3 finska. Av allt deaa lämnade lJ00-talets kyrkorevolution nästan
intet kvar.
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ORIENTERANDE INLEDNING

År 1517 öppnade den tyske augustinmunken Martin Luther en teologisk

debatt om avlatshandeln. Denna skulle få oväntade följder. I enlighet med
tidens sed öppnade han debatten med att formulera sina påståenden i en rad

teser, som han spikade upp på dörren till ITittenbergs slottskyrka.
Det som gav denna debatt viiddshistorisk betydelse v^r, att den unge teo-

logen i försvaret för sina påståenden visade en så stor självsäkerhet, att han
inte tog dem tillbaka ens, när man visade honom, att de på vissa punkter
stred mot hela den katolska kyrkans lära. Den logiska följden härav var, att
han blev dömd för kätteri, och hans sak skulle väl därmed ha varit utagerad,
om inte andra krafter hade gnpit in och hindrat den normala rättsordningen'
i det katolska tyska kejsardömet. Dessa ktafter var en rad nordtyska furstar,
först och främst Fredrik den vise av Sachsen, senare även Filip, av Hessen

och Albrecht av Preussen m. fl. Bakom \Tartburgs tjocka murar hölls den
upproriske munken i förvar, owivelaktigt för att slottsherren ville se vilka
nya möjligheter hans rörelse kunde föra med sig och vilka fördelar den kunde
ge. Luther blev en bricka i Fredrik den vises planer på att öka sin makt över
sina undersåtar gentemot kejsaren. Luther å sin sida fick i gengäld personlig
säkerhet och tillfälle att uweckla sina teologiska ideer. Denna allians mellan
Luther och de världsliga furstarna blev den drivande kraften i det stora uppror
mot kejsare och påve, som skulle utbreda sig över hela Nordeuropa och åstad-

komma den splittring av den gamla kristenheten, som vi ännu i dag begråter.
Att detta kunde ske berodde framför allt på att så många katoliker hade

svikit sin tro och glömt de ideal, som Kristus uppfordrar dem att förverkliga
i sin kyrka. Katolikernas viirldslighet, vantro och självrådighet var den jord-

mån vari lutherdomen alltför lätt visade sig kunna slå rot, då prövningens
timme slog.

I den dansk-norska monarkien var situationen nära besläktad med f<;rhål-

landena i Nordtyskland. Redan den på en gång tyranniske och reformivrande
Kristian II kallade på prw några lutherska predikanter till Danmark. Detta
försök varade dock icke länge och kom bloa den misstämning mot konungen
att öka, som 1523 slutade med öppet uppror mot honom. Kristian II måste

fly, och Frederik I följde honom på tronen efter att först ha avlagt ed på att
vilja bevara Danmark som ett katolskt land. Denna ed höll han dock endast

ett par är. 1526 b<irjade han avslöia sia lutherska sinnelag genom aft t.ex.
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Jtirgen Nybo Rasm*ssen

bryta den eukaristiska fastän och gifta bort sin doaer med en avfallig munk,
Ålbrecht, tidigare stormdstare för Tyska orden. Denne hade blivit lutheran
1525 och hade därefter omdanat sin ordensstat till ett v?irldsligt hertigdöme,
senare mycket känt under nzrmnet Preussen.

Trots riksrådets och de katolska biskoparnas protester sökte Frederik I
fr. o. m. nu att med alla medel gynna lutherdomen i Danmark. Den katolska
kyrkan svek han först genom att hindra den av påven erkände ärkebiskopen
av Lund, Danmarks primas, att tillträda sitt Zimbete. Detta överlämnades i
stället åt en marL som var helt beroende av konungens vilja. Därefter gav han
danska lutherska predikanter s. k. vii^rnebrev, som befriade dem från att stå
till svars för sin förkunnelse för andra än för konungen personligen. Han
gynnade de städer, som ville införa en luthersk kyrkoordning, genom atr
systematiskt ersätta de katolska prdsterna med lutherska och tillåta rådet i
dessa städer att fördriva rnunlcarna ur klosren. Han awisade alla klagomål
från katolsk sida, tolererade alla slags våldshandlingar från luthersk sida och
ignorerade alla invåindningar från adeln och biskoparna mot det som skedde.

Det är i deaa historiska sammanhang vi måste förstå >Krönikan om
franciskanernas utdrivande ur deras kloster i Danmark> (här kort kallad Ut-
d.ri.uni.ngskrönikan). Den handlar om vad som hände en rad franciskankloster
under Frederik I:s sex sista regeringsår dvs. 1.527-L533. Den författades sä-

kerligen fu 1534, då det katolska riksrådet styrde landet utan att valja ny
konung, därför att den ende yuxne uonkandidaren, som kunde komma i f.räga,
var övertygad lutheran. Då det lutherska borgerliga partiet emellertid samma
år störtade landet in i ett inbtirdeskrig, kallat Grevens fejd, måste riksrådet i
alla fall bekväma srg aa välja denne lutherskt sinnade tronkandidat till ko-
nung under namn av Kristian III. Ty han var den ende, som rådde över till-
räckliga militära styrkor att kunna riidda adelns sociala positioner. Han segrade
i kriget, men om nu riksrådet hade hoppats aa ändå kunna behålla den ka-
tolska kyrkan, bedrog man sig fullständigt. Kungen fängslade nämligen ome-
delbart efter segern 1536 alla biskopar och hotade de världsliga riksråden
med samma <ide, om de nekade an acceptera, aft han införde den lutherska
kyrkoordningen efter sachsiskt mönster. Det enda de lyckades åstadkomma
var överenskommelsen, att denna kyrkoordning skulle äga bestånd tills ett
allmänt kyrkomöte fcir hela kristenheten bestZimde något annat. Men i praxis
var och förblev Danmark ea lutherskt land. överenskommelsen om att respek-
tera ett kommande kyrkomötes beslut satte sig konungen helt enkelt över.

Men låt oss vända tillbaka till Utd.rianingskrönikan. Denna handlar som
sagt om franciskanmunkarnas fördrivande från en del av deras danska kloster
redan under Frederik I:s tid. Det var hoppet om en katolsk restauration efter
hans död, som var bakgrunden till dess tillkomst. Den dåtida ledaren för den
danska ordensprovinsen, provinsialministern Rasmus Ulf anförtrodde arbetet
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med >krönikan> ät sin ställföretr?idare. Den var avsedd an användas vid en
rättegang mot de lutherska klosterrövarna för an få dem fråndömd ågande-
rätten till klostren. I enlighet med franciskanordens statuter skulle denna fö-
ras inför påvestolen.

Broder Jakob Johansen var owivelaktigt ordens störste danske personlig-
het vid denna tid. Vi möter honorn först i siälva Utfuiuningshrönikan i det
utförliga avsnittet om Malmöklostret, d?ir han den gången var vice-guardian.
(Guardian dr franciskanernas nurmn på ett klosters föreståndare, vice-gurardian
på hans ställföreträdare.) Broder Jakob har mycket livligt beskrivit, hur de
lutherska predikanterna under konungens och borgmiistarens skydd dök upp
i staden, och hur han själv i predikningar och diskussioner xjkte att ta upp
kampen mot den framväxande villol?iran. Men på grund av den världsliga
överhetens inställning var detta en hopplös k"-p. Kapitlets sista del är en
gripande skildring av hur munkarna måste uthlirda en formlig belägring av
klostret under ett halvt års tid, innan de jagades bort med vapenmakt är 1530.
Följande år blev Rasmus Ulf provinsialminister och han valde då den från
Malmö fördrivne vice-guardianen till sin medarbetare. Medan provinsial-
ministern nu själv samlade klostrens fundationsbrev, var det broder Jakobs
plan att samla och redigera fakta om de enskilda klostrens utplundring och
ördeläggelse. Men planen kunde inte föras helt till slut- IJthiuningskrönikan
visar på olika sätt, att man hade att kämpa med stora svårigheter vid dess

avfattande. Broder Jakob hann blott att skriva förordet och de första kapitlen,
som dock i huvudsak fortsatte efter den ursprungliga planen. Två klosters
ciden hann man icke med, niimligen Köpenhamns och Trelleborgs. Här fin-
ner man i Utd,rfuningskrönikan avsatt en tom plats under överskrifterna. Ett
par av de sista avsnitten lir skrivna av broder Rasmus Olsen från Nästved-
klostret.

Trots sin tendens räknas denna skrift också av nutida protestantiska histo-
riker som ett mycket pålitli$ och viirdefullt vittne om de händelser den
skildrar. Flera av de mest betydelsefulla lutherska predikanternas verksamhet
känner vi bloa genom IJtd.riuningskrönikan, men vad klostrens ödeläggelse
beträf.far saknar munkarnas egen berättelse icke bekraftelse från motpartens
sida. Vi har de flesta brev bevarade, som Frederik I utfärdade till de lutherska
städerna angående klostren. De visar med önskvåird tydlighet, att franciska-
nerna på intet sdtt överdrev sina klagomål över den brutala orätt de led. De
flesta kungabreven är uppbyggda så, att konungen först refererar till en eller
annan fantastisk anklagelse eller beskyllning mot munkarna i ett bestämt
kloster, som regel antingen framställd av stadens råd eller av konungens tro-
faste hjälpare på klosterstormens område, rikshovmästaren Mogens Gjöe. Be-
skyllningens innehåll kan gå ut på au munkarna har spritt falsk lära (alltså
predikat och undervisat katolskt!) eller sålt nLgra av klostrets ägodelar sedan
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Jörgen Nybo Rasnzussen

dessa (med tanke på konfiskation) blivit upptecknade av kungens fogde, eller
att de inte längre hade tillräckligt till livets uppehälle (därför att luthera-
nerna hindrade dem i deras verksamhet!). Med sådana >motiveringar> och
utan att det var tal om någon möjlighet till försvar från munkarnas sida,

överlät så kungen rätten till klostret åt stadens råd, >>när munkarna har
ldmnat det>. Denna sista mening tolkade rådet (med konungens goda minne)
så, att de därmed hade rätt att fördriva munkarna med alla medel t. ex. svält
(Köpenhamns kloster), hotelser, ja, räa våldet. De övergivna klosterbyggna-
derna skulle därefter användas av stadens råd till ett eller annat socialpolitiskt
indamäl som en i regel bristfällig ersättning för den verksamhet kyrkans
egna institutioner hitintills bedrivit under medeltiden. Vid flera tillfällen >för-
ärade> kungen dock kloster direkt till sin gunstling, tr{ogens Gjöe, till dennes

privata bruk, eller lät helt enkelt nedriva dem.

Om allt detta ger kungabreven upplysningar och supplerar pä så sätt ut-
markt Utdri.aningskrönikans tragiska skildringar. Det visar 

^tt - sedan lan-
dets högsta myndighet vänt sig mot kyrkan - var katolska präster och or-
densfolk helt enkelt rättslösa i sitt eget fädernesland. Vilken var nu orbaken

till det bittrahat, som så hänsynslöst utnyttjade denna rättslöshet. Också detta
visar oss Utdrianingskrönikan glimwis. Det var rätt och slätt för att luthera-
nerna visste, att så länge ett franciskankloster fanns i en stad, hade de ingen
utsikt att där nå oinskränkt religiös makt över den enkla befolkningen. De
Iattiga tiggarmunkarfla yar genom sin verksamhet hatade av de rika, mäktiga
storborgarna, som styrde köpstiiderna och - förutom konungen - var luther-
domens bästa strjd. Biskoparna och ad4n xikte däremot att hjälpa munkarna,
men de hade som oftast nog med att f<irs<ika klara sina egna problem. Älltså
stod gråbrörderna (medeltidens namn på franciskanerna) f.attiga som alltid,
men nu också försvarslösa och utan vänner inftlr de våldshandlingar, som så

plötsligt drabbade dem. Horsensmunkarna uttryckte detta gripande klart ge-

nom att först neka att pä grund av de falska anklagelserna, sonr konungen
uppräknade mot dem, liimna klostret och sedan genom att f.örklara, att de

trots allt ändå ville göra det i lydnad och bdmjukhet, och darfOr >att vi ju på
grund av våra vänners fåtalighet har födorat hoppet om att någonsin befrias
frän vära lidanden>.

Franciskanklostren i Danmark blev fullständigt utplundrade och ödelagda.

Provinsialministern Rasmus Ulf och hans modige medhjälpare, broder Jakob,
hade till synes kämpat förgäves. Utdrianingskrönikan var ännu inte färdig, när
Kristian III blev landets herre och med ett slag fullbordade vad Frederik I hade

päbörjat. Som ett led i den lagstiftning, som avskaffade den 700-åriga katolska
kyrkan i Danmark, var också bestiimmelser riktade mot tiggarmunkarna och
de kloster, som dessa ännu hade i behåll. Lagen gick i början ut på dödsstraff,
i det >det skal ikke tillades noget rask og rödigt menneske at tigge almisse
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her i riget under deres livs fortabelse:r (recess av den 3OltO Lil36). Denna
drakoniska lag mildrades senare till förbud för tiggarmunkarna atr uppehålla
sig i landet. De blev alltså landsf<jrvista om de inte var gamla eller sjuka.
I så fall kunde de få sitt underhåll, dock på villkor, aa de icke bar sin or-
densdräkt och icke talade mot den lutherska läran. Franciskanerna blev nu
jagade som vilda djur runt om i landet och flera av dem led martyrdöden,
medan andra gick i landsflykt, i begynnelsen särskilt till Nordtyskland. Som
den mest framträdande av dessa flyktingar blev Iltd.rianingskrönikanr upp-
hovsman, broder Jakob, därnere vald till provinsialminister, de danska fran-
ciskanernas siste. Först ndr allt hopp om katolicismens återinförande i Dan-
mark var ute, drog han vidare till Spanien och kom under senare ät att ut-
rätta stora ting som missionär bland Mexicos indianer. Där blev han känd
under namnet Jacobus Dacianus (Jakob den danske).

Utdri.uningskrönikan blev kvar i Danmark som det bästa beviset pä att
den lutherska forfoljelsen av kyrkan i Danmark på 1500-talet'på intet sätt
skilde sig från liknande förföljelser vid andra tider och i andra länder. Det
var icke på grund av rägot obotligt >förfall> i den katolska kyrkans innersta
väsen, icke heller på grund av den lutherska ldrans andliga oemotståndlighet,
som kyrkan så hastigt och effektivt utplånades i Danmark. Landets världsliga
myndighet vände sitt svärd mot den och betjänade sig i sin undertrycknings-
politik av samma medel som diktatorer i alla tider har använt: lögn, lömsk
propaganda, löftesbrott, olaglighet och terror. Att detta icke skedde med poli-
tisk motivering utan i den nya lärans namn, gör nog saken svårare att genom-
skåda, men det ändrar intet i dess vdsen.

lörgen Nybo Rasmussen
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OM MÄLMö KLOSTER
UTDRIVNINGSKRÖNIKAN KÄP. VI

Berättelsen om hu* mind.rebrödema på d.et mest omänskliga sätt fördreuos
från si.tt kloster i stad.en Malmö,t

Ar 1527 eftet Kristi ftidelse kom till Malmö en skamlös präst, full av det
fördärvliga kätteriets villfarelser. Hans namn var Claus med tillnamnet Bödker
eller Tunnbindare.z Han var i sanning en man, i vilken all ondskas källa flö-
dade över i ymnigaste mfut. Ty efter sin priiswigning inom Lunds stift, men
ännu icke tillräckligt insatt i varken humaniora eller i den Heliga skrift eller
i de teologiska vetenskaperna, for han till den kungliga residensstaderi Kö-
penhamn med dess blomstrande teologiska studium. Men den teologi, som
där bedrevs, var icke så mycket den katolska som fastmer den lutherska. }Jdr
fann han - om ock i hemlighet - lärare i denna villfarelse. Ty den lutherska
lärans villfarelser utbreddes ännu icke offentligen där. Fylld av villfarelsernas
avskum ville nämnde präst, Claus Btjdker, också besmitta andra. Ty ofta
besteg han predikstolen i stadens största kyrka, niimligen den ärevördiga Yär
Fru kyrka, och han predikade dlir med en icke ringa uppblåsthet, ty han var
begåvad med en god och välklingande stämma. Men när det blev kant för
biskopen i Roskildes, som var en verkligt stor man och en ivrare för den

katolska tron, att han ibland baktalade priisterskapet och utbredde flera av

det lutherska partiets villfarelser, förbiiid han honom att beträda någon som

helst predikstol i sitt stift. Ryktet om detta nadde Jörgen Myntare i Malmö,4

som också - om än hemligt - sfälv var full av den lutherska lärans vill-
farelser. Han lät nu hämta ovannämnde präst till sig i Malmö och avslöjade

för honom sin hemliga avsikt. Denne lovade att vilja bliva hans trognaste

medhjälpare vid genomförandet av hans föresats: nämligen att genom det

lutherska kätteriet ingjuta hat mot priisterskapet hos Malmös befolkning.
Han begzirde därför tillstånd an få predika i staden, vilket borgmästare

