


Varför satte Svantepolk Knutsson 
sina döttrar i kloster? 

Om egendom, kloster och aristokrati i 
1200- och 1300-talets Sverige 

Catharina Andersson 

I februari år 1266 lät riddaren Svantepolk Knutsson placera två av sina 
döttrar i det prestigefyllda Vreta kloster i Östergötland. Vi känner till 
händelsen genom det diplom Svantepolk utfärdade i samband med 
döttrarnas inträde.1 Ingen av döttrarna namngavs i diplomet, men den 
ena av dem var troligen Katarina Svantepolksdotter. Vid sitt inträde 
bör hon ha varit tämligen ung, kanske var hon fortfarande bara ett 
barn - att barn under medeltiden sattes i kloster är ingen okänd före
teelse. Drygt 20 år senare, 1289, invigdes Katarina som klostrets abbe
dissa och överhuvud, ett ämbete hon skulle komma att ha i 33 år.2 

Svantepolk gav inte bara sina döttrar till klostret denna februaridag. 
I samma diplom tillkännagavs att han i samband med döttrarnas in
träde även överlät jord till klostret för deras uppehälle - en inträdes
donation. Sannolikt var det denna egendomsöverföring som var den 
främsta orsaken till att diplomet upprättades - perioden vi befinner oss 

1 DS 432. Ett diplom är ett medeltida öppet brev vars innebörd ger vissa rättsverk
ningar och kan vara utfärdat av såväl en juridisk person - t.ex. ett kloster - som en privat
person. En stor grupp av de bevarade diplomen utgörs av åtkomsthandlingar till jord, 
t.ex. köpebrev, bytesbrev, gåvobrev, testamenten m. m. (Gunneng 1992, s. 43 f.). 

2 ASF s. 259b. Det har föreslagits att Katarina tidigast var född omkring 1252, bl.a. på 
grundval av att hon sannolikt fått sitt namn efter sin moster, drottning Katarina. Enligt 
medeltida praxis uppkallades barn endast efter avlidna personer och 1252 är drottning 
Katarinas dödsår (Axelsson 1950, s. 144). 
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i karaktäriserades U.a. av att Jet höll på att uppstå en nyjordmarknad 

och på ett helt annat sätt än tidigare blev det nu vanligare att man 
köpte, bytte och sålde jord och egendom. I ett samhälle som dessutom 
hade en strikt reglerad arvsordning om hur egendom skulle överföras 
till nästkommande generation - en arvsordning som strävade efter att 
egendomen inte skulle lämna släkten - var det därför av största vikt att 
noggranna juridiska dokument upprättades när en egendom likväl 
bröts ur släktens sfär. 

Vem var då Svantepolk Knutsson? Han föddes omkring år 1230. På 
sin fars sida hade han danskt kungligt påbrå. Fadern, hertig Knut av 
Reval, var illegitim son till den danske kungen Valdemar II ("sejr") och 
den svenska Helena, jarl Guttorms dotter. Svantepolks mor och hen
nes släktförhållanden är mer okända. Möjligen var modern en kvinna 
vid namn Hedvig, dotter till den pommerske hertigen Svantepolk III i 
Danzig. I källorna uppträder Svantepolk som riddare i Östergötland 
under senare hälften av 1200-talet och en bit in på 1300-talet. Han dog 
år 1310.3 

Senast år 1253 ingick Svantepolk äktenskap med Benedicta, dotter 
till Sune Folkesson och Helena Sverkersdotter. Även hans gemål hade 
således kunglig påbrå då hon var kung Sverker Karlssons dotterdotter. 
Benedictas syster, Katarina, var dessutom drottning genom sitt äkten
skap med kung Erik Eriksson.4 

Svantepolk tillhörde med andra ord de högre skikten inom den 
medeltida aristokratin. Under sin livstid skulle han också, utöver rid-
dartiteln, komma att bli såväl lagman i Östergötland som riksråd. Han 
hade dessutom ett omfattande jordinnehav, till största delen placerat i 
Östergötland där han troligen hade sin sätesgård, men också i Småland, 
Västergötland och på Öland. Genom äktenskapet med Benedicta kom 
han dessutom i besittning av ytterligare egendom - hans hustru ägde 
staden Söderköping och det är även känt att hon ägde jord i Småland.5 

Vi vet att Svantepolk fick minst fem barn. Katarina som vi redan 

3 ÄSF, s. 258, Axelsson 1950, s. 142 f., Carlsson 1953, s. 105. 
4 ÄSF, s. 259a, Carlsson 1953, s. 105. Det är oklart om Katarina ännu var i livet när 

äktenskapet mellan Svantepolk och Benedicta ingicks då Katarina dog år 1252. 
5 ÄSF, s. 259a. Benedicta hade ärvt Söderköping av sin syster, drottning Katarina. 

