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Det är inte alltid så lätt att komma medeltids-
människan in på livet. Det medeltida samhället är
avlägset i tid, och vi har ingen möjlighet att stifta
personlig bekantskap med de människor som
levde då, att i verkligheten följa dem i deras var-
dag och fest, att sätta oss in i deras tankevärld ge-
nom att höra dem berätta om den. Vi är hänvisa-
de till de spår den medeltida kulturen lämnat till
oss, i form av byggnader, konstverk, texter och an-
nat. Ibland öppnas dock en dörr in till medeltiden
och vi får en möjlighet att förstå en människa från
denna avlägsna kultur.

Från år 1223 finns ett dokument bevarat som
kortfattat ger oss en sådan möjlighet. I dokumen-
tet bekantas vi med en man vid namn Magnus
Olofsson, som varit sven hos Strängnäs biskop
Kol. Magnus hade just avlidit, och det är biskop
Kol som utfärdar brevet. Där beskrivs hur Mag-
nus, då han kämpade på sitt yttersta, dock ännu
vid sina sinnens bruk, har testamenterat sin gård
Hidiner till Fogdö nunnekloster, där han också
valt sin gravplats. Han var inte ensam: i rummet
fanns hans själasörjare, kanske också biskopen
själv, samt flera andra. Kungörelsen avslutas med
en varning till Magnus Olofssons arvingar, heredi-
bus: de förbjuds att hindra eller återkalla denna
gåva, som han har givit klostret för sin själ (pro
sua anima). Om de ändå försöker förhindra gåvan
ådrar de sig den allsmäktiges vrede – det vill säga,
biskopen hotar dem med bannlysning. Det
nämns ingenting om vittnen, men det finns styc-
ken av ett krossat sigill bevarat.1

Här får vi en möjlighet att uppleva en kort men
viktig tidpunkt i en människas liv. Magnus Olovs-
son var på väg att lämna det jordiska livet och
hans kropp kämpade sig mot slutet. Han beskrivs

som biskopens sven, vilket innebär att han var en
väpnare och alltså tillhörde riddarståndet. Bisko-
par hade egna beridna följen under medeltiden.
Han hade arvingar, men det nämns ingenting om
hustru eller barn. Ingenting nämns heller om att
någon som tillhörde familjen fanns med vid döds-
bädden eller att någon hade samtyckt till testa-
mentet. Hotet om bannlysning mot dem som
eventuellt ville hindra gåvan kan troligen förstås
mot bakgrunden att det inte funnits explicit sam-
tycke och att den ende som verkar ha satt sitt sigill
på brevet varit biskopen själv. Det kanske fanns en
risk att släkten skulle kunna vara mer intresserad
av att behålla gården än av att unna Magnus
odödliga själ ett gott öde. Vilken egendom Mag-
nus hade för övrigt vet vi inte.

En väsentlig aspekt är att Magnus Olofsson låg
för döden. Att han skänkte en gård och valde sin
gravplats i klostret skulle alltså knappast hinna
gagna honom i jordelivet, och brevet andas inte
heller någon omsorg om hans släkts jordiska
välstånd. Här ser vi ett uttryck för en enskild
medeltidsmänniskas omsorg om det allra vikti-
gaste: den egna själens frälsning.

Denna text har som övergripande syfte att reso-
nera kring olika uttryck för medeltidsmänniskor
nas relation till en konkret andlig institution,
nämligen Fogdö, senare Vårfruberga kloster, för
att avslutningsvis diskutera uppslag för fortsatt
forskning. Mer konkret kommer jag att diskutera
handlingar, handlingsutrymmen och mellan-
mänskliga relationer under en period som sträc-
ker sig från 1100-talet till mitten av 1300-talet.
Utgångspunkten är att ett kloster som detta fun-
gerade som ett nav. Runt det grupperades olika
släkter, och navet hade stor betydelse i formandet
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av deras tillvaro. I tidigare arbeten har jag fokuse-
rat relationen mellan ett kloster och dess stödjare
med utgångspunkt i den medeltida maktutöv-
ningen, och det är också den vanligaste infalls-
vinkeln bland historiker.2 Här vill jag dock ut-
veckla nav-bilden och diskutera dels hur andra
heliga platser relaterade till ett specifikt nav, dels
hur olika typer av relationer kan problematiseras
så vi får en mer komplex bild av hur olika typer av
handlingar och initiativ kan förstås, både sådana
som hade sin upprinnelse inom klostret och såda-
na som initierades utanför.

Kloster var skapelser av människor och de finan-
sierades av människor. Historikern Catharina An-
dersson har i sin avhandling från 2006 och i flera
andra arbeten behandlat just gåvor i relation till
kloster under den period som behandlas här.3
Hon har framför allt undersökt inträdesdiplom,
som upprättades då nya nunnor skulle träda in i
kloster, och visar att för aristokratiska familjer var
det en viktig handling att sätta i synnerhet döttrar
i kloster. Det kunde betraktas som en gåva, och
dessutom fick kvinnorna ansenliga egendomar
med sig in i klostret, egendom som därmed gick
ur släkten. Vad var det som motiverade aristokra-
tin att göra på detta sätt? Andersson utreder saken
noga och konkluderar:

”...[jag vill] likväl argumentera för att gåvans
sociala betydelse generellt sett var av stor bety-
delse när beslutet om klosterinträde för en
kvinnlig släkting togs. Att placera en dotter i
kloster var ett effektivt sätt att öka sitt symbo-
liska kapital.”4

I mitt bidrag kommer jag att diskutera denna och
ytterligare några möjliga vinklingar på studiet av
klostren och deras betydelse i det lokala samhället
under medeltiden. Jag kommer inte att studera
inträdesbreven. Istället inleder jag med att presen-
tera tidigare forskning om människorna som före-
faller ha varit inblandade i Fogdö och Vårfruber-
ga klosters tidigaste grundande.

Därefter behandlar jag några testamenten som
kan ge oss en inblick i den sociala struktur som
klostren passades in i. Avslutningsvis kommer jag
att resonera kring nunnornas möjligheter till ak-
tivt liv, vita activa, i deras tillvaro i detta kloster i
Sörmland.

Catharina Andersson och hennes historikerkolle-
ga från Göteborg, Lars Hermanson, har det
senaste decenniet givit oss väsentlig ny kunskap
om hur samhället fungerade under vad som kan
kallas högmedeltiden i Norden, det vill säga från
1100-talet till 1300-talets mitt.5 Vi vet nu mer om
hur detta var en formativ tid för de nordiska sam-
hällena, och vi vet mer om hur vi kan förstå eli-
tens agerande och vad den då i Norden relativt
nyintroducerade katolska kyrkan hade att er-
bjuda.6 Här kommer fokus ligga på det regionala,
på den centrala regionen Mälardalen, och på hur
en elit och en andlig institution samverkade med
varandra i detta regionala sociala rum.

