
Kloster, klosterliknande inrättningar och klostertraditioner
Lovén, Christian
Fornvännen 2001(96):4, s. [243]-266
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2001_243
Ingår i: samla.raa.se



Kloster, klosterliknande inrättningar och 
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Loven, G 2001. Kloster, klosterliknande inrättningar och klostertraditioner. 
(Monasteries, monasieiv-likc esiablishmenls and monastery traditions.) Eorn-
vånnen 96. Stockholm 

Medieval Sweden had comparativdy few monasteries: the number usually given 
in surveys is around 50. However, the Bgure rises lo around 60 il shorl-lived 01 
otherwise obscurc monasteries are included. Il has not been commonly recog-
niz.ed thal lhe Benedictiiies were well represented until lhe 131I1 cenlury. There 
were at least two monastic cathédral chapters, one Benedictine and one 
Augusliiie. Ivvo short-lived abbcys or priories were probably Benedictine. All six 
1-Jth cenlury nunneries. laler known as Cistercian, must have begUD as non-
( isurcian houses. lhe mouasierv-likc establishnients include some collegiate 
foundations and a komtureiot the Teutonic Order, A few reclusea and beguines 
are mentioned in written sources. Ihe mendicant finan had chapels and small 
houses for iheir termmaries, i.e. recurrmg preaching joumeys. These are sel
dom mentioned in written sources. The author suggests that most people i\u-
ring the Middle Ages did not differ between monasteries proper and other es
iablishmenls thal were owned and visited by monks. Alleged •"monasteries" in 
post-medieval populär tradition are often erroncous. hut some may have been 
mendicani chapels or terminary houses. With ihis approach, some monastery 

traditions are examined. 

Christian Loven, Kousli'elenska/i/iga institutionen. Slottet ingång ll.o. \A.-752 J7 
/ jijisala. Sweden 
Ghrisiianl.ovcnC' hol mail.coin 

Klostren i del medeltida Sverige 
Klosterväsendet nådde Sverige snart efler krist
nandet, men antalet kloster blev aldrig stort 
Det gör att forskningen inle har hali några slo
ra svårigheter att få en översiktlig bild av dem. 
Uppräkningar ordensvis finns t.ex. i Hans Hil
debrands Sveriges medeltid och i Kulturhistoriskt 
lexikon fiir nordisk inedellid. Särskilda framställ
ningar över de finska klostren bar skrivits av 
Karl Gabriel I.einberg (1890) Och Markus 
Hiekkanen (1993). Den bästa överblicken får 
man i en sammanställning av Jan O. M. Karls
son, publicerad 1993. 

I det medeltida Sverige förtecknas här 
drygt 50 kloster och konvent Cistercienserna 
hade (i munkkloster och 7 eller 8 nunnekloster 
(del är oklart 0111 Byarum och Sko skall räknas 
som tvä kloster eller bara som en flyttning). 
Dominikanerna hade elva brödrakonvent och 
tvä syslrakloster. Franciskanerna hade i(i bröd
rakonvent och ett syslrakloster (darissor). Jo-
h.limiter, birgiitiner, karmeliter, antoniter och 
kartnsianer hade 1—3 kloster vardera i landet 

I förteckningar som dessa ges inte alltid 
plats lör diskussion. En brist är all reguljära 
domkapitel, som fanns vid några domkyrkor, 
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ofta inte nämns ocb riskerar att glömmas bort 
i diskussioner kring det svenska klosterväsen
d e t Vidare bortses lian nägra klosterindikatio
ner i källmaterialet där ordenstillhörigheten 
inte kan anges säkert. Det vore heller inte sär
skilt förvånande om det har funnits stiftelser 
som vi nu inte bar skriftliga belägg för: en blick 
på det danska materialet visar att kloster kunde 
försvinna tidigt Delta är ingen nyhet, utan lie
ra forskare har ägnat frågan viss uppmärksam
het (t.ex. Ahnlund 1945, s. 307—318, Swartling 
19(13, s. 131 ff). Slutligen förekom att kloster 
planerades men aldrig blev verklighet Det 
skedde i Sigtuna 1 220 (se nedan) ocb i anslut
ning lill sätesgården Eknaliolm, Tjureda sn i 
Småland 1471 ( l jung 1959, s. 1 12). 

En annan fråga är vad man skall räkna som 
kloster. En gängse definition lyder: ett bygg-
nadskomplex inrättat för att hysa ett religiöst 
samfund av män ocb eller kvinnor som lever 
efter en bestämd regel (t.ex. Krik Eiorskjaer i 
Kl, 8 sp. 527). Till delta bör läggas all innevå
narna bär enhetliga dräkter. Dock brukar även 
kollegialkapilel, där präster kunde leva tillsam
mans utan all följa någon regel, räknas lill klost
ren (Horskjafr ovan). Tiggat bi öder levde i stän
dig kontakt med allmänheten, och deras an
läggningar betecknades konvent (av convivus, 
samlevnad). Så småningom började även dessa 
kallas för kloster, ocb bröderna för munkar. 
Flera ordnar hade en bestämmelse som angav 
att ett kloster eller konvent måste ha minst tolv 
innevånare, men det verkliga antalet kan ofta 
ha varit mindre (jfr (.allén 1950, s. 1(1). 

Pä kontinenten fanns (eller, inrättningar 
med några få innevånare som var underställda 
cn moderkloster. Åtminstone ett exempel är 
känt frän Danmark, men de går inte atl beläg
ga i svenskt källmaterial. Kontinentens cisterci
enserkloster hade grangier, huvudgårdar långt 
från klostret De sköttes av lekbröder och kun
da ba egna kapell. Alvastra kloster förefaller ha 
hali en sådan giangia i Kräk pä väslra sidan av 
Vättem, men del är tveksam! om de som drev 
den var lekbröder (Holmström & Tollin 1990). 
Vidare kunde en inan eller kvinna ägna sitt liv
at religionen i ensamhet i ett reclusorium. Här 
linns ivå troliga svenska exempel. Viktig! är atl 
ligg,nordliarna anlade kapell odi s.k. leiini-

narhus som bröderna besökte under sina van
dringar. De är svagt belagda i svenskt källmate
rial men kan ha varit många. 

Denna uppsats bar tre syften. Inledningsvis 
kompletteras, lill stor del inifrån publicerad lit
teratur, förteckningen över klostren i det me
deltida Sverige. Vidare behandlas inrättningar 
som av olika skäl kan kallas klosterliknande. 
Slutligen diskuteras folktraditionema 0111 »klos
ter». En postslrukluralislisk infallsvinkel gör all 
deras källvärde kan uppvärderas, och med den 
som grund granskas några klostertraditioner. 

Reguljära domkapitel 
Domkapitel var prästkorporationer, ocb deras 
viktigaste uppgift var att välja biskop. Under 
1200-talets mitt ocb andra hälft inrättades 
domkapitel vid sannliga svenska domkyrkor. 
Dessa senare kapitel var sekulära, och deras 
medlemmar var högre präster med enskilda 
hushåll. De äldsta domkapitlen var istället re
guljära, vilket innebar att deras medlemmar 
levde i klostergemenskap och följde en or
densregel. De skall utan tvekan räknas som full
värdiga kloster. Reguljära domkapitel inrätta
des vid några, men knappast alla, svenska dom
kyrkor. 

Gamla Uppsala domkyrka hade del bäst be
lagda reguljära domkapitlet i Sverige. Det kan 
eventuellt ba instiftats vid ärkesätets upprät
tande 1 1 (14 eller redan av Erik den helige i slu
tet av 1 1 50-talet, men det nämns första gängen 
i ett dokument utfärdat 1 188—97. Del existera
de ännu 1207. 1 224 anges uttryckligen att nå
gol kapitel inte existerade i Uppsala, ocb del 
hade således lagts ned. Flertalet inländska ka
pitel var augustinska, men (aii Gallén har visat 
att man i Uppsala levde efter benediktinerre-
geln (Gallén 197(1; Dahlbäck 1993,8. 143 ff; jfr 
om Sigtuna dominikanerkonvents föregånga
re nedan). 

1 220 får Skarabiskopen påvens tillåtelse att 
upprätta ett reguljärt kapitel av aiigiistinerkor-
herrar, Herman Schiick bar diskuterat om det 
någonsin förverkligades. Han finner att fram
förallt tvä omnämnanden av prostar under föl
jande decennier lyder på att kapitlet verkligen 
bildades. Del torde omkring 1250 ba omfor
mats lill ell sekulän kapitel (Schiick 1984). 
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Ett tidigt domkapitel i Strängnäs nämns i 
ett påvebrev. Påven bekräftar i 231 Eskilstuna 
jobanniterklosters godsinnehav. Tuna kyrka 
anges ha överlämnats lill klostret av Vilhelm 
med samtycke av hans kapitel. Vilhelm var bis
kop i Strängnäs 1 171/72—1190. Del är möjligt 
aii omnämnandet av detta kapitel kommit med 
ur ett standardformulär och inte speglar verk
ligheten. Med tanke pä Uppsalakapitlets korta 
livslängd är det dock inle uteslutet atl ett dom
kapitel existerade i Strängnäs men avvecklades 
tidigt (Collmar 1977, s. 23 I). 

Någon form av domkapitel vid del finska 
biskopssätet omtalas 1232 och 1259. Domkyr
kan lag vid denna tid i Korois utanför Åbo. Det 
framgår inte om kapitlet var reguljärt eller se-
kiil.ii 1. Enligt en kronologiskt förvirrad uppgift 
skall eii nytt sekulärt kapitel ba upprättats 127(1 
((.allén 1938, s. 143—150; Kauko Pinnen refe
rerad i Gardberg 1973, s. 6 4 0 . Au det beteck
nas som en nygrundning kan tas som ett indi
cium för att föregångaren var annorlunda, för
slagsvis reguljär, men frågan är olöst. 

Sigtuna dominikanerkonvents föregångare 
Två annaler anger all doininikanei nas brödra-
konvenl i Sigtuna anlades 1237 (ASM, s. 2(111. 
s, 208). Konventet hade dock en förhistoria 
åren 1220-21, då ett misslycka! grundlägg
ningsförsök skedde. Detta har länge varil väl
känt od i bar behandlats i litteraturen (t.ex. 
Schuck 1919). Historien är emellertid mera 
komplicerad än man först anar. 

Händelserna 1 220—2 1 är kända genom två 
källor. Den danska De ordine l'iediealorumär en 
kort redogörelse för cloiniiiikaneroi (lens histo
ria och löper fram till 1 24B. Där berättas all två 
klerker Simon från Sverige och Nicolaus från 
Lund i Danmark, 1219 upptagna i orden, be-
sökie dominikanernas första generalkapitel i 
Bologna pingsten 1220. På fot frågan av pros
ten Gaufred vid S:t Per i Sigtuna, som rest till 
kurian lör att hämta pallium för ärkebiskop 
Olov Basatöiner, sände Doininikus dem till 
denna siad för att grundlägga ett konvent Då 
de kommit fram hindrade emellertid ärkebi
skop Olov dem att slå sig ned i Sigtuna. Da an
visade Knut Långe dem plats i Sko. 1 222 grun
dades istället ett bus i Lund, odi dä bröderna 

hörde detta reste de dit (SMD 2 s 371 ff). 
De ordine 1'redicalorum är bara känd i 1600-

talsavskrilt De partier som här är av intresse in
nehåller ett viktigt fel: Olov Basatöiner vigdes 
inte till ärkebiskop förrän 1224. Han var tidi
gare Strängnäsbiskop, och det är troligt att fö
reträdaren ärkebiskop Valerius ännu levde vå
ren 1221. Detla gör också att prosten Gaufreds 
Romresa inte kan ha gällt hämtandet av Olovs 
pallium (Gallén 1945, s. 121 f). Trots denna 
svaghet innehåller berättelsen ett så stort anlal 
korrekta detaljer och namnformer att den mås
te tillmätas stor trovärdighet, ocb upptecknan
det torde ligga nära slutåret 1246. 

Den andra källa som knutits till Sigtunakon
ventets tidiga historia är elt påvebrev från ja
nuari 1221. Påven utlovar avlat till dem som 
med gåvor understödjer det nya kloster till jung
fru Marias ära {clauslrum ad honorem Beate 
Virginis noviter sii consiruetum) som med stora 
kostnader uppförts i Sigtuna, eftersom inkoms
terna inte räcker för brödernas (jratribus) un
derhall (DS 205). 