62 



stiftat bekantskap med synes ha levt hela sitt vuxna liv i Vreta kloster. 
Därutöver föddes döttrarna Ingeborg, Ingrid och Ingegärd. Alla tre 
ingick världsliga äktenskap. Ingrid kom emellertid att inträda i 
klostret efter att hon blivit änka 1321. Tämligen omgående, redan 1322 
eller 1323, blev hon i likhet med sin syster klostrets abbedissa. Aven 
Ingrid ledde klostret under en lång period, drygt 20 år. Svantepolk fick 
även en son, Knut. Om honom vet vi inte mycket, han förekommer 
endast sporadiskt i källorna under åren 1296-1301. Det är också oklart 
om äktenskapet med Benedicta var det enda äktenskap Svantepolk 
ingick under sin livstid, men sannolikt var det hans första. Med största 
sannolikhet var emellertid Katarina Benedictas dotter och troligen 
föddes också övriga döttrar inom detta äktenskap.6 Det kan heller inte 
uteslutas att också Knut var hennes barn — om detta kan vi dock bara 
spekulera. 

Vem den syster var som år 1266 sattes i kloster tillsammans med 
Katarina vet vi inte. Var det en av de här nämnda döttrarna, var syftet 
uppenbart inte att låta henne bli nunna, utan vistelsen bör snarare ha 
haft en fostrande funktion innan det var dags för äktenskap. Det kan 
naturligtvis också ha varit fråga om en för eftervärlden anonym dotter 
som också hon kom att leva hela sitt liv i kloster. 

Svantepolk - ett representativt undantag 

Svantepolk Knutsson var således en framstående man både socialt och 
ekonomiskt. Det märks också i den donation han gav Vreta i samband 
med döttrarnas inträde. Donationen bestod av egendom i både Öster
götland och på Oland som tillsammans uppgick till närmare 14 
attungar. Det är mycket och donationen tillhörde med största sanno
likhet en av de mest omfattande i Vretas dittillsvarande historia. Det 
är också en av de mest omfattande gåvorna vi känner till när det gäller 

Det är inte fullt klarlagt vad det förvaltningsmässigt innebar att äga en stad. Vad gäller 
Söderköping finns emellertid uppgifter om att privatpersoner erhöll tomtören, en slags 
arrendeavgift, ännu på 1400-talet {Medeltidsstaden5, Rapport (1978) s. 6). Se även Ljung, 
Sven (1949), Söderköpings historia, del /. 

6 ASF, s. 259a+b, Axelsson 1950, s. 143, Carlsson 1953, s. 105. 
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donationer som givits ett kloster i samband med någons inträde över
huvudtaget.7 

Storleken på den egendom Svantepolk förde med sina döttrar i 
klostret liksom den sociala och politiska ställning han skulle komma 
att få under sin livstid, gör att man kan säga att han inte är fullt repre
sentativ för den grupp som placerade sina döttrar i kloster vid denna 
tid. Hittillsvarande resultat från mitt pågående avhandlingsarbete om 
cistercienserklostrens funktion och betydelse i det medeltida aristo
kratiska samhället, indikerar snarare att det fr.o.m. mitten av 1200-
talet för svenskt vidkommande företrädesvis är personer från aristo
kratins låg- och mellanskikt (sett ur ekonomiska, sociala och politiska 
aspekter), som placerar sina döttrar och kvinnliga släktingar i dessa 
kloster. 

Detta preliminära resultat stöds även av tidigare forskning som visat 
att nunnekloster efter den inledande grundläggningsfasen i stor ut
sträckning stöddes av en lokalt verkande aristokrati vars maktställning 
var geografiskt begränsad, snarare än vad som skulle kunna kallas en 
riksaristokrati. Så var t.ex. fallet vad gäller det välrenommerade 
franska nunneklostret Fontevrault. Bruce Venarde har visat att 
klostret trots sin rikedom och prestige i stor utsträckning var en ange
lägenhet för en lokal, lägre aristokrati. Han menar att stödet från aris
tokratins främsta skikt förvisso inte var oviktigt, men att det var den 
lägre aristokratins donationer som främst bidrog till att bygga upp 
detta klosters, såväl som många andra klosters, rikedom.8 För svenskt 
vidkommande har Lars-Arne Norborg visat att majoriteten av de 
kvinnor som ingick i Vadstena kloster inte ens under klostrets grund
läggningstid tillhörde högfrälset. Denna grupp tycks överhuvudtaget 
ha varit liten i klostrets historia.9 

7 Vi kan inte alltid fastställa den faktiska storleken på de inte sällan omfattande 
donationerna till klostren. Bland de donationer jag funnit fram t.o.m. 1350 som givits i 
samband med någons inträde till ett cistercienserkloster utgör Svantepolks avgjort den 
största bland dem där storleken angivits (antingen i markland med dess underavdel
ningar eller attungar). 

8 Venarde 1997,s- 8i-
9 Norborg 1958, s. 37. 
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Men trots att Svantepolk tillhörde ett högre skikt inom aristokratin än 
flertalet av de familjer som satte sina kvinnor i kloster, är han, ur flera 
andra aspekter, likväl representativ för sin tid och sin miljö. Vid 1200-
talets mitt fanns i Sverige sju verksamma cistercienserkloster för kvin
nor, att jämföra med fem stycken för män. Det höga antalet nunne
kloster vittnar om att för många familjer var klostret ett reellt alterna
tiv till äktenskap när det gällde döttrarnas framtid - Svantepolk var 
långt ifrån ensam i sitt beslut. 

