
Föredrag av Sven Rosborn för personal vid Fotevikens Museum och 
Malmö Kogg i Ystad kloster 1999-04-16

FRANCISKUS

FRANCISKANERNA
OCH 



Inledning

I en gammal klosterkrönika läser man: 

”I det Herrens år 1232 kom de Små Brödre (francis-
kanermunkarna) på deres bare ben för första gången 
till Danmark.”.

Så började det hela. Så började franciskanernas långa 
historia här uppe i den kalla Norden. De som kom  
representerade något nytt och omvälvande i den kristna 
tron, kanske inte så mycket här uppe i Norden som nere 
i Europa. Trots att det var en ung klosterorden som 
gjorde entré i Lund den där dagen 1232 hade ryktet om 
den märkliga orden redan spritt sig i våra nejder. Och nu 
stod här några ynkliga, barfotabröder i Lund med grova, 
bruna klosterkläder, ett simpelt rep med en kniv om 
midjan och begärde ödmjukt att få tala med den mäktige 
ärkebiskopen i Lund Uffe Thrugotsen. Säkert har Uffe 
med intresse studerat de män som denna dag stod inför 
honom. Kanske har han frågat vad de tre stora knutarna 
betydde som var och en hade på sitt midjerep. I så fall har 
han fått veta svaret:

”De finns här för att vi alltid ska minnas de tre reglerna i 
vårt klosterlöfte: fattigdom, lydnad och kyskhet.”

Ärkebiskopen beviljade genast Guds små fattiga att bilda 
ett konvent, ett kloster i staden. Sex år senare kunde detta 
kloster invigas.

Ystadsklostret

År 1247 instiftades ett franciskanerkloster i skånska 
Trelleborg, en stad som vid den tiden helt ägdes av 
ärkebiskopen. Tio år senare var det Ystads tur. En medeltida 
uppgift anger året 1258 som detta klosters instiftningsår. 
Nu är det nog en del som vill opponera sig, han har fel 
den gode Rosborn. Har vi kanske inte några bevarade 
träplankor på Lunds Universitets Historiska museum på 
vilka man kan läsa i latin med svensk översättning:

”Herrens år 1267 grundades detta hus av välborne herren 
herr Holger, riddare, och hans hustru, fru Katarina.”

Det kan kanske tyckas ovidkommande om ett kloster 
som detta grundats tio år tidigare eller senare, men just 
i tidsperioden 1258-1267 inträffar i Skåne några ytterst 
dramatiska kyrkliga händelser. Ja, om någon Hollywood-
regisör fått vetskap om det mustiga händelseförloppet hade 
det genast blivit en världsberömd storfilm, i varje fall en 
intrikat såpopra!

År 1258 var ärkebiskopen i Lund Jacob Erlandsen ordent-
ligt trött på att vara ärkebiskop. Den danske kungen Kris-
toffer gjorde på alla sätt livet surt för honom. Jacob skrev 
till påven och bad honom att bli löst från sitt ämbete. Han 
ville nämligen i stället bli franciskanermunk. Han bad 
också påven om att en gång få sin grav i franciskanernas 
klosterkyrka i Lund. Franciskanerna var den klosterorden 
han kunde lita på, de hade under hela kampen mot den 
danske kungen varit hans stora stöd. Det var således en 
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trött och sliten man som ska ha beviljat Ystadsklostrets 
instiftande. Det skulle bli värre, än mer värre!

En natt i februari 1259 vistades Jacob Erlandsen på 
kyrkans gård Gisleberga vid nuvarande Teckomatorp. 
Kungens fogde bröt sig då in och fängslade den andlige 
ledaren. Han bands fast på hästen och fick en mössa med 
fyra rävsvansar på huvudet och fick vackert galoppera 
med till Helsingborg. Här slängdes han bak hästarna på 
en hästfärja, kom slutligen till Fyn och låstes in på ett 
kungligt slott.

Påven reagerade och lade s.k. interdikt över hela Danmark, 
dvs prästerna gick i strejk. Ingen fick utföra bikt eller 
begravning. Detta var mycket allvarliga saker i en då 
djupt religiös värld. Jacob kom slutligen loss och tog sig 
i landsflykt ner till påven. Här fick han denne att år 1265 
åter förnya interdiktet, vilket kom att gälla till året 1274. 
Se, här finns beviset för att årtalet 1267 för Ystads klosters 
grundande inte kan vara riktigt. Det rätta årtalet måste vara 
1258, alltså året innan interdikt lades över Danmark. Att 
ärkebiskopens egen trogna orden skulle ignorera ett så 
viktigt beslut som interdikt och grunda ett nytt kloster är 
helt enkelt fullständigt omöjligt att tänka sig.

