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1 Inledning 
Klosterväsendet har en lång historia. Det började med att eremiter och anakoreter1 drog sig 

undan staden Alexandria och begav sig till öknen för att leva ostört och ägna sig åt bön och 

meditation. Den mest kände av dessa ökenfäder är Antonios (d. 356, 105 år gammal).2 

Pachomios, som brukar räknas som det cenobitiska3 munkväsendets förste representant, 

grundade på 320-talet ett kloster i Tabennisi i Egypten. Han skrev en regel som troligtvis är 

den första kristna klosterregeln. Martin av Tours grundade år 361 det första klostret i den 

latinska kyrkan. I västerlandet kom dock det stora genombrottet med Benedict av Nursia 

(480–547) som omkring år 525 grundade det berömda klostret Monte Cassino. År 540 skrevs 

den klosterregel, Regula Sancti Benedicti (RB) som också kom att ligga till grund för 

Cisterciensordens verksamhet och leverne. Cistercienserna följde regeln i sitt ursprungliga 

skick, utan de tillägg och ändringar som tillkommit efterhand.4 

 Under lång tid bestod således klostren av enskilda kommuniteter som hölls samman av 

en särskild regel. I den östliga kyrkan var det främst Basileios regel som följdes, i den västliga 

var det Augustinus regel eller RB. Vid slutet av 1000-talet började de första munkordnarna att 

bildas och Cisterciensorden var en av dem.5 Den cisterciensiska rörelsen kallas för en 

reformrörelse. Den är ett resultat av den kritik som riktades mot ”förfallstendenser” i klostret i 

Cluny. Man önskade återupprätta enkelheten och den stränga åtlydnaden av RB. Man ville 

även frigöra sig från den världsliga makten och den lokale stiftsbiskopens inflytande.6 

 Skandinaverna i kristendomens nordligaste hörn upplevde en stark klosternärvaro 

under medeltiden. Av de ordnar som fanns representerade blev Cisterciensorden den mest 

inflytelserika och de flesta kloster kom att tillhöra denna orden. I Sverige etablerades 

cisterciensiska kloster under 1100- och 1200-talen.7 

                                                 
1 En anakoret är en eremit som lever strängt tillbakadraget. (Nationalencyklopedin, ”Anakoret”) Den helige 
Benedictus regel säger om anakoreter och eremiter: ”Det är de som inte längre har nybörjarens iver i klosterlivet 
utan efter lång prövning i ett kloster med mångas hjälp lärt sig kämpa mot djävulen”. (Den helige Benedictus 
regel (1991), 55) 
2 Martling, Carl Henrik (2007), Kyrkans tjugo sekel, 57 
3 Cenobiter är benämning på de munkar och nunnor som till skillnad från anakoreter och eremiter, har slutit sig 
samman i en avgränsad gemenskap för att hålla gudstjänster och utföra olika former av arbete. De har i 
allmänhet avlagt ett löfte och bundit sig vid en bestämd regel, som då är gemenskapens "husordning". 
(Nationalencyklopedin, ”Cenobiter”) Den helige Benedictus regel säger om dem: ”De lever i kloster och gör 
tjänst under en regel och en abbot.” (Den helige Benedictus regel (1991), 54) 
4 Johansson, Hilding (1964), Ritus Cisterciensis, 33; Den helige Benedictus regel (1991), 10f; Martling (2007), 
92 
5 Martling (2007), 136f 
6 Nationalencyklopedin, Härdelin, Alf, ”Cisterciensorden” 
7 France, James (1992), The Cistercians in Scandinavia, xiii; Nationalencyklopedin, Beskow, Per, ”Kloster i 
Sverige” 
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 Cisterciensernas närvaro i landet kom att betyda mycket för både kyrkan och 

samhället. Beskow skriver att munkarna förde med sig skrivkunnighet, boklig bildning och 

medicinska kunskaper. Ett annat resultat av deras närvaro var att den europeiska kulturen 

knöts till det gamla vikingasamhället som Sverige fortfarande bar spår av.8 Lejon skriver att 

klostren, tillsammans med kyrkorna, var ”andliga och kulturella härdar”, både på europeisk 

och svensk mark. Bildningsverksamheten blomstrade under hela medeltiden inom teologi, 

filosofi, musik och många fler områden.9 Hellström skriver att det i anslutning till klostren 

kunde förekomma sjukvård, skolundervisning (främst för rekrytering av präster och munkar), 

härbärge och utdelande av allmosor.10 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av bevarade medeltida brev från 1100- och 1200-

talen, undersöka samspelet mellan några utvalda svenska cistercienskloster och det 

omgivande samhället. De kloster som har utvalts är Alvastra, Askeby, Julita/Saba, Vreta och 

Vårfruberga/Fogdö.  

 

Utifrån detta syfte växer följande frågeställningar fram: 

• Vad kan man utläsa i de medeltida breven om dessa klosters kontakter med världen 

utanför klostermurarna; den lokala bygden, de lokala biskoparna, rikets kungar samt 

påvestolen? Vilka kompletterande uppgifter återfinns i sekundärlitteraturen? 

• Stred dessa kontakter mot Cisterciensordens regler och i så fall hur?  

• Skilde sig munk- och nunnekloster åt när det gäller klostrens kontakter med det 

omgivande samhället och i så fall hur? 

 

1.2 Avgränsning 

Den tidsmässiga avgränsningen till 1100- och 1200-talen har gjorts med tanke på att det var 

under den tiden som cistercienserna etablerade sina kloster i det dåvarande Sverige.11 Antalet 

kloster som undersökts har bedömts vara ett rimligt antal för denna uppsats. De fem aktuella 

anläggningarna har utvalts också med tanke på att de representerar både munkkloster 

(Alvastra och Julita/Saba) och nunnekloster (Askeby, Vreta och Vårfruberga/Fogdö).  

 
                                                 
8 Beskow, Per (2008), Cistercienserna, 8 
9 Lejon, Kjell O. (2008), Askeby kloster – om klostertid och klosterliv, 20 
10 Hellström, Jan Arvid (1973), En resa till medeltiden, 35 
11 Harrison, Dick (2002), Jarlens sekel, 425 



 7 

1.3 Forskningsläge 

Ett omfattande verk som ingående beskriver de svenska cisterciensklostren är Edw. Ortveds 

Cistercieordenen og dens klostre i Norden, II bog. Detta verk är omfattande. Författaren 

tecknar en bild av klostrens tillkomst, storhetstid och fall. Verket har några år på nacken och 

nyare forskning har delvis reviderat Ortveds resultat.12 

 Kristin Parikh har i sin bok Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden 

redovisat verksamheten vid de fyra nunnekloster som då fanns på denna plats. Två av dem är 

Askeby och Vreta. Parikh har velat undersöka hur klosterordnarnas asketiska ideal och 

spiritualitet stått sig i mötet med det lokala samhället och dess religiösa, ekonomiska och 

sociala strukturer. Hon finner bevis för att klostrens ekonomiska och religiösa funktioner 

anpassades efter lokala sedvänjor. Man höll inte alltid så strängt på det krav som regeln ställde 

om att ej inneha personliga ägodelar. I Skandinavien var ägande en tillgång och gav ett värde, 

ett konkret bevis på status, såväl religiöst som socialt. Att vara generös hörde till detta värde 

och status. Traditionen i Sverige att donera till klostren kan inte förstås utan att ha kännedom 

om detta synsätt.13 

 Kjell O. Lejon har i Askeby kloster – om klostertid och klosterliv beskrivit livet och 

verksamheten i Askeby kloster samt dess receptionshistoria, med hjälp av befintligt medeltida 

material och generell kunskap om Cisterciensorden. Verksamheten är även betraktad utifrån 

sitt sammanhang, både geografiskt och samhälleligt.14 

 År 2010 utgavs av Statens historiska museum Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om 

Sveriges äldsta kloster. Det är en antologi som baseras på föredrag hållna under år 2007 och 

2008. Boken ger en bild av Vretaforskningen under 00-talet. Författarna har sin hemvist inom 

ämnen som arkeologi, historia, konstvetenskap och kulturgeografi.15 

 

1.4 Källmaterial 

Källmaterialet från cisterciensklostren i Sverige och övriga Norden är magert. Mycket av 

innehållet i klostrens medeltida bibliotek och arkiv har förstörts både i bränder och vid tiden 

för reformationen.16 Huvudsakligen återfinns källmaterialet för studier av de svenska 

cisterciensklostren i de medeltida brev som finns bevarade och samlade i Svenskt 

diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. Denna samling av brev innehåller bland 

                                                 
12 Lejon (2008), 15 
13 Parikh, Kristin (1991), Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden, 8 & 160 
14 Lejon (2008), 10ff 
15 Regner, Elisabeth & Tagesson, Göran (2010), ”Vreta kloster. 500 år av tolkningar och 17 nya perspektiv”, 7 
16 Johansson (1964), 48; Lejon (2008), 12 
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annat gåvobrev, testamenten, skyddsbrev och bekräftelser på gjorda donationer.17 

 Denna uppsats primära källor har hämtats ur ovan nämnda kartoteks nätupplaga. Vid 

sökning på Alvastra och Alvastra kloster får man sammanlagt 41 träffar; brev med 

utfärdandedatum under 1100- och 1200-talen, där orten eller klostret omnämns. För Askeby 

och Askeby kloster har tio brev utfärdats under denna period, för Viby, Julita, Saba, Viby 

kloster och Julita kloster 41, för Vreta och Vreta kloster 41 och för Vårfruberga, Fogdö, 

Vårfruberga kloster och Fogdö kloster 39 brev. Vissa brev förekommer i flera sökningar, i 

dessa omnämns således flera kloster eller orter i samma brev.  

 Den helige Benedictus regel i svensk översättning, ordenskonstitutionen Charta 

Caritatis i engelsk översättning (dessa beskrivs närmare längre fram) och ordenskrönikan 

Exordium Parvum18 i engelsk översättning är källor som har använts för att beskriva 

Cisterciensordens uppkomst, organisation och liv. För att ytterligare belysa vissa händelser 

som beskrivs i denna uppsats bakgrundsdel har även innehåll hämtats ur de medeltida breven. 

 När det gäller litteratur om Cisterciensorden och om de aktuella klostren kan ett par 

verk av översiktskaraktär nämnas; The Cistercians in Scandinavia av James France, ett verk 

som dock endast delvis behandlar de svenska klostren. Ritus Cisterciensis av Hilding 

Johansson lägger tonvikten vid liturgin inom Cisterciensorden, men ger även en god översikt 

av orden och de svenska klostren. Visst sekundärt material utgörs av litteratur som behandlar 

det medeltida livet i Sverige.  

 Det finns förstås källor som inte använts i detta studium. Här avses det cisterciensiska 

Generalkapitlets statuter och protokoll, ordenskrönikan Exordium magnum cisterciense19 

samt de enskilda klostrens annaler. Dessa källor omnämns i texten, men endast via sekundärt 

material.  

 

1.5 Metod 

Denna uppsats har formen av ett deskriptivt studium med komparativa inslag. Den del av det 

primära källmaterialet som utgörs av innehållet i de bevarade medeltida breven kommer att 

presenteras och sammanfattas. Övriga primära källor samt det sekundära källmaterialet formar 

bakgrunden men används också för att komplettera och jämföra uppgifterna i breven. I en del 

                                                 
17 Johansson (1964), 53f; Lejon (2008), 14 
18 Ett 1100-talsdokument som beskriver cisterciensernas tidiga historia. Dokumentet innehåller officiella brev, 
dokument och berättelser (Exordium Parvum) 
19 En ordenskrönika från 1100-talets slut av berättande karaktär som ger information om bl a händelser och 
namn. Cisterciensernas ankomst till Sverige är utförligt skildrad. Dock är denna krönika kraftigt förstärkt med 
legendariskt stoff, då den författades med syfte att understryka Bernhard av Clairvauxs helgonstatus. (Johansson 
(1964), 39; Lejon (2008), 15) 
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av undersökningen jämförs uppgifter om ordensregelns bestämmelser med det som 

framkommer av breven och sekundärlitteraturen. Som avslutning kommer undersökningens 

resultat, den information som framkommit ur de primära och sekundära källorna, att 

diskuteras.  

 Bakgrundsdelen i denna uppsats är omfattande. Avsikten är att ge en så tydlig bild av 

Cisterciensorden och de företeelser som behandlas i undersökningsdelen, att de skall kunna 

kännas igen och förstås utifrån sitt sammanhang. Viss information i bakgrundsdelen kommer 

även att infogas i den avslutande diskussionen. För att ytterligare berika förståelsen av 

klostrens plats och funktion i samhället, presenteras även några bilder ur det sekulära 

medeltida livet. Beskrivningen av klostren avser den aktuella tidsperioden 1100- och 1200-

talen. Därför behandlas ej klostrens nedgångsperiod och upphörande.  

 Ur den brevskörd som hämtats ur Svenskt diplomatariums huvudkartotek över 

medeltidsbreven faller några dokument bort. Ett brev gällande Alvastra är en misstänkt 

förfalskning. Ett brev som avser Julita kloster är likaledes en misstänkt förfalskning och bör 

dateras till slutet av 1300-talet. Ett annat brev innehåller inget om klostret, Julita är endast 

utfärdandeort. Åtta brev gällande Vreta rör inte klostret utan bygden.20 Två påvliga brev till 

Vreta kloster har utplånad eller nästan utplånad skrift, men de kommer trots detta att 

behandlas i undersökningen. Sammanlagt ligger 117 brev till grund för undersökningen. I 

många fall ges ingen information om personerna som utfärdat breven, eller i vilket 

sammanhang de utfärdats. Endast namnen är kända. En del bakgrundsuppgifter framgår dock 

av innehållet i urkunderna. I sekundärmaterialet finns kompletterande information om vissa 

av brevens utfärdare. Se appendix för närmare specificering av de brev som använts och vilka 

kloster de berör.21 

 Vid genomgången av materialet i de bevarade breven har den svenska beskrivningen 

under huvudkartotekets rubrik ”Innehåll” använts. Här sammanfattas innehållet i brevens 

latinska ursprungstext. Alla brev är, som nämnts tidigare, utfärdade under 1100- och 1200-

talen. Breven är daterade, vissa med år, månad och datum, vissa endast med årtal och vissa 

med ett möjligt årsintervall för utfärdandet. I enstaka fall nämns dateringen i undersökningen 

men det är innehållet i breven och den eller de företeelser som beskrivs där som står i fokus. I 

undersökningen behandlas inte de beskrivna företeelsernas eventuella förändring över tid. Det 

                                                 
20 Åtskilliga platser i Sverige har kallats ”vret”, då ordet ursprungligen avser ett litet stycke åkerjord. Under 
tidens gång har dock ordet blivit ett egennamn. (Ortved, Edw., (1933), Cistercieordenen og dens klostre i 
Norden, 483) 
21 Det faktiska antalet brev är 117. Att referenserna till breven är fler beror exempelvis på att ett enskilt brev kan 
vara ett testamente som ger donationer till flera av de aktuella klostren. I sådana fall nämns brevet i 
undersökningen av flera kloster.  
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beror dels på att så många som 95 stycken brev uppges vara utfärdade under en relativt kort 

tidsperiod, mellan år 1250 och 1299, och endast 22 stycken mellan år 1164 och 1248, och dels 

på att en översiktlig genomgång av källmaterialet ger vid handen att sådana förändringar inte 

kan styrkas.  

Med uppsatsens referenssystem förhåller det sig så att då en referens förekommer för 

första gången i texten anges i fotnoten verkets författare, utgivningsår, dess fullständiga titel 

samt sidhänvisning. Därefter anges endast författarens efternamn, verkets utgivningsår samt 

sidhänvisning.  

 

1.6 Definitioner 

I uppsatsen förekommer begreppet spiritualitet. Det används här enligt Alf Härdelins 

beskrivning: ”spiritualitet handlar om det existentiella livet i Anden, som levs i, av och ur den 

kyrkligt-sakramentala gemenskapen...och det är klart bestämt av en relation till gemenskap 

och gudstjänst och kyrklig undervisning,”.22 

 

2 Bakgrund 
2.1 Livet i det medeltida Sverige 

Den medeltida människan och hennes liv skilde sig på många sätt från oss nutida människor 

och våra liv. Den medeltida människan hade förstås helt andra yttre förutsättningar än vi, men 

hon resonerade även annorlunda, hade andra värderingar. Harrison menar att 

medeltidsmänniskans tids- och världsbild var både andlig och burlesk, hon levde i en 

genomkristen värld med stort utrymme för grovheter och skämt.23 

 Det medeltida livet var för många människor en kamp för att överleva. Gårdarna var 

den självklara basen i det svenska samhället och där sysselsatte sig de flesta med att ordna 

med mat och andra nödvändigheter för en dräglig tillvaro. Man bodde mycket enkelt. Husen 

saknade ofta fönster och möbleringen var spartansk. På gårdarna fanns fähus, sädeslada och 

kanske förrådsbodar. Utanför gårdarna fanns den uppodlade marken samt sjöar och 

vattendrag. Naturens växlingar och kyrkoåret utgjorde människans livsrytm och den kristna 

livsförståelsen var mer eller mindre självklar för varje individ. De kristna helgerna var viktiga 

att komma ihåg. Vid sidan av gudstjänsterna var helgonens festdagar viktiga riktmärken för 

arbetena inom jordbruket. Därför ägnades helgonen vördnad även ute på markerna. Vid de två 

                                                 
22 Härdelin, Alf (1996), ”Spiritualitetsvetenskapliga forskningslinjer”, 86 
23 Harrison (2002), 26 & 66 
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största religiösa högtiderna, påsk och jul, blandades kristna seder med folkliga upptåg och 

fester som hade förkristna anor. Mässorna och de kyrkliga riterna var då något utöver det 

vanliga. Helgerna och festerna förknippades med glädje och, under goda år, ett överflöd på 

mat. Helt annat var det under fasteperioderna, då drog man ner på föda under adventstiden 

och under tiden före påsk. I samhället utvecklades olika grupper med särskilda uppdrag; de 

som skulle arbeta för folkets överlevnad genom att arbeta i jordbruket – arbetarna, de som 

skulle försvara land och bygd – krigarna och de som hade det andliga ansvaret – bedjarna, dit 

präster, munkar och nunnor hörde.24 

 En bonde på medeltiden ägde en eller flera rättigheter till mark. Det innebar att han 

kunde ha rätt att byta, sälja eller lämna jorden till någon annan. Han kunde även ha rätt att 

bruka jorden och att erhålla avkastningen av jorden, oavsett om han hade brukat den eller 

inte.25 

 Det fanns trälar, alltså ofria personer, i det svenska medeltida samhället. En träl ägdes 

av sin herre. Många av dem sysselsattes med hårt jordbruks- och boskapsarbete och de stod 

underst på den sociala karriärstegen. En del trälar kunde dock klättra uppåt och få uppdrag 

som mäktiga gårdsförvaltare. Under 1200-talet befann sig den svenska träldomen på stark 

tillbakagång.26 

 Under andra hälften av 1100-talet och första hälften av 1200-talet fanns det två 

rivaliserande släktgrupper som växelvis innehade den kungliga makten. Det var den 

sverkerska ätten som hade sina rötter i Östergötland. De förknippas med Kaga kyrka och 

Alvastra kloster. Den erikska ätten hade sitt säte på andra sidan Vättern och förknippas med 