Han är också typisk så till vida att den vanligaste ordningen när det 
gällde kvinnors klosterinträde synes vara att döttrar sattes i kloster av 
sina fäder. Jag har sökt identifiera samtliga bevarade diplom som avser 
donationer gjorda till cistercienserkloster i samband med kvinnors och 
mäns klosterinträde t.o.m. 1350. Donationer i samband med ett 60-tal 
kvinnors klosterinträden är identifierade. I drygt hälften av fallen är 
det just fäder som agerar, d.v.s. det är fadern som utfärdat diplomet 
och överfört såväl egendom som sin dotter till klostret. Därtill kom
mer kvinnor som sätts i kloster av andra manliga släktingar, t.ex. av sin 
farbroder, morfar eller sina bröder. Endast omkring 12 % av de kvinnor 
som identifierats synes däremot vara änkor. I vissa fall är deras änke
stånd klart uttalat, i andra kan man hålla det för sannolikt då den 
inträdande kvinnan själv har utfärdat diplomet. Denna siffra förefaller 
i jämförelse med viss internationell forskning låg. Venarde som under
sökt ett antal franska och engelska kloster betonar t.ex. den höga an
delen tidigare gifta kvinnor i klostren, och ger flera exempel där denna 
grupp utgjorde mer än en fjärdedel av kvinnorna i klostret, ibland 
t.o.m. över en tredjedel.10 

Svantepolk är också typisk genom att han doneradeyor^ till klostret. 
Inträdesdonationen som förefaller ha varit helt obligatorisk i samband 
med kvinnors klosterinträde, består oftast av en större eller mindre 
jordegendom. Det framgår tydligt i diplomen att man i regel ger såväl 
dottern som egendomen till klostret- den egendom som officiellt skulle 
garantera kvinnornas uppehälle tycks de inte själva, i likhet med den 
världsligt gifta kvinnan, ha haft formell möjlighet att disponera. När 
t.ex. Ingrid, änka efter Hunger Birgersson, i början av 1300-talet satte 

10 Venarde 1997, s. 94-103. 
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sin dotter Birgitta i Riseberga kloster, överförde hon samtidigt ägande
rätten till donationen från sig själv till klostret.11 Detsamma gällde när 
Magnus syster Ingegerd förde med sig gården Sunderby, vilken var en 
del av syskonens modersarv, till Riseberga kloster: samtidigt överför
des hela ägande- och dispositionsrätten till abbedissan och konventet.12 

Bruket att ge en donation i samband med kvinnors klosterinträde 
motarbetades dock av påven och kyrkan, som sökte förbjuda den och 
likställde den med simoni.13 Med jämna mellanrum utfärdades förbud 
mot denna typ av donationer, bl.a. under fjärde Laterankonciliet 1215. 
Det råder emellertid enighet inom internationell forskning att kyrkan 
misslyckades i detta uppsåt. Inträdesdonationen förefaller ha varit helt 
obligatorisk vad gäller de kvinnliga klostren. Heliga Birgittas uttryck
liga formulering i sin klosterregel från mitten av 1300-talet om att ing
en kvinna fick medföra någon inträdesdonation (efter att de första 
kvinnorna medfört egendom vars avkastning även framtida nunnor 
skulle leva av) bör också enligt min mening tolkas som en reaktion på 
att detta dittills varit fallet också i Sverige.14 

Bland de kvinnors klosterinträden jag studerat doneras även i fyra 
fall pengar till klostret. I ett fall av dessa tycks donationen ha bestått av 
enbart pengar.15 Trots de få beläggen på att pengar donerades i sam
band med klosterinträde behöver denna typ av donationer inte nöd
vändigtvis ha varit sällsynta. Snarare var det kanske så att man inte i 
lika stor utsträckning upprättade diplom när det gällde rena penning
donationer, jämfört med de fall där jord donerades. 

De penningdonationer vi trots detta äger kännedom om är få till 
antalet och ger inte underlag till några generella slutsatser, men det är 
intressant att notera att två av dessa synes avse ett syskonbarn och inte 
en egen dotter. En fråga man då ställs inför är om man mer motvilligt 

11 DS 2021. 
12 DS 1461. 
13 D.v.s. den handel med bl.a. andliga ämbeten där t.ex. präster, biskopar eller abbo-

tar kunde tillsättas mot ekonomisk betalning. Systemet hade sin kulmen i Europa under 
1000-talet, varefter det kraftigt, men endast delvis framgångsrikt, bekämpades av den 
gregorianska reformrörelsen (Gunnes 1970, sp. 293 f.). 

14 Frälsarens Ordensregel, kap. 20, s. 30. Se även t.ex. Johnson 1991, s. 25, Cooke 

1989, s. 44. 
15 DS 1817. 
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avstod större jordegendomar när det gällde kvinnor som stod längre 
bort från donatorns släktled.16 

I detta sammanhang är det också av intresse att påpeka att hittills
varande resultat i mitt arbete indikerar att de mest omfattande dona
tionerna var förbehållna döttrars eller i några fall systrars kloster
inträde snarare än en mer avlägsen släktings inträde. När en eller flera 
bröder utfärdade ett diplom i avsikt att ge en donation i samband med 
systerns klosterinträde, torde man dessutom kunna utgå från att 
fadern var död och att bröderna så att säga agerade för sin döde fars 
räkning. I likhet med den donation man gav med sin dotter kan "sys
terdonationen" därmed antas vara en del av hennes arv. Trots ett 
begränsat källmaterial vill jag utifrån dessa iakttagelser framlägga 
hypotesen att den generella arvsordningen också uttrycks genom in
trädesdonationerna: storleken på det som gavs klostret var avhängig 
donatorns relation till den kvinna vars inträde donationen avsåg. 

