.
Starten på Engelbrektsgatan
–
Installation och acklimatisering
När de två grupperna av nyanlända systrar samlats i sitt nya hem på
Engelbrektsgatan 6 A–B, bytte de sina civila reskläder till ordensdräkt.
Krönikören skriver att även om svenskarna var fientligt inställda till
kloster, uppskattade de ärlighet, och systrarna fann därför det bäst att
avslöja sin identitet redan från början.1 Därefter finns inget i den
skriftliga dokumentationen som tyder på några diskussioner om klädsel, så man får anta att den frågan löste sig av sig självt.
Eftersom systrarna inte visste så mycket om vad för slags land de
kommit till och inte behärskade dess språk, hade de för att vara på den
säkra sidan medfört allt de ansåg sig behöva, alltifrån stora mattor och
möbler till äggkoppar. I den stora lasten fanns möbler för tolv rum.
Antagligen var en stor del av möblemanget avsett för det planerade
pensionatet.2 Kongregationens vänner och välgörare hade hjälpt till
med att skänka delar av bohaget. För vissa större saker av värde och
föremål avsedda för kapellet finns donatorernas namn angivna i krönikan. – Tilläggas kan att bohaget bör ha varit av god kvalitet, för när
huset på Villagatan 21 skulle säljas 1990 fanns där ännu inventarier
från 1931, bland annat nattduksbord som hade använts som pottskåp
på Engelbrektsgatan.
En rolig detalj i systrarnas bagage rör mässvinet. De kände möjligen till motboken och att man inte kunde köpa vin i vanliga matvaru-
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affärer i Sverige och därför hade de packat en stor väska full med vinflaskor, som deklarerats i tullen. När väskan skulle hämtas ut öppnades
den ändå olyckligtvis, och stoppades. Först efter tre veckors förhandlande med hjälp av en svensk god vän kunde systrarna få ut sitt mässvin.3
Den första tiden fick naturligtvis ägnas åt uppackning och inredning, ett stort arbete, men de fem systrarna var inte ensamma. Ekonomen Pierre de Vérone hade följt med på resan till Sverige, dels som
guide, eftersom hon gjort resan själv några månader tidigare, dels som
praktisk, teknisk hjälp med ekonomi och husbestyr vid installationen.
Utrustad med lexikon dristade hon sig ut på stadens gator för att göra
nödvändiga inköp. Hantverkare fanns på plats i fastigheten. – Fastän
huset var stort, var utrymmet ändå begränsat den första tiden, eftersom
några hyresgäster bodde kvar i sina lägenheter. Det betydde att systrarna fick tränga ihop sig och dela rum, för liksom i alla kongregationens
hus behövdes gemensamma utrymmen för kapell, kommunitetsrum,
matsal, bibliotek, samtalsrum med mera. Även pater d’Argenlieu behövde bostad och mottagningsrum.

Vännerna
Den bästa och mest allsidiga hjälpen fick systrarna genom sina svenska vänner, av vilka några hörde till kretsen kring pater Béchaux. Bland
dem fanns Ester Sund, en trofast språklärare i femtioårsåldern. Hon
undervisade vid ett svenskt läroverk, men ingen på arbetsplatsen förutom rektor, som var hennes nära vän, visste att hon hade konverterat
till katolska kyrkan. Om detta hade uppdagats, hade hon inte kunnat
vara kvar på sin tjänst. Hon bosatte sig på Engelbrektsgatan redan från
början och blev till stor hjälp med svensklektioner, i kontakt med
myndigheter och mycket annat. Ester hade redan sommaren 1931
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undervisat d’Argenlieu i svenska i Pensier, där denne befann sig för att
vila inför uppgiften i Sverige samt få en första kontakt med sitt nya
språk. Några läroböcker i svenska för elever med franska som modersmål fanns inte vid denna tid. Ester utarbetade därför sin egen metod
och började med fonetiken. Eftersom hon var lärare i franska reagerade inte omgivningen på att hon flyttade in bland franskspråkiga katoliker och försökte lära dem svenska.4 Först efter något år påbörjade
systrarna systematiska språkstudier vid Borgarskolan. Ester bodde på
Engelbrektsgatan fram till sommaren 1934, då hon tvingades flytta av
hälsoskäl. På grund av sin reumatism behövde hon en bostad med
centralvärme.5
Tillsammans med två yngre kvinnor ingick Ester i vad systrarna
kallade nos trois fidèles (våra tre trogna). De övriga två var Elisabeth
Bergenstråhle (senare syster Agnes-Dominique, död 2010) och Mary
Adams-Ray (död 1995). Denna trio tillbringade en stor del av sin fritid tillsammans med systrarna och bistod dem på alla sätt. De förmedlade nödvändiga kontakter, hjälpte till med det husliga arbetet, ordnade det som behövdes till det första julfirandet och mycket annat.
Övningarna i svenska ingick i samvaron. François-Dominique berättar hur hon under vännernas ledning vid kvällsdisken fick öva sig att
säga ”ett ögonblick” vid telefonsamtal, samt fraser som ”Gör ett besök
hos Meeths!” (vilken nytta systrarna nu kunde ha av denna uppmaning).6 Mary hade en syster, Bride Adams-Ray (död 1993), som också
ingick bland vännerna. Andra återkommande namn är Sigrid Aminoff,
som sommaren 1931 varit gäst i Voreppe, samt Yvonne Gyldén, som
var den första att avlägga löften inom Dominikanordens Lekmannagren den 30 april 1932 vid en enkel ceremoni i det första lilla kapellet
på Engelbrektsgatan.7 En ung kvinna som tidigt kom in i vänkretsen
via Elisabeth Bergenstråhle var Ellen, kallad ”Nina” Silvander (död
1999). d’Argenlieu hade förmedlat kontakten med Elisabeth. Nina,
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som efter några år skulle bli dominikansyster med namnet Marie de
l’Annonciation, konverterade i husets kapell den 27 november 1932.8
Bland vännerna ingick även vissa inflytelserika katoliker som greveparet Bielke. Allteftersom fick man också kontakt med de katolska
diplomaterna vid de franska och belgiska legationerna.
Katolikerna i Stockholmsområdet utgjorde på 1930-talet en begränsad liten grupp, en sorts familj där alla kände till varandra. Utöver
besöken i kyrkan (för det mesta Sankta Eugenia eller Sankt Erik) besökte man varandra och umgicks. De nyanlända dominikansystrarna fick
därför lätt kontakt med jesuiterna i Sankta Eugenia, josefsystrarna vid
Franska skolan, elisabethsystrarna på Brahegatan, birgittinerna i Djursholm med flera. Vid respektive liturgiska festdagar besökte man varandra och firade tillsammans. I mån av möjlighet vistades systrarna ibland
tidvis hos varandra för vila och miljöombyte.