Jörgen Myntare ännu icke själv vågade giva honom, ty det lutherska kätte-

riet hade den gången Zinnu icke fått så stor utbredning och djärvhet i Dan-
mark, som det nu har. Men han tillät honom att hålla sina möten i ett på

en gräsbevuxen äng utanför staden belaget kapell, som stod övergivet.s Dit
samlades nästan hela stadens befolkning för att höra denna nya, tidigare icke

hörda förkunnelse. Där höll han mycket eggande predikningar, men inblan-
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dade d2iri endast litet eller intet av sitt kätteris villfarelser. Ty denne lömske

man var icke okunnig i det ondas metder, och han insåg, att han från bcirjan

icke borde låta det rena giftet komma fram, men låta det inblandas litet i
taget, så att det i åhörarnas öron läte som honungssritt tal. Men så snart man
hade hört blott ett par predikningar d?ir ute på Zingen, så vitt jag vet, och be-

römt predikantens talegåva och det gudomliga ordets renhet och nytta, syntes

det dem obilligt, att icke föra en sådant ljus och en sådan prydnad innanför
stadsmurarna, i stället för att avf*da honom diir ute på fältet, som om han

vore en misstänkt persorr. Och då det nu inkom klagomål över ängens ned-

trampande runt kapellet, förde de honom som en ärad man in till staden,

men först till Heliga Korsets kapell, d?ir han en tid utströdde smågnistor av
sitt kätteri och skaffade sig gynnare och beskyddare. Men till slut samlades

så många åhörare till hans predikningar, att kapellet icke på långt när kunde
rymma den stora mängden. Man tyckte dzirför, aft (nan borde begära av hans

Kungliga Ntajestät att få S:t Simeons och Judas kapell, dar for en gång varit
ett kloster för mindrebrtiderna, men (övergivits av dem, då) det var för
trångt. Detta blev också snart satt i verket. Dit samlades nu dagligen en stor

skara människor från staden, d:ir de sjöngo sina sånger och höllo mässa på

danska på lutheranernas vis. Niir sedan nästan hela staden skockade sig sam-

man där, stod det klart, att stället var alltför litet för aft kunna rymma en

så stor mängd. Nu btirjade han samtidigt at mera öppet än förr utbjuda sin

vansinniga läras gift, ty han hade blivit fräckare till följd av de mångas yn-

nest. När darfcir åhörarna och gynnarna tilltogo både i antal och dristighet
och mångas iver var upptänd genom hans predikan - icke genom insikt i
saken - kommo de till den helige aposteln Petri kyrka8 och utbådo sig av

dess präst vid namn Henrik, att kyrkans dörr måtte få stå öppen också för
dem, om eftermiddagen, för att Guds rena ord skulle kunna åhöras där, utan
att därvid dock kränka prästens rätt eller ?imbete. Ddr samlades dagligen en

övermåttan stor mängd från staden, såsom till det rnest underhållande skåde-

spel. Här skrek denne kättare på det oförskiimdaste sätt mot hela den heliga
kyrkoläran. Men dessförinnan? hade han i nästan ett helt är vafit avskedad

av den valde eirkebiskopen i Lund vid namn Åke,8 och han hade då tagit en

avfälling från helgeandsorden med sig, Johannes lJrnarius, Spann - f{ang
eller Spannmakare kallad. Dessa foro till Haderslev, där de samlade danska
sånger och insöpo ytterligare av det lutherska kätteriets gift. Men i förlitande
på kungligt skyddsbrev (veirnebrer'), vände de sedan tillbaka till Malmöe och

omstörtade där allt: revo ned altaren, fördrevo präster och nedbröto till grun-

den kapellet vid S:t Petri kyrka, där kättarprästen Claus uppreste ett profant
altare, dvs. en bordskiva högt över golvet, varpå han länge höll natrvard. Se-

dan detta slutligen nedtagits och ett (annat) profant altare uppställts, som

ännu står där, och bilder och målningar på altarna fullständigt nedbrutits,
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söndersågats, förstörts och bränts, och församlingsprästen awisats med en
summa (pengar), insattes han (Claus Mortensen) där att vara stadens högste
andlige ledare.ro

Nu må vi återvända till vårt ämne, nämltgen på vilket sätt han fördrev
mindrebröderna från deras åt Gud invigda kloster. Det år den omtalade kät-
taren Claus först började predikall, b<lrjade han så sakta av och till att kasta
sin giftiga tungas efter mot mindrebriidernas orden och att ivrigt passa på
vad bröderna sade, när de förrättade begravning, samt efter begravningstalets
slut irritera brciderna med sitr kätteri. Så hände det en gång efter ett kort tal
över ett Guds ord vid en begravning, att denne kättare f<;ljde efter vice-
guardianen, broder Jakob, ända till klosterporten. Dit ankommo de båda sam-

tidigt. Den käaerske Claus Bödker frågade då broder Jakob, vad som menades

med att göra bot. Men broder Jakob teg, då han ansåg det meningslöst, att i
onödan svara en sådan rabulist (ordvrängare). Han visste nämligen, att vad
han än svarade, skulle denne strax förvränga det till skada (för bröderna).
Därför svarade kättaren själv med dessa Pauli ord: >Liksom I förr haven
ställt edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst till att bådriva
orättfärdighet, så ställen nu edra lemmar i räaf?irdighetens tjänst till helig-
görelse osv.r, >Vad betyder så det?> sade broder Jakob: >Hör>>, säger han till
alla de omkringstående, >när denne falske lårare, Claus, har tillbringat tre
dagar i rus tillsammans med en sköka, så borde han alltså, så som han själv
säger, fasta på vatten och briid i tre dagar som bot., Vilket emellertid icke lät
behagligt i dennes öron, eftersom han med sitt bibelord hade siktat på något
annat,ån vartill det nu hade fört Blossande rrid av skam stod nu den kättaren
där utan aft veta med vilken bibelvers han skulle kunna rädda sig ur sam-
talet. Under tiden kom guardianen vid namn broder Gabriel ut. Han hade

inifrån porten hört samtalet. Han frågade, varför broder Jakob på detta sätt
givit sig i dispyt med denne okunnige och arge kättare. - Liknande besvär-

ligheter och mångfaldiga fcirnii.rmelser tillfogade nämnde kdttare och hans

anhdngarc ofta bröderna, särskilt den förut omtalade broder Jakob. När denne
förrättade begravning pä vär kyrkogard under den tid pesten härjade,lz kal-
lade kättaren honom förförare eller en fcirblindad och förstockad människa.
Men med Guds nåds hjälp vittnade broder Jakob Oppet om sanningen. Men
då samme gode fader, broder Jakob, en gång oförfärat hade predikat san-

ningen om tro och gärningar i S:t Jörgens kapell i samma stad, på dagen för
detta kapells invigning, och han efter avslutad predikan stigit ut genom ka-
pellets dörr, fölide en annan kättare vid namn Urnarius dvs. Hans Spann-

makare, en avfälling från helgeandsordens klostersjukhus, efter in på Söder-

gatan, som leder till vårt kloster. Där var samlad en stor mängd av hans an-

hängare. De ropade, att om han vågadg så skulle han disputera med dem
om bibeln. Broder Jakob warade, att det ville han gärna göra, om det skedde
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inför den valde Herr ärkebiskopen och det i den Heliga skrift skolade prdster-
skapet. Men då Hans Spannmakare och hans anhängare blevo allt mer på-
trängande och utmanande, stannade broder Jakob ett ögonblick för att höra,
vilket ämne kättaren ville föreslä Men denne satte nu i gåttg med att fråga:
>'Vad är en god gärning, nämn mig ett exempel på en sådan.> Broder Jakob
svarade, att fasta pä rått sätt är en god g?irning. Detta behagade dock icke
kättaren, ehuru broder Jakob tillräckligt bevisade det utifrån Maneus sjätte
kapitel (vers 16-18). Kättaren och hans anhängare gingo nu sin väg. Vid
denna tid voro de alltid närvarande vid brijdernas predikningar, som de noga
åhörde för att finna något däri, varmed de skulle kunna fånga bröderna. Men
då de icke kunde finna några förnuftiga och välgrundade orsaker däri att
stoppa munnen till på dem, så sarnmanskrevo de till slut några - dels upp-
diktade och dels förvrängda - meningar ur brijdernas predikningar, varmed
de nedsatte deras anseende eller..trpphetsade hopen mot dem. Ty några rabu-
lister ställde vidare en gång till med ett tumult i vår kyrka mot ovannämnde
vice-guardian, broder Jakob, och en annan gång mot guardianen, broder
Gabriel, och ytterligare en annan gång kom den frirut orntalade kättaren Claus
Bödker, som var stadens förförare, en eftermiddag klockan ett in i vår kyrka
för att predika där, närmast för att han visste, att broder Jakob och broder
Kristoffer Mattiassen voro frånvarande. Där skallde han värre än en hund
och skymfade bröderna med sin orena tunga på det skamlösaste.l3 Under tiden
kom broder Kristoffer från termen (allmoseinsamling), och så snart kättaren
slutat tala, besteg han predikstolen och bevisade med hjälp av den Heliga
skrift, att bröderna voro helt oskyldiga till de brott han anklagade dem för.
Då han stigit ned, steg kättaren åter upp och därefter broder Kristoffer ytter-
ligare en gång, och så förlöpte dagen ända till vespenid, nämligen klockan
fem, med att än den ene, än den andre predikade. Broder Kristoffer predikade
tre gånger och kättaren två

Och vidare: Före denna förvirringens tid, nämligen fu 1529 efter Världs-
frälsarens födelse, ungefär vid kyndelsmässala, kom till staden en mycket ivrig
predikare av den kätterska villfarelsen, en lektor från karmelitorden, broder
Frans, kallad Luther-Frans.l5 Han hade nyligen blivit fOrvisad från en offent-
lig lärostol i Köpenhamn på grund av kanikernas missnöje och högljudda
klagomåI. Denne lovade nu att med klok förslagenhet rent och klart predika
Guds ord och fullständi$ få bukt med all den oenighet bland befolkningen,
som uppstått till följd av motsägelser i predikningarna. Dock ville han inga-
lunda bestiga nägon predikstol förrän han av den valde ärkebiskopen erhållit
tillåtelse därtill.16 Därför reste han till Lund för att av den valde ärkebiskop
Åke begära tillstånd att predika. Där blev han ytterst vänligt mottagen, som
den där snart skulle börja att i Malmö predika den allra renaste sanning och
återföra allt på rattväg igen. Följaktligen gav den iirevördige överherden över
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kyrkan i Lunds stift, n?imligen magister Äke Jakobsen, densamme Frans fyra
eller sex gylden ftir hans utgifter. Ovann?imnde falske apostel, Luther-Frans,
lovade honom att ?irligt och uppriktigt vilja predika Guds ord.. . (Här fattas
en sida i manuskriptet, varför den halva mening, som börjar nästa sida, är
oförståelig. Det utrivna bladet tycls ha innehållit eu tal av broder Jakob mor
bl. a. avfällingsprästernas åiktenskap.) ... sade ovannämnde broder Jakob.

Till slut utiagade så malmöborna siälva briiderna ur deras kor, då de på

grund av brijdernas hemliga mdssor fruhtade stadens undergång. Jörgen Myn-
tare tillät dock brtiderna aa hålla gudstjänst på annan plats, nämligen i en
klädkammare, undet förutsättning att brijderna själva inför Guds domstol
skulle svara för dessa gudliba mässor, som han uttryckte sig. Ett fint yttrande
av den stora stadens kloke ledare! Det slags folk råiknar det som en bagatell
att begå hor, men att fira gudstj?inst på den heliga katolska kyrkans vis att
vara så skandligt, aq._man därför må frukta Guds dom! O, du som silar myg-
gen och sväljer kamelen! Firandet av den heliga mässan var t. o. m. så av-
skyvärt för malmöborna, att de en gång, n?ir broder Johannes Plowff skulle
celebrera den, med stenkastning och skrik jagade honom bort från altaret.
Likaså fann man en annan gång under predikstolen en icke ringa hop stenar,
ditsamlade för samma 2indamåI. Då ondskan tilltog för var dag, och deras upp-
hetsade sinnen voro fulla av avundsjukq gforde de sig allt möjligt omak för
att fräntaga oss vårt kloster. Ty ett så stort begdr att fördriva bröderna från
klostret hade besatt deras sinnen, att de icke kunde finna någon ro, förrän de
hade fördrivit dem. De drogo sig icke ens för att överträda vilken som helst
lagföreskrift, vare sig nanrrli& gudomlig eller mänsklig i sin fOrfOljelse av
dem. Ty än kommo niimnda stads ledare och rådmän för att med svekfulla
löften och smicker beveka bröderna och ?in för aa skrämma dem med hotel-
ser för att förmå dem att öved?imna några rum i klostret, för att när de fått
in ena foten, snart kunna få hela kroppen att föli^ efter; vilket bröderna all-
tid med manlig ståndaktighet motstodo, i det de försäkrade, att det alls icke
var dem tillåtet, mefl att det tillkom de herrar, som givit dem klostret. Vidare:
Då bröderna icke vid något tillfälle fogade sig efter deras vilja, bemäktigade
de sig på eget bevåg med våld först lekbrödernas avdelning och sedan frukt-
trädgården. Därefter läto de bygga ea sjukhus för fattiga i trädgården under
sken av gudfruktighet, sedan de nedlagt etr annat kloster för fattiga.lT Då nu
portarna till tråidgården överallt stodo öppna" gingo utan åtskillnad både folk
och fä dag som natt in i brtidernas kloster. Och de unnade dem ingen ro var-
ken till att hålla gudsti?inst eller till aa bedja tidegiirden ej heller till kropps-
lig vila. Men briiderna höllo trots de vidriga förhållandena ståndaktigt ut med
läsningen av den Heliga skrift på best?imda tider såväl som predikan över
Guds ord vid varje vesp€r (aftonsång) under brcjdernas fasta före jul och un-
der de 4O daganas fasa före påsk.18 Under påskfastan satte sig kättarna i
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porten till klostret för att höra bikt på sitt vls, så att ingen skulle kunna gå
in och bikta f<ir brciderna. Men om natten medan dessa vansinniga människor
sovo, brukade brtjderna fira gudstj?inst på vanligt sätt Under påskhögtiden,
närmare bestämt natten till annandag påsk, medan briiderna under matutinen
(ottesången) sjöngo 3:e psalmen, kastades 7 stenar av icke så ringa tyngd in
genom det norra fönsuet, varför nåistan alla brtiderna skyndsamt lämnade
koret. Och efter påskhögtiden kommo de oftare till klostret för att öva på-
tryckning på brciderna, iin med hotelser och än med smic-ker, för att förmå dem
att foga sig efter deras förv?inda önskan: n?imligen att antingen hylla deras
kätteri eller överlämna klostret åt dem till en högskola för teologiska studierle
och - under förutsänning att de upphörde med tideg?ird och gudstjänsrer -besöka högskolan. Så skulle brtjderna på kort tid bliva de lärdaste doktorer i
den sanna teologien efter, vad de själva menade - men efter min mening:
bespottare av Gud och det heliga. N?ir briiderna icke heller gingo med på
detta, sände de därpå nilgra, som skulle förbiuda att den'heliga teologien
förelästes för brijderna i vårt kloster. På grund h?irav sänkte bnjderna rösten
vid leisningen av de heliga skrifterna, för att på det sättet giva efter för deras'
ondskap och ändå kunna fortsätta att på sedvanlig tid samlas till denna utom-
ordentligt nyttiga läsning. Men mycket ofta skickade de folk, som skulle passa

på bröderna, så att de icke alls skulle kunna Mlla föreläsningar eller predik-
ningar i klostret. Men en dag efter niddagen gingo de in till bröderna, som
voro samlade i sitt refektorium (matsal) och frågade dem, om de ville antaga
deras dvs. lutheranernas l2ira och åhöra förelåisning och predikan. Frågan ställ-
des så till var och en särskilt Men alla brtiderna nekade. De förs?ikrade, att de
ingalunda ville antaga någon annan läxa ':ån den, sorn de hitintills hade hört,
och att deras lärare och förel?isare i den Heliga slrift tillräckligt klart lärt
dem, vad som behövdes fcir att förstå de heliga skrifterna.