Inträdesdonationen kontra hemgiften 
Det var framför allt två alternativ som stod till buds för den aristokra
tiska dotter som levde under 1200- och 1300-talet, äktenskap eller 
klosterliv. Ogifta döttrar utanför klostren torde vid denna tid ha varit 
mycket ovanligt, åtminstone utanför städerna.17 Äktenskapet erbjöd 
de medeltida släkterna många fördelar, det har t.o.m. beskrivits som 
grunden för hela det medeltida samhället.18 Genom äktenskapet 
garanterades bl.a. arvingarnas legitimitet och det reglerade hur egen
domar överfördes mellan generationerna. Det medeltida samhällets 
rättsordning baserades på kvinnlig underordning vilken också kom att 
uttryckas i äktenskapet - i och med dess ingående överfördes det for
mella förmyndarskapet över kvinnan från fadern till maken. Äkten
skapet var också det viktiga nav kring vilket olika typer av sociala, poli
tiska och ekonomiska allianser bildades. 

16 DS 18x7, 4295. Enligt regesten i De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomata-
riums huvudkartotek (cd-romutgåva vers. 2, 2001) avser gåvan donatorns systerdotters 
resp. bror- eller systerdotters klosterinträde. 

17 Carlsson 1965, s. 54. 
18 Duby 1998 (1981), s. 20. 
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Vilka orsaker kan då tänkas ligga bakom ett beslut att sätta sina två 
döttrar i kloster som Svantepolk gjorde? Vad gjorde att man i vissa fall 
avstod äktenskapet med dess fördelar för att istället placera sin dotter i 
kloster? 

Inom internationell forskning påstås inte sällan att det låg ekono
miska orsaker bakom beslutet att sätta en dotter i kloster. Inträdes
donationen förutsätts i dessa fall ha varit mindre än den hemgift kvin
nan förväntades medbringa till det gemensamma äktenskapliga boet. 
Inte minst för en familj med flera döttrar framstod alternativet att sätta 
en eller flera av döttrarna i kloster som en acceptabel lösning på ett 
ekonomiskt betungande problem. Detta antagande går långt tillbaka i 
forskningen. Redan 1922 skrev Eileen Power i sitt klassiska verk Medi
eval English Nunneries c. 1275-1535 att den aristokratiske man som sökte 
få sin dotter bortgift istället kunde sätta henne i kloster, eftersom det 
då krävdes en mindre donation än den hemgift en tilltänkt make i 
hennes egen ställning skulle kräva. Powers många källhänvisningar 
och empiriska exempel medger emellertid endast i begränsad utsträck
ning konkreta jämförelser mellan inträdesdonationen och hemgiften 
och utifrån dessa exempel kan inga generella slutsatser dras. Ibland 
förefaller hemgiften och inträdesdonationen ha varit likvärdiga.19 

Kathleen Cooke är en forskare av senare datum som har undersökt 
det engelska klostret Shaftesbury i sydvästra England. Shaftesbury 
grundades på 800-talet av Alfred den Store. Det är emellertid tiden 
omedelbart efter normandernas erövring av England 1066 och början 
av 1100-talet som är föremål för Cookes undersökning. Utifrån en 
bevarad lista över donationer i samband med klosterinträden och 
ytterligare några dokument har hon kunnat identifiera 18 donationer i 
samband med att någon, vanligen fadern, satte en kvinna i kloster. 
Hon har därefter identifierat donatorerna i Domesday Book20 och där
med kunnat få kunskap om deras ekonomiska förutsättningar. Cooke 
konstaterar att inträdesdonationerna klostret erhöll i regel var lågt vär-

19 Power 1922, s. 6. För empiriskt exempel, se t. ex. s. 11. 
20 En egendomsförteckning/jordebok omfattande större delen av England (undan

taget de fyra nordligaste provinserna och vissa städer, bl.a. London och Winchester) vil
ken upprättades på initiativ av Willhelm Erövraren 1085-86. Förteckningen upptar den 
kungliga domänen och skattepliktiga egendomar. 
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derade. I ett fall medger källmaterialet också en konkret jämförelse 
mellan en inträdesdonation och en hemgift två systrar förde med sig. 
Här visar sig hemgiften ha varit mer än dubbelt så omfattande än vad 
inträdesdonationen var.21 

Utifrån ett enda konkret exempel kan inga generella slutsatser dras, 
vilket också Cooke är medveten om. Tillsammans med de övriga iden
tifierade, generellt sett mindre omfattande, inträdesdonationerna 
argumenterar hon dock för att det är sannolikt att ekonomiska orsaker 
spelade en viktig roll när det gäller att finna motiven bakom dessa 
familjers beslut att sätta sina döttrar i kloster. Sammanfattningsvis 
skriver hon att 