Varnhems kloster. Den siste manlige medlemmen av den sverkerska ätten, Johan Sverkersson, 

dog år 1222 och är begravd i Alvastra kloster. Striden mellan familjerna rörde den bräckliga 

kungamakten, båda ville ha kontroll över de landskap som ingick i det politiska systemet. Vid 

sidan av kungamakten framträder under senare delen av 1100-talet och början av 1200-talet 

jarlarna, högättade män med regional maktposition. På 1200-talet hade en riksbildning av 

medeltida västeuropeiskt snitt växt fram. Fram till dess och sedan flera hundra år hade 

kristendomen, på kollektiv nivå, varit den tro man bekänt sig till. De olika landstingen antog 

efterhand kristendomen och påbjöd kristet gudstjänstfirande. En maktkonstellation av kyrka 

och kung växte fram. År 1164 inrättades det svenska ärkesätet i Uppsala, med 

                                                 
24 Harrison (2002), 62ff; Lejon (2008), 31f 
25 Harrison (2002), 279 
26 Harrison (2002), 341 & 343 
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cisterciensmunken Stefan som den förste ärkebiskopen.27 

 Kyrkan och klostren svarade för den högre utbildningen. Här fostrades och bildades de 

personer som utbildade andra. På detta sätt växte en folklig medeltida livsförståelse fram, där 

kyrkan hade en central plats. Guds existens var en självklarhet. Hellström skriver att 

klosterskolorna i stor utsträckning var avsedda för blivande medlemmar i kloster. Möjligen 

kan barn till stormän ha tagits emot i klosterskolorna i Sverige för elementär undervisning. Att 

tiggarordnarna (mer om dessa längre fram) kom till Sverige bör ha betytt mycket för klostrens 

betydelse som undervisningsanstalter. Domskolorna (katedralskolorna) fanns i stiftstäderna 

och lydde under domkapitlen. Domskolorna blev av central betydelse för hela stiftets liv och 

avsåg i första hand att ge utbildning till blivande präster.28 

 I det medeltida sekulära samhället stod kvinnor under ett manligt förmyndarskap som 

hade både en fostrande och en övervakande funktion. I samband med äktenskapet 

överflyttades förmyndarskapet från fadern till mannen. Den sekulära kvinnan hade dock 

formell rätt att äga egendom, dock var äganderätten begränsad. Hon hade inte rätt att 

disponera den jord hon ägde utan förmyndarens medgivande. Även änkor hade förmyndare, 

men hade rätt att själv bestämma över nästa giftermål. Enligt Upplandslagen hade hon även 

rätt att försvara sig inför domstol.29 

 Städerna växte fram under medeltiden och blev nya centra och mötesplatser. Här 

möttes bland annat kungamakten och lokalbefolkningen och kungamakten och kyrkan. Det 

var borgarna (hantverkare, köpmän och andra fria yrkesutövare) som regerade i staden. De 

deltog bland annat i förvaltningen av sockenkyrkan. Dessutom fanns en brokig samling 

stadsbor; underordnade hantverkare, drängar och pigor, tiggare och andra lösdrivare. 

Orättvisorna mellan de olika grupperna var stora.30 

 

2.2 Cisterciensordens tillkomst 

Cisterciensordens ursprung finns beskrivet i ordenskrönikan Exordium Parvum. Där berättas 

att munken Robert av Molesme (c. 1027–1111) år 1098 lade grunden till en ny 

klosterkommunitet i Cîteaux.31 Ordenskrönikan berättar att Robert, tillsammans med några 

bröder från Molesme, sökte upp den påvlige legat (som på engelska benämns Hugh) som 

också var ärkebiskop i Lyon. De förklarade att de ville inrätta sina liv enligt den helige 

                                                 
27 Harrison (2002), 108; Lejon (2008), 22f; Nationalencyklopedin, ”Jarl” & ”Johan Sverkersson” 
28 Hellström (1973), 72f; Lejon (2008), 19 
29 Andersson (2010), 271; Harrison (2002), 60 
30 Harrison (2002), 455ff; Lejon (2008), 26 
31 Berman Hoffman, Constance (2000b), ”Cistercians: General or Male”, 295 
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Benedictus regel och önskade att legaten med sin apostoliska auktoritet skulle hjälpa dem 

med detta.32 Legaten utfärdade ett brev till Robert och de övriga bröderna: 

 

Hugh, archbishop of Lyon and legate of the Apostolic See, to Robert, abbot 
of Molesme, and to the brethren with him desirous of serving God according 
to the Rule of Saint Benedict. 
Be it known to all who rejoice at the progress of holy Mother Church, that 
you and certain sons of yours, brethren of the monastery of Molesme, stood 
in our presence at Lyon and professed that you wished from then on to 
adhere more strictly and perfectly to the Rule of the most blessed Benedict, 
which till then you had observed lukewarmly and negligently in that 
monastery. Because it is clear that this cannot be fulfilled in the aforesaid 
place for a number of impeding causes, we concluded, making provision for 
the welfare of both parties – those, namely, who withdraw from there and 
those who remain there – that it would be useful for you to turn elsewhere, 
to some other place which the divine bounty will designate, and to serve the 
Lord there more advantageously and in greater quiet. Even at that time we 
advised you who were then present – you, Abbot Robert, and also Brothers 
Alberic, Odo, John, Stephen, Letald, and Peter, but all those, too, whom you 
would decide in keeping with the Rule and after consultation in common to 
add to your company – to keep this holy resolve. and [sic!] we command 
you to persevere in this; and we confirm it in perpetuity by apostolic 
authority through the impression of our seal. 
That profession which I made in your presence in the monastry of Molesme 
– I confirm before God and his saints, and in your hands, that I shall keep 
that same profession and stability in this place which is called the New 
Monastery, in obedience to you and your successors who will take your 
place in conformity with the Rule.33 

 

Utöver de som följt honom till Lyon valde Robert ut ytterligare bröder (tillsammans blev de 

21) och de gav sig av till den obebodda platsen Cîteaux. När de kom fram förstod de att ju 

mer eländig och onåbar platsen var för det sekulära folket, desto mer lämpad var den för det 

monastiska liv de önskade. Hertigen av Burgund (nuvarande Bourgogne), Lord Odo, försåg 

under lång tid munkarna med nödvändigheterna de behövde. Sedermera blev kommuniteten 

ett erkänt kloster med apostolisk auktoritet. Robert kallades åter till Molesme, men de övriga 

munkarna, de som var fästa vid sin obebodda plats, skulle stanna kvar där.34 

 De äldsta kända referenserna till denna nya kommunitet i Cîteaux, vilka återfinns 

utanför de cisterciensiska källorna, härstammar från 1130-talet. Här beskrivs den strama 

livsföringen i brödraskapet. Den tredje abboten, som innehaft sitt ämbete sedan år 1108 

namnges; Stephen Harding (d. 1134). Ryktet om munkarna i Cîteaux och deras reformerade 

klosterliv hade stor dragningskraft. En av dem som år 1112 hade anslutit sig till klostret var 

                                                 
32 Exordium Parvum, kap 1 
33 Exordium Parvum, kap 2 
34 Exordium Parvum, kap 3–5 
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Bernhard av Fontaine (1090–1153), som redan 1115 blev abbot i dotterklostret i Clairvaux. 

Bernhard blev därför känd som Bernhard av Clairvaux.35 Mer om Bernhard nedan.  

 Med tiden blev det vanligt att cistercienserna tog över och reformerade äldre befintliga 

munkkloster som var benediktinska eller augustinska. Karlsson nämner som exempel att en 

hel benediktinsk kongregation (Savigny) år 1147 uppgick i Cistersiensorden.36 

 

2.2.1 Bernhard av Clairvaux 

Bernhard är den mest kände av alla abbotar inom Cisterciensorden, han är dess karismatiske 

förgrundsgestalt. Han kom från en välbärgad burgundisk familj, men han trivdes inte med det 

ytliga, utsvävande liv han levde. Vid 22 års ålder trädde han in i klostret i Cîteaux. Vid 25 års 

ålder utnämndes han till abbot i det tredje dotterklostret till Cîteaux, Clara Vallis (Clairvaux). 

Där levde han mer spartanskt än någon annan broder och detta gjorde honom sjuk. Han drog 

sig tillbaka från sitt ämbete som abbot och blev istället resande i diplomati och undervisning. 

Denne man kom att spela en mycket stor roll både på det andliga och världsliga planet, han 

förenade det kontemplativa med det aktiva livet. Han stod bakom grundandet av 68 

cistercienskloster runt om i Europa.37 I Bernhards teologi placerades ödmjukheten och 

kärleken i centrum. Kärleken var förstås den till Gud och kyrkan, men avsåg även kärleken 

och fromheten till Maria.38 Hoffman Berman skriver att Bernhards skrifter och hans 

utläggningar om vikten av att idka välgörenhet och att behandla alla individer inom klostret 

lika, gjorde honom till en ledare för reformrörelsen. Bernhards kommentarer till Höga Visan 

har inspirerat många senare mystiker. Hoffman Berman visar också på en mindre positiv sida 

av Bernhards karaktär, en sida som kanske inte präglades av diplomati. Hon beskriver som 

exempel att han gav sig in i kyrkopolitiken och stödde Innocentius II:s påvekandidatur genom 

att attackera den främste rivalen, påven Anakletus II. Bernhard framhöll att Anakletus 

härstammade från judarna. Bernhard ivrade för det andra korståget (som slutade i ett totalt 

misslyckande) och han predikade mot intellektuella, till exempel Pierre Abaelard.39 Han lade 

sig i kyrkliga val och han var oblyg i sitt sätt att lansera munkar från Clairvaux till episkopala 

utnämningar.40 

 
                                                 
35 Hoffman Berman (2000b), 295; Nationalencyklopedin, Härdelin, Alf, ”Bernhard av Clairvaux” & 
”Cisterciensorden” 
36 Karlsson, Jan O. M. (2006), ”De svenska cistercienserklostren: kyrklig förhistoria och etablering”, 210 
37 Skogsberg, Ann-Marie (2005), Ås kloster, 13; Tysk, Karl-Erik (2009), ”Cisterciensiskt fromhetsliv”, 39 
38 Lejon (2008), 43 
39 1079–1142, fransk filosof, teolog och poet, grundare av en skola i Paris som blev ett av förstadierna till 
universitetet där. (Nationalencyklopedin, Piltz, Anders, ”Pierre Abaelard”) 
40 Hoffman Berman (2000b), 295; Skogsberg (2005), 14 
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2.3 Ordens ledning och organisation 

Cisterciensordens högsta ledning bestod av generalabboten i Cîteaux, abbotarna i de fyra 

äldsta dotterklostren La Ferté, Pontigny, Clairvaux och Morimond samt Generalkapitlet. 

Generalkapitlet, som hade årliga sammanträden, var den högsta lagstiftande, dömande och 

administrativa myndigheten inom orden. Alla klosters abbotar var skyldiga att infinna sig 

årligen till Generalkapitlet, endast sjukdom var giltig orsak att utebli. Regeln var förstås svår 

att efterleva för abbotar i de mest avlägsna klostren, som de i Norden. Vid Generalkapitlet år 

1217 ändrades därför bestämmelsen om svenska och norska abbotars (samt abbotars från 

Livland) obligatoriska besök till ett vart femte år. Nunneklostren fick aldrig någon 

representant vid Generalkapitlet.41 

 Alla cistercienskloster i hela Europa var direkt underställda ordensledningen och 

kurian42 i Rom. Påvliga skyddsbrev utfärdades, även till cistercienskloster i Sverige. Den 

lokale biskopen hade således ingen insyn eller påverkan på verksamheten. I Sverige var 

Cisterciensorden den enda klosterorden som hade full frihet från den biskopliga makten att 

utöva rättskipning och att döma. Stiftets biskop ägde inte heller någon rätt att visitera ett 

cistercienskloster, eller ens vistas i detsamma. Vissa uppgifter var dock biskopens; vigning av 

abbot och abbedissa, invigning av klosterkyrka samt vigning av nunnor.43 

 Nya cistercienskloster grundades genom filiation (”utvandring”). Det innebär att 

munkar från ett kloster gav sig iväg för att slå sig ner på andra orter. Samtliga munkkloster 

utgick från Cîteaux och de fyra äldsta dotterklostren. De svenska munkklostren tillhörde 

filiatio Claravallis (Clairvauxlinjen). Nunneklostren hade inte samma klara släktförhållanden. 

Sverige och dess cistercienskloster utgjorde en del av ”provinsen Dacia”, som omfattade hela 

Norden. Begreppet ”provins” betydde rätt och slätt land eller landsdel, eller kyrkoprovins – 

ett ärkebiskopsdöme med tillhörande stift.44 

 Moderklostret skulle årligen visitera dotterklostret. Då dotterklostret skulle välja ny 

abbot ledde moderklostret förhandlingarna. Faderabboten, som kallades pater abbas eller 

pater immediatus, skulle göra en ekonomisk granskning och kontrollera att inga nya 

helgonfester införts utan Generalkapitlets godkännande. Han kunde också underkänna 

antaganden av noviser. Nunneklostren visiterades av abboten i närmast liggande 

munkkloster.45 

                                                 
41 Johansson (1964), 35 & 74 & 92f; Ortved (1933), 19 
42 Det påvliga regerings- och förvaltningsorganet. 
43 Johansson (1964), 94 
44 Harrison (2002), 425; Johansson (1964), 89; Nationalencyklopedin, ”Cisterciensorden”; Ortved (1933), 17 
45 Johansson (1964), 89f 



 16 

 Munkarna och nunnorna utgjorde det som kallas konvent. Lekbröderna och 

leksystrarna räknades inte dit. Vid varje kloster fanns det också ett antal personer, donati eller 

familiares, som av olika anledningar var knutna till konventet, exempelvis genom donationer 

med förbehållet om livstids uppehälle för donatorn. Det fanns också anställda personer; 

dagsverkare, arrendatorer och rättare.46 

 

2.4 Ordens regelverk och andra ordensskrifter 

2.4.1 Regula Sancti Benedicti (RB) 

Denna regel skrevs i och för klostret i Monte Cassino på 500-talets mitt. Det är inte så mycket 

känt om författaren, men vad man vet är att Benedictus, född i Nursia runt år 480, begav sig 

som ung till Rom för att studera. Han övergav dock sina studier och drog sig undan till en 

närbelägen bergstrakt. Efter några år som eremit och klostergrundare där begav han sig, 

tillsammans med några munkar, till Monte Cassino och grundade ett kloster på en bergstopp. 

Det var på denna plats som regeln kom till. Senare forskning har visat att RB till stora delar 

bygger på en annan regel från ungefär samma tid, Regula Magistri (RM).47 

 Det allra första ordet i regeln är ett nyckelord: ausculta (lyssna). Det väsentliga för 

munken (och för alla kristna) är att lyssna till Mästarens undervisning. Regelns prolog är till 

sitt ursprung en dopundervisning, den manar till omvändelse, kallar till tjänst hos Kristus. 

Munkens liv är det kristna livet och ingenting annat.48 För cenobiter gäller det tredelade 

benediktinska löftet om stabilitas (i klostret), conversatio (klosterligt levnadssätt under en 

regel) och oboedientia (lydnad under en abbot).49 

 Kapitlen i RB behandlar klostrets ledning, klostrets andliga grundval, klostrets 

gudstjänst, klostrets inre organisation, klostrets gäster och förhållande till omvärlden, 

klostergemenskapens förnyelse samt klostrets port(vakt) och klausur. Det finns även ett tillägg 

som rör brödernas inbördes relationer samt en epilog.50 Innehållet i några av kapitlen kommer 

att beskrivas här.  

 Kapitel 33 avhandlar munkarnas eget ägande. Det står: ”Ingen får tillåta sig att utan 

abbotens uppdrag ge eller ta emot något och inte heller äga något som sitt eget, absolut 

ingenting; varken bok, skrivtavla eller griffel, absolut ingenting”. Tanken är att man inom 

                                                 
46 Johansson (1964), 103 
47 Den helige Benedictus regel (1991), 11f 
48 Den helige Benediktus regel (1991), 29 
49 Den helige Benedictus regel (1991), 29 
50 Den helige Benedictus regel (1991), 48ff 
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klostret skall ha allt gemensamt.51 

 Kapitel 48 talar om det dagliga arbetet med händerna. Det säger ”Sysslolöshet är 

själens fiende; därför bör bröderna på bestämda tider ägna sig åt arbete med sina händer, 

likaså åt andlig läsning på bestämda timmar”.52 

 Kapitel 53 säger: ”Alla gäster som kommer skall tas emot såsom Kristus”, och ”Alla 

skall visas tillbörlig heder, särskilt trosfränder och pilgrimer”. Munkarna skulle dock inte utan 

uppdrag umgås eller prata med gästerna. Abboten och gästerna skulle ha eget kök så att 

bröderna inte skulle störas.53 

 Kapitel 54 förbjuder munkar att utan abbotens tillstånd ta emot, ge sina föräldrar, 

någon annan människa eller varandra brev, andaktsföremål eller andra små gåvor. Efter att 

abboten givit sitt tillstånd att ta emot något kan han bestämma vem som skall ha det.54 

 I kapitel 60 står skrivet att om någon ur det prästerliga ståndet vill upptas i klostret bör 

samtycke ej ges för snabbt. Håller prästen dock ut i sin begäran måste han upplysas om att 

regeln skall hållas i dess helhet. Han kan dock, efter att abboten givit honom detta uppdrag, få 

ge välsignelsen och fira mässan.55 

 

2.4.2 Charta Caritatis (CC) 

Ordenskonstitutionen Charta Caritatis (CC) skrevs under åren 1114–18 av Stephan Harding, 

abboten i Cîteaux. Han gjorde detta tillsammans med dotterklostrens abbotar. År 1119 

stadfästes konstitutionen av påven. CC består av tolv kapitel och rör främst ordens högsta 

ledning. Den ställer även krav på uniformitet. Mässa och tidegärd skall hållas på samma sätt 

inom alla till Cisterciensorden hörande kloster, samma böcker skall användas. Detta för att 

alla munkar skall leva tillsammans i kristlig kärlek och efter en och samma regel. 

Konstitutionen lades alltid som grund för livet i ett nytt kloster. Den lästes upp för munkarna 

och nunnorna vid bestämda tillfällen. CC måste godkännas av det lokala stiftets biskop innan 

ett nytt kloster kunde komma till stånd, detta för att undvika framtida tvister.56 Konstitutionen 

föreskriver att det är abboten i ett moderkloster som årligen skall visitera alla dotterkloster. 

Om han inte kan göra detta personligen, skall han utse en ersättare. Om han önskar att besöka 

bröderna oftare än så, är det endast till brödernas glädje.57 

                                                 
51 Den helige Benedictus regel (1991), 83f 
52 Den helige Benedictus regel (1991), 93 
53 Den helige Benedictus regel (1991), 96f 
54 Den helige Benedictus regel (1991), 97f 
55 Den helige Benedictus regel (1991), 102f 
56 Charta Caritatis, förord & kap 2; Johansson (1964), 34f 
57 Charta Caritatis, kap 4 
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2.4.3 Andra skrifter 

Liber usuum, eller Sedvaneboken, är ett resultat av Stephen Hardings strävan att åstadkomma 

gemensamma liturgiska bestämmelser. Denna bok medfördes alltid till ett nytt kloster. 