Men då borgmdstaren Jörgen Myntare föreslog sina ldrares föreläsning och
predikan, svarade guar&anen, broder Gabriel, som blivit plötsli$ uppbragt
över den rävaktige mannens ord, att hans predikanter och liirare förde ett
orent leverne. >Vad säger du?r sade Myntare, rär det iikta ståndet orent?>>

Broder Gabriel svarade urskuldande, att han inte kallat äJ<tenskapet orent.
Men borgmästaren påstod det rnotsatta Broder Jakob, vice-guardianen, blan-
dade sig nu i striden och sade: rFader guardian, om du kallat deras äkten-
skap orent, så har du talat sannt, det skall du inte neka till, den saken kunna
vi med lätthet bevisa.> Den avfallige kättaren Frans blev hiiröver så vild av
raseri, att han icke kunde hålla varken läppqr eller ansikte ftän att skälva.
Därför svarade han i sitt raseri, att alla vfua ordenslöften voro ogudeliga.
Därtill svarade broder Jakob honom från moaan utgångspunkt, att avfälliga
munkars dom över ordenslöftena icke hade något v?irde. Så gingo de sin väg,
sedan många ord växlats av bägge parter. Så en dag i 4:de veckan efter påsk2o
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skockade sig många borgare sarnman utanför vårt kloster, uppeggade nästan

till raseri av sin omättliga avundsjuka. Det var vid åttatiden, medan guar-
dianen firade gudstjänst i klåidkzunmzuen. Vice-guardianen, broder Jakob, be-
fallde då broder Jakob Johansen, han som hade uppsikt över källaren, att
bomma igen alla dörröppningar med traftiga barrikader, vilket han antingen
underlät eller försummade att utftira. Därför togo de sig in genom dörren
från lekbrödernas avdelning. Guardianen gick ut till dem, medan de andra
bröderna förblevo i dormitoriet (sovsalen). Han hoppades nämligen att med
milda ord kunna lugna deras raseri. Man då han gått in till dem i refektoriet,
överöste de honom med så många iirekränkande och oförskämda tillrop, att
han genast gick upp i dormitoriet och sammankallade alla bröderna. Men då
han icke ville, att hans vice-guardian skulle komma ned till dem, sade han,
att han hellre skulle stanna i sin cell. Diirtill svarade bröderna och sade:
>Om han inte går med oss ned, så går ingen dit ned." Då gingo alla bröderna
ned till dem i refektoriet, där de voro församlade, yfterst grymma både i sina
sinnen och ansikten. De ställde nu de församlade bröderna inför valet att
antingen strax lämna klostret eller övergå till deras tro. Och vidare: då bro-
derna sade nej till båda delarna, stgnnade de hos dem ända till middagen, än
smickrande än hotande, utan att dock framvisa något bevis på att de hade

kunglig befallning eller tillåtelse, att wja'g dem ur klostret. Därför nekade
bröderna ståndaktigt att giva sig iväg. Och de fråntogo nu cellarius (den som
har uppsikt över källaren) och kocken nycklarna till ölkällaren och köket och
dukade fram rikligt med mat och dryck. Efter avslutad måltid sjöngo de en
lång sång för att håna bröderna. Då det var gjort och bröderna ändå nekade
att vilja giva sig iväg, avlägsnade sig alla borgmästarna så när som på en.
Därefter brirjade denne. borgmästare, nämligen Johannes Fyndbo, som till-
sammans med många odågor stannat kvar för att utdriva bröderna, att på olika
vis krdva klostrets nycklar av guardianen. Då denne icke gick med härpå och
det började lida mot afton, sade de, am brciderna alls icke fingo lämna refek-
toriet den natten, såframt de icke uppf.vllde deras krav. Alla bröderna stan-

nade alltså i refektoriet över natten, liggande på golvet. Jv{en en gammal bro-
der, Laurits Jakobsen, som rrar nåraatt dö av trötthet till följd av alla chikane-
rierna, fick lov att gå upp i dormitoriet, dock på villkor att han till nästa dag
skulle övervåga, om han ville ansluta sig till deras mening. När de så hade

inneslutit brö,clerna i refektoriet, söpo vakterna, nämligen de borgare som av
borgmästarna blivit satta dlirtill, hela natten av brödernas dryckesvaror, de

skrålade och dansade genom dorrnitoriet och kyrkans kor, ringde i ett i kloc-
kan och firade en riktig dryckesfest. Men en gång i timman under nattens
lopp öppnade de dörren till refektoriet och gingo in för att se, om de icke hade

rymt genom fönstren. Nåir det blivit morgon fingo de knappt lov att besöka

hemlighuset, och de som gingo dit vaktades noga av tre fyra stycken och efter-
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följdes ända in i hemlighusee N?ir de kommo tillbakq låste de dören om dem

tills borgmästarna kommo. Dessa ankommo inemot middagstid och förde sina

lärare med sig in i brcjdernas refektorhrm för att omv?inda, f<ir att inte säga

förvända, briiderna till det lutherska partiets tro. När de så omkring middags-
tid hållit wå föreliisningar ocå därvid icke kunnat förmå bröderna att antaga

sitt kätteri, släpade de med våld brödetna ut ur deras kloster. De gåvo var och

en hans sängkläder och hans wättfat, som hiimtades från cellen. Då bröderna
passerat ut genom kyrkogården, &ogo de med sig guardianen, broder Gabriel
Paulsen, och andre vice-guardianen" broder Bernhard Paulsen, till fängelset
för att de nekat utlämna ställets fundationsbrev; det hade de naturligtvis i
för.våg sänt till förvaring (å annan plats). Och de andra brijderna sökte sig till
Lund. Men fängarna blevo rdan samma dag befriade, dock på villkor att de

skulle övervara deras kätterska förel?isning. Nåimnde guardian gick in därpå
och har redan blivit avfälling, och efter ett år kastade han av sig ordens-

drdkten.2l Den allgodq oändligt store Guden må i sin omätliga barmhzirtighet
förbarma sig över honom! Gud vare pds och *a f& dessa och övriga vålgär-
ningar, som han alltifrån skapelsens begynnelse förunnat oss och alla sina
skapade varelser intill nu, och för alla och envar av hans gåvor, som han i
evighet tilldelar oss och dem. Anen.

NOTER OCH KOMMENTÄRER

' Franciskanklostret i Malmö grundades l4l9 av konung Erik av Pommero. Han skänkte
för ändamålet en tomt och S:ta Aonas kapell. Detta försa kloster visade sig med tiden
olämpligt ,på grund av trånghet och ond lukt, så att bröderoa ofta blevo siuka och dogo'.
Ar 1489 flyttade de därför in i ett l?impligare hus i närheten (Lindbzik). Det var i denna
första klosterkyrka, senare kallad Simons och Judas kapell, som Claus Mortensen höll sina
gudstjänster i början av sin verksamhet i Malmö. Det fd<nrm att hans styvfader var en av
föreståndarna för oämnda kapell torde ha underlättat Claus' tillträde (G. Johannesson).2 Hans namn var egentligen Claus Morterrsen. Ökoamnet 'Töndebinder, fick hao efter
styvfadern, Oluf Bödker (som betyder 'Tunobindsre'). Claus Morteosen föddes c. 1500 i
Malmö av fattiga Iöråldnr. Redan 1i24 omtalas han som priist. Hao dog 1171 och hans
gravsten ligger framför högahatet i S:t Petri Lyrka i Malmö.

Karmelitmunken Paulus Heliae i Helsingör, reformationstidens störste daoske teolog, skri-
ver i den s. k. Skibykrönikan om Claus Mortensen bl. a. följande:

,I Året l)28 e. Kr. f. faldt nästen hele Malmö fra Kirkens Eenhed, under Ledelse af en
Prädikant ved Navn Claus Töndebinder, der tidligere havde väret Präst, men nu var en af
de mest lumske Frafaldne. Betagen af en niistea utrolig Herskesyge drev han sit Spil blandt
denne Bys Befolkning, den der også ellers var bekendt for sit oprörske Sindelag. For övrigt
var denne Töndebinder en helt ulärd Kad og fuldsåndig uvidende i alle gode Kundskabs-
Iag; han besad heller ingen Dömmekraft, men eo forbavsende Evne til at udtrykke sig let
og flydende på Modersmålet og eo Friikkhed og Dumdristighed, man nästen ikke skulde
anse for mulig. Samme År fik han en Staldbroder og MedhielFr i en anden Frafalden af
Helligåndsordenen, der sedvanlig gik under Navnet Hans Spandemager; han var en lille
Smule mere lärd end Claus, men havde dog mindre Indflydelse. Begge vare fiidte i Malmö...
Disse Mänd lärte Folket at håne alle Helgeoe, at nedtrampe alle den kristne Religions
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Heliigdomme, at spotte Sakrameoterne, at fordömme de gode Gerninger, at vanhellige de
til Gud indviede Huse, at omstyfte de hellige Altre, at overgive de hellige Billeder til de
hävnende Flammer, at göre Nar af Faste, offendig og höjtidelige Bönner og alt, hvad de
troende hidtil have iagtaga for at bevare Dyderoe, for at ave Ködets Lyst eller for at fremme
Gudsfrygt og Fromhed. De läne også Folk at foragte den Myndighed, som offentlig er tillagt
Kirkens Personer og som er erkendt af maoge Århundreder, at udjage Munke, at plyndre
Gudshuse og med Vold at sätte sig i Besiddelse af Klostre. De sagde fremdeles med en for-
bavsende Skamlöshed at siden Äpostlenes Tider var det sande og ägte Evangelium ikke blevet
prädiket her i Verden, og at i hele denne Tid ingen havde väret sande og oprigtige Kristne
uden de alene, som Kirken altid havde anset for Kättere, ,.. og at alle Kirkens Paver vare
og altid have väret skiobarlige Antikrister, og at der ikke var nogen anden Antikrist at
vente ... og påstode at kun e€t var forniident til Själens Frelse, Troen alene, men at Ger-
ningerne mere vale til Byrde eod til Häder o. s. v.'

När Claus Mortensen 1527 kom till Malmö från Köpenhamn var staden förberedd att
mottaga den lutherska läran. Som handels- och sjöstad kom den i intim kontakt med de
lutherska id,åerna i de nordryska städerna och predikanter därifrån hade tidigt besökt Skåne.
Lutheranerna hade utomlands ombesörjt eo dansk översättning av det Nya restamentet. Borg-
mästare Jörgen Kock ,Myntare' var stadeos mäktigaste man och liksom sina liibeckska vän-
ner lutherskt sinnad och konungens trogne vän. Tidigare än på andra platser i Danmark
hade man i Malmö börjat arbeta målmedvetet på en luthersk frikyrkoorganisation. Ekono-
miskt underlag fick man i indraget kyrko- och klostergods. 1J28 anlades ett bokttyckeri,
som kom att bliva det bdsta vapnet i kanrpen. Samma år trycktes där Danmarks första
lutherska mässordning med en dansk luthersk sångbok. Följande år grundades i Malmö en
protestantisk prästskola, för vilken Frans Vormordsen blev föreståndare och Peder Laurensen
anställdes som lärare (jfr G. Johannessor: Den skåmka Ayrka* och refornoationen). 'u Lago Urne var biskop i Roskilde 1512-L529, Han var säket, näst karmelitmunken
Paulus Heliae, Danmails lärdaste man vid deooa tid. Haa var doktor i såväl kyrkorätt som
filosofi och höll som den förste en offendig disputation vid Köpenhamns universitet för
vilket han också var kansler. Det var först efter haos död som utvecklingen gick i rask takt.
Hans efterträdare Joachim Rönnow var en av de nya electi, som skriftligen till konungen
fån förplikta sig att ej hindra 'Guds ords rela predikan'. Detta märktes bl.a. i Köpenhamn
dit nu Hans Tausen överflynades från Viborg och fritt kunde uweckla den nya läran (jfr
Viborg-kapitlet).

n 
Jörgen Kock 'Myntare, var från S7estfalen i Tyskland. Han blev myntmästare i Malmö

under Kristian II och vid konungens landsflykt efterträdde han Hans Mickelsen som borg-
mästare i samma stad. Han adlades, blev Frederik I:s man och hans effektiva verktyg vid
lutherdomens införande i Malmö. Han var en opålitlig streber, som med listig smidighet
(homo vulpinus) lyckades behålla sina makqnsitioner ända till sin död trots de växlande
politiska konjunkturlägena. En samtida stridsskrift Jörgm Möntirs Krönicke visat hur ka-
tolikerna såg på hooom och på Malmös befolkoing. För sina tjänster åt konungen blev han
också belönad med gåvor i form av kloster, gods och annan egendom (se Fred'r. I:s d'anske
Registranter, p. fi9; Danske Kancellheg, lt3t-tl, p. l)2).

5 En gammal radition fiörllägger ängeo till Rådmansvåogen. - Malmö låg liksom
många köpstäder under konungens fatabur dvs. stod judiciellt och fiskalt under konungens
omedelbara myndighet. På Rådmaasvången utanför staden kunde stadsledningen själv ge pre-
dikanten tillåtelse att uppträda, lilsom (senare) i det strax utanför den västra stadsmuren
belägna Helig Kors' kapell, meo i ett av kapellen inne i staden har det skett med Frederik
I:s samförstånd. Kungamakten har sålunda redan från begynoelsen främjat stadens religiösa
emancipation (G. Johannesson). Trots Jörgen Kocks uppeobara stöd visade sig 'esns".1i",t
fria ord, varken i Malmö eller annorstädes i Danmark i stånd att hävda sig utan kungens
ingripande. F. ö.. ser vi i kungens beteende vid lutherdomeos införande de revolutionära
verkningarna av Luthers 'lära om överheten', enligt vilken fursten skall ha ansvaret över det

'yttre' i kyrkan.
u Malmö församlingskyrka.
7 1528-L529. Se G. Johannessons ovan citerade arbete.
8 Äke Jakobsen Sparre. Broder Jakob kallar honom icke ärkebiskop utan archielectus, för

att understryka att han vissedigen var vald (eller närnast insatt av konungen), men icke
vigd till biskop, enär landets övriga biskopar vaf, emot valet. Han blev heller aldrig erkänd
av påven. Ingripandet i strideo i Malmö visar honom dock som en god och ansvarsfull ka-
tolik. För att komma till räaa med missförhållandena i Malmö till följd av de lutherska pre-
dikanternas verksamhet reste Åke Jakobsen personligen dit och instämde de två predikanterna
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(Claus Mortensen och Hans Spandemager) att försvara inför honom det lita de utbredde.
Då ärkebiskopen förgäves väntat på dem i ue dagar skrev hao följande herdabrev till malmö-
borna:

'Vi Åke Jakobsen, ved Guds Nåde valgt Erkebisp i Ltrnd, hilse Eder os elskede Borg-
rnestere, Råd og menige Almue, som bygge og boe her udi Malmö, kjärligen med vor Herre!

Kjäre Venner! Måe I vide, at vi ere komne hid til Byea med nogle gode i{änd, og som
ere forfarne udi den hellige Skrift for at forhandle og aflågge de mange grzisselighe Viid-
farelser mod Gud, Hans värdige Moder og värdige Helgeoer, ligesom også imod vort chtiste-
liga Samfund, hvilke de to giftige Mänd, Hr. Claus Bcidtker og Hr. Hans Sandemager i lang
tid have fremsat, prädiket og udråbt i deres Prädiken og andenstedes her udi Byen. Og have
vi ladet dem kalde for os, og begjät af dem, at de skulde bevise 

- 
om de kunde med

nogen Grund 
- 

de mange kjätterske usädvanlige Anslag og ny Sädvanet. Og have vi ventet
her i tre Dage, og de vilde ikke komme for os; men de udråbe og udskrige nu fra Prädike-
stolen langt mere end tilforn mange af de Stykker, i Besynderlighed mod Gejstligheden, som
de ikke kunna bevise, hvorfor de ikke vilde möde. Hvem de ere, vide I vel. Thi de ere ufor-
skammede Präster og fodöbne Munke, og forhärdede i megen Ondskab, og derfor skjötte
de ikke om, hvad de gjöre, sige eller prädike. (Så uppriiknar ärkebiskopen de lutherska vill-
farelserna punkt för punkt och fonsåtter:) Hvilke Artikler og Punkter vi havde i Sinde åben-
bart og udi mange Dannemäods Närvärelse, at forklale som aldeles kjätterske, dersom
samme Kiättere havde mödt, som vi formodede. Men efterdi de ikke ville möde, og bevise
Lydighed og Hörighed, som de burde, og disse Årtikler desårsag ikke blive förklarede, råde
vi på Guds Vegne Alle og Enhver isär og byde srengeligen, at I aldeles.bevare Eder for
disse Artikler og alle andre sådanne kjätterske Stykker, og slet ikke rgte dem, ligesom vi
forbyde Eder Alle, at I annamme noget Sacrament af dem, enten Dåb, Brudevielse, Guds
Legeme, den hellige Olie eller Jordefärd. Men hvo af Eder, som begjärer dem eller haver
samme behov, begjäre dem af Eders rette Sognepräst eller Capellan. Thi de Kjättere handle
dermed skändigr og utilbödigt og imod ärlig gammel Sädvane, som Fädle og Foräldre hidtil
have holdt og brugt i mange huodrede År.

Og at I ikkeheller agte elier skjöae om deres nye Påfund og ulydige Skik, som de nu be-
gynde at bruge udi det Messeembede og Guds Irgsmes Deelagtighed; thi det er intet Aodet,
end Gud den Allmägtiges store Fonörnelse, og må derfor Guds Vrede og Hevn befrygtes,
dersom sådan Fortörnelse ikke soarligen statrdses, afskaffes og aldeles forkastes. Thi råde vi
tilfulde Eder AIle, at I sörge for Eders egen Själs Salighed, hvilkeo vi altid bör have for Öje
og betänke.

Ville vi hermed befale Eder Alle Gud den Ållmägdge og Sanct Laurentius! Ex Malmö,
vor Frue Dag praesentationis, A. D. 1J28.,

Som Gösta Johannesson har visat i sitt ovannämnda arbete, blev detta ingrepp icke utan
vetkan. Den kyrkliga auktoriteten respekterades iinnu så mycket att Jörgen Kock icke vågade
annat än sända bort både Claus Monensen och Hans Spandemager. Detta också för att 

-som Paulus Heliae säger 
- 

kuona få deras brisande teologiska kunskaper förbämrade på den
lutherska prästskolan i Haderslev (Sönderiylland). Där var en prätskola upprätrad av den
unge hertig Kristian (den senare Kristian III), som i sitt län i Slesvig redan nu höIl general-
prov för sit senare införande av lutherdomen som Danmarks statsreligion efter 1536. De
båda Malmö-predikanterna stannade nästan ett år i Haderslev. Först sedan de erhållit kung-
ligt ,värnebrev, vägade de sig i skydd därav tillbaka till Malmö.

Då Frederik I valdes till Danmarls konung måste han underskriva och med ed bekräfta
en förpliktelse att respektera den katolska tron, kyrkans räaigheter och undertrycka det
lutherska kätteriets frammarsch: 'Och vilja Vi aldrig winga någon prelat eller (kyrklig) för-
man in i hans ämbete emot något Kapitels sarntycke' och 'skall varje biskop och prelat åt-
njuta och utöva den heliga kyrkans rätt och jurisdiktion så fritt, som de hava utövat den från
urminnes tid, och 'vilja och skola Vi aldrig tillstäda någon kättare, Luthers lärjunge eller
nägon annan, att predika eller lära 

- 
i hemlighet eller öppet 

- 
emot himmelens Gud, den

heliga kristna tron, den Helige Fadern, påven, eller den romerska kyrkan; men va! de än må
finnas i Vårt rike, vilja och skola Vi låta dem smaffa till liv och egendom.' Men snart bröt
han sin ed. Hans ,värnebrev, åt de lutherska preditanteroa talar en tydligt språk.