[tjhere is, furthermore, some evidence to suggest that entry gifts to 
Shaftesbury and to nunneries in general were often of less value than 
what was provided and expected as a marriage portion, raising the 
question of whether entering a nunnery was a second choice - second to 
marriage - and thus less valued.22 

Constance Bouchard är en annan forskare som i motsats till de två före
gående menar att det är en feltolkning att påstå att aristokratiska famil
jer placerade sina döttrar - eller söner - i kloster eller inom kyrkan 
främst av ekonomiska skäl, utan menar att den religiösa övertygelsen 
ofta är underskattad av tidigare forskare. Hon skulle sannolikt inte 
hålla med Cooke om att familjer såg klostret som ett andrahandsval för 
sin dotter. Istället hävdar hon att kvinnors inträdesdonation var en 
mycket kostsam utgift och nämner ett enstaka fall där dotterns med-
havda inträdesdonation utgjordes av hennes moders tidigare hemgift.23 

Även andra forskare har sökt värdera och jämföra den inträdes
donation som krävdes vid klosterinträde med en tänkt hemgift. Syftet 
har också i dessa fall varit att söka fastslå vilket alternativ, klosterin
träde eller världsligt äktenskap, som var ekonomiskt mest fördelaktigt 
för den familj som stod i begrepp att välja framtid för sin dotter. Utan 
att närmare gå in på dessa resonemang kan, i likhet med exemplen 

21 Cooke 1989, s. 37-39. 
22 Cooke 1989, s. 41. 
23 Bouchard 1987, s. 59. 
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ovan, generellt sägas att diskussionen ofta grundar sig på ett tämligen 

tunt empiriskt underlag då det är svårt att finna källor från samma tid 
och region - och allra helst från samma familj - som avslöjar hem-
gifternas storlek. Det är således vanskligt att dra några generella slut
satser - vilket flera forskare också tydligt markerar.24 

Skandinavisk forskning hjälper oss inte heller härvidlag. Jag har inte 
funnit något arbete som tidigare djupare analyserat de ekonomiska 
betingelserna till att sätta en dotter i kloster eller fört en generell dis
kussion i ämnet. Inte heller för svenskt vidkommande torde det 
begränsade källmaterialet medge en omfattande jämförelse mellan 
inträdesdonationen och den faktiska hemgiften, även om källorna 
hjälper oss att få en uppfattning om storleken på inträdesdonatio
nerna, framför allt fr.o.m. 1200-talets andra hälft. 

Men även om vi hade haft tillgång till ett mer omfattande källmate
rial menar jag att diskussionen inträdesdonation vs. hemgift är behäf
tad med vissa problem. Vad gäller svenska förhållanden kan hemgiften 
ses som ett förskottsarv, då den vid föräldrarnas frånfälle "skulle föras 
åter till boet"25 för att ett korrekt arvsskifte skulle kunna ske. Därmed 
är inte inträdesdonationen och hemgiften fullt kompatibla med 
mindre än att vi känner till storleken på familjens hela egendom och 
antalet kvinnliga och manliga arvingar. En mycket viktig skillnad är 
vidare att hemgiften stannade inom släkten och fördes vidare till kom
mande generationer, medan inträdesdonationen förefaller att för alltid 
ha gått ur släktens ägo. 

Ett resonemang där man söker fastslå "vad som kostade minst" och 
vad som därmed var ekonomiskt mest fördelaktigt för familjen, utgår 
dessutom från en tämligen modern uppfattning om ekonomisk ratio
nalitet, där det ekonomiskt rationella mäts i rena pengar - eller jord. 
Men kan vi verkligen utgå från att en sådan definition av vad som var 
ekonomiskt rationellt var relevant också för den medeltide man som 
stod i begrepp att gifta bort sin dotter, antingen till ett världsligt 
äktenskap eller till ett liv som Kristi brud? 

24 Bland andra forskare som diskuterat frågan kan t.ex. Johnson 1991 och Venarde 
1997 nämnas. 

25 Carlsson 1966, sp. 517. 
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En religiös mentalitet 

Det medeltida samhället var ett starkt religiöst präglat samhälle. 
Beslutet att sätta sin dotter i kloster var i mycket hög utsträckning ock
så en religiös handling. Man gav sin dotter eller en annan släkting som 
en gåva till Gud och fick samtidigt en personlig förbedjerska i klostret. 
Detta är naturligtvis ingen ny kunskap och den religiösa aspekten är på 
intet sätt förbisedd när de medeltida klostren, inte minst nunne
klostren, tidigare behandlats inom historisk forskning. Bouchard ovan 
kan ses som ett exempel på detta. Präglade av vårt eget starkt sekulari
serade samhälle ligger det dock nära till hands att behandla ekono
miska och religiösa orsaker till olika händelser var för sig. Men för att 
ett medeltida ekonomiskt rationellt handlande fullt ut skall kunna för
stås måste vi söka inlemma den religiösa aspekten i de ekonomiska 
beslut den medeltida förälder stod inför när dotterns framtid skulle 
avgöras, istället för att behandla detta ekonomiska beslut som en av 
religion oberoende faktor. Sverre Bagge har uttryckt den medeltida 
religiösa mentaliteten på följande vis: "Religion är inte något abstrakt, 
övernaturligt, något som är fritaget från alla yttre omständigheter. 
Den kan vara rent materialistiskt, maktpolitiskt konkret. Under den 
här tiden sågs gåvor i ett mycket konkret perspektiv: 'Jag ger för att du 

