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Inledning 

1.1 Klostrets roll under medeltiden 
 

I det medeltida Sverige var kyrkan en naturlig och tongivande del av samhället, vars 

inflytande ökade i såväl Skandinavien som ute i Europa för vart århundrade som gick. 

Att inträda i kloster blev till ett legitimt alternativ vad gällde den dotter som förblev 

ogift eller den änka som stod ensam. Sveriges kloster agerade under denna period 

som betydligt mer än enbart Guds hus, med rum för själavård och en nära kontakt 

med Gud. I klostren tog man hand om de sjuka och de gamla, och man kunde till och 

med utbilda barn, i huvudsak pojkar, förutsatt att deras förmyndare hade medlen att 

bekosta detta. I vissa fall tedde det sig till och med mindre kostsamt för föräldrarna 

till en ogift dotter att sätta henne i kloster än att bekosta den annars brukliga 

bröllopsgåvan. Dessutom var det ärevördigt för såväl personen som gick i kloster som 

dennes släkt och familj att ha en direktlänk till Gud. En länk som i sin tur också kunde 

bidra till att ge familjen ett bättre anseende och på så sätt också högre social status i 

samhället. 

Men fördelarna och aktningen som åtföljde en familj vars släkting satts i kloster 

gavs inte utan att familjen skänkte något i gengäld. I samband med ett klosterinträde 

var det brukligt att precis som vid ett giftermål lämna en gåva, eller donation om man 

så vill. I många fall var donationen en riklig sådan i förhållande till donatorns ägor 

och agerade som en slags avgift för medlemskapet. På grund av detta kan man anta 

att det att gå i kloster främst var förbehållet de rika, eller de lyckligt lottade med rätt 

kontakter. Catharina Anderssons forskning kring motivationen bakom 

klosterinträden indikerar att det från mitten av 1200-talet i Sverige främst var 

individer från de lägre och mellersta aristokratiska skikten som satte döttrar och/eller 

andra kvinnliga släktingar i kloster.1 Att placera en kvinnlig släkting i kloster var 

 

1 Catharina Andersson, "Varför satte Svantepolk Knutsson sina döttrar i kloster?: om egendom, kloster och 
aristokrati i 1200- och 1300-talets Sverige", i Maria Ågren (red.), Hans och hennes : genus och egendom i Sverige från 
vikingatid till nutid (Uppsala 2003). s.64. 
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långt ifrån ett ovanligt förfarande under denna tidsperiod, och är ett ämne som 

kommer att utforskas under uppsatsens gång. 

Det källmaterial som finns att tillgå för att studera inträdesdonationer från 

medeltiden är så kallade "inträdesdiplom". Ett inträdesdiplom är en typ av dokument 

känt som ett medeltidsbrev som under medeltiden agerade på samma sätt som vår 

tids juridiska kontrakt. Som flertalet av dessa bevarade inträdesdiplom vittnar om 

kunde ett klosterinträde bli en kostsam affär för donatorn. Ett utmärkande exempel är 

vid ett inträde i S:ta Klara kloster år 1341, då en kvinna donerade sammanlagt 36 

örtugland mark över tre olika socknar, vilket är likställt med ungefär 6 hektar mark i 

moderna termer.2 Detta kan tyckas som en smärre jordmängd idag, men under 1300-

talet kunde det vara större delen av en frälsefamiljs ägor. Att denna typ av gåvor 

skänktes till klostren gjorde att vissa framgångsrika kloster tillslut förvaltade riktigt 

stora ägor jämfört med gemene man. I en av sina texter om klostren på Gotland under 

medeltiden ger Louise Berglund tydliga exempel på detta. Enligt henne ska Roma 

kloster på Gotland ha besuttit ägor på såväl Gotland som Öland och till och med i 

Estland.3 

Frågan är om ett klosterinträde verkligen innebar detsamma för alla? Avsikten 

med denna studie är att undersöka huruvida inträdesprocessen till de medeltida 

klostren skiljde sig mellan kvinnor och män, eller om den såg likadan ut för samtliga 

inträdande. Studien ska gräva djupare i frågan om vad som donerades, och försöka 

uttyda om det främst var kvinnor eller män som gick i kloster. 

Roberta Gilchrist skriver att forskare som gjort studier kring klostren i 

Storbritannien menat på att nunneklostren där gärna ansetts som mindre ekonomiskt 

framgångsrika i jämförelse med den manliga motsvarigheten.4 Ändå finns det många 

exempel på kvinnor som placerats i kloster under medeltiden, både i Europa och här i 

Skandinavien. I Sverige ska till och med de första kända klostren ha varit just 
 

2 SDHK-nr: 4741. 

3 Louise Berglund, "Ett kristet centrum i Östersjön - Gotländska kloster och det medeltida samhället", publicerad i 
Föreningen Gotlands fornvänners och länsmuseet Gotlands fornsals årsbok Gotländskt arkiv, (Gotland 2013). s.114 –
115. 

4 Roberta Gilchrist, Gender and material culture: the archaeology of religious women, (London 1994). s.23 –24. 
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nunnekloster. Munkklostren som var aktiva under samma period, exempelvis Nydala 

kloster, ger också klara belägg för att det även måste ha funnits män som ingått i- och 

varit verksamma inom klosterväsendet. 

Men vilka var det i första hand som placerades i, eller valde att ingå i kloster? Går 

det att urskönja någon tydlig skillnad kring processen vid de inträden som gällde 

kvinnor, respektive de inträden som gällde män, och vem som egentligen främst 

vände sig till- eller förutbestämdes för klosterlivet? Förhoppningen med denna 

uppsats är att upptäcka eventuella mönster och differenser kring just dessa frågor och 

studera dem ur ett genusperspektiv. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors 

klosterinträden i 1300-talets Sverige. Med skillnader åsyftas först och främst olikheter 

generellt vad gäller mäns respektive kvinnors klosterinträden, och processen runt 

dessa. Går det att se om lika många män ingick i kloster som kvinnor? Var det ena 

alternativet ovanligare än det andra? Avsikten är att försöka uttyda om sannolikheten 

var större att det ena könet hamnade i kloster än det andra. 

En andra skillnad studien ämnar undersöka gäller potentiella mönster kring 

donationerna till klostret i samband med inträdet. Varierade typen av donationer från 

person till person, eller går det att urskilja tydliga mönster kring vad och hur mycket 

som donerades? Kan man här se skillnader mellan donationerna som givits i samband 

med inträdet av en man respektive en kvinna? 

 

Forskare har studerat kloster förr, både i Skandinavien och i Europa, men 

ovanstående frågor har inte behandlats, eller enbart delvis behandlats av tidigare 

forskning. Med andra ord finns det en kunskapslucka som denna studie 

förhoppningsvis ska kunna bidra med att fylla. Förutom detta är studien också 

relevant för att utöka bilden av genus under 1300- och 1400-talet i Skandinavien. Det 

finns tidigare genusstudier med fokus på medeltiden, och klosterlivet, men desto färre 

som behandlar just inträdesdonationerna och vad de kan säga om mannens respektive 

kvinnans plats i det medeltida samhället och vid klosterinstitutionerna. 

En annan relevant punkt är att jämförandet av donationer som givits i samband 

med inträde kan skänka en inblick i om kostnaden för att gå i kloster generellt tycks 

ha varit enhetlig eller om kostnaden varierat. Som tidigare nämnt skulle en sådan 

jämförelse även kunna avslöja om mönstret i sådant fall tycks ha varit enhetligt även 

för kvinna såväl som man. I de fall där det är möjligt att urskilja donatorns 

samhällsklass är det även möjligt att ta in detta i åtanke. 

