
bOrje k n ό s

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΤΟΝ ΙΗ' ΑΙΩΝΑ

Είναι γνωστό πώς πολλοί "Ελληνες, λαϊκοί καί προπάντων έκκλη- 
σιαστικοί, στους ιζ' καί ιη' αιώνες επισκέπτονταν τή Γερμανία καί 
την 'Ολλανδία για να ζητήσουν βοήθεια καί συμπάθεια στίς χώρες, 
πού, λιγότερο ή περισσότερο, Αντιπολιτεύονταν την έπίδραση τής έκκλη- 
σίας τής Ρώμης. Μά πολύ σπάνια έφθαναν ώς τή μακρυνή Σουηδία. 
'Ένα τέτοιο ταξίδι δέν ήταν δύσκολο, μά ή Σουηδία ήταν τότε μιά 
φτωχή χώρα αρκετά άγνωστη στους κατοίκους τής νότιας Ευρώπης. 
Ή όμόθρησκη Ρωσία τραβούσε πολλούς 'Έλληνας, μά οί σχέσεις άνά- 
μεσα στή Ρωσία καί τή Σουηδία δέν ήταν πάντα καλές καί οί τα
ξιδιώτες πού έρχονταν άπδ τή Μόσχα ή άπδ τήν Πετρούπολη προκα- 
λοΰσαν συχνά υποψίες δίκαια ή άδικα.

"Έτσι είναι παράξενο νά βρίσκη κανείς τδ όνομα ενός έλληνα επι
σκόπου στά σουηδικά άρχεία. Στίς έπιστολές καί στά πρωτόκολλα ονο
μάζεται Erasmus Aulonita episcopus Ecclesiae Graecae άπό τή νήσο 
τής Κρήτης, καί έπισκέφθηκε τή Σουηδία στά 1768-69. Τούτο τό 
όνομα "Έρασμος είναι λίγο περίεργο, δέν είναι ελληνικό, είναι έκλα- 
τίνιση τού Γεράσιμου1. Αύλωνίτης είναι τδ έπώνυμό του ή τό όνομα 
πού προσδιορίζει τήν καταγωγή του. Τότε έρχεται στό νοϋ μας ή πό
λις Αυλών. Αυτό είναι όνομα πολλών ελληνικών πόλεων. "Ήδη δ Στέ
φανος Βυζάντιος Αναφέρει μερικές2. Γνωρίζομε τίς Αρχαίες πόλεις 
Αύλώνα τής Μακεδονίας, τής Μεσσηνίας καί τής Ιλλυρικής, επίσης 
τήν επισκοπή Αύλώνος πού υπαγόταν στήν μητρόπολη ’Αθηνών, καί *)

*) Ό φίλος μου κ. Μ. I. Μανούσακας μοϋ θύμισε έναν άλλο έλληνα δε
σπότη πού λεγόταν Έρασμος. Είναι ό αρχιμανδρίτης “Ερασμος Φωκάς, πού 
στά 1722 έπισκέφθηκε τή Ρωσία, δπου έδωσε στήν Αγία Σύνοδο τής Πε- 
τρουπόλεως μιαν αναφορά γιά τούς διωγμούς τών ορθόδοξων Ελλήνων στήν 
Βενετία. Βλ. VI. Lamansky, Secrets d’ Etat de Venise, St. Petersbourg 
1844, σελ. 091 - 095. Δέν είναι πιθανό, πώς πρόκειται γιά τό ίδιο πρόσωπο 
πού έκανε ένα ταξίδι στή Σουηδία στά 1768. 'Ένας αρχιμανδρίτης πρέπει νά 
έχει μιάν ώριμη ηλικία, καί άν ήταν τριάντα - σαράντα χρονών στά 1722, θά 
ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένος σαρανταέξι χρόνια αργότερα γιά νά κάνει τό μα- 
κρυνό ταξίδι στή Σουηδία. Καί έπειτα ό αρχιμανδρίτης ονομάζεται Έρασμος 
Φωκάς καί ό ταξιδιώτης τοϋ 1768 Έρασμος Αύλωνίτης.