i 11 y » 26 skall ge. . 
Om vi utifrån detta i ett hypotetiskt exempel tänker oss att en far 

med sina döttrar ger egendom av samma storlek och värde i samband 
med deras giftemål respektive klosterinträde, kan vi inte självklart dra 
slutsatsen att dessa ekonomiska överföringar är likvärdiga. Hänsyn 
måste tas till de specifika konsekvenser äktenskapet/klosterinträdet 
gav döttrarnas familj och släkt. Att ge sin dotter till Gud var en religiös 
handling vilket inte endast medförde bättre chanser efter jordelivet, 
utan bör också förstås som ett mycket rationellt handlande för att nå 
framgång även i jordelivet, framgång vilket bland mycket annat inklu
derade det vi kallar ekonomi. Sett ur ett sådant perspektiv kan kloster
inträdet uppfattas som en rationell ekonomisk handling oavsett inträ
desdonationens storlek i förhållande till hemgiften. 

26 Diskussionsutdrag ur Gåvobrevet 1085, 1985, s. 144. 
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Förvisso ingick de flesta kvinnor äktenskap, men det innebär inte 
att det inte fanns alternativa liv för döttrarna vilka kunde erbjuda för
delar för hennes familj och släkt. Dessa fördelar kunde väl mäta sig 
med äktenskapets förtjänster. Därmed behöver beslutet att låta dot
tern bli nunna inte uppfattas som ett "second choice" för att använda 
Cookes ord, eller karaktäriseras som "less valued", även om inträdes
donationen förefaller vara av mindre storlek. Enligt min uppfattning 
är detta att alltför ensidigt utgå från äktenskapet som det i alla 
sammanhang mest överlägsna alternativet vad gäller dotterns och där
med familjens framtid. En sådan utgångspunkt innebär att man kraf
tigt undervärderar nunneklostrens betydelse och det religiösa värde 
det medförde att ha en dotter i kloster. 

Detta religiösa värde menar jag istället mycket påtagligt ökade vad 
man skulle kunna kalla familjens symboliska kapital för att använda ett 
uttryck från Bourdieu, ett kapital av symboler och attribut vilket bl.a. 
bidrog till att upprätthålla personens prestige, aktning och kon
kurrensförmåga. En viktig beståndsdel i detta symboliska kapital 
menar jag var graden av religiös aktivitet - och därmed prestige och 
auktoritet - vilken t.ex. kunde uttryckas i gåvor till kyrkor och kloster. 
En dotter i kloster ökade definitivt denna religiösa auktoritet, en 
religiös auktoritet vilken liksom äktenskapet medförde olika typer av 
specifika fördelar. 

Låt oss med detta i minnet återgå till Svantepolk. Genom sitt omfat
tande jordinnehav ägde och förfogade han över en av det medeltida 
samhällets viktigaste maktbaser - jorden. Utgår man från antagandet 
att klosterinträdet bör uppfattas som ett andrahandsval i stället för ett 
kostsamt äktenskap blir Svantepolks agerande svårt att förstå. Med 
hänsyn till hans börd och detta stora egendomsinnehav bör han inte ha 

27 I detta sammanhang kan Auöur Magnusdöttirs nyligen framlagda avhandling om 
frilloväsendet på Island nämnas. Magnusdöttir ifrågasätter inte uppfattningen om att 
äktenskapet har varit en av det medeltida samhällets grundpelare, men vänder sig mot 
den traditionella synen på äktenskapet som den i alla sammanhang mest fördelaktiga 
samlevnadsformen när det gäller politiska strategier. Denna syn har snarare "skymt den 
roll andra relationer spelade i medeltidens politik" (Magnusdöttir 2001, s. 211), t.ex. det 
på Island under fristatstiden väl utbredda och allmänt accepterade frillosystemet. 
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haft några större problem att finna giften för sina döttrar. Flera män 
var säkert villiga att ingå äktenskap med dessa kvinnor och därmed 
knyta band med deras far (däremot kan man inte utgå från att dessa 
presumtiva svärsöner och deras familjer i samtliga fall var tillräckligt 
attraktiva för Svantepolk). Han "hade råd" att gifta bort sina döttrar -
låt mig påminna om den omfattande donation klostret erhöll. Trots 
detta valde han att placera dem i Vreta kloster. Istället för att söka 
snäva ekonomiska orsaker bakom detta val synes det därför rimligare 
att ställa frågan vad klostret kunde erbjuda som åtminstone i ett fall ut
manövrerade äktenskapet. Vilka fördelar kan Svantepolk ha funnit 
genom sina döttrars klosterinträde? 