Hur ska då de två olika tidsuppgifterna tolkas? Årtalet 
1267 finns tillsammans med en latinsk text målat på en 
lång träfris som en gång suttit i klostrets kyrka. Numera 
finns den på Historiska museet i Lund. Denna text kan 
därför svårligen ha satts dit vid själva grundläggningen. 
Rimligtvis har den satts upp vid tidpunkter i samband med 
eller efter det att klostret stod färdig och blivit invigd. 
Alltså; 1258 läggs grundstenen och 1267 invigs klostret.
 
Hur slutade då historien om Jacob Erlandsen? Ja, tro 
inte det blev något lyckligt slut. Sista akten i historien 
skulle rullas upp först en bit in på 1970-talet. Min gode 
vän, tidigare museichefen på Kulturen i Lund Anders W. 
Mårtensson, kunde då i den forna franciskanerkyrkans 
kor i Lund gräva fram en träkista innehållande Jacobs 
ben. Förvåningen blev stor när man öppnade locket. 
Man visste att Jacob Erlandsen varit på hemväg från sin 
landsflykt men hastigt dött på Rygen år 1274. Hastigt 
var rätta ordet. Huvudet hade nämligen genomborrats av 
en armborstpil. Pilspetsen låg fortfarande kvar i kraniet. 
Anders hade avslöjat Skånes äldsta kända mordhistoria. 
Historien har varit okänd eftersom man på Rügen snabbt 
kokat ärkebiskopens kropp, rensat benen och lagt dessa i 
ett förseglat träskrin.

Om Franciskus levnad

Franciskus föddes i Italien i staden Assisi som ligger norr 
om Rom, året 1181 - eller kanske var det 1182. Hans 
mor var mycket religiös men fadern Bernadone tänkte 
bara på affärer. Han var en av de rikaste klädeshandlarna 
i staden. Ofta var han borta på affärsresor, mycket i 
Frankrike. Franciskus fick lära sig franska och hans namn, 
Franciskus, betydde just ”fransmannen”.

Vårt blivande helgon var verkligen inte något föredöme 
under sina unga år. Franciskus var rik och förde rent ut 
sagt ett sedeslöst liv. I Assisi fanns häftiga nöjesklubbar. 
Här söp kamratgänget sig fulla på vin och prasslade med 
unga kvinnor. Man drog omkring på gatorna, sjöng och 
bar sig åt och stadens myndigheter fick ofta ingripa. Det 
var inte ovanligt att Franciskus fick sova ruset av sig inne-
stängd i en arrestlokal.

När Franciskus var tonåring blev det krig mellan städerna 
Assisi och Perugia. Han drog ut i kriget, blev tillfångatagen 
och satt flera år i fängelse. Snart rann krigarblodet åter på 
honom men på väg till hären fick han en märklig dröm. 
Han drömde att hans rike fars hus hade förvandlats till ett 
underbart palats, fyllt med vapen. I ett rum stod en vacker 
brud och väntade på sin brudgum. Förvånad frågade Fran-
ciskus vad detta betydde. En röst sa att detta var hans 
egna vapen men att kvinnan väntade på honom. Samtidigt 
uppmanade honom rösten:

”Franciskus, vart är du på väg? Återvänd hem! Där 
kommer det att uppenbaras för dig, vad du har att göra.”

Och plötsligt förstod Francisus vem kvinnan var som 
han skulle gifta sig med. Det var ingen vacker varelse i 
kött och blod utan hennes namn var ”Fattigdom”. För att 
förstå Jesus måste man frigöra sig från allt jordiskt; från 
rikedom, mat och kläder. Allt ska man ge till de fattiga 
och alltid förlåta någon man gjort orätt.

Detta var givetvis något som fadern inte kunde förstå. 
Han befallde att sonen skulle betala tillbaka alla de pengar 
som han skänkt till de fattiga. Det var nu dags för den 
kanske enda kända scen som de flesta människor har hört 
förknippas med Franciskus. Han klädde av sig nästan helt 
naken, gick ut på torget och ropade till folket att Gud nu 
var hans riktige far och att hans förre far kunde ta tillbaka 
allt, även hans kläder. Sedan slängde han dem på marken. 
Av biskopens trädgårdsmästare fick Franciskus en smutsig 
mantel. Så hade han, den rikaste, firat sitt bröllop med 
”Fru fattigdom”.