Högläsning ur densamma förekom för att bestämmelserna skulle inpräntas i munkarnas 

medvetande.58 

 Generalkapitlets beslut meddelades de olika klostren genom avskrifter. Tre gånger 

varje år skulle besluten läsas upp och gås igenom inom varje konvent. Ledningen 

sammanställde även författningssamlingar för att underlätta användningen av ordens stadgar. 

Dessa hade normgivande karaktär och skulle läsas upp minst en gång om året.59 I en samling 

av generalkapitelbeslut fastställdes år 1134 Cisterciensordens grundläggande principer för 

klostrens egendomsförvaltning. Strävan efter avskildhet och oberoende i förhållande till 

omvärlden låg till grund för dessa principer. Sammanfattningsvis föreskrevs att 

klosteranläggningarna skulle placeras i ödemarken, självförsörjning skulle göras möjlig 

genom nyodling och egendrift av donerade skogs- och bergsmarker, ängar och hedar. 

Avkastningen fick ej användas till kapitalinvestering utöver självförsörjningen. Grangier 

(avelsgårdar och upplagringsplatser av jordbruksprodukter) fick förekomma på högst en 

dagsmarsch från klostret och skulle bemannas av lekbröder.60 

 

2.5 Cisterciensiska munkar 

Att få bli munk var inte alla förunnat. Den man som ville inträda i ett kloster skulle vara äkta 

född, men en man född utom äktenskapet kunde få dispens. Han skulle ha fyllt 18 år och 

kunna klara sig på två måltider om dagen. Fyra dagar efter en mans begäran att bli upptagen i 

klostret som novis fördes han till kapitelsalen där abboten förklarade ordensregelns stränghet 

för den blivande munken. Han ikläddes novisdräkten och provåret, som innebar träning i 

liturgin, påbörjades. Efter detta provårs slut upprättade novisen sitt testamente i kapitelsalen 

och därefter vidtog en högtidlig munkvigning i kyrkan, ledd av abboten. De tre klosterlöftena; 

fattigdom, kyskhet och lydnad avlades och tonsuren anlades för första gången.61 

 Några av munkarna i ett kloster blev prästvigda, några andra fick en lägre vigning, 

kanske diakonvigning. Att bli vigd var ett värdigt uppdrag som måste tas emot med 

ödmjukhet. RB säger att den som vigs måste akta sig för att bli uppblåst och högmodig och att 

                                                 
58 Johansson (1964), 36f 
59 Johansson (1964), 40f 
60 Parikh (1991), 33f 
61 Johansson (1964), 226f; Skogsberg (2005), 20 
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han är mer förpliktigad än tidigare att hålla regeln.62 

 

2.5.1 Abbotar 

Abbotens huvudsakliga uppgift i klostret var av andlig karaktär. Han skulle vara konventets 

ledare, fader och främste ansvarige för munkarnas cura animarum (vården, omsorgen om det 

själsliga). Men abbotens kommersiella och administrativa skicklighet var också viktig för 

klostrets materiella välstånd. Många av de munkar som blev abbotar hade tidigare varit 

cellarer, en post med stort ansvar för byggnader, verksamhet och personal. Abboten och 

cellaren var de enda munkarna som fick lämna klostret. Från att ha varit cellar kunde man på 

väg mot abbotsämbetet bli prior, den näst högste chefen i klostret.63 

 France skriver att trots att de flesta cisterciensmunkarna var av enkel börd, fanns det 

några som genom sin privilegierade härkomst blev de främsta kandidaterna till ämbetet som 

abbot. En av orsakerna kan ha varit att dessa bröder hade större möjlighet att knyta och 

behålla vänskapsband med de män som hade framstående positioner i samhället. Detta kunde 

vara avgörande för klostrets välstånd och välbefinnande. Det fanns dock en inbyggd konflikt i 

abbotsämbetet. Den plikttrogne abboten hade fortfarande sin kallelse till det monastiska liv 

som var avskilt från världen och sin övertygelse om att ödmjukhet var den främsta dygden 

hos en munk. Detta stod i stark kontrast till den plats i rampljuset han drogs in i via ämbetet. 

Konflikten med den sekulära världen var i princip oundviklig. Detta kunde leda till att abbotar 

avgick, vilket stred mot bestämmelsen som förutsatte att abbotarna skulle inneha ämbetet till 

sin död.64 

 

2.5.2 Lekbröder 

En av de viktigaste delarna i den cisterciensiska reformen var att återupprätta det manuella 

arbetet som en väsentlig del av munkarnas liv. Tidegärden tillät dock inte att munkarna 

utövade manuellt arbete mer än tre till fyra timmar om dagen, fem under skördetiden, vilket 

inte räckte för att hålla klostret och brödraskapet självförsörjande. Därför introducerades 

lekbröderna, conversi (eg ”omvända”).65 Exordium Parvum berättar: 

 

Having spurned this world's riches, behold! the new soldiers of Christ, poor 
with the poor Christ, began discussing by what planning, by what device, by 
what management they would be able to support themselves in this life, as 
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well as the guests who came, both rich and poor, whom the Rule commands 
to welcome as Christ. It was then that they enacted a definition to receive, 
with their bishop's permission, bearded laybrothers, and to treat them as 
themselves in life and death — except that they may not become monks — 
and also hired hands; for without the assistance of these they did not 
understand how they could fully observe the precepts of the Rule day and 
night; likewise to receive landed properties far from the haunts of men, and 
vineyards and meadows and woods and streams for operating mills (for 
their own use only) and for fishing, and horses and various kinds of 
livestock useful far [sic!] men's needs. And since they had set up farmsteads 
for agricultural development in a number of different places, they decreed 
that the aforesaid laybrothers, and not monks, should be in charge of those 
dwellings, because, according to the Rule, monks should reside in their own 
cloister. Also, because those holy men knew that the blessed Benedict had 
built his monasteries not in cities, nor in walled settlements or villages, but 
in places removed from populated areas, they promised to follow his 
example in this. And as he used to set up the monasteries he constructed 
with twelve monks apiece and a father in addition, they resolved to do 
likewise.66 

 

Det cisterciensiska lekbrödraskapet var inte originalet, det hade funnits lekbröder i andra 

ordnar. Det var dock cistercienserna som utvecklade denna företeelse så att den kom att stå 

modell för kommande ordnar, exempelvis premonstranterna. Lekbröderna kallades även 

barbati (de bar skägg), eller laici (lekmän), eller conversi laici barbati. De var inte munkar 

eller präster, de var män som hade konverterat till det religiösa livet i vuxen ålder och med en 

sekulär karriär bakom sig, vanligtvis som riddare eller som bönder. De var med galler skilda 

från munkarna i koret i klosterkyrkan och fick inte vistas i korsgången, som ju var munkarnas 

domäner. Lekbröderna hade ett novisår och avlade sedan tre religiösa löften; lydnad, livslång 

omvändelse och stabilitet. Efter detta kunde de inte bli munkar, de förblev conversi. Det finns 

dock undantag; i Øm i Danmark var den sjätte abboten Thorkil från början en lekbroder.67 

 Lekbröderna var fullvärdiga medlemmar i den cisterciensiska familjen, de hade 

samma religiösa privilegier och immunitet mot den sekulära makten som munkarna. De 

ansågs dock vara underordnade munkarna och de hade ingen rösträtt vid abbotsvalen. Deras 

liv styrdes av en för dem särskild praxis; Usus Conversorum, alltså inte av RB. Denna praxis 

kan ha sammanställts av Stephan Harding för att livet som lekbroder skulle uppnå uniformitet 

inom hela Cisterciensorden och för att säkerställa att munkarna behandlade lekbröderna som 

jämlikar. Lekbröderna skulle inte riskera att utsättas för enskilda abbotars godtyckliga regler 

och bli nedvärderade. Eftersom lekbröderna antogs inte vara läskunniga fick de inte äga 

böcker. De var tvungna att lära sig Pater Noster, Credo, Gloria, Miserere och andra enkla 
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böner utantill. De tillbringade tid i kyrkan varje dag, dock kortare tid än vad munkarna gjorde. 

De deltog i mässan bara på söndagarna. Genom systemet med lekbröder öppnades det 

religiösa livet för den stora folkmassan, främst hos den icke-läskunniga, fattiga befolkningen i 

klostrens närområden. Cistercienserna kunde genom sitt system med lekbröder erbjuda arbete 

i en tid då befolkningen ökade. Livet i klostret gav bättre villkor än vad många andra 

arbetsgivare kunde erbjuda. Lekbröderna tilldelades en status som medlemmar i en 

prestigefull orden, en status de annars inte skulle ha möjlighet att nå.68 Lekbröderna, som 

förutom att vara riddare och bönder också kunde vara herdar, murare, snickare, smeder, 

mjölnare, vävare, skräddare, skomakare, bryggare, trädgårdsmästare och fiskare, fortsatte att 

utöva sina yrken efter att de trätt in i klostret, och förde då med sig ett avsevärt tekniskt 

kunnande. De skötte också klostrets hushåll och var affärsmän; de köpte och sålde varor.69 

 Antalet lekbröder växte snabbt under 1100-talet och ända fram till andra hälften av 

1200-talet. De kunde då vara två eller tre gånger fler än munkarna i ett kloster. Den främsta 

sysselsättningen för lekbröderna var jordbrukarbete på klostrets marker. På så sätt kunde 

munkarna hålla klosterklausuren.70 Arbetet hölls under uppsikt av en utnämnd lekbroder, 

kallad grangiarus eller magister grangiae.71 

 Med tiden uppstod dock en brist på lekbröder, så år 1237 tillät Generalkapitlet de 

abbotar som hade färre än åtta lekbröder att anställa folk för arbete i klostrens kök. Detta trots 

att ett förbud mot utomstående arbetare tagits så sent som år 1195. Detta påbud kan mycket 

väl ha applicerats även i Skandinavien. När lekbröderna blev färre upphörde de att själva vara 

arbetare och blev i stället övervakare av arbetet på lantgårdarna och över de inhyrda arbetarna 

i verkstäderna.72 

 

2.6 Cisterciensiska nunnor 

Nunnor hade definitivt en plats i den cisterciensiska familjen, men inte på samma sätt som 

munkarna. Nunnorna var beroende av munkar och andra män; det var präster som ledde 

nunnornas mässor, tog emot bikt och gav andlig vägledning. Andra män var ansvariga för 

egendomarna och det var också män som utförde de tyngsta arbetena. Nunneklostren växte 

fram som ett alternativ till äktenskap. Nunnans roll som Kristi brud och bruket att medföra en 
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ingift73 resulterade i, enligt France, att det oftast var döttrar till rika och mäktiga män som 

kunde få inträda. Nunneklostren blev på detta sätt mer socialt exklusiva än munkklostren. Det 

fanns större olikheter mellan nunneklostren än mellan munkklostren, då det inte fanns samma 

styrning i fråga om visitationer och deltagande vid Generalkapitlet i Cîteaux.74 

 Det asketiska och avskilda monastiska livet som cistercienserna representerade, hade 

en lika stor dragningskraft på kvinnor som på män. Redan inom ett par, tre decennier efter 

grundandet av klostret i Cîteaux uppkom det kvinnliga kommuniteter som ville efterlikna 

cisterciensernas livsväg. Kvinnliga kommuniteter som redan existerade ville bli 

cisterciensiska.75 

 Det fanns nunnor redan i klostret i Molesme. År 1075 gick en donators dotter in i detta 

kloster och senare även systern till en annan donator. Att några kvinnor följde med för att 

grunda klostret i Cîteaux går dock ej att bevisa.76 Ett benediktinskt nunnekloster i le Tart (som 

var grundat utifrån Jully på 1120-talet) blev framgångsrikt tack vare stöd från den 

cisterciensiske abboten Stephan Harding och vid slutet av 1100-talet anslöts detta kloster till 

Cisterciensorden. Le Tart blev ett slags moderkloster med visitationsrätt. Under 1200-talet 

möttes cisterciensiska abbedissor där till ett årligt kapitel som leddes av abboten i Cîteaux.77 

 Hoffman Berman hävdar att det numera är accepterat av de flesta att många 

cisterciensiska nunnekloster grundades under det tidiga 1200-talet och att det vid mitten av 

detta sekel fanns fler cisterciensiska nunnekloster än munkkloster. France skriver att flertalet 

nunnekloster hade införlivats i orden redan under senare hälften av 1100-talet.78 

Ordensledningen i Cîteaux grundade dock inte på eget initiativ något nunnekloster, de 

försökte istället hindra inkorporeringar på alla sätt. Cisterciensernas hårda liv ansågs 

olämpligt för kvinnor. France skriver att cistercienserna från början ansåg det nödvändigt att 

hålla kvinnor på avstånd, de kunde utgöra en fara för munkarnas disciplin.79 

 Cisterciensiska abbotar hade ett stort ansvar när det gällde att se efter både den andliga 

och den materiella välfärden i sina egna kloster. De skulle dessutom se till dotterklostren samt 

åka till Cîteaux och Generalkapitlet en gång om året. De ville förstås inte få ytterligare 

världsliga uppgifter, som att ha ansvar för kvinnliga kloster. Abbotarna oroade sig också för 

                                                 
73 Ett inträde i ett nunnekloster krävde, som vid äktenskapets hemgift, en inträdesdonation som kallades ingift. I 
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gåvoperspektiv”, 261) 
74 France (1992), 159f 
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77 France (1992), 161, Tysk (2009), 41 
78 France (1992), 165; Hoffman Berman (2000a), 294 
79 France (1992), 161; Johansson (1964), 74 
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att ordens ideal (eget manuellt arbete och avskildhet från omvärlden) ej skulle kunna 

upprätthållas om nunnorna blev fullvärdiga medlemmar, då nunnorna bland mycket annat var 

beroende av män som präster. Redan år 1134 förbjöd Generalkapitlet alla abbotar att viga 

nunnor. Efterhand som orden växte förlorade dock denna bestämmelse sin stränga betydelse. 

År 1220 och 1228 förbjöd Generalkapitlet fortsatt inträde för nunnor i orden. Men 

Generalkapitlet var maktlöst inför trycket från kvinnliga kommuniteter som kallade sig för 

cisterciensiska; de som följde idealen och sederna från Cîteaux, men som inte tillhörde orden. 

Kvinnliga kommuniteter fortsatte att grundas. Det var ofta grupper av framstående och 

härskande kvinnor som låg bakom. Som exempel kan nämnas drottningen av Frankrike, 

Blanka av Kastillen (Blanche of Castile), vars föräldrar på 1180-talet hade grundat det 

kungliga nunneklostret Las Huelgas i Burgos.80 

 Påven Gregorius IX försökte dock verka för en kvinnlig gren inom Cisterciensorden 

och på hans önskan inkorporerades flera nunnekloster. År 1247 påbjöd en annan påve, 

Innocentius IV, sådana inkorporeringar. Generalkapitlet fortsatte att hålla emot, men under 

1200-talet stod det klart att det redan fanns en kvinnlig gren inom orden. Efter år 1250 

reglerades förhållandet mellan nunneklostren och den övriga cisterciensorden. Kloster fick 

förändrad status och i vissa fall ändrades titlar; priorinnan blev nu abbedissa. Johansson 

skriver att inom Benediktinorden kallades föreståndarinnan priorinna, inom Cisterciensorden 

kallades hon abbedissa. Han hävdar att man med hjälp av hur dessa termer förekommer och 

används i källmaterial kan avgöra om ett kloster tillhörde Cisterciensorden eller ej. Men som 

vanligt i dessa avseenden är det omöjligt att säga något med säkerhet.  

Många nunnekloster var, innan de blev cisterciensiska, del i en dubbelkommunitet, 

alltså en kommunitet för både kvinnor och män, och hade då samma status som munkklostret. 

När de inträdde i orden behandlades dessa nunnekloster som dotterkloster till närliggande 

munkkloster. De och alla övriga nunnekloster skulle därför visiteras av abbotarna, som även, 

med hjälp av konfessorer och kaplaner, blev ansvariga för nunnornas andliga och ekonomiska 

välstånd. Visitationerna ersatte ofta den lokale biskopens visitationer. Biskopen hade många 

gånger varit nunneklostrens aktiva grundare och beskyddare. Nunnorna var inte alltid förtjusta 

i de nya förhållandena och bittra protester förekom. De motsatte sig att bli underställda kloster 

och visitatorer som samtidigt var deras främsta rivaler om egendomar och beskydd. France 

skriver att det dock är möjligt att abbotarnas tillsyn av nunnorna generellt sett var minimal. 

Deras tillsyn kan inte styrkas och med vetskap om abbotarnas övriga uppdrag kan man ana att 
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de inte hade mycket tid att besöka och visitera nunneklostren.81 

 För de nunnekloster som ville bli medlemmar i Cisterciensorden ställde ledningen tre 

villkor. De krävde en bekräftelse av den lokale biskopen och domkapitlet att det aktuella 

klostret var oberoende av stiftsstyrelsen. De begärde också att klostret skulle vara 

självförsörjande och ha byggnader som var nödvändiga för klausuren och de påtalade att 

denna klausur noga skulle iakttas i varje kloster.82 År 1219 bestämdes att abbedissan skulle 

kunna få gå ut i klostrets ärenden om hon hade med sig ytterligare två nunnor och 

faderabboten gav sitt tillstånd. Cellarnunnan kunde, i sällskap med en annan nunna, få lämna 

klostret för nödvändiga förrättningar. År 1242 bestämde Generalkapitlet att det bara var 

abbedissan och cellarnunnan som fick lämna klostret. Övriga nunnor fick inte ens tala med 

någon utanför klausuren förutom genom en gallerförsedd öppning. År 1298 blev det förbjudet 

för alla nunnor att lämna klosterområdet. Klausuren innebar även att andra personer stängdes 

ute från klostret. Gifta kvinnor förbjöds att bo i kloster, enligt beslut från Generalkapitlet år 

1275 och 1301.83 

 Nästan ingenting är känt om nunneklostrens storlek när det gäller antalet nunnor. Man 

vet dock att konventet skulle bestå av minst tolv nunnor och en abbedissa. Det går att bevisa 

att det faktiska antalet i England, på 1300- och 1400-talen, låg nära denna siffra. Om 

nunneklostren följde munkklostrens utveckling borde antalet ha varit större under tidigare 

sekel. Det fanns tio cisterciensiska nunnekloster i Skandinavien, sju i Sverige, två i Danmark 

och ett i Norge. När det gäller antalet nunnekloster i förhållande till munkkloster följer 

utvecklingen i Sverige (som i annat under medeltiden) mönstret i Tyskland och länderna i 

södra Europa, medan Norge och Danmark följer mönstret i de Brittiska öarna. I Sverige fanns 

det fler nunnekloster än munkkloster, i Danmark och Norge var förhållandet omvänt.84 

 För att få bli nunna var det nödvändigt att vara född inom äktenskapet. Då en novis 

skulle inträda samverkade visitator (faderabbot) och abbedissa i ritualet som bland annat 

innebar symbolisk hårklippning och iklädande av novisdräkten. Efter novisåret följde 

invigningen som, enligt en statut från år 1152, inte fick utföras av abbot eller abbedissa, utan 

skulle ombesörjas av stiftsbiskopen. Detta ändrades år 1241 till att bara gälla invigning av 

abbedissor. Nunnorna skulle ha kort hår, klippning skedde sex gånger om året.85 

 Klostren kunde fungera som ett slags pensionärshem eller ålderdomshem. Lejon 
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berättar om en donation till Vreta kloster som antyder detta. France skriver att det var vanligt 

att adliga kvinnor bosatte sig på nunnekloster, efter att de avsatt en summa pengar för sitt 

uppehälle, ofta med en begäran om begravning i klostret. Generalkapitlet hade, som vi 

tidigare sett, bekymmer med dessa rörelser in och ut från nunneklostren, eftersom det bröt 

mot klosterklausuren. Det var ju också en anledning till att Generalkapitlet endast motvilligt 

införlivade nunnor i orden. För de kloster som formellt inte tillhörde orden låg ansvaret för att 

klausuren efterlevdes på det lokala stiftets biskop.86 

 

2.6.1 Abbedissor 

År 1251 beslöts att den nunna som skulle beträda posten som abbedissa måste ha varit nunna i 

fem år och vara 30 år fyllda. Abbedissan skulle styra klostret genom att föregå med gott 

exempel, ansvara för alla andliga frågor, regler och disciplin. Hon skulle också leda 

tidebönerna och de dagliga mötena. Hon kunde, som vi sett, lämna klostret och få ta emot 

förnäma gäster. Normalt var det stiftsbiskopen som invigde abbedissan. Uppdraget som 

abbedissa var i princip livslångt, men hon kunde avsättas om hon misskött sig, varit försumlig 

eller visat olydnad. Det fanns en möjlighet att avsäga sig uppdraget frivilligt. Abbedissan hade 

sitt eget sigill, förutom det som klostret hade. Det var av koppar och bar en bild av Maria. 