Ett kloster blir till: Gåvor och högättade
nätverk
När dokumentet som refereras inledningsvis
skrevs, i början av 1200-talet, hade kristnandet av
Sverige pågått i några hundra år. Mälardalen, där
händelserna utspelade sig, var en central del av
riket och i dessa delar kan man säga att kristendo-
men var helt etablerad på 1000-talet. Strängnäs
hade blivit biskopssäte omkring år 1100, och år
1164 hade Sverige etablerats som en egen kyrko-
provins med Uppsala som domkapitel. Det är lite
osäkert när kloster började etableras i Sverige,
men kring år 1100 bör åtminstone Vreta i Öster-
götland ha existerat som kloster, troligast för
nunnor.7

Fogdö, senare Vårfruberga, kloster, som fick mot-
ta denna gåva och begrava denne sven var en vik-
tig del i denna större samhällsprocess. Det låg
lantligt men strategiskt placerat, nära Strängnäs
domkyrka och nära den stora kommunikations-
leden Mälaren. Redan från början ägde klostret på
sedvanligt vis en hel del egendom, och denna blev
efter hand större. Människor skänkte och testa-
menterade till klostret och besökte kyrkan, en
central plats i deras liv. Det finns ingen anledning
att betvivla att religionen fyllde en central funk-
tion för medeltidsmänniskan, som var starkt
troende. Efter döden var det en stor ära att begra-
vas i ett kloster. I klostret levde systrar, som kom
från de familjer som stöttade klostret också på an-
dra sätt, i sträng klausur. De fick alltså inte lämna
klosterområdet. Dock deltog de på sitt sätt i sam-
hällets dagliga liv, vilket kommer visas nedan.8
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Vi vet inte exakt när ett nunnekonvent etablera-
des vid Fogdö kyrka, men tidigare forskning har
visat att det bör ha varit tidigt, senast 1160.9 Om-
kring 1289 flyttade klostret till en ny plats och
blev Vårfruberga kloster.10 Grundandet ägde rum
under en tid som vi vet förhållandevis lite om,
eftersom det finns få källor.

Men för Fogdö kloster finns en alldeles särskild
källa, en jordebok, som bland annat beskriver
grundandet. Originalet är förlorat men det har
bevarats i en avskrift från 1500-talet, och denna
jordebok är den äldsta av sitt slag som bevarats i
Sverige.

Andra skriftliga källor till klostrets historia finns i
de bevarade så kallade medeltidsbreven, diplo-
men, som bland annat innehåller testamenten,
skyddsbrev från kungamakten och överenskom-
melser om jordabyten. Det finns alltså en del ma-
terial som ger oss en kunskap om olika aspekter
av Fogdö, senare Vårfruberga klosters verksam-
het.

Det var historikern Folke Dovring som gav oss en
värdefull ingång till kunskapen om Fogdö klos-
ters äldsta historia, genom sin utgåva av jordebo-
ken år 1945.11 Han redde där också ut de flesta
gårdsnamn och personnamn som togs upp i ma-
terialet och diskuterade tolkningsmöjligheter. I en
senare artikel utvecklade nordisten Carl Ivar
Ståhle Dovrings analys, och tillförde viktig infor-
mation som tydligare klargjorde vilka gårdar som
avsågs, vilka personerna var och vilka relationer
dessa kunde ha till varandra, och i vilket sam-
manhang jordeboken kunde placeras. Där blev
det också helt klarlagt att den tillkommit senast
1257.12 Gunnar Annell har i en artikel i Kyrkohis-
torisk Årsskrift utvecklat frågan om klostrets egen-
domshistoria och band till olika makthavare
ytterligare.13 Det följande grundas på deras arbe-
ten.

Jordeboken inleds med en fundationshandling,
alltså ett dokument som beskriver några person-
och gårdsnamn kopplade till klostrets grundande.
Där berättas att en Siward dux, alltså Sigvard jarl,
och hans dotter fru (domina) Ingeborg skänkte ett
antal gårdar belägna i Fogdö socken och i Hel-
garö socken.14 Dessutom skänktes en eller ett par
gårdar för Ingegerds son Knuts själ. Strax därefter

återfinns ytterligare en Knut, som är son till en
Knut. Här har vi alltså minst tre personer från
samma släkt som står som grundare till själva
klostret.

Därefter kommer gårdar som skänkts av en Bol-
tildis, eller Bothild, och så följer en uppräkning av
gårdar som klostret äger, en lista som kallas pos-
sessionslistan och som inleds med orden: ”Här är
vad vi på vår ö äger.”15 Carl Ivar Ståhle har visat
att tre delar, alltså fundationsbrevet, listan på Bot-
hilds gåvor samt början på possessionslistan ska
ses som en enhet och att dessa tre har tillkommit
om inte samtidigt, så nära varandra i tid, vid
1100-talets slut, och att de sedan sammanställts av
en enda skrivare.16

Vilka är då de som ska ha lagt grunden till
klostret? Ingen har kunnat säga vem Sigvard Jarl
är, även om ett förslag är att han är identisk med
en biskop med samma namn som fördrivits från
Uppsala före 1130, eller att han stammar från den
Stenkilska ätten.17 Hans dotter Ingeborg däremot
är däremot sannolikt samma person som dyker
upp som Ingeberch i ett brev från år 1167 som rör
Viby kloster, det vill säga det framtida Julita. I det
brevet nämns nämligen också en Botilt comitissa,
vilket översätts Botild jarlahustru i Svenskt Diplo-
matarium och Bothild hos Ståhle.18 Där har vi
troligen båda de kvinnor som varit med och
skänkt gods till Fogdö klosters grundande och
första   uppbyggnad, även knutna till Viby genom
egendom de sålt, i Ingeborgs fall, eller eventuellt
överlåtit, i Bothilds fall.

Jarlahustrun Bothild är, menar Ståhle, troligen
gift med den dominus Vulffus dux, eller Ulv jarl,
som också finns i jordeboken.19 Dennes gåvor lis-
tas efter de första tre kategorierna, i det Ståhle
identifierat som Ulvs gåvohandling, samt Närkes-
och Färingölistorna över egendom. Dessa tre har
tillkommit under 1100-talets slut eller 1200-talets
början.20 Enligt Magnus Collmar, utgivaren av
Strängnäs stifts herdaminne, är Ulv jarl känd från
1164-1167.21 Ulvs gåva är för hans son Magnus
själ, och detta är den enda källa där det framgår
att Ulv har en son med det namnet. Ulv däremot
är känd som kung Karl Sverkerssons jarl.22 Karl
Sverkersson var son till kung Sverker d.ä., som
dödats ca 1156 av den danske prins som också ska
ha mördat Erik den helige omkring 1160.23
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Hur är det med de båda Knut? Den först nämnde
är son till Ingeborg. Den andre är antingen den-
samme eller en annan Knut. Ståhle har förslag på
identifiering även där. Det finns nämligen en
möjlig person, och denne var svåger till kung
Knut Eriksson. Knut Erikssons hustrus namn
känner vi tyvärr inte till, men hon figurerar i ett
spännande sammanhang. Någon gång under de
stora striderna om makten, som ägde rum kring
1160, tog hon sin tillflykt till ett kloster som har
identifierats som Fogdö. Hon avlade inte eviga
löften, och när Knut Eriksson hade tagit makten
kom han till klostret och hämtade sin brud. Hon
måste ha kommit från en högättad familj, för hon
beskrivs som den enda i riket som han kunde
gifta sig med. Själv var han ju son till Erik den
helige.24 Ståhle menar att det är möjligt att den
anonyma drottningen och hennes bror Knut var
släkt med Sigvard jarl, och omöjligt är det förstås
inte.25