2) Στέφανος Βυζάντιος, Ικδ. Meineke, t. 2, Βερολίνο 1849.
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ποέπει νά ταυτισθή προς το σημερινό Αύλωνάρι(ο) της Εύβοιας, καί 
την πόλη Αυλώνα τής Β. Ηπείρου. Μά και στην Κρήτη τό όνομα 
αυτό υπάρχει: είναι τό όνομα μιάς παλιάς πόλης ή συνοικίας τής Γόρ- 
τυνας, που άναφέρεται στην εκεί αρχαϊκή έπιγραφή. Και σε μια περι
γραφή τής Κρήτης τού ΙΣΤ'-ΙΘ' αιώνα βρίσκομε τήν πόλη Αυλώνα, 
που σχετίζεται ϊσως μέ τό σημερινό χωριό τής Πεδιάδας Αυλή' μέ τήν 
Αυλώνα σχετίζεται και ή όνομασία Αυλοπόταμος, που άναφέρεται στα 
εκκλησιαστικά έγγραφα σαν επισκοπή Αυλοποτάμου3. Είναι αδύνατον 
νά βεβαιώση κανείς από ποιά πόλη κατάγεται δ ’Έρασμος Αυλωνίτης, 
μά πιθανά προέρχεται άπό τήν Κρήτη.

"Οπως θά δοϋμε, λέγεται, πώς δ επίσκοπός μας είναι άπό τήν πόλη 
’Αρκαδία. Στή Βενετοκρατία μιά λατινική επισκοπή άναφέρεται σάν 
Επισκοπή ’Αρκαδίας. Μέ τους Τούρκους έρχεται ορθόδοξος επίσκο
πος, καί σε σουλτανικό φίρμάνι τοϋ 1756 άναφέρεται ή ’Αρκαδία σάν 
μιά επισκοπή άνάμεσα στίς δώδεκα επισκοπές τής Κρήτης. Σ’ έναν έ
λεγχο «των τής’Αρκαδίας επισκόπων» βρίσκομε στα 1757 έναν επίσκο
πο μέ τό όνομα Γαβριήλ καί στά 1812 έναν άλλον πού λέγεται Νεόφυ
τος 4. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς τούς δυό επισκόπους υπάρχει χάσμα σαράν
τα - πενήντα χρόνων, στά δποία δέν γνωρίζομεν δνόματα επισκόπων. 
Ό ’Έρασμος Αυλωνίτης μας μπορεί νά συμβάλη μέ τό όνομά του στή 
συμπλήρωση ενός μέρους αυτού τοϋ χάσματος5;

Ό ’Έρασμος Αυλωνίτης ήλθε στή Στοκχόλμη, φαίνεται, τό φθι

fiO Borje Knos: Επίσκεψη κρητικοΰ επισκόπου στη Σουηδία τον ιζ' αιώνα

8) Βλ. Στέργ. Γ. Σπανάκι], ’Ανέκδοτος κατάλογος τών 100 πόλεων 
τής Κρήτης στά Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΑ', 1957, σελ. 282.

4) Βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Έλεγχος τών έν Κρήτη άρχιερατευσάντων επί 
Τουρκοκρατίας (1646 - 1898) στην ’Επετηρίδα Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 
τ. Γ', 1940, σελ. 136.