Abbedissan hade även en viss domsrätt, hon kunde besluta om och utdela ringare straff. De 

utdömda straffen skulle verkställas i det egna klostret. Bestraffningarna bestod exempelvis av 

fasta på vatten och bröd, men även prygelstraff förekom.87 

 

2.6.2 Leksystrar 

I ett nunnekloster fanns också leksystrar som kallades sorores.88 Fägerlind skriver om 

leksystrarna i Gudhems kloster och berättar att deras dag ägnades åt praktiska sysslor som 

djurskötsel, trädgårdsodling och matlagning. Förhållandet mellan kornunnor och leksystrar 

var detsamma som det mellan kormunkar och lekbröder; de bodde och sov i olika byggnader, 

åt i skilda matsalar och var strängt åtskilda i kyrkan.89 Lejon berättar att det i Askeby under 

vissa tider fanns både leksystrar och lekbröder till nunnornas hjälp. Invigningen av en 

lekbroder beskrivs; efter ett novisår avgavs ett löfte i kapitelsalen, den blivande lekbrodern 

lade sig utsträckt på golvet och bad om barmhärtighet och ordensreglerna lästes upp för 

honom på nytt. Dessa lekbröder följde samma regler som lekbröderna i munkklostren, men 
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skulle visa lydnad mot abbedissan. Invigningen av leksystrarna gick i princip till på samma 

sätt som för lekbröderna.90 

 

2.7 Livet i klostret 

När det gäller ett klosters placering var det ju önskvärt att platsen låg avskilt, men det var 

viktigt att det fanns fiskevatten i närheten, då fisk var munkarnas och nunnornas huvudsakliga 

och viktigaste kost. Närhet till vatten var viktigt även för odlingar och för 

färskvattenförsörjningen.91 

 Klosterbyggnaden var livets centrum för bröderna; för arbete, avskildhet och 

kontemplation. Det klassiska valspråket var ora et labora (bed och arbeta). Gudstjänsten, 

tidegärden (officium) och mässan var dygnets ryggrad. Man ägnade sig också åt enskild 

meditation, studier och vissa arbetsinsatser inom det praktiska området. Konventet hade även 

capitulum. Man samlades i kapitelsalen, bad, sjöng lovsånger och höll betraktelser. Namnen 

på avlidna medlemmar inom hela orden lästes upp och man läste ur ordensreglerna och andra 

skrifter som rörde klostret. Brott mot klosterdisciplinen togs upp och skyldiga munkar mottog 

sitt straff. Capitulum avslutades med liturgisk växelläsning, och efteråt tog priorn eller 

konfessorn emot bikt. En betonad del av ordensregeln, en särskild skyldighet, var uppdraget 

att vårda fattiga, sjuka och vägfarande. Omsorgen om de fattiga inkluderade bland annat att 

man, via portvaktens försorg, delade ut överbliven mat och äldre kläder. De sjuka vårdades i 

sjukstugan, under tystnad men kanske med en bättre kost än det ordinarie konventets. Att ta 

emot gäster var en plikt, man avvisade inte besökare. Lejon framför åsikten att dessa 

gästningar var viktiga för omvärldens relation till klostren och de sociala kontakterna.92 

 Cisterciensorden strävade efter att förnya klosterlivet, inte efter att missionera. 

Munkarna hade en önskan att avsäga sig världen, att inte ha någon kontakt med omgivningen. 

Ett led i denna strävan var att förlägga klostren långt från städer och samhällen. 

Kommuniteterna avstod också, åtminstone till en början, från inkomster som kyrkan 

traditionellt förlitat sig på; tionde, arrenden och mycket annat. Det har hävdats att det var 

denna önskan och detta sökande efter ensamhet som ”tvingade dem till utkanterna av det 

bebyggda Europa”.93 
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2.8 Cisterciensisk kultur, spiritualitet och liturgi 

Brilioth framför åsikten att cisterciensernas främsta betydelse var att företräda ett varmare och 

innerligare fromhetsliv än vad 1100-talets människor varit vana vid. Denna fromhetstyp bar 

helt tidens prägel och kännetecknades särskilt av en varm Mariakult. Alla kloster och kyrkor 

inom Cisterciensorden var helgade till jungfru Maria. Det firades betydligt fler Mariamässor i 

en cisterciensisk klosterkyrka än i en församlingskyrka. Den asketiska livsföringen blev för 

folket ett konkret vittnesbörd om den sanna kristna tron.94 

 Tysk tar upp några karakteristiska drag i den cisterciensiska kulturen. Kärlek kan sägas 

vara det viktigaste inslaget. Begreppet omfattar både den inre kärleken och den yttre. Lydnad 

spelar en avgörande roll. Den som lyder lyssnar. Ytterligare ett begrepp är ödmjukhet. 

Enkelhet och uniformitet eftersträvades (se nedan), så också avskildhet och autonomi. Ett 

utmärkande drag förefaller ha varit cisterciensernas eskatologiska orientering. De inriktade 

sitt liv mot evigheten och betraktade sig som pilgrimer på väg till himlen. Detta uteslöt dock 

inte att munkarna och nunnorna intresserade sig för denna världen.95 

 Inom klosterteologin är det gudssökandet som står i centrum, inte diskussion och 

agitation. Sökandet sker både i ensamhet och i grupp. Denna dubbelhet blev kännetecknande 

för den cisterciensiska spiritualiteten och betonad av Bernhard av Clairvaux. I Bernhards 

förkunnelse finns exempel på brudmystik, som innebär att man med ”brudliga termer” 

uttrycker förening mellan Gud/Kristus och ”själen”/den enskilde kristne eller Kyrkan. Ett 

”äktenskap” mellan Kristus (brudgummen) och Kyrkan/den enskilde kristne (bruden) tecknas, 

så även det ”äktenskap” där de gudomliga och mänskliga naturerna i Kristus förenas i 

inkarnationens mysterium.96 

 På det liturgiska området, som inom andra områden, eftersträvade Cisterciensorden 

uniformitet. Som hjälp fanns en liturgisk normalbok som förvarades i Cîteaux. Avskrifter av 

denna bok skickades till de olika klostren. Stephan Harding arbetade även med att få fram en 

enhetlig bibeltext som kunde användas i mässan och tidegärden. Bernhard av Clairvaux fick 

uppdraget att ordna musiken för användning i mässa och tidegärd.97 När ett nytt kloster 

grundades förde man från moderklostret med alla de liturgiska handböcker som behövdes; 

ordensregeln, Liber usuum, missale (mässbok), psalterium (med hela Psaltaren), hymnarium 

(med hymner), collectarium (med böner), lectionarium (med bibelläsningar), antiphonarium 

(för sånger under tidegärden) och graduale (med sånger för mässan). Den främsta uppgiften 

                                                 
94 Brilioth (1959), 42; Johansson (1964), 115; Lejon (2008), 54 
95 Tysk (2009), 43–48 
96 Lejon (2008), 55 
97 Johansson (1964), 42–45 
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för munkarna och nunnorna var att tjäna Gud i kyrkan genom mässor och läsningar.98 

 Den dagliga gudstjänsten, opus Dei, utgjorde stommen i det dagliga livet. Tidegärden 

bads vid bestämda tider på dygnet. Tidigt på morgonen, klockan två (på sön- och helgdagar 

klockan ett) samlades konventet till matutin. Det fanns en ”nattrappa” som ledde direkt från 

dormatoriet (sovsalen) till kyrkan. Vid gryningen kom dagens andra bönestund, laudes, där 

även lekbröderna deltog. Från sitt dormatorium hade de en egen ”nattrappa”, som ledde till 

lekmannakoret i den västra delen av kyrkan. Lekbröderna begav sig efter laudes av till sina 

arbeten, konventet samlades till prim. Direkt därefter firades dagens första mässa, missa 

matutinalis. Sedan vidtog capitulum och arbete av olika slag. Nästa bönestund var ters, som 

följdes av dagens högmässa, missa solemnis. Efter denna var det dags för frukost, sedan inföll 

bönestunden sext och efter det åt man huvudmålet som följdes av en vila. Efter vilan var det 

arbete fram till non, sedan kom vesper. Den sista bönestunden, completorium, avslutade 

dagen. Cistercienserna förrättade inga dop, vigslar eller konfirmationer. Kyrkorna saknade 

dopfunt. Däremot utdelades sista smörjelsen och man var mycket noga med bikten.99 

 En viktig del av livet i klostret var det som idag kallas för lectio divina, gudomlig 

läsning. Genom denna form av läsning försökte man inte att intellektuellt förstå vad man 

läste, utan att ta emot Ordet och kommunicera med Gud själv. Den ideala formen skulle 

försiggå i flera steg; lectio (läsning), meditatio (meditation), oratio (bön) och contemplatio 

(kontemplation). Hur läsningen verkligen gestaltades i de svenska klostren kan man dock inte 

veta.100 

 Att studera och kopiera skrifter var också en del av livet i klostret. För detta ändamål 

fanns ett scriptorium, en skrivarstuga. Främst var det ordensregeln och gudstjänstlitteraturen 

som kopierades, för att klostret skulle vara välförsett. Det blev en mängd handskrifter och 

bland dem ingick många blad med den nyuppfunna kvadratnotskriften.101 Även bibeltexter 

och kyrkofädernas skrifter kopierades liksom många lärda verk. Klostren blev en viktig 

bokproducent. Scriptorerna i klostren kunde även fungera som institutioner för brevskrivning 

och postgång. Cistercienserna utvecklade en särskild brevskrivarkultur, en kultur som knöt 

vänskapsband mellan olika kloster. Många munkar författade också egna skrifter.102 

 Det manuella arbetet, labor manuum, sågs också som en tjänst inför Gud. Det 

                                                 
98 Beskow (2008), 33; Johansson (1964), 108 
99 Beskow (2008), 32; Johansson (1964), 116–119 
100 Tysk (2009), 51 
101 Kallas även koralnotskrift och var en typ av notskrift som på 1100-talet utvecklades ur den äldre 
neumnotskriften. Brukades inledningsvis både för världslig och kyrklig musik. (Nationalencyklopedin 
”Koralnotskrift) 
102 Beskow (2008), 33f 
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framstod som en askes och en tuktan under ödmjukhetens och enkelhetens former och som en 

påminnelse om det mödosamma och flyktiga livet utanför Eden.103 

 

2.9 Cisterciensernas tekniska kunnande 

Cistercienserna har ofta utpekats som pionjärer inom områden som jordbruk, metallhantering, 

bergsbruk och byggnadsteknik under 1100-talet. Det har sagts att de förde civilisation, 

jordbruksteknologi och ny teknik till Västeuropas obygder när de där etablerade nya munk- 

och nunnekloster. Men det är omöjligt att avgöra om så verkligen var fallet. Jorden hade ofta, 

redan innan cistercienserna anlände, brukats av de människor som tidigare levt där och det är 

inte så väl känt hur mycket tekniskt kunnande som fanns i det omgivande samhället.104 

Harrison menar att klosteranläggningarna i Sverige låg i, eller i närheten av gamla 

kulturbygder. Att munkarna tog initiativ till nyodling är en korrekt uppfattning, men det 

gjorde också bönder och stormän. Att cistercienserna förde med sig nya redskap och 

etablerade kvarnar kan inte bevisas. Troligtvis användes det som redan fanns på platsen. 

Johansson berättar att klostren fick ta emot allmänningsjord som de odlade upp, eftersom de 

var tvungna att vara självförsörjande.105 France skriver att cistercienserna i Sverige och 

Norge, som på de Brittiska öarna, förlade sina kloster i utkanten av tidigare uppodlade ytor. 

Cisterciensernas mark gränsade således till marker vars ägare klostret givetvis hade kontakt 

med.106 På några områden spelade dock det cisterciensiska klosterväsendet en viktig roll i 

fråga om teknikutveckling och -förmedling, nämligen agrarteknik, energiteknik, 

byggnadsteknik och hantverk.107 

 Cistercienserna hade också expertkunskaper när det gällde att utnyttja det vatten som 

omgav de enskilda klostren. Det mest kända exemplet är det avancerade systemet i Clairvaux, 

där floden Aubes vatten leddes genom flera kanaler till klostrets fiskdammar, trädgårdar och 

kök. Vattnet användes också för att ge kraft till mjölkvarnen och till garveriet. 

Cisterciensmunkarna var vida berömda för dessa sina dräneringssystem, som var mer 

avancerade än de som fanns utanför klostrets murar. Munkarna var också erkänt skickliga när 

det gällde att förse sina byggnader med värme- och rörsystem.108 

 Fägerlind berättar om det mekaniska ur man funnit delar av vid utgrävningar av 

                                                 
103 Lejon (2008), 54f 
104 Götlind, Anna (1988), Teknikens medeltida apostlar?, 48f; Hoffman Berman (2000b), 299 
105 Harrison (2002), 430; Johansson (1964), 97 
106 France (1992), 10f 
107 Götlind (1988), 50 
108 France (1992), 14ff 
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Gudhems kloster, de äldsta bevarade delarna av en mekanisk maskin i Sverige.109 

 

2.10 Cisterciensklostrens arkitektur 

Många konst- och arkitekturhistoriker har framhållit cisterciensernas stora betydelse för den 

medeltida kyrkoarkitekturens utveckling. Arkitekturen uppvisar stora likheter mellan de olika 

klostren. Vissa skillnader märks dock, kanske som följd av lokala byggnadstraditioner.110 

 Klostrens yttre gestaltning har i huvudsak överensstämt med den plan som följts av 

cistercienser i alla länder.111 Kyrkorna har många gemensamma drag, vilket är ett resultat av 

att Generalkapitlet med fast hand styrde arkitekturen. Vissa grundtyper för kyrkobyggnaderna 

bildades och de fick namn efter de äldsta klostren. Två finns representerade i Sverige, 

fontenay-typen (Alvastra) och clairvaux-typen (Varnhem). Nunneklostrens kyrkor är inte så 

lätta att kategorisera eftersom nunnorna ofta övertog en befintlig församlings- eller 

kungsgårdskyrka. Kännetecken för den cisterciensiska arkitekturen är enkelhet och kärvhet, 

omsorgsfull materialbehandling och avancerad valvslagningsteknik. Det var förbjudet att 

bygga västtorn på kyrkorna, endast en takryttare över korsmitten var tillåten. Fasaderna skulle 

vara släta och utsmyckningar med skulpturer, väggmålningar och färgade glasfönster fick inte 

förekomma. Kyrkans grundplan var enkel; en basilika med tvärskepp och rakt avslutat kor.112 

Även inredningen skulle präglas av enkelhet. Inga altarskåp fick förekomma, endast ett 

vitmålat kors i trä. Detta kors skulle inte vara större än att det kunde medföras i processioner. 

Inga mattor fick finnas och på altaret låg det dukar endast under mässan. Inledningsvis var det 

även förbjudet med skulpturer i kyrkan, endast Kristusbilder var tillåtna. Detta var dock svårt 

att upprätthålla. Bilder av Maria, ordens högsta beskyddare, kom tidigt in i kyrkorummet. 

Ordensledningen hade bara att finna sig i detta och förbjöd bara överdrifter. De liturgiska 

kärlen skulle också vara enkla. Endast kalk, paten och fistula fick tillverkas av silver eller 

förgyllt silver. De kyrkliga textilierna fick ej vara tillverkade av siden, endast av bomull eller 

linne.113 

 Munkklostren skulle ligga söder om kyrkan, vilket var konsekvent genomfört i 

Sverige. Nunneklostren låg vanligtvis norr om kyrkan, men så var inte fallet i Askeby. 