" Augusti 1528. Kon härefter (8 okt. somma år) fick lutheranerna i Malmö konungens
tillåtelse att beslagta de båda klostren i staden, helgeaods- och franciskanklostret. Konungens
brev av den 8 okt. 1528 lyder i sin helhet i moderniserad språkform:

,Vi Frederik, af Guds nåde etc. gör alle vitterligt, at os elskelige Jörgen Kock, vor mand,
tjener og borgmester udi vor stad Malmö, har berettet for os, at Gråbrödre-
klostret og Helligåndsklostret i samme stad skal väre stodigen forarmet, og han har
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derfor på den menige almues vegne i llalmö begäret, at Vi, for den velviljes og tro tjenestes
skyld, som de har gjon og bevist os og riget, vil give dem disse to klostre, Gråbrödreklostret
til et hospital, hvor fattige, syge mennesket kao få detestophold, og Helligåndsklostret til et
rådhus. Thi haver vi af vor sårlige Sunst og nåde såsom for den troskabs o1; velviljes skyld,
som disse vore käre, ro undersåtter i Maloö har bevist os og riget, og også herefter skal og
må bevise og troligen gör, undt og tilladt og nu med dette von åbne brev unde og tillade,
at når de prdster og br(idre, som nu er udi de nävnte klostre, alle er ude, da må og skal de
annarnme samme tvende klostre, og af det eoe kloster stifte et hospial, Gud til lov, idet der
udi underholdes fattige, syge og svageiige mennesker, og ef det andet skal de göre er råd-
hus, dog således, at prästerne og brödrene i nävnte klostre ikke skal nödes eller ttänges ud
detaf på nogen måde. Givet på von slot Gottorp, torsdag efter S. Francisci confessoris dag,
under vort signet' (Pr. l, daa*e Registrante4 p. 181).

Märk den egendomliga best?immelsen, aa helgeandsklostret, som tillhörde en sjukvårds-
orden och vat ett sjukhus, skulle göras oE till rådhus, medan franciskanklostret däremot
skulle användas till 'hospital, Gud til lov, idet det udi underholdes fattige, syge, og svage-
lige mennesker'. Omtao.keo orn oiistan her iate eodast i vår tid varit en gångbar motivering
föt den politiska asftkzml'ens ledate. Detts brev hade dock det för Malmölutheranerna
obehagliga förbehållet, att de icte fick bru&a våld mot muokatna, vilket väl var orsaken till
att dessa icke fick ta del av brevea innehålI vid utdrivoingen.

'o Med dessa ord skildrar broder Jakob kort de avgörande händelser, som definitivt lös-
gjorde Malmö från den katolska LyrLan och gjorde den till en luthersk frikytkoorganisation.
Claus Mortensen kallas >aotistes totius urbis sacrorurn', biskop över stadens alla kyrkor.
Med detta ordval vill Jatob irooiskt understryka, att Claus Monensen var sin egen hö.gsta
andliga auktoritet. Balgruoden håiaill är icke ,evangeliets' egna krafter utan ett nytt ko-
nungabrev, som gav riktlinjeraa för inrättaodet av en luthersk frikytka i Malmö. DCt är av
den 1 .juni 1129 och lyder:

,Vi Frederik af Guds nåde etc. görc all€ vitterligt, at os elskelige borgmester, rådmänd
og menige borgere udi vor stad l\r[almö hat berettet for os, at eftersom de nu har annammer
det hellige evangelium der i byen og lader prädike Guds ord, da er der mange huse, jorder
og gårder der i byeo, som er givet til alre, vikerier og gilder for at opretholde messer og
anden slig tjeneste, om hvilke de nu befryger, at oogen skal unddrage dem disse gårde, jor-
det og huse og hereftet ikke mere til disse messers og.tienesters opholdelse vil give det betöb,
som plejer at betales deraf, og at dcsudea nogle, hvis forjldre ha givet sådanne gårde og
grunde til kirken, vil tage dem tilbage igen. Thi haver Vi af vor synderlige gunst og nåde,
og for at det, som er givet i en god mcoiag til Guds tjeneste, ikke ska! komme bort til
unytte, undt og tilladt, at ovetroävnte vor borgemester og råd udi Malmö må og skal tage til
sig sådanne jorder, gårde og huse, som ligger i deres by og er henlagt til altre, vikarier og
gilder sammesteds, og dermed stifte og opbygge et hospital der i byen til fattige, syge men-
neskers underhold; og den reate, son udgår af de huse og jorder i Malmö, og som forhen
gik til sådanne messer og gilder, hereftcr sLal gives til nävnte hospital, og borgmester og
råd må og skal sörge for, at samme rente ikke bortkom.mer til unytte. Og de skal ansätte
nogle, som redeligt skal oodage og opbiire samme årlige reÄte, og siden åtligt göre regn-
skab for, som de vil forsvare det for Gud og v:ire bekendt for os. Ligeledes må de holde en
kristelig prädikefader, som belärer den om og prädiker Guds ord, og de må oprette en skole
i deres by, som de må holde tre, fire lärde aänd udi, som l:iser og låter andre simple, een-
foldige klerke den hellige Skrift, for hvilLet nävnte prädikant og läsemestre alle skal lönnes
af nävnte rente for deres umage og arbejde, dog med sådant skel, at de präster, som nu har
sådanne a,kre og vikarier, hvonil sådant jordegods og huse tilligger, og det er forlenet dem
deres levetid ud, de må og sk l beholde dem deres levetid ud, eftersom deres breve lyder,
medmindre borgmestre og råd kao forhandle med dem i miodelighed om, at de overgiver
dem det. Cum etc. Datum in castro lostro Haffnensi, sabbato post ocavas Corporis Christi,
nostro sub signeto. De meodato dni regis proprio' (efter Fr. I:s d.. Registr. p. 207, i mo-
detniserad språkform).
- I sept. månad sam-a år (1t29) lyckades det att med goda ord och ekonomisk ersättning
fötmå församlingsprästen i S:t Peri kyrka, Henrik Hansen, att avsrå från sitt ämbete. Dettä
kunde nu övertas av Claus Monensen, och Malmö fick en 'kristelig prädikefader' enligt
konungens önskan. Henrik Hansens resignationsbrev av den 29 srpt. {529 finns ännu bå-
varat (G. Johannessons citerade arbete p. 346). Nu först kunde reformationsarbetet ta fart,
ekonomisk grund var lagd därför genom kungens brev. Claus Morteosen inrättar luthersk
gudstlänst i S:t Petri kyrka, förstör helgonbilåer och altåren såsom broder Jakob beskri-
ver det.
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I nov. samma år fick Jörgen Kock ändigeo med våld kungens bestämmelse 
-bröderna från helgeandsklostret utdrivna och dess siukhus nedlagt till förmån för ett nytt

rådhus. Franciskanklostret blev nu stadens sista, sarkt belägrade katolska fristad.u Hösten 1529 rasade sn 'pestliknaode' sjukdom, kallad 'engelska svetten,.
'" Det latinska ucrycket här (inverecundissime illoto rictu latravit) har i översättningen

mildrats något. Under reformationstiden använde man sig av sådaoa, enligt vår tids syn,
ailtför färgstarka uttryck för att understryka sitt moraliska avståndstagande. Jfr Paulus Heliae
i Skibykrönikan och de protesrantiska förfaaarna från samma tid, t. ex. Peder Laurensen i
bI.a. Malmöbogen.

'a 3 febt. 1529.* Hans namo var Frans Vormordsen. Han var fö'dd i Ämsterdam l49l och liksom Paulus
Heliae karmelitmunk i Helsingör. Efter studier vid universitetet i Köpenhamn, bl. a. under
ledning av Paulus Heliae, blev han senare lektor vid sin ordens kollegium i samma stad,
innan han 1529 kom till Malmö och där snart txirjade avslöja sina lutherska sympatier. Han
blev 1517 den förste lutherske superintendenten över Lunds stift.

Skibykrönikan skildrar hur borgmästarna i Malmö tillkallade wå avfällingar från karmelit-
orden, Frans Vormordsen och Peder Laurenseo, enär de menade att de två andra predikan'
terna, Ciaus Mortensen och Hans Spandemager Olufsen, icke kunde mäta sig rned munkarna
vid de teoiogiska diskussionerna, och den fortsätter: ,Frans, en Holländer, skjulte i lang Tid
sin Trolösheds Gift, idet han nok i höj Grad ivrede mod Misbrug og slette Säder, men dog
uden på denne Tid at inblande eller med Hårdnakkethed 

^t 
fortägrc nogen vildfarende Me-

ning, skönt han ellers med stor Frihed behandlede mange Ämner. Men just ved denne Til-
bageholdenhed blev han den skadeligste af alle. I Begyndelseo lod det nemlig, som om han
vilde mildne og rette de Misbrug, der ved de tidligere Prädikanters skamlöse ellet ukloge
Adfärd havde insneget sig i Malm<i"Kirken, og det i Överensstemmelse med Kirkens Lätesät-
nlnger. . .,

'u Härmed följde han bestämmelsen från Herredagen i Odense 1J26, att den som vill pre-
dika på danska eller tyska, skulle giva detta tillkänna för biskopen i stiftet och först anhålia
om dennes tillåtelse.

'7 Syftar på heigeandsklostrets sjukhus i samma stad, som stängts vid klostrets omvandling
till rådhus.

'" Ordensregeln föreskriver fasta från allhelgonadagen till jul, förutom den vanliga påsk-
fastan. Hänför sig till julen 7529 och påskeo 1530.

" Jfr bestämmelsen därom i kungabrevet av den 5 juil L529.
- Under tiden den 8-14 maj l)29.
'1 Broder Gabriel Pålsen blev sedan 'hospitalsföreståndare' i sitt gamla kloster i Malmö

till sin död 1550.
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OM HALMSTÄDS KLOSTER
UTDRIVNINGSKRöNIKAN KÄP. XI

Utdri.uandet ell'er intagand.e, aa klosnet i Halmstad'r tillgi'ck på det sätt ocb

i den ordning, som bär fol|er

I Herrens är I53I, åttonde dagen efter trettondagsfesten, kom en präst,

en ytterst illasinnad kättare vid namn Johannes Hemmingdyng,2 den mest

förvände lutheran, från Falsterbo till staden Halmstad, tillkallad av borgarna

för att utså ordet (Gud give det varit Hans ord). Fä dagar efter sin ankomst

till nämnda stad Halmstad sammankallade han en stor del av borgarna.iämte
borgmästarna. Och han gick in i brödernas kyrka efter middagen och ankla-
gade offentligen brörderna i alla de omhringståendes närvaro framför allt för
tre förbrytelser, nämligen att brijderna voro andliga tjuvar, själamördare, för
att inte säga bedragare av det enkla folket. Och han tillfogade att mindre-

brödernas ordensregel alls icke kan bevisas utifrån den Heliga skrift.s Broder

Mattias Mathiesen, som då var guardian i detta kloster, svarade honom och

sade i närvaro av hela konventet och den talrikt samlade folkmängden: >>Det

ärett förbud av S:t Paulus i2Tim.2:kfatta dig icke med ordstrider, ty så-

dana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem, som höra därpå

etc,a Därför, dä jag märker, att du är helt okunnig i juridiskt förfarande och

uppdiktar falska beskyllningar, så bet?ink då, att du på ett skamlöst sätt på'

tagit dig både vianenas och domarens väw. Jag awisar dig därför som en

lögnare och icke som vår domare och instiimmer saken mot dig till den ärke-

biskopliga domstolen och till domkapitlet i Lund, där skall jag rena mig och

de mina i ltuda mäns närvaro från de mot oss framställda falska anklagel-
serna, och klarare rin ljuset skall jag bevisa, att vår ordensregel är apostolisk

och sant evangelisk.' I den första predikan, som därefter hölls på söndagen

Septuagesimas bevisade predikanten vid namn broder Sören Jakob5sn - h21

som senare dödades i Ystad vid brdCernas fördrivande från klostret där - i
slutet av sin predikan från predikstolen, att de tre ordenslöftena och ordens-

regelns föreskrifter både till innehåll och mening tydligt och klart äro häm-

tade f.rän Kristi heliga evangelium. Då den förut omtalade kättaren Johannes
Hemmingdyng, som satt i första raden av de närvarande (för att f.änga pre-

dikanten i talet, som de skriftl?irde och fariseerna gjoÅe med Jesus), hörde

detta, blev han förargad och började genast upphetsa folket mot bröderna,
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Om Halmstad.s klostet

först i brödernas kyrka efter predikans slut oö dåirefter innan en timme ännu
gått, försäkrade han i församlingskyrkun, att han icke mera skulle predika
för dem, förrän de trängt in hos brtiderna och hindrat dem att predika och

fira mässor. Men då brciderna vid just denna tidpunkt firade de heliga mäs-

sorna, lovade de enligt nägra av de förnuftigare borgarnas råd, att de skulle
göra detta samma dag efter middagen. N?ir middagsmåltiden var avslutad

denna samma söndag Septuagesima kornmo borgmiistarna, rådmännen och
stadsfogden och många andn av lutheranernas sekt; fcirst fråntogo de brö-
derna kalkarna, därpå förstörde de alla altaren och flyttade även korböckerna
och biblioteksböckerna från biblioteket till sakristian, och fogden tog nyckeln
till sakristian och låste in allt diir. H?idanefter blev det också förbjudet brö-
derna att ringa i klockan vid tidegiirderna. Ällt detta gjorde borgana pä

eget bevåg utan någon myndighets tillåtelse,o men på denne djävulske kät-
tares, Johannes Hemmingdyngs, tillskyndan. Men alla bröderna fingo tillå-
telse att tillsammans bliva i klostret, tills mawarorna voro föitärda. Men för
att inte alla bröderna samtidigt skulle övergiva klosuet - s[56s1 luthera-
nerna önskade - när dessa mawaror f<ir snabbt förtärts, samlade Herr Holger
GregersenT borgmästarna och rådmännen i brödernas kloster och uwerkade
av dem, att sex utvalda av brijderna skulle stanna i nämnda kloster, men un-
der de betingelser, att de varken firade mässor eller predikade Guds ord eller
gingo ut ur klostret fcir att samla allmosor eller för att besöka staden utan
speciell tillåtelse av borgmästaren, och att de icke skulle styrka någon enda

av folket i den gamla low2irda seden (den katolska uon). Men då en av dessa

sex nämnda brcjder (nämligen den förut omtalade &iren Jakobsen)8 under
påskfesten hört wå personers skriftermål blev han utjagad tillsammans med
de andra. Men de andra brir,clerna fördrevos och skildes från varandra i Herrens
år som ovan, 1531, i veckan Laetare.s

Det är också att märka, att de d?irvarande brtidernas uppförandeintyg med
guardianens och klostrets sigill finnas i Roskilde.lo

Likaså äro (följande) tillgodohavanden från nämnda kloster i Halmstad,
utlånade eller tagna mot löfte om deras tillbakal?imnande vid utlovad tid-
punkt, osv. De äro som följer.ll

För det första tog Gerard Olsen, borgmdstare i staden Halmstad, i Herrens
är 1530, före jul, med våld från ovannämnda kloster en förgylld kalk, som
hans fader Olav Pedersen till dels givit klostret, men som icke blivit upp-
tecknad i det kungliga registret, eftersom hans rnoder, som då ännu levde,
ständigt krävde den tillbaka, om den icke längre skulle kunna användas till
den heliga mässan, vartill den hade givits etc.

Likaså tog samme Gerard Olsen ett hus belaget invid klostrets kyrkogård
mot söder, som broder Laurids Byldsman, den gång han var gaardian, ldt
k<;pa for etthundrasextio mark. Detta nämnda hus ville ovan omtalade
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Gerard Olsen hava som ersättning för ett halvt hus, som hans syster för länge
sedan skänkt vårt kloster i Halmstad"

Likaså tog Halmstads stadsfogde, Nils Skrivare, med våld en skål av kop-
par eller en blandning av guld och silver, från Jon Styngs hem; guardianen
hade pantsatt den till honom för 15 mark. Men nämnda skål hade ett värde
av mer an 20 mark Den hade icke blivit antecknad i registret på grund av
försummelse av skrivaren etc.

Likaså tog Hans Bagge ett hus belaget invid klostret mot norr, som Nils
Eriksen, den gången borgare i Halmsga6l, skankt brijderna havldelen av att
tillfalla dem efter hans dtid och den andra halvdelen efter hans hustrus död.

Och båda voro dirrCa före klostrets uppliisning.
Likaså fick Herr Holger Gregersen Ulftand före guardianen broder Mattias

Mathiesens avgäng 4 dussin >wobnskwdt>, för vilka klostret icke mottog nå-
got. Likaså hade han fogat sig i att vid l?implig tidpunkt återställa: en stick-
såg, en skogssåg och en annan såg, som var insatt i en fyrkantig båge.

Likaså mottog samme Herr Holger på guardianens, broder Mattias {athie-
sens, begäran i sitt beskydd ett kapell med ett litet hus i Skanör, som klostret
i Halmstad byggt dZir.

Likaså köpte samme Herr Holger av nämnda kloster 20 stockar till en längd
av 18 alnar, item 3 dussin och wå stockar nlJ,74 alnar, item 4 stockar till
17 alnar, item 5 stockar till 16 alnar, item 10 stockar till 20 alnar. För allt
detta mottogo brciderna för klostret 4 tunnor råg, 6 tunnor korn och 5 tunnor
havre. Ty spannmål hade detta år ett mycket högt marknadspris där på trak-
ten. Likaså fördelade ovannämnde Herr Holger mellan de utdrivna bröderna
omkring 13 eller 1,4 mark. Likaså fick Holger Gregersens egen hustru ett litet
felfritt ur, som hon lovade vilja återställa ifall klostret bleve återlämnat till
bröderna.

