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Abedissa i Benediktinerklostret St. Irminen i Trier (1769 - 1808) 
 

 

 

Abedissan Maria Henrica von Löwenhaupt föddes troligtvis på Vinäs den 8 Juni 1725 

och döptes till Charlotta Henrietta Lewenhaupt. Hon var dotter till Greve Mauritz 

Carlsson Lewenhaupt och hans andra hustru Brigitta Sibylla Francisca, född von 

Praunheim. Hon hade en äldre syster vid namn Eleonora Josefa, född i Mars 1724. 

 

Fadern Mauritz Carlsson Lewenhaupt var född 1666 i Stockholm; död 1735 på Stensnäs 

i Ukna och begraven i Vinäsgraven i Västra Eds kyrka. Han var Greve till Falkenstein, 

Friherre till Reipoltzkirchen, Herre till Bretzenheim i Pfalz etc, och var yngste son till 

Greve Carl Mauritz Lewenhaupt född 1620 på Vinäs, död i Stockholm 1666 och begraven 

i December 1667 i Riddarholmskyrkan. Denne var Greve till Raseborg och Falkenstein, 

Friherre till Vinberg i Halland samt Reipoltzkirchen, Herre till Vinäs i Tjust och 

Bretzenheim, Ekesjöhofgård, Edshult etc. och hans andra hustru Friherrinan Anna Maria 

Cruus av Edeby, född 1642 i Stockholm och död 1716 på Vinäs.  

 



Mauritz var Svensk Infanterikapten, när hans bror Carl Gustaf erbjöd honom en tjänst i 

den Polsk-Sachsiska armén. Där tog det inte lång tid innan han 1701 stigit i graderna till 

Generalmajor. När Spanska Tronföljdskriget bröt ut år 1702, lämnade han precis som sin 

broder sin tjänst hos kungen August II. De båda återvände emellertid inte till den Svenska 

Armén, vilket likställdes med desertering. Som en följd av detta, blev han, precis som sin 

bror dömd till döden av Karl XII. Han övergick istället till den Kejserliga Armén och 

förde senare år 1702 befälet över belägringen av Landau i Pfalz.  

 

Brodern Carl Gustaf insjuknade och dog i Hamburg, på väg hem till Sverige 1703, vid 

blott 40 års ålder. Carl Gustafs svägerska Aurora von Königsmarck hade dessförinnan 

vid flera tillfällen försökt få närkontakt med Karl XII, bland annat för att medla fred 

mellan kungen och Auroras gamle älskare Kung August „den starke“ av Sachsen, och 

för att begära nåd för sin svåger, men det är en annan historia. 

 

Efter krigsslutet förde Mauritz under flera år, på grund av domen ett kringflackande liv i 

Tyskland. Det ryktades till och med om att han hade gått i kloster. Efter Karl XII: s död 

hävdes hans dödsdom. Han återvände till Sverige år 1725 och blev 1729 Herre till Vinäs. 

I Tyskland hade han några år innan återfärden till hemlandet Sverige, år 1723 ingått 

äktenskap med sin andra hustru – första äktenskapet var barnlöst – den katolska 

Friherrinnan Brigitta Sibylla Francisca von Praunheim. Denna var dotter till Johann 

Georg Wilhelm von Praunheim och Anna Margaretha von Cronberg. Det här äktenskapet 

resulterade i två döttrar, som båda blev kvar i Tyskland och fick en katolsk uppväxt och 

uppfostran. De inträdde båda i det adliga Nunneklostret i Remirmont i Lorraine och hade 

därefter ingen kontakt med Sverige. De två flickorna var alltså Eleonora Josefa von 

Löwenhaupt, född 1724 och hennes yngre syster Charlotta Henrietta von Löwenhaupt, 

född 1725. Charlotta Henrietta utnämndes 1769 på rekommendationer av dels 

Ärkebiskopen av Trier och dels Kurfursten Clemens Wenzelaus av Sachsen, som under 

sin egen militärkarriär hade samarbetat med hennes fader, till Abedissa med 

klosternamnet Maria Henrica i evinnerlig tid vara utvald att leda och förvalta Kloster St. 

Irminen i Trier. Systern Eleonora Josefa blev samtidigt nunna i St. Irminen.  

 

Benediktiner-klostret i Trier war urgammalt. Redan år 628 omnämndes Monasterium 

sanctae Mariae ad Horrea av kung Dagobert, i en romersk förteckning över 

spannmålsmagasin (Getreidespeichern) från kejsar Konstantin (Horreae = Speicher – 

folkligt dialektalt kallade „Ören“) som instiftat. Senare fick klostret namnet St. Irminen 

efter den 2:a abedissan i ordningen, „Den heliga Irmina“, vars familj härstammade från 

Pippiniderna från Metz i Lorraine. Abedissan Maria Henrica var följdaktligen också 

häskarinna över det riksomedelbara herrskapet Rosport an der Sauer (Luxemburg), vilket 

var Irminas hembygd i närheten av klostret Echternach. 



 
 

Maria Henrica kunde fullborda bygget av Klosterkyrkan, vilket hennes föregångare 

Francisca Amalia von Maierhofen de Aullenbach (1714-1769) påbörjat. Lyckligen 

fullbordat i September 1771, invigde ärkebiskopen Clemens Wenzeslaus själv den nya 

kyrkan och helgade högaltaret till „Jungfru Marie Himmelsfärd“ och inlade däri reliker 

från Sankt Maternus, den helige Willibrord säväl som från flera andra Helgon. I kyrkans 

triumfbåge sitter släkten Lewenhaupts stora vapensköld, försedd med kräkla och krona, 

symbolerna för en abedissa.    



 
                                                                           

Under hösten 1778 sörjde abedissan för att även korgossarna från den tillfälligt stängda 

församlingskyrkan St. Paulus i Irminen fick tillträde. När den franska revolutionsarmén 

vällde in och ockuperade området, sommaren 1794 flydde samtliga St. Irminer-nunnor 

till Rhens högra sida i området vid Trier, där de sökte skydd och vann inträde i ett kloster. 

De överlevande nunnorna vände efter några år tillbaka, men fann sitt kloster i hopplöst 

förfall. De tog i stället sin tillflykt till en byggnad på närliggande Brückenstrasse. Kejsar 

Napoleon förvandlade 1804 klostret till sjukhus. 1806 bildades stiftelsen „Vereinigten 

Hospitien“ (De Förenade Hospitalen), som ända fram till idag inte bara varit 

sjukinrättning och ålderdomshem, utan även varit och är världsberömda för sina delikata 

vita viner. 

 

 



 

Maria Henrica dog i Trier i mars 1808 som den „letzte Gnädige Frau von Ören“, alltså 

som den sista Abedissan i klostret St. Irminen. Maria Henrica von Löwenhaupt är faktiskt 

ännu idag ihågkommen och högaktad av Triers innevånare! Klostret St. Irminen var 

mycket rikt och innehade och gör så fortfarande, flera högklassiga vingårdar vid floderna 

Mosel och Saar. Deras vinkällare är en av Tysklands största och har funnits ända sedan 

Romartiden. Gå gärna in på hemsidan www.vereinigte-hospitien.de  

 

 

 

http://www.vereinigte-hospitien.de/


Anledningen till att jag skriver denna artikel är att historikern Michael Schroeder 

kontaktade mig för ett par månader sedan. Han är ättling till Johann Schroeder, vars år 

1786, högtidliga utnämnande till Vinmästare vid klostrets egendom Rosport i 

Luxemburg, kungjordes med bifogade praktfulla dokument. 

 

 
 
 

 

 
 