Komna så långt i analysen av jordeboken och de
namn som nämns är det uppenbart, att några av
samtidens verkliga makthavare grundade detta
kloster och såväl gav det sitt stöd som fick hjälp av
det. Det är lika uppenbart att det är svårt att veta
något med bestämdhet angående dessa personer
och deras inbördes relationer. Källmaterialet från
det svenska 1100-talet gör inte det möjligt. Själva
strukturen är dock inte på något sätt unik. Catha-
rina Andersson visar hur de första klostren i riket
grundades av kungamakten och den högsta aris-
tokratin och att det var personer från dessa kretsar
som knyts till klostren på olika sätt fram till hög-
medeltiden. Det var ett mönster som också syntes
på kontinenten och andra områden inom den ka-
tolska kristenheten.26

Jordeboken innehåller dock ytterligare material.
Avslutningsvis dokumenterar den hur en Filip
Birgersson har bytt jord med klostret – denna del
kallas byteshandlingen, och det är en omfattande
lista med egendomar som bytt ägare, tillkommen
ca 1233-1257 enligt Ståhle.27 Filip Birgersson räk-
nas som grundare av Aspenäsätten, en av de mäk-
tigaste under medeltiden. Han var gift med Ceci-
lia Knutsdotter, av Bjälboätten, en ännu mäk-
tigare familj. Från Cecilia Knutsdotter finns ett
testamente bevarat, som ger oss ytterligare kun-
skaper om nätverket kring Fogdö kloster, som det
då fortfarande hette. Vi har nu kommit fram till

andra hälften av 1200-talet, och från denna period
börjar vi få betydligt bättre möjligheter att identi-
fiera åtminstone elitens människor och deras nät-
verk.

Cecilia Knutsdotter utfärdade sitt testamente på
1270-talet, och hennes make Filip Birgersson dog
senast 1279. Båda begravdes i Fogdö kloster.28 Det
vet vi genom att deras son Birger i ett brev utfär-
dat 1279 själv anger att han själv önskar att få sin
sista viloplats i föräldrarnas grav där. I brevet
skänker han en gård, Tibble, som bot för att han
levt med sin hustru utan kyrklig dispens.29 Denna
Cecilia var dotter till Knut jarl, som var son till
Birger Brosa. Och Birger Brosa i sin tur hade varit
jarl under kung Knut Erikssons tid, och var far-
bror till Birger jarl, gift med kung Erik Knutssons
dotter Ingeborg. På detta vis ser vi hur olika delar
av gåvohandlingar, jordabyten och testamenten
hänger ihop genom ett mäktigt nät där olika per-
soner visar sig vara bundna till varandra genom
olika relationer.

Carl Ivar Ståhle har gått igenom de gårdar och
andra ekonomiska tillgångar som tas upp i jorde-
boken och i andra relevanta tidiga  handlingar,
och han visar att Fogdö kloster redan 1257 kan
beskrivas som ett mycket rikt kloster, och rikare
blev det. Enligt uppgift i Strängnäs stifts herdamin-
ne ägde systrarna ungefär sjuttio olika gårdar vid
den tidpunkten och detta antal skulle så småning-
om växa till det dubbla. Dessutom hade de kvar-
nar och ålfisken.30

Vårfruberga kloster kom så småningom att bli
mer förmöget än en del jämförbara kloster. Från
år 1314 finns ett bevarat diplom som beskriver
hur en sexårsgärd skulle tas ut av kyrkliga inrätt-
ningar i Strängnäs stift. Vårfruberga skulle då be-
tala 14 mark per år, Riseberga kloster 8 mark och
Julita 6.31

Som Ståhle har visat var egendomarna dessutom
väl samlade och strategiskt lokaliserade. De flesta
låg på Fogdön och de ägde förmodligen hela ön,
samt egendom i angränsande socknar. Övriga låg
väl placerade vid de förnämsta vattenvägarna,
kring Sigtuna och Uppsala, på Färentuna i Mäla-
ren, uppåt Enköping, samt i Närke och kring Sö-
dertörn. Närkegodsen låg samlade i den regio-
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nens ekonomiska och administrativa centra, kring
Glanshammar och väster därom. I Närke grunda-
de dessutom den till Fogdö kloster knutne Birger
Brosa Riseberga kloster omkring år 1200, så även
där finns en koppling. Närke blev en också del av
Strängnäs stift. De gods Fogdö klosters egendo-
mar visar stora likheter i geografisk placering med
de som ägdes av Uppsala domkyrka, Viby (Julita)
kloster och Sko kloster.32 En hel del gods bör tidi-
gare ha ingått i Uppsala öd och tillhörde alltså
kungamaktens kärngods. På en karta i sin studie
visar Ståhle på hur detta snygga komplex fördelar
sig.33

Tidigare forskning har alltså givit oss ett gott un-
derlag för en förståelse av hur Fogdö och Vårfru-
berga byggde upp sin första ekonomiska bas och
ungefär vilka ur aristokratin och kungamakten
som stöttade klostret. Hur ska vi tolka detta? Dels
är det av vikt att se var godsen som skänktes låg
och hur värdefulla de kan ha varit. För detta klos-
ters del är det tydligt att de som stöttade det hade
förankring i Mälardalen med dess utsträckning
till Hjälmaren, förutom just kring själva klostret
alltså i Uppland och Närke. Där låg också efter
hand andra viktiga andliga institutioner: Viby
(Julita) kloster, Uppsala domkyrka, Sko kloster,
Sigtuna kloster. Historikern Peter Sawyer har i en
studie av det äldsta svenska rikets framväxt påpe-
kat just att etableringar i detta område skedde nå-
got senare än längre söderut i Götalandskapen,
och att det är svårare att få grepp om exakt vilka
som var inblandade.34

Nu bör det nämnas att ny forskning visat att vi
inte helt säkert kan tolka grundande, fundation,
så bokstavligt som vi tidigare gjort. Christian
Lovén visar när han studerar fundationshandling-
en som finns bevarad för Vreta kloster att det tro-
ligen inte fanns några formella regler för hur en
person blev betraktad som en fundator. Det kan
enligt honom snarare handla om en hedersbety-
gelse. Flera människor som inte levt samtidigt
kunde komma att bli betraktade som fundatorer.
Således kan vi inte använda dessa uppgifter som
helt bergfasta belägg för vilket år ett kloster fak-
tiskt grundades, och exakt vilka som gav den allra
första grundplåten.35 Däremot kan vi känna oss
förvissade om att dessa var personer som klostret
gärna lyfte fram som sina officiella grundare. He-
dersbetygelsen spridde ömsesidig glans över

klostret och dess välgörare och bekräftade deras
realtioner till varandra.

En annan problematik rör högmedeltidens titlar.
Flera jarlar finns bland de som stöttat klostret,
men det är långt ifrån säkert vad en sådan person
hade för funktion. Lars Hermanson diskuterar
ämbetstitulaturer ingående i sin avhandling och
visar att visserligen innebar en hög titel en hög
ställning i någon mening, men det är inte alls
klart vad exempelvis en dux hade för relation till
en kung, och några fasta ämbeten fanns ännu in-
te. Således kan man snarare se detta som personer
som fyllde alla möjliga höga funktioner i en re-
gion eller i förhållande till andra makthavare.36

Nästa steg blir nu att närmare studera några testa-
menten, och utifrån dem analysera de sociala re-
lationerna som dels band individer och familjer
till klostret, dels reglerade deras relationer till
övriga i deras närhet.