Slutligen är hela studien ytterligare en pusselbit i forskningen kring gåvokulturen 

under medeltiden. Denna har studerats flitigt av tidigare forskare, men i mina tidigare 

studier kring densamma har en kunskapslucka uppfattats även här. Detta gäller i 
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synnerhet både det svenska perspektivet och genusperspektivet, vilket i sig gör denna 

studie relevant i min mening. 

 
I ett försök att fånga de huvudsakliga grundfrågorna som denna studie baseras på 

har följande frågeställningar formulerats för att driva arbetet framåt och besvara 

studiens syfte: 

 

– Skiljer sig klosterinträdet för kvinnor och män under 1300-talet? 

– Vad donerades i samband med inträdet? 

– Skiljer sig donationerna mellan kvinnor och män? 
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Tidigare forskning 

3.1 Gåvokulturen och donatio pro anima 
 

Forskningen kring ämnet inträdesdonationer är begränsad, och i synnerhet saknas 

undersökningar av dessa donationer som utgår från ett genusperspektiv. Forskningen 

som finns kring klosterverksamheten i Europa är jämförelsevis större, men fortfarande 

begränsad vad gäller inträdesdonationerna och även genusperspektivet. 

Catharina Andersson är en av de som forskat kring kloster och gåvor i Sverige 

under medeltiden, och då med stark betoning på genusperspektivet. Anderssons 

avhandling behandlar emellertid motivet bakom att själv inträda i, eller sätta någon 

annan i kloster, snarare än skillnaderna könen emellan vad gäller inträdesdonationer 

och klosterinträden. Hennes arbete berör dock i någon mån dessa ämnen för att nå 

syftet med avhandlingen, vilket är att påvisa klostrets roll i att upprätthålla 

könsrollerna i det medeltida samhället.5 Avhandlingen rör sig dessutom främst kring 

1200-talets mitt och framåt till 1300-talets mitt, alltså en delvis något tidigare period än 

vad denna undersökning behandlar. 

 

I sin forskning utgår Andersson från den franske sociologen Marcel Mauss 

gåvoteori från 1925. Denna teori utgår ifrån att arkaiska samhällen var uppbyggda på 

en slags gåvokultur - ett socialt mönster där gåvor och gengåvor var centrala för att 

bygga relationer mellan människor. Gåvoteorin, såsom Andersson applicerar den på 

sin forskning, används som ett perspektiv även i denna studie. Andersson hänvisar i 

sin avhandling till andra relevanta forskare vars studier och teorier även de baserats 

på Mauss gåvoteori. Bland annat nämns historikern Arnoud-Jan Bijsterveld från 

Holland, som lyfter fram de grunder ur Mauss teori som gör den relevant inte bara för 

tidigare sociala samhällsstrukturer i stort, utan även för ämnet klosterdonationer. 

Därmed belyser Bijsterveld teorins relevans även för denna studie. Ett sådant exempel 

är den stora vikt som läggs vid gengåvor - det vill säga att en gåva inte är en 

engångsföreteelse utan en ständig ström av gåvor och gengåvor som skapar och 
 

5 Catharina Andersson, Kloster och aristokrati: nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt, 
(Göteborg 2006). s.38–39. 
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stärker relationer donator och mottagare emellan. 6 Mentaliteten gåva - gengåva som 

enligt denna teori genomsyrat det medeltida samhället ger här en insikt i 

motivationen bakom inte bara inträdesdonationerna i sig, utan även klosterinträdena. 

I synnerhet förklarar det klosterinträden då en (kvinnlig) släkting placeras i kloster, 

mest troligt mot dennes vilja. Ofta var det en dotter som sattes i kloster, vilket då 

skulle kunna tolkas som en oerhört generös gåva från släktens sida, som de säkerligen 

kunde förvänta sig en gengåva för i form av exempelvis gentjänster och böner. Det att 

placera döttrar och andra kvinnliga släktingar i kloster är ett förfarande som 

diskuteras närmre längre fram i studien. 

 

Gabriela Bjarne Larsson är en annan forskare som tar upp gåvokulturen. Främst 

skriver Bjarne Larsson om två typer av gåvor hon observerat i sitt källmaterial. Dels 

gåvorna som gavs utan tanke på gengåva, vilket Bjarne Larsson tolkar som ett sätt att 

visa dominans, och dels gåvorna som gavs för att få något annat i gengäld, så som det 

beskrivits i Anderssons studie. Bjarne Larsson beskriver den första typen av gåva som 

ett sätt att antingen visa tacksamhet gentemot de som tjänat en väl och som också är 

lägre stående än en själv rent ekonomiskt, eller som en gåva för att främja kyrkan. 

Dessa gåvor ska antingen ha givits som donationer medan givaren levde, eller genom 

ett testamente efter att givaren gått bort. Den andra typen av gåva ges istället med en 

särskild gengåva i åtanke, och Bjarne Larsson tar upp själagåvorna och gåvor till olika 

kyrkliga institutioner som det vanligaste exemplet på denna typ av gåva. Bland annat 

finns exempel på donationer till specifika kloster under medeltiden där syftet är att 

erhålla en gravplats eller böner och själamässor tillägnade sig själv och/eller familjen i 

gengäld. Syftet med gåvan är något som inte alltid uttryckligen behöver stå i det 

upprättade brevet, men som enligt Bjarne Larsson ska ha varit underförstått av 

innehållet.7 Även med Bjarne Larssons perspektiv är gåvoteorin relevant för studiens 

syfte. I och med att en inträdesdonation gavs till ett specifikt kloster i syfte att få en 

 

6 Andersson (2006). s.54. 

7 Gabriela Bjarne Larsson, Laga fång för medeltidens kvinnor och män – Skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i 
Finnveden och Jämtland 1300-1500, (Stockholm 2010). s.80–81. 
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plats i klostret i gengäld, kan dessa inträdesdonationer räknas till den andra typen av 

gåva som Bjarne Larsson diskuterat, den så kallade "själagåvan". 

Även Bijsterveld diskuterar kulturen bakom den typ av själagåva som Bjarne 

Larsson beskriver. I Bijstervelds text "The medieval gift as agent of social bonding and 

political power: A comparative approach" beskriver han donatio pro anima, vilket kan 

översättas till "donation för själen", eller själagåva/själadonation. Det är ett uttryck för 

en gåva som skänkts till ett kyrkväsen med avsikten att delges andliga fördelar i 

gengäld, det vill säga en själagåva som beskriven ovan. Andliga fördelar syftar då till 

precis det Bjarne Larsson beskriver som gengåva för själagåvor, det vill säga saker 

som mässor och böner som nämnts tidigare. Bijsterveld menar att denna typ av kultur 

kan härledas så långt bak som till 200-talet, och att gåvorna ansågs ställa Gud i skuld 

till den som givit dem vilket i sin tur skulle skänka frälsning i gengäld. 8 

Louise Berglund beskriver detta förfarande med termen "teologisk ekonomi", och 

diskuterar bland annat klostrens roll i att bidra till det andliga välståndet. Hon menar 

att termen teologisk ekonomi kan brukas för att påvisa att själagåvorna som skänktes 

inte bara skapade en relation till såväl Gud som till klostret som gåvorna donerades 

till, utan att de också bidrog till ett spirituellt välstånd för den som donerat gåvan.9 

Detta pekar på en mycket viktig del i den medeltida gåvokulturen, nämligen att gåvor 

och donationer inte var genomsyrat materialistiska, utan innebar något djupare för 

såväl givaren som mottagaren.  