5) "Έχομε καί άλλη ανάμνηση τοϋ Έρασμου τούτου. Ό φίλος μου κ Μ. 
I. Μανούσακας μέ ειδοποίησε, πώς βρήκε στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη τής Βε
νετίας ένα βιβλίο, πού δέν άναφέρεται στή Βιβλιογραφία τοϋ Legrand. Τούτο 
το βιβλίο, που περιλαμβάνει 198 σελίδες, έχει τον τίτλο : «Πέτρα | τοϋ | Σκαν
δάλου | ήτοι | Διασάψησις | τής αρχής καί αιτίας | τοϋ σχίσματος | τών δύο 
Εκκλησιών | ’Ανατολικής καί Δυτικής | μετά τών πέντε διαφορών», καί κάτω 
τήν λατινικήν μετάφρασιν : Lapis | offendiculi | sive | Expositio | originis et 
causae | Discidii | duarum, orientalis scilicet et occidentalis, ecclesiarum | 
cum quinque controversiis. Είναι τυπωμένο στο Λονδίνο στά 1762. Πρόκειται 
για μιά λατινική μετάφραση πιθανώς τής «Πέτρας τού σκανδάλου» τοϋ Ήλία 
Μηνιάτη, πού είχε κιόλας μεταφραστεί στά λατινικά το 1752 (βλ. L e g r a n d 
Bibl. Hell, du XVIII s. t. I, p. 413-415, Paris 1918). Στον πρόλογο—δυο σε
λίδες χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον—υπογράφεται τό ελληνικό κείμενο άπό τόν 
«Γεράσιμο Αύλωνίτη, επίσκοπον έν ’Αρκαδία» καί τό λατινικά καμένο άπό τόν 
ίδιο: «Erasmus Aulonita, Episcopus in Arcadia».
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νόπωρο τοϋ 1768, πιθανά από τή Γερμανία ή τήν 'Ολλανδία. Τύ Ο
νομά του παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά στδ πρωτόκολλο τοϋ εκκλη
σιαστικού συνεδρίου τής Στοκχόλμης τής 20ής Σεπτεμβρίου 1768, 
όπου διαβάζομε, πώς «5 πρόεδρος, έξ αιτίας τής αξιολύπητης κατάστα
σης τού (παρόντος) επισκόπου από τήν Candia Εράσμου Αύλωνίτη, 
είπε νά γίνη ένας έρανος γιά βοήθειά του, καί μέ τούτο το σκοπό νά 
βγή γνωστοποίηση σ’ όλο τον κλήρο τής πρωτεύουσας».

’Ασφαλώς ό κρητικός έπίσκοπος φιλοξενήθηκε καλά στήν Στοκχόλ
μη, γιατί έμεινε εκεί τουλάχιστον έξι μήνες. Τί έκανε δεν ξέρομε. Πι
θανά είχε σχέσεις μέ τήν δρθόδοξη παροικία τής Σουηδίας.

'Έτοιμος ν’ άφίση τή Στοκχόλμη έστειλε, στό τέλος τού Μαρτίου 
1759, στόν πρόεδρο τοϋ εκκλησιαστικού συνεδρίου τής πρωτεύουσας 
τούτο τό γράμμα6.

Reverendissime Doctissime 
Domine

SS Theologiae Doctor Celeberrime 
τά προς ζωήν καί ευσέβειαν από Χρίστου 

δεόμενος

Erasmus Aulonita Episcopus Ecclesiae Graecae.

Ego, Deo volente, die solis ex Holmiae abire et per Justadium7 
in Germanium navigate mecum constitui, sed hoc est officium, 
ϊνα ευχαριστήσω τούς ενεργέτας, προτού πορευόμενος. Hoc est sum- 
mo studio, ut recordamur benevolentia illius quae erga nos fece- 
runt. 'Η ευχαριστία έστι αξία πράγματι, δταν μέ καθαρόν καρδίαν 
εργάζεται ό άνθρωπος, ύποδεικνύουσα αύτώ τήν οδόν τής ταπεινώ- 
σεως, άλλα ή αχαριστία φέρουσα ϋβριν. Oportet enim eum, qui exo- 
ptat amicus Dei esse, conservare hoc, τούτο έστι, Iva γινώσκεις 
πάνδοτες τον ευεργέτην του. Λοιπόν, precor autem dominum Jesum, 
verum Deum et hominem, toto pectore, ut in vos universes et 
singulos, Doctores Ecclesiae Dei, vestrosque liberos et familias 
affatirn e coelo ornne genus benedictionum suarum effundat. Fa- 
xit Deus, ut in pace et tranquillitatc utrumque regimen ad glo- 
riam divinae majestatis et Ecclesiae salutem diu administrare 
queatis. έρρωσο έν Χριστώ.

“) ’Αρχείο τοϋ στήν Στοκχόλμη εκκλησιαστικού συνεδρίου που βρίσκεται 
στό ’Αρχείο τής πόλεως τής Στοκχόλμης.