Del är förståeligt all de två källorna allmänt 
har antagits åsyfta samma anläggning: de sam
manfaller i lid, ocb den ännu stående kon
ventkyrkans skyddshelgon Maria stämmer öve
rens med påvebrevets. Au del dock inte kan rö
ra sig om samma stiftelse bar tidigast, sä vitt jag 
har kunnat finna, påpekats av Nils Sundquist 
(1952, s. 254 t). Samma slutsats har dragits av 
(aii Gallén (1976, s. 21). Delvis handlar del om 
terminologin: ett doininikanei konvent skulle 
knappast betecknas som ett clauslrum, vilket 
Sigtunaanläggningen kallas två gånger i påve
brevet. Framförallt finns en stor kronologisk 
motsättning: en stiftelse som planerades för
sommaren 1 220 kan inte ba hunnit bli byggd i 
januari aret eller. Slutligen talat den ena källan 
om en aldrig genomförd grimdning, den an
dra om eit mer eller mindre färdigbyggt klos
ter. 

Dessa motsägelser gör åsiklen att båda käl
lorna skulle handla 0111 samma stiftelse omöjlig 
all upprätthålla, 1220-21 var två olika ordnar 
aktuella i Sigtuna. Den ena namnges inle men 
var redan etablerad, den andra var doniinika-
nerna som misslyckades i sitt grundläggnings-
försök 
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Att ärkebiskopen, Valerius eller efterträda
ren Olov Basalömer, var ovillig att låta domini
kanerna etablera sig i Sigtuna kan kanske ges 
politiska övertoner (Redelius 1975, s. 1 1 2 ff). 
Man kan också spekulera i att ärkebiskopen 
istället ville att dominikanerna skulle etablera 
sig i Östra Aros, intill ärkesätet, för att gynna 
den framväxande staden. Ett sådant erbjudan
de kan ha framförts utan att författaren till De 
ordinePredicalorum fann del värt att nämna. Att 
de stadsinriktade dominikanerna skulle avvisa 
det är rimligt: Östra Aros var utan tvivel mindre 
än Sigtuna vid denna tid. 

Den enklaste förklaringen till ärkebisko
pens vägran är dock att den var resultatet av ett 
rent pragmatiskt övervägande. Kloster och 
konvent krävde i etableringsskedet betydande 
gåvor, och han kan ha ansett att Sigtuna inte 
hade bärkraft nog för två nyetablerade stiftel
ser. 

Vilken orden 1221 års Mariakloster hörde-
går inte att avgöra med säkerhet Sundquist ar
gumenterar för cistercienserna och jämför 
drag hos Mariakyrkan med danska cistercien
serkloster (1952, s. 256 ff). Ett avgörande ar
gument finns mot detta förslag: klostret låg i en 
stad, vilket helt skulle bryta mot cisterciensiska 
principer för munkkloster. Gallén framkastar 
istället tanken att munkarna utgjorde resterna 
av Gamla Uppsala domkyrkas reguljära dom
kapitel. Det lydde benediktinerregeln och är 
belagt sista gången 1207 (se ovan). Nedlägg
ningen eller flyttningen kan ha föranletts av en 
brand i domkyrkan 1204 (Gallén 1976,5. 20 f). 

En sådan överflyttning skulle ocksä kunna 
förklara en motsägelse i den utförligare versio
nen av den finska biskopskrönikan, som ned
tecknades omkring 1570. Om biskop Tomas 
(1 216/1220—1 245) berättas att han var domi-
nikanerbrodcr och kanik i Uppsala (fuusten s. 
53). Gallén finner det vara uteslutet att Tomas 
skulle ha varit dominikan men sätter tilltro till 
uppgiften om hans bakgrund i Uppsalas dom
kapitel (Gallén 1938, s. 148). Om Tomas till
hörde Uppsalakapitlet vid den tid då man flyt
tade till Sigtuna och där grundlade ett kloster 
kan det förklara krönikans missförstånd. Han 
kan i något sammanhang ha betecknats som 
härstammande från »monasterium Sigtunense* 

e.d. Efter 1 237 blev Sigtunas donnnikanerkon-
vent välkänt, och då biskopskrönikan nedteck
nades vore det ett begripligt misstag om man 
trodde att Tomas hade tillhört detta. 

Gallén undviker att göra en lockande kopp
ling. 1215—16 gav påven tillstånd att flytta är
kesätet frän Uppsala till Sigtuna (tryckt i 
Boéthius & Romdahl 1935, s. 211). Det verk
ställdes aldrig. Kan nian här ana en maktkamp, 
där domkapitlets medlemmar efter sin flytt
ning verkade för att hela domkyrkan skulle flyt
ta samma väg? Redan Gerda Boéthius och Axel 
L. Romdahl spekulerade f.ö., med ledning av 
flyttningsbeslutet och den påkostade arkitektu
ren, i att Sigtunas Mariakyrka avsägs att bli 
domkyrka då den påbörjades (Boéthius & 
Romdahl 1935,8. 14 f). 

Aven uteslutningsmetoden pekar mot att 
1221 års munkar i Sigtuna var benediktiner. 
Att det var ett manskloster framgår av brevet 
Termen claiistrum visar att inte handlar om tig-
gaiordnarna. Läget i en stad utesluter cisterci
enserna. Johanniterorden, augustinerkorher-
rarna och duniasenserna är möjliga. Av alla 
dessa övriga ordnar var dock benediktinerna 
de mest utbredda i Skandinavien. Att de fanns 
även i Sverige vid denna tid anges i ett inne
hållsrikt påvebrev riktat till landets prästerskap 
1219. Abbotarna hos nigri onlinis, d.v.s. bene
diktinerna, påbjuds hålla provincialkoncilier 
(DS 180). Detta behöver inte innebära att Sig
tunas benediktinermunkar tidigare hade ut
gjort Uppsalas domkapitel, men tanken är at
traktiv. 

Inga andra källor nämner klostret, men for
muleringarna i påvebrevet tyder på att det var 
ordentligt etablerat 1281. 1 237 grundlades så 
Sigtunas doininikanerkonvent 1221 års klos
terkyrka hade samma skyddshelgon, jungfru 
Maria, som det senare konventet Maria var väl 
det vanligaste av alla skyddshelgon för kloster
kyrkor, och hypotetiskt kan det handla om två 
olika kyrkor. Självklarl är det dock mera rimlig! 
att anta att det rör sig om samma kyrka. Domi
nikanerna tycks därför ha övertagit en befintlig 
anläggning 1237. De kvarvarande munkarna 
kan, om de var benediktiner, ha flyttat exem
pelvis till Allbelgonaklostret i Lund. 

Mariakyrkan i Sigtuna har i den arkitektur-
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historiska forskningen enbart behandlats som 
ell dominikanskt byggnadsverk. En öppen frå
ga äi om den även innehåller inurverk från sin 
första, troligen benediktinska, tid. Kyrkans ar
kitektur har nyligen tagits upp till förnyad 
granskning av Gunnar Redelius, och resultaten 
emotses med intresse. 

Bröderna i Botkyrka 
Legenden om den helige Botvid författades 
troligen redan i slutet av 1100-talet (Schmid 
193 1, s 108 I). Den berättar att helgonet lill en 
början begravdes i Säby (nuv. Salem i Söder
manland), där inirakler skedde vid graven. Ef
ter nio är Hyllades stoltet 1 1 29 till en träkyrka 
som Botvids bror låtit bygga. Den ersattes sena
re med en stenkyrka som invigdes 1176 (SRS 
2:1, s. 377 ff; svensk översättning i Lunden 
1983, s. 247 ff). Det intressanta här är att det i 
inledningen anges att legenden upptecknades 
pa begäran av de bröder som tjänar vid helgo
nets kyrka (Fratrum, i/ui hujusdem Sancti ecclesia 
deserviunt). 

De bröder som tjänstgjorde i Botkyrka mås
te uppfattas som munkar (jfr Ahnlund 1945,5. 
311—314). Att ingen abbot eller prior nämns är 
inte anmärkningsvärt (jfr t ex . DD 1:2 nr 111, 
nr 1 22 f, nr 131, DD 113 nr 14, nr 55, nr 74, ut
färdade 1152—78). Det är välkänt att man i 
Danmark inrättade kloster där en släkting med 
helgonrykte var begravd, t ex . i Ringsted och 
Odense. Det handlar om kungaätter, men ing
et hindrade att arisiokratlainiljei gjorde sam
ma sak. En viss parallell linns i biskop Absalons 
intresse för ett nunnekloster i Roskilde. Han 
understödde klostret, lät 1 176—77 ditföra kvar
levorna efter lokallidgonel Margareta och tycks 
ha framhävt att Margareta var anförvant till hans 
egen släkt Hvideälten (Hill 1995, s. 9 If). 

Vilken orden bröderna i Botkyrka tillhörde 
framgår inte, men liksom i Sigtuna pekar ute
slutningsmetoden mot benediklinerna. Klost
ret måste ha lagts ned tidigt: 1283 innehade 
kung Magnus Ladulås patronatsrätten lill både 
Botkyrka och Salem, då han överförde dem lill 
Strängnäsbiskopen för upprättandet av ett ka-
nonikal (DS 759). Inget kloster kan ba funnits 
vid denna tid. Patronatsrätten anges tillhöra 
kungen »för kronans eller liertigdöinets skull 

eller på annal sätt«, ocb det finns liera belägg 
lör all denna del av Södermanland var kopplad 
till hertigdöme! (Fritz 1971). Hur man hade 
erhållit patronaten över dessa privatbyggda 
kyrkor är okänt. 

Benediktinska nunneklosler 
Sverige hade en rad cistercienseriiiinneklosiei, 
nästan alla grundlagda på 1100-lalet Denna 
ordenstillhörighet var dock inte ursprunglig. 
Inom (isiercienserorden var man restriktiv mot 
att kvinnokloster anslöt sig. Från omkring 1 190 
finns belägg för att nunnekloster i Spanien an
gavs höra till cistercienserna, och i ordens hu
vudområde Frankrike skedde samma utveck
ling ett tiotal år senare. Det förekom att kvin-
nokloster levde efter cistercienserrcgeln man 
att vara upptagna i orden, men detla gjorde 
dem inte cisterciensiska (Thompson 1978). 

Alt generalkapitlet skulle ba uppiagit sven
ska nunnekloster i orden före de spanska och 
franska stiftelserna är uteslutet Vi kan därför 
utgå från att inget nunnekloster i Sverige un
der 1 100-talet var cistert iensiskt Troligen var 
de alla benediktinska, men andra ordnar är 
tänkbara. De nunnekloster det handlar om är 
Vreta i Östergötland, grundlagt redan av kung 
Inge d.ä. och drottning Helena omkring 1100 
(Ahnlund 1945), vidare Askeby i samma land
skap, Gudhem i Västergötland, Byarum i Små
land, Vårfruberga i Södermanland ocb Rise
berga i Närke. För Vårfruberga antyds den be
nediktinska ordenstillhörigheten av termino
login i ett dokument från 1233 (Anneli 1983, 
s. 81 f). 

Detta konstaterande ändrar inte antalet 
kloster i Sverige, men del utgör en viktig korri
gering till de övergripande förteckningarna. 
Benediktinerorden var väl företrädd i landet. 

Nunneklostren övergick antagligen alla till 
cistercienserregeln på 1200-talet, men detal
jerna är oklara. Osäkerheten bar framhållits av 
Hilding Johansson (1964, s. 74—85). Inoffi
ciella övergångar kan ha förekommit även nu: 
ordensledningens motstånd mot atl ta in nun
nekloster fortsatte, ocb klostren kan ba »skug-
gat« reglerna utan att vara officiellt upptagna i 
orden. Detta kan delvis förklara det flackande 
bruket av titlarna abbedissa respektive prioris-
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sa i liera kloster under 1 200-talcl: bencdikli-
nerkloster brukade ledas av en priorissa, cister
cienserkloster av en abbedissa. Sko och Rise
berga kallas benediktinska i några dokument 
1 283-84. Dock förekom det att även cisterci
ensiska munkkloster betecknades som bene
diktinska. Orsaken kan vara rena misstag, be
tingade av att cisterdenserregeln var en ut
veckling av bcncdiktinerregeln (Claes Gejrots 
kommentarer till Nyd. s 56; jfr DS 1707). Yt
terligare en svårighet är att några svenska nini-
nekloster under senmedeltiden önskade visite
ras av biskopen istället för av en cisterciense-
rabbol, vilket var etl flagrant brott mot ordens-
regeln (Johansson 1964, s. 82 ff). Nunneklost
rens formella ocb faktiska ordenstillhörighet 
skulle behöva delaljstuderas. 