 

3.2 Klosterväsen, arv och aristokratiska döttrar 
 

Vad som bör räknas som ett kloster är aningen diffust, i synnerhet som många 

kloster var små och aktiva bara under en relativt kort period under medeltiden. För 

att identifiera de institutioner som ingår i denna studie används Christian Lovéns 

definition av kloster i uppsatsen "Kloster, klosterliknande inrättningar och 

 

8 Arnoud-Jan Bijsterveld, "The medieval gift as agent of social bonding and political power: A comparative 
approach" i Ester Cohen & Mayke B. de Jong (red), Medieval transformations: texts, power, and gifts in context, (Leiden 
2001). s.126–129. 

9 Berglund (2013). s.114. 
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klostertraditioner" som riktlinje för vad som bör och inte bör räknas som ett kloster. 

Här definieras ett kloster som en byggnad som grundats med avsikten att inhysa en 

religiös församling av män och/eller kvinnor, som lever efter fasta regler och innehar 

en enhetlig klädkod. Lovén tillägger också att vissa ordnar hade bestämmelser som 

menade att ett kloster eller konvent var tvungna att ha åtminstone tolv personer som 

bodde där.10 Dessa definitioner kommer att ligga till grund för vilka instanser som 

omnämns i inträdesdiplomen som kan anses som kloster och därmed vara av relevans 

för undersökningen. 

 

Som tidigare nämnt var det medeltida klostret mer än bara Guds hus. Berglund tar 

upp att klostren genom att agera ålderdomshem gav äldre en möjlighet att på sätt och 

vis köpa sig till trygghet på äldre dagar, något som många testamenten vittnar om.11 

Detta kunde dock ställa till det för eventuella arvingar. När en människa inträdde i 

kloster så räknades man inte längre som en del av den världsliga världen, utan som 

Bjarne Larsson skriver fick man ge upp sin arvsrätt och ordna eventuella andra 

ägodelar, däribland arv till efterlevande, innan inträdet. Det enda man fick ta med sig 

in i klostret var den egna arvslotten. Bjarne Larsson skriver också om den tiondel ärvd 

jord som lagstadgats vid donationer och gåvor, och menar att ville man donera mer av 

sin ärvda jord krävdes arvtagarnas samtycke, något som är ett tydligt mönster i 

gåvobrev och inträdesdiplom som behandlade större donationer. Begränsningen av 

hur mycket ärvd jord som fick skänkas bort fanns mest troligt för att hålla 

egendomarna inom släkten. Jord som förvärvats på annat sätt än genom arv, så kallad 

avlingejord som oftast anskaffades genom köp, stod ägaren däremot fri att bruka hur 

helst denne önskade. Bjarne Larsson menar dock att det främst var frälset, alltså 

överklassen, som hade råd att förvärva jord på annat sätt än genom att ärva den.12 

Detta kan vara en bidragande orsak till att så mycket pekar på att det främst var just 

frälset som hade möjlighet rent ekonomiskt att donera till och inträda i kloster. 

 

10 Christian Lovén, "Kloster, klosterliknande inrättningar och klostertraditioner", Fornvännen 96:4 (2001). s.244. Se 
även Berglund (2003) s.120, som beskriver samma bestämmelser. 

11 Berglund (2013). s.114. 

12 Bjarne Larsson (2010). s.82. 
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Andersson visar en liknande teori, då hon skriver att såväl hennes forskning som 

tidigare forskning pekar på att etablerade nunnekloster i Sverige inte gynnats av 

någon riksaristokrati, utan av lokal aristokrati. Det tycks också enligt Andersson 

främst ha varit vad som ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv bör ha ansetts 

som frälsets låg- och mellanskikt som valt att låta döttrar och/eller andra kvinnliga 

släktingar ingå i kloster.13 Donationerna gjorde också att vissa kloster kunde besitta 

förhållandevis stora ägor, som nämnts tidigare. 

 

Att sätta en dotter eller annan kvinnlig släkting i kloster var ingen ovanlig 

företeelse under denna tid. Andersson skriver att en dotter i en aristokratisk familj i 

1200-1300-talets Sverige generellt hade att se fram emot ett av två alternativ: 

äktenskap eller att ingå i kloster. Å ena sidan fanns många fördelar med ett äktenskap, 

såsom garanterat legitima arvingar och potentiella allianser både ekonomiskt, politiskt 

och socialt. Å andra sidan kunde äktenskap te sig mycket kostsamma, i synnerhet om 

familjen bestod av flera ogifta döttrar.14 Andersson hänvisar till Eileen Powers 

forskning från 1922, som belyser just det ekonomiska problemet som uppstod för 

frälset. Power menar att samma problem inte alls uppstod i de lägre samhällsskikten, 

för att dessa familjers döttrar kunde hjälpa till med att dra in ett leverne antingen på 

de egna ägorna eller genom att lära sig ett hantverk hos någon, utan att detta var en 

inskränkning på dotterns ära. Detsamma gick inte att säga för den aristokratiska 

dottern, som lätt blev en ekonomisk börda som ogift och inte på annat sätt hade 

tillåtelse att bidra till hushållet. Detta blev synnerligen påtagligt om familjen hade 

flera ogifta döttrar. Det enda kvarvarande alternativet blev då att placeras i kloster, 

förutsatt förstås att inträdesdonationen för dottern var lägre än en potentiell hemgift.15 

Som Andersson skriver finns det forskning även kring huruvida hemgiften 

verkligen var dyrare än inträdesdonationen, men dessa uppgifter kan anses skakiga i 

tillförlitligheten både på grund av det tunna källmaterial som finns att tillgå, och på 

 

13 Andersson (2003). s.64. 

14 Andersson (2003). s.67–68. 

15 Eileen Power, Medieval English nunneries c. 1275 to 1535, (Cambridge 1922). s.5–7. 
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grund av sociala och ekonomiska faktorer som kan skilja sig mellan våra nutida 

uppfattningar och mentaliteten i det medeltida samhället. Bland annat finns det 

anledning att tänka sig att jorden hade ett helt annat värde för den medeltida 

människan än enbart ekonomiskt, då land var tänkt att gå i arv och på så sätt stanna i 

familjen. Tekniskt sett var det också vad som skedde med ärvd jord vid ett bortgifte, 

men däremot inte vid ett klosterinträde i och med att jorden då helt tillföll klostret den 

donerades till. Andersson nämner även forskaren Constance Bouchard som ska ha 

hävdat att det faktum att döttrar placerades i kloster inte alls skedde av ekonomiska 

skäl. Istället menade Bouchard enligt Andersson att forskare underskattat 

medeltidsmänniskans andliga övertygelse, och att denna ska ha varit motiv för 

döttrarnas klosterinträde snarare än något annat.16 Även om jag förstår tanken och till 

viss del håller med om att forskningen inte alltid tycks hålla den religiösa mentaliteten 

som tros ha präglat medeltiden i åtanke, så anser jag ändå teorin om att enbart denna 

ska ha varit motiv för att placera döttrar i kloster ha för få belägg jämfört med de 

ekonomiska motiven. Därav bygger denna studie mer på de ekonomiska teorierna 

som presenterats, och inträdesdonationerna studeras och jämförs efter de ekonomiska 

teorierna snarare än efter religiösa motiv. Med detta sagt kommer även de religiösa 

aspekterna givetvis att hållas i åtanke som ett potentiellt motiv för klosterinträde, 

även om det kan vara problematiskt att utläsa sådana motiv från källmaterialet. 