’) Justadium πιθανώς είναι ή σημερινή πόλις Ystad στήν παραλία τής 
Νότιας Σουηδίας.
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Ρ. S. Hoc volo ab te petere, Vir reverendissime, pro humani- 
tate et benignitate tua Christiana, si velis mihi scribere litteras 
commendaticias in itinere meo ad pastoribus Ecclesiae Dei, at 
fiat promptitude animi et sollicit(udo) ad procurandum eqaos et 
currus, non gratis, sed eum pecunia mea, quia lingua svecana 
non est mihi nota, et rustici non intelligunt mihi, et possum ma- 
nere per multos dies in itinere. Credo et spero hoc non est di/fi- 
cultas nullum, te vir reverendissime.

Holmiae die 29 Martii 1769.
Cultor humillissimus 
ό αδελφός έν Χριστώ

"Οπως βλέπομε, τά λατινικά τού έπισκόπου μας δεν είναι αψεγά
διαστα, είναι κατανοητά, μά ύστερούν πολύ. Πρέπει όμως νά πούμε, 
πώς ή γνώση τής λατινικής γλώσσας δεν ήταν τότε διαδεδομένη στδν 
ελληνικό κλήρο σαν στους εκκλησιαστικούς τής Δύσης. Άλλα δεν μπο
ρεί κανείς νά άμφιβάλλη για την ειλικρίνεια τών αισθημάτων τού μα- 
κρυνού ξένου έπισκόπου.

'Ωστόσο, τήν επόμενη μέρα, στις 30 τού Μαρτίου, συνάχτηκε τό 
εκκλησιαστικό συνέδριο, καί στό πρωτόκολλο τής μέρας αύτής διαβά
ζομε (σε μετάφραση):

«Ό έλληνας επίσκοπος άπό τήν Candia καί τήν πόλη Αρκαδία 
δ "Ερασμος Αύλωνίτης, πού έμεινε έξι μήνες στη Στοκχόλμη καί τώ
ρα θά γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, ζήτησε άπό τό συνέδριο όχι 
μόνο ένα πιστοποιητικό γιά τό φέρσιμό του κατά τή διαμονή του 
στην πρωτεύουσα, άλλά καί καλές συστάσεις γιά τό ταξίδι του άπ’ 
τή Σουηδία, γιατί είναι ξένος καί δεν ξέρει τή γλώσσα μας. Επει
δή τό συνέδριο δεν ξέρει παρά πώς ό λεγόμενος επίσκοπος στήν δια
μονή του εδώ φέρθηκε καλά καί μέ πολλή ησυχία, (τό συνέδριο) θέλει 
νά φιλοξενηθή στό ταξίδι του μέ όλη τήν τρυφερότητα καί φιλοφρόνη
ση πού πρέπει νά δείχνη κανείς σ’ ένα ξένο πού δέν ξέρει τή γλώσ
σα, τά έθιμα καί τούς νόμους τού γένους μας».

Φτάνοντας στήν πόλη Lund τής Νότιας Σουηδίας δ "Ερασμος Αύ
λωνίτης φιλοξενήθηκε, φαίνεται, άπό τόν εκεί σουηδό επίσκοπο Johan 
Engestrdm (1699 - 1777) καί άπό τήν οίκογένειά του.

Στήν άλληλογραφία τού τελευταίου βρήκαμε τό επόμενο γράμμα8:

8) Γράμματα καί έγγραφα άφορώντα τήν οικογένειαν von Engestrom ά. 
ριθμ. I, e 23 στήν Βασιλικήν Βιβλιοθήκη τής Στοκχόλμης.
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Τώ πιστφ τού Κυρίου ημών "Ιησού Χρίστου 
άίδεσιμωτάτω τε καί ευσεβεστάτω 

Κυρία» Κυρία»
Δ ιδασκάλω

τής άγιας θεολογίας καί επισκοπώ 
άξιωτάτω

Τα προς ζωήν καί ευσέβειαν από Χρίστου δεόμενος.

’Από ενθάδε τή ιζ ’Ιουλίου 
αψξθ.