Likaså fick broder ZÅgrtt'en stor dyna på Herr Holgers anmodan, som
stadsfogden gav honom mot bevis på att de skulle återställas vid lämplig tid-
punkt. Likaså fick samme broder Zger Guillermi Postilla.

Likaså fick den lutherske pledikanten vid namn Jesper, en gång broder i
vår orden, men nu den mest frirv?inde kättare, en stöffe tryckt konkordans till
bibeln, som stadsfogden gav honorn mot bevis på att även den skulle åter-
lämnas vid lzimplig tidpuntt rikaså fick samme Jesper sig tillerkand en lång
dyna av samme stadsfogde etc

Detta om klosuet i Halmstad.
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NOTER OCH KOMMENTÄRER
' Klostret i Halmstad grundades 1494 av konuog Hans. Briidernas utdrivande ägde rum

den 19 mars 1531. Vid slutet av l)00-tdet blev klostret delvis nedbrutet och de sista res-
terna blev lågornas rov vid stadens brand 1619.

2 
Johannes Hemmingdyng (: Hans Nielsen) deltog i Herredagen i Köpenhamn 1530.

" Denna anklagelse framförde Johannes Hemmingdyng i överensstämmelse med recessen
från nämnda Herredag. Enligt denna fick en var predika som han ville, dock ,hvis nogen
prädiker andet, end han kao bevise med Den Hellige Skrift, da skäl han selv staode til rette
herfor,. Denna lag var medvetet tvetydig, som ett bevis på den brist på avgörande stånd-
punktstagande, som va! Herredageas resultat och blev både av katoliker och protestanter tol-
kad till egen fördel. Det bestämdes niimligen icke oetn som skulle fälla den omtalade domen
om rättrogenhet.

a Brodet Mattias kunde icke vårja sig bättre än genom att avslå anklagelserna med ett bi-
belord. Dätnäst hänvisade han till den enda av katoliker erkända religiösa auktoriteten: den
kyrkliga, biskopliga domsrolen,

u Den 5 febr. 1531.
u Det är en mycket talande anmärkning, att det lutherska borgarpartiet här i Halmstad

företog sitt angrepp på klosuet 'pfopria auctoritate, (på eget bevåg)l Vid alla andra till-
fällen gjorde sig borgarna blom till utövare av Frederik I:s vilja och önskan.

7 Riddare Holger Gregersen Ulfand var en av de katolska riksråden och länsman för
Södra Haliand. Han hade som ung gjort en pilgrimsresa till Jerusalem och förblev katolskt
sinnad till sin död. Han försökte ou att dämpa upphetsningen och därvid rädda klostrets
existens. Men de sex bröder, som fick staoua lorar, wingades leva som i ett fängelse, utan
yttrande- och kultfrihet. Vi lägger här miirke till lutheraneraas hat till den heliga mässan och
Hans Nielsens fruktan för konkurrens.

8 Sören Jakobsen blev senare martyr i Ystad, såsom det omtalas i Ystad-kapitlet. Han sane
sin plikt som katolsk själasörjare högre än hänsyneo till klostrets rent materiella existens.

'g I början av april 1531.
10 Rasmus Clausen Ulf och broder Jakob Johansen samarbetade i Roskilde för ordens-

provinsens existens bl. a. genom att samla juridiska dokument om de enskilda bröderna och
de förlordae klostren och genom att skriva Utdriaringskrönikan.

" En lista över ägodelar tillhörande klostret, varav nlgra blivit konfiskerade av luthera-
nerna, andra övenagna av Holger Gregersen Ulftaad som ersättning för leverans av livsmedel
och pengar till bröderna. Deaa möjligen för att inte lutheranerna skulle ta allt.

'" Broder Ziger blev sedan Holger Gregersens privata prdst. De katolska adelsmännen
gömde ännu länge efter reformationen ofta katolska priister och ordensfolk på sina gårdar,
där de i hemlighet kunde fira den förbjudna katolska gudstjänsten.
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OM YSTÄDS KLOSTER
UTDRIVNINGSKRÖNIKÄ KÄP. XII

Berättelsen om de, lrreil, ornänskliga och begråtansaärd.a sätt mind.rebrö-

d,ernas utlagande ell,er *td,riaand.e *r d,eras kloster i Ystad.r utfördes av den

lutherska sekten i Herrans At 7532, dagen före Kristi Moders, den ärevördiga

Jungfru Mariae bebådelse. I det följande skall det stå klart Iör alla och en

var, som läser denna skrift, hur ogudeligt och ytter$ omänskligt det för-
siggick.

Först må vi beakta, att före brijdernas utjagande de lutherska borgarna

utförde två betydande våldshandlingd mot brijderna trots att bröderna dess-

förinnan flera gänger häröver appellerat till hans Kungliga Majestät octr riks-
rådet. Den första våldshandlingen bestod nämligen ddri, att den lutherska
sekten uppeggad och uppblåst av en djävulsk och rasande ande kom till vårt
kloster och omringade det och f<irsökte att med väld tränga in i klostret. Detta
skulle de också ha gjort, om icke bröderna hade barrikerat porten och kyr-
kans dörrar med bommar och stora stänger och personligen bjudit der siörsta
motstånd. Men ändå bröto de omtalade lutheranerna loss flera plankor ur
dörrarna, och de bröto xinder staketff runt klosuet och trängde in i lekbrö-
dernas avdelning. Men till klosuets inre fingo de icke tillträde på grund av
brödernas motstånd. För denna orsaks skulle slängde de bröderna i öronen
många, ja otaliga skalsord och förol?impningar, i det de kallade dem mör-
dare, rövare, tjuvar, blodsugare, ja rent av själamördare osv. En annan vålds-
handling gjorde ovannämnda luthetaner också mot brirderna genom att pä
nytt utan någons uppdrag uppskriva allt husets bohag. Vid det tillfället bröto
en viss Sören Jeppesen och en annan"borgare vid namn Ingvar upp dörrar
och lås till dormitoriet Desa och flera andra rättskränkningar tillfogades
brciderna i Ystad före deras fördrivande.

Nu följer en kort beskrivning av utdrivningen.
Ovannämnda år, niimligen 1532, dagen före Guds Moders, den ärorika

Jungfru Mariae bebådelse, kom efter avslutad aftonsång och tidegärd borg-
mästare Johannes Hiortt tillsammans med sin lutherska sekt till kloster-
porten och klappade på med den största våldsamhet och ville komma in. Då
tillträde nekades dem diir, sprungo de med stort raseri och skrik till kyrkans
gallerdörr.z De grepo tag i gallret och ville bryta sönder det med våld. När
guardianen vid namn broder Ändreas Bertelsen hört detta, sprang han skynd-
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samt samman med några bröder till nåimnda galler och fuägade dem, varför
de kommo med sådan våldsamhet och raseri och vad de önskade. Då ropade
de alla, att de hade ett kunglig brev på an alla br<iderna skulle utjagas och
klostret med allt dess tillbehör skulle givas till bruk ftir de fattiga och till
ett sjukhus, och de fordrade tillräde. Men då detta icke beviljades dem, ville
de tränga in i klostret med våld. Då guardianen fick höra det, fordrade han
av dem det kungliga brevet angående en sådan utdrivning. Och därsom han
icke kunde Iä h&a det brev, som gick ut därpå, ville han ingalunda så utan
vidare fräntråda sitt kloster. Borgarna svnrade, att de alls icke ville visa guar-
dianen det nämnda brevet. Efter dena samtal kom Johannes Hiortt med alla
de andra till klosterporten och kallade ånyo på guardianen. Då denne skynd-
samt sprang till porten och ännu en gång ftägade, vad de ville, svarade
nämnde Johannes Hiortt, att han ville komma in i klostret tillsammans med
nägra fä och fredligt tala med honom och hans bröder utan varje våld eller
rättskränkning, vilket han även lovade på tro och heder, ja t.o.m. under
förlust av alla sina lagliga rättigheter (sitt Z:imbete). Mot sådan försdkran
och detta löfte lät därför guardianen öppna poften. Då denna öppnats störl
tade ovannämnde Johannes Hioru med alla sina anhängare rasande in i
klostret och revo med våld hastigt från porwakten hans nycklar. När det
var gjort, krävde Sören Jeppeseo av guardianen ställets fundationsbrev, klost-
rets nycklar och förteckningen över lös<iret, som tidigare upptecknats i det
kungliga registret Ovannämnde fader guardian krävde då i sin tur wå eller
tre gånger, att det kungliga brevet därom skulle liisas upp f<;r honom.s Till
slut drog stadsskrivaren vid namn &iren upp en papperslapp utan sigill och
läste upp inför den förut nZimnde guardianen och hans bröder de paragraf.er

och orsaker enligt vilka de borde utdrivas. Första pangrafea: För att brö-
derna icke predikade det heliga evangeliet. Andra pangrafen: Att alla bor-
garna önskade brcidernas fördrivande. Tredje paragrafen: För att bröderna
icke hade det nödvändiga till livets uppehälle. Då detta blivit uppläst och
åhört, frågade guardianen borgmiistare Niels I7inttrer och alla rådmännen,
huruvida bröderna hade predikat för dem något annat än Kristi heliga evan-
gelium och den Heliga skrift Dessa warade, att brcjderna hade predikat ratt
och katolskt för dem och dessutdn i sitt umgänge med dem uppfört sig be-
römvärt, och >på intet vis>, sade de, >önska vi brijdernas fördrivanden. Luthe-
ranerfla motsade detta, varigenom en stor oenighet uppstod mellan borgarna
inbördes. Då tystnad inträtt, appellerade så guardianen till hans Kungliga
Majestät och riksrådet, inför vilka han skulle svara på dessa lögner. Och han
sade, aft de falskeligen hade informerat konungen. Då han sagt detta, sprang
den förut omtalade Sören Jeppesen med stor häftighet på guardianen och slet
med våld från honom hans nycklar. N?ir briiderna sågo detta, sprungo de

alla, någon till koret, någon till dormitoriet, vilka de lutherska borgarna med
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våld drogo ut ur cellerna, och de släpade iväg med dem och slogo dem med

sina yxor. Och det vaf, en broder vid namn Stiren Jakobsen;a i nedgången

från dormitoriet kastade de honom flera gånger våldsamt i golvet och tram-
pade på honom med fötterna, och i korsgången knuffade de honom på det

mest omänskliga sätt mot väggarna och släpade honom i armarna längs

gången som om han varit ett foraktligt kadaver. Bortsläpad på detta sätt sade

han till sina broder: >Briider, jag säger eder i sanning, att jag känner döden

nära efter de yxslag och sparkar jag erhållit Det ?ir så illa ställt med mig, att
jag knappt orkar draga andan.> Efter några dagar lade sig nämnde broder till
sängs och bOrjade bliva yaerst allvarligt sjuk, så att han dagligen kastade

upp en icke så ringa måingd blod, och så att han härav ofta föll avsvimmad

till golvet. När slutet niirmade sig för denna broder &iren kommo stadsfogde

Algot Nielsen, Magnus Johanserl Tycko Lauridsen, Tuo Skomakare och Pe-

der Olsen till ovannåi.mnde broder &iren. Denne sade till dem: >>O, käraste

män och vänner! Sen huru edra borgare på det mest okristliga vis hava trak-
terat mig! Särskilt Peder Nielsen, Olav Målare, Lars Bönder och många,

många andra, vilkas namn jag icke känner, slogo mig så, att jag år längt
ifrån att kunna undgå dtiden.> Till slut kom stadsfogden till nämnde broder

Sören, nämligen Peder Mathiasen med en hel del andra borgare och frägade

honom, om han vllls flamsiälla klagomål mot några med anledning av sin

död, i den händelse han nu icke skulle kunna undgå döden. Broder Sören

svarade dem och sade: rDet skolen I veta" att hade jag fätt stanna i mitt
kloster, då skulle jag icke ha haft den sjukdom och kraftlöshet, som jag just

nu lider av. Men ändå n?irer jag varken aqg eller hzimnd mot dem, som

uakterat mig så omänskligt, utan jag tillgiver dem hjärtansgärna av kärlek
till Jesus Kristus, som viirdigats uth?irda mycket mera för min skull. Det
kroppsliga lidande, (sade han,) som jag nu utstår, iir tillräckligt för mig för
att inte tänka d?irpå (:pLagg eller h?imnd), men deras dom, som trakterat
och slagit mig så yfterst gTmt, övedåter iag Lt den rätnrise domaren, som

skall döma allt med rättlisa- Dock vill jag icke uttrycka mig så, att jag skulle
råka i 'irregularitet',6 om jag skulle överlevq hur mycket jag än hoppas att

icke övedeva." Likaså kommo senare till broder &iren wå av ovannämnda
personer eller män, som hade slagit honom, och erkände sin skuld och bådo

honom om tillgift, vilket de ock erhöllo. Men de övriga av hans mördare

framhiirdade i sin tidigare halsstarriga ondska och brydde sig icke om att

bedja om förlåtelse. Likaså sparkade n?imnda borgare flera, ia nästan alla de

andra brijderna och kastade dem i golvet, likasom vargarna göra med lam-
men, och de slogo dem med yxor och släpade dem i atmarna ut ur klostret
som de uslaste kadaver och så grymt och omZinskligt, att jag fullt och fast

tror, att om en jude eller hedning skulle ha sett en sådan handling och öm-

kansvärt upptåg, så skulle han icke ha kunnat hålla sina tårar tillbaka. Där-
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för sade konungens legosoldater eller ryttarg som åsett det skildrade, med den
största smärta och suck från hj?irtaa djup och av m?lnskligt medlidande: >O,

hur grymma och omänskliga ä.to icke borgarna i denna stadlr och >>O, hur
hårdhjärtat är icke folket i detta Danmark! Ty hemma hos oss, där ordens-
folk blivit bortjagade, slog och hanterade rnan dem icke på detta sätt; wärt
emot försåg man dem med kl2ider, pengar och andra livsförnödenheter.r'
Detta och mera därtill sade ovannämnda legosoldater i sin medömkan med
bröderna. Likaså gräto borgmästare Niels Tfinther och flera andra goda
människor mycket i deras medömkan med brörderna. Fä dagar efter bort-
jagandet slöto likaledes wå andra br<iler sina dagar, niimligen prästerna bro-
der Thomas och broder Kristoffer, men huruvida till följd av slagen och
sparkarna från de illasinnade lutheranerna eller icke, det övedåtes åt den
rätwise domaren, som klart känner allt Likaså under den heliga påsktiden,
dä alla sanna kristna, sorn kommit till förståndets ålder, pläga, ja äro för-
pliktade, att mottaga altarets allraheligaste sakrarnent, kunde bröderna icke
mottaga detta det mest vördnadsvdrda sakrament, icke ens bakom låsta dörrar
fira den heliga gudstjänsten, enär lutheranerna fullstädi$ förhindrade detta,
som om brcjderna voro hedningar, excommunicerade eller under interdikt.
Likaså höllo de guardianen, broder Ändrea Bertelsen, fången i åtta veckor på
ett minimum av vatten och brtid,6 men materiellt brtjd med vilket han skulle
ha underhållits av dem, fick han alls icJce icke ens en enda smula, vilket icke
en gång sker fångna misdådare och dem som skola hängas eller steglas.
Därför måste han gå till goda krisma och tigga dit nödvändigaste för atr
kunna leva och dera mot hedersord, att han icke skulle awika från dem, osv.
Och ehuru ovanndmnde gode fader guardian och hans bröder kvarlämnat en
god del matvaror i klostret vid utdrivningen kunde de dock intet erhålla
därav till sitt uppehälle. Detta och mycket annat fingo brijderna i Ystad ge-
nomgå vid tiden för deras utjagande av de övermåttan ogudeliga luthera-
nerna; vilket ovannämnde fader, broder Andreas Bertelsen, guardian i detta
kloster, berättat för mig, broder Erasmus Olsen, och med siu goda hedersord
och sitt samvete bevittnade han det bfie muntligen och skriftligen och gick
ed därpå, åkallande Gud, den allrahögste, att ovannämnda berättelse i alla av-
seenden var i överensstämmelse med sanningen.

NOTER OCH KOMMENTAR
' Den danske fraqciskanbrodern Petrus Olai från Roskilde skriver i sina Collectanea om

Ystads kloster -'l,r t267 grundades briidernas hus i Ystad.r Joh. Lindbå& menar på goda
grunder att 1267 är en felskrivning, för 1257 (eller 1258). På provinsialkapitel där iqll Ar-
slöts upprättandet av en franciskansk högskola i Luod. Utdrivningen av biöderna ägde rum
den 24 mars 1532. Dess siste guardian, broder Andreas Bertelserl blev 1534 vald-till pro-
vinsialminister efter broder Rasmus Ulf och efterträddes L537 av denna krönikas huvudiör-
fattare, broder Jakob.
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Åv det gamla klostret finns kyrkan ännu kvar (S:t Pers kyrka eller 'Klosterkyrkan'), vi-
dare refektoriet och dormitoriet, sorn nu aavänds till museum. Resten är nedrivet.

'Troligen en gallerdörr, som avstängde sjiilva kyrkan från brödernas kor, varifrån fanns
direkt ingång till klostrets inre.