Sankta Ingridshemmet
Kyrkorättsligt utgjorde kommuniteten i Stockholm ett vikariat, vars
namn var Couvent St Louis Bertrand (den helige Louis Bertrands kloster). Generalpriorinnan Marie-Louise var uppkallad efter samma helgon, vars festdag firades den 10 oktober före kalenderreformen vid
Andra Vatikankonciliet och den 9 oktober därefter. Denne spanske
dominikan, som levde på 1500-talet, var dock mer eller mindre okänd
i Sverige, och även om klostret var uppkallat efter honom, användes
namnet mest internt i kongregationens formella sammanhang. Systrarna fann tidigt ett annat namn med svensk, dominikansk anknytning
för sitt hem på Engelbrektsgatan, nämligen Sankta Ingridshemmet.
Redan den 7 november 1931 lät de sätta upp en skylt på entrédörren
med detta namn. Ingrid Elofsdotter är medeltidens mest kända dominikansyster i Sverige. Som nybliven änka grundade den heliga Ingrid
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Sveriges första kvinnliga dominikankloster i Skänninge 1281 och blev
dess första priorinna. Året därpå dog hon. Hela sitt liv sägs hon ha tjänat Gud och sin nästa. Flera gånger reste hon till Rom för att få tillstånd att grunda klostret och hon gjorde också en pilgrimsfärd till
Jerusalem. Hennes festdag firas den 9 oktober. (Ingrid saligförklarades 1499 men helgonförklaringen blev aldrig slutförd på grund reformationen. Hon finns dock inskriven i den svenska helgonkalendern,
eftersom hon alltid vördats som helgon.) – Enligt krönikan kände
systrarna sig trygga med den heliga Ingrid som hemmets beskyddare.9
Bland dominikanerna fanns det vid denna tid ett intresse att återuppliva minnet av den heliga Ingrid. Krönikan berättar att en vikarierande präst från Oslo, pater Andreas Alby, lyckades hitta sekvensen
till den heliga Ingrid på Kungliga biblioteket i augusti 1932. Ett par
systrar fick själva se manuskriptet. Sekvensen skrevs 1517, bara några
år före reformationen, av dominikanerna i Strängnäs för konventet i
Västerås. Den glädjande upptäckten av dessa rester från det medeltida
dominikanska arvet ingav förstås hopp och mod inför framtiden.10
Sankta Ingridshemmet kunde öppna som pensionat/inackorderingshem först hösten 1932 beroende på att det antal rum som behövdes inte blev lediga förrän då. Men Sankta Ingridshemmets namn som
institution kom också att få en juridisk betydelse för systrarnas uppehållstillstånd i landet. Det syfte man uppgivit för vistelsen i Sverige i
ansökningarna om uppehållstillstånd var ”skyddsarbete bland unga
flickor tillhörande katolska kyrkan”.11 Ändå rådde osäkerhet om hur
länge detta syfte skulle anses godtagbart i ett land där många hade en
misstänksam, ibland till och med fientlig inställning till katolska kyrkan.
Med hjälp av vännerna fick man kontakt med en advokat som var
vänligt sinnad gentemot katoliker. Denne bistod dem med sina kunskaper i svensk lagstiftning så att man efter ett par år kunde bilda ”För-
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eningen Sankta Ingridshemmet utan personlig ansvarighet” med styrelse och stadgar innefattande ändamålsparagraf. Systrarna kom då
att fungera som arbetskraft i föreningens verksamhet. Med denna
juridiska modell blev systrarnas legala ställning säkrad och risken att
uppfattas som kloster mindre. Ansvaret för hemmet blev utspritt på
en styrelse, där samtliga var svenska medborgare, och vilade inte
enbart på systrarna. Närvarande vid föreningens konstituerande sammanträde den 14 november 1933 var kamrerare O.C. Duintjer, doktor
Karl Emil Widlund (systrarnas läkare), kamrerare Erik Neander, Jeanne Massat (generalpriorinnans civila förnamn), Cécile Braye (den
lokala priorinnan), Blanche Barla (François-Dominique, underpriorinna) och Anne Marie Rietzler (syster Marie-Odile, nyanländ lokal
ekonom, död 1983). Vid mötet upprättades en lista över personer som
förklarat sig villiga att ingå som medlemmar i föreningen. Där återfinns grevinnan Birgitta Marianne Bielke, vilken även utsågs till hedersordförande vid föreningens sammanträden.
Den första paragrafen i stadgarna, där målsättningen anges, lyder:
”Föreningen har till ändamål att mot ersättning icke överstigande
beräknad självkostnad bereda bostad åt kvinnor, vilka på grund av sin
ställning härstädes sakna ett hems stöd och skydd.” Man kan notera
att paragrafen är tänjbart och listigt formulerad. Den gamla formuleringen ”skyddsarbete bland unga flickor tillhörande katolska kyrkan”
har frångåtts. Istället har men en öppnare skrivning som kan gälla
vilka kvinnor som helst i behov av någon form för stöd utan närmare
precisering.12
Som nämnts i kapitel 1 var det Föreningen Sankta Ingridshemmet
som 1934 köpte huset på Engelbrektsgatan av Föreningen Constantia,
det vill säga det apostoliska vikariatet i Sverige.
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Medeltida andliga rötter får nytt liv
En ganska brådskande del av inredningsbestyren var att iordningställa ett kapell för den dagliga bönen. Redan till Kristus Konungens dag,
som på den här tiden firades söndagen före Alla helgons dag, alltså i
slutet av oktober, stod kapellet färdigt att tas i bruk. Med stor glädje
kunde man då efter 400 års avbrott återupprätta det dominikanska
bönelivet i landet, om än under lite provisoriska former. Före Andra
Vatikankonciliet hade dominikanorden sitt eget officium (tidegärd)
på latin. Det avvek i vissa avseenden från det romerska breviariet.
Enligt krönikan upplevdes det högtidligt att återigen kunna be enligt
dominikansk tradition här i landet. Att upprätthålla officiet uppfattades som en stor och viktig förpliktelse inför framtiden.13
Den första sjungna vespern bads på Alla helgons dag 1931. I kommuniteten ingick två duktiga ”kantorer”, det vill säga försångare, men
av rädsla för att störa hyresgästerna i de omkringliggande lägenheterna vågade man bara sjunga lite svagt. En orgel hos grannarna ovanför
kapellet konkurrerade ibland med sången i kapellet.14
Den 27 juli 1932 ägde en viktig händelse rum i kapellet, så betydelsefull att den upptar nio maskinskrivna sidor i krönikan. Då
Marie-Aimée, den schweiziska leksystern, anlände till Stockholm
hösten 1931, hade hon ännu inte avlagt sina livstidslöften, men påföljande sommar var hon redo för detta avgörande steg. Det skedde
klockan nio på morgonen i det lilla kapellet, där mer än 30 personer
hade samlats, inklusive ordensfolk från alla kongregationer i Stockholm. Efter mässan inledde biskop Müller ceremonin för löftesavläggning. På delegation från generalpriorinnan avlade Marie-Aimée
sina löften i den lokala priorinnans, Cécile de Jesus, händer. I de olika
talen före och efter själva ceremonin poängterades det historiska
ögonblicket. Marie-Aimée blev den första dominikansystern i Norden som avlade löften efter reformationen. Händelsen uppfattades
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som en bekräftelse på att orden nu återkommit till Sverige för att
stanna.15
Det dominikanska inflytandet i Norden under medeltiden var
stort. Ett första försök till grundning i Sigtuna gjordes redan under
Dominikus livstid 1220, men då detta misslyckades valde man istället
att slå sig ner i Lund 1223, som då hörde till Danmark. Till Sigtuna
återkom man 1237 och påbörjade då kyrkbygget, som blev färdigt
1247. År 1228 upprättades provinsen Dacia för dominikanerna i Norden. I snabb följd grundades en rad brödrakonvent under den första
30-årsperioden, 1223–1253, förutom de redan nämnda i Lund och
Sigtuna också i Ribe, Visby, Nidaros, Roskilde, Skänninge, Skara,
Viborg, Aarhus. Odense, Slesvig, Oslo, Lödöse, Åhus, Kalmar, Bergen,
Västerås, Reval, Finland (okänd ort, möjligen Åbo), Haderslev och
Vordingborg. År 1261 hade provinsen 22 eller 23 konvent, varav 11
eller 12 i Danmark och Estland, 8 i Sverige-Finland och 3 i Norge.
Konventen i Strängnäs, Halmstad och Helsingborg grundades senare
under 1200-talet. År 1277, då antalet brödrakonvent var som högst,
omfattade Dacia-provinsen 28 konvent. De flesta av bröderna var av
nordisk härkomst. På 1300-talet grundades klostren i Vejle på Jylland
och i Stockholm (1344). Senare tillkom grundningar i Viborg, Helsingör och Hamar. I Sverige grundades två kloster för dominikansystrar, det första redan nämnda i Skänninge 1281 av den heliga Ingrid,
och det andra i Kalmar omkring år 1300.
Liksom i det övriga Europa var 1200-talet en uppgångsperiod i
kyrkligt avseende, vilket alltså satte sina spår bland annat i många
nygrundade kloster. Dominikanernas speciella bidrag var teologi, förkunnelse och undervisning. Man ägnade sig även åt annan intellektuell verksamhet och kultur. I allt handlade det om att vara till för andra.
I ordens ursprungliga konstitution, som antagligen går tillbaka till
Dominikus själv, står: ”Vår orden har från början grundats för för-
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kunnelsen och för människornas frälsning. Med all vår iver och av alla
våra krafter bör vi därför i våra studier vara inriktade på att bli nyttiga
för andra.” I förlängningen ska även bönen bli ”nyttig för andra”, eftersom ordens devis lyder: contemplari et contemplata aliis tradere. Kontemplationen är inget självändamål. Dess frukter ska ges vidare åt
andra.16
Särskilt pater d’Argenlieu var angelägen om att återanknyta till
dominikanernas 300-åriga historia i Sverige på medeltiden och han
inspirerade också systrar och medbröder att upptäcka de rester som
ännu fanns kvar. Den redan nämnda sekvensen till den heliga Ingrid är
ett exempel på ett sådant fynd och fler sådana skulle göras successivt.
Ett annat kärt återseende inträffade sommaren 1933 då en av vännerna tog med några av systrarna på pilgrimsfärd till Sigtuna, där
Mariakyrkan, den enda bevarade dominikanska kyrkan i Sverige, finns.
Redan vid ingången till kyrkan tyckte man sig beträda helig mark. Än
större blev hänförelsen när man fick syn på Dominikusstatyn från
1200-talet i koret. Gripna av synen uppstämde den helige Dominikus
sentida döttrar sången till hans ära O spem miram (Ett saligt hopp).
Troligen var det första gången efter reformationen som Dominikus i
Mariakyrkan fick påhälsning av dominikansystrar. Av lätt förklarliga
skäl skedde för övrigt mycket av vad man företog sig ”för första gången
efter reformationen”! Man gjorde en egen tolkning av mötet med
Dominikus i de forna brödernas kyrka. Om denna staty hade bevarats
så intakt i nära 700 år, var det väl för att Dominikus uthålligt väntat på
att åter få välkomna sentida dominikaner att verka i landet.17
Man konstaterade med förvåning och glädje att lutheranerna i Sverige hade bevarat mycket av det medeltida katolska arvet också mer
generellt. Kyrkoåret i Svenska kyrkan var mycket likartat det katolska.
I vissa lutherska kretsar närmade man sig en katolsk ecklesiologi och
talade till och med om ”Moder Kyrkan”. Rester av Maria-fromheten
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levde kvar hos folk, till exempel i namn på blommor (”jungfru Marie
nycklar” osv.). Pater d’Argenlieu kunde konstatera att påfallande
många svenska diktare hade skrivit om jungfru Maria. Han fascinerades så mycket av Erik Axel Karlfeldts dikt om henne att han översatte
den till franska och skrev en artikel om ”Vierge Marie Reine du Nord”
(jungfru Maria Nordens drottning). Före kalenderreformen i Sverige
1953 firades Marie Bebådelsedag fortfarande som arbetsfri helgdag
den 25 mars, vilket de franska medborgarna inte var vana vid från sitt
”katolska” hemland.18 En och annan Maria-staty, som plockats ned
från vindarna, kunde man också se i vissa kyrkor. – Sådana här glada
upptäckter ingav förstås mod och hopp. Hos några kanske också vissa
drömmar om att Sverige åter skulle bli katolskt och att man själv skulle kunna bidra till en sådan utveckling. I källmaterialet finns dock inte
några tydliga strategier för någon ”katolsk återerövring”. Bristen på
religionsfrihet skulle inte heller ha tillåtit några sådana försök. Ambitionen var nog snarare en sorts diskret kunskapsförmedling, att åter
aktualisera det historiska arvet.