'Ο πόλεμος κατ’ ούδενός παύεται πολέμων, ό σατανάς δέ άσπλαγ- 
χνος έστι | καί μισάνθρωπος' διό καί π αντί άνθρώπω πολεμεϊν ουκ 
όκνεϊ. Λοιπόν \ όψείλομεν ζητήναι καί ενρομεν την παράκλησιν τοΰ 
πνεύματος μέ δά \ κρύα καί πένθος καί στεναγμόν. Ταΰτα, εάν μή τις 
άνθρωπος έχει \ προ οφθαλμών την χαράν καί την ελπίδα, δτι μέλλει 
λυτρώσεως \ τυγχάνειν καί ζωής, ον δύναται νπομένειν τάς θλίψεις, 
ούτε τό φορ \ τίον καί την στενήν όδόν άναδέξασθαι. Ή γάρ συνοϋσα 
ελπίς καί | χαρά ποιεί αυτόν κάμνειν καί νπομένειν τάς θλίψεις καί τό 
φορ | τίον καί τήν στενήν όδόν άναδέξασται. Καί γάρ επί τον 5Ιώβ, 
εί ήδει, \ δτι εις τους πειρασμούς έμπεσών μέλλει νπομένειν. Ον γάρ 
αγνοούσα, | δτι εις τάς θλίψεις οί σπείροντες έν δάκρνσι έν αγαλλιά
σει θερι | οϋσιν. ’Ενθυμούμενος δτι αυτός ό Χριστός τον αιώνα τούτον 
ο ντο» | διώδευσεν, όνειδιζόμένος, διωκόμενος, εμπαιζόμενος, τέλος καί 
άτιμα» | θανάτω διά σταυρού τελειούμενος.

’Ιδών ό θεός τήν τυραννίδα καί μοχθεράν ζωήν τού πασά έν νήσο» 
(Κρήτη) | καί μάλλον τά δάκρυα εκ πολλής θλίψεως καί συνοχής 
καρδία(ς) \ τού χριστωνύμου λαού; Διά προστάγματος τού βασιλέως, 
άποστελλομένω(ν) \ αυτών έν Αίγύπτω ώσπερ τυράννων, έλπίζοντας 
ό ασεβείς ίνα \ νικήσοι τους Αιγυπτίους, αλλά θεϊκόν ένεργοϋν έν πό
ση δυνάμ(ει) \ άπέκτειναν αυτόν οί Αιγύπτιοι. Αληθώς, αυτή ή θεία 
δύναμις | άπέκτεινεν αυτόν. Τριάκοντα έτη τυραννούμενοι οί χριστια
νοί από | αυτόν. Διά τούτο καί εγώ θλίψις καί πόνος καί ξένος έκ πα
τρίδας | γενόμένος, κατά τον προφήτην, λέγουσαν, ώμοιώθην πελε- 
κάνι | έρημικώ, έγενήθην ώσεί νυκτικόραξ έν οίκοπέδω, έγενόμην \ 
ώς στρουθίον μονόζωον έπί δώματος. Πάλιν ό προφήτης φησί, ούτως 

| ό πτωχός έκέκραξε καί ό Κύριος είσήκονσεν αυτού, καί έκ πασών 
| των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. |

Δόξα τώ άγιο» Θεω, επιστολή έλαβον έκ νήσου Κρήτη in Holmiae 
έκ πόλείος | Amstelodami, ίνα έπανακάμψω έν τή έπαρχία μου. Πα- 
ραυτίκα πορευό | μένος προς τούς διδασκάλους Consistoridles, καί
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επιστολή λαβών συστατικήν | περί ζωής και πράξης καί διαγωγής, έν 
δσω καιρώ έκάθισα έν | Holmicie,

Ον έπύλανθάνω τάς χάριτας, ευεργεσίας, φιλοξενίας καί μάλλον 
φιλίαν \ θρωπίας τής εύγενεστάτης Κυρίας αδελφής τής νμετέρας, τού
το | έστι ή γυνή τον αίδεσιμωτάτου Praepositi Munthe έν Malmun- 
giae. I Άλγέω περί τώ θανάτω τον μακαρίτου αδελφόν υμών, Pr ie- 
posilus τώ | δντι μακάριος καί ζηλωτής τον βίου, έπειδή διά θερμής 
καί φιλαρέτου \ διαγωγής το πολίτευμα έν ούρανοϊς είχεν. 'Η γάρ 
άξια τά παθήματα \ τον νυν καιρόν προς τήν μέλλονσαν δόξαν άποκα- 
λυφθήναι εις ημάς. \ Deus el Pater Domini nostri Jesu Christi le 
in provecta ista aelale \ et animi corporisque robore benignissime 
servet suae in primis gloriae \ et bonis, mihi verb hunc animum 
tuum benevolum, quern erga | me qeris.