För min själs frälsning: Testamenten och
de medeltida andliga och sociala behoven
Jarlen Knuts dotter Cecilia, gift med Filip Bir-
gersson, har redan presenterats ovan. Hennes tes-
tamente innehåller dock mer av intresse, och här
ska det analyseras som ett första exempel på vad
sådana dokument kan säga oss om värderingar
under medeltiden. I början testamentet presen-
terar hon sig och sitt ärende: ”Jag Cecilia dotter
till Knut jarl, upprättar mitt testamente då jag vill
sörja för min själ….”.37 Trots att hennes föräldrar
låg i Julita kloster valde hon att begravas hos nun-
norna i Fogdö, där också hennes man och hennes
son kom att begravas. Från tiden fram till 1310
finns sex bevarade testamenten där utfärdaren
väljer Fogdö, senare Vårfruberga som gravplats.38

Här kommer två av dessa att behandlas mer in-
gående.

Att testamentera var en viktig handling. Männis-
kor inom de aristokratiska miljöerna var beroende
av arv för att bibehålla sin position i samhället.
Frågan om arvsrätt är komplicerad och både lag-
stiftningen och de bevarade diplomen ger mång-
tydig information. Historikerna Gabriela Bjarne
Larsson och Christine Ekholst har studerat me-
deltida arv och egendom ur ett genusperspektiv.
Generellt sett kan man säga att från 1200-talets
mitt bör döttrar ha haft lagstadgad arvsrätt, som
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var hälften så stor som söners. Eventuellt var det
tidigare så att döttrar ärvde endast om det inte
fanns söner, men det kan också ha funnits regio-
nala skillnader.39 Den äldsta bevarade landskap-
slagen i Sverige är Upplands-lagen från slutet av
1200-talet, men rättstraditioner fanns tidigare.40

Samtidigt fanns tidigt ett behov av att reglera arv,
och där var kyrkan drivande. På kontinenten hade
kyrkan ett starkt intresse av att förorda minskad
makt för föräldrarna såväl när det gällde äkten-
skap som när det gällde arv.41 Under 1100-talet
fann den katolska kyrkan att det var nödvändigt
att ge direktiv till svenskarna angående sådana
frågor. Kyrkan ville göra ägandet så individuellt
som möjligt, samtidigt som rättigheter inom fa-
miljen, framför allt barns rättigheter i förhållande
till föräldrarna, respekterades. År 1172 skrev
påven Alexander III ett brev till svenskarna där
han bland annat tog upp frågan om arv och gåvor
till kyrkan. Han sade sig ha hört att det förekom
att människor gav bort allt de ägde till kyrkan så
att deras barn inte fick sina arv. Detta tillåter in-
gen lag, inskärpte påven. Istället borde man be-
trakta Jesus som sitt barn i dessa sammanhang:
hade man ett barn fick barnet hälften av arvet,
Kristus andra hälften, hade man två barn ärvde
Kristus en tredjedel av hela godset, och så vidare.
Människor som inte hade barn hade rätt att testa-
mentera hela sin egendom till kyrkan.42

Medeltidsmänniskan stod alltså inför en kompli-
cerad situation. Å ena sidan måste barnen ärva,
och omsorgen om släkten och dess fortsatta
välstånd var viktig. Å andra sidan skulle nu Kris-
tus, det vill säga kyrkan, betraktas som bröstar-
vinge. För den medeltida människan var det vik-
tigt att ge gåvor till kyrkan, eftersom de då kunde
få böner uppsända till himlen efter döden. Det är
tydligt att människor verkligen gjorde vad de
kunde för att frälsa sina själar. Enligt den medel-
tida synen hade man kroppen till låns ett ganska
kort tag, men själen var evig.

Åter till Cecilia Knutsdotters testamente. Cecilia
och hennes make Birger hade tre barn, varav två
nämns i testamentet. Sonen Birgers gård Flastad
är den som skänktes till Fogdö kloster då hon val-
de sin gravplats där. I utbyte skulle Birger få en
annan gård, Husaby i Närke, en mycket viktig
egendom. Hennes gård Swnd i Värmland skulle

värderas och alla kloster i Tiveden skulle få dela
på medel motsvarande det värdet. Prästerna i
socknar som gränsade till någon av hennes gårdar
skulle få en ko vardera. Dottern Ingegerd fick en
gård, utan att hennes arv i övrigt minskades – In-
gegerd fick helt enkelt en större andel än hon ga-
ranterades av rättstraditionen. Trotjänarinnan
Estrid fick ½ markland på en plats som arvingar-
na fick välja ut. Slutligen gav hon åt fem trälar,
som hennes son fick välja, deras frihet. Testamen-
tet bevittnades av sonen Birger, dottern Ingegerd,
priorn i Sigtuna kloster, prästerna Håkan och
Lars samt utfärdarens hushåll.43

Här syns hur Cecilia tar hand om sig själv och de
sina. Den egna själen är, som tidigare nämnts, i
fokus i ett testamente. Därefter månar hon om
sina barn, som får bra villkor och som dessutom
ger sitt samtycke. Att maken inte är med och sam-
tycker bör tyda på att han inte längre är i livet när
detta skrivs. Dessutom är dottern förmodligen
ogift eftersom det är hon, inte hennes make, som
samtycker och bevittnar. Vittnena räknades upp i
rangordning, och det är väl att märka att brodern
står före systern. Eftersom de var bröstarvingar
står de också före Sigtunapriorn.44

Därefter tar Cecilia hand om sockenpräster, till
vilka hon hade en rent geografisk relation genom
sin egendoms placering, och kloster i Tiveden. Vi
vet inte hur mycket dessa olika inrättningar fick.
Trotjänarinnan fick ett mycket litet landområde.
Att trälar frigavs återkommer jag till nedan.

Från år 1283 finns ytterligare ett stort testamente
utfärdat av en kvinna, som också väljer sin grav-
plats i Fogdö kloster. Utfärdaren är herr Johan
Ingevaldssons hustru Helga. Johan, eller Jon
Ingevaldsson som han också kallas, blev lagman i
Södermanland någon gång under åren 1286-
1295, och förblev i den rollen fram till 1304 eller
längre. Han blev riksråd 1298, och dog ca 1304-
1307. Enligt Hans Gillingstam hade Jon Inge-
valdsson sina huvudsakliga besittningar i Upp-
land, men hans hustru Helga hade sina i Söder-
manland, i Närke och i Småland. Hennes far var
riddaren Harald Gudmundsson.45