Nytt kapell 1934
Gruppen av dominikaner utökades så sakteliga. Syster Marie-Hyacinthe Geller, en belgisk syster, kom till Stockholm 1932 (död 1944).
Påföljande år på sommaren anlände syster Marie-Odile för att vara
kommunitetens ekonom, och ungefär samtidigt fick d’Argenlieu hjälp
av den holländske dominikanen Bertrand Fens (död 1983). Familjens
utökning och ett växande antal besökare fick bröderna att börja planera för ett större kapell 1933. Med hjälp av bidrag från vänner och välgörare i Sverige och utomlands kunde man den 8 juni 1934 inviga ett
nytt avsevärt större sådant på bottenvåningen av Engelbrektsgatan 6.
Man kallade kyrkorummet för Marie Bebådelse kapell, säkert med
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Kapellet på Engelbrektsgatan 6.

tanke på festdagens plats i Sverige. Det rymde ett hundratal personer
och hade en egen ingång direkt från gatan. Besökare som så önskade
kunde alltså diskret komma dit utan att kontakta någon. Systrarna fick
en egen ingång till kapellet från sin del av huset och hade sina platser
i ett avskilt kor bakom altaret.
Arkitekten Holger Blom (1906–1996) gjorde ritningarna och ledde
ombyggnationen av kapellet, som målades klarblått. Ett flertal personer bidrog med den konstnärliga utsmyckningen. Där fanns statyer
föreställande jungfru Maria, helgonen Dominikus och Jeanne d’Arc
samt fjorton korsvägstavlor. En ytterligare serie tavlor beskrev den
heliga Ingrids liv. I Alf Åbergs (död 2011) historik över Marie Bebådelse församling till kyrkans 50-årsminne finns en utförligare beskrivning av det första kyrkorummet.19
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Det nya kapellet bidrog naturligtvis till att gruppen av dominikaner blev mer etablerad och det större utrymmet medgav att fler människor kunde delta i mässfirande och tideböner. Även systrarnas bostadsyta utökades, eftersom tre av dem nu kunde flytta in i det rum där det
gamla kapellet varit. De blev mycket glada över att få ”egna celler”,
även om dessa inte var åtskilda med väggar utan med tjocka draperier.20
I maj 1935 besökte det belgiska kungaparet, kung Leopold III och
drottning Astrid, Stockholm och deltog då i söndagsmässan den 26
maj i kapellet på Engelbrektsgatan. De önskade vara inkognito men
blev förstås igenkända. Efter mässan samtalade de med pater
d’Argenlieu och särskilt med de två belgiska systrarna. Några månader
därefter fick man det tragiska beskedet att drottning Astrid omkommit i en bilolycka. I kapellet sattes en minnestavla upp över henne.21