Platser där Franciskus verkade.



Snart drogs ett antal lärjungar till den helige mannen. Man 
vandrade omkring, arbetade och tiggde. På bergsslutt-
ningarna byggde man små hyddor eller också bodde man 
i de många grottor som fanns i bergsområdet. År 1209 
besökte Franciskus påven Innocentius III för att få sin 
klosterorden godkänd. Det var en arg och vrång påve 
som tog emot.

”Låt mig vara i fred för din regel. Gå hellre tillbaka till 
dina svin och predika för dem så mycket du behagar,” 
sa han.

Franciskus  gick genast ut och predikade i en stor svinstian 
i Rom, smörjde in sig med gödslet och återvände till påven 
för att visa att han lytt honom.

Han fick sin orden godkänd!

Om Franciskus har berättats mycket vackert. Hans kärlek 
till naturen var det inget fel på. I dag hade han framstått 
som en värdig miljökämpe. I ett berömt tal fångade han 
t.o.m. fåglarna som åhörare. Ett liten del av talet som 
återges nedan säger mycket om Franciskus:

”Mina systrar fåglar! Ni är alla skyldiga er skapare 
mycken tack,  … för luften som han har gett er till element, 
för övrigt sår ni inte och skördar ni inte, men Gud ger er 
föda, och floderna och källorna har ni att dricka av, och 
bergen och dalarna har ni till bostäder, och i de höga 
träden bygger ni era reden, och eftersom ni varken kan 
spinna eller sy, kläder Gud både er och era barn.”

Franciskanernas livsstil spreds som en löpeld över Europa. 
Äntligen hade en fattig man vågat ta upp kampen mot det 
korrupta samhället, mot sedeslösheten inom inte minst 
kyrkan, mot pengarofferiet och mot krig och annat elände. 
Man gick barfota, man hade en brun klädnad och ett rep 
om midjan. Tusentals var de män som drog i väg och fann 
en livsstil som passade dem. Även kvinnliga franciskaner 
fanns. Franciskus hade själv hjälpt Clara, en ung, rik 
kvinna, att fly från sitt giftermål. Han hade själv kortklippt 
hennes hår och han hjälpte henne att bygga ett kloster.

År 1223 utspelar sig den heliga natten vid Greccio. Fran-
ciskus hade kommit tillbaka till Rietidalen och skulle fira 
jul vid Greccio. Här bodde en vän som ägde ett bergs-
område med många grottor. I en grotta byggde barfota-
bröderna upp ett stall. Där fanns krubba och hö och åsna 
och oxe. Sedan bjöd man in hela trakten till utomhusmässa 
under julnatten. Under facklornas sken hörde denna 
välsignade natt en stor folkmängd Franciskus predika vid 
berget. Världen hade sett den första julkrubban skapas! 

På sommaren följande år blev Franciskus stigmatiserad. 
Bröderna var på vandring och fick tillstånd att bygga några 
enkla lövkojor på ett högt berg. Den 14 september 1224 
låg Franciskus och bad och blev då plötsligt stigmatiserad. 
På hans fötter och händer öppnades sår och blod började 
droppa fram. På den plats i bröstet där man på Jesus stuckit 
in ett spjut, öppnades också ett blodigt sår. Spikhuvudena 
syntes som svarta klumpar i såren. Under två år, fram till 
sin död, skulle Franciskus lida svårt av smärtan från såren 
och av blodförlusten.

Så gick han då till sin gud. Drabbad av nära nog blindhet 
förde bröderna den helige mannen till hans älskade kapell 
på berget vid Portiuncula. Den 2 oktober 1226 höll han 
den sista nattvarden med bröderna. Nästa kväll såg Fran-
ciskus döden komma in i rummet och hälsade honom med.

”Var välkommen, min broder Död”.

Bröderna lade honom nu på ett grovt lakan på golvet 
Korsgången i Ystadklostret.

Detalj från valvet i klosterkyrkan.



och man täckte honom med aska och jord. Svagt kunde 
bröderna höra Franciskus sista ord:

”För min själ ut ur fängelset, så att jag får prisa ditt 
namn!”