  

 

16 Andersson (2003). s.69–70. 
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Material, metod och avgränsningar 

4.1 Källmaterial 
 
Denna undersökning av processen kring mäns och kvinnors klosterinträden utgår 

huvudsakligen från så kallade inträdesbrev. Inträdesbreven är en typ av 

"medeltidsbrev", eller "diplom" som är ett modernare samlingsnamn för denna typ av 

dokument. Medeltidsbreven fungerade i sin samtid som en slags juridisk handling, 

och kan förenklat förklaras som dåtidens kontrakt. Enligt Inger Larsson ska ungefär 

sextio procent av de bevarade medeltidsbreven innehålla dokumentation gällande 

ägandeskifte i någon form, och anledningen till detta är mest troligt diplomens 

juridiska värde.17 

Just ett inträdesdiplom innehöll i regel information om vem som skulle inträda, 

vilket kloster det gällde, vem som donerade (i de fall då det inte var den inträdande 

själv), samt vad som donerades. Brukligt var också att nämna de som bevittnat 

diplomets upprättande, och den eller de som beseglat dokumentet. För att ett diplom 

skulle anses giltigt som juridisk handling krävdes inte underskrifter som idag, utan 

obrutna sigill. Riksarkivets hemsida beskriver ett sigill som ett vaxavtryck som 

produceras genom en sigillstamp av metall.18 Att besegla ett diplom innebar att man 

genom ett sigill intygade dokumentets autenticitet, och därmed påvisade att 

dokumentet var juridiskt giltigt. Ett obrutet sigill intygade att dokumentet var 

autentiskt, och sigillet i sig visade vem som undertecknat det genom att presentera 

ägarens namn, titel och heraldiska vapen. Sigillen utmärkte också om dokumentet 

skrivits under av en världslig person eller en andlig person eller institution, detta 

genom att vara runt respektive ovalt.19 

 

 

17 Inger Larsson, Svenska medeltidsbrev: framväxten av ett offentligt skriftspråk,(Stockholm 2003). s.114–115. 

18 Information om materialet medeltidsbrev på Riksarkivets hemsida, <https://riksarkivet.se/om-medeltidsbrev> 
(13/4 2019). 

19 Carin Orrling (red), Medeltidens ABC, (Stockholm 2001). s.337–338. 
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När det gäller medeltidsbrev som källmaterial är det av vikt att hålla i åtanke att 

diplomen främst upprättades av de förmögna, och av institutioner såsom kyrkan eller 

olika gillen. På grund av detta är det också främst en bild av den aristokratiska 

världens handlingar och affärer som uppmålas av medeltidsbreven, så också vad 

gäller de inträden i kloster som denna studie undersöker. Detta behöver inte vara ett 

problem i sig då det finns en medvetenhet om att främst en samhällsklass är 

respresenterad, men det ger ett mer begränsat resultat. 

 

Breven för denna studie har hämtats från Riksarkivets digitaliserade kartotek 

Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek (SDHK), det vill säga dataregistret för 

svenska och/eller svenskrelaterade brev fram till år 1540 i Sverige. Majoriteten av de 

ca 44 000 medeltidsbrev med ursprung i den svenska medeltiden som finns i Sverige 

återfinns på Riksarkivet. Av dessa är ungefär 20 000 bevarade original, medan 

resterande dokument mest troligt är avskrifter och fragment. Alla medeltidsbrev är 

skrivna på latin fram till 1300-talets mitt, då även svenska blev vanligt förekommande 

som skriftspråk. Detta med undantag för alla brev från kyrkan och brev i 

internationella sammanhang som genomgående skrevs på latin även efter 1350-talet.20 

Oavsett om breven är skrivna på latin eller fornsvenska medför detta en 

översättningsprocess för den som studerar dem, vilket innebär att felöversättningar 

och misstolkningar av innehållet kan uppstå vid analys av brevens innehåll. Detta är 

givetvis problematiskt, men bör inte påverka resultatet av undersökningen nämnvärt 

då det främst är medeltidsbrevens generella information som krävs för att genomföra 

denna studie, även om mer detaljerad information från breven givetvis är av intresse. 

 

Slutligen är det av vikt att hålla i åtanke att denna studie bygger på ett begränsat, 

fragmenterat källmaterial men samtidigt är beroende av det material som finns 

bevarat. Utan ett bevarat inträdesdiplom finns ytterst få indikationer på att en person 

ingått i kloster, vilket gör att materialet i min åsikt är den bästa källan för att mäta och 

studera klosterinträden under medeltiden. Samtidigt kan man inte åsidosätta 

 

20 Information om materialet medeltidsbrev på Riksarkivets hemsida, <https://riksarkivet.se/om-medeltidsbrev> 
(13/4 2019). 
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faktumet att dessa diplom upprättades i syftet att skydda klostret från eventuella 

arvstvister med donatorns släkt och arvingar, och inte uttryckligen för att 

offentliggöra ett klosterinträde. Med andra ord finns risken att mindre donationer vid 

klosterinträden såsom pengar och lösegendom utelämnas, för att dessa inte krävt 

något upprättat inträdesdiplom. På så sätt ökar risken för att materialet kan ge sken 

av ett resultat som inte stämmer överens med verkligheten. Detta är dock ett problem 

som alla som arbetar med medeltidsbrev i en studie står inför, i synnerhet då många 

juridiska uppgörelser under medeltiden, särskilt under den tidigare eran, tros ha 

gjorts muntligt snarare än skriftligt. Muntliga uppgörelser lämnar inget skriftligt 

material till eftervärlden att arbeta med, och kan på så sätt göra att de fall som hamnar 

på papper upplevs som överrepresenterade. På grund av att främst överklassen 

upprättade diplom så finns i denna studie en medvetenhet om att det främst är denna 

samhällsklass som är representerad i källmaterialet. Trots detta, och trots att 

materialet ursprungligen upprättades för att offentliggöra ägandeskifte så är det ett 

effektivt sätt att både få information om vem som inträtt i kloster, och vilken typ av 

donationer som gjorts i samband med detta. Förutsatt förstås att eventuella mindre 

donationer som inte hamnat på papper hålls i åtanke. Det bör dock noteras att 

studiens resultat inte jämförs med donationer som givits utan önskan om ett 

klosterinträde i gengäld, eller med donationer utanför de kyrkliga kretsarna. Detta 

skapar en annan typ av problematik, i och med att det inte ger studien någon 

helhetsbild av vilken typ av gåvor som skänktes till klostren och eventuella 

förändringar kring donationer och gåvor i stort under 1300-talet. Även detta skulle 

kunna ge upphov till feltolkningar av studiens resultat. 

 

Som nämnt är studien beroende av det bevarade källmaterialet, och när det 

kommer till vilka diplom som finns tillgängliga så kan även detta påverka den 

verklighetsbild inträdesdiplomen ger av inträdesprocessen. Dels bevarandes en stor 

del av diplomen som upprättades under medeltiden i kyrkan, vilken då haft stort 

inflytande över vilka brev som behållits och vilka som gallrats bort. Redan här kan 

verklighetsbilden förvrängas, beroende på hur kyrkan resonerat kring vilka 

inträdesdiplom som varit av vikt att bevara. Vidare ska diplomen som inte gallrats 
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bort bevaras till vår samtid, och därefter digitaliseras. Under denna process är det 

möjligt att dokumenten kan ha fallit bort och/eller ändrats, och att avskrifterna inte 

stämmer till punkt och pricka. Det här kan påverka bilden av vilka typer av 

donationer som erhållits av klostren och vilka människor som erhållit inträde. Som 

nämnt innan är det här dock en problematik som alla som väljer att använda sig av 

medeltidsbrev som källmaterial måste förlika sig med. 