8 Utfärdat av Frederik I deo 16 c.ars 1J12. Den innehåller följande: Mogens Gjöe och
Anders Glob, som äro brevets ,relatorer, (på kungens vågnar) berätta, att Ystads råd har
meddelat kungen, att munLarna i sadens gråbriidrakloster 1) ,predikar falsk och orättfärdig
lärdom mot det heliga evangeliet, varigenom de bedrager och förför den enkla och enfal-
diga almogen';2) att de ändå snart måste liimna det på grund av brist på underhåll och
l) att Ystad saknar ett 'hospital'. Diirför begär au stadeos råd att få beslagta klostret för
detta ändamåI. Kungen beviljar deras önskan: klostret skall användas till sjukhus och kyrkan
till församlingskyrka ,når de munke og brddre, som er i klostret fodader det, eller de kan
overtales dertil'. Kungeo förbdhö[ sig doc] att fäVvara en gammal 'herbergs retr, som
också hans fötäldrar haft, till gemak och kammare i klostret. Brevet är udärdat i Köpenhamn
av de båda 'relatoreroa' på kungens vägoar (F'-l:t d., Registr, p. 301).

De ,anklagelser,, som brevet anger som orsak till brödernas utjagande, rnotsvarar det som
upplästes för dem av borgmästare Hans Hiom. Munkarna Iär alltsä höra anklagelsen mot
dem samma dag domen skall exekveras - 

utarr minsta möjlighet till försvat. Detta trots att
det katolska borgarpartiet under ledning av eo anoan borgmästare, Niels r{Zinther, försökte
försvara munkarna, och guardianen uttryckligen appellerade till konungen och Danmarks
rikes råd. Men Hans Hiortts beteende var olagligt oclså med hänsyn till själva kungabrevet,
då det stod däri, att staden kunde få klostret, när munkarna sjäva 'forlader det, eiler de
kan overtales dertil' - alltså ingen sankiionering av våld. Detta var naturligtvis grunden
till att guardiaoen icke fick se brevet, trots att han uttryckligen begärde det.

n Sören Jakobsen möter oss redan i Halmstadskapidet.
6 

"Irregularitet' är ett i kyrkolagen använt uttryck för vissa bestämda påföljder för för-
seelser av präster och ordensfollt. Detta stiille är duokelt. Troligen viil broder Sören säga:
A* jag lörläter mina fiender får inte förstås rå att iag därmed också skulle godkänna deras
handlande; vilket av dessa skulle kunna åberopas som stöd för deras anspråk på äganderätten
till klostret vid en eventuell process, för vilket jag skulle kunna göras ansvarig av mina över-
ordnade.

u .. eumque sustinentes pane tribulatiouis et angustiae potu _. i det de underhöll honom
med plågans bröd och nödens dryc&, betyder fångkost 'yatteo och bröd, (jfr I Konangab.
22:27).
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Men i herrens är 15272 kom en avftillig johannitermunk från Anworskov
kloster, magister Hans Tausen,t som ännu bar sitt klosters eller ordens dräkt,
och började i sitt klosters kyrka predika det lutherska kätteriet. Så en dag
efter avslutad predikan avtog han i kyrkan röklinet, som han bar pä predik-
stolen och awek därifrån tillsammans med nlgra boryare, som varit åhörare
till hans predikan, och besökte sedan S:t Hans kyrka i samma stad.a Och där
varest han mycket ofta samlade käterska åhörare till sin förpgstande förkun-
nelse, där utspydde han sin förgiftade tungas smitta- Och då villfarelsen till-
tog dag för dag upphetsade han borgarna till att fördriva våra bröder och
där upprätta en högskola för hans låira dvs. den lutherska. När så till slut
S:t Hans kyrka icke var stor nog för de talrika åhörarna av hans nya, tidigare
icke hörda förkunnelse, bådo de briiderna, a* vät klosterkyrka skulle öppnas
om eftermiddagen för deras seka predikant. Då dessa icke tilläto defta, av-
sändes till hans Kungl. Majestät eft brev från borgarna i samma stad, vari de

bådo hans Kungl. Majestät om tillåtelse att nedbryta stadens församlings-
kyrkor,s enär de voro alltför många, de voro'nämligen tolv till antalet. Och
de begärde av själve konungen predikarordens och mindrebrödraordens klos-
ter för aft de - sedan de andra kyrkorna helt nedrivits - skulle samlas blott
där fc;r atthöra den nya förkunnelsen i stället frir i så mångo kyrkor i staden.

Sedan detta beviljats, togo de helt och hållet vår klosterkyrka från bröderna.
Ty före detta plägade bröderna predika om förmiddagen och kättaren om
eftermiddagen och därvid blevo bröderna utsatta för mångahanda våldsam-
heter och hindringer. Så bröto de först med våld sönder dörren till vår kyrka
och förde så sin predikant diir in.6 Och en Allhelgonadag predikade deras pre-
dikant wå gånger om eftermiddagen och tillät att tre av hans sekts sånger
högljutt sjöngos av hans åhörare för att försiika hindra aftonsången och
vigilierna för de dö,Ca, som brijderna under tiden sjöngo. När de sedan full-
ständigt f.räntagit brö,Cerna kyrkan, höllo dessa under nästan ett år tidegärd
och mdssor i ett i korsgången beläget kapell. Men då nämnda borgare märkte,
att brtjderna icke ens d?irför ville l2imna stället, inkvarterade de fyra lego-
soldater i vårt kloster och befallde brijderna på Kungl. Majestäts order att
sörja för deras nödtorftiga underhåII.? Men guardiarien, broder Niels Tybo,8
hade beslutat att resa till Salling för att samla allmosor. NZir han givit sig iväg
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och befann sig på en mils avstånd från staden, kom ett bud till honom, näm-
ligen brödernas tiänare, och bringade honom dessa bedrövliga tidender och
bad honom att forast möjligt återvända till klostret Han vände genast till-
baka till klostret och gick föt aa se till dem som inlogerats där. Och han
sörjde också för att de fingo sia ncidtorftiga underhåll. Men under en
middag kom en soldat in och gick fram till guardianen och slog honom över
halsen med sitt svZird och senare slog han wä gänger efrer samma guardian
mot all rått, ena gången med ett fyllt ölkrus och en annan gäng äter med sitt
svärd. Men trots att brciderna fingo utstå den ena rättskränkningen och plå-
gan efter den andra stannade de dock kvar i klostret tillsammans med nämnda
Iegosoldater. Men en gång håinde det, att wå av soldaterna ville besöka sina
kamrater, som bodde i Hostenborg (Holstebro?). Dessa krävde klostrets vagn
av guatdianen. Men denne sadg aft det alls icke kunde låta sig göras, därför
att den ofta skulle köra såid till kvarnen. Diirför skjutsade en annan dit dem
med en vagn och guardianen betalade (honom) lön därför av klostrets me-
del. Senare när denne kommit tillbaka, började han kräva av guardianen så

mycket pengar, som han under tiden givit ut under resan, eller så mycket
som han skulle ha kostat i underhåll, om han stannat hemma. Och änskönt
guardianen icke g2irna gjorde det, blev han till slut wungen att betala så

mycket som de krävde. Efterhand vä:cte antalet av de legosoldater, som skulle
Iörtdra vårt klosters allmosor, till femton. Dessa förtärde med sådan glupskhet
alla mat- och dryckewaror, att alls intet blev kvar varken ay mat eller dryck
i klostret. Därför best?imde sig guardianen för att övedåta klostrets nycklar
till en annan och gå till hans Kungl. Majestät för att inför honom personligen
klaga över den orätt, sorn skett honom och hans brtjder. Då han tillkänna-
givit borgmeistaren defta och överliimnat nycklarna till förvaring hos honom
under tiden, förklarade denne, att detta icke kunde ske utan ftala f& gnr-
dianen själv och briiderna i hans kloster, aft den som flyr och icke aktar på
Kungl Majestäts tjänare. .. Dåirför stannade guardianen i klostret samman
med brijderna, och han pantsatte en kalk för att få till deras uppehälle. Under
tiden reste dock guardianen till Köpenhamn, till hans Kungl. Majestät per-
sonligen, och fick av honom ett förseglat brev. Detta förde han med sig till
Viborg, och när han låist upp det inför borgarna" blevo bröderna utjagade ur
sitt kloster, men enligt villcen lag och räa må den Ällrahögste sedan se och
döma.e Detta berättade ovannämnde prisviirde fader, broder Niels Tybo, som
dä var guardian i förut niimnda kloster i Viborg men nu är vice-guardian i
Ribe, för mig broder Jakob, den ?irwördige fader provinsialministerns med-
hjälpare.10
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NOTER OCH KOMMENTAR
' Franciskanklostret i Viborg hörde till de iildsa i laodet, det grundades redan 1235. Vid

brödernas fördrivande o^Lring oyåret 1530 blev klostret sjuthus och kyrkaa blev försam-
lingskyrka tills den under Frederik VI:s tid nedbriits och dess inveotarier fördelades till aodra
kyrkor.

" Bör vara I)2J.
" Den man, som Frederik I på ea avgörande sätt utnyttjade för den lutherska kyrko-

r_evolutionens genomföraode i Daomark, ver Hans Tausen. Han fiiddes L494 pä Fyen av
Ia'ttiga föräldrar. Inträdde 1115 i Äoworskovs johannitkloster vid Slagelse (Sjalland). Dar
{ick han en grundiäggande undervisning, som senare fortsatte vid utl2indska universitet, först
i Louvain och senare i Köln. Mot sin priors uttryckliga förbud uppehöll hao sig i hemlighet
omkring ryå år i Ifittenberg och hörde där Mde Luther och Melanchton och skall ha blivit
anhängare av den nya läran. Men haa vände dock tillbaka till sitt kloster utan an omedelbart
ta något initiativ i luthersk riktning. Klostrets prior uppdagade emellertid hans lutherska
sympatier och sände honom till ordens kloster i Viborg i hopp om att priorn där, Peder
Jensen, skulle kunna återföra honom till es fasane katolsk tro. Meo så snart Frederik I:s
sinnesändring i början av LJ26 (giftermålet mellaa kungens dotter och deo f. d. stormäs-
taren för den Tyska Orden, Albrecht av Preussea, som 1J2J övergick till lutherdomen) blev
känd, tog Hans Tausen bladet från muoneo och tiirjade predika den nya läran i Viborg (se
Oscar Andersen i Dantk biograf*h laxi6oa).

' När nu Hans Tausen lämnat sitt kloster fick hao fria predika i S:t Hans' församlings-
kyrka, där rektorn vid domskolan, Skjöoning, var prist. Det var ou som Hans Tausen fick
det första av kungen utställda 'värnebrevet', som lyder:

'Vi, Frederik, med Guds nåde Danmarks, Venders og Goters Konge, udvalgt Konge til
Norge, Hertug i Siesvig etc. hilser Eder os elskelige borgmes*e, råd og menighed udi vor
stad Viborg kädigen med Gud og vor Nåde. Vider, käre veooer, .at Vi nu har taget og an-
nammet denne brev-viser, Mester Haos Tausen, under vor kongelige hegn, Ired, värn
og beskärmelse besynderligen at forsvare og fordätinge til at rette. Og så have Vi annammet
ham udi vor tjeneste til vor kapellan, dog have Vi givet ham forlov og befaling at väre i
Viborg hos eder nogen stund at predike Det hellige evangelium for eder. Thi bede Vi eder,
og hver -särdeles byde strengeligen, at I beskytte og beskärme på vore vegne og udi vor fra-
värelse for"" Mester Hans Tausen, vor tjeoer og kapellan, for-alle, som ville overfalde ham
med magt og vold, väre sig enten gejsdig eller verdslig, imod vort beskärmelsesbrev, som Vi
haver nådeiigen givet ham, ville Vi det med eder alle og hver sårdeles forskylde, thi (und)-
lader det ingenlunde, under vog hyldest og nåde. Givet i vor köbstad Ålborg, S. Simonis
Apostoli dag. Anno MDXXVI' (efter Pontoppidat: Aaa.ht Ecctretia Danicae, Tom, II,
p. 796. Rättstavningen har moderniserats h!ir.)

Härmed blev Hans Tausen utnämnd till kung Frederils personliga kaplan undandragen all
annan rättslig auktoritet äq kgngen sjåilv och ståilld under viborgarnas militära beskydd på
kungens speciella order. I skydd härav fortsatte han reforoationsverket i Viborg och i andra
nordjydska städer, tills han li29 katlades till Kiipenhamo.

u Kungiigt brev härom utfärdades 23 lebr,1529. Det lyder:
, 'Frederik, Vor Gunst tillforn. Vider, att som I leder os tilkendegive og beklage, at eders
by er besväret med mange kirker og kaFller, som byel ilte förmår at liolde vå'magt, og
er derfor begärendes af os, at I må beholde Sortebrtidre. og Gråbriidrekirker til to sogne-
kirker, og at I måtte afbryde de andre sogoekirler og Lapellcr, som er udi eders by, dä er
Vi tilfres dermed, at I beholder samme Gråbriidre. og Sonebriidrekirker til sognekirker og
ödelägger de andre unyttige sognekirker i eders by, på det at I des bedre kan-holde de tö
kirker ved m^gt, og at I beholder til byens 6ehov halvdelen af blyet og halvdelen af klok-
kerne, og Vi haver tilskrevet os elskelige Jens Huass, at han skal på vore vegne annamme
den anden halvdel af blyet og klokkerne af de kirLer, som tidelägges efter eders skrivelse og
egen begäring. Og have Vi desligeste tilskrevet og befdet for"" Jens Huass, at han på vore
vegne skal have tilsyn med sonebrödreklostret og hvad der hörer til samme kloster. Thi
beder Vi eder, at I vil have tilsyn dermed i hans fraviirelse, at der intet bortkommer eller
fordärves, det forskylde vi gerne. Befalende eder Gud. Skrevet på vort Slot Gottorp Tirsdagen
efter söndagen Reminiscere år MDXXIX, (Dipl, Vibergeote p. tlO. No. 226).

Redan den 17 mars samma år 
- alltså efter bloa tre veckor - sas alla kyrkorna ned-

brutna, med undantag av de båda klosterkyrkorna. På detta listiga, brutala tillvägagångssätt
skapade man det läge mao önskade.

t2 - 6at64ors Credo. 4z:a årg. Nr 4. r96t 17g
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0 Genom Monen Hvas brev frät fu 1576 om lfans Tausens verksamhet i Viborg (se

Annaler for Oldkdhd. 1.847,p.9t49) ver vi, att det var efterdetta rättstridiga inträngande
i franciskanernas kyrka, som biskopen i Viborg, Jörgen Friis, sände sin fogde, Poul Stigsön,
med några män för att arrestera Hans Tausen under en predikan. Protestantisk historieskriv-
ning framståller ofta denna händelse sodr ett 'evaogpliskt martyrium', och refererar stolt
Tausens otd: 'Jag står här .i en högre herres tjänst, när den är slutförd, skall jag gdrna
komma till biskopen,, som bevis på hans frimodighet. Saken slutade med att åhörarna häm-
tade vapen för an försvara sin predikant och biskopens folk måste dra sig tillbaka. Biskop
Friis ville säkerligen icke ,förfölja' Haos Tausen för hans lutherdoms skull utan helt enkelt
sätta stopp för de våldshandlingar, som baa kunde företa sig i skydd av 'värnebrevet,. En-
ligt samma brev var ju oclså borgarna förpliktade aft försvara kungens kaplan mot allt slags
våld, oansett vad han själv företog sig. Detta sammaohang sätter Tausens 'martyrium' i
annat ljus. Även andra biskopar sökte värna deo katolska kyrkan i Viborg, men med and-
liga vapen; vi har bevarade herdabtev till viborgarna både från Århusbiskopeo Ove Bilde
och biskop Jens Andersen i Odense (Sthns Saml. til den danske Hist. Iil.2, p. 285 och
Huitfeldt II, p. 1300).

? Denna tvångsmåissiga inkvanering av legosoldater i klostret var tänkt som ett effektivt
medel att få munkarna att ge sig iväg ,frivilligt,.

" Niels Tybo var själv källa till dene kapitel av Utdioningtkröaihan (se kapitlets av-
slutning).

e Detta är ett grovt exempel på den hånande brutalitet, med vilken Frederik I besvatade
alla munkarnas appeller om lag och rätt Brirderqa utiagades i januari 1J10.

'o Broder Jakob Johansen blev efter fördrivaodet från Malmö 1)30 och omkring ett åts
uppehåll i Lunds franciskankloster vdd till 'socius' (medhjälpare) till provinsialministern
Räimus Clausen Ulf, vilkens åimbetsperiod varade mellan 1531-1534.
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BRODER JÄCOBO DÄCTANO
ENLIGT EN MBXIKÄNSK KRCNIKÄ

FRÅN Ån 
'639

Kristoffer Columbus tick 1497 av de Katolska konungarna instruktion ,att tillse,
att goda ordensmän och missionärer sändas till Nya Spanien (Mexico) för att om-
besörja utdelningen av de heliga sakranenten och att medföra utensilier för de heliga
handlingarna".' Då Kristoffer Columbus själv tillhörde den helige Franciskus' tredje
orden är det naturligt, att det blev franciskanerna som utsågs till Nya världens första
missionärer. De reste oclså dit i stora skaror. Miljontals indianer drogs till Katolska
kyrkan och Iranciskanerna uppränade ddr mer än 20O ordenshus fram till mitten av
I ) 00-talet.