Om hur bröderna fördrevs från Ystad
Franciskanernas slut i Danmark blev våldsam. När refor-
mationens idéer väl slog rot hos kungen - och det skedde 
anmärkningsvärt fort - var deras öde beseglat. På något 
märkligt sätt var det franciskanerna som blev symbolen 
för den katolska kyrkan. Det var gråmunkarna som fick 
mottaga pöbelns raseri. För mycket av reformationen här i 
Norden kunde, det ska ni veta, endast genomdrivas genom 
cyniskt utnyttjande av pöbelns skrikande och våld. 

Angreppen på franciskanerna tillhör reformationens första 
fas här i dåvarande Danmark. Redan år 1527 klagade 
munkarna över att de fattiga bröderna inte fick gå i fred 
på gatorna. På den stora herredagen - riksdagen - i Odense 
fick man kung Frederik I att utsända ett skyddsbrev till 
alla sina länsmän om att franciskanerna skulle ha skydd. 
Så plötsligt vände kungen kappan, han blev munkarnas 
bittraste fiende. Det började redan året efter herredagen. 
När stormen är över fyra år senare hade Danmarks 26 
franciskanerkloster reducerats till 7 stycken.

Mest våldsamt gick det till i Skåne och Halland, dvs i 
Malmö, Trelleborg, Halmstad och Ystad. Endast francis-

kanerklostret i Lund skyddades. Detta berodde på att det 
låg i ärkebiskopens stad, katolicismens sista försvarsverk 
i Danmark. Jag borde kanske nämnt Ystad direkt efter 
Malmö eftersom denna stad i storleksordning var tvåa 
i Skåne efter sundsstaden Malmö. Det kan man tydligt 
utläsa, inte minst ur de kungliga räkenskaper av alla 
de slag som tar upp hur mycket soldater, mat hästar etc 
som respektive stad skulle förse kungen med. Ystad var 
minsann ingen lite håla lång borta i östra delen av Skåne, 
om det nu till äventyrs var någon som trodde det.

Vad var det som hos kungen gjorde franciskanerna så 
intressanta att dessa skulle utrotas? Tittar vi både här i 
Ystad och i storstaden Malmö var det så att några högt 
uppsatta män - borgmästarna - gick i kungens följe och 
uppeggade massan. De vanliga hederliga borgarna och 
hantverkarna verkar inte ha slutit upp utan det var den 
stora skränande högen av slödder som några få ledare 
kunde styra mot ”fienden”. Bland adelsmännen fanns få 
som bröt mot den katolska kyrkan. Det var ju också adeln 
som var franciskanerklostrens stora donatorer. 

Vad ville då kungen och vissa makt- och penninggalna 
stadsstyrare uppnå? Sanningen är nog väldigt enkel. Man 
ville göra sig en stor, personlig vinst. Under åren hade 
klostren som donationer fått många egendomar, tomter och 
jord som gav god avkastning i form av naturaprodukter 
och klingande mynt. I franciskanernas vård omvandlades 
dessa intäkter till bidrag för de fattiga och behövande, inte 
så mycket till det egna välbefinnandet. Enbart i Malmö var 

Ystadklostret med klosterkyrkan och munkarnas sovlänga.



upp till 20% av stadens tomter i kyrkans ägo. Vilket klipp 
att få ta hand om dessa och låta pengarna hamna i egna 
fickor, ditförpassade med giriga händer. Visserligen skulle 
kungen ha sitt men upprorsledarna i de olika städerna ha-
de sitt livs möjlighet att sko sig riktigt ordentligt.

Är det detta reformationen handlar om? Ja, tyvärr är det 
så. Luther blev endast ett redskap som cyniskt utnyttjades 
för egen snöd vinnings skull. Givetvis fanns det människor 
som ville reformera kyrkan, göra den bättre. Men sådana 
reformationsinsatser hade ständigt skett under hela 
medeltiden. Ta bara uppkomsten av just tiggarmunkarna 
på 1200-talet som ett gott exempel. Men slutmålet för 
Frederik I och - varför inte den värste av dem alla - 
Gustav Vasa - var att själv ta hand om kyrkans pengar. 
Oj, vilka rymliga pengapungar hade inte dessa kungar! 
På Stockholms slott satt Gustav och vaktade över sin väl 
låsta skattkammare likt en senmedeltida föregångare till 
den anka som Walt Disney långt senare skulle skapa.

