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I

denna

tid rned allt flena nyheter

om
sexuellt rnissbnuk av tnindenfiriga i katolska
kyrkan, kaxe det vara viirt att p&rninna oxm

att vissa katolska skolor har haft stor
dragnirrgskraft i de tutEaerska liinderma
ocksfi. En &v dem var jesuitkolEegiet i det
ermliindska Sraunsberg (sorn i dag ligger i
Polen och kallas ftir Braraiewo).

liinningen inget undantag dtir (Garstein 1992a,
s. 44,184), Ordet rninister betyder ordagrant
'tjtinare', men det anvrinds ofta i forbindelsen
'ordets tjrlnare' f,or en'priist'" It{eir man ser p&
sprfikbruket i kAll&h, sfr syns det hiir ha
anvdnts for lutherska priister, medan katolska
priister kallas for sacerdos eller diaconus
(L{ihr 1925, nr. 297, 328, 33 1, 333, 369, 448,

455,682)

,

En inte ovdsentlig anledning till att besoka
kollegiet i Braunsberg var att dlir var det moj ligt att ffi gratis undervisning, kost och logi.
Kollegiet grundlades 1578, inte minst rned
tanke p& att utbilda priister tbr att arbeta i de
llinder runt Ostersjon sorn blivit lutherska.
Frfin 1626 till 163 8 evakuerades kollegiets
verksamhet till Pultusk i Polen eftersorn
svenskarna hade erovrat och besatt Braunsberg (Lrihr 1925; Garstein 1992a, s. 17 5-*21 0).
Kollegiets stora bibliotek fordes till Sverige
for att inforlivas med lJppsala universitetsbibliotek (Trypucko/Spandowski 2007),
De danska och svenska kungarna hade
redan tidigare forbjudit sina unders&tar att liisa
i Braunsberg. Detta oaktat upptogs ett 6r efter
Braunsberg en
koltegiets &tervtindande

till

gotliinning bland dess elever. Den samtida
elevfbrteckningen beriittar f0ljande om
honom: "Laurentius Andre &e, 1 I annorum

Danus e Gottlandia, ministri filius

mathcouuml, grammaticus, 19. sept. ao 1639.
Eiectus propter incorrigibilitatem ao 1641
circa finem nov," fLaurentius Andreae,
artondrig dansk frdn Gotland, prcistson ..,,
elev i grammatikklassen, l9 september 1639.
Relegeradpd grund sv aforbafferlighet i slutet
nv november 161l J &tihr 1925, ilr. 669;
samma upplysningar ocks& hos Helk 1987 , s.
150, dock rned tryckfel "1540" i stiillet for
" L641 "), Att gotlflnningen betecknas som
dansk ar helt korrekt. Vid denna tiden, och
rinnu n&gra &r fram intill 1645, Iydde Gotland
under Danrnark"
Grarnnnatikklassen var den nristliigsta i ett
jesuitgymnasium" Som 18-flring var got-

Otherns kyrka

Laurentius Andreae skulle p& danska ha
kallats for Lars (eller Laurids) Andersen, F{ans
far hette diirfor Anders (eIler Andreas).
Lyckligtvis iir endast en enda priist rned detta
fbrnamn kiind p& on, vilken skulle kunna ha
blivit Lars far omkring 1521 , Det var Andreas
Laurentius Find. Otto Wilhekn Lemke (1868'
s.l69f.) skriver i sitt herdaminne, att han
formodligen blev priist i Othem och Boge efter
att foretriidaren Henrik Hansson blivit avsatt
1622. Man vet inte s& mycket om honom, men
den 15 septernber 1629 blev Find i generalkapitlet anklagad for attha yttrat sig nedsiittande om liinsherren, och det forekom ocksi
klagom&l frfln forsamlingen. Saken slutade
med att han skulle stfl i uppenbar skrift i

2s

Visbys stadskyrka 2 yara avstringd fr6.n predikstolen i tre m&nader och bot'a 2A sliitte daler
(ViLA, fol. 7r-8r). I ovrigt fycks han ha varit
en n&gorlunda liird prrist, Liiroverksbiblioteket
i Visby rigde tidigare en utghva av Terentius
komedier, tryckt i Strasbourg i 1496, i vilken
Find hade skrivit en latinsk vers sarnt sitt
namn i latinsk driikt: "Andreas Laurentius
Find" (Lemke 1868, s .170; Aberg 1988, s. 16,
26). Efterf6ljaren Samuel Hansten omtalas for
forsta g&ngen den 28 januari 1657 .
Andreas Laurentius Find passar utmiirkt
tidsmiissigt som Lars Andersens far. I fall
namnteckningen har blivit en aning felciterad
och det riitteligen skall yara "Andreas
Laurentii Find" (allts& Anders Larsen Find),
skulle det passa rinnu battre. DA skulle Lars
Andersen ha fatt sitt namn efter farfadern och
han bor dA troligen ha varit den forstfodde
sonen. Att bflde far och son hade sv&rt att