 
 

4.2 Metod och avgränsningar 
 

Följande undersökning kvantifierar den information som går att utvinna ur 

inträdesdiplomen angående processen kring mäns och kvinnors klosterinträden. På 

specifika fall av särskilt intresse har en närmre analys tillämpats, och vidare 

analyseras all utvunnen information för att belysa förändringar över studiens utvalda 

tidsperiod, och eventuella skillnader mellan könen. De skillnader som varit av särskilt 

intresse är såväl inträdesprocessen i stort, som de donationer som åtföljt de 

inträdande och inte minst i vilken omfattning män respektive kvinnor tycks ha inträtt 

i kloster. Undersökningen studerar dessa frågor ur ett genusperspektiv. Man skulle 

kunna argumentera för att undersökningen gjorts ur ett könsperspektiv, men i 

undersökningen tolkas både praktikerna kring klosterinträdet och gåvokulturen som 

sociala konstruktioner, i synnerhet som gåvokulturen tycks ha varit en integral del av 

de sociala strukturerna i det medeltida samhället. Till följd tolkas även de könsenliga 

sederna kring klosterinträden och de medföljande donationerna som sociala 

konstruktioner. Studien studerar alltså differenser mellan de sociala könen och 

därmed tolkas undersökningens perspektiv som ett genusperspektiv.  

 

För att samla relevanta diplom till studien användes Svenskt Diplomatariums 

Huvudkartotek (SDHK), via Riksarkivets hemsida. Sökordet "inträde" med dateringen 

1200-1500 användes för att få fram medeltidsbrev relaterade till klosterinträden inom 

ramarna för en väsentlig tidsperiod. Det totala resultatet blev lite över 50 brev, som i 

sin tur granskades vart och ett för att bedöma dess relevans för studien. 
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Av dessa 50 innehöll 40 medeltidsbrev information kring ett eller flera 

klosterinträden - inklusive information om vem som inträtt i kloster, vilket kloster 

inträdet gällde, vad inträdesgåvan bestod av, samt vem som donerat den - och 

utvaldes därmed för studien. Alla medeltidsbrev som behandlade kungligheter 

exkluderades för att i största möjliga mån säkerställa ett resultat som inte påverkats av 

undantagsfall. Vad gäller kungligheter är risken för att de donationer som följde en 

kunglighet inte överensstämmer med donationerna som vanligtvis följde ett 

klosterinträde stor. Då majoriteten av breven som valdes ut till studien daterats 

mellan år 1300 och år 1400 bedömdes detta som en befogad tidsavgränsning för 

studien. 

 

Efter att medeltidsbreven samlats ihop har de organiserats efter årtal med 

tillhörande SDHK-numrering samt en sammanfattning om innehållet för att ge 

överblick över materialet, varpå breven översatts vart och ett från latin eller 

fornsvenska. Vidare är breven uppdelade i tre perioder om 30 år, med undantag för 

den första perioden som består av 40 år. Det vill säga tidsindelningarna är 1300 - 1340-

talet, 1340 - 1370-talet samt 1370 - 1400-talet. Den utvalda tidsperioden delades upp i 

grupperingar för att få en översiktlig fördelning att studera förändringar över tid på. 

 

Innehållet i breven har systematiskt samlats ihop i grupperingar och mätts för 

varje period. Mätningarna inkluderar hur många kvinnor respektive män som gått i 

kloster under den specifika perioden, hur många kvinnor respektive män som donerat 

i någon annans ställe, samt vad som donerats och till vilket kloster. Detta för att få en 

överblick över eventuella förändringar under 1300-talet kring såväl vem som inträdde 

i kloster som vilka typer av inträdesdonationer som lämnades i samband med detta. 

Även hur många som valt att inträda i de olika kloster som nämns har noterats. I de 

fall då ett par inträtt i kloster tillsammans har detta räknats som att de donerat för sitt 

eget uppehälle, men det har noterats att de inträtt tillsammans och att donationen 

alltså avser betalning för dem båda. 

Anomalier har även de noterats specifikt, men inkluderas inte i mätningarna. 

Istället har de i de fall de varit av intresse och relevans för undersökningen studerats 
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för sig som just avvikelser från normen. Med anomalier åsyftas fall som inte följer 

mönstret i inträdesbrevens uppbyggnad - det vill säga att de behandlar en (eller flera) 

inträdande personer till ett specifikt kloster, och att denne, eller en bekant till den 

inträdande är donator. 

Vidare är mätningarnas resultat placerade i överskådliga tabeller för tydlig 

redovisning vid undersökning och analys. Under undersökningsarbetet har viss 

fördjupning skett kring specifika brev som varit av särskilt intresse. I dessa fall har 

ytterligare sökningar gjorts i SDHKs digitala arkiv med relevanta namn som sökord, i 

hopp om att finna ytterligare brev av relevans för det specifika fallet. Dessa har i stort 

bearbetats på samma sätt som tidigare källmaterial. 
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Undersökning och analys 

5.1 Klosterinträden under 1300-talet 
 

I detta avsnitt presenteras först den statistik som sammanställts över antal 

inträdesdonationer, och därmed får man anta klosterinträden, som skett under 1300-

talet. Därefter analyseras resultatet av dessa observationer, och signifikanta fall prövas 

mot dessa för att nå en rimlig slutsats. Detta följs av statistik över kvinnliga respektive 

manliga inträdesdonationer under 1300-talet, varvid resultatet av iakttagelserna som 

gjorts där också analyseras och prövas gentemot relevanta fall med samma avsikt som 

innan, att nå en sannolik slutsats. 

 
För att få en god översikt över de mätningar som gjorts med hjälp av källmaterialet 

har siffrorna från mätningarna placerats i tabeller. Den första tabellen behandlar hur 

många kvinnor respektive män som ingått i eller placerats i kloster under de 

tidsperioder som tidigare nämnts, samt hur många män respektive kvinnor som 

skänkt inträdesdonation å någon annans vägnar. Anledningen till att alternativen 

"kvinna donerar för man" eller "man donerar för man" inte är inkluderade är att några 

dylika fall inte dykt upp i de inträdesdiplom som studerats för denna studie. 

Man kan argumentera för att det tabellen visar inte är klosterinträden, utan 

inträdesdonationer. Men i och med att inträdesdiplomen är det huvudsakliga 

materialet som finns för att studera inte bara donationerna utan även klosterinträdena, 

så får man anta att ett inträde följde de inträdesdonationer som upprättats i diplomen. 

På samma sätt får man anta att det skett inträden utöver de som observerats här, men 

i och med att dessa inte går att observera genom källmaterial uteblir de från 

undersökningen. Har man inträdesdiplomens samtida funktion i åtanke, samt 

gåvokulturen som diskuterats, finns även där argument för att tabellen uppvisar mer 

än enbart donationerna som medföljde vid ett inträde. Diplomen är ett rättsligt 

kontrakt som påvisar ägarbyte och ger i merparten av fallen klostret full rätt att 

hantera donationen hur helst klostret önskar, utan att släkt och eventuella arvingar 

kan motsätta sig eller klandra detta. Följde inget inträde med inträdesdonationen 

skulle det innebära att ingen gengåva tilldelats donatorn, vilket man kan tolka som att 
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denne inte fått sin del av kontraktet uppfyllt. Som det tolkas i denna studie kan en 

sådan situation jämföras med att betala för en vara i affären utan att få varan man 

betalat för. Med andra ord är det högst osannolikt att en inträdesdonation som 

upprättats i ett inträdesdiplom inte följdes av ett inträde. 