Man agerade på lite olika sätt när det gällde att få bort 
munkarna. Kungen spelade hela tiden en lite undanskymd 
roll, men var det någon stad som inte agerade mot 
munkarna förde han fram sin rikshovmästare Mogens 
Göye. Mogens var en ökänd hatare av katolicismen. Man 
kunde använda utsvältning som ett vapen, munkarna 
stängdes helt enkelt in i klostret och fick svälta samtidigt 
som de trakasserades. I Viborg och Tönder på Jylland 
använde man soldater för att på ett enkelt sätt ”omvända” 
munkarna. Hjälpte inte något av detta kunde det bli som 
i Malmö. Här hade man försökt svälta ut bröderna men 
sedan gick man till handgripligheter och körde ut bröderna 
att vandra genom staden till spott och spe. I Ystad skulle 
det bli än värre. Här skulle reformationens slödder ta liv.

Hur gick det då till när franciskanerna försvann 
från denna plats där vi just nu befinner oss i, Ystads 
franciskanerkloster? Vi är så lyckligt lottade att vi vet en 
hel del om det. 

Hör! Hör ni inte därborta rop och skrik - borta vid porten 
in till klostret. Det är i mitten av mars 1532 och förskräckta 
rusar några munkar genom korsgången här. Ni får flytta 
era stolar så de kommer fram!

”Den lutherske sekt, som var ophidset og drevet fram af  
en djaevelsk og rasende ånd, kom til vort kloster, om-
ringede det og försögte med vold at tränge in i det; 
dette ville de også have gjort, hvis ikke bröderne havde 
förstärket porten og kirkens flöjdöre med bjälker och 
store stycker trä og personligen havde gjort meget stort 
modstand …. De överöste bröderne med mange og utal-
lige skäldsord og forhånelser ved at kalde dem mordere, 
rövere, tyve, blodsugere samt själemordere.”

Detta var således den lärda teologiska diskussion som 
skedde där borta vid klosterdörren. Detta var inga vanliga 
lutheraner i Luthers mening; detta var en hjärntvättad 
pöbel som fått lära sig en läxa utantill!

Stormen bedarrar men några dagar senare, den 24 mars 
1532, bankar det åter på dörren därborta. Det är sent på 
dagen, vespergudstjänsten var precis avklarad. Nu är det 
borgmästaren Hans Hjort som tillsammans med en stor 
hop skriker och slår och vill in. De blir dock nekade och 
då rusar de in i kyrkan och börjar angripa det galler som 
avskiljer kyrkan världsliga del från klostrets del. Guar-
dianen - abbotten - Anders Beretelsen tillsammans med 
bröderna kommer då fram och frågar vad de vill.

”Vi har kungens brev på att ni munkar ska fördrivas!” 
blev vrålet som möter den lilla hopen.

”Jag lämnar inte mitt kloster förrän jag själv fått se 
brevet”, svarar Anders Bertelsen modigt.

Svordomar och hånfulla tilltal blir det svar han får.

Samtidigt har borgmästaren Hans Hjort åter gått fram till 
klosterporten utanför kyrkan och han begär nu att till-
sammans med några få personer få komma in och tala 
igenom situationen på ett fredligt sätt. Han lovar på tro 
och sin ära att det ska gå lugnt till. Ack ve! Bröderna faller 
för pöbelledarens honungslena ord. Porten öppnas och in 
stormar pöbelhopen. Nu blir allt villervalla. Guardianen 
Anders kräver åter att få se kungens brev och då kastar 
stadsskrivaren Sören fram en liten pappersbit utan sigill 
och underskrift där det står tre punkter på varför francis-
kanerna ska jagas ut:

1: För det bröderna icke predikade det heliga evangeliet.
2: För det att alla borgarna hade begärt att bröderna 
skulle jagas ut.
3: För det att bröderna inte hade det nödvändiga till 
livets uppehälle.

Då inträffar en episod som är av stort intresse. När guar-
dianen med hög röst frågar om munkarna inte predikat 
det sanna evangeliet svarar borgmästaren Niels Winther, 
som också infunnit sig, att bröderna alltid predikat efter 
rätt lära, alltid uppträtt korrekt och utan våld och att man 
var många som inte önskade att bröderna fördrevs. Han 
möttes av pöbels vrål och förbittrade skrik.