Den som samtycker till testamentet är maken,
barn nämns inte.46 Hon väljer efter samråd med
maken sin gravplats i Fogdö kloster. Till klostret
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skänker hon 20 mark silver, en altarbeklädnad
och en prästskrud av brokadsiden. Till munkarna
i Julita, där hennes föräldrar ligger begravda,
skänker hon gården Hjälmsäter. Predikarbröder-
na i Sigtuna får 3 mark silver till jungfru Marias
ära och av vördnad för parets fader broder Tors-
ten, som i det här fallet måste förstås som en and-
lig fader. Predikarbröderna i Västerås får ett stycke
sidentyg till en mässhake, och i den ska en mässa
till jungfru Marias ära förrättas på lördagar. Pre-
dikarbröderna i Strängnäs och Eskilstuna får 1
mark silver vardera. Även Helga ger bort kor, i det
här fallet till präster i vilkas församlingar hon har
en gård. Hennes makes och hennes trälar och trä-
linnor får sin frihet. Hennes präst Johannes får ett
gods, en Birger får fem örtugland i Närke, och
fem namngivna kvinnor (Sigvid, Raginj, Helena,
Margareta och Sigrid) får lösöre. Brevet har tre
sigill: hennes makes, hennes brors herr Anund,
och priorns vid dominikankonventet i Västerås.
Helga Haraldsdotter ingick också i ett nätverk av
olika släkter som hade länkar till klostret. Hennes
bror herr Anund var riddare, riksråd, eventuellt
lagman i Södermanland och gift med en dotter
till Birger jarls bror Elof, Ingeborg Elofsdotter.47

De hade ytterligare en syster, Cecilia Haraldsdot-
ter, som var gift med Ulf Holmgersson (Ama)
som härstammade från Bjälboätten, alltså samma
släkt som den tidigare behandlade Cecila, dotter
till jarlen Knut.48

Dessa två testamenten får här tjäna som exempel
på hur människor försökte ordna såväl den andli-
ga som den världsliga välgången efter deras död. I
testamenten skulle normalt sett många olika sor-
ters omsorger visas. Omsorgen om den närmaste
familjen och om kyrkan var närmast lagligen på-
bjuden. Dock kunde testamentet ändå också ut-
trycka testatorns egen vilja. De andliga institu-
tioner som räknades upp kunde åtminstone i des-
sa två fall vara sådana utfärdaren själv hade en
relation till. De som bevittnade för kyrkans del
verkar inte heller ha varit från de institutioner
som skulle få stora gåvor i testamentet. Samman-
taget menar jag att gåvorna visade på någon form
av samband mellan de institutioner som räknades
upp. Dessa var relaterade till varandra genom de
personer som hade band till dem. De andliga nät-
verken kallas av Lars Hermanson för sakrala för-
bund, som band samman, i det här fallet, familjer

som i det världsliga livet samarbetade, och institu-
tioner som dessa hade relationer till.49

I båda testamentena får också tjänare, tjänarinnor
och trälar olika gåvor, i trälarnas fall deras frihet.
Ihågkommandet av tjänstefolk och frigivandet av
trälar kan förstås på olika sätt. Att frige trälar var
en Gudi behaglig gärning, och i Upplandslagen
från sent 1200-tal stod att när Kristus blev såld
löste han alla kristna. Det innebar att det inte var
tillåtet att sälja en annan kristen.50

Ytterligare en förklaring kan vara den omsorg,
som en överordnad inom en familj i det medelti-
da samhället kunde visa människor som var en
del av hushållet men som inte tillhörde den egna
släkten. Under antiken och medeltiden utveckla-
des och diskuterades begreppet familj, och olika
former av närhet som gav upphov till omtanke,
omsorg och kärlek. Detta har diskuterats i en ut-
märkt artikel av den amerikanske historikern
David Herlihy, som bland annat har specialiserat
sig på studiet av familjen under medeltiden. Han
visar hur senantikens och den tidiga medeltidens
kristna tänkare resonerade kring mänskliga rela-
tioner. Det hela är komplicerat, men huset, do-
mus, blev allt mer centralt. De som bodde i
samma hus kände ofta starkare för varandra, och
med avstånd minskade de varma känslorna. Där-
för ingår också tjänare i den sfär som kunde kän-
netecknas av positiva känslor som kärlek och
omtanke.

Det fanns dock olika försök att formulera hierar-
kier i dessa känslor, och för de kristna teologerna
var det viktigt att slå fast att den som skulle älskas
mest var Gud. Den egna själens frälsning var
nämligen det allra viktigaste, och en kristen fick
inte äventyra sin egen själs frälsning för någon-
ting, inte ens för att hjälpa eller rädda någon
annan.51 Efter hand kom de flesta fram till att den
äktenskapliga kärleken var väldigt stark, starkare
än andra, eftersom makar förenades och blev en.52

Respekten för föräldrarna var fortsatt mycket vik-
tig. Men här och där i detta nämndes också att
exempelvis tjänare, som levde tillsammans med
sina herrar i huset, kunde omfattas av varma
känslor. Inom ett hus, eller hushåll, utvecklades
en gemensam kultur, ett sätt att vara, och gemen-
samma minnen uppstod. Så skapades en sam-
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manhållning, och den kunde också kännetecknas
av känslor av kärlek.

Gåvorna till tjänare och tjänarinnor samt frigiv-
ningen av trälar kan också förstås inom denna
kontext. Det är dock viktigt att påpeka att Herlihy
analyserar ideal, framförda av autkoriteter. Testa-
menten kan mycket väl vara uppställda så att de
svarar mot dessa ideal. Hur människor kände vet
vi egentligen inte, och vi vet definitivt ingenting
om hur trälarna såg på det hela. Trälväsendet var i
grund och botten ett slaveriförhållande, och testa-
menten som dessa visar också på de mycket stora
skillnader i ekonomisk makt som fanns i det me-
deltida samhället. Det är väl att märka att trälar
fanns även under en period då det egentligen var
mest fromt att inte äga dem alls. De fyllde helt
enkelt en funktion i storgodsens ekonomi, något
som ur många vinklar studeras i en volym utgiven
av historikerna Thomas Lindkvist och Janken
Myrdal. Trälväsendet fasades så småningom ut
helt. Det senaste testamentet som innehåller fri-
givning av trälar är från 1310.53

För Fogdö och Vårfruberga kloster har vi som
sagt från tiden före 1310 sex testamenten bevarade
inkludive det från 1279 som är utfärdat av Birger
Filipsson, och av dessa tar tre upp frigivning av
trälar. Det tredje är utfärdat år 1285 av en Filip
Jonsson, hertig Bengts av Finland tjänare, och där
friger han vid sin död alla sina trälar och trälin-
nor. I övrigt uppvisar testamentet till sin struktur
stora likheter med de två som analyserats här.54

Aktiva nunnor i Fogdö kloster
I grundläggningsgåvor och testamenten figurerar
nunnorna i Fogdö och Vårfruberga som mottaga-
re, det nämns inte att de själva givit samtycke eller
bevittnat upprättandet av dokument.55 I det mate-
rialet är de dolda för omvärlden. Kvinnorna i
klostret levde i sträng klausur, de fick alltså inte
lämna klosterområdet. I kyrkan hade de en egen
ingång och en egen avdelning, de beblandade sig
inte med sockenbor och andra besökare, men de
fanns i deras omedelbara närhet. Senare tids
forskning har dock betonat att nunnornas liv ska
betraktas som såväl aktivt som integrerat i sam-
hället. Muren som omgav dem kan i social me-
ning snarare ses som ett membran, som skilde av
men som släppte igenom kontakter mellan  om-
givningen och klosterinvånarna. Marilyn Oliva

har i sin studie av engelska nunnekloster betonat
just samverkan mellan nunnekloster och omgiv-
ning som något fundamentalt för vår förståelse av
vad de representerade under medeltiden. Hennes
studie behandlar visserligen senmedeltiden, men
tesen är tillämpbar även på tidigare perioder.56

Cecilias och Helgas testamenten som analyserats
ovan är från ca 1270 respektive 1283, och vid den
tidpunkten kan abbedissan ha varit en kvinna vid
namn Ingrid. Hon var i alla fall abbedissa 1278.
Det kan vara hon som har sin gravsten i korgolvet
i Fogdö klosterkyrka. Stenen är från ca 1300 och
där står: Hic iacet domina Ingridis cuius anima req-
visceat in pace amen (bilden på nästa sida).