Möten med lutheraner
Enligt traditionen är dominikaner gärna verksamma vid ”kyrkans
gränser”, i mötet med det främmande, med andra miljöer, traditioner
och trosuppfattningar. I det lutherskt enhetliga Sverige vid denna tid
fanns det förvisso rika tillfällen till sådana möten. Till exempel i närmiljön bland de kvinnor som successivt flyttade in på Sankta Ingridshemmet och varav några var lutheraner. Men det var ändå inte alls
självklart hur man skulle förhålla sig vid dessa möten. Å ena sidan
gladdes man över resterna av det rika katolska, medeltida arvet och
närde också vaga drömmar om att medverka till att det åter skulle få
nytt liv. Å andra sidan var det svårt att återanknyta till detta arv via
den tidens lutheraner på 1930-talet. Dels rådde, som redan nämnts,
en allmän misstro mot katoliker i samhället i stort, dels hade det ekumeniska tänkandet ännu inte vunnit insteg i katolska kyrkan. Den
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officiella, katolska uppfattningen var enkel. Eftersom man ansåg att
enheten redan fanns i katolska kyrkan från begynnelsen, avvisades
protestantiska enhetssträvanden. Lösningen på splittringen var att de
som en gång avsöndrat sig från denna kyrka återvände. Längre än så
sträckte sig inte reflektionen.
Det fanns också spår av en sådan attityd i vissa reflektioner hos
systrarna. När till exempel en protestantisk dam, som bodde på Sankta Ingridshemmet, visade systrarna mycken godhet och generositet,
blev de positivt överraskade. Samtidigt uppmanade de varandra att be
till Gud att denna goda människa en dag skulle få se det sanna ljuset,
som underförstått bara fanns i den katolska kyrkan.22 – Krönikan rapporterar om ett antal konversioner under de första åren, vilket är
något förvånande med tanke på de konfessionella motsättningarna.
Det framgår dock inte av berättelserna vilka motiv som låg bakom
dessa konversioner. Men enligt vad Gunnel Vallquist (1918–2016),
som var en av konvertiterna, skriver i sin bok Katolska läroår, hade det
med pater d’Argenlieu att göra:
Hans [d’Argenlieus] magnifika apparition i den vita dräkten,
hans kultiverade sätt och beundransvärda franska diktion gjorde att det blev lite på modet bland unga intellektuella att komma
och lyssna inte bara till hans föredrag utan också till hans predikningar. Det blev en del konversioner.23
Man kom i kontakt med den begynnande ekumeniken på protestantiskt håll. Det ekumeniska mötet i Stockholm 1925, då Nathan Söderblom (1866–1931) lyckats samla alla stora kyrkofamiljer utom den
katolska, var i färskt minne i början av 1930-talet. Ekumeniska reflektioner om hur katoliker och lutheraner förhöll sig till varandra hade
redan påbörjats. François-Dominique berättar i sina minnen att gläd-
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jen blev stor då d’Argenlieu en dag informerade om att de svenska
lutheranernas dop hade förklarats giltigt av katolska kyrkan. Genom
sitt dop i Svenska kyrkan var dessa alltså ”katoliker utan att veta om
det” och eventuella konvertiter behövde inte döpas sub conditione.24
Inom katolska kyrkan fanns också begynnande ansatser till ekumenik via enskilda initiativ. Abbé Paul Couturier (1881–1953) blev
något av en katolsk pionjär då han i Lyon skapade ett centrum för den
andliga ekumeniken och tog initiativ till Böneoktaven för kristen
enhet 1934 (senare Böneveckan för kristen enhet). I krönikan rapporteras årligen om systrarnas deltagande i denna ekumeniska bön.
Dominikanen Yves Congar publicerade 1937 sitt banbrytande arbete
inom den teologiska ekumeniken Chrétiens désunis. Principes d’un
”oecuménisme” catholique, vilket förstås gav särskilda impulser till
ekumeniskt nytänkande för dominikanerna i Sverige.25 Deras ekumeniska möten var av förklarliga skäl lite trevande på 1930-talet men
skulle med tiden utvecklas alltmer och slå ut i blom i samband med
Andra Vatikankonciliet. (Se vidare kap. 5.)

Pensionat i rivningshus
Som nämnts redan nämnts var huset på Engelbrektsgatan i dåligt
skick och tungarbetat. Enligt biskop Müllers önskan var ändå den
främsta anledningen till systrarnas etablering i Stockholm att de skulle starta ett katolskt hem för unga flickor och ensamstående kvinnor.
Detta förverkligades som nämnts i oktober 1932, då hyresgästerna
från förre ägarens tid flyttade ut och fler lägenheter blev lediga. Sankta Ingridshemmet kunde då så att säga göra skäl för sitt namn. Troligen var man under det första året i Sverige fullt sysselsatt med installation, acklimatisering till en ny kultur, språkstudier och kontakter
med kyrkan, samhället och myndigheterna i det nya landet. Tidpunk-
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Detta är 100 %! Finns den
in bättre skick?

Systrar vid sin nya moderna tvättmaskin 1934.

ten för öppningen av Sankta Ingridshemmet som pensionat/inackorderingshem förefaller därför realistisk av praktiska skäl. I hemmet
ingick inte bara ett antal uthyrningsrum, utan även matsal, salong och
bibliotek. De boende som så önskade kunde få alla dagliga måltider
serverade i matsalen (helpension), men halvpension erbjöds som
alternativ. Även enstaka gäster utifrån togs emot till måltiderna.
Den 1 oktober 1932 fick man den första pensionatsgästen, då en
dam från Österrike flyttade in. Senare under denna månad inflyttade
ytterligare några kvinnor.26 För det första verksamhetsåret 1932–33
rapporterade man till moderhuset att man haft 10 helinackorderingar,
7 halvinackorderinar och 41 tillfälliga gäster.27 Ett par år senare anger
man att det fanns 18 inackorderingar, varav 11 var unga flickor.28
Vilka var det då som sökte husrum på Sankta Ingridshemmet?
Som framgått angav systrarna till myndigheterna ”skyddsarbete bland
unga flickor tillhörande katolska kyrkan” som skäl till vistelsen i Sverige. Detta syfte utvidgades dock av sig självt på olika vis redan när
hemmet öppnades. (Jfr de ovan nämnda stadgarna för Föreningen
Sankta Ingridshemmet) Även om hemmet hade en katolsk prägel, tog
man inte bara emot katolska gäster, utan alla intresserade var välkomna i mån av plats. Under den första tiden utgjordes inte majoriteten av
inackorderingar av ”unga flickor i behov av skydd”, utan det var istäl-
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let stadgade, ensamstående kvinnor som dominerade. Till den senare
kategorin hörde kvinnor från utlandet, särskilt fransktalande sådana,
lärarinnor och personer som önskade vistas i en katolsk miljö. Det
förekom även att föräldrar tillfälligt, vid till exempel utlandsvistelser,
anförtrodde sina barn åt systrarnas omvårdnad. Några barn fick för
övrigt trosundervisning hos systrarna.
I en rapport till kongregationens generalråd från 1934 anges tre
skäl till att få unga flickor sökte sig till Sankta Ingridshemmet i början.
För det första befann man sig i ett protestantiskt land, där det rådde en
allmän misstro mot katolska ordenssystrar. För det andra fanns det i
Stockholmsområdet inte så många katolska flickor, som inte bodde
hemma hos sina familjer. Slutligen, för det tredje, var man på grund av
de höga omkostnaderna för huset tvungna att hålla inackorderingspriset relativt högt, vilket unga människor hade svårt att betala. Av
dessa skäl var det mest äldre damer med stabil ekonomi som bodde på
hemmet, somliga permanent, andra tillfälligt.29
Kongregationens systrar hade mycken erfarenhet av arbete med
barn och ungdomar, dels som kateketer och lärare vid kongregationens
skolor, dels som ansvariga för studenthem och internat i Strasbourg
och Paris. Det föll sig därför naturligt att de var mer intresserade av att
driva flickhem än pensionat för äldre damer. När de annonserade i
Hemmet och Helgedomen, den dåvarande katolska nyhetstidningen,
kallade de också Sankta Ingridshemmet för ”flickhem”. I den muntliga
traditionen berättas en rolig historia om önskan att få fler flickor. Katolikerna i Stockholm gjorde ibland pilgrimsfärder till Finsta i Uppland,
dit man delvis vandrade till fots under asketiska former. Finsta ansågs
vara den heliga Birgittas födelseplats och katolikerna brukade där
vända sig till helgonet med sina bekymmer eller önskemål för att få
hennes hjälp med vädjan hos Gud. Vid en sådan vandring till Finsta
kom systrarna överens om att be om Birgittas hjälp för att få fler unga