Προσενχου, αΐδεαιμώτατε, περί έμον, ΐνα ό θεός, ταΐς Ολίιρεσι καί 
| τοίς παθήμασι άγαλλιάσοι ή ψυχή μου. Sicut et Paulus epistoles 
I suas precationibus terminavit, et quando nostrae preces ex ve- 

ra | fide in Christum profectae, certb a Deo exaudiunlur et im- 
plentur. \ εοοωσο.

Nominis Tui Reverendissimi 
Cultor humillissimus et observantissimus 

Erasmus Aulonita Episcopus 
Ecclesiae Graecae

Ή γραφή τοϋ Εράσμου δεν είναι ή συνηθισμένη, που βρίσκομε 
στα έγγραφα τής εποχής. Μά χωρίς άμφιβολία ήθελε νά γράψη ευα
νάγνωστα ελληνικά γιά νά εΰκολύνη τδ διάβασμα στους σόυηδους φί
λους του.

"Ο,τι δ κρητικδς επίσκοπος λέει γιά τήν τυραννία τοϋ πασά τής 
Κρήτης και τους διωγμούς των Χριστιανών άνταποκρίνεται στις γνώ
σεις μας γιά τήν κατάσταση στδ μεγάλο νησί τήν εποχή αυτή. Ήταν 
Αναγκασμένος,. φαίνεται, νά φύγει από τήν πατρίδα' γιά ποιό λόγο, 
δεν ξέρομε. Τά περιστατικά πού αναφέρει δεν μπορούμε νά έλέγξωμε.

Στήν πόλη Lund δ Έρασμος βρήκε καλή υποδοχή καί φιλοξενή
θηκε από τον κύκλο τής οικογένειας τού επισκόπου Engestrom. Αύτδς 
ήταν μεγάλος λόγιος καί σημαντικός εκπρόσωπος τής σουηδικής εκκλη
σίας. Ή άνεψιά του—όχι ή Αδελφή του, όπως πιστεύει δ Έρασμος— 
φιλοξένησε τόν μακρυνδν ξένο' παντρεύτηκε τδν πριοτοπαπά τής πό
λης Malmo Sven Munthe (1718 - 1790), ένα θεοφοβούμενο λόγιο. 
Καί δ Έρασμος συλλυπιέται τόν επίσκοπο Engestrom γιά τόν θάνατο 
τού Αδελφού του Ake Engestrom (1687 - 1769), πού ήταν πρωτοπα- 
πάς τής πόλης Landskrona.
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Γράμμα ιού ’Εράσμου Αΰλωνίτη (βλ. σελ. 63 - 64).
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Borje Knos: Επίσκεψη κρητικοϋ επισκόπου στη Σουηδία τον ιζ' αιώνα 65

"Οπως λέγει δ ’Έρασμος, έλαβε στον καιρό τής παραμονής του στη 
Στοκχόλμη ένα γράμμα άπό την Κρήτη να γυρίση στην επαρχία του. 
"Επρεπε να φύγη γιά τδ ταξίδι πρόωρα, καί στην εφημερίδα Inrikes- 
Tidningarr 7 τού Αύγουστου 1769 διαβάζομε: Helsingborg, 31 ’Ιου
λίου: «Ό έλληνας επίσκοπος Έρασμος Αύλωνίτης μέ την αδελφή του 
έφυγαν μέ διαβατήρια άπδ τή Στοκχόλμη στο τουρκικό νησί Candia 
στην Ελλάδα». Τον "Ερασμο συνώδευε λοιπόν ή αδελφή του' στό 
γράμμα του πού άναφέραμε πριν στό έκκλησιαστικό συνέδριο λέει καί 
γιοι «τήν φιλοφρόνηση πού σέ μάς έδειξαν» (quam erga nos fece- 
runt).

Αυτά είναι δσα λένε τα σουηδικά άρχεϊα για τήν επίσκεψη ενός 
κρητικοΰ επισκόπου στή Σουηδία τόν ΙΙΓ αιώνα.
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