Där har vi en konkret materiell lämning efter en
av dessa systrar.

Efter hand kom Vårfruberga kloster att tillhöra
cisterciensorden. Den hade grundats i Frankrike
vid slutet av 1000-talet som en asketisk reform-
rörelse, men kyrkohistorikern Brian Patrick Mc-
Guire menar att den inledningsvis endast var för
män, och att munkarna aktivt skyddade sig mot
all kontakt med kvinnor. Efter hand började ton-
givande cisterciensmunkar uttala sig positivt om
kvinnor som sökte sig till det andliga livet. Det
var dock först år 1213 som kvinnor på ett juridiskt
plan kunde upptas i orden.

Dessförinnan kan man förmoda att alla nunne-
kloster tillhörde Benediktinorden, som var den
enda klosterregeln för kvinnor efter 800-talet.57

Frågan är hur stor skillnade detta gjorde för nun-
norna. I de bevarade breven tilltalas nunnorna i
Fogdö och Vårfruberga på lite skiftande vis. Dess
ledare kallas priorissa i ett brev från 1254, abbatissa
i ett från 1278, och honestas dominam abbatissam i
ett skyddsbrev av kung Magnus år 1279.58

Titeln abbedissa anses höra till den som leder ett
cistercienskloster för nunnor, och därmed skulle
alltså detta kloster ha blivit cisterciensiskt någon-
stans mellan 1254 och 1278. Å andra sidan verkar
inte medeltidsmänniskorna helt säkra i sin titula-
tur. Man kan jämföra med ett brev utfärdat till
Solberga nunnekloster på Gotland år 1248. Utfär-
daren är ingen mindre än biskop Vilhelm av Sabi-
na, påvens utsände i Baltikum och Norden vid
denna tid, och han adresserar sitt brev till religiosis
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sororibus, Priorissæ & Monialibus de Monte Solis in
Wisby ordinis Cisterciensis.59 Här blandas alltså pri-
orissetiteln och benämningen cistercienskloster.
Därför kan vi inte veta exakt när det kloster som
här behandlas blev cisteciensiskt, och vi vet heller
inte vilken innebörd det hade för medeltidsmän-
niskorna.60

Livet i klostret
Hur tedde sig livet för kvinnorna inne i klostren?
Relationerna till omvärlden var viktiga även för
dem, och redan vid inträdet markerades bandet
till den egna familjen. När kvinnorna trädde in i
kloster fick de med sig egendom i det som kallas
inträdesdonationer. Kvinnorna hade själva den
fulla ägande- och dispositionsrätten över sina
gods.61

I Catharina Anderssons analys av samtliga inträ-
den i kloster i Sverige fram till 1300-talets mitt
kan hon visa att vissa fick med sig mycket egen-
dom. Klostret fick oftast evig dispositionsrätt till
detta gods. Hade kvinnan gift sig och i stället fått
godset som hemgift skulle det efter hennes död ha
återgått till släkten i form av arv.62

I ett par påvebrev från 1284 och 1288 läggs fast att
klosterfolk hade rätt att kräva, ta emot och behålla
all egendom de annars skulle ha haft rätt till

utanför klostret. Påvebrevet från 1288 har speci-
fikt riktats till Fogdö-Vårfruberga kloster.63

Att påven skriver direkt till nunnorna (det första
brevet är adresserat till Nydala, Riseberga och
Skokloster) bör bero på att de i sin tur har skrivit
till honom. En del av den aktiva godsförvaltning-
en var att freda de gods man ägde. I ett annat brev
skrider kung Birger av Sverige till nunnornas
försvar. De hade som nämns ovan fått en gård vid
namn Tibble som testamentsgåva av Birger Fi-
lipsson år 1279. Nu är året 1306, och de har klagat
till kungen över att det som bör vara Birgers släk-
tingar bestrider gåvan. Kungen stadfäster deras
rätt och förbjuder envar att dra in systrarna i tvist
angående gården.64 Det finns flera brev där
kungamakten lovar skydd åt klostret och dess
egendom.

I ett antal brev omtalas jordbyten, köp och försälj-
ning. Det var också en aktiv handling och abbe-
dissan var ansvarig. Vi har redan sett ett exempel
på det i Filip Birgerssons bytesbrev i jordaboken
där nunnorna byter ett antal mindre lotter mot en
större. Detta sätt att samla godsen och bedriva en
aktiv godspolitik var helt normalt för medeltidens
storgodsägare, vare sig det rörde sig om kloster,
kyrkor eller stormän.65

Dessutom utvecklade de sin egendom så att den
gav bättre avkastning. År 1347 har abbedissan

Gravtenen, som kan vara abbedissan Ingrids, är från ca 1300 och där står: ”Hic iacet domina Ingridis cuius
anima reqvisceat in pace amen”.
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Inga Birgersdotter och konventet i Vårfruberga
kloster gjort en överenskommelse. En man vid
namn Ingemund Svartkulle fick då tillåtelse att
bo i en skog i Taxinge, som klostret ägde. Där
skulle han under sju år enligt klostrets anvisning-
ar hugga, bränna, så och skörda, uppföra och
uthyra byggnader. Om han inte bedömdes arbeta
tillräckligt väl kunde klostret häva kontraktet och
upplåta det åt någon annan. Om han däremot var
framgångsrik fick han under dessa sju år behålla
de intäkter han lyckades skaffa sig. Efter att de sju
åren gått skulle han dock inte ha någon rätt till
någonting som han skapat på platsen. De återgick
då till klostret.66

Det som troligen skett här är att klostret har låtit
Ingemund Svartkulle skapa dem en ny landbo-
gård. En landbogård var en som ägdes av någon
av de skattemässigt priviligerade grupperna
(kyrka eller adel) och som brukades av bönder
som betalade avrad till ägaren. Självägande bön-
der kallades skattebönder, eftersom de betalade
skatt, och de som brukade kronans gårdar kalla-
des kronobönder. Det är mycket möjligt att Inge-
mund var en frigiven träl som på detta vis fick en
möjlighet att skapa sig en försörjning. Thomas
Lindkvist och andra menar, att frigivna trälar nor-
malt istället blev landbor, alltså bönder som inte
ägde gården de brukade. Landbornas rättigheter
och skyldigheter reglerades i lagarna. Gårdarna
uppläts åt dem genom kontrakt, oftast på sex till
åtta år. Sedan kunde kontraktet förnyas.67

Omständigheten att abbedissan och hela konven-
tet gjorde upp denna handling visar, enligt min
mening, att detta var ett helt accepterat sätt att
sluta en överenskommelse med en egendomslös
person under medeltiden. Klostret skulle vara ett
andligt och moraliskt föredöme i samhället. Sam-
tidigt är det också värt att notera att abbedissan
Inga Birgersdotter är den första abbedissa i
klostret vars härkomst vi känner ganska väl. Hen-
nes far Birger Likvidsson förde lejonansikte i vap-
net, och hon kom från en släkt med höga
positioner inom både andligt och världsligt frälse.
Det gällde förmodligen också de tidigare abbedis-
sorna men dem vet vi mindre om.68 Det kan alltså
också innebära att ett kloster som Vårfruberga i
allt väsentligt sköttes ungefär som ett storgods-
komplex av mer världslig sort, av personer som
kom från den miljön.