Klostren var uppbyggda med en rad byggnader kring den öppna korsgången runt om 

klostergården. Klostrens inre del kallades klausur och var det område där obehöriga inte hade 

                                                 
109 Fägerlind (2009), 77 
110 Götlind (1988), 40 
111 Brilioth (1959), 42 
112 Johansson (1964), 125f; Nationalencyklopedin, Eriksson, Torkel, ”Cisterciensarkitektur” 
113 Johansson (1964), 135ff & 142 
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tillträde. Klausuren var omgärdad med en mur. Gäststugan, där pilgrimer kunde övernatta, låg 

utanför muren. I gäststugan gjorde man även upp testamenten och höll förhandlingar med 

utomstående. Kyrkogården låg norr, öster och väster om kyrkan. Där begravdes lekbröder och 

andra personer som hade anknytning till klostret. Munkar och nunnor och vissa andra 

personer (se exempel under rubriken Alvastra kloster) begravdes inne i klostret.114 

 

2.11 Spridning och etablering 

Cistercienserna såg på den monastiska kroppen som ett familjeträd. Det var viktigt med 

inbördes relationer mellan de olika klostren. De hade sin bestämda plats i familjen och platsen 

utgick från den ordning i vilken klostren hade grundats och från en uppfattning om 

åldersföreträde. Platsen i familjen bestämde även den position klostrens abbotar hade i 

Generalkapitlet. Förbindelsen mellan moderklostret och dess döttrar var av stor betydelse i 

den cisterciensiska ordensförfattningen.115 

 Klostren skulle ligga i öde trakter, fjärran från städer och annan bebyggelse. Alla 

skulle följa samma bruk och den tolkning av regeln som man gjorde i Cîteaux. För att 

säkerställa detta var det brukligt att ordensregeln följde med från moderklostret när ett nytt 

cistercienskloster grundades.116 France skriver att när mark uppläts för byggandet av ett 

kloster förväntades moderklostrets abbot inspektera platsens lämplighet. Stor vikt lades vid att 

inhämta den lokale biskopens samtycke och att borga för att framtida problem med lokala 

stormän och närliggande kloster som tillhörde andra ordnar ej skulle uppstå.117 

 Många av de namn som cistercienserna med omsorg valde till sina kloster säger oss en 

hel del om anläggningarnas fysiska omgivning, de avspeglar terrängförhållandena; dalgång, 

skog eller vattendrag. Men de är också ett vittnesbörd om munkarnas andliga ideal och 

avslöjar mycket om deras livssyn.118 France citerar vad Ordericus Vitalis119 noterar om 

namngivningen av klostren. Det står att munkarna 

 

thougtfully provided them with holy names ... so that the sweet sound of the 
name alone invites all who hear to hasten and discover for themselves how 
great the blessedness must be which is described by so rare a name.120 

 

                                                 
114 Hellström (1973), 35; Johansson (1964), 99 & 102f 
115 Brilioth (1959), 41; France (1992), 31 & 37 
116 Johansson (1964), 33 & 97; Nationalencyklopedin, ”Cisterciensorden” 
117 France (1992), 13 
118 France (1992), 19f; Johansson (1964), 97 
119 Engelsk-fransk författare, benediktinmunk. Mellan 1114–41 skrev han ”Ecclesiastical History of England and 
Normandy”, på latin. (Oxford Reference Online, ”Ordericus Vitalis”) 
120 France (1992), 20 
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Några kloster hade precisterciensiska namn; de som grundats på tidigare bebyggda platser tog 

över de namn som redan fanns. Som exempel kan nämnas Alvastra i Sverige. Andra namn 

gav en latiniserad beskrivning av klostrets fysiska plats. I Skandinavien förekom Nova Vallis 

(Nydala i Sverige) och Insula Dei (Holme i Danmark). Några var ljudmässigt latiniserade 

versioner av de övertagna inhemska namnen, ibland även med en religiös innebörd. Det 

danska klostret Vitskøl, vars namn betyder konfiskerat land, blev Vitae Schola, ett namn som 

uttrycker cisterciensisk andlighet och knyter an till prologen i Den helige Benedictus regel 

som talar om klostret som en skola i Herrens tjänst. Namnet Nova Vallis har ytterligare en 

innebörd som relaterar till moderklostret Clara Vallis (Clairvaux). Det kan också sägas höra 

samman med Cîteauxklostrets latinska namn Novum Monasterium, ett namn som uttrycker 

dess relation till det ”gamla” klostret i Molesme.121 

 

2.12 Cisterciensorden i Skandinavien och Sverige 

2.12.1 Skandinavien 

France skriver att eftersom kristendomen ännu inte hade fått så djupa rötter i Skandinavien 

var det svårt för cistercienserna att få tillräckligt många nya medlemmar. Enligt Exordium 

Magnum var kallelsen till klosterlivet svag i Sverige, det var svårt att rekrytera svenska män. 

Det blev därför nödvändigt för klostrets fortlevnad att det kom munkar från England och 

Tyskland. De flesta abbotar som grundade klostren i Sverige och Danmark var fransmän. 

Efter dessa första utländska abbotar följde munkar som var födda i Skandinavien. Series 

Abbotarum122 för klostret i Sorø på Själland visar att de flesta abbotarna rekryterades från 

klostrets närmaste omgivningar.123 

 Genom dessa utländska abbotar och munkar spreds den tidiga cisterciensiska 

spiritualiteten i Skandinavien, kanske främst den spiritualitet som förknippas med Bernhard 

av Clairvaux. Det kunde vara en direkt influens, eller en influens via de engelska klostren som 

var grundade från Clairvaux. Samtidigt kom de skandinaviska munkarna i kontakt med de 

tankar och influenser som för den tiden var mest framstående inom det kulturella och 

intellektuella livet. Även skandinaviska män som blivit cisterciensmunkar utomlands och som 

kom tillbaka till sitt hemland bidrog till spiritualitetens spridning.124 

 

 

                                                 
121 Den helige Benedictus regel (1991), 54; France (1992), 20ff & 24 
122 Förteckning över klostrets abbotar. 
123 Brilioth (1959), 41; France (1992), 6 & 119 
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2.12.2 Sverige  

Under tiden för den begynnande monarkin i Sverige var det viktigt för kungarna att ha 

kyrkans stöd. I kampen om makten låg det ett stort värde i att vara delaktig i grundandet av ett 

cistercienskloster. Cistercienserna drog nytta av det kungliga stödet som de hade att tacka för 

sin existens i landet och hjälpte i sin tur till att öka monarkins makt. Kungamakten kom i 

kontakt med den romerska kyrkan, dess inflytande och tjänster i en tid då denna kyrka blev 

politiskt alltmer betydelsefull.125 Lejon skriver att de första klostren i Sverige, till exempel 

Alvastra, Nydala, Vreta och Askeby grundades med stöd av politiskt inflytelserika personer. 

Klostren var sedan beroende av den politiska maktens välvilja för att kunna fungera optimalt. 

Även klostrens ödeläggelse på 1500-talet var ett resultat av en kungs politiska vilja, nämligen 

Gustav Vasas.126 

 För att kunna grunda ett nytt cistercienskloster måste munkarna ha ordnat sin 

försörjning. Detta innebar att de var tvungna att ha tillgång till en tillräckligt stor odlingsareal. 

De behövde också ha åtminstone tillfälliga byggnader i vilka de kunde påbörja sitt 

regelbundna monastiska liv. Vad de behövde var alltså en donation. Och det var vad de fick 

vid ankomsten till Sverige. Kung Sverker (ur den sverkerska ätten) och hans drottning Ulfhild 

donerade en av sina gårdar, Alvastra, till munkarna. Brilioth beskriver hur Exordium Magnum 

berättar att drottning Ulfhild av Sverige begärde av Bernhard av Clairvaux att 

cisterciensmunkar skulle sändas till hennes land. Enligt några källor var det drottningens 

morgongåva som nu blev ett cisterciensiskt munkkloster. Ironiskt nog, med tanke på 

cisterciensernas önskan att dra sig undan världen, lades det nya klostret i en trakt som då hade 

den längsta bebyggelsetraditionen i Skandinavien.127 I fråga om egendomar som de första 

klostren erhöll skriver Karlsson att det troligen var kronogods eller jord från kunga- och 

jarlaätters enskilda arvegods som utgjorde dessa donationer.128 

 Den grupp munkar som reste till Sverige från Clairvaux hade en något ovanlig 

sammansättning. Det var egentligen två grupper, ett dubbelkonvent som färdades gemensamt, 

kanske för att bättre klara av den långa och svåra resan. När de nådde Sverige år 1143 delade 

de på sig och bildade Alvastra och Nydala kloster, som således räknas som döttrar till 

Clairvaux. Det sägs att dessa anläggningar grundades på samma dag, på förmiddagen 

respektive eftermiddagen. Det kan ha varit den 6 juni.129 I Kolbaz-annalerna130 står noterat: 
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1143 conventus missus est in Alvastrum et in Novam Vallem. (1143 sändes 
konvent till Alvastra och till Nydala, förf. övers.)131 

 

France hävdar att när munkarna nådde dessa kristendomens utkanter möttes de inte bara av ett 

ogynnsamt väderklimat utan också av ett ogästvänligt religiöst klimat. Befolkningen hade 

tämligen nyligen kristnats och gamla värderingar och inställningar hade fortfarande ett starkt 

grepp om invånarna. Kristna värderingar som cistercienserna förde fram, bland annat 

ödmjukhet, enkelhet och kyskhet, hade i landet endast vunnit gradvisa insteg. Kyrkans 

organisation var outvecklad och låg fortfarande under ärkebiskopsstolen i det danska Lund. 

Enligt Exordium Magnum hade folket hört talas om munkar, men aldrig sett någon.132 Men 

inget går att säga med säkerhet. Vi vet inte mycket om de gamla traditionernas grepp om 

befolkningen vid denna tid och i vilken grad de anammat de nya värderingarna. Munkarna 

hade blivit inbjudna till landet, så det fanns uppenbarligen intresse för deras närvaro och vad 

de förde med sig. Helt okänt var ju inte heller klosterlivet. Nilsson nämner att det redan från 

1100-talets början kan ha funnits benediktinska nunnor i Vreta och ser man till det som är 

Sverige idag existerade det klosterbildningar och liknande gemenskaper i Skåne från 1000-

talets slut.133 

 I Sverige fanns, som tidigare nämnts, fler nunnekloster än munkkloster, ett omvänt 

förhållande i jämförelse med de övriga nordiska länderna. France gör gällande att detta 

berodde på att det monastiska livet gjorde entré senare i Sverige än i Danmark och Norge och 

att de svenska nunneklostren, men inte munkklostren utgjorde en del av den samhälleliga 

strukturen. Pojkar tilläts inte i munkklostren men i nunneklostren uppfostrades unga 

välbärgade flickor. Vissa stannade kvar och blev nunnor.134 

 De cisterciensiska nunnorna blev gynnade i Sverige då det inte fanns så många 

nunnekloster som tillhörde andra ordnar. De blev mottagare av kunglig välvilja; både Vreta 

och Vårfruberga hade kungar att tacka för sin existens. Det förekom att alla sju nunnekloster i 

Sverige nämndes som mottagare av en testamentsgåva.135 Johansson skriver att det var vanligt 

att adelsmän placerade ogifta döttrar i nunneklostren och i samband med detta gjorde stora 

                                                                                                                                                         
Linköpings stift, 51  
130 Kolbaz var det första cisterciensklostret i Pommern (France (1992), 106), och annalerna är deras skrifter om 
verksamheten i klostret. 
131 France (1992), 29f 
132 France (1992), 5 & 28 
133 Nilsson (1998), 114 
134 France (1992), 171 
135 France (1992), 173f; Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, (SDHK)-nr 1427 
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donationer som ingift. De svenska nunneklostren blev på detta sätt mycket rika. 

Anläggningarna placerades närmare befintlig bebyggelse än vad munkklostren gjorde.136 

 

2.13 Tiggarordnar 

Under 1200-talets andra hälft etablerades tiggarordnarna (mendikantordnarna) i Sverige; 

Dominikanorden och Franciskanorden. Ordnarnas intåg medförde, precis som vid 

cisterciensernas intåg hundra år tidigare, att det svenska folket kom i kontakt med 

internationella andliga rörelser, med nya ideal och verksamhetsformer. Gemensamt för de 

båda tiggarordnarna var att bröderna (medlemmarna kallades inte för munkar) inte fick äga 

någonting, de skulle leva på frivilliga gåvor. De förlade sina konvent (deras hus kallades ej för 

kloster) i städerna och var inriktade på utåtriktad verksamhet bland lekmän. De blev ett 

betydelsefullt inslag i städerna, som vid denna tid blomstrade. Många män rekryterades till 

tiggarordnarna, män som annars kunde ha blivit cisterciensmunkar.137 Johansson skriver att 

det fanns vissa spänningar mellan cistercienserna och tiggarordnarna, främst franciskanerna. 

Relationen till Dominikanorden var bättre.138 

 

2.14 Svenska cistercienskloster 

I Sverige ökade antalet munkar snabbt efter det att de första klostren grundats. Det går att ana 

detta genom att titta på när moderklostren grundade döttrar; endast efter sju år fick Alvastra 

ett dotterkloster i Varnhem (1150) och ytterligare tio år senare ett i Saba (1160).139 I Alvastra 

bör antalet munkar ha uppgått till minst 26 när Varnhem grundades, det vill säga det antal som 

krävdes för att grunda ett nytt kloster och samtidigt lämna tillräckligt många munkar kvar för 

att verksamheten skulle kunna fortsätta. Eftersom ytterligare ett dotterkloster grundades ett 

tiotal år senare, måste antalet munkar åter ha ökat till minst 26. Nydala växte troligtvis något 

långsammare; först efter 22 år grundades dess enda dotterkloster, Gutnalia.140 Sammanlagt 

fanns det 14 cistercienskloster inom den medeltida svenska kyrkoprovinsens gränser.141 

France skriver att det föreligger generella svårigheter när det gäller dateringar av 

klostrens tillkomst. Främst beror det på att klostrens grundande bestod av så många viktiga 

moment; donationen, moderklostrets inspektion, biskopens godkännande, den rättsliga 
                                                 
136 Johansson (1964), 74f 
137 Brilioth (1959), 99; France (1992), 141 
138 Johansson (1964), 96 
139 Det sistnämnda årtalet är dock omdiskuterat, se vidare under rubriken Julita/Saba kloster. 
140 France (1992), 137f 
141 Munkkloster: Alvastra, Nydala, Varnhem, Julita/Saba, Gutnalia/Roma (lydde politiskt under Danmark), 
Gudsberga/Husby. Nunnekloster: Vreta, Askeby, Byarum, Vårfruberga/Fogdö, Gudhem, Riseberga, Sko, 
Solberga (lydde politiskt under Danmark). (Lejon (2008), 46) 
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bekräftelsen, uppförandet av byggnader (även de tillfälliga), det inledande konventets 

ankomst (vanligtvis 12 munkar och deras abbot), välsignelse av den nya abboten, invigningen 

av kyrkan, ankomsten av övriga munkar och slutligen inledningen av det egentliga 

klosterlivet. Detta förlopp kan ha tagit flera år i anspråk. Man tycks dock ha varit konsekvent 

då man daterade klostret till den tidpunkt då den ursprungliga platsen togs i bruk, även i de 

fall förflyttningar förekom senare.142 

 

2.14.1 Alvastra kloster 

Klostret i Alvastra grundades 45 år efter Cisterciensorden och dess första kloster. Det 

grundades som nummer 181 av alla cistercienskloster i Europa och som det 40:e utifrån 

Clairvaux. Klostret fick namnet Monasterium de beata Maria de Alvastro. Som grundare 

räknas förstås drottning Ulvhild och kung Sverker I. Biskop Gislo i Linköping hade, i enlighet 

med ordningen i CC, givit sitt samtycke till grundandet och han intresserade sig även starkt 

för Cisterciensorden.143 Klostret var Cisterciensordens främsta i Sverige och betraktades som 

primas. Dess abbot hade en ledande ställning inom den svenska klosterfamiljen och tog emot 

specialuppdrag av Generalkapitlet, exempelvis att vidarebefordra ordensledningens direktiv 

till övriga svenska cistercienskloster. Det var också det rikaste klostret av alla, det innehade 

jord i Östergötland, Småland, Västergötland, Södermanland och på Öland. Vid 

klosteranläggningen fanns det tegelbruk, en kvarn, garveri och fiskdammar. Till klostret hörde 

även stora fiskerättigheter, bland annat i Tåkern och vid Visingsö.144 

 Den andra abboten i Alvastra, Gerhard av Ütrecht, var en av de första munkarna som 

kom till Sverige. Han var munk i Clairvaux när han sändes iväg på den långa resan. När han 

kom till sitt nya hem i Alvastra blev han först cellar och sedan prior, innan han blev abbot år 

1153. Han återvände till Clairvaux på ålderns höst och avled där år 1193. Exordium Magnum 

berättar att Gerhard var högst ovillig att lämna moderklostret, han bad Bernhard av Clairvaux 

att få stanna, men blev tvungen att åka. Han fick dock ett löfte om att en dag få komma 

tillbaka till Clairvaux och att få dö där. Brilioth skriver att Gerhard prisades som ett mönster 

av kristliga dygder och att han fick ett inflytande även utanför klostrets murar.145 

 France refererar till en studie av Dom David Knowles som visar att man, med vetskap 

om antalet munkar i några kloster i England och Frankrike och med kännedom om storleken 

på dessa klosters dormitorier, kan göra en generell uträkning av antalet munkar i ett kloster. 

                                                 
142 France (1992), 37 
143 France (1992), 8; Johansson (1964), 64; Lejon (2005), 51; Karlsson (2006), 181; Ortved (1933), 56 
144 Johansson (1964), 64f & 91f 
145 Brilioth (1959), 41; France (1992), 110 
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Utifrån sitt dormitoriums storlek uppskattas Alvastras antal möjliga munkar till 47. Detta 

stämmer överraskande väl med vad som uttrycks i ett av de mycket få dokumentariska bevis 

som finns; Gustav Vasa nämner i ett brev från år 1529, som handlar om Alvastra klosters då 

aktuella inkomster, att det tidigare funnits 40–50 munkar där.146 

 Klosterkyrkan, som invigdes år 1185, var en treskeppig kyrka av fontenaytypen. Flera 

prominenta personer begravdes här, till exempel Sveriges förste ärkebiskop Stefan, 

ursprungligen alvastramunk, samt Birgittas make Ulf Gudmarsson.147 

 

2.14.2 Askeby kloster 

Askeby grundades av nunnorna i Vreta och nämns för första gången på 1180-talet, i en bulla 

från påven Lucius III. Bullan stadfäster vad klostret äger i Norrköping, nämligen S:t Olai 

kyrka samt några fiskerättigheter. Det officiella namnet var Monasterium Aschbyense. Kung 

Karl Sverkersson ses som den världslige grundaren.148 

 Klostret övertog en befintlig kyrka som blev både klosterkyrka och församlingskyrka 

för Askeby. En del fakta samt praktiska och ekonomiska skäl talar dock, enligt Hellström, för 

att kyrka och kloster planerades som en helhet. Lejon refererar till Nisbeth som pekar på att 

kyrkan och klostret anlades samtidigt. Kyrkan var uppförd under den första halvan av 1100-

talet, i tidig romansk stil. Det var en enskeppig kyrka med tre absider. Kyrkan var vigd till 

både Maria och Olof.149 

 Askeby nådde aldrig samma anseende som sin moder Vreta. Men flertalet testamenten 

ställdes till Askeby, flera stormän begärde sin grav där. Klostret ägde även betydande 

fiskerättigheter. Förutom kyrkan finns det idag inte så mycket kvar av det forna klostret.150 

 

2.14.3 Julita/Saba kloster 

Det kloster som sedermera kom att ligga i Julita låg till en början i Viby nära Sigtuna. Det var 

det första klostret i Svealand och således även det nordligaste i landet. Det är inte helt klarlagt 

när munkarna först kom till platsen.151 Stensland nämner en teori om att klostret grundades av 

munkar från Alvastra som följde med sin broder Stefan till Uppsala då han år 1164 blivit vald 

till Sveriges förste ärkebiskop. Munkarna tros sedan ha fortsatt till Viby där de grundade 

klostret. Klostret förlades nära den sjöled som förband Uppsala med yttervärlden. Det 

                                                 
146 France (1992), 139f 
147 Johansson (1964), 64 
148 France (1992), 172; Johansson (1964), 79; Karlsson (2006), 182; Ortved (1933), 323 
149 Hellström, Sven (1999), ”Kyrkan, klostret och bygden” 13; Johansson (1964), 79; Lejon (2008), 69 
150 Johansson (1964), 80; Lejon (2008), 167 
151 France (1992), 40; Johansson (1964), 71 
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dokument som ger oss upplysningar om donationen som möjliggjorde klostrets existens är 

utfärdat och undertecknat av ärkebiskop Stefan och kung Karl Sverkersson (ur sverkerska 

ätten). Stefan valdes till sitt ämbete år 1164 och Karl Sverkersson dog år 1167, alltså måste 

dokumentet härstamma från tiden mellan dessa år och således måste även klostret ha anlagts 

under denna tid.152 

 Någon gång mellan år 1173 och år 1185 utfärdade kung Knut Eriksson (ur erikska 

ätten) ett gåvobrev där munkarna genom byte erhöll gården Säby i Julita socken. Kungen 

räknas därför som klostrets världslige grundare. Gåvobrevet är signerat av ärkebiskop Stefan 

och är alltså utfärdat före år 1185, hans dödsår. Orsaken till flytten är oklar, men Stensland 

skriver att munkarna kanske inte hade det så väl ställt, eller fruktade konkurrens från 

ärkebiskopsstolen eller från något annat kloster i närheten. Edenheim & Lidén uppger att 

kungen flyttade munkarna för att han ville ha en stödjepunkt i gränstrakterna mellan Götaland 

och Svealand. Vid ankomsten till Säby kan munkarna ha använt kungsgårdens byggnader och 

Julita kyrka, innan de hunnit uppföra den egentliga klosteranläggningen lite längre norrut. 