Detta är intressant. Här ser man tydligt att det är pöbeln 
tillsammans med några få överhetspersoner som tagit 
kommandot.

Stadsskrivaren Sören rusar fram och tar med våld klostrets 
nycklar från guardianen. Några bröder rusar till koret 
medan andra söker skydd i sina sovkammare. De förföljs 
och några blir illa slagna av pöbelns yxor.

Hör ni våldsamma skrik därborta, där i trappan upp till 
sovsalen här ovanför! En man skriker på hjälp. Varför 
är det ingen som hjälper honom, han håller ju på att dö!

Sören Jacobsen, munk i Ystads franciskanerkloster, har 
dragits ut ur sin sovcell. Man har slagit honom halvt för-



därvad i ovanvåningen och nu knuffar man ner honom 
för trappan. Han ligger därborta, i klostergången. Luthe-
ranerna rusar nerför tappan, tar den stackars mannen och 
trampar på honom. Nu reser de honom upp och där borta, 
precis där i slutet av korsgången, dunkar de hans huvud 
mot tegelmuren. Gör något, sitt inte bara här! … Det är 
för sent. Broder Sören Jacobsen, munk i Ystads francis-
kanerkloster som vigt sitt liv till fattigdom och till att 
hjälpa sjuka och svaga, dör av misshandeln.

Det är kaos i klostret. Överallt misshandlas bröderna och 
de släpas ut genom klosterporten. Borgmästaren Niels 
Winther och många andra goda medmänniskor i Ystad 
står denna kväll och gråter öppet men hjälplöst. Den 24 
mars 1532 borde alltid minnas som en mörk dag i Ystads 
historia. 

Avslutning
På besök hos klosterbröderna i Greccio

Än i dag fungerar mängder med franciskanerkloster 
världen över. Franciskanermunkar finns t.o.m. i vårt land, 
t.ex. i Linköping. För franciskanerna är platserna där 
Franciskus levde och verkade platser av stor betydelse. 
Dansken Johannes Jörgensen besökte en vårdag ca 1900 
franciskanerklostret i bergsområdet vid Greccio nordost 
om Rom. Han kom ut med sin resebeskrivning året 
1903 i ”Pilgrimsbogen”. Jag lyckades på Bokmässan i 

Göteborg få köpa ett exemplar för fem kronor. På natten 
låg jag i Torrekulla vandrarhem och sträckläste den. 
Först när gryningsljuset kom över Bohusläns bergskullar 
lade jag från mig den. Jag hade fått en helt ny syn på 
franciskanerna.

Jag vill avsluta detta föredrag med att läsa ett litet avsnitt 
ur boken. Johannes hade efter en lång fotvandring upp i 
bergen kommit fram till klostret i Greccio och han stod 
där och talade med Pater Guardian.

”Medan vi talar, mörknar det hastigt, och plötsligt ljuder 
Angelusringningen. Pater Guardian reser sig; ”Vi brukar 
gå till kyrkan nu”, säger han. Ute på den kolmörka gången 
stöter jag mot kåpklädda skepnader. En hand griper 
vägledande min - vi duckar när vi går in genom en låg 
dörr - och i ett mörker, som endast svagt bryts av ljuset från 
en enda oljelampa, återser jag kyrkan från i eftermiddags. 
Pater Guardian visar mig med en handrörelse på plats - 
och kvällsbönen börjar ...

Pater Guardian knäböjer vid sidan om mig. Efterhand som 
mina ögon vänjer sig vid halvmörkret, upptäcker jag i de 
andra korstolarna två - tre knäböjande skepnader. Och på 
det bara golvet precis framför mig ligger min vägvisare 
nere från trädgården, den ynkliga Fra Giuseppe, på 
knä och ber - med utbredda armar och öppna händer ... 
Jag sneglar åt sidorna - också de andra håller armarna 
upplyfta i samma ställning ... Detta är det sätt som redan 
Franciskus lärde sina bröder att bedja på.

Klosterkyrkan från väster.



I den djupa stillheten lyfter sig nu Pater Guardians 
stämma och börjar bönen:

”Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus noster …  
Hellig, helig, helig er du Herre vår Gud, du Allsmäktige, 
som är, och som var, och som kommer”.

Och de andra bröderna svarar:

”Låt oss lova och upphöja honom i all evighet.”

Guardianen fortsätter:

”Dignus es, Domine ... Du är värdig, Herre vår Gud, till 
att mottaga lov, ära, pris och välsignelse!”