Systraklostret i Åbo 
Abo stad hade ett dominikanskt brödrakon-
vent, grundlagt pä 1 200-talet Det var helgat till 
S:t Olov, och där fanns ocksä ett S:ta Anna-ka
pell, belagt 1437 (FMU 2236; Hiekkanen 
1993, s. 128 f). I början av 1400-talet nämns 
emellertid ett S:ta Annas minne- eller systra-
kloster i Abo. Flertalet forskare bar dock be
tvivlat att detta kloster någonsin blev verklighet 
(Leinberg 1890, s. 65-70; Kinijo 1985, s. 61 
med not 40). Först med grundandet av Nåden
dals biigittinerklosler 1438 skall Finland ha 
fått eii kvinnokloster. Frågan år svårlöst trots att 
källmaterialet är ganska rikt 

I PaulusJuustens biskopskrönika lian om
kring 1570 berättas att biskop Björn Balk 
( 1 385—14] 2) coenobium virginum xu-slalium eon-
struxil in Corois, d.v.s. byggde ett vesialiskt jiing-
frukloster i Korois (Juusten, s. 57). Johannes 
Vastovius (1623, s. 199) har tydligen missför
stått denna uppgift då han anger att nunne
klostret ('.inse n se in Alandia grundlades av Björn 
Balk år 1400. Enligt Vastovius grundlades där
emot etl nunnekloster {Virginum Coenobium) i 
Åbo av biskop Johannes 1370. Artalsuppgiften 
i sig är inte otänkbar: 1 367-85 hade stiftet två 
biskopar i följd med detta namn (Kinijo 1985, 
s. 45) . 

1 I 14 bekräftas en testamentai isk gav a av ett 
gods lill »sanete Anne closter j Abo*. Längre 
fram i dokumentet linns formuleringen »clos-

tersens oc svsiranna« (FMU 1444). 1445 be
kräftas all delta gods hade skänkts »vnder sanc
ta Anna closter, som tha böriades ner Abo. Och 
a r nu [lakun] Nadhennedall j sancta Anna oc 
sanda Birgitta heder.» (FMU 2646). 1438 ha
de bönder lagt beslag pä en äng tillhörande en 
gård som en ärkedjäkne hade donerat till 
»sande Anna closter*. Donationen kan dateras 
till 1410-talet (FMU 2249; Leinberg 1890, s. 
66). 1 145 omtalas att ett annal gods tidigare 
hade donerats till »sanda Anna closter, som nw 
aerfflyl lill Nadhendall« (FMU 2(127). 

På 1430-talet omtalas istället ett planerat 
Annakloster i Reso socken (li. Raisio), nordväst 
om Åbo. 1432 säljs en rad gods i Reso socken 
lill biskopen och domkapitlet »til sancta Anna 
(losiers behöll i Resaa«. Om klostret inte skul
le »blilfua slan(lande« skulle godsen läggas un
der S:ta Annas altare i domkyrkan (REA 443, 
jfr FMU 2049). 1433 skänker en kvinna tre 
gods till S:la Annas kloster »som beta-nkt och 
böriat aer i Resa sokn« (FMU 2081). 

Doniinikaneriiiimieklostrel i Reso förverk
ligades aldrig. 1438 fick Finland istället ett bir-
gitiinerkloster som så småningom, 1443, lades 
i Reso. I riksrådets limdalionsbiev 1438 anges 
att man länge hade velat stilla elt svstrakloster 
av dominikanerorden i landet och att förbere
delser hade skett Man fann det bättre att 
grundlägga ell biigittinerklosler och donerade 
n u e n huvudgärd i Masku socken (FMU 2265), 
14 km nordväst om Äbo. Nådendals kloster låg 
till en början i byn Karinkvlä i Masku, och S;ta 
Anna hörde till dess skyddshelgon (FMU 2355 
1440). 1442 skänker biskopen od i kapitlet de 
1 (•>,-_' inköpta godsen i Reso lill Nådendal. De 
hade avsells lör dominikaiiersvslrarna i Reso 
om deras tilltänkta kloster blivit fullbordat, 
nieii så hade inte skett (FMU 2455). 

Här är således fråga 0111 tvä eller tre uppre
pade klostergrundningar, Nådendal od i dess 
föregångare. Om det första Annaklostret får vi 
av dokumenten veta atl del var föremål lör två 
eller lie olika godsdonationer, att del var ell 
kvinnokloster som var nygrundat omkring 
1414 och att det lag nära Åbo. Jiiiislen skriver 
atl klostret läg i Korois. Detta ligget 2 km nord
öst om nuvarande Åbo domkyrka och var 
Finlands biskopssäte frän omkring 1230 till 
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omkring 1290. Biskoparna behöll marken 
även efter flyttningen. Här finns flera bebyggd-
seläinningar som bara delvis har undersökts 
(Gardberg 1973, s. 66—75). Klosterbyggnaderna 
skulle kunna återfinnas bland dem. 

Möjligheten måste påpekas att Jinisten har 
fel och att det redan från början var fråga om 
att grundlägga klostret i Reso. »NäraÅbo« skul
le kunna avse Reso, med sockenkyrkan belägen 
(i km från domkyrkan. Avståndet till Korois är 
dock betydligt mindre. Vidare tyder godsför
värven i Reso 1432 på att det var först nu som 
man hade börjat planera för en klostergrund-
ning här. 

Att skyddshelgonet var det samma gör det 
tämligen säkert att det planerade Annaklostret 
i Reso var samma stiftelse som Annaklostret i 
Korois/Åbo. I Reso handlade det om dominika-
nersystrar, och säkerligen avsågs även det första 
Annaklostret för samma orden. 

Frågan om systraklostret i Åbo/Korois blev 
verklighet eller stannade på planeringsstadiet 
går inte att besvara säkert, men det mesta tyder 
pä att det förverkligades. Godsdonationer i 
väntan på att grundläggning skulle ske är be
lagda omkring 1270 (DS 885) för Skänninges 
och 1299 (DS 1260, DS 1291) för Kalmars do-
minikanersystrakloster. I båda fallen rör det sig 
bara om ett enda donationstillfälle. Att Åbo-
klostret var föremål för två eller tre olika gods-
donationer tyder på att det hade förverkligats. 
Juristens uttryck construtåt pekar i samma rikt
ning. Det står dock klart att klostret aldrig nåd
de någon stabilitet: inga godsdonationer är 
kända efter 1410-talet, och det var knappast i 
funktion dä Reso-klostret planerades på 1430-
talet En biand skall delvis ha ödelagt Korois 
1429 (juustcn s. (io; jfr FMU 1902), och man 
kan spekulera i att den slutgiltigt avgjorde klos
trets öde och gav upphov lill flyttplanerna 
(Piblman & Kostet 1986,8.38). 

Söderköpings hospitalskloster 
I likhet med mänga andra städer hade Söder
köping elt hospital, däi inan framförallt var in
riktad pä vård av spetälska. Det existerade re
dan i mitten av 1200-talet, och föreståndaren 
var regelmässigt en präst I slutet av 1490-talet 
lades del under Helige Andes orden. Man lick 

rätt att bära samma dräkt som i ordens huvud
säte, Santo Spirito in Sassia i Rom. 

Söderköpings hospital blev elt kloster, till 
funktionen jämförbart med jolianniter och an-
toniter. Förändringen framträder i dokumen
ten, där begreppen bröder, konvent, prior och 
kloster förekommer under de följande decen
nierna. Hospitalet underlades staden efter re
formationen, och inga hänvisningar till klos-
lei funktionen finns efter 1523 (Hedqvist 1893, 
s. 106—114). 

Ordnar omnämnda i påvehrev 
Det finns några brev utfärdade i påvekansliet 
där man mer eller mindre explicit förutsätter 
att en orden finns företrädd i Sverige, trots att 
vi saknar belägg ftir sådana kloster. Den enk
laste förklaringen är att man hade dålig kän
nedom om svenska förhållanden, men saken 
kan ändå vara värd att nämna. Jag känner till 
följande: 

1312 skriver påven till ärkebiskopen i Upp
sala och biskoparna i Skara och Linköping rö
rande tempelriddarorden, som nyligen hade 
upplösts. Alla ordens gods skall övergå i joban-
niternas ägo, och påven befaller nu adressater
na att sätta johanniterna eller deras ombud i 
besittning av tempdriddarnas alla gods och 
ägodelar (DS 1847). Att tempelherrarna skul
le ha haft konvent i Sverige påstås inte i brevet, 
men då det bara riktas lill några av de svenska 
biskoparna tycks påvekansliet ba hali noggran
na uppgifter om var orden ägde gods. Påvarnas 
upprepade uppmaningar till korståg kan ha re
sulterat i att tempelherrarna lick svenska gods-
donationer. Ett indicium för korstågsinflytan
de i Sverige är att Forshems påkostade roman
ska kyrka i Västergötland var vigd lill Heliga 
graven. Av intresse är också att ett dussin ro
manska rundkyrkor byggdes i landet: tempel
herrarnas kyrkor och kapell var regelmässigt 
runda. Formen var en hänsyftning pä Heliga 
gravens kyrka och på Klippmoskén, som fun
gerade som tempelherrarnas baptisterium och 
avbildades i deras sigill (meddelat av Jens 
Vellev). Anmärkningsvärt är att de svenska 
rundkyrkorna bara återfinns i de tre stift som 
nämns i påvebrevet, men det är säkerligen en 
tillfällighet. Motsvarande brev lör Danmark 
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nämner två biskopar (DD 2 : 6 n r 4 i 1), men lan
dets rundkyrkor har en större utbredning än 
lill dessa två stift. Teinpelherrekapellen hör till 
de troliga förebilderna för de nordiska rund
kyrkorna, men andra förklaringar till planfor
men finns också. 

1360 medger påven att augustinereremi-
terna upprättar två kloster i vart och ett av län
derna Skottland, Sverige, Danmark och Norge, 
eftersom de bara har ett kloster i dessa länder 
(APD nr 525). Det verkar oklart om påven me
nar att det finns ett kloster vardera i dessa län
der eller bara ett överhuvudtaget. Inga kloster 
av denna tiggarorden (som inte skall blandas 
ihop med augiistinerkorherrarna) är belagda i 
Skandinavien. 

Vid Baselkonciliet 1436 togs ett beslut att 
ärkebiskoparna i bl.a. Uppsala, Lund och 
Trondheim samt deras lydbiskopar skulle re
formera benediklinerkloslren inom sina stift 
(uppgiften återges i SDHK under 5 maj 1436, 
och jag har inte kontrollerat källan). Bene-
diktinerklostei" hade funnits i landet, men så 
vitt vi vet hade de alla gått över till cistercien
serna eller försvunnit vid denna tid. 

KoUegiatkapitel 
Pä kontinenten fanns kollegiatkapitel, stiftel
ser som bestod av ett antal präster som levde 
tillsammans och läste mässor i samma kyrka. 
Organisationen påminde om domkapitel, med 
den skillnaden att man inte måste leva efter nå
gon särskild ordensregel och inte var kopplad 
lill biskopssätet. I Danmark och Norge är flera 
kollegialkapitel belagda från omkring 1200 
(Johann Himsperger iLTKg, sp. 1001 f; Troels 
Dahlerup och Lars Hanne i KL 8, sp. 626 f;Jarl 
Gallén i Kla 1, sp. 280 ff). De svenska beläggen 
och indikationerna kommer här att behandlas 
i delvis omvänd kronologisk ordning, med den 
bäst utredda stiftelsen först. 

Birgitta Fritz bar granskat en »gudstjänst* 
som kung Erik av Pommern 1430 upprättade 
vid Vadstenas stadskyrka S:t Per (Fritz 1991). 
Tio präster under cn dckan skulle ständigt 
tjänstgöra i kyrkan och leva tillsammans. De 
skulle kallas kungens kaplaner. Dock skedde 
det egentliga upprättandet först 14(11, och då i 
reducerad form. Etl stenhus söder om kyrkan 

kallades senare Kommunitetet och kan ha 
byggts särskilt för prästerna. Institutionen för
de troligen en tynande tillvaro och försvann 
ined reformationen. Vadstenas prästkollegium 
kallas aldrig för kollegiatkapitel i källorna, men 
Fritz påpekar att likheterna var stora. Bords-
gemenskapen gör att det kan betecknas som en 
klosterliknande stiftelse. 