Kyrkan kan möjligtvis ha varit en kungsgårdskyrka med en präst som kungen avlönade. 

Klostrets slutgiltiga plats kom att bli vid sjön Öljaren, i det stora stråket från Nyköping till 

Hjälmarebygden och också intill vägen mellan Örebro och Strängnäs. Klostrets latinska namn 

blev Monasterium Beatae Mariae de Saba.153 Nilsson skriver att klostret i Julita, trots 

kungens donationer, inte kom att få någon stark ställning. Det omtalas till och med som fattigt 

från 1200-talet och en tid framåt.154 

 Det finns inte mycket kvar av kyrkan och klostret ovan jord. En källare under 

nuvarande Julita gårds södra flygel tros vara kvar sedan klostertiden och bör ha varit en del av 

lekbrödralängan. Nedersta våningen i ett annat hus har definitivt ingått i klosteranläggningen. 

Vad det användes till vet man inte med säkerhet. Skelettdelar har påträffats, sannolikt kommer 

de från klosterkyrkogården.155 

 

2.14.4 Vreta kloster 

Vreta – Sancta Maria de Wretis – var troligtvis det äldsta och definitivt det mest framstående 

och förnämsta av de svenska nunneklostren. År 1162 är det årtal för grundandet som man 

vanligen använder. Kung Karl Sverkersson är grundare, han skänkte även av sin egendom till 
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155 Edenheim & Lidén (1978), 5; Johansson (1964), 72 



 39 

klostret. Kungens syster Ingegerd var den första priorinnan. Sannolikt har det dock långt 

tidigare funnits någon form av klosterverksamhet i Vreta, kanske så tidigt som år 1110, då 

Inge d. ä. och drottning Helena genom betydande donationer av jordgods till kyrkan lade den 

ekonomiska grunden för verksamheten. Nilsson skriver att denna verksamhet, som i likhet 

med de vid kyrkor i det dåvarande Danmark, kom att benämnas ”kloster” och kan ha varit en 

gemenskap av präster.156 

 Klostret fick ett privilegiebrev av kung Johan Sverkersson någon gång mellan år 1216 

och 1222. Då leddes klostret av priorinnan Cecilia. Troligtvis har klostret inledningsvis 

tillhört Benediktinorden. Inte förrän 1248 refererades klostret till som cisterciensiskt och då 

kallades föreståndarinnan abbedissa.157 

 Då klostret grundades övertogs en treskeppig kyrka i romansk stil som var uppförd i 

början av 1100-talet. Vissa ändringar gjordes under 1100- och 1200-talen. Kyrkan blev en 

kombinerad kloster- och församlingskyrka. Efter förändringarna invigdes kyrkan år 1289 av 

Magnus Ladulås. Klostrets vattenledning, med ursprung i 1100-talet, troligtvis landets äldsta 

bevarade, tillverkades av tjärade träramar. Vreta blev med tiden mycket rikt och ägde jord i 

Östergötland, Småland, Södermanland, Uppland och på Öland. Klostret ägde även betydande 

fiskerättigheter.158 

 Klostret brandhärjades i mitten av 1200-talet. Påvliga legaten Vilhelm av Sabina samt 

kardinalen Guido utlovade avlat för dem som, efter att ha ångrat och bekänt sina synder, 

hjälpte nunnorna att bygga upp klostret och kyrkan.159 

 

2.14.5 Vårfruberga/Fogdö kloster 

På Fogdö (på medeltiden en ö, numera fastland) uppstod omkring år 1210 ett, enligt Ortved, 

cisterciensiskt nunnekloster som inledningsvis fick samma namn som ön. Vem som grundade 

klostret eller varifrån nunnorna kom är okänt. Redan på 1160-talet kan det dock ha funnits ett 

nunnekloster på denna plats. Jarlen Sigvard och hans dotter Ingeborg ses som grundare. Det 

första dokumentära omnämnandet sker inte förrän år 1233. På Fogdö fanns på 1100-talet en 

sockenkyrka som var invigd till Petrus ära. Från början kan den ha varit tämligen obetydlig, 

men klostret byggde ut den till en stor och mäktig kyrka. Klostret ägde även Albanuskyrkan i 

Vansö och Mariakyrkan i Helgarö. Omkring år 1290 flyttar nunnorna till en ny plats vid 
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Mälarens strand. Med hjälp av Magnus Ladulås byggdes en ny kyrka där, treskeppig med 

tvärhus och tredelat, rakt korparti. Den gamla kyrkan på Fogdö blev då församlingskyrka, 

dock fortfarande underställd klostret. Klostret ändrade sitt namn till Vårfruberga. Olika 

latinska namn nämns i litteraturen – Mons Sanctae Mariae, Mons beatae Virginis och Mons 

Beatae Mariae Virginis.160 Första gången namnet Vårfruberga förekommer är i ett brev från 

biskop Isar i Strängnäs till ”abbatissam & conventum de monte sancte marie”. Brevet är 

daterat den 14 december 1293.161 Visitator för nunnorna var abboten i Julita.162  

Ortved berättar att det under andra hälften av 1200-talet dök upp ytterligare ett namn 

på klostret; Syctonia eller Setunia. Påven stadfäste år 1288 ”Conuentuj Monasterij de Sictunia 

per priorissam solite gubernari Cisterciensis ordinis Strengenensis dyocesis”,163 alltså ett 

cisterciensiskt nunnekloster i Strängnäs stift, inte Sigtuna i Uppsala stift, som vissa historiker 

hävdat. Ortved skriver också att ett sigill bekräftar att detta namn är ett annat namn för 

klostret i Fogdö.164 

 

3 Undersökning 
3.1 Vad berättar de medeltida breven? 

3.1.1 Om Alvastra kloster 

De bevarade breven från 1100- och 1200-talen som nämner Alvastra eller Alvastra kloster, är 

41 till antalet. I ett av breven nämns klostret genom att abboten i Alvastra uppges vara 

närvarande vid vidimering av en påvebulla. I ett annat brev nämns Alvastra inte vid namn 

(och heller inga andra kloster i denna undersökning) men får ta del av en testamentsgåva av 

Kristina, Johan Elofssons dotter och lagmannen Birger Perssons hustru. Det gäller en 

penninggåva ”till varje övrigt kloster i Sverige”.165 Många brev berättar om donationer av 

egendomar. I flera fall skedde donationen genom testamenten, där donatorn också valde 

gravplats i klostret. Både män och kvinnor utfärdade dessa brev. Som exempel kan nämnas att 

adelsdamen Kristina Fastesdotter donerade en gård som låg i Närke och hon valde också 

gravplats i klostret. I ett annat brev kungör Kristina att abboten, som tack för det gods hon 

skänkt, skall tilldela källarmästaren 16 tön säd så att en donationsmåltid ordnas till hennes 
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minne.166 En man valde också gravplats hos munkarna och skänkte klostret en gård. Han 

skänkte även en ridhäst till abboten för dennes välvilja och vänskap.167 En donation som skett 

genom ett testamente kungörs av kung Magnus av Sverige sedan han fått trovärdiga uppgifter 

om gåvan.168 Även personer av kunglig börd skänkte egendomar till Alvastra kloster, ett brev 

som kung Sverkers dotter Helena har utfärdat finns bevarat.169 Familj och släktingar till män i 

ledande ställning har utfärdat brev med donationer till klostret; Bengta Sunesdotter, hustru till 

Svantepolk, och före detta jarlen Birgers bror Elavus, som också valde att begravas där. 

Kristina, Birger jarls dotter och Magnus Ladulås syster väljer enligt sitt testamente gravplats, 

skänker en gård och anbefaller att hennes årsdag skall firas den 29 augusti. Avkastningen från 

denna gård skall då utbetalas till vederkvickelse för hela konventet, helst skall det handla om 

extra förplägnad.170 En kvinna vill begravas i Alvastra, brevet berättar att hon skänker gård 

och kvarn ”mot delaktighet i och förrättandet av vissa mässor”. En präst samt biskop Henrik 

av Linköping hörde också till donatorerna. En kyrkoherde skänker mark till bröderna i 

Alvastra med förbehållet att få nyttja marken under sin livstid.171 Två brev nämner donationer 

av gård med lös och fast egendom, och gravplats väljs. I det ena fallet kan inte någon arvinge 

återkalla testamentsgåvan och i det andra kan endast munkarna eller hustrun till donatorn lösa 

pantsatt mark. Riddare Bengt Petersson skänker genom sitt testamente en gård med 

tillhörighet, men då måste munkarna betala 100 mark för hans skulder. Om han inte 

efterlämnar barn skall arvingarna betala 100 mark till munkarna.172 Sockenprästen Johannes i 

Lommaryd väljer gravplats och skänker för detta ändamål böcker med mera genom sitt 

testamente.173 Det förekom också att klostret var en part i byte av egendomar. Ett brev 

informerar om att kung Valdemar av Sverige bytt en åtting (en åttondel) mot tre och en halv 

attung174 med abboten och konventet i Alvastra. Ett annat brev talar om byte av gods mot 

gård.175 Biskop Lars i Linköping kungör i ett brev att han önskat återkalla ett tidigare 

jordabyte med klostret, ett byte som tillfogat hans kyrka en förlust. En ny överenskommelse 

har enligt brevet uppnåtts med abboten och konventet, vilket resulterade i att klostret fick 
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behålla ett gods med dess biskopstionde.176 Ett brev talar om försäljning till klostret av en 

kvarn samt av vägen och strömmen från bron till kvarnen.177 Två brev berättar om hur 

donatorer, en man och en kvinna, skänker all sin lösa och fasta egendom till klostret mot att 

de under resten av sitt liv får föda, kläder och annan nödtorft. Breven är kungörelser, det ena 

från Birger jarl och det andra från biskop Henrik i Linköping.178 

 Penninggåvor till klostret förekom också. För Alvastras del finns tre brev bevarade 

som berättar om donationer i form av penningar. I alla dessa brev nämns även ett eller flera 

andra kloster som får ta del av liknande gåvor.179 

 Munkarnas lantgårdar gränsade förstås till andra gårdar och det uppkom tvister om 

gränsdragningar. Det finns tre brev som berättar om hur bråk om gränser lösts, ibland med 

hjälp av kungen, ärkebiskopen eller häradshövdingen. Ett brev talar om hur munkarna själva 

kommit överens med den andra markägaren, adelsman Dan Johansson.180 

 Tre brev till bland annat abboten i Alvastra från två påvar, Gregorius IX och Alexander 

IV, finns bevarade. Två av dem rör en biskopsavgång och den efterföljande tillsättningen, det 

tredje är en förmaning om att använda kyrkostraff181 för att stoppa ”nobiles” och andra 

lekmäns i Linköpings stift påstådda övergrepp mot kyrkorna och deras personal.182 

 Också abboten skrev brev och det finns tre bevarade från denna tidsperiod. I två av 

dem intygar abboten ett gammalt förbud mot kvarnbygge på en särskild plats. Det tredje är ett 

brev till biskopen och kapitlets kaniker i Linköping.183 

 Genom ett brev kungörs att kung Magnus av Sverige fritagit allt gods som tillhör 

Mariakyrkan i Alvastra från all kunglig rätt och han tar också klostret och munkarna under sitt 

beskydd. Han ber även sina efterträdare att göra sammalunda. Ett annat kunglig brev rör 

vidimering av påvebulla.184 

 

3.1.2 Om Askeby kloster 

De brev som är aktuella för denna undersökning och som nämner Askeby och Askeby kloster 

är betydligt färre till antalet än de för Alvastra, de är inalles tio stycken. Alla utom ett avser 
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penningdonationer. Som exempel kan nämnas brevet utfärdat av kaniken Stenar i Linköping. 

Han hade tidigare deponerat 200 mark penningar hos nunnorna i Askeby. Enligt sitt 

testamente lämnar han sex av dessa mark till klostret. Lagmannen i Värend, Nils Sigridsson, 

väljer i sitt testamente gravplats i Askeby, intill sin hustru. I samband med detta skänks 20 

mark lödigt silver, som dock skall förvaltas och fördelas av hans testamentsexekutorer.185 

 

3.1.3 Om Julita/Saba kloster 

För Viby/Julita/Saba och Viby/Julita/Saba kloster finns det 32 bevarade brev från 1100- och 

1200-talen. Flertalet av dessa är kungliga brev. Åtta stycken är från 1100-talet och kung Knut 

har utfärdat alla utom ett, som är utfärdat av ärkebiskop Stefan. Det tidigaste dokumentet rör 

Viby kloster och behandlar en tvist mellan en ”åt Gud vigd” kvinna, Doter och hennes ende 

son Gere. Tvisten rör egendomar. Ärkebiskop Stefan avgör denna tvist så att sonen erhåller 

Doters alla gårdar, förutom gården Wicbu (Viby), som skulle behållas i klosterbrödernas 

ägo.186 Kung Knut Eriksson utfärdade vid något tillfälle mellan år 1167 och 1185 ett 

skyddsbrev till Viby kloster. Han utlovar där på förhand kunglig hämnd mot den som kränker 

klostret och dess egendomar. I detta brev nämns också att klostret får en årlig avkastning på 

en mark, vars givare är ärkebiskop Stefan.187 Ett brev kungör ett jordbyte mellan Viby och 

Säby. Klostret avstår därmed från flera av sina gårdar, varav Viby är en. Knut Eriksson blir 

upptagen i klostrets brödraskap och munkarna gör honom delaktig i sina böner och sin 

gudstjänst. Kungen förklarar sig vara det nya klostrets skyddsherre och grundare.188 De övriga 

kungliga breven är kungörelser och bekräftelser rörande donationer av fiskerättigheter, ”bol”, 

samt försäljning och donation av egendom till munkarna.189 Både kung Erik och kung 

Magnus tar klostret i beskydd. Kung Magnus beviljar även klostret frihet från kungliga 

avgifter samt vidimerar och stadfäster den forne kungen Knuts gåvobrev med del av 

fiskerättigheter.190 

 Det skänktes förstås också egendomar till munkarna i Julita av icke-kungliga personer, 

med eller utan förbehåll. En man kungör i ett brev att han skänker en gård med en ö och 

övriga tillhörande ägor. Det framgår att ingen, inte ens hans arvingar, får bestrida denna gåva. 

Filip Elofsson, brorson till Birger jarl, skänkte ett torp för sin i klostret begravde sons 

                                                 
185 SDHK-nr 1512 & 1840 
186 SDHK-nr 200 
187 SDHK-nr 213 
188 SDHK-nr 214 
189 SDHK-nr 214 & 216 & 217 & 218 & 219 & 284 
190 SDHK-nr 322 & 1092 & 1166 & 1351 
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själsfrid.191 En gård skänktes med all lös och fast egendom. Adelsman Birger Tomasson 

fastställer i ett brev att han skänker hela sin del i Luckestad i Örberga socken i Östergötland 

och det uppges också att Birger själv trätt in i klostrets brödraskap. Riksrådet Lars Boberg 

skänkte en äng som hört samman med en tidigare skänkt kvarn och en åkerlapp.192 I ett brev 

kungör riddare Harald Gudmundsson att han skänker två gårdar till klostret, men dessa får ej 

säljas av abbotarna, varken den nuvarande eller framtida. Gårdarna skall avsättas till 

kyrkobyggnaden och till konventets bruk och underhåll. I donationen ingår även 

kyrkoinventarier, bland annat ett altare och prästkläder. Inte heller dessa får säljas. Hans 

hustru Kristina skänker en nattvardskalk.193 Riksråd Anund Haraldsson valde gravplats intill 

sina föräldrar i Julita kloster och testamenterade därför, med vissa icke nämnda villkor, 

gårdar, mark och kvarnar till klostret.194 Det finns bevis för att också kvinnor skänkt gårdar 

till Julita kloster. En kvinna testamenterade sin gård med förbehållet att munkarna varje år 

skulle ersätta henne med sex mark i gångbart mynt, då kunde de göra vad de ville med 

gården. Ingegerd Olofsdotter, som är änka efter Anund Haraldsson, skänker genom sitt 

testamente en gård med all lös och fast egendom med villkoret att det i veckan efter den 

helige Olofs dag ordnas en årlig donationsmåltid för konventet samt dödsmässor för hennes 

make samt dennes och hennes föräldrar, så länge hon lever. Hon önskar ett anniversarium195 

efter sin död.196 Penningdonationer nämns i två brev, båda riktade även till andra kloster.197 

Ett brev kungör ett jordabyte; abboten och konventet fick en gård, en kvarn och en porstäkt, 

riksrådet Lars Boberg mottog en annan gård med all lös och fast egendom.198 

 Det finns ett brev bevarat som skickats från påven Nicolaus IV till abboten i klostret. 

Brevet har även andra adressater. Det rör valet av ärkebiskop i Uppsala.199 Biskop Vilhelm av 

Sabina, som även var påvlig legat, skrev till abboten och konventet i Julita och bekräftade att 

klostret och alla dess gods, egendomar och ägodelar stod under påvens beskydd.200 I ett brev 

tilldelar biskop Anund i Strängnäs abboten och munkarna i Saba/Julita kloster, på inrådan av 

och med samtycke av sitt kapitel och Julita kyrkas patroner, kyrkan i Julita. Han önskar att 

kyrkan hädanefter skall styras av klosterbröderna eftersom biskopen hört att kyrkoherdarna i 

                                                 
191 Ortved (1933), 262; SDHK-nr 521 & 812 
192 Ortved (1933), 264f; SDHK-nr 1231 & 1478 & 1682 
193 Ortved (1933), 262; SDHK-nr 899 
194 Ortved (1933), 264; SDHK-nr 1514 
195 En årlig gudstjänst, en ihågkommelse av en avliden välgörare. (Ortved (1933), 71) 
196 Ortved (1933), 264; SDHK-nr 1260 & 1517 
197 SDHK-nr 1427 & 1573 
198 SDHK-nr 1758; Ortved (1933), 265 
199 SDHK-nr 1484 
200 SDHK-nr 609 
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Julita, där klostret ägde många gods, brukat angripa och otillbörligen ofreda cistercienserna. 