Och de andra upprepar:

”Låt oss lova och upphöja honom i all Evighet”.

Således fortsätter ännu en stund denna växelsång, som är 
föreskriven av Franciskus själv.

Och bönerna fortsätter - först med den stora, vackra bön, 
som S:t Franciscus själv diktade två år innan sin död:

”Allmäktigste, heligste, högste Gud, du det högsta goda, 
det enda goda, du som är den ende gode! Dig bjuder vi all 
lov, all ära, all pris, all välsignelse och tackar dig alltid 
för allt gott. Du är Gud över gudar, du är den ende som 
gör underverk. Du är den starke. Du är den store, du är 
den allra heligste, du är den allsmäktige, du är nåd helige 
Fader, himlens och jordens kung. Du är den trefaldige 
och den ende, du är Herren, Gud över gudar, Herren den 
levande och sanna Gud. Du är kärleken, du är Visdom, 
du är ödmjukhet, du är tålmodighet. Du är skönhet, du 
är trygghet, du är ro, du är glädje. Du är vårt hopp, du 
är rättfärdig och måttfull, du är all vår rikedom. Du är 
vår beskyddare, vårt värn och vapen, vår tillflykt och vår 
kraft. Du är vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Du är våra 
själars sötma. Du är den oändliga godheten, den store 
Herre och Gud, allmäktig, god och vår Frälsare.”

Det är den kvällsbön, S:t Franciskus har lärt sina 
bröder. Efter den följer en lång Rosenkrans, den till ära 
för Marias sju glädjeämnen, vilken broder Giuseppe 
ber för. Då Rosenkransen är slut, blir det en stunds 
tystnad - tändstickor rasslar i en ask - en lykta tänds, 
och i ett plötsligt, skarpt ljus träder alla omgivningar 
fram ur mörkret - Pater Guardian och Fra Giuseppe 
närmast mig och borta vid den andra sidan av koret en 
gammal, vithårig broder och ett par unga bröder med 
kraftiga, sköna ansikten. En av dem läser nu vid lyktans 
ljus i den enformiga ton, som är föreskrivet vid sådana 
klosterläsningar, ett stycke ur en andliga bok - om 
nödvändigheten av att tänka på människans sista saker: 
död, dom, himmel, helvete ...

Så släcks ljuset - och det blir stilla bön ... 

Jag tror mig ha upplevt icke så få osedvanliga och 
gripande saker i mitt liv - men jag vet knappast något mera 
gripande än dessa minuters tysthet bland franciskanerna i 
Greccio. Genom dessa barfotade män i de bruna kåporna, 
som bad här i mörkret med upplyfta händer, hade jag den 
starkaste förnimmelse, som någonsin förunnats mig, av 
vad medeltiden var. 

Långt, långt borta låg det tjugonde århundradet, långt 
ute bakom bergens rand var den moderna världen och de 
stora städerna med sitt ljus och larm, spektakel och gyckel, 
fåfänglighet och fördärvelse. Det blev i ett nu så overkligt, 
att tänka att nu rullade vagnarna genom de asfalterade 
gatorna till teatern - att nu öppnade gallonerade tjäna-
re under rika hus starkt upplysta portvalv vagnsdörren 
för damer i silke och herrar i svart - att nu trängdes 
mängden under båglampornas skrikande ljus i varitéernas 
biljettloger ... Helt verklig, av sann solid verklighet, var 
bara denna lilla fattiga kyrka högt uppe i det avsides 
belägna bergsområdet, detta lilla, fattiga, urgamla klos-
ter, där de bruna bröderna bad och tackade och åter och 
åter lovsjöng den Gud, som städernas mängder knappt 
skänkte ens en flyktig tanke ... För munkarna här i mörkret 
och ensamheten var Gud en överväldigande verklighet.

Jag vet inte, hur länge denna fullständiga tystnad, detta 
fullständiga nedsänkande i bönen varade. Då och då rörde 
en sig, en annan suckade ...

Så ljöd det som ett steg - någon reste sig och gick. Och 
ett ögonblick efter sände klostrets klocka kvällens sista 
ringning ut över den stilla dalen - den ringning, som förr 
var tecknet på att släcka ljusen och täcka elden till nästa 
dag...”

Mina vänner, just så, på denna plats i Ystad kloster, levdes 
livet under mer än 250 år!