 

Tabell 1. 

                                 Personer som inträtt i kloster under 1300-talet 
 1300 - 1340 1340 - 1370 1370 - 1400 

Kvinnor som inträtt         10         5         18 

Män som inträtt         2         1         2 

Kvinna donerar för kvinna         1         2         2 

Man donerar för kvinna         5         1         4 
 

 

Det som går att uttyda från denna tabell är att inträdena överlag ökar i omfång, 

men att de i mitten av seklet stannar av och istället minskar innan de ökar markant 

igen mot slutet av århundradet. Kvinnornas inträdesdiplom är betydligt fler än 

männens under alla perioder, medan männens inträdesdiplom tycks jämförelsevis 

icke-existerande med enbart ett fåtal per period. Man kan också observera att det 

överlag är fler män som donerar å en kvinnas vägnar än kvinnor som gör det. 

 

Att inträdesdiplomen överlag blir betydligt fler ju längre in mot slutet av 1300-talet 

man söker sig kan givetvis bero på något så simpelt som att fler inträdesdiplom 

bevarats från 1300-talets senare del än dess början. Detta skulle dock inte förklara 

halveringen i inträden mellan åren 1340-1370 jämfört med perioden innan. Såväl 

samhällsfaktorer som flera yttre faktorer kan tänkas ha påverkat klosterinträdena, 

däribland digerdöden som började härja i Sverige runt 1350 och beräknas ha dödat 

upp till två tredjedelar av landets befolkning. Det här bör ha gjort människor mer 

benägna att vända sig till religionen för att få andligt beskydd, vilket också skulle 

kunna förklara ökningen av inträden följande tidsperiod. 
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Oavsett anledning är förändringen i antalet inträden inte vad denna studie ska 

fokusera på, utan snarare differenserna i män och kvinnors klosterinträden och hur 

dessa förändras. Även utifrån detta perspektiv blir dock en observation genast 

uppenbar, nämligen hur få manliga klosterinträden som uppkommer i källmaterialet. 

Bristen på manliga inträdesbrev kan betyda flera saker. Bland annat skulle man 

kunna teorisera om att ytterst få manliga inträdesdiplom har lyckats bevaras fram till 

modern tid jämfört med kvinnliga inträdesdiplom, men denna typ av teori saknar 

belägg. Det skulle te sig särskilt besynnerligt om så vore fallet för att en stor del 

medeltidsbrev som finns bevarade idag återfunnits vid Nydala kloster, som alltså 

varit ett munkkloster och därmed bör ha haft flertalet av dessa manliga 

inträdesdiplom i besittning. Av de få manliga inträdesdiplom som uppdagats under 

denna studie, fem för att vara exakt, gäller två av dem just inträde vid Nydala kloster. 

Med andra ord avvisas denna teori relativt fort.  

Bristen på manliga inträdesbrev kan också betyda att det främst var kvinnor som 

inträdde i kloster under 1300-talet. Men som det redan givits exempel på ovan så 

fanns det flertalet manliga och i hög grad aktiva kloster och ordnar under samma 

tidsperiod som de många kvinnliga inträdena som observerats, vilket betyder att det 

vore högst osannolikt och rent av märkligt om enbart kvinnor hade inträtt i kloster vid 

denna tid.  

En rimligare förklaring är att det var andra regler för manliga klosterinträden än 

för kvinnliga, så som Andersson föreslår i sin avhandling. Hon menar bland annat att 

inträdesdonationer inte nödvändigtvis var ett lika stort krav då män inträdde i kloster 

som då kvinnor gjorde det.21 Utan en donation krävdes inget upprättade av ett diplom 

som kvitto eller kontrakt på att gåvan tillföll klostret. Man kan även tänka sig att 

donationer faktiskt togs emot i samband med manliga inträden, men att dessa 

uppgörelser sköttes muntligt så som varit brukligt innan diplomens uppkomst, och 

till stor del fortfarande tros ha varit brukligt under 1300-talet bland gemene man. Med 

gemene man åsyftas främst de som ekonomiskt och politiskt inte tillhörde frälset. 

Muntliga överenskommelser lämnar inga spår i form av medeltidsbrev till 

eftervärlden att studera, vilket lämnar oss i denna spekulativa situation. 
 

21 Andersson (2006). s.39. 
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Vid första anblick kan bristen på manliga inträdesdiplom tyckas hindra 

undersökningens syfte, och till viss del stämmer detta. Det går givetvis inte att 

jämföra siffrorna i mätningarna som gjorts och se detta som en indikation på hur 

verkligheten kan ha sett ut kring huruvida det främst var kvinnor eller män som 

inträdde i kloster, för att resultatet då tveklöst vore felaktigt. Men medvetenheten om 

den manliga frånvaron i inträdesdiplomen öppnar upp för nya dörrar. Bara faktumet i 

sig att så få manliga inträdesdiplom finns att tillgå visar på en betydande skillnad 

mellan de två könen vad gällde inträdesprocessen, vilket trots allt är en stor del av 

studiens syfte. Själva donationerna som lämnades vid ett inträde ska diskuteras längre 

fram, men vad gäller de manliga inträdesdiplomens sparsamhet så har Andersson 

flera teorier som denna studie stödjer. Till att börja med är det av vikt att belysa att 

olika ordnar hade olika regler kring såväl donationer som inträdesprocesser. Med det 

sagt uttrycker Andersson att diplomens juridiska och ekonomiska ändamål kan vara 

nyckeln till att ta reda på vad som gjort att de manliga inträdesdiplomen är så få. 

Även om diplom uppdiktades även vid andra typer av gåvor, donationer och köpslag 

så var de ett viktigt verktyg när det gällde att skydda arvejord och säkra denna till 

efterföljande generationer. På samma sätt uppdiktades diplom med jorddonationer till 

kloster som en typ av försäkran för klostret att arvingarna till den som donerat jorden 

inte kunde försöka återta den senare. Andersson menar att det var vanligare att jord 

donerades i samband med kvinnliga klosterinträden än vid manliga sådana. 22 Till 

denna studie godtas denna teori som förklaring till bristen på manliga inträdesdiplom 

dels för att den till skillnad från andra teorier, exempelvis att män inte ingick i kloster, 

faktiskt är rimlig om man ser till omständigheterna. Även källmaterialet ger belägg 

för att denna teori är befogad då de få manliga inträdesdiplom som finns i 

källmaterialet innehåller donationer av jord och/eller fastigheter, vilket som tidigare 

nämnt krävde att man upprättade ett diplom. Med andra ord är sannolikheten hög att 

män i hög grad åtföljdes av andra typer av donationer vid ett klosterinträde. Den här 

observationen kommer dock att diskuteras närmre i avsnittet som behandlar 

inträdesdonationerna. 
 