Biskopen skall dock behålla rätten till alla kyrkliga avgifter. I ett senare brev vidimerar biskop 

Isar sin företrädares ovan nämnda gåvobrev, som hjälp till konventet och som stadfästelse av 

gåvan.201 

 Ett brev från abboten Nils finns bevarat. Det är en kungörelse om att konventet varit 

tvungna att sälja en gård till nunnorna i ”Syctonia” (troligtvis Vårfruberga, förf. anm.), detta 

på grund av fattigdom. I ytterligare två brev nämns abboten Nils i Julita i vilka han 

tillsammans med biskop Lars i Linköping vidimerar kung Magnus vidimering av en 

påvebulla.202 

 

3.1.4 Om Vreta kloster 

De brev som undersökts när det gäller Vreta och Vreta kloster är 31 stycken. De flesta av dem 

berör penningdonationer. Vid flera tillfällen testamenteras pengar till Vreta kloster och 

samtidigt till andra kloster och konvent. I ett brev överlåter riksrådet och lagmannen 

Svantepolk Knutsson inkomster om elva tön och elva öre penningar till abbedissan Katarina 

och hela konventet i Vreta.203 

 Klostret erhöll även egendomar, med eller utan förbehåll. Gårdar skänktes, en av 

Bengt Magnusson, Östergötlands lagman. I ett brev står det uttryckligen att donationen 

omfattar tillhörande ägor.204 Personer av kunglig börd eller släktingar till stormän hör också 

till donatorerna; Folke jarls son Sune och kung Sverkers dotter Helena avsade sig allt som 

genom arvsrätt tillhört dem i Kimstad och skänkte detta till Vreta kloster.205 Ett brev är en 

kungörelse att ett skänkt gods för evigt skulle tillhöra klostret, med förbehållet att det var 

möjligt för donatorns arvingar att de när som helst skulle kunna återköpa det för 24 mark 

gängse mynt.206 Lagmannen i Värend, Folke Karlsson, skriver i sitt testamente att om han dör 

utanför Småland väljer han gravplats i Vreta och skänker därför en gård med tillhörande ägor. 

I ett senare brev kungörs att tre personer avhänt sig och sina arvingar denna av Folke skänkta 

gård och i laga ordning överlämnat den till klostret.207 Två brev rör byte av egendomar. Det 

ena berättar att Birger jarls bror Elof tar tillbaka en gård som hans son skänkt till klostret och 

                                                 
201 SDHK-nr 1241 & 1811 
202 SDHK-nr 1123 & 1655 & 1656 
203 Ortved (1933), 490; SDHK-nr 1222 & 1238 & 1362 & 1427 & 1573 & 1600 & 1809 
204 Ortved (1933), 28; SDHK-nr 895 & 1461 
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206 SDHK-nr 1735 
207 SDHK-nr 1206 & 1290 
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istället ger konventet två kvarnar.208 Ytterligare två brev rör egendomar som skänkts till 

klostret i samband med döttrars inträde i detsamma, bland annat är det en åtting på Öland som 

givits som gåva. Det ena av dessa brev är en kungörelse från kung Magnus, att abbedissan 

Katarina låtit två kvinnor inträda i klostret på inrådan av kungen och hans bror biskop Bengt i 

Linköping. Detta inträde befanns också vara legitimt. Den ena kvinnans far skänkte en åtting 

till klostret som testamentsgåva.209 

 En rättstvist omtalas i ett brev, utfärdat av biskop Lars i Linköping till alla som håller 

ting i Skänninge. Det gäller en tvist mellan klostret i Vreta och en man vid namn Johannes om 

ett gods som en av nunnorna i klostret, med sina arvingars samtycke (enligt vad man berättat 

för biskopen), skänkt till klostret. Biskopen hade dömt till förmån för klostret och befaller att 

ingen lägger sig i rättsprocessen förrän den genom domslut avgjorts inför kungen, 

ärkebiskopen och nämnde linköpingsbiskop.210 

 Även rikets kungar och deras män har varit inblandade i ärenden som rör klostret, 

vilket flera brev berättar. Kung Johan (troligtvis Sverkersson) återlämnar en gård som 

undanhållits klostret och han tar den och klostrets alla tillhörigheter under sitt beskydd. Kung 

Valdemar fritar klostret och dess gårdar och landbor från kunglig uppbörd och ger 

uppbördsrätterna till priorinnan. Kung Birger av Sverige kungör att han tar abbedissan och 

konventet i sitt beskydd, tillsammans med alla gods, deras förvaltare och landbor. Han befriar 

dem även från kungliga skatter och avgifter.211 Birger jarl bekräftar och stadfäster en donation 

till klostret i samband med en kvinnas inträde i konventet. Kungens marsk Tyrgils Knutsson 

skriver att spannmålsgengärd212 och kungliga avgifter inte kommer att tas ut från abbedissans 

i Vreta gods.213 

 Det finns två bevarade brev som utfärdats av påven Gregorius X. Det rör sig om ett 

skyddsbrev och ett där innehållet inte är känt. Troligtvis är de ställda till klostret i Vreta. 

Skriften är i dessa båda brev nästan och delvis utplånad.214 Den påvliga legaten kardinal 

Guido uppmanar i ett brev alla kristna i Sverige att bistå cistercienssystrarna i Vreta med 

återställandet av deras kyrka. 100 dagars avlat utlovas till dem som ställer upp på detta.215 

 Biskop Vilhelm av Sabina kungör i ett brev (utfärdat i Skänninge år 1248, troligtvis 

                                                 
208 SDHK-nr 813 & 1680 
209 SDHK-nr 848 & 1454 
210 SDHK-nr 1756 
211 SDHK-nr 342 & 644 & 1707 
212 Gengärd är den del av spannmålen som ett område på landsbygden under medeltiden skulle ge till kungen 
eller någon av hans ämbetsmän. (Svenska Akademiens ordbok, SAOB) 
213 SDHK-nr 832 & 1661 
214 SDHK-nr 938 & 939 
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vid eller i samband med Skänninge möte) att han beviljar 40 dagars avlat för alla som bistår 

abbedissan och de övriga nunnorna i klostret med allmosor och stöd vid uppbyggandet av det 

nedbrunna klostret.216 Biskop Brynolf i Skara kungör i ett brev att han efterskänker 40 dagars 

botfasta årligen för dem som besöker jungfrukyrkan vid Cisterciensordens nunnekloster i 

Vreta, eller för dem som ger nunnorna där en hjälpande hand på årsdagen av kyrkans 

invigning samt på flertalet uppräknade helgdagar.217 Biskop Lars i Linköping kungör sitt och 

kyrkans beskydd över klostret, och biskop Henrik vidimerar kung Valdemars öppna brev 

rörande klostrets fri- och rättigheter.218 Ytterligare ett brev från prästerskapet i Linköping är 

från kaniken Peter som genom sitt testamente skänker ett gods med villkor att det skall läggas 

till ett prebende219. Den som tillträder detta prebende måste betala sex lödiga mark till 

priorinnan och konventet i Vreta (samt till bröderna i Söderköping).220 

 

3.1.5 Om Vårfruberga/Fogdö kloster 

Breven från 1100- och 1200-talen som har bevarats när det gäller Vårfruberga/Fogdö och 

Vårfruberga kloster/Fogdö kloster är 23 till antalet. Som för de andra klostren rör de flesta av 

dessa brev egendomsdonationer. En kvinna skänker genom sitt testamente två markland med 

byggnader och Lars Boberg som har låtit sin dotter inträda i klostret skänker sin egen gård.221 

En man skänker som testamentsgåva en gård med all lös och fast egendom förutom en mark 

penningar och en ko. Gården ligger i Västergötland. Mannen väljer samtidigt sin gravplats i 

klostret. Ett brev berättar om en man som skänker en gård som gottgörelse, för att ha levt 

samman med sin hustru innan de fått kyrklig dispens. Han väljer samtidigt gravplats i sina 

föräldrars grav som finns hos nunnorna i Vårfruberga.222 Biskop Kol i Strängnäs kungör att 

hans sven testamenterat en gård med alla tillhörande ägor och att denna gåva ej får hindras 

eller återkallas av någon arvinge. Jarlen Knuts dotter Cecilia skänker sin son Birgers gård 

(han får en annan som kompensation) till nunnorna. Cecilia väljer även sin gravplats i 

klostret.223 Byten av egendomar har förekommit. En man och hans hustru kungör att de till 

abbedissan bytt bort sitt gods och sina övriga ägor i Södermanland, flera gårdar och ägor 

räknas upp. Dock framkommer inte vad de fått som inbyte. I ett annat brev berättas om en 

                                                 
216 SDHK-nr 610 
217 SDHK-nr 1464 
218 SDHK-nr 808 & 1603 
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220 SDHK-nr 896 
221 SDHK-nr 1346 & 1844 
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kvinna som bytt jord med priorinnan M. i Fogdö (Vårfruberga).224 

 Penningdonationer förkommer förstås, de flesta nämns i brev eller testamenten 

tillsammans med andra kloster, brev som redan nämnts i denna undersökning. En kvinna 

skriver i sitt testamente att hon väljer gravplats hos nunnorna och för detta skänker 20 mark 

silver samt altarbeklädnad och prästskrud av brokadsiden.225 

 Klostret köpte och sålde mark, tre brev berättar om detta. En man har sålt ett öresland 

och fem penningland till nunnorna. Abbedissan och konventet har sålt ett halvt markland jord. 

Abbedissan K. i Vårfruberga kungör i ett brev att hon i samråd med sitt konvent sålt mark till 

systrarna i Sko, för ett skäligt pris.226 

 Tre kungar, Valdemar (tillsammans med Birger jarl), Magnus och Birger, har alla 

skrivit skyddsbrev till klostret och samtidigt beviljat frihet från kungliga avgifter och 

skatter.227 

 Påven Nicolaus IV skriver till priorinnan och konventet i Fogdö/Vårfruberga, och ger 

dem tillstånd att utkräva, mottaga och behålla fast och lös egendom som enligt lag annars 

skulle ha tillfallit nunnorna om de förblivit världsliga personer. Förläningar är dock 

undantagna från detta tillstånd.228 

 Både biskop Anund i Strängnäs och biskop Isar i samma stift har utfärdat skyddsbrev 

för klostret.229 Ärkebiskop Olof i Uppsala samt biskoparna Bengt i Linköping, Stenar i Skara, 

Magnus i Västerås och Thorgill i Strängnäs, tar alla priorinnan Margareta och hennes nunnor i 

beskydd samt deras nuvarande ägodelar Peterskyrkan, Albanuskyrkan, Mariakyrkan och 

gårdar med skogar och ängar. Det gäller även allt de kommer att äga i framtiden. Den som 

bryter mot detta och ofredar nunnorna hotas med gudomlig vedergällning och bannlysning.230 

 

3.1.6 Övrigt 

Tretton brev, alla testamenten, nämner frigivning av trälar. Det förekommer i alla kloster utom 

i Julita/Saba. En del trälar nämns vid namn. Främst gäller det frigivning av donatorns samtliga 

trälar, vid enstaka tillfällen endast ett visst antal.231 
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3.1.7 Sammanfattning 

Undersökningen av innehållet i de bevarade medeltida breven ger information om klostrens 

kontakt med omvärlden. De flesta breven avsåg donationer av egendomar, i några fall 

fiskerättigheter, till klostren. I vissa fall framkommer klart att de donerade egendomarna låg 

långt bort från klostret. Donationerna gjordes av både män och kvinnor, ofta genom 

testamenten, ibland utan (kända) förbehåll men också med förbehåll. Villkoren för donationen 

kunde exempelvis vara att donatorn önskade gravplats i klostret, vid några tillfällen bredvid 

någon tidigare avliden släkting. Män önskade gravplats i munk- eller nunnekloster och 

kvinnor önskade gravplats i nunne- eller munkkloster. Donatorer kunde även vilja att med mat 

och kläder av konventet bli försörjd på sin ålders höst, att själv få nyttja den skänkta 

egendomen under sin livstid, eller att måltider, dödsmässor eller anniversarier skulle hållas för 

dem. Ingiften, donationer i samband med döttrars inträden i kloster, omnämns också. Det 

berättas också om att egendomar byttes mellan klostret och andra markägare. Tämligen 

många brev bar även löften om penningdonationer, de flesta utan förbehåll. Även andra gåvor 

har skänkts; till exempel böcker, altare, altarbeklädnad, prästskrudar och till en abbot en 

ridhäst, som vänskapsgåva. En gåva skänktes som gottgörelse för en begången synd. 

Donatorerna var av kunglig eller adlig börd, de var jarlar, riksråd, lagmän eller riddare. Det 

fanns också biskopar och sekulära präster bland donatorerna samt namngivna personer vars 

sociala status ej framgår. I breven omnämns även rätts- och gränsdragningstvister.  

 Kungar i det dåvarande riket (både ur den sverkerska ätten och den erikska ätten) 

utfärdade skyddsbrev till de olika klostren samt kungörelser om frihet från kungliga avgifter. 

En av kungarna upptogs även i munkarnas brödraskap, så även en adelsman.  

 De lokala biskoparna, men även biskopar från andra stift än det klostret tillhörde, 

utfärdade skyddsbrev, avlatsbrev samt löfte om efterskänkning av botfasta. Kyrkoprovinsens 

förste ärkebiskop var både medlare i en tvist vars lösning möjliggjorde ett klosters existens 

och donator till samma kloster. Biskoparna sände även ut vidimeringar av påvebullor. Ett 

biskopsbrev visar tydligt att det fanns en schism mellan ett kloster och en närliggande 

församlingskyrka. 

 Också påvar och påvliga legater skrev brev till de svenska cisterciensklostren. De 

innehöll förmaningar, redogörelser och förutsättningar för biskopsval, tillstånd att äga 

egendom samt uppmaningar till allmänheten att hjälpa systrarna i Vreta efter en brand i 

klostret. Skyddsbrev från påvestolen har utfärdats. Ett påvebrev ger en priorinna och hennes 

konvent tillstånd att utkräva och behålla egendom som skulle ha tillhört nunnorna om de 

förblivit världsliga personer.  
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 De brev som bevarats och som skrevs av abbotar och abbedissor avsåg försäljning av 

egendomar. Ett par brev rör sig om köp som klostren gjort och de är utfärdade av säljaren. 

Tvister angående gränsdragningar och en rättstvist omnämns i ett par brev. I flera brev 

uttrycktes även utfärdarnas vilja att frige trälar.  

 Undersökningen av brevens innehåll ger också viss information om hur kontakterna 

med omvärlden kunde leda till brott mot det som Cisterciensorden och dess regler föreskrev. I 

de grundläggande principerna från år 1134 är fastställt att klostrens självförsörjning skulle 

möjliggöras genom nyodling och egendrift av donerade skogs- och betesmarker, ängar och 

hedar. I de aktuella donationsbreven framkommer dock att gåvan ofta omnämns som ”gård”, 

ibland med ”lös och fast egendom”. Även ”mark”, ”kvarnar” och ”fiskerättigheter” omnämns. 

RB säger att ingen munk får äga något personligt, alla egendomar och tillhörigheter är 

gemensamma. Det nämns i ett av breven att till abboten i Alvastra skänks, för hans välvilja 

och vänskap, en ridhäst.  

 I denna undersökning behandlas både munk- och nunnekloster. I det föreliggande 

källmaterialet framkommer skillnader mellan dessa endast i fråga om några företeelser. 

Sålunda har till munkklostren donatorerna ställt villkor för sina gåvor som de ej gjort till 

nunneklostren; de önskar anniversarier, pitancier (se nedan) och försörjning på ålderns höst. 

Brödraskap har ingåtts endast i munkkloster. Påvebreven till munkklostren innehåller 

förmaningar och information om biskopstillsättningar, påvebreven till nunneklostren 

innehåller löften om beskydd och avlatsbefrielse till den som hjälper till vid en 

återuppbyggnad av Vretas klosterkyrka efter en brand. I breven som avser nunneklostren 

nämns ingiften vid några tillfällen. I några brev ger biskopar beskydd till nunnekloster, något 

som de av de undersökta breven att döma, inte gör till munkkloster.  

 

3.2 Vad uppges i litteraturen? 

I den sekundära litteraturen återfinns information som både upprepar och ger en tydligare bild 

av innehållet i de undersökta medeltida breven. En del fakta är således desamma som i breven 

och de kommenteras ej ytterligare. Uppgifter som kompletterar brevinnehållet och uppgifter 

som förklarar ovan nämnda företeelser i sin kontext behandlas i det följande.  

 De flesta av de bevarade medeltida breven avser donationer av egendomar. Nilsson 

framhåller att trots att klostren efter hand kom att besitta en ansenlig mängd egendomar, 

kunde de inte brukas effektivt, eftersom de var geografiskt spridda och därför svåra att 
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utnyttja ändamålsenligt.232 Parikh lämnar en redogörelse för egendomsdonationer till Vreta 

kloster samt deras köp och byten. Hon menar att kvinnliga kloster konsekvent prioriterade en 

centraliseringsprincip i sin förvaltning och att godskonglomerat skapades.233 Karlsson tar upp 

hur förhållandet mellan kanonisk rätt och de svenska inhemska lagarna och sedvänjorna 

påverkade donationerna till klostren. Under den tid då de första cisterciensklostren etablerades 

i Sverige (fram till 1200-talets början), var den kanoniska rättens stadgande om kyrkor och 

kloster som juridiska personer, med rätt att behålla/erhålla fullständigt ägande till donerat 

gods även efter donatorns frånfälle, inte accepterad i landet. I Sverige gällde nämligen att fast 

egendom tillhörde familjen/ätten och kunde inte tas ifrån den permanent, i alla fall inte utan 

hela ättens godkännande. Denna skillnad i tanke om ägandet ledde till rättstvister. I 

Östgötalagen och Gotlandslagen från 1200-talet märks dock en viss förändring, i riktning från 

de inhemska lagarna och sederna, mot den kanoniska rättens stadgar.234 

 När det gäller fattigdomslöftet skriver Lejon i sin bok om Askeby kloster, att tanken 

bakom detta klosterlöfte var att egendom tillhörde alla i klostret, gåvor skulle tillfalla den 

gemensamma kassan. Utvecklingen kom dock istället att medföra att man skilde på ägande- 

och nyttjanderätt. På detta vis kunde avkastningen från en gård tillfalla ett ämbete eller en 

enskild nunna.235 

 En begäran om gravplats i klostren var, som vi har sett, vanligt förekommande. År 

1152 bestämde Generalkapitlet att endast kungar, drottningar, ärkebiskopar och biskopar fick 

begravas i kyrkan. Under 1200-talet blev det vanligare med begravning av lekmän på 

klostrens kyrkogårdar. Annat som var vanligt förekommande i svenska cisterciensklostren var 

så kallade pitancier för konventen. Sådana innebar att en donation påbjöd att munkarna (eller 

nunnorna) skulle få extra förplägnad i form av ägg, mjölk, mjölkprodukter eller fisk på dagar 

som donatorn i sitt testamente hade bestämt.236 

 En förmån som efterfrågades var broderskap. Det innebar att en världslig person fick 

samma rättigheter till förböner som en av klostrets egna. Sekulära präster och domkapitel har 

ofta stått i broderskapsförhållande till något cistercienskloster.237 

 Att donera till ett kloster innebar inte bara att man donerade egendomar. I det 

medeltida Europa och även i Sverige uppfattades det som en gåvohandling att placera en son 

eller dotter i ett kloster. Inträdeshandlingen visar att både dottern eller sonen och den 
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medföljande jorden var en del i gåvan.238 Ortved skriver om Askeby att klostret fick många 

vänner som visade sin hängivenhet genom att ge gåvor. De satte sina döttrar i klosterskolan 

och lät dem (eller också sig själva) senare inträda som nunnor i klostret.239 

 Det finns ett par kända händelser som berättar om nunnerov, alltså särfall i relationen 

mellan klosterfolk och världen utanför. Helena, dotter till kung Sverker II Karlsson och hans 

danskfödda drottning Benedikta, uppehöll sig i Vreta kloster för säkerhets skull, under den tid 

fadern var ute och krigade. Men år 1210 bröt sig Sune, sonen till en slagen man, in i klostret, 

rövade bort Helena och gifte sig med henne. År 1287 eller 1288 blir Ingrid, dotter till riksråd 

och lagman Svantepolk Knutsson, bortförd från klostret av riddare Folke Algotsson som var 

bror till skarabiskopen Brynulf. Ingrid blev förd till Norge där paret vigdes samman. Ingrid 

och hennes syster Katarina hade blivit satta i klostret som barn för att uppfostras.240 

 Vi har tidigare i undersökningen sett att kungar givit beskydd åt kloster och även sökt 

sig till deras gemenskap. Ortved berättar om hur praktisk omsorg även kunde komma från 

munkarna. Kung Sverker blev mördad på väg från Alvastra till V. Tollstads kyrka på 

julmorgonen år 1156. Cisterciensmunkarna reste ett gravkapell vid mordplatsen, där kungen 

bisattes. Ytterligare två eller tre sarkofager av kalksten har varit placerade där. Från 

gravkapellet har kvarlevorna blivit överflyttade till Alvastra klosterkyrka, någon gång mellan 

år 1185 och 1240.241 Nilsson hävdar dock att uppgiften om Sverkers grav är trolig men kanske 

inte helt säker.242 

 Enligt Nilsson följer mönstret i Askeby för anknytning till olika sociala skikt i 

samhället det som fanns i Vreta; under 1100-talet var det kungliga personer som stödde 

verksamheten, från 1200-talets första hälft får man stöd från stormannaätter med anknytning 

till kungamakten.243 

 Ortved skriver att de svenska cisterciensiska abbotarna inte blandade sig i politiken, 

men från och till använde kungar dem som rådgivare. Cisterciensiska munkar kom att beträda 

flera av landets biskopsstolar och påven utnyttjade cistercienser för viktiga uppgifter. Strider 

mellan cistercienser och biskopar eller sekulära präster förekom mycket sällan.244 

 Johansson skriver att det svenska prästerskapet tycks ha betraktat Cisterciensordens 

kloster med vördnad och omtanke. Uttalandet grundar sig på att församlingspräster har gjort 
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donationer till klostren. Johansson hävdar att sekulära präster har gått in som munkar i 

cistercienskloster. Också stiftstyrelser har haft en goda relationer med cisterciensklostren. 