Bland de otaliga franciskaner, som vid denna tid arbetade i Mexico, återfinner vi
den från Malmö-kloster fördrivoe vice-guardianen, broder Jakob, nu som landsflyktig
f.jdrnn ftär. sitt fädernesland med namnet Jakob den danske (Jacobo Daciano eller
Jacobo de Dacia). Redan 1542 finns haas namn uppteckoat på skeppslistan till ett
farryg, som från Spanien seglar nya missiondret till Mexico. Sedan möter vi det på
flera dokument och i många m?irkliga sammanhang.o

För studiet av broder Jakobs mexikanska period står ett stort källmaterial till för-
fogande. I sin Historia Ind.iana, som ger de rikhaltigaste upplysningarna om evange-
liets utbredning i Nya världen, berättar Mendiea (1571-1596)s intressanta ting om
broder Jakob. Han försäkrar, att han lärt k2inna Jacobo Daciano på ett ordenskapitel i
staden Guaxocingo. Men dessförinnan slrev en annan samtida till broder Jakob,
guardianen i Äxixique, fr. Diego Mu6oz, en provinskrönika,' vari han också skildrar
broder Jakob. Muioz' arbete innehåller den äldsa beränelsen om honom. Arbetet slut-
fördes 1585, fä ät efter broder Jacobs diid. Desas Mda arbeten har tidigare utnytt-
jats av pater D. Steidl för hans artiklar i Credo (jfr Förordet, not 4), däremot har
fr. Ålfonso de la Reas biografi icke tidigare behaodlaa, varför det kan vara berättigat
att ptesentera en (något avkortad) översättniog dirav.
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över S:t Petri och Paull-provins i Mechoacån i Nya Spanien (Mexico),
tillhörande vår Serafieke fadet S:t Francigkue'orden, ftirfattad är r639 av
lektorn i teologi, frater Aloneo de la Rea, från Eamma provins. Tryckt i
Mexico av Bernard Cdederdns 4nke ät 164!.

(Kap. 28) Om d.en i)reaörd.ige broder Jakobs lia.

Denne ärevördige fader var hemmahörande i Danmark och av så förnäm
börd, att han var en mycket n?ira slZikting till Danmarlis konungar.s Och efter
att ha avslutat barnaårens uppfostran och studiet i trosldran, framstod han i
den senare så kunnig, som man kunde vänta sig av hans h<;ga b<ird.' Han
ikladdes vår helige fader Franciskus' ordensdråikt i den danska ordenspro-
vinsen. Så from, lärd och sträng (var denna provins) på den tiden, som vi i
dag kunna läsa dåirom i hans levnadsteckning, som är det enda byte det
lutherska fOljet efterlZimnat åt oss. Efter professen studerade han artes (logik,
fysik och metafysik), teologi och hebreiska och grekiska och blev så kunnig i
allt detta, att han framstod som detta konungarikes orakel. Vid den tiden
spred sig redan den lutherska sekten, som skändligt och tygellöst hävdade sam-
vetsfriheten. Redan vid de första sammanuäffandena möttes den av broder

Jakobs gendrivningar, ty hm tog avstånd från dess villfarelser. Men änskönt
både den och dess efterföljare därvid besegrades ville de ändå icke övergiva
sin kätterska ondska Men för an fortsätra vår beräaelse, så blev Jakob på
alla ordenslivets områden den mest exemplariske ordensman och blev lika
from som lärd. D?irvid kan man se, att helighet kan tävla med boklig lärdom.
I honom såg man hur heligheten tävlade med l2irdomen, och de stodo så

lika, att man aldrig kunde giva den ena f<iretr?idet framför den andra. Särskilt
lade han sig vinn om iidmjukhetens dygd, i det han sorn ordensman bekäm-
pade det högmod, som puqrur och diadem för med sig, och han aktade alltid
på S:t Ambrosius' liirosats att den fullkomliga storheten innebär att förstå
sin egen litenhet I beuaktelsen hiiröver tillförs?ikrade han sig de andra dyg-
dernas viixt såsom grunden f<ir dem alla. Han var mycket sympatisk och
älskvärd, så att han med mildheren i sitt tal .drog till sig de vildaste och hår-
daste hjärtan och samtidigt med ett allvarligt ansikte visade en kärleksfull
och tilldragande sjäI. Och så bar han gpd frukt med sin lärdom och sitt exem-
pel såväl i Västindien som i sitt eget land (Danmark), när detta bcirjade giva
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efter för Luther" Ty många" både sekularpräster och ordensfolk, skulle ha
låtit sig fyllas med villfarelsen, om icke denne åirwördige faders överlägsna
personlighet hade hållit dem tillbaka. Det var mest bland ordensfolket som

han arbetade, ty angreppet sårade dern som en blixt på klippan, och den
gjorde därvid så mycket större förödelse. Men liksom solens strålar skingrar
ovädret, så fördrev Jakob käaeriets (ov?ider), och han beskyddade sina söner

med sin lärdoms skcild, i det han var shydd mot giftet, ljus i detta mörker och
fader för denna provins såväl genom att förwara den som genom att under-
visa den i lärdom, dygd och kontemplation, vaf,i han var så fullkomlig, att
han hade exstaser, hänryckningar och uppenbarelser, som vi senare skola se.

(Kap.29) Huruled.es d.en ärearird.ige Jakob blea oald til,l proainsialminister

för Danmark, ocb orn det som händ.e bonom med, en biskop,'som angripits au
kätteriet.

Förpliktad genom den iirevördige Jakobs förti?inster och på tillskyndan av
hans stora lärdom valde den danska ordensprovinsen honom till provinsial, i
det orden genom sitt kloka val ville rädda denna kyrka, eftersom de rull-
ningar den gjorde hotade att draga den Serafiska båten med ned i djupet.
Och för att finna skydd i hans skugga och göra motstånd med hjälp av hans
mod, valde de honom till sin ledare med den tillslutning, som så utomordent-
liga förtjänster förtjäna.

Då han blev provinsialminister, strävade en biskop, som var behäftad med
spetälskan och hyllade Luthers vrångliira..., mycket ivrigt att draga den
ärevördige Jakob över till sin sekt, då han menade, atr om han kunde såra
herden, skulle det medföra förödelse bland fåren, sZirskilt bland ordensfolket,
som ju är exempel för folket, och de skulle draga de andra med sig. Och när
han var så ivrig härmed, var det för att han visste, art han (Jakob) var en
ledare, för att när huvudet angripits hela.kroppen skulle angripas. Men den
ärevördige Jakob motstod allt och gendrev alla hans villomeningar, i det
han upplyste hela sin provins och med fasthet siirjde för att folket icke gav
vika. Då den kätterske biskopen alltså såg, an sk?irpan i hans argument blev
oskarp inför Jakobs motstånd, övediimnade han till handens kraft det, som
andens kraft icke miiktade och beslutade att beröva honom livet. Då den äre-
vördige provinsialen en dag förhandlade med biskopen om folkets förbättring,
och denne såg honom så ståndaktig i sin tro och aa hans helighet lyste ut ur
hans ansikte, då han förebrådde honom hans beslug vände han vild av vrede
bort sitt ansikte och befallde sina tilinare med den försiktighet som fordras i
Abels närvaro, att de skulle mörda honom, n?ir han gick ut ur salen; vilket
han sade på italienska, ett språk, som Jakob icke förstod. Den följeslagare
han hade med sig var en lekbroder, som mycket väl förstod detta sprak. Och
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då provinsialeir tog avsked av biskopen, som var full av fruktan, höll lek-
brodern honom tillbaka med dessa ord: >Fader, stanna! Ty biskopen har be-

Ialh, att man skall dcida Eder, när Ni går ut härifrån.> Vartill Jakob svarade
(o, outrannsakliga hemligheter!): >Guds stund iir ännu icke kommen. Jag
har flera svårigheter att genomgå än dessa, ty det är Hans vilja, att jag skall
komma igenom dessa faror, Han som vill omvända sä mänga själar och bliva
världens ljus.> (En profetia varmed han då försiikrade Mechoacåns härlig-
het.) Jakob lämnade biskopens sal, och då han banade sig väg mellan tjä-
narna, var han som en tjur, som vild och yr kommer folk att skingra sig och
skakar okremmen av nacken och bewingar deras dristighet med en oemot-
ståndlighet, som övervinner dtjden. Alla stodo handfallna utan att förstå, var-
för modet svek dem att utföra biskopens galenskap. Och i det de såg pä var-
andra, medan kättaren stod där full av fruktan, måste de bekänna Jakobs
helighet, då han ju var starkare än deras dristighet, ty han passerar mitt emel-
lan dem utan att någon lägger hand på honom. Och utan att fly eller flyga
undkommer han hökens klor.

(Kap. 30) Huruled.es Jakob flyttar till, Nya Spanien; om ltans botöuningar
ocb und.eruerh., ocb huruled,es Gad, appenbarar för bonom kelsar Karls död.

Medan Jakob var provinsial, såg han att spetälskan utbredde sig, och att
den lutherska kräftsjukan trängde igenom, och han hörde om omvändelserna
i Västern (Amerika), och för att inti födora allt, nu då icke längre någon
räddning fanns för Danmark, beslutade han att använda sina krafter i Västern.
Och därför nedlade han sitt ?imbete och reste liksom en som flyr undan ett
oväder, naken, ensam, till fots och barfotq tiggande från dörr till dörr. Vem
skulle kunna tro något sådant! Han, som hade försmått purpuret, hade nu
blott trasor av grovt tyg att skyla srg med. O, Guds godhet! Men låt oss

minnas Jakob, vår levahde förebild, på flykt från sin faders hus, och i hans

fattigdom skall vi se orsaken till Jakob den danskes växt. Han gjorde uppe-
håll i Spaniens huvudstad för att förklara för vår Karl VG - odödlig i åmin-
nelse! - målet med sin resa och branden i sin brända Trcja. Dä han gjort
reda för detta, anhöll han om kejserlig hjälp till att underlätta förverkligan-
det av sina apostoliska planer. Då kejsaren var klar över Jakobs intentioner,
duglighet, dygd och ttird, gav han honom anbefallningsskrivelser till Vice-
konungen och Rådet (Audiencia) och pålade dem respekt för en så stor per-

sonlighet. Så snart detta var ordnat, avseglade han med samma glädje, som
en stackars liten fågel känner, när den blir fri ur snarans hårda garn. Han
kom till Indien (Mexico); som solen om morgonen, så bragte han glädje till
länderna i Västern. Och han stanoade i Det heliga evangeliets provins,T för-
blev där nägra dagar och prövade anden för att finna målet för sitt aposto-
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liska kall. Men då han såg, att allt redan var gjort i denna provins, sökte han
efter den högst växande säden (det svåraste arbetsfaltet), för att diir kunna
bruka sin skära. Och då Mechoacåns provins var det fält, som Gud hade i
beredskap åt honom, begav han sig strax iväg. Och då han anlände dit, såg

han sin himmel, sin trakt och sin arbetsfält Och full av glädje satte han
igång med arbetet pä att avlägsna de råheter, som ännu stack upp i deras
kristendom. Han Lirde sig taraskaspråket med sarlma lätthet som latin, gre-
kiska och hebreiska, och han predikade på detta språk med sådan brinnande
hänförelse, att han antände allas hj?inan. Han döpte otaliga och välte om-
kull många avgudabilder, utan att göra annat än att undervisa vuxna i laran,
vår heliga tros hemligheter och tillbedjandet av den sanne Guden.

När denne Guds rjänare genomströvade berglandet, kom han tilt bergbyn

Querequaro, där det bodde mycket folk. Han sammankallade dess invånare
och de omkringboende, höll en lraftig predikan för dem och påvisade för
dem att det vore gott aft byggten kyrka, dtu alla kunde samlas för att höra
mässa och mottaga de andra sakramenten och hålla andakt till himmelens
och jordens Skapare. Alla lyssnade på honom och fingo lust att åtlyda ho-
nom. Och de gåvo sig av s,unman med honom medförande redskap för att
jamna den plats de skulle finna lZimplig. N?ir de så stego ned för bergskedjan
Chann, lat han dem övernatta på det ställe, där nu Tzocapo kyrka ligger.
Och när han gjort halt där sarnman md folket lade de sig alla att sova.
Några ondsinta och dåliga personer - som aldrig saknas i någon försam-
ling - mera nyfikna än fromrna, höllo sig vakna hela natten för att spionera
på Guds tjdnare. Ty nägra höllo honom för en trollkarl, för han sade och
gjorde mycket, som i deras ögon var omöjligt, och andra för att vara be-
satt. .. Då steg Jakob upp mitt om nanen, bcijde knä, lyfte sina hander upp
mot himmelen och bOrjade sin bön. Och alla" som bespejade honom, sågo
honom i hänryckning lyftas upp i luften och de fylldes av fruktan och föllo
i sömn intill morgonen. Knappt hade det blivit morgon, förrän han kallade
dem alla samman och sade, att där var det Guds vilja, att de byggde sin
kyrka. Och strax fällde de träden på platsen och byggde kyrkan och klostret
Tzocapo.

Från och med nu växte kiideken till denne välsignade fader i den grad,
att indianerna kommo från många miles avstånd för att meddela honom sina
bekymmer och sorger. Ty då man är mycket modfälld blir varje sorg stor och
den stora (sorgen) övermåttan stor. Och då de den gången voro som nyss av-
vanda barn i främmande händer, fanns det inget förnuftsskäI, som kunde
lugna dem, och ingen kärlek, som kunde bringa dem till förnuft, förrän de
funno tröst hos Jakob, hos vilken de funno så stor blidhet, att han strax
kunde trösta dem och i deras hjrirtan eftedämna sin brinnande kärlek och
riva dem loss från deras villfarelser och djävulska fantasier. Och härigenom
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blev Jakob föremål fcjr så stor vördnad från taraskaindianernas sida, att de
icke hade något bekymmer, rfgon wårighet eller sorg, som de icke anför-
trodde honom. Och n?ir barnet bley sjukt, förde de det till honom, för att han
skulle välsigna deg varvid det blev friskt Och han helbriigdade så mänga,
att detta var en uppenbar nädegäva hos honom. Han strålade av alla dygders
glans, och ansträngde sig fOr var och en särskilt med så stor uppmärksamhet,
som vore den den enda. Han var mycket återhållsam och drack aldrig vin,
icke ens i snöväder. Han bar alltid sin ordensdr?ikt direkt på kroppen och
gick barfota t. o. m. i berg- och klippterrZing. Ända från sitt inträde i orden
och hela sitt liv, från Danmark till Mechoacän, gick han till fots,s utan atr
så mycket som ens önska taga på sig skor, trots den klagan hans kungliga
danska blod skulle kunna framföra, nåir det kanske såg sig nedsmutsat bland
grus och flintsten, neir han snubblade, dåirftir att hans kropp var trött. Men
då en annan kraft drev honom fram, varken matades han eller gav akt på
blödningen, ty han gick så lätt och så fort, att han icke hade tid att lägga
märke därtill. och så skedde det ofta, an han gick från ett kloster till ett an-
nat tillsammans med några ridande indianer, som på grund av den tiligiven-
het de hyste för honorn icke ville liimna honom, och änskönt de redo efter
honom i galopp, kunde de icke följa honom, som gick till fots, barfota. Och
länge efter det den helige mannen hade kommit fram, kommo de på mycket
trötta hästar och mottogo hans välsignelse, <th i sina hjärtan vördade de och
beundrade hans helighet. Och tilliten till honom växte som havsskummet,
när de sågo hans botövningar; atr det varje afton, när han kom från dicipli-
nen, såg ut, som om han kom från tyrannenras tortyrkammare. Och dock
var det intet annat än de egna gisselslagen, genom vilka hans andes eld bröt
fram som gliidande ljussken vid varje remslag.. .

Han satte kronan på sina dygder med kontemplationen, vari han var myc-
ket avancerad, i det han ofta blev h?inryckt, så att han mera liknade en fågel
i luften än en människa på jorden. och medan han var guardian i klostret i
Tarequato, skedde det en natt i en stor hänryckning, som han fick, att Vår
Herre uppenbarade för honom kejsar Kad V:s dcid, Iör att han i dödsstunden
skulle kunna gengälda, att han lät honom resa hit till Mexico. Genast nästa
morgon anbragte han en katafalk, som så mycket warade till den dcjdes stor-
het, som denna kyrkas korta rum tillät, och han celebrerade requiemmässan
med den största högtidlighet man sen diir i dessa första tider. Br<jderna frå-
gade honom förvånade om orsaken, och han warade, att vid denna tid hade
kejsaren dött. Detta bekraftades några månader senare, vid flottans ankomst,
då man fann, at kejsaren verkligen döa vid den timma, som den helige
Jakob sagt.o
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(Kap. 31) Hu.ruled.es d.en ärettiirdige Jakob bko d.en fctrste att utd.ela
Eucha.ristins sakrarnen i d.enna kyrka i Mechoacån emo, d,en all,männa opi-
nionen aid. d.en til.en ocb haruledes Gd. ned. er, ,tttd.eruerk god.kande sina
tjänares auktoritet.

Den som läst Monarchia lnd.iana (av Torquemada) vet, hur otillbörligt
man i början menade det vara att meddela Eucharistins sakrament åt india-
nerna, i det man följde beståimmelsen från konciliet i Lima, d?ir det besluta-
des, att det blott kunde utdelas till intelligenta. Detta sakrament var alltså de
starkas och fullkomligas spis, och indianernas ringa intelligens räckte inte till
för att förstå dess innebörd, och d?irför best2imde man, an icke låta dem få
del därav. Och mera allmänt uttryckt: Den gången voro indianerna också råa
och okultiverade, att de riiknadås som djur och det till den grad, att man
hade diskussioner ddrom, ty anhiingarna av den mening, att de voro deq gingo
mycket ivrigt in för sin sak och voro icke uppmiirksamma pä" att. de voro
människor lika som vi och talade och tänkte som dem som buro Skaparens
bild och i vilka Han lag ned samma möjligheter och samma förstånd som i
Adam. Men ändå upphörde den lrruanska kyrkan med det allmänna utde-
landet av detta sakrament. . .