56

flickor till hemmet. Resultatet blev alltför överväldigande, för påföljande år avled flertalet av hemmets äldre damer! Yngre kvinnor kunde
sedan inta deras platser. Som en lärdom av det inträffade talar systrarna ännu i dag om risken med att vända sig till den heliga Birgitta, och
säger att hon bara bör anlitas i särskilt svåra fall, för följderna kan bli
allvarliga.
Vid slutet av perioden på Engelbrektsgatan, 1938, bodde en ung protestantisk kvinna på Sankta Ingridshemmet. Hon blev så småningom
journalist, översättare, författare och ledamot i Svenska Akademien.
Hennes namn var Gunnel Vallquist. I sin bok Katolska läroår beskriver
hon hur mötet med den fransk-katolska miljön på Sankta Ingridshemmet fick en avgörande betydelse för hennes fortsatta liv och gärning.
Bland de övriga boende fanns franska, belgiska, polska och några svenska kvinnor. Det gängse språket var franska. Vallquist berättar om hur
mötet med den kultiverade och välutbildade pater d’Argenlieu ledde till
att hon 1939 upptogs i katolska kyrkan. Hon deltog i flyttningen från
Engelbrektsgatan de sista dagarna i december 1938 till Villagatan 21,
där hennes upptagning ägde rum några månader senare. Den priorinna
som Gunnel Vallquist mötte på Engelbrektsgatan var också en färgstark
person. I Katolska läroår beskrivs hon så här:
Priorinnan, mère Elisabeth, var en remarkabel kvinna, elsassiska och tidigare novismästarinna i Frankrike. Hon var redan i
sin fysiska framtoning, rakryggad och ståtlig, en imponerande
gestalt med stor auktoritet och stark andlig utstrålning. Inför
henne kände sig nog de flesta spontant som enkla noviser.
Bekantskapen med henne innebar att jag från första början fick
bevittna hur kvinnlig auktoritet kan göra sig gällande i den
katolska kyrkan med dess övervägande manliga maktapparat.30
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Även den franska dominikanska spiritualiteten kom att prägla Vallquist:
Att jag hamnade i dominikansk miljö blev av stor betydelse för
min katolska ’färg’, och under de första åren var jag helt naturligt starkt påverkad av denna ordens andliga och intellektuella
tradition. De franska dominikanerna vid denna tid – före andra
världskriget – var präglade av den katolska renässansen vid
mitten av adertonhundratalet. Efter revolutionens blodiga förföljelser och sociala omvälvningar kunde det klassiska ordenslivet återuppstå. […] Lacordaire, århundradets mest lysande
predikant, blev den första franska dominikanen och återinförde denna orden i landet.31
Biskop Müllers önskemål om ett katolskt hem i Stockholm för flickor
och ensamstående kvinnor blev alltså uppfyllt och kom att bli betydelsefullt dels som boendegemenskap, dels som förmedlare av en franskkatolsk atmosfär med dominikanordens förtecken, något som dittills
saknats i staden. Sankta Ingridshemmet fick en fortsatt existens på
Villagatan 21 och blev förhållandevis långlivat. Det stängdes först
1990, då huset på Villagatan 21 avyttrades. – Själva namnet Ingrid
återuppstod dock i ett lite annorlunda sammanhang, som en mötesplats i form av ”Sankta Ingrids dominikanska centrum” på Västmannagatan 83 i Stockholm 1998. (Se vidare kap. 12.)

Cirkelverksamhet
Flera av systrarna var lärare. Man får anta att de inte bara önskade
arbeta med matlagning och hushållsgöromål, utan även ville använda
sina yrkeskunskaper, även om det inte var möjligt att undervisa vid
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någon skola i Sverige. I början gav man vissa privatlektioner i franska
och latin för vuxna elever.
Man startade även i oktober 1932 två studie- och samtalscirklar för
unga kvinnor och flickor. En detaljerad rapport från det första läsåret
finns bevarad. Den ena cirkeln, Saint Dominique, som samlade ett
15-tal deltagare, var avsedd för unga kvinnor mellan 20 och 30 år, och
den andra, Sainte Ingrid, där hälften så många deltog, vände sig till
flickor i övre tonåren. Språket vid sammankomsterna var franska och
bland deltagarna ingick både katoliker och protestanter. Att ungdomar med olika kyrkotillhörighet fick naturliga tillfällen att träffas var
värdefullt inför eventuella kommande ekumeniska relationer. De
ämnen som behandlades var av allmän kulturell karaktär. Bara vid
vissa tillfällen talade man om religiösa frågor. Sammankomsterna i
den äldre åldersgruppen kunde handla om fransk poesi, sociala frågor, ungdomsfrågor, kvinnofrågor, konst, sociala frågor, utbyten och
jämförelser mellan svenskt och franskt, helgongestalter med mera.
Programmet vid cirklarna var upplagt så att man började med en
halvtimmes inledning till ett förberett ämne. Därefter vidtog ett fritt
samtal, i vilket flera av systrarna ibland deltog. Under samtalet handarbetade man till förmån för de fattiga. Avslutningsvis drack man te.
Man träffades två gånger i månaden. – Utöver cirkelverksamheten
gavs även en elementär kurs i filosofi för några äldre flickor. Även
d’Argenlieu medverkade i cirklarna med föredrag om helgon med
mera.32 När fler dominikanbröder successivt anlände kunde dessa ge
ytterligare intellektuella bidrag till den här typen av verksamhet.