inordna sig under auktoriteter gor

saken

kanske rlnnu mera sannolik. hitir vi antar att
Andreas Laurentius Find yar Lars Andersens
far, kan det ttinkas att han var pfi plats i Othem
redan flr 1 521 som foretriidarens adjunkt, men
kallorna tiger tyviirr om de boende i Othems
priistgird vid denna tid (lfr ocksfl Johansson
2A10, ang&ende "FIr Jeremias Slottspr6st"),
Vi fflr inte heller veta, varflor Lars
Andersen betraktades sorn b&ngstyrig . Lht oss
hoppas att han inte var utsatt for rnisshandel
Det kunde ocksfl yara att han endast var
intresserad ay gratis undervisning och diirfor
enbart foregav sig varakatolik precis som t,ex,
den danske priistsonen Zeverinus (Soren)
Wabe ett par flr senarc (Ltihr 1925, nr. 682; ett
annat exempel: nr. 562)" Gotliinningen var for
ovrigt l6ngt ifr&n den ende elev i Braunsberg
med disciplinproblem (Luhr 1925; Garstein
1992a, s.186), men hos honom var det kanske
ocksi del av en familjetradition.
Tyviirr vet jag inte, vad det blev ay Lars
Andersen senare i livet. Att ha besokt ett
jesuitkollegiurn var just inte befordrande for
en karriiir i Danmark eller Sverige (Helk 1966,
s, 344-360; Garstein 1992b), Med ett si
vanligt namn ar det ju sv6rt att identifiera
honom i universitetsmatriklar eller andra
!

biografiska uppslagsverk. Lemke neimner
honom i alla fall inte som luthersk priist p&

Gotland. Kanske n&gon annan forskare har
trtiffat p& honom?
I fall man visste mera om Lars Andersens
senare ode, kunde det bidra

till

en annorlunda

historieskrivning om jesuitskolorna. De har
ansetts sorn skolor p6 hog niv6, vars elever
kunde uppn& ledande positioner i samhflllet,
bara de inte kom i kliim pi grund av sin
konfessionella liiggning. VIen hur s6g det ut
for alla dern som ltimnade jesuitskolorna
frivilligt eller ofrivilligt - i fortid? Avslutade
de sina utbitrdningar n6gon annanstans? Hade

deras syn pA katolicismen foriindrats? Vad
gjorde kyrkan for att rridda dessa forlorade
sdner?
I.

LJtgivaren upplyser i en not att liisningen av detta ord

lir ostikert: "Lesung unsicher, ma deutlich, tiber c ein
Strich." Som ordet ar tryckt ger det tyviirr ingen
mening, och utan att ha sett handskriften iir det omojligt
att gissa om det rritta av de m6nga latinska orden, som
borJ ar pil me-,
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Mikaelshiist och iinglalik
Over tusen ar passerade re\y i Sven-Erik Pernlers foredrag den 4 december p& Katolskt Forum
i katolska kyrkans forsamlingshus i Visby. En luxemburgsk forskares friga om gotliindsk kult av
helgonkejsaren Henrik II:s maka Kunigunda ledde oss till Vamlingbo kyrka. PA en stor m&lning
diir, vflger iirkeiingeln Mikael kejsarens sjiil. Men var i kyrkan fanns den iinglagrav, till vilken
biskopen 1658 fdrbjdd besok och offer? Vem iir Mikael, vad betydde han ftir gotliinningartta,Yar
t-anns graven och hur kan en [ingel vara ddd?
Fr&gorna gav spiinnande inblickar i gotlitndsk fromhet iinda in iv&radagar. Mikael anropades
i boner och v[lsignelser frir att skydda mot oviinner och mot dtidens fasor men ocks6 ftir att vid
dopet fttra till det nya livet som kristen. Diirfor niimns han pi runstenar och avbildas pfl dopfuntar,
som i Hamra och Miisterby, ofta som en ryttare till huist. Mikaelshtisten var ocksi det folkliga
namnet p& likbaren
Mikaelidagen den 29 september firades sedan 400-talet i den katolska kyrkan och iir idag
helgad iirkeiinglarna. Dagen avslutade somma.ren pi var 6. Da skulle kriiken in, lammen slaktas
och briillop h61las, si tiden var viktig i bondens ar. Diirftir behrrll dagen sin roll iiven efter
reformationen, men ft)rlorade sin kyrkliga fcirklaring. Kulten jdmsttilldes med gravoffer och si
uppkom troligen lorestiillningen om en tinglagrav i Vamlingbo.
Men var Vamlingbo kyrka helgad 6t Mikael? Sven-Erik Pernler Eir skeptisk. Arkeiinglarna
Mikael, Gabriel, Rafael och Uriel finns niira Gud och Mikael iir den friimste. Han framstdlls
diirftr grirna i anslutning till kyrkors skyddshelgon. Silte och Trtikumla kyrkor kan ha varit
helgade flt Mikael, men den enda siikra iir Visbys Mikaelskyrka pi Klinten, Kanskerbyggdes den
diir, eftersom liiget ftlrknippades med iirkeiingelns uppenbarelse pfl ett italienskt berg, som blev
pilgrimsmil. Uriel, som fcir till dcidsriket, mdlades mtirkligt nog av HAgg i vir nu protestantiska
domkyrkas kor sA sent som p& 1800-talet! Sven-Erik Pemler avslutade med att nog iir Mikael
iinglalik, men inte ett iinglalik.
Frigorna efter6t tog upp sjiilaviigningar, dodsiinglar, Visbys skdkokvarter, kyrkobyggandet och
medeltidapriistgirdar. Katolskt Forums for alla oppna foreliisningsserie fortsiitter den 29 januari
dfl Pemler talar om samverkan och konkurrens mellan medeltidens gotliindska priister.
Georg Tordai