Någon form av prästkollegier i anslutning 
till Uppsala domkyrka omtalas flera gånger. 
1290 ges åt colkgio canonicorum gods vid Uppsala 
(DS 1015 ff). 1298 nämns eoiiiiiiiinilas chorali-
um i ärkebiskopens stadga om kortjänst (DS 
1 235 f; Askmark 1943, s. 11). 1316 testamente
rar domprosten gods till domkyrkan, bland an
nat en holme i ån. Det får användas till korkler-
kerna om de vill leva i kommunitet på holmen 
(ad usus cboialiiini sefiedieli- eeelesie in piefala in 
sula communiter viuere vokncium) (DS 2055 f). 
Senare samma år omtalas inrättningen som pla
nerad (DS 2073). 1323 testamenterar en kanik 
penningar till communitati choralium, troligen 
vid domkyrkan (DS 2377). Samma sak inträffar 
1346 (DS 4074). 

1290 års kollegium är säkerligen liktydigt 
med det sekulära domkapitlet (meddelat av 
Göran Dahlbäck). Det kommunitet vid dom
kyrkan som omtalas i stadgan 1 298 var någon
ting annat. 1316 nämns en inrättning med 
samma beteckning. Man får intrycket all del 
nu handlar som en nyskapelse, men det bör 
snarare vara fråga om en flyttning. Kommu
nitetet tycks ha bestått ännu 1346. Ordet ebo-
ralis användes om alla utanför domkapitlet som 
tjänstgjorde i koret, prästvigda eller bara med 
en lägre vigningsgrad. Det kan uppfattas som 
korgossar, men mera troligt är att det bär rör 
sig om diakoner och högre klerker som var 
nödvändiga för kortjänsten (Askmark 1943, s. 
8 ff; GMLS 1, s. 153). Ordet communiter, com-
miiniiatis tyder på att man levde i bordsgemen
skap. 

En korporation av korvikarier vid Linkö
pings domkyrka är belagd från 1298, och en 
brevtext från andra hallien av 1300-talet be
tecknar den som ett collegium. Del är dock in
te belagt att man bildade en kommunitet 
(Schuck 1959, s. 482). 

På 1470-talet beslutades all choralesvid Äbo 
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domkyrka skulle ha gemensamt bord under 
ledning av en medlem av kapitlet och ha gemen
sam börs (FMU 3631, s. 434 f; Askmark 1943, 
s. 12). Förverkligandet dröjde dock. 1493 skri
ver Äbo domkapitel och biskop till ärkesätet 
Nidaros i Norge och ber att lä ta del av deras reg
ler lill eit »gemensamt bord för våra präster vid 
domkyrkan* {mensam communem clericis nostris 
apud calliedram). Svaret inkom senare samma 
år, och påven bekräftade inrättandet 1494 och 
1 496 (Pirinen 1956, s. 547 f; Kinijo 1985, s. 52 
f med källhänvisningar). 

I ett påvebrev 1 253 anges särskilda bestäm
melser då präst skall utses i de kyrkor på Got
land som inte är kollegialkyrkor (Ecclesiis non 
Colkgiatis). Bestämmelserna upprepas 1296. 
Några andra belägg för kollegialkyrkor på 
Golland finns inte, och Sven-Erik Pernler fin
ner att formuleringen antagligen beror på då
lig kännedom om de kyrkliga förhållandena pä 
Ön (Pernler 1977,8. 208—213). 

I källmaterialet nämns en äldre inrättning 
av stort intresse. 1 220 får Mariakyrkan i Hagby 
i Uppland ett påvligt skyddsbrev för sina gods 
(DS 202). Brevet är ställt till preposilo et capilnli 
vid kyrkan, alltså till prosten och kapitlet Att 
godsen specificeras visar att påvekansliet hade 
fått en noggrann hemställan, och uttrycket kan 
därför knappast ha kommit ur ett formulär. 

Ordet capilnli kan betyda domkapitel, och 
tolkningen bar framkastats att inan planerade 
au Hytta Uppsala domkyrka hit (Norberg 1969, 
s. 220). Idén har inte fått några anhängare. 
Den gängse uppfattningen är all Hagby hade 
ett kollegiatkapitel (t.ex. Westman 1915, s. 
276, Rahmqvist 1996, s. 68). Sådana brukade 
enligt kontinental praxis ledas av just en prost 
eller dekan (LTK9, sp. 1001). 

Sven Erik Pernler har vänt sig mot denna 
tolkning. Han finner inte kyrkans godsinnehav 
vara särskilt stort och anser det vara otroligt att 
elt kollegiatkapitel skulle ha existerat i Hagby 
samtidigt som det reguljära domkapitlet i Upp
sala hade upphör t Pernler förmodar att Ha
gunda hundares prost vid denna tid var kyrko
herde i Hagby ocb alt kapitlet hell enkelt var 
prosteriets präster (Pernler 1977, s. 2 1 1 I). 

Pemlers tolkning innebär således att det i 
Hagby 1 220 fanns cn ordinär prost ined kyrk

ligt ansvar för en del av stiftet Det är emeller
tid välkänt att i Uppland framträder tidigt en 
prosteriorganisation uppbyggd på de tre folk
landen. Ett dokument från 1 164—67 (DS 51) 
nämner prostar i Sigtuna, Enköping och Östra 
Aros, som rimligen var huvudorter i de tre folk
landen Attundaland, Fjädrundaland och Tiun
daland. 1232 förekommer prostarna i Aros och 
Sigtuna på nytt (DS 268). 1244 nämns Tiun
dalands respektive Fjädrundalands prost. Pros
tarna kom senare att överföras till Uppsalas se
kulära kapitel, bildat 1247—48. 1298 stadgas 
istället att en decanus ruralis skall finnas i varje 
hundare (Rosén 1940; Schiick 1959, s. 209 f). 
Pernlers tolkning förutsätter att de tre storpros-
terierna hade brutits upp redan vid 1 220, men 
det är inte korrekt. Hagbyprosten måste ha 
haft en uppgift vid sidan av stiltsorganisalio-
nen, och därigenom förblir tanken på ett kol
legiatkapitel aktuell. 

Pernler har rätt i all Hagby kyrkas godsin
nehav inte var särskilt stort senare under me
deltiden, men inressantare är att jämföra 1 220 
års gods med de två andra uppländska kyrkor 
som vi har några så tidiga ujipgifter om, Vår
frukyrkan i Östra Aros och Vallentuna kyrka. 
Lyckligtvis är jorden i alla tre fallen angiven i 
penningtal. Vallentuna hade omkring år 1200 
gods motsvarande drygt en mark (1:0:4:2) 
(Ferm 1991, s. 392 ff). Vårfrukyrkan fick 1221 
påvligt skyddsbrev på gods motvarande drygt 
fyra mark (4:0:1:2) (Westman 1914, nr 1). 
Hagbys skyddsbrev 1220 omfattade 4 mark 
(4:0:0:2) samt en hel och en halv by (villa). 
1538 räknade de sistnämnda 2 markland var
dera (DMS 1:6, s 94, s 97) men motsvarade 
utan tvivel mindre än 2 mark på 1200-talet 
Hagby kyrka framträder alltsä som den rikaste 
av de tre. Viktigt är att Vårfrukyrkan i Östra 
Aros 1278 var underställd domprosten. Sam
me man hade 1244 varit Tiundalands prost 
(DMS 1:2 s. 257), och Vårfrukyrkan kan därför 
ha varit prostkyrka för Tiundaland redan på 
1100-talet Den kan förmodas ba varil en viktig 
mottagare av donationer. Godsinnehavet pe
kar därför mot att Hagby verkligen var cn vik
tig kyrka. 

Vid en utgrävning 1935 framkom delar av 
kyrkans medeltida murar (fig. 1). Tolkningar-
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Fig. 1. Hagby kyrka, Uppland. Äldre fundament, framgrävda 1935. Detaljer och byggnadsperioder är osäk
ra. Efter Norberg 19(19. — Hagby parish church, Uppland. Foundations for an older church, excavated in 
1935. Details and building periods are uncertain. 

na är osäkra, men den tycks från början ha va
rit en absidkyrka med kort och brett långhus. 
Storleken var ordinär, och möjligen frånsett 
långhusbredden framträder inga viktigare 
egenheter. Senare byggdes kyrkan om i flera re
priser, och anmärkningsvärt är att den i något 
skede förefaller ba varit tvåskeppig: ett smalare 
sidoskepp i norr verkar markeras av pelarfun-
damen t Arrangemanget var ytterligt ovanligt i 
landskyrkor. Byggnadsskedena är dock inte da
terade. 

Det är sannolikt att Hagby kyrka verkligen 
hade ett kollegiatkapitel under en prost 1 220. 
Hur mycket det liknade kontinentens kapitel 
vet vi inte, och inte hur mänga medlemmarna 
var. Påvebrevet anger att det uppräknade god
set tillhör Hagby kyrka, men adressaten är pros
ten och kapitlet. Detta tyder på att godset fun
gerade som gemensam egendom, vilket gördel 
troligt att man levde i bordsgemenskap. Om 
detta är riktigt liknade Hagbvkapitlet etl klos

ter. 
Hagbys kollegiatkapitel är bara belagt en 

gång. Tänkbart är att det avvecklades i sam
band ined inrättandet av det sekulära domka
pitlet i Uppsala 1 247—48. 

Stiftaren var gissningsvis en privatperson, 
inte kungen. Den enda äldre aristokratfamilj 
som vi kan belägga bar haft ett intresse i sock
nen är Ängel-ätten omkring 1290 (DMS 1:6, s. 
98). Detta är allt för vagt att bygga på, och vi kom
mer knappast att få reda på vem som grundlade 
kollegialkapitlet. Inle heller gär det att säga när 
det skedde, men här skulle kanske underaök
ningar i kyrkan kunna ge en fingervisning, 

Komturiel på Årsta 
Omkring 12(10 donerades gården Årsta i Ös
terhaninge sn i Södermanland till Tyska orden. 
Gården bildade därefter etl komturi (ty. komtu-
rei). som var den lägsta förvaltningsenheten i 
ordens organisation (Erkki Kuujo i KL 19, sp. 
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1290- Kommendanter eller komturer på Årsta 
nämns 1308-1461, men 1467 sålde man går
den (Eimer 1966, s. 53—1 18). 

Vid Ärsta linns grundmurar av en rektangu
lär murad byggnad och en klen barfred, och de 
kan härröra från Tyska ordens tid (Redelius 
1984, s. 239 f; Loven 1996, s. 339 f). Ingen av 
lämningarna gär dock alt identifiera som en 
kyrkobyggnad. Gunnar Redelius har istället läst 
uppmärksamheten vid Österhaninge socken
kyrka. Den har haft ett smalare rakslutet kor 
och i väster vad som måste ha planerats som ett 
mycket kraftigl torn med murtrappa. Tornet är 
ursprungligt, och dei gör att byggnaden saknar 
direkta motsvarigheter. Med ledning av inven
tarier föreslår Redelius en datering till 1200-ta-
lets slut och finner förklaringen lill kyrkans 
egenheter vara all den fungerade som Ärsta-
komturiets religiösa centrum (Redelius 1984). 

Tyska ordens kärna bestod av riddare och 
prästmunkar. Kommendanterna på Årsta bar 
tyska namn, och de tillhörde orden. Det är tro
ligt att liera ordensmedlemmar än kommen
danten levde på Årsta, och gården skulle där
för kunna betecknas som etl konvent. Så länge 
ingen kyrkobyggnad har konstaterats på plat
sen måste dock tolkningen lämnas öppen. 

Recluser, eremiter och beginer 
Rechts eller indus är beteckningen för en from 
kvinna eller man som frivilligt levde innesluten 
i en kammare, ibland i anslutning till en kvrka. 
Recluser är väl belagda på kontinenten, Brit
tiska öarna och även Island. Ordet eremit är 
mera obestämt ocb kan beteckna en redas li
kaväl som någon som levde fritt i ödemarken 
(Borgehammar 1991,3. 177—184; Magnus Mår 
Lärusson i KL 4, sp. 6 f). Recluser fanns ofta på 
platser som livligt frekventerades av människor 
(meddelat av Stephan Borgeliainmar). 