Personalförstärkning
Verksamheten med inackorderingshem, cirklar, trosundervisning med
mera krävde personella resurser. Generalpriorinnan med sin ekonom
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besökte årligen Stockholm och kunde då konstatera detta behov. Successivt ökade därför både systrarnas och brödernas antal genom förstärkning huvudsakligen från Frankrike. Som redan nämnts anlände
1932 en belgisk syster, Marie-Hyacinthe, och påföljande år syster
Marie-Odile, en elsassiska, som blev lokal ekonom. Ytterligare systrar
tillkom en efter en, och 1940, då även ett par svenska systrar återvänt
från novitiatet i Voreppe, bestod kommuniteten av tio personer. – Trots
personalförstärkningen tycks arbetet ändå ha varit krävande, för i början av 1934 rapporteras i krönikan att endast François-Dominique och
Marie-Odile skulle återuppta studierna i svenska på Borgarskolan,
eftersom de övriga systrarna inte kunde finna tid för personliga studier
hemma vid sidan av det ordinarie arbetet.33 För att få avlastning med
en del av det praktiska arbetet anställde man ett par städerskor utifrån.
Kommunitetens första priorinna, moder Cécile de Jésus, plågades
av tilltagande besvär med migrän och återvände av hälsoskäl till Pensier 1934. Det kan tilläggas att syster Catherine de Sienne Cottin (död
2006) säger i en bandupptagning, där hon summerar systrarnas historia i Sverige, att den egentliga grundarinnan i Stockholm var underpriorinnan, François-Dominique. Denna syster behärskade det svenska språket och skötte kontakterna med myndigheter och andra
institutioner under pionjärtiden. Hon bevarade för övrigt hela livet
sitt entusiastiska engagemang för uppgiften i Sverige.34
I Cécile de Jésus ställe kom moder Marie Elisabeth Ulrich (död
1982), som skulle göra så starkt intryck på Gunnel Vallquist och som
vanligen kallades Mère Elisabeth. Hon ledde kommuniteten fast och
framgångsrikt ända till 1949.
Även brödernas antal ökade. Den redan nämnde holländaren pater
Bertrand Fens kom 1933. På sommaren 1936 anlände pater LouisMarie Dewailly (död 1995). Dominikanerna fick också en svensk lekbroder, broder Ansgar. Det fanns nu alltså tre patres och en lekbroder
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som alla bodde i huset på Engelbrektsgatan. I takt med det ökade
antalet blev även arbetsuppgifterna fler. Sommaren 1936 beslöt biskop
Müller att dominikanerna skulle handha själavården i det område
som omfattade Engelbrekts församling samt Lidingö och Djursholm.
Detta område, som tidigare tillhört Sankta Eugenia församling, omfattade 162 katoliker och blev nu tills vidare en annexförsamling till
Sankta Eugenia.35 Det utökade området fick också konsekvenser för
systrarna. Vid ett generalkapitel beslöts om dispens för dem så att de
kunde förflytta sig utanför stadens centrala delar för att ge trosundervisning åt katolska barn på Lidingö och i Djursholm.36

Relationerna till Franska skolan och
Sankt Josefsystrarna
Under systrarnas pionjärtid i Stockholm utspelade sig en långvarig
konflikt, som antog gigantiska proportioner och kulminerade 1933–
1934, mellan å ena sidan det svenska vikariatet, lett av biskop Müller,
och Chambérykongregationen – den kongregation som josefsystrarna vid Franska skolan tillhörde – och å andra sidan svenska och franska statliga myndigheter. Yvonne Maria Werner har i sin bok Kvinnlig
motkultur och katolsk mission. Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856–1936 utförligt redogjort för denna konflikt. För en fullständig redogörelse med historisk bakgrund, förvecklingar och detaljer i
denna strid vill jag därför varmt rekommendera Werners arbete.37
Konflikten berörde i och för sig bara dominikansystrarna indirekt
men kom ändå att få betydelse för vad de kunde göra, och framför allt
inte göra i Stockholm. Därför måste något sägas om konflikten i relation till systrarnas verksamhet. – Vid sidan av Werners bok har jag här
haft tillgång till internt opublicerat material i dominikansystrarnas
viceprovinsarkiv.38
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Konflikten
Först ett försök till en mycket grov sammanfattning av vad striden
gällde. Franska skolan grundades redan 1862. En tongivande gestalt
från 1895 och ett trettiotal år framåt var Jenny Müller eller josefsystern Thérèse de Saint-Augustin, som både ledde skolan och var kommunitetens priorinna. Som medhjälpare i skolan hade hon Jeanne
Roullier (död 1965) eller Joséphine de Saint-Augustin som josefsyster.
(Härefter används bara efternamnet.) På grund av dissenterlagstiftningen från 1860, som var strängare än i Danmark och Norge, valde
Jenny Müller att ge skolan en konfessionslös sekulär prägel, öppen för
såväl katoliker som protestanter. Denna kom därmed att framstå mer
som en fransk kulturinstitution än en katolsk skola. Josefsystrarna i
Stockholm var civilklädda på grund av att biskop Albert Bitter så
begärde 1920. Han hänvisade till att de antikatolska stämningarna i
Sverige kunde leda till religionsförföljelse om systrarna framträdde i
ordensdräkt. Föräldrarna till vissa elever i skolan visste därför inte ens
om att lärarna var ordenssystrar. Jenny Müller avled 1924 och hade
dessförinnan anförtrott ledningen av skolan åt Roullier, som till medhjälpare fick J. Goddard, Marie-Caroline som josefsyster. Roullier
byggde vidare på Jenny Müllers linje vad gällde skolans ekumeniska
profil och framtoning i övrigt.
Sommaren 1920 gjorde biskop Arnold Diepen på uppdrag av den
romerska missionskongregationen (Propaganda Fide) en visitation i
de nordiska länderna. Han visiterade då även josefsystrarnas kommunitet och Franska skolan. Diepen var mycket nöjd med själva skolan,
dess goda kvalitet på undervisningen, de välutbildade lärarna och de
fina klassrummen. Mot kommunitetens livsstil var han däremot
mycket kritisk. Han menade i motsats till nämnde biskop Bitter att
systrarna borde bära ordensdräkt, att deras boende var för lyxigt och
att de inte borde tillbringa somrarna i en villa utanför staden, där de
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inte hade tillgång till regelbunden mässa. Enligt honom berodde dessa
missförhållanden på priorinnan (alltså J. Müller), som borde bytas ut.
I kommuniteten rådde motsättningar av flera orsaker. Där ingick
både fransyskor och tyskor, vilkas kulturella och mentalitetsmässiga
bakgrund inte så lätt kunde mötas. De förra var lärare och de senare
leksystrar. Vissa systrar önskade också en mer tydlig katolsk livsstil
med ordensdräkt som synligt tecken med mera. Dessa motsättningar
accentuerades under årens lopp och blev särskilt tydliga sedan Roullier utnämnts till rektor.
När biskop Müller, som kom från en mycket katolsk miljö i Bayern,
blev ansvarig för det svenska vikariatet 1923 och besökte Franska skolan upprördes han av sakernas tillstånd. Han önskade en skola för
bara katolska elever och ett katolskt internat. Den franska kulturprägeln intresserade honom inte, utan han ville att skolan skulle få en tydlig katolsk profil. Beträffande systrarnas livsstil hade han en liknande
uppfattning som Diepen. Roullier, som arbetat i skolan i 30 år och
vunnit myndigheternas förtroende just därför att hon inte bedrev
katolsk propaganda, irriterades över kraven. Hon ville bevara en ekumenisk öppenhet och ett fransk-svenskt kulturutbyte.
Det fanns emellertid flera andra starka intressen i skolan utöver
Müllers. Den ägdes av josefsystrarnas kongregation i Chambéry,
under vars generalpriorinna, Marie du Sacré Cœur Revil, systrarna
lydde. Skolan understöddes ekonomiskt och beskyddades av franska
staten under förutsättning att man samarbetade med franska legationen i Stockholm. Dessutom var den underställd de svenska myndigheterna som del av skolväsendet i landet. I Sverige fyllde Franska skolan,
som hade ett mycket gott renommé, ett behov som utbildningsanstalt
för borgerskapets flickor. Ecklesiastikminister Arthur Engberg (1888–
1944) var särskilt angelägen om att skolan skulle behålla sin sekulära
karaktär och att Roullier skulle förbli dess rektor, fastän det var tydligt
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att biskop Müller önskade få henne utbytt. Engberg samarbetade i
saken med den franske ministern i Stockholm, Edouard Gaussen, som
för övrigt hade en dotter som elev i skolan. Ecklesiastikministern höll
även den franske utrikesministern underrättad om problemen. Dessa
makthavare menade att en tysk biskop i ett minoritetssamfund inte
hade någon anledning att ingripa i en fransk skolfråga.
Sommaren 1933 kulminerade konflikten, då Roullier och Goddard i slutet av terminen gjorde en skolresa bland annat till Rom och
moderhuset i Chambéry med avgångsklassen. Men väl komna till
moderhuset kvarhölls de båda josefsystrarna av generalpriorinnan,
som i förväg i samråd med Chambérys ärkebiskop utarbetat en plan
att stoppa de ”olydiga” systrarna. Dessa skulle tvingas att antingen
avgå frivilligt från ledningen av skolan eller i annat fall uteslutas ur
kongregationen. På plats i Chambéry fanns andra josefsystrar från
Stockholm som skulle föra hem eleverna.
Planen misslyckades dock, bland annat för att Roullier och Goddard som svenska medborgare inte kunde kvarhållas i ett annat land
mot sin vilja. Därtill satte den franska regeringen press på kongregationen att antingen låta systrarna åka tillbaka till Stockholm eller
också skulle alla kongregationens systrar bli tvungna att lämna Frankrike. Dramatiken med de kvarhållna systrarna uppmärksammades i
både franska och svenska tidningar. I Sverige utbröt en hätsk presskampanj mot katolska kyrkan i allmänhet och biskop Müller i synnerhet.
När systrarna släpptes och återvände till Stockholm mottogs de triumfatoriskt. Engberg klargjorde för dem att varken den svenska eller
den franska regeringen hade för avsikt att godkänna någon annan rektor än Roullier. Så blev det också, vilket visar på de två staternas makt
gentemot en kyrklig kongregations lagstiftning. Roullier och Goddard
omgavs dock inte av några andra josefsystrar, eftersom dessa redan
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lämnat kommuniteten under sommaren, utan lekmän trädde in som
lärare i deras ställe vid höstterminens början 1933.
Generalpriorinnan beordrade emellertid de båda systrarna att be
Müller om ursäkt för den skada de åsamkat honom och kyrkan i Sverige samt att skriva under en deklaration utarbetad av jesuiterna vid
Sankta Eugenia församling. Skrivelsen var ämnad att befria biskopen
från vissa av anklagelserna mot honom. Systrarna betraktade sig dock
oskyldiga och bad varken om ursäkt eller skrev under deklarationen.
Müller svarade då med att förklara dem exkommunicerade, det vill
säga avstängda från sakramenten, kyrkans strängaste straff. Detta
ledde till nya proteststormar i pressen och kritik mot Müller. Katolikerna sympatiserade i allmänhet med sin biskop, men vissa hade dock
en avvikande mening.
Exkommunikationen hävdes i februari 1934. Generalpriorinnan
assignerade då nya systrar till Franska skolan, vilket möjliggjorde att
det kommunitära och sakramentala livet kunde börja på nytt, inte
utan sorg och svårigheter. Roullier kvarstod som rektor och förblev på
den posten fram till 1945. I den komplicerade konflikten drog alltså
biskop Müller det kortaste strået i maktkampen med överstatliga
strukturer.