22 Andersson (2006). s.327–328. 
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Ytterligare en iakttagelse som är av intresse att se närmre på är de fall där någon 

annan omnämns som donator i den inträdandes ställe. Inte helt förvånande är det 

överlag främst män som donerar å en kvinnas vägnar snarare än kvinnor som gör 

detsamma, även om det finns exempel på båda scenariona. Ändå visar siffrorna på 

relativt många kvinnor som själva tycks ha uppdiktat sina inträdesbrev. Nästan 

hälften av de tio kvinnor som inträdde enligt källmaterialet mellan åren 1300 och 1340, 

och hela tolv kvinnor av de arton som funnits i källmaterialet som inträdande i kloster 

mellan 1370 och 1400 står själva som donator. Men är det här en garanti för att 

kvinnorna verkligen själva tagit beslutet att gå i kloster? Självklart inte, men i många 

fall är det svårt att avgöra den enskilda individens motivation till sitt inträde såvida 

det inte uttalas i inträdesbrevet. 

 Till Vårfruberga kloster gavs den 18 oktober år 1334 en donation av Ingeborg 

Ragnedotter vid hennes inträde. Här ges ingen närmare förklaring till varför hon 

önskar gå i kloster, men det poängteras att såväl hennes bröder som hennes föräldrar, 

och hon själv, samtycker till donationen - och därmed också samtycker till inträdet, får 

man anta.23 Jämför man detta med ett diplom från den 8 december 1338 där 

lagmannen Lars Ulfsson intygar att han bevittnat Magnus Jonssons donation av 

flertalet gods till bröderna vid Eskilstuna hospital vid Magnus Jonssons inträde där, så 

ser man flera likheter. I Magnus Jonssons fall uttrycks dock en anledning till inträdet. I 

brevet skriver lagmannen "in perpetuam possessionem in remedium anime sue" vilket 

kan tolkats som att donationen lämnas till klostret för att den inträdande önskar finna 

själavård.24 Delvis i detta diplom, men i synnerhet i ett tidigare uppdiktat diplom från 

den 6 december 1325 uttrycks också ett samtycke från främst den inträdandes bröder 

men även övrig släkt och vänner kring att donationen genomförs, precis som i brevet 

kring Ingeborg Ragnedotters inträde.25 Att denna typ av samtycke lämnas är ett 

tydligt mönster i de allra flesta medeltidsbreven som handlar om donationer och 

 

23 SDHK-nr: 4088. 

24 SDHK-nr: 4463. 

25 SDHK-nr: 3368. 
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gåvor, och kan förklaras genom Bjarne Larssons forskning som tidigare tagits upp i 

denna studie vad gällde lagstadgan kring att donera ärvd jord. Det nämns allt som 

oftast att donationen ska tillhöra klostret i evig tid, och att arvingar inte ska kunna 

klandra beslutet. Det här mönstret tycks vanligt oavsett om någon annan donerar i 

den inträdandes ställe, eller om det är den inträdande själv som står för donationen, 

och man får tolka detta som ett skydd mot eventuella arvstvister som annars kunde 

tänkas uppstå. 

 

5.2 Inträdesdonationer ur ett genusperspektiv 
 
Skiftar vi fokus från de inträdande till donationerna som följde med dem så stöter vi 

här på ett liknande problem som tidigare, nämligen att det finns ytterst få manliga 

inträdesdonationer i källmaterialet att jämföra med de kvinnliga. Med tanke på 

diskussionen ovan kring bristen på manliga inträdesdiplom och vad denna beror på, 

så syns redan här en betydande skillnad mellan vad som doneras i samband med en 

kvinnas klosterinträde och en mans - en skillnad som gör sig synlig främst i den 

manliga frånvaron bland källmaterialet. Med andra ord kan man konstatera redan nu 

att inträdesdonationerna mest troligt skiljde sig mellan kvinnor och män, men vi ska 

ändå se närmre på donationerna ifråga för att ta reda på vad som donerats i samband 

med klosterinträden. 

 

Nedan följer tabell 2, som presenterar statistiken över vad som donerats i samband 

med kvinnliga inträden under de valda tidsperioderna. Olika begrepp för pengar, det 

vill säga bland annat "penningar" och "mark", har sammanfattats till begreppet 

"pengar". Detsamma gäller olika begrepp för jordproportioner, exempelvis 

"örtugland" och "attung", vilka istället sammanfattats som "jord" för att göra tabellen 

mer överskådlig. Slutligen har begreppen "gods" och "gård" särskiljts trots att de i 

modern benämning kan betyda samma sak. Detta för att ett gods i denna studie tolkas 

som ett större komplex av högre värde än en gård, och de två bör därav inte 

behandlas synonymt med varandra. Man kan argumentera för att olika benämningar 

för jord i sådant fall också bör särskiljas då de har olika värde, men i och med att 
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typen av donation/gåva är densamma oavsett storlek på jorden har jag valt att se dem 

som en enhet och istället redovisas antal gånger jord donerats, oavsett storlek och 

värde. 

 

Tabell 2. 

                                   Kvinnliga donationer vid klosterinträde 
 1300 - 1340 1340 - 1370 1370 - 1400 

Jord         3         3         11 

Gods         4         1         0 

Gård         2         0         4 

Pengar         1         1         1 

All egendom         0         0         2 
 

Som man kan se i tabellen ovan består nästintill alla donationer av någon typ av 

mark, vare sig det handlar om faktisk jord eller gods och/eller gårdar, med eller utan 

tillägor. Granskar man statistiken i tabellen nedan som visar de ytterst få manliga 

inträdesdonationerna så kan man observera samma mönster. 

 

Tabell 3. 

                                   Manliga donationer vid klosterinträde 
 1300 - 1340 1340 - 1370 1370 - 1400 

Jord         1         0         1 

Gods         1         0         0 

Gård         0         0         1 

All egendom         0         1         0 
 

Oavsett om det handlar om jord eller fastigheter så är de inkluderade i diplomen 

precis som i majoriteten av de kvinnliga inträdesbreven. Detta styrker ytterligare 

Anderssons teori kring varför de bevarade manliga inträdesdiplomen är såpass få. 

Tabell 3 pekar mot att män i ytterst liten omfattning donerade jord. Om män generellt 

inte donerade jord eller annan typ av mark vid sina inträden så fanns heller inget 
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behov av att skydda denna från släkt och arvingar som kunde motsätta sig 

donationen, vilket innebär att inträdesdiplomen i sådant fall inte upprättades. 

Det ska dock tilläggas att de två donationer som givits under den sista perioden, 

mellan åren 1370 och 1400, inte har donerats av en enskild man utan i båda fallen en 

man och hans hustru. Detta kan ha influerat typen av donation som givits vid parens 

klosterinträden. Donationernas storlek är dock inte märkbart större än exempelvis de 

donationer som gjorts vid enskilda kvinnors inträden, trots att donationen ska bekosta 

ett inträde för två personer. Det första paret, riddaren Heine Snakenborg och hans 

hustru Bengta Gustavsdotter valde den 21 september 1374 att donera 4 attungar jord, 

vilket var hälften av alla deras egendomar i nuvarande Viby socken i Linköpings stift, 

till Vadstena kloster. Återstående hälft, alltså ytterligare 4 attungar jord, skulle också 

tillfalla klostret efter Heine och Bengtas död, men med ett par villkor. Bland annat att 

om något utav parets barn i framtiden skulle bestämma sig för att ingå i klostret, så 

skulle dessa 4 attungar jord avsättas för barnets inträde.26 Med andra ord ämnas 

samma värde som tillsynes betalar för två personers inträde senare betala, helt eller 

delvis, för en person - alltså för något av deras barn. I ytterligare ett brev, detta från 29 

mars 1416, infriar Heine Snakenborg på begäran av sin bortgångna hustru sitt löfte 

och låter hela godset tillfalla Vadstena kloster som överenskommet.27 

Det andra paret, Gjord (Gjurd) Fot och dennes hustru Elin (i andra brev även 

omnämnd som Elena) Ragvaldsdotter kungjorde den 13 december 1379 att de för att 

sona sina synder donerar alla sina ägolotter i Nässjö socken, med alla tillägor, till 

Nydala kloster vid sitt inträde där.28 Även om olika ägor givetvis hade olika värde 

kan detta tolkas som relativt jämställt med donationen som Heine Snakenborg och 

hans hustru skänkte i samband med sitt klosterinträde. Med det sagt är det dock 

omöjligt att veta säkert utan att ha uppgifter om just storlek och/eller värde på ägorna 

som Gjord Fot och hans hustru donerade att jämföra med de sammanlagt 8 attungar 

 

26 SDHK-nr: 10579. 

27 SDHK-nr: 18698. 

28 SDHK-nr: 11553. 
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jord som donerades av Snakenborg och hans hustru. Vad som kan konstateras är dock 

att det definitivt är samma typ av gåvor som donerats i båda fallen. 