Ett antal kyrkor på mellersta Gotland har 
små kammare i anslutning till västtornet En 
glugg finna in mot kyrkan och cn port 111 mol 
kyrkogården. De har i äldre forskning tolkats 
som redusorier. Armin Tuulse har emellertid 
visat att de måste ha varit hagioskop, byggda för 
att människor som av någon anledning var ute
stängda från själva kyrkorummet ändå skulle 
kunna åhöra mässan. Sådana hagioskop före-
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kom också på svenska fastlandet (Tuulse 1966, 
Ullen 1983, s. 239, se även Sinisalo 1966). 

Tuulse anger att skriftliga belägg för reclu
ser i Sverige saknas, men det är inte korrekt. 

I Kairlskrönikan, skriven omkring 1450, be
rättas att Karl Knutsson (Bonde) 1440 reste 
»thit som en godelik iuinfru bor« för att fråga 
henne till råds. Hon var 8oår ig och hade på 20 
år inte varit utanför »thz hus hon tha i war« (KK 
v 6702—06). Ericus Olai, som återger händel
sen i sin krönika från omkring 1470, betecknar 
kvinnan som en inclusa (s. 176). Var i landet 
bon bodde framgår inte, men föregående pas
sus hos Ericus Olai handlar om ett möte i 
Kalmar 

Man lär inte intrycket att kvinnans ->bus>< 
var sammanbyggt med en kyrka, utan det kan 
ha legal vai som helst. Att kvinnan är jungfru 
och betecknas som »goddik« tyder på att bon 
ansågs stå nät .1 (.ud. Karl Knutsson rådfrågade 
henne i politiska spörsmål, ocb bon fungerade 
således som elt slags orakel. Detta kan betyda 
att hon brukade ba uppenbarelse!. 

1 en förteckning över kapellen i Linköpings 
siili, upprättad i början av 1500-talet, nämns 
ett Eremilorium Vnslenense (SRS 3:2, s. 296; här 
med korrektare läsning i Hildebrand 1903 s. 
77). Del skulle kunna betyda ett eremitkapell i 
Vadstena. Flera kapell i Vadstena räknas dock 
upp tillsammans tidigare i längden, och eremi-
tariet nämna bland en rad Ölandskapell. Den 
rimliga tolkningen har därför framförts att 
Vnslenense betyder att eremitkapellcl ägdes av 
Vadstena kloster och alt det läg pä Öland (Hil
debrand 1905,8. 79). I raden ovanför står Lian i 
Borgholm, alltså ett kapell tillägnat Elov vid 
Borgholms sloti på Öland. På 1600-ialet ned
tecknades en visa om detla lokalhelgon. Elov 
hade försmått fru Gunnel på Borgholms slott, 
som dödade honom genom att låta släpa ho
nom efter två vilda hästar. Elovskapellet bygg
des på den plats där hästarna stannade. Det läg 
vid havsstranden 1,5 km n o r r o m slottet (Lun
den 1983, s. 442 ff). Möjligen är Elovskapellet 
samma som eremitkapellet, eftersom båda upp
gifter knappast hade rymts på samma rad i 
handskriften. Inga andra kapelluppgifter löper 
dock över två rader. Vidare måste påpekas att 
eremitariet verkligen kan ha legat i eller vid 
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Vadstena men hamnat på fel plats i förteckning
en. 

1520 fanns Elovs reliker i kungens kapell på 
Köpenhamns slott, dit de hade tagits från 
Borgholm. Helgonet sades där vara föremål för 
mera vördnad på en vecka än vad som kommit 
honom till del på nio år på Borgholm (Görans
son 1978, s. 10 f med not 3). Denna källa anty
der att Elovsrelikerna förvarades pä Borgholms 
slott, säkerligen i ett kapell. Placeringen vore 
inte onaturlig, då Elov enligl visan var fångvak
tare på slottet (Lunden 1983, s. 443). 

Att kapellförteckningens ereiniiariinn låg 
vid Borgholm antyda av ett äldre dokument. 
Under unionakrigen belägrades Borgholms 
slott 1456. Man daglingade, och den svenske 
hövitsmannen förband sig skriftligen att över
lämna slottet till unionastyrkan. I fördraget 
nämns särskilt atl hövitsmannen skulle »lade 
then belghc man bliffue paa slottet meth siit 
tbvvat thet helst a-r« (DG 60). 

Om denne man var en vanlig kaplan skulle 
han knappast betecknas som helig. Istället lig
ger tanken alt ban var rechts eller eremit nära 
till bands: att en sådan kunde kallas helig före
faller rimligt Pä slottet kan därför ba funnits 
ett redusorium i anslutning till relikerna. 
Inom slottsruinen har utgrävts grunden efter 
en rund byggnad, 14 in i diameter, dalerad lill 
slutet av 1300-talet Två eller tre gravar som på
träffats under golvet hat gjort all man bar tol
kat byggnaden som ett kapell (Rudolfsson 
1990, s. 210).Jag har tidigare (Loven 1996, s. 
78) avvisat denna tolkning men är nu mindre 
säker. En sökning efter kontinentala motsva
righeter skulle dock behövas. 

En annan möjlighet är atl den helige man
nen var kopplad till Elovskapellet vid stranden 
och att kapellförteckningens »Elaui Borcholm 
/ Eremitarimn Vastcnense« borde ba stått på 
samma rad. Frågan blir då varför han befann 
sig på slottet 145(1. I dokumentet förbinder sig 
svenskarna att lämna kvar den helige mannen, 
odi han betraktades således som en tillgäng. 
Man kan spekulera i att han hade hämtats till 
slottet frän kapellet, kanske för atl stärka trup
pens stridamoral. 

Kvinnor som levde ungefar som nunnor men 
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inte var kloatergivna förekom allmän 1 i Europa. 
Omkring 1 200 uppstod en rörelse, heginerna, 
där kvinnorna till en präst avlade löfte om kysk
het ocb fattigdom och antog en särskild kläde
dräkt Beginer kunde bo enskilt eller liera till
sammans, och de levde inte avskilda frän sam
hället (Johansen i985;John Granlund i KL 21, 
s p . 9 8 f ) . 

1 Danmark är beginer belagda lian 1263, 
och i Köpenhamn fanns ett begineiiius 1274. 
De få svenska beläggen är koncentrerade till 
Visby. Petrus de Dacia nämner på 1 270-talet två 
systrar som kallar sig beginer och bor i en ärvd 
gård i Visby. I Visbyfranciskanernas nekrologi
um anges Ivra beginer vara begravda i konven
tet under andra hälften av 1300-talet (Johan
sen 1985, s. 1 9 II). Frän svenska fastlandet linns 
ett belägg från 1316, då en Morgonte baginu 
ihågkoms i ett sörmländskt testamente (DS 
8075). 

Nils Ahnlund bar framhållit två kvinnor un
der äldre medeltid som kan ba avgivit kloster
löfte utan alt vi kan peka ut något kloster lör 
dem (Ahnlund 1945, s. 308—311). Den första 
är drottning Gutba, död på 1050-talet Hon 
skildes från den danske kungen Sven Estrid
sen, och enligt Saxo flyttade bon bein lill Sve
rige, anlade renlevnadalöfte och ägnade sig åt 
fromma botövningar. Hon ocb hennes tärnor 
sydde kyrkoprydnader. Adam av Bremen kallar 
henne Gunhild, betecknar henne som sanctis-
sima och berättar att hon ägnade sig ål fromma 
verk. Den andra kvinnan är helgonet Helena av 
Skövde, och Ahnlund gör ell djärvt försök all 
identifiera henne med Gutba. Det är okänt när 
Helena levde. Hon skall enligl en sen annal ha 
kanoniserats 11(14, men notisens värde har 
ifrågasatts (Liedgren 1978; jfr dock Lunden 
1978). Enligl helgonlegenden, författad om
kring 1 300, var bon en högättad änka som väg
rade gifta 0111 sig, levde som en Herrens tjänar
inna och ivrade föi kyrkans prydnad. 

Des.sa kvinnor tycks ba företrätt den lorin av 
fromhel som gav upphov till begitici rörelsen, 
och det är mycket möjligt att de levde under 
klosterliknande former. Från senare nunne
kloster är del välkänt att stillat innan eller stif
tarens änka ofta kom att inträda som abbedissa 
eller prioiissa. Berättelserna om Giulia odi He-
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lena är dock så pass utförliga att en lovvärd gär
ning som en klostergrundning borde ha om
nämnts. 

Terminarhus och predikokapeU 
De båda viktigaste tiggarordnarna, dominika
ner och franciskaner, etablerade sig på 1230-ta-
let i Sverige. Vid århundradets slut hade de 
konvent i vad som måste uppfällas som alla ri
kets vikliga städer (här föreligger delvis ell cir
kelresonemang, eftersom brödrakonvent i sig 
används som urbaniseringskriterium). Tiggar
ordnarna var framförallt inriktade på predikan, 
och inan levde inte i klausnr. Blöder reste (lil 
människor samlades lör att predika och tigga. 
De kunde anlägga kapell på sådana platser, och 
i anslutning till kapellen kunde de ha hus all 
härbärgera sig i. Prediko- och tiggarvandringar-
11a kallades tcnninarer, och dessa hus långt frän 
konventen har därför fått beteckningen termi
narhus (Cinthio 1988, s. 90; Gallén 1993, a. 32; 
jfr DS 1475). 

Terminarhus ocb kapell kan inte betecknas 
som klosterliknande. I den mån bröder vista
des där under längre lid av kan de kanske kal
las filialer ocb därmed jämställas ined kloster
celler, men till skillnad från dessa avsågs de in
te att bebos permanent Däremot kunde det 
bända att de uppgraderades lill konvent. 

Det finns nägra belägg för terminarhus och 
kapell i strax utanför landets medeltida grän
ser. Dominikanerna hade ett kapell och en gärd 
i Malmö 1333 (Cinthio 1988, s. 90; DS 29(15). 
Franciskanerkonventet i Malmö började som ett 
kapell, omnämnt 1412, och blev konvent efter 
en kunglig donation 1419 (Rasmussen 1988,8. 
108). En liknande utveckling hade Torkö i Ble
kinge i slulel av 1400-talet (se Björnö nedan). 
Ett domus som en lin Anna i Uddevalla i 
Bohuslän lovade bygga ät dominikanerna 1 496 
(Handlingar a. 40) var troligen tänkt som ed 
terminarhus i staden. 

Det bäst belagda svenska predikokapellet 
läg vid Gränna i Småland. Det bar utförligt be
handlats av Sigurd Pira (1930). 1442 utfärdar 
li,mciskanernas minister för Norden ett brev 
där han anger aii Linköpingsbiskopen årcl in
nan hade givil tillåtelse att bygga ett kapell i 
Uppgränna, till ära för Gud och helige kung 

Magnus Ladulås ocb till hugnad lör fattiga pil
grimer på resa. På villkor atl kyrkoskrud an
skaffades hade biskopen tillåtit att mässa hölls. 
De som med sina offergåvor ville bidra till att 
gudstjänsten upprätthölls skulle vänta lön av 
(ind. Brevet är dagtecknat Uppgränna. 14(16 
utfärdas ett avlatsbrev föi Capeäam sanete Crucis 
Vpgrennedidcim. Kapellet var nu tillägnat I leliga 
Rotset, inte Magnus Ladulås, men det rör sig 
säkerligen om samma anläggning. Elt kapell av 
trä var i bruk här ända lill 1750-talet 

Kapellet låg vid den viktigaste färdvägen 
mellan Jönköping och Linköping, som också 
är Eriksgatuleden. Pira gör troligt att ett här
bärge, en själstuga, fanns här under medelti
den. Läget påminner om franciskanerkonven
tet Krokek, som anlades före 1440 vid den be
svärliga vägen genom Kolmärden. 

Pira antar att »munkar« fortsatte att sköta 
kapellet, men någon koppling till franciska
nerna gär inte aii påvisa efter grundläggning
en 1442. Bytet avhelgonpatronat skulle möjli
gen kunna betyda att franciskanerna hade lap
pat intresset för kapellet, men som Pira påpe
kar var deras konventakyrka i Raumo i Finland 
tillägnad Heliga Korset Dyrkan av Magnus 
Ladulås (död 1 290) som helgon lycks meat ba 
propagerats av fraiu iskanei 11a men lick aldrig 
någon stor utbredning och angreps av heliga 
Birgitta (Lunden 1983, s. 364 f). 