Dominikanerna
Vilket samband hade då den bittra striden med dominikanernas, och
särskilt systrarnas, närvaro och verksamhet i Stockholm? Ett omedelbart svar skulle vara att det fanns ett samband, om än diskret, men
reellt. Förhoppningsvis har det framgått att franska staten skyddade
och bistod de franska kongregationernas verksamhet i utlandet via
sina ambassader, dock under förutsättning att det fanns en ömsesidig
lojalitet mellan kongregationerna och ambassaderna. Franska legationen i Stockholm stödde således josefsystrarnas skola och hade ett
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intresse av att man där verkade för spridning av fransk bildning och
kultur. Men för legationen räckte det med en fransk skola och man
ville inte ha någon konkurrent till den sedan många år tillbaka väletablerade Franska skolan.
Dominikansystrarna hade ingen avsikt att grunda någon skola i
Stockholm. De hade kommit för att starta ett katolskt hem och inget
annat. Att de förde med sig inredning till tolv rum är nog som bevis.
Ändå behövde den franska legationen förvissa sig om att det inte skulle
bli någon konkurrens med Franska skolan, för kort efter systrarnas
ankomst i oktober 1931 blev de kallade till legationen, där den franske
ministern bad dem att underteckna en försäkran om att de inte skulle
undervisa barn i skolåldern.39 För de nyanlända systrarna, som tillhörde en undervisningskongregation och inte visste vad de skulle ha
som apostolat vid sidan av flickhemmet, var den försäkran de tvingats
underteckna inte någon bagatell utan en begränsning av deras yrkesmässiga kapacitet.
Det kan ha funnits flera skäl till legationens agerande. En anledning kan ha varit att när josefsystrarna köpte huset på Döbelnsgatan 9
i Stockholm, fick de ekonomisk hjälp av franska staten på vissa villkor
som skulle garantera att inte en konkurrerande skola grundades. Ett
annat skäl var ett rykte som bottnade i ett missförstånd. När Roullier
en sommar var i Frankrike stötte hon ihop med en för henne okänd
kvinna som sade att hon hade en dotter som var dominikansyster och
att denna skulle flytta till Stockholm för att grunda en skola. Missuppfattningen berodde antagligen på att modern spontant utgick ifrån att
det gällde en skola, eftersom dottern hörde till en undervisningskongregation. Roullier blev emellertid chockad av informationen och kan
möjligen ha talat med legationen om saken.40
Ett möjligt tredje skäl kan direkt knytas till striden om Franska
skolan. I ett brev från januari 1929 till generalpriorinnan i Chambéry
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beklagar biskop Müller att Roullier låter sig ledas av civila myndigheter mer än av kyrkliga. Han upprepar behovet av en katolsk skola och
begär att Chambéry ska vara mer tillmötesgående ”i överensstämmelse med våra legitima önskemål. Annars blir vi tvungna att – till min
stora sorg – be systrar komma hit som kan uppfostra unga katolska
flickor i en helt och hållet katolsk anda, vilket Rom har rått mig till.”41
Det har inte framkommit någonstans att Müller ville få hit dominikansystrar för att dessa skulle ersätta eller komplettera josefsystrarna
och den i hans tycke besvärliga Roullier, men uppgiften om att man i
Rom har rått honom att söka få hit andra systrar är ändå intressant.
Ville franske ministern med den försäkran han påtvingade dominikansystrarna förvissa sig om att dessa inte var ”de andra systrarna”
som Müller eventuellt skulle kalla hit, om han inte lyckades få bort
Roullier?
Trots undertecknandet vid legationen kvardröjde en misstänksamhet mot dominikansystrarnas intentioner, vilket en brevväxling
visar. Den 5 augusti 1933 mottog nämligen generalpriorinnan MarieLouise ett brev från brödernas provinsial i Frankrike, pater Jourdain
Padé (död 1938), där denne ber henne om en ingående rapport angående dominikansystrarnas verksamhet i Stockholm. Redogörelsen
ska ge svar på följande frågor: 1) villkoren för grundningen i Sverige;
2) systrarnas arbete från början; 3) arbetsuppgifter som tillagts senare; 4) relationerna till franske ministern vid legationen; 5) relationerna till Franska skolan och relationerna till övriga franska eller andra
ordenskongregationer med verksamhet i Stockholm. Padé avslutar
med att informera om att det är den franske utrikesministern som
begärt rapporten.42 Brevets datering och innehåll tyder på att det har
ett klart samband med de dramatiska händelserna kring Franska skolan sommaren 1933.
Det var inte svårt för Marie-Louise att svara på frågorna i rappor-
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ten. Av Cécile de Jésus fick hon omedelbart detaljerade svar på frågorna om verksamheten. Beträffande frågorna om relationerna till legationen, Franska skolan och så vidare skriver hon att relationerna är
mycket goda med undantag av ett litet missförstånd, där franske
ministern hade uppfattat att systrarna inte höll sitt löfte utan undervisade barn i franska, vilket inte var fallet. Så snart missförståndet klarats upp återupptogs kontakterna. Hon nämner också att hon själv vid
besöken i Stockholm också besökt legationen, josefsystrarna vid Franska skolan, birgittasystrarna, elisabethsystrarna med flera. Avslutningsvis relaterar hon ordagrant ett samtal hon haft med franske ministern
vid sitt besök i Stockholm i maj 1932. Ministern säger: ”Det finns i
Stockholm en verksamhet, nämligen Franska skolan, som sedan
många år tillbaka leds med intelligens och stort engagemang av Mlle
Roullier. Den som planerar att ersätta Mlle Roullier kommer att misslyckas av två skäl: för det första kommer jag att motsätta mig det; för
det andra skulle någon annan än Roullier aldrig accepteras av den
svenska regeringen. Därför frågar jag rakt på sak: är det sant att ni har
planer på att överta ledningen av Franska skolan?” Förvånad över frågan svarar generalpriorinnan utan minsta tvekan: ”[…] jag har aldrig
planerat att ta över Franska skolan, och om ni i dag eller senare av en
eller annan anledning skulle be mig om detta, skulle jag vägra, därför
att det inte är för den sortens arbete vi har kommit till Stockholm.”
Hon avslutar med att säga att ministern och hon var fullständigt eniga
i frågan 1932 och att hon fortfarande står fast vid sin försäkran. Brevet
avsett för franske utrikesministern avsändes till Padé den 8 augusti
1933.43 – Korrespondensen visar hur långt striden kring Franska skolan spreds och även kom att indirekt beröra några relativt nyanlända
fransktalande systrar som saknade alla resurser för att åta sig ledningen av en sådan etablerad institution. Men uppenbarligen fanns det en
misstanke om motsatsen.