Men då han (Jakob) uppmiirksamt undersökte de orsaker, som kunde fin-
nas för att icke giva dessa indianer kommunionen, fann han icke annat än
den brisg på förstånd, som är skuld i sinnligheten. Att göra dem till under-
rnåliga (djur) hade icke någon annan grund, än tomt prat För om dessa in-
dianer hade förnuftets fria bruk, och man förde dem till sanningen om detta
sakrament i beaktande av deras frihet, och de förstodo de sanningar, som voro
nödvändiga för att mottaga det, genom den uo de mottagit genom deras lä-
rare och tjänares förklaringar, varför skulle man så neka dem sakramentet?
Och när man döpte dem för att de bekiinde Treenighetens mysrerium och
Ordets mandomsanammelse, vilken annah förståelse kunde man kräva? Ty
detta var ju tillräckligt för att motaga det För man kräver ju icke att de
skall förstå dess verkan men blott att de bekänna dess sanning, som de också
gjorde med så villig underkastelse, att allena det fördömer den motsatta
meningen.

Den andra orsaken (att neka kommunionen) ii,t att de som nyomvända
icke hade den ncjdvändiga dispositionen till atr motraga det. Diirpå svarar en
mycket känd historiker (Grijalva), att just dzirför, för att styrka dem i den
tro, som de redan fått ingjuten i sig av Gud. .. Lilt oss höra Paulus III, som
i sina apostoliska brev medriiknade alla nyomvända indianer, utan att utesluta
någon, och berättigade dem till att moftaga dena sakrament.. .

Håtav framgfu det mycket tydligt huru kyrkan godkänner och för till sin
bord och sin gemenskap dem, som den okunniga hopen räknar som under-
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mäliga och med dem delar det bord, som deras sinnlighet förr skilde dem
ifrån, i det den gör dem till Kyrkans barn lika som oss andra i kraft av den
fria underkastelse varmed taraskaindianen bekände detta sakraments san-

ning. Snart efter att vår Jakob börjat predika evangeliet för taraskaindianerna
gav han dem kommunionen, dZirför att han i dem mötte en enfaldig under-
kastelse och en barnslig tro, sorn behärskade deras förstånd, och det dr det
apostlarna sågo på hos de toende ... och som tilltog med denna välgärnings
(Eucharistiens) välsignelse, för intill nu hade man icke givit taraskaindia-
nerna kommunionen i hela konungariket Mechoacån. Och då hans auktoritet
var så stor, gav han den till andra präster, för att de också skulle göra det-
samma.

Och för att prästernas auktoritet i landet skulle få himmelens bekräftelse,
och för att de som a*laga dessa stackars indianer skulle få sitt straff föt sin
envishet och trolöshet, hände det i staden Tzintzwnzan, då Guds tjänare bro-
der Pedro de Reina .. . vzu guardian d^r fu 1546, rnedan sarnme guardian
höll på att utdela kommunionen till en mängd indianer, att den ministrant,
som hjälpte honom virl mässan och vilkens namn var btodet Migtiel de

Esteualiz, såg, att en av de konsetrerade hostierna skilde sig ut från de andra
och flög genom luften ända in i munnen på en indiankvinna, som väntade på
kommunionen. Och siälve guardianen såg da också och då han tänkte, att
den fallit på golvet, sade ministranten till honom, att han sett, att den gick
in i munnen på indiankvinnan. Och guardianen kallade henne till sig och
utfrågade henne angående hostian, och hon sade, att hon fått den till
kommunion, vilket han understikte och bekräftade inför notarien. Den som

skriver detta, säger att han haft attesten i sina händer. Härav kan vi klart se,

att himmelen godkänner dessa indianers egenaft och stadfäster sina tjänares
handlingar, särskilt broder Jakobs, som var den förste, som mötte motstånd
vid den tiden. Men då han var i stånd till att övervinna det, övervann han det
också och utdelade Eucharistiens sakrament till indianerna.

(Kap.32) Om. oår iireudrdige fad.ers, broder lakobs dt;d.

Det ögonblick kom, då doden släckte det härligaste ljus, som Mechoacåns

ljusstake bar, n?imligen vår ifuevördige fader Jakob, för att hans provins
bland sina skatter skulle kunna hava hans välsignade kropp som pant på
hans bortgång. Och d2irför: Han hade knappt insjuknat (liksom toge han
manteln på sig för att rcsa bort), förrän briiderna bOrjade giva honom me-
dicin och indianerna började - liksom barn som så högt älskade fie1e111 -då de kande sorg inför hans bongång, t* gräta över förlusten av honom och
i sig själva känna saknaden efter bevekelsegrunden till hans handlingar. Men
då den ärevördige fader såg, att det var kärlekens kraft, som kämpade mot
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dödens oawisliga beslut, sade han, aa de icke skulle göra sig ansträngningar
och icke vara olyckliga, ry nu var den $und inne, som ingen undkommer och
som aldrig låter sig uppskjutas, och att det var Guds vilja, att ett liv så

långt som hans borde rinna ut och stanna av i klostret i Tarequato, där han
dog lycklig och fri. Och han begrovs med de största drebetygelser, som den
fattige bergsbygden kunde visa honorn i erkänsla av atr han berikat dem
med sina reliker, dygder och underverk och öppnat dörren för dem att kunna
njuta undernas under: Altarets sakramenq som var den mantel, som denne
nitiske Elias vid sin bortgång efterlämnade sina lärjungar, efter att som
patriarken Jakob först ha fyllt sina barn med välsignelser, för atr de skulle
bliva arvtagare till hans ande och hans efterföliarc i läran

Efter hans död upphörde de med att sakna honom, och de ärade hans ting
som något, som kunde träda i hans ställe. Och diirför iirade och arar india-
nerna i staden Arancataqua (som denne Zirevördige fader omvände och grund-
lade) denne apostels stav och hatt med så stor kädek, att de har det inlagt
i ett mycket fint skrin, och för att visa det - om det så lir till ordensfolk -samlas sockenrådet och statens representanter, och de giver dem icke lov att
vidröra det, utan endast att se därpå, i fruktan för att de vilja bortröva det
inför deras ögon. Och så låser de det in igen och vaktar det och sätter nytr
hopp till dess beskydd och vrirn, liksom Elisa till profetens mantel.

NOTER
o Collecciön de d.ocomentot inöd.ötos de lat Indiat, tom. XXX, p. 462.
2 Col. sont o?an, tom. IV, p. 457. 

- 
(a4as ie Indias (Maårid 1877) p. 103-118,

tavla V. 
- 

lcazbalceta Nuoaa colecciin de dob. para la hitt, de Mexico (Mexico 1889)
p. 216-219. 

- 
Bibliogralia tuIexicana d.el Siglo XVL Prim. part. Catålogo razonado de libros

impresos en Mexico de L539 ä 1600... (Mexico 1886) p. 88, n7-24O. 
- 

flelgft gffsi1;
Bibliotheca Misionzn I (Mi.inster 1916) p. 107-108. 

- 
Marcellino da Civezza: Saggio d.e

Bibliografia geogr., storica, etnogr, Sanfracescana (Pnto 1879) p. ljt. 
- 

Iylonari6ia In-
d.iana. Comp. por. Fr. Juan de Torquemada (Madrid 1613). 

- 
Cronica general, de N. P.

San Francisco 1t sa Apostolico Ord.en. Comp. por Fr. Åntonio Daza (Valladolid 1617).
Quarta parte. Li. II, p. ll7. 

- 
Cronica de h Ord.en de N. S, Serafico Padre S. Francisco.

Proa. de San Pedro y San Pablo d.e Mecbozcln en h Nteaa Etpana. Comp. por el Lector de
Teologia Fr. Alooso de la Rea (Mexico 164)) Caig. XXVIII f.. 

- 
Gonzrga: De origine

Seraphicae Religionis. (Roma 1587) Col. 1281 f.
3 Hisroria ecclesiästica Indiana . . . por Fr, Gerdninto de Mendieta d.e la Ord.en d.e San

Francitco (Mexico 1870). Tom. III. C. V, p .26; Aom. XXIII p. 105.
n Munoz arbete finns i: Archioo lböro-Atnericano. JulieAgosto 1922. Num. LII. Vol.

XXXVIII (Madrid 1922), p. 341425.
6 Det är ett inttessant faktum att alla mexikanska källor tala om broder Jakob som en

man av kunglig börd. Mendieta t.ex. som uppehöIl sig i Mexico lrt4-lt7Q berättar: "Där
lärde jag känna en annan stor teolog och Guds rjänare, Fr. Jacobo Daciano, som är född i
Danmark och tillhör dess nu regerande kungahus...' Broder Jakob antyder samma förhål-
lande, när han som provinsialminister i Nordtyskland underskriver sig med Jacobus Gottor-
pius. Hans närmare släktskap med danska konuogahuset kan på nuvarande ståndpunkt endast
bli föremål för antaganden.

u Som medlem av danska konungahuset stod Jakob i sliiktskapsförhållande till kejsaren,
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då ju dennes syster var gift med Kristian IL Detta förklarar kanske den speciella tiilgivenhet,
som Jakob alltid hyste för kejsaren enligt de mexikaoska kåillorna.

7 Hela Mexico utgjorde vid denna tid en ordensprovios 'Det heliga evangeliets provins,.
Därur utbröts den viisendiga delen, Mechoacåo - ick€ uan Jakobs föttiänster - som egen
provins 1161 under oamn ,Äpostfaroa Petri och Pauli provins'.

" Ordensregeln förbiuder briiderna ett rida
e Kejsaren dog 1556.

BIHÄNG

Custodiae et cofiaeht*t Proakciac Daciac Ordids Fratrtam Minoram

l. Custod.ia Ripensis:
1. Ribe 1212. * 2. Sleswig l2)4.3. Tönder 1238. 4. Flensborg 1263. 5. Kolding 1288.
6. Husum L494 *. l. Kiel'.
* 1J20 till Prov. Sa6sooia (Custodia Kieliensis).

ll. C*aodia Viborgenlis:
1. Viborg 1235. /.. Randers Ln6.3. Äalborg l30å? 4. Horsens 1261.

lll. Castod.ia Odenseails:
1. Svenborg ln6. 2. Odense 1279. 3. Odense, S. Klara l)19. 4. Nysted 1286.
5. Nyköbing 1419.

lY. Custod.ia Ro*ildeuit:
l. Roskilde 1237.2. Roskilde, S. Klara 1243. ). Köbenhavn 12J8. 4. Kallunborg
1239.5. Helsingör L427.6. Köge 1484. 7. Niisoed 1270.8. Köbenhavn, S. Klara
1497.

Y. C*stodia Ltnd.ensh:
1. Lund 1n8. 2. Ystad 1257? 3. Trelleborg 1267. 4. Malmö 1419. 5. }Jalmstad 1494.
6. Totuö 1467?

Yl. Custodia Hol,mientis: /
1. Stockholm 1268.2. Stockholm, S. Klara 1270(?).3. Uppsala 1247.4. Enköping
7250. J. Arboga 1285. 6. Nyköping 1280.7. Viborg omkr. L403. 8. Raumo före 1449.
9. Kökar f:län L470.

YII. Cuttodia Lincopenth:
1. Linköping 1287. 2. Siiderköping LnJ. 3. Ska,ra 1242. 4. Visby l2]3. t. Jönköping
1283. 6. Krokek (?). 7. L&öse (?). 8. Ifexiö (?).

Ylll. C*aodia N oroegeuis :
1. Konghella. 2. Marstrand. 3. Tönsberg. 4, Oslo. 5. Bergen. 6. Nidaros.

Provinsen Dacia existerar redan före 12V9. En dansk provinsialminister är känd fån är
1241. Ar 1288 fanns 20 franciskaakloster inom provinsen. Omkr. 1290 delas den i åtta
custodier med egen custos under provinsialministero, sorn alternativt valdes från Danmark
och Sverige. Vid tiden för den lutherska reformatiooen fanns i konungariket Danmark 23
kloster, alla under den stränga kl$tefiukten, observansen. Sverige hade 13, Finland 3 och
Norge 6 kloster. Klostren i Sverige, Norge och Finland hade vid reformationen icke hunnit
komma in under den strängare observansen.
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Conaentts Prouinciu Daciu OFM

SVERIG
NORGE

FINLÄND

a
2.
.6

* Kiel
1 Ribe
2 Sleswig
3 Tönder
4 Flensborg
1 Kolding
6 Husum
7 Viborg
8 Randers
9 Aalbore

l0 Horsens
11 Svendborg
12 Odense
13 Nysted
14 Nyköbing
l5 Roskilde
16 Köbenhavn
17 Kallunborg

18 N?istved
19 Helsiogör
20 Kijsp
21 Lund
22 Ysad
23 Trelleborg
24 Malmö
2J Halmsad
26 Torkö
27 Stoctholm
28 Uppsala
29 Enköping
30 Arboga
31 Unköping
32 Söderköping
31 Nyköping
34 Ktolek
35 Skara

36 Liidöse
37 Visby
38 Jöoköpiqg
39 lfäxiö
40 Kunghällr
4l Marctrand
42 Oslo
43 T<insberg
44 Bergen
4J Nidaros
46 Raumo "

47 Yiborg,
48 Kökar
49 Roskilde, S. Klara
J0 Stockholm, S. Klara
Jl Köbeohavn, S. Klara
52 Odense, S. Klara.
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TvÅ LovsÅNGER
ÄV S:T FRÅNCISKUS

Den fönta lovsåogen förfatades enligt traditionen av Franciskus som
tacLsägelse för stigmatisationen på berget La Yerna är 1224, tvä är

jffii.t"rf:* död; den andra, Sången om broder sol, vid ungefär

Herre, Du är den Helige, den ende Guden, vilken gör underverk.

Du är stark, Du är stor, Du åir den Allrahögstg den allsmiiktige Konungen är

Du, helige Fader, himmelens och jordens Hiirskare.
Du är den Trefaldige och den Ene, Grrd Herren, surnman av allt gott.
Du är det Goda, ja allt vån Goda,'det högsta Goda. Ty Du är den levande och

sanne Herren Gud.
Du är den fullkomliga Kiirleken
Du är Trygghet och Ro.

Du är Glädje och Lust.

Du är Vishet Du iir Ödmluktret. Du ?ir Långmodighet.
Du är Räftfärdighet, och Måttfullhet. Hela vår rikedom är Du.
Du 2ir Skönhet
Du är Mildhet
Du är vår Borg, vår V?iktare och vårt Förwar.
Du är vår Starkhet.
Du är Hugsvalelsen, vfu Tro, vårt Hopp och vår KZidek.

Du är våra själars överiordiska Siiitma.

Du är det eviga Livet, store underfulle Herre, allsmåiktige Gud, Du män-

niskornas barmh?irtige Frälsare.

Allrahögste, allsm?iktige och gode 
";, 

Din vare tacksägelsen och äran och

härligheten och Din välsignelsen. Dig allena, o Allrahögste, tillkomma de,

och ibland människornas barn iir ingen våirdig att nämna Dig.
Lovad vare Du, Herre, och lovade vare Dina skapade verk, allramest nådige

herr broder Solen. Se, varje ny dag uppt?inder Du honom åt oss, och han

är skön och strålande med väldig glans, av Dig, Ällrahögste, en sinnebild.

Lovad vare Du, Herre, för syster Måne och Stjiirnorna. Till att lysa på him-

melens valv har Du satt dem, och Du har giort dem vackra och kosteliga

och klara.
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Toå loosånger ao S:t Franchhtrs

Lovad vare Du, Herre, för broder Vinden och för Luften och Molnet och
Åftondaggen, ja, f,ör all Väderlek, genom vilken Du håller Din skapelse

vid makt.
Lovad vare Du, Herre, för syster Vatten. Se m?ikta nyttig zir hon och iidmjuk

och kostelig och kysk.
Lovad vare Du, Herre, för broder Elder\ genom vilken Du upplyser åt oss den

mörka natten. Grann är han och glad och stark och tapper.
Lovad vare Du, Herre, för syster Jorden, vår moder, vilken uppehåller oss

och giver oss näring och framalstrar allehanda frukter och färgrika
blomster och grd,set.

Lovad vare Du, Herre, för dem som födåta av kärlek till Dig sin nästa, för
dem som äro bedrövade och sjuka. Saliga Ziro de, vilka framhärda i friden,
ty av Dig, Allrahögste, skall åt dem förlänas härlighetens krona.

Lovad vare Du, Herre, för vår syster den lekamliga Driden, vilken ingen le-
vande mäktar att undfly. Ve dem som dö uti diidsynd! Saliga de, vilka leva
inneslutna i Din heliga vilja, ty den andra dtjden skall icke skada dem.

Loven och prisen min Herre och tacken Honom av allt hjZirta och tjänen
Honom i stor tidmjukhet. Asren.

(Orem*s. Suemk, katokk bönbok)
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FRANCISKANSK BÖN

Herre, gör mig till ett redskap för Din Frid.

Hjälp mig att bringa K?irlek, diir hatet gror,
Tro, d?ir tvivlet råder,

Hopp, dzir ftirwivlan hiirskar.

Hjälp mig att skänka Förlåtelse, dzir oförätt begås, och skapa Glädje, där

sorgen bor.

Hjälp mig aa sprida Ljus, dzit mörker ruvat, och uppenbara Sanningen, där

villfarelser binda
Mästare, hjälp mig att sijka:

icke så mycket att bliva tröstad som att trösta,

icke så mycket att bliva förstådd sotn att förstå,

icke så mycket att bliva älskad som att älska.

Ty det är genom att glva som vi mottaga,
genom att förlåta sorn vi få förlåtelse,

genom att mista vårt liv som vi finna det.

Det dr genom diiden vi uppstå tjll Det Edga Liaet.

(Öaal fr, Agostino M. L*'nd'in ofm-)
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