Franciskanerna hade vad som måste upp
fällas som ett terminarhus på Vätö vid Upp-
landskusten. 1453 stadfäster kung Karl Kmiis-
son Stockholmskonventets rätt till en tomt i 
Vätötorp vid Vätö kyrka. Konventet hade 
många år tidigare fått husen på tomten för att 
förvara insamlade allmosor (RA perg. 20 /7 
1453 Stockholm, faksimil i Neunian 1927). 
Något kapell nämns inte, och närheten lill kyr
kan gjorde väl att det inle behövdes. 

1305 skänker Ramfrid Gustavsdotter (le
jon) en tomt vid Vårfrukyrkan i Uppsala, och 
ett härbärge som skall flyttas till tomten, till do
minikanerna i Sigtuna. 1308 får de ytterligare 
ett litet stycke mark inlill tomten, så att den nu 
mäter 20X14 alnar. 1341 byter dominikanerna 
bort tomten mot en annan, belägen nära dom
kyrkan. Den måste ha legat i närheten av hel
geandshuset, där orden 13 1 o hade lått ett bär-
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bärge och andra utrymmen för att kunna hysa 
domskolansskolarcr (DMS 1:2 s. 260, s. 298. a. 
301). Det är lockande att göra tolkningen att 
dominikanerna avsåg alt inrätta elt terminar
hus på tomten vid Vårfrukyrkan. Deras när
maste konvent låg i Sigtuna, men Uppsala ha
de vid denna lid antagligen blivit en större stad 
än Sigtuna, Bytet till mark i domkyrkoområdet 
kan betyda att planerna inte blev verklighet. 

Kökars franciskanerkoiivent, på en ö sydöst 
om Åland, är belagt första gången 1472 men 
bör ba existerat åtminstone sedan mitten av år
hundrade t Det var välbeläget i förhållande lill 
farleder och fiske. Det är mycket troligt att kon
ventet började som ett terminarhus eller ka
pell. Konventskyrkan hade västtorn och kan 
därför knappast ba byggts av franciskanerna, 
och det är möjligt att deras ursprungliga an
läggning var ett litet kapell 500 in söderut 
(Gustavsson 1993 och 1994; Hiekkanen 1993, 
s. 140 ff). 

I den danska samlingsvolymen »kung Val
demars jordebok* ingår en välkänd beskriv
ning av en segelled från Blekinge, längs sven
ska öslkusten, Åland ocb finska sydkusten lill 
Reval. Beskrivningen nedtecknades i början av 
1300-talet och kallas ibland »danska itinerari
et». Den innehåller olika partier och torde va
ra ett kompilat av flera äldre beskrivningar. Jarl 
Gallén har funnit att itineratiet måste vara av 
fraiiciskanskt ursprung och att den lokalkän
nedom som del uppvisar beror på frandska-
nerbrödernas predikoresor (Gallén 1993). 

Med utgångapunkl i Galléns rön bar He
lena Edgren och Markus Hiekkanen fäst npjj-
inärksamheten vid den mängd kapell som har 
funnits längs segelleden (Edgren & Hiekkanen 
1993). De förtecknar över 20 kapell eller ka-
pellindikationer längs den (inska delen av iti
nerariet Några av dem, som Lemböte och Sot-
lunga vid Åland och Kyrksundet i Hitis, har säk
ra medeltidsdateringar. Edgren och Hiekka
nen antar att dessa kapell huvudsakligen an
lagts pä 1 200-talet av franciskanerna. 

Det är troligt att liera av de finska kuslka-
pellen anlades av franciskanerna, men knap
past alla. De få skriftliga källorna omtalar inga 
andra sä tidiga prcdikokapell eller terminar
hus, och frigör man sig från itinerariets date

ring kan de finska kapellen vara senmedeltida. 
Om organiserade predikoresor verkligen sked
de bär på 1 200-talel kan man lill en början ha 
klarat sig nian kapell. I ett ofta anfört brev från 
1488 anges aii Sigtuna dominikanerkonvent 
skötte själavården på Svenska Högarna i Stock
holms yttre skärgård (Gallén 1993, s. 41). Nå
gol kapell bär är inte känt Det är också viktigt 
att påpeka att kuslkapdl linns utanför itinera
riets område, t.ex. längs Bottenhavets kuster. 

Edgrens och Hiekkanens resonemang är 
dock i sak bestickande, och det går alt applice
ra även på den svenska delen av itinerariet Den 
ovannämnda Linköpingsförteckningen från 
början av 1500-talet nämner en rad kapell 
längs Östersjökusten (SRS 3:2, s. 295 I). Inget 
av dem låg i ytlerskärgården som de finska, 
men av intresse är exempelvis kapell i den 
sladsliknande orten Påta norr om Kalmar och 
i de öländska fiskelägena. En undersökning av 
eventuella fianciakanska kopplingar till kapell
förteckningens platser vore kanske fruktbar. 

Klostertraditioner och lärda spekulationer 
I folktraditionen har ruiner vilka som helst kun
nat få namnet »klostret*. I flera fall vet vi att del 
inan bar pekat ut som kloster är lämningar av 
piolänbvggnader frän medeltiden (se t.ex. Lo
ven 1996, s. 307, s. 445, s. 448). En länkbar för
klaring är an man därigenom framhävde rui
nernas ålder: klostren var väl den enda betydan
de företeelse i det medeltida samhället som för
svann för gott under 1500-talet, och ett kloster 
var pä 1600-talet någonting deciderat gammalt 

Della gör att klostertraditioner måste be
handlas med försiktighet. Att kategorisk! frän-
känna dem alh värde vore däremot fel. Många 
exempel linns på att lölktraditionen bar beva
rat korrekta saktipplysningar i flera sekler. 

1600- och 1 700-talens antikvariska forsk
ning innefattade försök .111 förteckna klostren. 
Denna forskning var i våra ögon okritisk, ocb 
man nämnde kloster som vi kan vara säkra på 
aldrig bar funnits. En lidig förteckning linns i 
Johannes Vastovius' Vitis Aquilonia frän 1(123, 
åtcrutgiven 1708. Ungefär samtidig, men utgi
ven först 1703, är en klosterförteckning i Jo
hannes Messenius' Scondia illnslriiln (bd 9, s. 
78-82) . Frånsett ett antal fantasifulla kloster 
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före 1100 är den förvånansvärt korrekt. Mera 
okritisk än Messenius är Andreas Rhyzelius i sin 
bok Monasteriologia Sviogothica, publicerad 1740 
och trots titeln skriven på svenska. 

Ett grundläggande problem för forskning
en är alt dessa lärda spekulationer lästes och 
spreds, väl främst genom prästerna, och kunde 
bli till falska traditioner (jfr Malmer 1995). En 
exempel är att gården Aspnäs i norra Uppland 
i litteraturen felaktigt identifierades med den 
gård där Heliga Birgitta växte upp, Aspenäs i 
södra Östergötland. På 1700-talel hade detta 
misstag fått till följd att ett stenhus på gården 
kallades Klostret och man pekade ut en rad 
Birgitta-minnen (Loven 1996, s. 292). 

Trots detta måste Vastovius, Rhezelius och 
andra läsas med öppet sinne. Vid denna tid kun
de man stödja sig på mera levande traditioner 
och ibland kanske pä dokument som senare har 
försvunnit. F.n förteckning över alla de »kloster* 
som nämns i äldre litteratur och uppteckningar, 
låt oss säga före 1800, vore värdefull men skulle 
kräva stort arbete alt åstadkomma. 

Ett ittanförperspehtiv 
De traditioner om kloster som återges i exem
pelvis anlikvilelsiaiiiisakiiingariia 1667—84 bar 
sällan tagits pä allvar i forskningen. Implicit an
tas de vara eftermedeltida fantasier, vars största 
värde ligger i alt (le kan peka 111 bebyggdse-
lämningar. 

Del går dock all anlägga ett postsirukiina-
listiskt synsätt pä klostertraditionerna: inom ett 
samhälle kan samma företeelse tillskrivas olika 
betydelser av olika grupper (jfr Burström 1989, 
Burström 1993 och Jensen 1998). 

Flertalet av våra skriftliga källor till den 
svenska medeltiden har kyrklig proveniens. 
Påvekyrkan kom till landet med en skriftkultur 
som var belt ny, och (len kyrkliga arkivbild
ningen överträffade den världsliga. För klosi-
ren är nästan samtliga källor av kyrkligt ur
sprung. Inom kyrkan hade man givelvis god re
da på olika typer av kyrkliga inrättningar od i 
använde vederbörliga termer, och denna ter
minologi är vår vanligasie utgångspunkt lör alt 
kategorisera de olika klosterinräitningama. 

Dokumenten författades av de initierade, av 
klosterfolk, stiftsledning och klostrens världs

liga gynnare. För de initierade var ordet kloster 
urprungligcn reserverat för de gamla ordnar
nas slutna inrättningar. Senare kom de att ap
plicera det även på tiggarordnarnas konvent 
Forskare utnyttjar samma dokument och har 
därmed sällat sig till de initierades skara. 

Del slora flertalet människor under medel-
liden hade inte samma perspektiv pä de kyrkli
ga stiftelserna. De begravdes inte i klosterkyr
kor ocb gav inga själagåvor, och deras barn blev 
inte klosieigivna. Kontakten med kyrkan be
gränsade sig lill den egna sockenkyrkan och 
kanske en nationell pilgrimsfärd. Allmogen ha
de vad man kan kalla ett utanförperspektiv. Det 
måste ha gällt en rad av samhällets yttringar 
och ba innefattat exempelvis slottalän likaväl 
som kloster, od i det accentuerades givetvis 
med sjunkande social och ekonomisk ställ
ning. Sådant utanförskap leder lill förenklad 
kunskap. 

1)( som stod utanför har i stort sett inte ef
terlämnat några skriftliga källor frän medelti
den eller 1500-talet Bara i ortnamnen linns 
fragment av deras föreställningsvärld indirekt 
återgiven. Förs! ined 1600-talets antikvariska 
samlarverksainbcl börjat vi böra allmogens be
rättelser refererade. Att alla des.sa berättelser 
hade långa anor är inte troligt, men inånga kan 
ba halt d e t Eu poststrukiuralistiskt synsätt gör 
att traditionerna 0111 »kloster« inte måste avfär
das som eftermedeltida skapelser. Medeltidens 
icke initierade människor kan ha använt ordet 
kloster 0111 alla byggnader som innehades och 
besöktes av munkar eller tiggarbröder. 

Ovan har behandlats några inrättningar 
som hade kopplingar till klosttrväsendet men 
inte var rikliga kloster. Det handlar främst om 
tiggarordnarnas predikokapell och terminar
hus. Det medeltida källmaterialet kring dem är 
svagt, vilket är helt naturligt med tanke pä deras 
underordnade ställning. Men i lokalsamhället 
varde knappast några betydelselösa inrättningar. 
Betydelsen är beroende av kontexten. 

Min tanke är all en d d av kloslerttadilio-
nerna frän 1600- odi 1700-talen kan vara av 
medeltida ursprung. De kan återge de medel
tida appellativen lör inrättningar som hade 
kopplingar lill framförallt dggarordnama. De 
kan därmed fylla ut det medeltida källniateria-
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leis brister. Ståndpunkten betyder inte att för
siktigheten skall lämnas därhän, men den in
nebär en principiell uppvärdering av kloster-
traditionernas ålder och källvärde. 

Fem klostertraditioner 
En av de mest välkända traditionerna handlar 
om »Bure kloster* i nuvarande Bureå socken i 
Västerbotten. Detta är väl Sveriges nordligaste 
klostertradition, och den bar granskats utför
ligt av Garl H. Nyström (1931). 

Antikvarien Johannes Bureus nedtecknade 
i början av 1600-talet en rad uppgifter om Bure 
kloster. Del skall ba legal pä den numera land-
fästa Klosterholmen i Burälvens mynning i ha
vet Burens anger att klostret grundlades på 
1200-talet av Heise Falesson ocb all där fanns 
14 bröder och en abbot. Del var bygg! av trä, 
och den siste abboten levde på 1500-talet. Bu
rens' uppgifter inflöt bos Rhyzclius, men en 
möjligen oberoende uppteckning 1794 anger 
all bär skall ba legat en kyrka (Nyström 1931, 
s. 1 1 8 - 1 2 4 ) . 