Som inledningsvis nämndes kom Svantepolk under sin livstid att få 
inflytande genom att inneha två av det medeltida samhällets viktigaste 
befattningar. Ar 1288 nämns han i ett diplom som riksråd.28 Tillsam
mans med kungen och andra stormän ingick han därmed i landets 
högsta politiska organ. Han nämns ännu som riksråd i ett diplom från 
1305.29 Under denna tid, någon gång mellan 1293 och 1305, kom han 
också att bli lagman i Östergötland och innehade därmed lagsagans 
högsta rättsliga ämbete.30 

Svantepolk kom således att erhålla ett betydande inflytande på det 
omgivande samhällets ekonomiska, politiska och juridiska arena. 
Genom sina döttrars klosterinträde kan den religiösa arenan tillfogas, 
vilken var av största vikt och interagerade med de tidigare. När 
Svantepolk beslöt att sätta sina två döttrar, kanske förstfödda, i klos
ter torde det därför ses som ett uttryck för ett medvetet val vilket 
starkt ökade hans symboliska kapital. För honom utgjorde döttrar
nas klosterinträde därför inget andrahandsval utan förefaller logiskt i 
det samhälle han verkade. Under sin livstid fortsatte han också att 
utöka detta symboliska kapital genom att understödja olika andliga 
inrättningar, inte minst Vreta kloster vilket bl. a. år 1298 erhöll ytter
ligare egendom, "Herbethy", och de inkomster denna egendom 

28 DS 259. 

29 DS 1472. 

30 Axelsson 1953, s. 124. 
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inbringade.31 Svantepolks nära relation till Vreta märks också genom 
att han i några fall förekommer som vittne/sigillant i samband med 
att andra personer donerar egendom till klostret.32 

Katarinas systrar, Svantepolks övriga döttrar vi äger kännedom om, 
ingick alla äktenskap i vuxen ålder. Om det var någon av dessa som 
placerades i Vreta tillsammans med Katarina 1266 kan vi endast speku
lera över. Även om denna för oss okända dotter sattes i kloster som 
barn och senare lämnade det för äktenskapet, förringar det inte 
Svantepolks "religiösa investering", snarare blir det särskilt anmärk
ningsvärt om en så omfattande donation avsåg endast en dotters per
manenta liv i klostret. 

Stannade å andra sidan båda döttrarna i klostret hela sitt liv är också 
detta ett uttryck för en omfattande gåva till klostret. Bland det mycket 
begränsade källmaterial vi har att arbeta med från denna tid, finner vi 
för övrigt ett liknande exempel från rikets västra del. Algot Bengtsson 
var lagman i Västergötland 1344 och liksom Svantepolk fick han flera 
döttrar. Inga söner är kända. Dottern Birgitta sattes år 1337 i Vreta 
kloster och sju år senare var det systern Märtas tur. Märta placerades 
dock inte tillsammans med sin syster i Vreta, utan för henne valde 
Algot Rackeby kloster (Gudhems kloster).33 Sannolikt var också en 
kvinna vid namn Bengta Algotsdotter barn till Algot. Denna Bengta 
ingick ett världsligt äktenskap.34 Vi känner inte till döttrarnas ålder, 
men vi kan likväl notera att två av tre döttrar sattes i kloster, och lik
som i fallet Svantepolk förefaller det inte osannolikt att det var de två 
äldre av barnen (Bengta omnämns så sent som år 1399). Genom dött
rarna hade Algot skapat band mellan sig och inte bara en, utan två, av 
landets mest prestigefyllda andliga inrättningar. Detta ökade de
finitivt hans religiösa auktoritet och sociala prestige. 

31 DS 1250. Utöver denna donation erhöll t.ex. Hagebyhöga kyrka egendom av 
Svantepolk (DS 2426). 

32 DS 1323,1492. 
33 DS 3290, 3770. 
34 ÄSF, s. 6a. 
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Avslutning 

När klosterväsendet genom cistercienserorden etablerades på bred 
front i Sverige, från mitten av noo-talet, var det i mycket hög utsträck
ning en angelägenhet för aristokratins absoluta elit; de kungliga släkt
kretsarna. Inte sällan var dessa kungliga familjer involverade i klost
rens grundande, och den kungliga närvaron är anmärkningsvärt tydlig 
bland de donationer klostren erhöll under periodens första 100 år, inte 
minst genom dess kvinnor.35 Detta nära och ömsesidigt uppskattande 
förhållande mellan klostren och den gryende kungamakten är också 
väl känt sedan tidigare. Klostren spelade en viktig roll i den kungliga 
politiska maktutövningen, de var viktiga prestigesymboler och ideolo
giska inspiratörer för att hävda nationella maktanspråk. 

Från mitten av 1200-talet minskade emellertid de kungliga släkt
kretsarnas intresse för dessa äldsta cistercienserkloster och man kan 
anta att deras religiösa intresse istället riktades åt andra håll. Vid 1200-
talets slut var den kyrkliga organisationen väl utbyggd och dessutom 
hade ytterligare ordnar etablerats i landet, tiggarordnarna. Ett be
lysande exempel på hur kungarnas religiösa intresse ändrade fokus är 
deras gravplatser. De äldre sverkerska och erikska ätterna valde cister-
cienserklostren Alvastra respektive Värnhem som sina gravkyrkor, 
medan Magnus Birgersson ("ladulås") vid sin död 1290 begravdes i 
franciskanernas konvent i Stockholm. 