För det andra ägnade sig systrarna åt att be för
människor. När gåvor skänktes till kloster och
kyrkor lades givarna till på listan över förböns-
mottagare. Att be var en daglig syssla för systrar-
na. Allt eftersom klostret blev äldre och fler och
fler gåvor hade flutit in blev det också fler och fler
som skulle ha sina böner lästa. Det var ett omfat-
tande arbete i sig. Det är sällan testamenten speci-
ficerar hur bönerna skulle organiseras, men vi har
ett undantag i ett testamente från 1346. Där är det
domprosten i Strängnäs Nils Magnusson som
skänker till Vårfruberga kloster, och i utbyte vill
han ha vigilier och mässor, och att de på hans års-
dag, det vill säga dödsdag, för alltid ska be för
hans själ och för hans föräldrars själar.69 Det är
också värt att påminna om Helga Haraldsdotters
testamente, som bland annat innehöll en gåva av
sidentyg till en mässhake åt predikarbröderna i
Västerås. Den skulle bäras när de förrättade en
mässa på lördagarna åt jungfru Maria.

Nunnorna i klostret ägnade sig alltså dagligen åt
böner, och i deras klosterkyrka hölls mässor och
vigilier. Detta var omgivningen naturligtvis myc-
ket medveten om, och nunneklostren blev viktiga
andliga centra där den andliga tjänsten aldrig
upphörde. Det hade ett starkt såväl praktiskt som
symboliskt värde i samhället. Dessutom var de
som levde i samhället i en del fall släkt med dem
som levde inne i klostren, och någon form av
kontakt hade de, bland annat för att lösa frågor
kring arv och egendom.

Hur var det då med arbete i övrigt? Under de
senaste åren har forskning om nunnors arbete in-
om två sfärer tilldragit sig stort intresse: handar-
bete och intellektuell verksamhet. Detta kan inte
utredas här, men några exempel på spår av sådan
verksamhet ska nämnas. För det första finns ett
bevarat exemplar av heliga Birgittas uppenbarel-
ser, tryckt år 1492, som ska ha tillhört Vårfruberga
kloster.70 För det andra bevarar Historiska museet
i Stockholm en stor bonad, som ska ha tillverkats
i Vårfruberga. Det är ett exempel på en riktigt
storslagen och dyrbar textilie som samtiden bör
ha satt stort värde på. Motiven föreställer passi-
onsberättelsen, Anna själv tredje och heliga fa-
miljen, apostlarna, S:t Göran och draken, S:ta
Katarina av Alexandria, S:ta Barbara, S:ta Doro-
tea, St:a Gertrud, de nordiska kungahelgonen S:t
Erik, S:t Olof och S:t Knut, och där finns också
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vapnen som tillhörde Ingegärd Körningsdotter
och Ture Turesson Bielke.71 Hur en sådan bonad
användes och för vem den visades vet vi inte, men
broderade berättelser förmedlade och inspirerade
till helgontro och rätt tillbedjan precis som andra
konstnärliga uttryck i den medeltida kyrkan, och
uttryckte samtidigt givarnas medverkan i konst-
verkets tillkomst. Det är möjligt att systrarna an-
vänt bonaden i koret då de firade påsken och St:a
Annas fest, eftersom bilderna på den passade väl
till det syftet.72

Slutord
Medeltida nunnor levde i avskildhet från omgiv-
ningen, men samtidigt i en slags symbios med
den. Genom de upprättade fundationshand-
lingarna kan vi följa vilka samtida mäktiga och
besuttna som gynnade klostret och som klostret
ville hågkomma som ansvariga för deras till-
komst. Osäkerheten i identifikationen gör i viss
mån en nätverksanalys svår, men vi kan se att vi
står inför en lokal elit med kopplingar till Mälar-
dalens viktiga platser, såsom Uppsala, Sigtuna,
Västerås och förstås Strängnäs. Deras gods låg
bland annat vid de viktigaste farlederna i Mälar-
området. Ofta vet vi lite om kvinnorna i klostret,
men vi vet att några av dem, troligen de allra
flesta, kom från samma familjer och kretsar som
också testamenterade och hade samröre med
klostret. Medeltidens nunnekloster var inga
avlägsna platser dit kvinnor förvisats, utan centra-
la platser i den andliga geografin, där för det me-
deltida samhället helt centrala andliga arbeten
utfördes. Andra andliga centra knöts också genom

dessa nätverk till varandra i olika typer av samar-
beten.

I denna text har gåvor, handlingsutrymme och
relationer diskuterats med utgångspunkt i Fogdö-
Vårfruberga kloster, och syftet har inte varit att
presentera en fullständig undersökning. I stället
vill texten ge underlag för ett förslag för vidare
forskning. Analyser av enskilda kloster skulle
kunna ge substantiell ny kunskap om det medel-
tida samhällets kanske mest betydelsefulla nivå,
den regionala. Vårfruberga kloster erbjuder där
en särskilt rik möjlighet, eftersom det var ett rikt
kloster, och, som vi har sett, utomordentligt stra-
tegiskt placerat i det som under 1200-talet kom att
bli ett av det svenska rikets centrala områden,
Mälardalen. Familjerna runt omkring, som be-
stod av såväl aktivt handlade kvinnor som män,
stöttade klostret och visar genom sina efterlämna-
de dokument hur de förhöll sig till det och till de
övriga andliga institutioner som fanns runt om i
regionen och i riket. Vårfruberga kloster skulle
kunna analyseras enligt den modell som föreslås
av Marilyn Oliva i hennes studie The Convent and
the Community in late Medieval England, där me-
deltidens nunnekloster används som en ingång
till en omtolkning av maktens och härlighetens
strukturer under medeltiden, och där nunneklos-
ter analyseras just som centra för såväl andligt
som ekonomiskt arbete i det medeltida samhället.
En studie som denna skulle också kunna nyanse-
ra synen på kvinnlig underordning under medel-
tiden.
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1  SDHK 420, 12230000, utfärdat av Biskop Kol i Strängnäs.
Svenskt Diplomatarium, som hör till Riksarkivet, är en myn-
dighet som ger ut och tillgängliggör de medeltida så kallade
diplomen. Ett medeltida diplom, även kallat brev, är en
handling som kan vara ett testamente, en gåvohandling, ett
inträdesbrev, en kungörelse om försäljning, och så vidare.
SDHK är benämningen på det digitala kartoteket över alla
kända svenska medeltidsbrev som finns. Se:
http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk. Angående detta brev
finns en anmärkning: Dateringen är osäker, men det är till-
kommet under perioden 1223-1268.
2 Berglund 2003, s. 101, 203. Berglund 2000, 2008.
3 Andersson 2003, 2006, 2010.
4 Andersson 2006, s. 319-320, och passim.
5 Hermanson 2000, s. 4 not 2 om varför perioden kan be-
tecknas som högmedeltid.
6  Andersson 2006, 2010, Hermanson 2000, 2010.
7  Se bidragen i Tagesson et. al. 2010.
8  Det finns en stor internationell forskning om medeltidens
nunnekloster som inte alls kommer att göras rättvisa i denna
text. Jag hänvisar framför allt till Berenice Kerr (Kerr 1999),
som i en analys av Fontevraud kloster i England ger en yp-
perlig introduktion till ämnet, Bruce L. Vernarde (Vernarde
1997), som analyserar nunnekloster i England och Frankrike
och sätter in dessa i en social och ekonomisk kontext, och
Marilyn Oliva (Oliva 1998), som jag kommer att ta upp i tex-
ten.
9  Dovring 1945, s. 130. Jag kommer kalla klostret Fogdö
kloster då jag behandlar material eller företeelser som helt
härrör från tiden innan flytten till den nya platsen.
10  Annell har rett ut flytten och omständigheterna kring den.
Han menar att det var kung Magnus ladulås som var drivan-
de i flytten och att han också visade sin frikostighet mot
klostret vid denna tidpunkt. Annell 1983, s. 85-86.
11  Dovring 1945, s. 130.
12  Ståhle 1948, s. 81-140.
13  Annell 1983, s. 78-90.
14  Här använder jag Ståhles stavning av namnet. Övriga
skriver Siward eller Sivard.
15  Dovring 1945, s. 85.
16  Ståhle 1948., s. 121-122.
17  Annell 1983, s. 78-79. Om det stämmer skulle Fogdö klos-
ter ha grundats väldigt tidigt, menar Annell, redan vid sam-
ma tid som Vreta kloster. Det framstår dock inte som så värst
troligt eftersom ny forskning visat att Vreta verkligen är
grundat väldigt tidigt för svenska förhållanden (Tagesson et.
al. 2010).
18  Ståhle 1948, s. 125. Se: SDHK 213, 11670000. Skyddsbrev
för Viby kloster utfärdat av kung Knut Eriksson.
19  Dovring 1945,s. 92, Ståhle 1948, s. 125.
20  Ståhle 1948, s. 125.
21  Collmar 1977, s. 651.
22  Ståhle 1948, s. 125.
23  Nationalencyklopedin, “Karl Sverkersson”.