68

Ställningstaganden?
Dominikansystrarna hade en god relation med josefsystrarna vid
Franska skolan. Redan vid sitt första sonderingsbesök i april–maj
1931 mottog Marie-Louise och Pierre de Vérone en stor bukett rosor
som välkomsthälsning från Franska skolan. De besökte också systrarna där.44 Josefsystrarna hade länge velat få dominikaner till Stockholm
och de var glada att nu få sin önskan uppfylld. I krönikan rapporteras
om att systrarna från de båda franska kongregationerna gjorde ömsesidiga vänskapliga besök hos varandra, särskilt när fester och högtider
firades. Under somrarna 1932 och 1933 vistades även några dominikansystrar i josefsystrarnas sommarhus Björkudden på en liten ö vid
Vikinghill/Värmdö för att vila sig och få frisk luft. (Dominikansystrarnas läkare, doktor Widlund, hade inpräntat i dem att det var mycket viktigt för hälsan i det svenska klimatet att vistas utomhus i solljus
och få frisk luft sommartid.)
När konflikten kring Franska skolan blev akut kände förstås också
dominikansystrarna av den. Det gick knappast att undgå tidningarnas
presskampanj och de josefsystrar som kände sig nödsakade att lämna
sin kommunitet kom till dominikansystrarna för ett sorgligt avsked.45
I rapporten till kongregationen för juli månad 1933 gör FrançoisDominique ett försök till sammanfattning av konflikten på en A4-sida.
Eftersom det också skrevs om den i franska tidningar, ville hon ge
information om saken från en svensk horisont. Redogörelsen speglar
den sorg man kände dels över att kyrkan i Sverige tog skada av det
inträffade, dels över att en kommunitet som man frekventerat nu upplöstes. Hon uppmanar till förbön och tillägger att till och med spetälska i Brasilien ber för kyrkan i Sverige! Den allra sista meningen tyder
på att dominikansystrarna varken kände till hela den historiska bakgrunden till konflikten eller dess komplexitet, eftersom François-
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Dominique alltför enkelt skriver: ”Måtte Gud hindra splittringen mellan katolikerna och upplysa de två förblindade som orsakat en sådan
oreda [perturbation].”46 I en bandinspelning om dominikansystrarnas
relationer till Franska skolan har även Catherine de Sienne bekräftat
intrycket att systrarna inte kände till helheten.47
Det kan tilläggas att bland en stor mängd sympatiskrivelser till
biskop Müller sommaren 1933 finns ett anspråkslöst litet visitkort där
priorinnan på Sankta Ingridshemmet i hela kommunitetens namn
protesterar mot presskampanjen samt betygar biskopen sin djupa
respekt och utlovar sina förböner.48 I en liknande skrivelse från februari 1934 från medlemmar i Sankta Eugenia församling till biskopen
återfinns namnen på de då sju dominikansystrarna på Sankta Ingridshemmet bland undertecknarna.49
Pater d’Argenlieus relation till josefsystrarna var speciell, eftersom
han av biskopen utsetts att vara deras biktfader och andlige rådgivare,
en uppgift han övertog från jesuiterna i Sankta Eugenia församling.
Han stödde biskopen, antagligen därför att han var beroende av
honom, och försökte få Roullier och Goddard att frivilligt lämna
Stockholm. Detta lyckades alltså inte, eftersom de båda systrarna betraktade sig som oskyldiga.50 Såsom dominikanernas prior och josefsystrarnas biktfader råder d’Argenlieu biskop Müller i ett brev av den
26 juli 1933, då systrarna i fråga ännu var kvar i Frankrike, att ”laicisera” dem när de återvänder samt att därefter exkommunicera dem. I
brevet kallar han dem ”de två rebelliska systrarna”. Han åberopar som
stöd för sin uppfattning ett samtal han haft med pater Béchaux, dominikanernas provinsialvikarie i Oslo, och tillägger att också övriga
dominikaner där är av samma mening.51 Det är ovisst i vilken grad
d’Argenlieus rådgivning påverkat biskopens handlande. Hur som helst
kom exkommunikationen i den svenska opinionen att betraktas som
maktmissbruk.
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Att döma av andra korta noteringar om konflikten verkar det som
om dominikansystrarna mest av allt var ledsna över sakernas tillstånd
och inte riktigt visste på vems sida de skulle stå. De var å ena sidan
beroende av sin biskop och kände en lojalitet gentemot honom, men å
andra sidan ville de också bevara vänskapen och lojaliteten med josefsystrarna, som de kort och gott benämnde ”de franska systrarna”. När
striden var som hetast valde de att inte blanda sig i den och hade då
heller ingen kontakt med josefsystrarna. Även sedan förhållandena
normaliserats kvarstod en viss spänning mellan de båda kommuniteterna, vilken dock försvann med tiden. Efter ett par årtionden undervisade flera av dominikansystrarna vid Franska skolan och ingen
brydde sig då längre om dramatiken på 1930-talet, om de ens kände
till den.

Sammanfattande reflektion
De första åren på Engelbrektsgatan 6 var förhållandevis framgångsrika för dominikansystrarna. Husets brister var förstås ett tyngande
bekymmer, likaså var misstankarna om att systrarna kommit för att
konkurrera med josefsystrarna på Franska skolan obehagliga, men på
det hela taget lyckades man annars ganska bra med vad man företog
sig, särskilt med tanke på den allmänna misstron mot katoliker. Till
stor del berodde framgången på den goda hjälp man fick utifrån av
vänner och välgörare. Intressant är att allt som systrarna startade
under mycket modesta former på Engelbrektsgatan kom att utvecklas
till permanenta, stabila verksamhetsformer senare på Villagatan 21.
Bland dem kan nämnas flickhemmet, franskundervisningen, cirkelverksamheten och trosundervisningen.
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