Biskoparna i de olika stiften har utfärdat skyddsbrev och de har även avstått från tionden i 

trängda lägen.245 

 Prästerna som fanns i klostren var åtskilda från det sekulära prästerskapet. De fick inte 

förrätta gudstjänst, mässa eller förvalta sakramenten i varandras kyrkor. De flesta svenska 

cistercienskonvent har dock haft själavård utanför klostret.246 I vissa fall var man nog tvungen 

att samarbeta på olika sätt. Kyrkan i Askeby var ju också en församlingskyrka, så den måste 

ha en sockenpräst, som stiftsbiskopen utnämnde och avsatte.247 

 Det fanns även ett samspel mellan klostren och omvärlden när det gällde liturgin. Den 

cisterciensiska liturgin påverkade de svenska stiftsliturgierna och cisterciensliturgin tog emot 

influenser från svensk församlingsliturgi. Detta var delvis ett resultat av att sekulära liturgiska 

handböcker donerades till klostret. Många av dessa handböcker kom troligen från donatorns 

huskapell.248 

 Av innehållet i några av de medeltida breven har framkommit att några kloster sålt och 

köpt mark. Det tyder på att pengar hanterats i klostren. Götlind nämner att ett stort myntfynd 

gjorts i Alvastra. Ungefär 1250 medeltida mynt från mitten 1100-talet och framåt har hittats, 

många av dem i själva klosterkyrkan. Detta fynd pekar på en intensiv handelsverksamhet i 

och omkring klostret.249 Enligt Parikh har Vreta kloster fungerat som kreditinstitut. De lånade 

ut pengar till behövande, utan sociala åtskillnader. En god säkerhet krävdes dock, vilket 

gjorde denna tjänst i praktiken oåtkomlig för många låntagare in spe.250 

 

3.3 Varför donera – och vad? 

Varför valde då män och kvinnor under medeltiden att gynna de cisterciensiska klostren? 

Varför valde man att begravas där och varför önskade man dödsmässor och anniversarier? 

Synen vid tiden omkring år 1100 var att den andliga verksamhet som klostren hade att utföra 

var att bedja för levande och döda, samt att celebrera mässor, inte minst för de dödas själar.251 

Cisterciensiska förböner var eftersträvansvärda. De som utfärdade sina testamenten och 

efterfrågade munkarnas böner förväntade sig att få syndernas förlåtelse och själens frälsning. 
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Det kunde gälla egna synder men även hustruns, barnens eller andra närståendes synder. 

Frigivning av slavar och givande av allmosor till de fattiga var en del av själagåvan.252 Alla 

donationer till kloster var i princip själagåvor, oavsett vilken gåva man räknade med att få i 

retur – materiella eller andliga omsorger. Motgåvan kunde även bidra till ihågkommelse bland 

de levande.253 

 När en sekulär kvinna som levde på medeltiden gifte sig fick hon med sig en hemgift. 

Den var en del av kvinnans arvsandel och bröts därför inte helt ur kvinnans släkts kontroll. En 

inträdesdonation till ett kloster, en ingift, bröts däremot för alltid ur släktens sfär. Kommande 

arvingar fråntogs all rätt till egendomen. Trots detta ekonomiska bortfall kunde ingiften 

medföra sociala, religiösa och politiska fördelar.254 Gåvan till ett kloster gav motgåvor; 

givaren fick efter sin död böner och mässor lästa för sin själ. Men gåvan förväntades även 

medföra motgåvor från Gud eller hans helgon redan i jordelivet. Marcel Mauss använder 

begreppet ekonomisk teologi, Andersson vill gärna vända på detta begrepp och tala om 

teologisk ekonomi. Klostren var en viktig del i det aristokratiska samhället. En god relation till 

Gud ökade chanserna till ett gott jordeliv. Att insätta en dotter i ett kloster var en prestigefull 

gåva och donatorn fick en privat förebedjerska. Då munkarna och nunnorna stod helgon och 

Gud närmast var det av stor betydelse att upprätta personliga band med ett kloster, detta 

genom olika typer av gåvor. Gåvan fick även sociala konsekvenser. Att ha en dotter i ett 

kloster ökade faderns status och anseende.255 Andra goda resultat kunde komma av att placera 

döttrar i kloster. Som exempel kan nämnas att Svantepolk Knutssons båda två döttrar blev 

abbedissor i Vreta. Tillsammans styrde de en av landets mest prestigefyllda institutioner i över 

50 år. Att upprätta en relation till ett kloster genom att insätta en dotter kunde även skapa 

positiva relationer till andra släkter som ingivit döttrar till kloster. Denna relation kan liknas 

vid den som uppstod mellan släkter vid äktenskap.256 Det verkar ha varit mer ovanligt att 

söner överlämnades till ett liv som munk. Andersson påpekar att i det bevarade källmaterial 

som rör svenska cistercienskloster är diskrepansen mellan könen, med avseende på placering i 

kloster, så stor att det inte enbart kan förklaras genom ett slumpmässigt bevarande av källor. 

Aristokratin föredrog definitivt att placera döttrar istället för söner i kloster.257 

 En alternativ gåva kunde vara teologisk kunskap och bildning. En vuxen man som 
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inträdde i ett kloster kunde medföra böcker och litteratur.258 

 

4 Avslutning 
4.1 Resultat och diskussion 

Efter att innehållet i de bevarade medeltida breven presenterats och sammanfattats och 

sekundärlitteraturens uppgifter framställts är det nu dags att diskutera frågorna som ställdes 

inledningsvis. Det är dock viktigt att påpeka att det är näst intill omöjligt att dra helt säkra 

slutsatser utifrån det fragmentariska och slumpmässigt bevarade källmaterial som utgör det 

huvudsakliga underlaget i denna uppsats. Det är endast möjligt att se tendenser och att 

beskriva det man faktiskt vet.  

 Vad har då kunnat utläsas i källmaterialet, främst de bevarade breven men även de 

sekundära källorna, om klostrens kontakt med omvärlden? Framkommer det att, och i så fall 

hur, brott mot Cisterciensordens regler skett? Har det framkommit några skillnader mellan 

munk- och nunnekloster, i så fall vilka? Några av dessa frågors svar har redan behandlats. 

Nedan förs en diskussion kring vissa företeelser, där även information från uppsatsens 

bakgrundsdel infogas.  

Som tidigare konstaterats innehåller de flesta av de medeltida breven uppgifter om 

donationer, gåvor till klostret av något slag. Det var personer ur olika samhällsklasser som 

donerade, vissa med kända namn och känd social status men även andra vars sociala status ej 

är känd. Man kan dock förmoda att även de var tämligen välbeställda eftersom de hade gårdar 

och annan lös egendom att donera. Att donera till klostren kunde ge både sociala och politiska 

fördelar. Även de andliga fördelar som donationen kunde medföra framstår som viktiga. Det 

förefaller ha varit viktigt för den medeltida människan att ha en god relation med Gud och 

helgonen, både i detta liv och i nästa. Enligt Parikh låg det ju även ett värde i att vara generös 

då man erhållit sin sociala och religiösa status genom ägande.  

 Vissa brev talar om att de egendomar som donerats till klostren inte alltid ligger i den 

lokala bygden utan längre bort. Inte heller alla donatorer har sin hemvist i grannskapet. Som 

exempel kan nämnas att en lagman i Värend väljer gravplats i Vreta, för det fall han dör 

utanför Småland. I samband med detta skänker han en gård med tillhörande ägor. Kanske var 

det så att klostrens samspel med omgivningen inte bara omfattade den lokala bygden utan 

sträckte sig ännu längre. Att besitta gårdar och mark långt bort från klostret var måhända inte 

alltid en fördel. Dels gick det emot Cisterciensordens princip för egendomsförvaltning som 
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gjorde gällande att egendomar (grangier) skulle ligga endast en dagsmarsch från klostret, 

dels, som Nilsson hävdar, utnyttjades nog inte marken optimalt. Dessa egendomar bör ej 

heller ha kunnat bidra till det ägande klostrets självförsörjning på det sätt som var avsikten 

med att äga odlad mark.  

 Litteraturen har även visat att åtminstone vissa av klostren var delaktiga i handel och 

fungerade som långivare. Det förekommer inga konkreta bevis på detta i brevens innehåll, 

men försäljning och köp av egendomar nämns ett par gånger. Sådana transaktioner förekom 

mellan olika kloster men även mellan ett kloster och aktörer i dess omgivning. Orsaken till 

köpen och försäljningarna kan, med Parikhs utsaga om kvinnliga klosters vilja att samla sina 

egendomar i konglomerat i åtanke, möjligen tolkas som strategiska och pragmatiska 

handlingar för att samla sina egendomar och därmed kunna nyttja dem bättre.  

 Klostren behövde ju mark och egendomar för att kunna etablera sig och för att kunna 

vara självförsörjande. Dock var det nog inte alltid helt självklart att egendomar som donerats 

eller testamenterats verkligen skulle hamna i klostrens ägo. I ett av breven nämns en tvist om 

den donation som möjliggjorde klostrets i Viby existens. Donatorns son ville inte släppa något 

av sin arvslott, vilket möjligen kan ses som ett utslag av den tidiga medeltida uppfattningen 

om släktens/ättens rätt att ärva och behålla egendomar och tolkas här utifrån det Karlsson 

skriver om de juridiska sedvanorna i Sverige under tidig medeltid. Ett annat brev som också 

anknyter till denna rättsuppfattning rör Alvastra kloster. En man skriver uttryckligen i sitt 

testamente att hans arvingar inte kan återkalla den gåva han skänkt klostret. En tvist om ett till 

klostret i Vreta skänkt gods (med arvingarnas samtycke) finns också omnämnd i 

undersökningens brevskörd.  

 Det var inte bara egendomar i form av mark och gårdar som skänktes till klostren. I ett 

par brev nämns att altare, altarbeklädnader, prästskrudar (varav en i brokadsiden) samt 

nattvardskalk donerats. Enligt cisterciensernas ordensledning skulle klosterkyrkans 

inventarier vara i enkelt utförande; kläder skulle vara av bomull eller linne (definitivt inte av 

brokadsiden) och nattvardskärlen skulle också vara enkla. Dock kunde kalken få vara av 

silver. Att dyrbara gåvor av detta slag mottogs, främst då prästskruden i siden, var således 

emot reglerna.  

 Lejon nämner den utveckling som ledde till att avkastningen från en gård kunde 

tillfalla en enskild nunna eller ett ämbete, trots fattigdomslöftet som innebar att allt skulle 

ägas gemensamt av klostret. I denna undersöknings källmaterial omnämns inte någon gång att 

den skänkta egendomen, eller dess avkastning skulle vara personlig (med undantag av den 

tidigare nämnda ridhästen). Kanske hade den av Lejon nämnda utvecklingen ej kommit så 
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långt vid tiden då breven i denna undersökning tillkom. Det påvebrev till Vårfruberga/Fogdö 

som behandlar nunnornas ägande om de förblivit världsliga personer, är ställt till priorinnan 

och konventet, och ger dem (inte någon av de enskilda nunnorna) rätt till denna egendom. Hur 

det förhöll sig i verkligheten går dock inte att säga.  

 Johansson hävdar att det svenska prästerskapet betraktat Cisterciensordens kloster med 

vördnad och ödmjukhet och Ortved berättar att strider mellan cistercienserna och det sekulära 

prästerskapet och biskoparna sällan förekom. Ett av breven i denna undersökning visar dock 

att förhållandet inte alltid var det bästa. Det fanns en schism mellan klostret och kyrkan i 

Julita, där kyrkoherdarna brukat angripa och ofreda munkarna. Brevet nämner att klostret äger 

åtskilliga gods, kanske kan detta vara en av grunderna till schismen. Intressant är också att 

biskopen (på inrådan och med samtycke av domkapitel och kyrkans patroner) låter munkarna 

ta över styret över kyrkan. Återigen skall poängteras att detta brev bara utgör ett exempel och 

det går inte att säga hur vanligt förekommande liknande händelser var. Även bevis för att 

förhållandena mellan det sekulära prästerskapet och klostren var goda finns i undersökningens 

källmaterial; en sockenpräst väljer gravplats i Alvastra och skänker för detta böcker och annat 

till klostret och en kanik lämnar en penninggåva till Askeby.  

 Påvebreven som skickats till de kloster som behandlas i denna undersökning låter oss 

ana att de svenska konventen var insatta i ett internationellt religiöst nätverk. Påven i Rom, 

kristenhetens centrum, stod i kontakt med de munkar och nunnor som levde sitt liv vid 

kristenhetens yttersta gräns. Påven och hans legater gav dem beskydd, förmaningar, 

uppmaningar och användbar information.  

 Tidigare i uppsatsen har nämnts att kungligt stöd och inflytande var viktigt för 

klostrens existens men monarkin var inledningsvis också beroende av kyrkans och klostrens 

stöd och välvilja. Ortved skriver att kungar stundtals använde cisterciensiska abbotar som 

rådgivare. Med detta i åtanke är det kanske inte så konstigt att de svenska kungarna under 

1100- och 1200-talen utfärdade skyddsbrev till klostren i denna undersökning. Det finns dock 

inget bevarat kungligt skyddsbrev för klostret i Askeby.  

 De skillnader mellan munk- och nunnekloster som framkommit i brevens innehåll 

speglar verkligheten bara utifrån tillgången på uppgifter i undersökningens fragmentariska 

källmaterial. Om källmaterialet varit mer utförligt var det kanske möjligt att upptäcka fler och 

större skillnader. Den främsta skillnaden som uppdagats i denna undersökning avser lokala 

biskopars skyddsbrev som endast nunneklostren (Vreta och Vårfruberga/Fogdö) men inte 

munkklostren erhållit. I två av dessa brev förekommer titeln ”abbedissa”, vilket enligt 

Johansson skulle kunna visa att klostren räknades som cisterciensiska. Om så var fallet, stred 
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biskopens beskydd mot ordens regler, enligt vilka allt inflytande över klostren fråntogs 

honom. I ett av breven förekommer titeln ”priorinna”, vilket enligt Johanssons hypotes skulle 

kunna innebära att klostret ej räknades in i den cisterciensiska familjen. Som kuriosa kan 

nämnas att undersökningen visar att konventet i Vreta erhållit skyddsbrev både från påvar, 

kungar och biskopar.  

 Undersökningen har visat att de fem klostren under 1100- och 1200-talen samspelade 

med sina omgivningar på olika sätt. Måhända var de inte så oberoende av omvärlden som 

orden inledningsvis eftersträvade. För många personer i det medeltida samhället var klostren 

en tillgång, man kunde knyta sociala och politiska kontakter genom dem samt skaffa sig en 

egen social status. Det var möjligt att byta till sig egendomar, eller sälja och köpa mark, 

kvarnar och gårdar av klostren. Det förefaller även som att man hade andliga skäl att stå på 

god fot med klostren och därför valde att donera till dem. Nunnornas och munkarnas böner 

kunde förbättra både det jordiska livet och skapa förutsättningar för ett bra liv efter detta. Man 

önskade förböner både för sig själv och för andra. Andra personer såg kanhända inte lika 

välvilligt på klostren. De upplevdes kanske som rivaler om mark och egendomar och det 

förekom tvister angående rätten till ägande. För många var nog ändå klostren en möjlighet att 

utöva det monastiska kontemplativa livet på ett sätt som inte erbjöds någon annanstans. 

Litteraturen i denna uppsats visar att individer ur flera sociala skikt kunde få komma till 

klostren, som kormunkar, kornunnor eller som lekbröder (och antagligen även som 

leksystrar).  
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Appendix 

 

Förteckning över de i undersökningen använda brevens numrering i Svenskt diplomatariums 

huvudkartotek över medeltidsbreven. 

 

Alvastra kloster: 319, 412, 440, 487, 519, 630, 723, 728, 762, 798, 803, 807, 887, 888, 962, 

992, 1102, 1103, 1107, 1168, 1222, 1238, 1269, 1286, 1292, 1336, 1373, 1410, 1411, 1427, 

1437, 1459, 1534, 1573, 1582, 1586, 1600, 1618, 1633, 1735, 1750 

 

Askeby kloster: 762, 1222, 1238, 1362, 1427, 1512, 1573, 1582, 1600, 1840 

 

Viby/Julita/Saba kloster: 200, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 284, 322, 521, 609, 812, 899, 

1092, 1123, 1166, 1231, 1241, 1260, 1351, 1427, 1478, 1484, 1514, 1517, 1573, 1600, 1655, 

1656, 1682, 1758, 1811 

 

Vreta kloster: 342, 510, 610, 644, 808, 813, 832, 848, 861, 895, 896, 938, 939, 1206, 1222, 

1238, 1290, 1362, 1427, 1454, 1461, 1464, 1573, 1600, 1603, 1661, 1680, 1707, 1735, 1756, 

1809 

 

Vårfruberga/Fogdö kloster: 289, 420, 494, 634, 664, 702, 897, 1048, 1081, 1094, 1231, 

1291, 1346, 1403, 1427, 1466, 1518, 1535, 1600, 1609, 1711, 1844, 1860 
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