24  SDHK 269, 11930312, utfärdat av påven Celestinus III.
För en mer utförlig beskrivning av fallet se Ståhle 1948.
25  Ståhle 1948, s. 125 och not 31.
26  Andersson 2006, s. 165-167
27  Ståhle 1948, s. 119-120.
28  SDHK 897, 1270-talet.
29  SDHK 1081, 12790913, utfärdat av Birger Filipsson. Se
Ståhle 1948, s. 126. Birger Filipssons diplom är lite speciellt.
Det kan betraktas som ett testamente eftersom han väljer
gravplats hos nunnorna i Vårfruberga. Orsaken till att han
utfärdar det och skänker gården Tibble är dock, att han har
levt samman med sin hustru Ulvhild innan de fått kyrklig
dispens. För att gottgöra det gynnar han nunnorna i Vårfru-
berga. Ulvhild var dotter till Östergötlands lagman Magnus
Bengtsson.
30  Collmar 1977, s.653. Ålfisket var väldigt rikt och omfat-
tande och nämndes upprepade gånger under medeltiden:
Ståhle 1948, s. 90, 91.
31  Collmar 1977, s. 653, och SDHK 2597. Annell diskuterar i
sin text möjligheten att Fogdö kloster utsattes för en redukti-
on under tidigt 1200-tal, och att det sedan fick tillbaka en del
genom kunglig generositet vid slutet av samma århundrade.
Annell 1983.
32  Ståhle 1948, s. 131.
33  Ståhle 1948, s. 139 (kartan).
34  Sawyer 1991.
35  Lovén 2010, s. 203 och passim.
36  Hermanson 2000.
37  SDHK 897, 1270-talet, utfärdat av jarlen Knuts dotter
Cecilia. ”Ego Cecilia Kanutis quondam Ducis filia anime
mee prouidere desiderans...”.
38  SDHK 420, 897, 1081, 1231, 1291, 1346.
39  Ekholst 2009, s. 27 och passim, samt Bjarne Larsson 2009
om den medeltida lagstiftningen rörande döttrars arv.
40  Ibidem.
41  Herlihy 1985.
42  SDHK 224, 11720706, utfärdat av påven Alexander III i
Tusculanum. Osäker datering, kan också vara 1171.
43  SDHK 897, 12700000, utfärdat av jarlen Knuts dotter
Cecilia. Det finns ett sigill.
44  Om kvinnors deltagande som vittnen beroende på deras
civilstånd se Bjarne Larsson 2012.
45  ÄSF I, s. 108.
46  Det är oklart om hon hade barn. Se ÄSF II, s. 120.
47  ÄSF I, s. 26, 318. Om huruvida Anund varit lagman se
ÄSF I s. 329.
48  Om Cecilia Haraldsdotters äktenskap se ÄSF I, s. 107-
108.
49  Se Hermanson 2010, s. 235 och passim.
50  Ekholst 2009, s. 79.
51  Herlihy 1991, s. 9.
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52  Herlihy 1991, s. 11. Thomas av Aquino menade att efter-
som makar är två människor i samma kött, kan kärleken till
en make liknas vid att älska sig själv.
53  Lindkvist & Myrdal 2003.
54  SDHK 1291, 12850000, utfärdat av Filip Jonsson, hertig
Bengts av Finland tjänare. De övriga tre testamentena är
SDHK 420, 1081 (inget vanligt testamente), och 1346.
55  Vilket var helt normalt, se Andersson 2006, s. 18.
56  Oliva 1998.
57  McGuire 2010, s. 243, 247-248 och passim.
58  SDHK 702, ca 1254 (omdaterat till 1230-1260). SDHK
1048, 12780202, utfärdat av abbedissan Jn. och konventet i
Fogdö.
59  SDHK 616, 12480525.
60  McGuire 2010, s. 252: För stormannafamiljerna som
skänkte till ett kloster var inte cisterciens-identiteten av-
görande.
61  Andersson 2006, s. 222-224 och passim.
62  Andersson 2006, s. 215-222.

63  Andersson 2006, s. 224-225, SDHK 1403, 12880413, utfär-
dat av påven Nicolaus IV.
64  SDHK 2150, 13060616, utfärdat av kung Birger av Sveri-
ge. Kungen tillägger att någon ändå har något att invända
ska denne vända sig direkt till kungen som kommer döma i
saken.
65  Se exempelvis Dahlbäck 1977.
66  SDHK 5453, 13470629, utfärdat av abbedissan Inga Bir-
gersdotter och konventet i Vårfruberga kloster.
67  Lindkvist 2003, s. 16 och passim.
68  Collmar 1977, s. 655-656.
69  SDHK 5322, 13460603. Domprosten Magnus valde sin
gravplats i Strängnäs domkyrka och har också många andra
gåvor i sitt testamente. Han har också stiftat en prästtjänst,
oklart var, och han förbehåller sina arvingar rätten att tillsät-
ta den (patronatsrätt).
70  Regner 2010, s. 335.
71  Regner 2010, s. 334-337.
72  Regner 2010, s. 335.
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