Man skulle därför kunna säga att Svantepolk med sin och sin hust
rus kungliga påbrå endast utgör ett av de allt färre exemplen på en per
son i närheten av de kungliga kretsarna som stödde de tidiga cisterci-
ensiska klostren. Det må så vara - som jag inledningsvis nämnde är det 
i allt större omfattning den grupp vi skulle kunna kalla den "bredare" 
aristokratin, familjer ur gruppens låg- och mellanskikt, som märks i 
källorna. Icke desto mindre menar jag att Svantepolks agerande lär oss 
något om aristokratin som helhet, dess bevekelsegrunder och relatio
ner till klosterväsendet. 

De personer som doterade klostren hade olika ekonomiska förut-

35 Se t.ex. Andersson 2000. 
36 Se t.ex. Lindkvist 1996, s. 231-233. 
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sättningar och de flesta kunde sannolikt inte vara så generösa som 
Svantepolk. Som en av klostrets viktigaste donatorer fick hans familj 
också betydande inflytande i klostrets verksamhet, hans två döttrar 
Katarina och Ingrid kom att leda klostret i egenskap av dess abbedissor 
i mer än 50 år. En sådan social framgång kunde knappast flertalet av 
donatorerna med blygsammare gåvor vänta sig. Klostret återspeglade 
härvidlag det omgivande samhället, inte bara dess arvsordning som jag 
tidigare föreslog, utan också dess sociala ordning och aristokratins 
inbördes hierarki. 

Det religiösa inflytandet, den religiösa mentalitet som så starkt 
karaktäriserade det medeltida samhället, omfattade emellertid alla, 

oavsett var man befann sig i denna sociala hierarki. Således bidrog 
också den religiösa aktivitet en mindre donation utgjorde, från en 
mindre välbeställd familj, till att öka dess religiösa prestige - utifrån de 
förutsättningar man hade. Alla döttrar blev inte framgångsrika abbe
dissor, men de blev nunnor, och därmed bidrog de till att öka familjens 
symboliska kapital. 

De medeltida nunneklostren uppfattas ibland som en typ av "kvinnliga 
frizoner", avskilda från det övriga samhället med möjlighet för de aris
tokratiska kvinnorna att leva förhållandevis "fria" liv, även om det 
skedde innanför den omgärdande klausuren. Inne i klostret ägnade de 
sig i hög utsträckning åt sysslor som kanske inte alltid skilde sig så 
mycket från de sysslor en världslig aristokratisk dam ägnade sig åt, 
men tillfälle gavs också till intellektuellt arbete och högre studier, svå
rare att förvekliga för en kvinna utanför klostermurarna. Denna möj
lighet gavs säkert flera av de kvinnor som av egen eller andras vilja 
levde sitt liv i kloster. Ett fåtal av dessa kvinnor kom dessutom att 
inneha viktiga befattningar inom klostret. Den främsta av dessa be
fattningar var abbedissans, en befattning som kan sägas utgöra det 
bekräftande undantaget vad gäller kvinnors i övrigt mycket begrän
sade möjligheter till offentligt avancemang i det medeltida samhället. 

Trots dessa möjligheter för vissa enskilda kvinnor, menar jag att 
nunneklostren generellt sett var en med det övriga samhället mycket 
väl integrerad institution, en institution vilken bidrog till att upprätt
hålla vissa grundläggande maktstrukturer. Ovan har det omgivande 
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samhällets arvsordningar och sociala ordningar uppmärksammats och 
hur de förefaller återspeglas när det gäller klostren. När döttrar ingick 
sitt första äktenskap överfördes det formella förmyndarskapet från 
fadern till maken. Denna grundläggande ordning, kvinnors begrän
sade juridiska befogenheter, synes inte ha åtsidosatts i och med kvin
nors klosterinträde. Den donerade egendomen överfördes från fadern 
till klostret, inte till kvinnan. 

Jag har i denna artikel vidare sökt visa att klostret inte bör uppfattas 
som ett sämre alternativ än äktenskapet för den familj vars dotters 
framtid skulle bestämmas. När man diskuterar orsakerna bakom 
kvinnligt klosterinträde är det kanske fruktbarare att koncentrera sig 
på vilka specifika fördelar klostret i sig kunde erbjuda, istället för att 
fokusera på vad klostret inte är. En sak har emellertid äktenskapet och 
klostret gemensamt. Dess syfte var i första hand att främja familjens 
bästa, att värna om släktens framtida välbestånd. Penelope D.Johnson 
formulerar det på följande vis; "For most medieval people, choice did 
not belong to the individual because one's life was viewed as part of a 
whole - the family- rather than an autonomous entity."371 denna strä
van erbjöd äktenskapet och klostret olika fördelar. Klostret hade emel
lertid de bästa möjligheterna att höja familjens sociala kapital när det 
gällde religiös prestige och auktoritet - kan man tänka sig någon större 
gåva till Gud än sin egen dotter? När Svantepolk lät Katarina bli Kristi 
brud bör det därför, i likhet med många andra mindre bemedlade 
fäders och släktingars agerande, uppfattas som ett uttryck för ett högst 
rationellt handlande i det starkt religiöst präglade samhälle som 
medeltiden var, snarare än ett av knappa ekonomiska omständigheter 
framtvingat sekunda val. 

37 Johnson 1991, s. 14. 
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