En mindre utgrävning företogs på platsen 
1 968—70. Två större trähus od i en murad käl
lare frilades. Ingen av byggnaderna gav kyrkli
ga associationer (VNF 30—32, 1969—71). Fyn
den har givits en datering lill tidigast 1400-ta-
let (Huggert 1978, s. 89). 

Inga medeltida källor ger ens en antydan 
0111 cn klosterliknande anläggning bär. Saken 
kompliceras av att Burens' mor var lödd i Bu
reå och att han samlade material till en fantasi
full släkthistorik, där Herse Falesson var en av 
hans förfäder. Nyström försöker göra troligt att 
bär verkligen låg etl kloster, och han påpekar 
all liera personer med namn som liknar de för
fäder Burens nämner verkligen går alt belägga 
i 1300-talskällor. Bureå by bar gravfält, och 
hemmanen var stora (Nyström 1931, s. 1 3 1 -
1 |2) . Byggnadslämningar på en bolme för ock
så tanken till borgar, och här skulle kunna ha 
legal en stormannagård anlagd med vissa be-
Eästningsambitioner. Detta är dock att helt 
bortse från klosiertraditionen. 

1-n mera trovärdig tolkning, framförd av 
Jarl Gallén (1998,3. 147), är att hår låg ett ter
minarhus, kanske underställt Uppsalas francis
kaner. Platsen låg väl lill lör att besökas av fis

kare och av dem som färdades längs Norrlands 
kust, och avståndet till närmaste sockenkyrka, 
Skellefteå, var 25 km. 

På Bjömö i Mönsterås sn vid Smålandskusten 
finns en stenhusruin kallad Bjömö bus (lig. 2). 
Den antogs länge vara en medeltidsbefästning, 
men forskningen har senare visat att huset 
uppfördes i början av 1600-talet Det avsägs tro
ligen att bli ny huvudbyggnad för det viktiga 
godsei Kråkerum, men det blev knappast fär
digbyggt utan brändes i kriget 1610—12. 

Carl Olof Cederlund har emellertid påpe
kat att ruinen verkligen kan ha en medeltida 
bakgrund, men som något slags kloaterinrätt-
ning (Cederlund 1990). Ruinens södra delar 
tycks vara äldre och är ombyggda med bl.a. ett 
sekundärt valv, vilket stämmer illa med att hu
set skulle ha bränts omedelbart Vidare har en 
ortsbo, född på 1840-talet, berättat att han läst 
i en »tryckt bok* 0111 klostren i Kronobäck (ett 
johanniterkloster 5 km västerut) ocb på Bjömö. 
Här fanns 17 nunnor, ocb pä 1400-talel flydde 
de lör danskarna som brände klostret. Även äl
dre personer som inte hade läst boken hade be-
räiiai samma sak. Cederlund framhäver vidare 
alt vid Bjömö by linns liera iialiimanni med 
kyrklig koppling, bl.a. Klosterplanen och Kyrk-
gärdet 

Alt ruiner i folkmun ofta lätt namnet Klost
ret har redan påpekats. Ett annat motiv som 
återkommer är att ett kloster anges ha haft en 
pendang, med innevånare av motsatt kön, i 
nätbeten och att de båda förbands av en un
derjordisk gäng. Det gör alt uppgiften att 
Bjömö var eu nunnekloster ime behöver las pä 
stort allvar. All klostret skulle ba omnämnts i en 
tryckt bok är säkerligen felaktigt Däremot fö
refaller det vara helt korrekt att ruinen inne
håller äldre murverk, och naturnamnen är in
tressanta. Det går dessutom atl ined hjälp av 
personsamband underbygga traditionen. 

Bjömö är belagt första gängen 1351. Det 
framträder i källorna som en by med Ivra går
dar, underlagda sätesgården Kråkerum. I bör
jan av 1400-talet och från 1520-talet anges alla 
fyra gärdar tillhöra sätesgården. 1495 nämns 
bara två gårdar, men inget utesluter ait även de 
andra två låg kvar under godset. Kråkerum be-
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Fig. 2. Björnö hus. Mönsterås sn, Smaland. Södra delen tycks vara äldre än 1 (ioo-talsanläggningcn. Tunnvalvet 
i rum 2 är sekundärt, liksom troligen vissa mellamiiurai, F.liei ( ederlund 1990. — Björnö "casile". Tliesoulhern 
pan seems lo be older than the 1 71I1 centuiy building. The barrel vault in room 2 is secondary, and proba
bly some of the inner walls also. 

boddes från åtminstone mitten av 1300-talet 
och tvåhundra år framåt av medlemmar ur den 
bögfrälse ätten Bielke (DMS 4:2, s. 203 f. s. 224 
ff). Om ett kloster verkligen låg här måste det 
ba instiftats av Kråkerums ägare. Läget på en 
skärgårdsö gör det otroligt alt innevånarna 
skulle ha varit nunnor. Snarare associerar man 
till tiggarbröder, i synnerhet franciskanerna. 

Ett stöd för kloatertraditionen är att Krå
kerums herre Ture Turesson Bielke var med 
om att instifta eit annat skärgårdskonvent 
1467 utfärdas ett avlatsbrev för S:ta Glaras ka
pell påTorkö i Listerby sn i Blekinge. Kapellet 
anges vara nybyggt Pilgrimsfärder lill en un

dergörande Glara-skiilpiur omtalas 1474 i sam
band med au förnyad avlat beviljas. 1485 ut
färdas ännu ett avlatsbrev för kapellet, där det 
nu pågick slora och kostbara byggnadsarbeten. 
Ture Turesson dog 1489, men innan dess hade 
han skänkt ön och kapellet till franciskanerna; 
dot lat iot u n bekräftas 1495 av kungen, som ger 
tillåtelse all bygga ell kloster pä platsen. Även 
påven ger 1 197 sin tillåtelse, och munkarna på 
Torkö omtalas 1524 (Lindbäck 1914,8. 216 f). 

Paralldliteten mellan Torkö och Björnö är 
slående: ett »kloster» på en skärgårdsö, ägd av-
Ture Turesson Bielke. Emellertid nämna Torkö 
från början bara som ett kapell, och kanske 
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Björnö var ett liknande kapell som aldrig kom 
att utvecklas. För en sådan tolkning talar det 
faktum alt Björaögodset aldrig tycka ha avhänts 
ätten Bielke. Den mest sannolika förklaringen 
är att Bjömö var ett terminarhus eller prediko-
kapell. Eftersom Torkö var franciskanskt får 
även Björnö aulas ha varit del. Ture Turesson 
hade Kräkerum som sin sätesgård från 1457 till 
1480-talet (DMS 4:2, s. 225), vilket ger en tro
lig tidsram för anläggningens tillkomst. 

1220 ger påven tillåtelse för Skarabiskopen att 
utfärda avlat till dem som besöker en kyrka i stif-
lei som börjat byggas till ära lör den mördade 
prästen Nicolaus. Det handlar ined säkerhet om 
Edsleskog i Dalsland, där dyrkan av detla lokal
helgon är omtalad i en rad eftermedeltida upp
teckningar. 1308 var Edsleskog prebende vid 
domkyrkan, och en särskild skall Nicolaus-
penningen fanns. En marknad nämns 1349 
(Hultquist 1996, s. 15-19). Edsleskog var en 
treskeppig tegelkyrka, kanske byggd på 1200-ta-
let Dess storlek visar helgonkultens betydelse. 

Eftermedeltida beskrivningar talar om ett 
kloster på platsen. 1(1(12 ocb 1(172 utpekas själva 
kyrkan som ett kloster. Sistnämnda är omnämns 
även en Olovskälla på jordägan Munkhyttan el
ler Munkhätlan söder 0111 kyrkan. 1718 anges 
ell litet bus ha stått här. Klostertraditionen fick 
säkerligen ny näring dä inan 1 728 i en åker på
träffade en sigillstamp med omskriften »Petrus 
Nickulai träter*. 1764 utpekas Munkegärdet 
ined Munkekällan, säkerligen identiskt med 
1672 års Munkhyttan/-bätlan, som platsen för 
klostret 1 765 anges klostret ba legat »icke långt-
frän kyrkan«. På en lantmäterikarta 1871 är 
Munkliätlegärdet utmärkt 400 m söder om kyr
kan (Hultquist 1996, s. 22—29, s 4°)-

Edsleskog bar säkerligen aldrig haft något 
kloster. Traditionen kan ha uppkommit på 
grund av kyrkans storlek. Tänkvärt är också att 
fomforskaren Rickard Dybeck 1844 utbrister 
att om allmogens uppgifter stämde skulle Dals
land ha haft minst hundra kloster (Hultquist 
1996, s. 31). Viktigt är emellertid att man på 
1 700-talet anger att klostret läg ett stycke frän 
kyrkan, enligl kartan 1871 omkr ing400m. Det 
gör att »kloslret« tycks ha varit en frislående in
rättning och att det inte var den stora kyrko

byggnaden som gav upphov till traditionen. Att 
bär hade stått ett hus var uppfattningen 1718. 

Den påträffade sigillstampen förefaller ha 
bön lill en tiggarbroder, och kanske hade fran
ciskanerna eller dominikanerna ett terminar
hus vid denna välbesökta kyrka. En annan möj
lighet linns också. 1700-talets placering av klos
tret kan givetvis vara en rationalisering av nam
net Munkliyttaii/-hättan, men delta namn i sig 
är av intresse. Om Munkhyttan är det äldre 
namnet kan ursprunget vara ett *Munkhyd-
dan, vilket ger associationer till ett eremitori-
uin eller redusorium. Tolkningen är spekula
tiv, men en trovärdig koppling mellan eremit 
och lokalhelgon finns i Borgholm. Nicolaus-
knlien kan ha dragit till sig cn »helig man«. 

1(1(17 berättas från Vimmerby i Småland att 
norr om gamla träkyrkan linns murar efter ett 
hus ined måtten 15 x 12 alnar (9 x 7 m). Del 
hade haft två våningar och troligen en källare. 
Det skulle enligt traditionen ba varit ett munk-
kloster. En munk sades ha utträtt ur klostret 
och gill sig, vilket skulle ba givil upphov till ett 
talesätt »I Vimmerby stod munkens gästabud 
uti« (Ranns. 3, s. 182 f). 

Vimmerby stad är skriftligt belagd första 
gången 1350 och nämns fortlöpande under 
medeltiden. På 1500-talet betecknades den 
som landsby, och köpenskapen motarbetades 
av kungamakten.(DMS 4:4, s. 203 f). Staden 
kan inte ba varit stor, och något kloster eller tig-
garkonvent är inte belagt Ell »miinkkloster« i 
en liten stad kan däremot ha varit ett termi
narhus för någon av tiggarordnarna. Liksom i 
Vätö i Uppland läg byggnaden nära kyrkan, vil
ket gjorde atl ell lerininarbiis bär inle skulle ha 
behövt något eget kapell. 

Andreas Rby/diiis lar upp ett kloster i Norberg 
i Västmanland. Han anger att Väsiet asbiskopen 
29 maj 1358 utfärdat ett brev in monaslerio 
Montis beate Virginis, hodie NorabergcUcto, alltså i 
klostret Heliga jungfruns berg, idag kallat 
Norberg. Rhyzclius anger, ulan att ange några 
skäl, att det var ett cisterciensermunkkloster 
(1740, s. 263 I). 

Elt dokument, utfärdat av Västeråsbiskopen 
denna dag, finns infört i Svenskt diplomatari-
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um. Här är dateringsorten in monasterio Montis 
beate Virginis, utan nägot tillägg om Norberg 
(DS 5909). Vårfruberga hette ell välkänt ds-
terdensernunnekloster väster om Strängnäs, 
grundlagt pä 1 100-talet och belagt under det
ta namn från 1 290-talet Den självklara slutsat
sen är att brevet är utfärdat här. 

I Olof Grans Västmanlandsbeskrivning från 
1754, således utgiven efter atl Rhyzclius publi
cerat sin bok, nämns återigen klostret. Det an
ges ba legat bredvid en Heligkol skälla söder 
0111 kyrkan (Grau 1754 s 384). I rannsakningar-
na efter antikviteter 1667 och 1682—83 talas 
däremot bara om en kapellgrund vid en Helig-
korskälla (Ranns. 1 s. 120, s. 125O. Det är därför 
möjligt att klostret hos Grau enbart återgår på 
Rhyzclius. 

Dessa tveksamheter har gjort att uppgiften 
om ell kloster i Norberg kategoriskt har avvisats 
av den som senast granskat frågan, Kjell 
Kumlien (1958, s. 2141). »Kapellet" antar han 
var Norbergs kyrkas föregångare. Kumlien pe
kar på att det i Norberg fanns ett Maria- eller 
Vårfrugille, belagt 1383 och 1510. Dess sigill 
har stilistiskt daterats till mitten av 1300-talet 
Della sigill kan ba givit upphov lill Uaditionen 
(Kumlien 1958 s 215 I). Samband kunde fin
nas mellan gillen och kloster ((aii Gallén i KL 
2. sp 303 ff), men gillet i Norberg kan lika gät 
na ha varit belt fristående. Det finns dock skäl 
att granska klosterfrågan på nytt. 

Det av Rhezelius citerade dokumentet lian 
1 358 lär antas ha varil antingen cn »förbätt
rad- avskrift av del bevarade brevet (DS 5909) 
eller ett annal brev utfärdat samma dag. Det är 
ingen omöjlighet alt biskopen samtidigt Utfär
dade två brev, det ena med mera utförlig orts
angivelse. Om Rhezelius hade tillgäng lill ett 
andra brev kan dock detta ha varit förfalskat, 
belt eller delvis. Orden »hodie Noraberg dil
lo- bos Rhyzclius verkar någol misstänkta: de
ras placering i slutet gör att de kan ha infogats 
e l ie ia t od i namnet Norberg var inte nytt vid 
denna tid. Samtidigt är namnbyten pa kloster 
belagda från annat håll. Man kan ocksä kon
statera an inget i det bevarade brevets innehåll 
gör alt del måste ha utfärdats i nunneklostret 
vid Strängnäs: utfärdaren är Västeräsbiskopcn, 
od i han vidimerar eit godsbyte mellan Finvid 

Ragnesson Stallare och dennes farbror Anund 
Finvidsson. Den ene var bosatt i Rytterns sock
en i Västmanland och den andre kanske i Ös
tergötland (SMP 2, sp. 64, sp. 66). Två av de 
agerande är alltså knutna till Västmanland där 
Norberg ligger. Att det i Sverige redan fanns ett 
kloster som hette Vårfruberga utgör heller ing
et problem: Norge hade två kloster med nam
net Nonneseter. 

Det måste anses som uteslutet att Rhyzelius 
skulle ha anfört etl dokument som han visste 
var förfalskat En trolig upphovsman till en så
dan förfalskning är däremot den bekante 
Hedemoraprosten Nils Rabenius (död 1717). 
Rhyzelius hade i ett brev yttrat sig uppskattan
de om Rabenius' dokumentsamling (Ahnlund 
1927, s. 36). Vidare hade Rabenius en kop|i-
ling till Norberg: hans atyvsvärfär var präst bär, 
och 1696 hade han vid ett besök hämtat me-
(leltidsdokument ur kyrkoarkivet (Liedgren 
1950, s. 240). 

Det kan ha gått till så, att Rabenius kände 
till en klostertradition i Norberg och för att be
kräfta den »kompletterade» ett Vårfruberga-
brev som hade kunnat handla om en västman
ländsk inrättning. Men vi vel också atl Rabe
nius inte enbart sysslade ined förfalskningar: 
han samlade även dokument utan alt lägga 
hand på dem (Ahnlund 1927,8.34). 

En möjlig förklaring till klostertraditioncn 
i Norberg finns dock i ett långt senare doku
m e n t 1493 utfärdar Nicolaus Gristierni, pro-
vinsialprior för dominikanerna i Dacia. dvs. or
dens högste ledare i Norden, ett dokument 
här. Det är ett delaktighetabrev för en Anders 
Nesboson och dennes hustru Valborg (RA 
perg. u.d. 1493 Norberg). Lekmän kunde bli 
delaktiga i en ordens böner ocb goda gärning
ar (Jarl Gallén i Kl. 2, sp. 30 1). Något ordens
hus nämns inte dokumente t men atl provinsi-
alpriorn besökte Norberg är av stort intresse. 
Jag bar vid en hastig genomgång (i SDHK) in
te runnit några dokument som dominikaner
nas eller franciskaiiei nas nordiska ledare ut
färdat på platser som inle hade någon ordens
inrättning. 

Norberg var, pä grund av gruvdriften, en 
stadsliknande ott under senmedeltiden och 
kallades 1425 för köpstad (Stahre 1958, s. 249). 
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Min tanke är att det i Norberg fanns ett predi-
kokapell och kanske ett terminarhus. Det skul
le kunna förklara såväl kapellet som klostertra-
ditionen. Brevet 1493 tyder på att innehavarna 
var dominikanerna. Moderkonventet var då sä
kerligen Västerås. Denna tolkning gör att det 
av Rhyzelius anförda brevet måste avfärdas som 
en förfalskning, troligtvis gjord av Rabenius, 
men den förklarar också varifrån uppslaget till 
förfalskningen kom. 

Avslutning 
Det medeltida Sverige hade fler kloster, och 
fler ordnar, än dem som brukar nämnas i över
sikter. Augustinerkorherrarna företräddes av 
Skaras domkapitel, och då detta var den vanli
gaste ordenstillhörigheten för domkapitel kan 
även de dåligt belagda kapitlen i Strängnäs och 
Korois/Åbo ha varit atigusiiiiska. Benedikli-
nerna var rikt representerade. Dit hörde Upp
salas domkapitel och troligen klostret i Sigtu
na. Rimligen var även bröderna i Botkyrka be
nediktiner. Vidare var troligen alla 1 100-talets 
kvinnokloater benediktinska. Söderköpings 
hospital höide till Helgeandsorden. Ktt kloster 
för doininikanersystrar fanns troligen en kort 
tid i Korois. Någon form av kollegiatkapitel 
fanns i Hagby, Uppsala, Vadstena och Åbo, och 
på Årsta hade Tyska orden ett komturi som 
eventuellt skall betraktas som ett konvent. 
Läggs dessa anläggningar lill de mera välkän
da, och med hänsyn taget till att några är osäk
ra, får man fram alt det i Sverige går att beläg
ga omkring 60 kloster under medeltiden. 

Tiggarordnarnas kringresande predikanter 
hade fasta stationer i form av kapell och här
bärgen. De kan av medeltidens allmoge ha län 
beteckningen kloster, vilket skulle kunna för
klara en del av de många klostertraditioner 
som nedtecknats i nya tiden. På Björnö och i 
Norberg ger skriftligt material ett visst stöd för 
denna tolkning. Recluser med ett strängt regle
rat liv fanns i Sverige, liksom beginer. Cister
cienserna kan ha halt grangier, huvudgårdar 
ined kapell. Ingen av dessa företeelser får be
tecknas som kloster, men de var klosterväscn-
dets utlöpare i små städer, på landsbygden ocb 
längs skeppslederna. 

Man kan slutligen fråga sig hur mycket av 

des.sa inrättningar som skulle gå att spåra vid ar
keologiska och byggnadshistoriska undersök
ningar. Några möjliga undersökningsobjekt 
har nämnts ovan. Korsgångar, klostrens tydli
gaste arkitektoniska yttring, var knappast obli
gatoriska. Exempelvis i det välkända nunne
klostret Askeby är det oklart hur klosterbvgg-
naderna var placerade. Spår i själva kyrkobygg
naderna är tänkbara i Sigtuna och Botkyrka. 
Kapell som kan förmodas ba anlagts av tiggar-
ordnama har undersökts, men även terminar
hus borde vara åtkomliga. Utgrävningar skulle 
kunna ge information om verksamhetens art 
och omfattning, men någon monuinentalarki-
tekiur skall vi inte förvänta oss. 
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Summary 

Medieval Sweden had relatively few monasteri
es: the number usually given in surveys is 50. 
This art ide has three aims. Rcgular cathédral 
chapters and some little known monasteries or 
convents are added to the list, raising the num
ber to about 60. Establisbnients that were not 
monasteries proper but were associated with 
the monastic movements are treated. Finally, 
an attempt at explaining some of the "monas
teries" mentioned in post-medieval populär 
tradition is made. 

The earliest cathédral chapters were regu-
lar, i.e. monastic. The archbishop's see at Old 
Uppsala had a Benedictine cathédral chapter 
in lhe decades around 1200. Skara cathédral 
1 ecieved a chapter of Augustine canons after 
1220. It was reformed into a secular chapter 
around 1 250. The cathédral at Strängnäs had, 
according to a låter Papal letter, a chapter du
ring the second half of the iath century. A 
chapter is mentioned at the Finnish see in 
1232 and 1259. 

Brethren and a newly erected cloister in 
Sigtuna are mentioned in a papal letter in 
1881. It was probably a Benedictine monaste
ry, and it has been suggested that the cathédral 
chapter of Old Uppsala bad moved here. The 
legend of Saint Botvid of Botkyrka was written, 
probably at the end of the 12th century, "at the 
bequest of the brethren who serve at the saint's 
church". The brethren at Botkyrka were also 
probably Benedictine. Sweden had six nunne-
ries before 1200, all of them known to be 
( islercian in låter centuries. However, the un-

willingness of the Gistercians to accept nuiine-
ries is well known. This makes it certain that 
these foundations initially belonged to other 
congregations, and they were probably Bene
dictine. 

A Dominican women's convent outside 
Turku in Finland received some donations 
around 1415, but it never reached siability. 
Most Swedish towns had hospitals, and the hos
pital of Söderköping became a member of the 
Order of the Holy Spirit in the 1490S. The 
Teutonic Order received the manor of Årsta 
around 1 260, and as a komtureih was part of tbc 
Order's organisation until 1467. Il might be 
lermed a convent, but no chapel has been 
identified at the site. 

Priest colleges or communities were mo-
nastery-like establishments. A priest communi
ty was established at the town church of Vad
stena after a Royal foundation in 1430. Com
munities are known at the cathedrals of Upp
sala in the first half of the 141b century and 
Turku in the 1490S. A chapter headed by a dean 
al the country church of Hagby in Uppland 
(fig. 1) is mentioned in a papal letter in 1 220. 
Hagby at this time bad what seems to be un-
usually large cndowments. 

Reduses or hermits are mentioned in a few 
sources. An ageing »godly virgin« in a 151h 
century account is in a låter relation referred 
to as an inclusa. An eremitorium, probably near 
Borgholm castle on Öland, is mentioned at the 
beginning of lhe ifith century. This informa
tion may be combined with the presence of a 
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"holy man" at the castle in 1456 and with the 
cult of a local saint, Elov. Several beguine wo
men are mentioned in Visby in the 131b and 
141b centuries. 

The mendicant friars had chapels or small 
houses to use as stations along their terminari-
es, i.e. preaching journeys. They may have 
been numerous but are seldom mentioned in 
written sources. A Franciscan chapel at Gränna 
was founded in 1442. In 1453, the Franciscans 
in Stockholm owned a house at Vätö church on 
the coast to slore their alms in. The Domini
cans in Sigtuna received a plol in Uppsala, 
where they had no convent, in 1305. The in
terpretation bas been put forth that a number 
of chapels, often known only from post-medie
val tradition, along the sailing routes across the 
Baltic were Franciscan establislnnents. 

Populär tradition points to numerous re
mains of »monasteries». It is well known that 
these traditions often are erroneons and thal 
the remains are of secular or even prehistoric 

origin. In addition, scholars of the 171b and 
i8th centuries made fanciful lists of medieval 
monasteries. These speculations could turn in
to false traditions. However, monastery tradi
tions are not to be dismissed offhand. A key 
may lie in applying a post-structuralistic ap
proach to the use of the word monastery (Sw. 
kloster). Medieval peasants had little knowled
ge of church organisation. They may bave used 
the word iWarterindiscriminately, applying it to 
any establishment owned and visited by monks 
or friars. Some monastery traditions could the
refore be of medieval origin, poinling out ter-
minary houses and chapels of the mendicants 
or Cistercian granges. 

This approach is tried in a scrutiny of some 
monastery traditions. In two cases, Björnö on 
the coast of Småland (fig. 2) and the mining 
centre Norberg in Västmanland, 151b century 
written sources lend some support to the in
terpretation that they were mendicant termi-
nary houses. 
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