 

Vidare jämförs en av de få donationer som gjorts av enskilda män vid deras 

klosterinträde med donationen vid en kvinnas inträde, för att undersöka om värdet 

blir tillsynes lika jämbördigt som ovan. 11 november år 1351 donerade Petrus 

Folkesson all sin egendom i Hylletofta till Nydala kloster vid sitt inträde där. Orden 

"Quia considerato periculoso mundi statu pensatisque corporeis defectibus meis, 

quibus premor ex senili iam etate" kan tolkas som att Petrus var en gammal man som 

hade fysiska krämpor och ansåg sig leva i en farlig värld. Han hoppades på lugn och 

trygghet i Guds tjänst. Information om hur stor egendomen i Hylletofta var, eller hur 

stor avkastning den kan tänkas ha givit omnämns inte i brevet, men däremot omtalas 

bland annat hus, fält, betesmarker, ängar och skog som alla skänks till klostret för evig 

besittning av dessa ägor.29 

För att avståndet i tid ska påverka minimaliskt sammanliknas denna donation med 

donationen vid ett kvinnligt inträde samma år. Den 3 januari 1351 uppdiktade Birgitta 

Knutsdotter ett diplom över de donationer hon skänkte till S:ta Klaras kloster i 

Stockholm vid hennes inträde där. Till skillnad från i föregående brev anges den 

donerade markens storlek, vilket sammanlagt blir 17 öresland spridda över tre orter. 

Av dessa ska ett halvt öresland i byn Renunge inkludera bland annat åkrar, ängar, 

betesmark, skog och fiske.30 Utan att veta den faktiska storleken på ägorna i Petrus 

Folkessons donation, eller värdet på ägornas avkastning i båda fallen, så är det precis 

som innan svårt att avgöra om donationerna är likvärdiga. Vad man kan se är dock att 

också i detta fall är typen av gåvor som donerats likartade, oavsett storlek och värde. 

Som tidigare nämnt tycks detta dock, i Petrus Folkessons fall, vara något utav ett 

undantag från normen i och med att de manliga inträdesdiplomen, och därmed får 

man anta jorddonationerna, är ytterst få. 

 

29 SDHK-nr: 6297. 

30 SDHK-nr: 39805. 
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Men om män i såpass liten utsträckning donerade jord att de knappt representeras 

i det bevarade källmaterialet, vad bekostade då deras klosterinträde? Med teorierna 

kring gåvokulturen i åtanke är det högst osannolikt att män i stor grad inträdde i 

kloster utan att skänka något i gengäld. Istället är det mer troligt att män till stor del 

donerade andra typer av gåvor vid sina inträden än just jord och fastigheter som 

annars främst tycks ha varit fallet. Helt säkert vad som donerats istället för dessa 

vanligt förekommande gåvor vid kvinnliga inträden går givetvis inte att säga i och 

med att det inte finns några källor att gå efter. Man kan dock tänka sig att 

donationerna varit småskaligare och då bestått av olika ägodelar som kunde vara 

klostret till gagn såsom böcker, tyger eller guld-/silverföremål. Men man bör inte 

förglömma att donationen inte nödvändigtvis behövt bestå av en fysisk gåva, utan 

istället kan ha bestått av tjänster som männen kunnat tillstå klostret med. 

Även om mindre saker såsom lösegendom återfunnits i medeltidsbrev som bara 

behandlar människors gåvor till kloster- och/eller kyrkväsendet och inte något faktiskt 

inträde så är det mycket troligt att inga diplom uppdiktats för inträden i de fall där 

inga juridiska tvister riskerar att uppkomma från donationen. Av denna anledning 

tror jag att oavsett vilka donationer som verkligen gjordes vid manliga inträden har 

de varit av sådan natur som nämnts ovan, vilket innebär en tydlig skillnad från de 

donationer som följde vid kvinnliga inträden. 
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Resultat 
 

Den första frågan denna studie ställt sig är, skiljer sig klosterinträdet för kvinnor och 

män under 1300-talet? På grund av att källmaterialet innehöll ytterst få manliga 

inträdesdiplom var det inte möjligt att genomföra en generell jämförelse som kunde 

peka på om det främst var kvinnor eller män som tenderade att hamna i kloster. 

Bristen på manliga inträdesdiplom upptäcktes inte förens långt in i undersökningen 

då män frekvent omnämns i källmaterialet, exempelvis genom donation å någon 

annans vägnar. Inte ens en fördjupning i de få manliga inträdesdiplom som 

observerats i studien skulle ge ett svar på vilket av könen som främst ingick i kloster, i 

synnerhet som dessa manliga diplom mest troligt bör ses som undantag snarare än en 

del av normen för de manliga klosterinträdena. Det är dock känt att flertalet 

munkkloster varit aktiva under den utvalda tidsperioden, exempelvis Nydala kloster, 

vilket talar för att det inte enbart var kvinnor som inträdde i kloster. Den manliga 

frånvaron i källmaterialet trots att dessa munkkloster funnits belyser dock en tydlig 

skillnad i kvinnor och mäns klosterinträden, nämligen att mäns klosterinträden sällan 

genererade inträdesdiplom. 

 

Den andra frågan denna studie ställt sig är vad som donerades i samband med ett 

klosterinträde? Även här är det svårt att ge exakta svar på den manliga sidan. Bland 

de kvinnliga inträdena finner man dock till stor del jord i olika mängder och 

fastigheter såsom gårdar, gods och eventuella tillägor. Exempel som gavs på dessa 

tillägor är skog, betesmark, ängar, åkrar och fiske. Även pengar ska ha mottagits, men 

detta tycks antingen ha varit ovanligare, eller ha varit en typ av gåva som inte 

genererat inträdesdiplom. Tillägorna är i stort desamma som vid kvinnliga inträden 

då man ser till de manliga inträdesdiplom som finns i källmaterialet, och i dessa 

diplom doneras också jord eller fastigheter. Detta med undantag för ett tillfälle då all 

egendom skänkts till klostret i samband med inträdet. Inte heller då par ingått i 

kloster tillsammans tycks typen av gåvor som donerats förändras. 
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De här observationerna betyder dock inte att dessa gåvor är det enda som har 

donerats vid inträden. I och med att också män, som tidigare nämnt, uppenbarligen 

inträtt i kloster måste de ha donerat gåvor som inte genererade inträdesdiplom. 

Visserligen skulle man kunna spekulera i att männen ingått i kloster utan att ha 

behövt lämna en donation i utbyte, men med tanke på gåvokulturen som tros ha rått 

under medeltiden är detta högst osannolikt. Med andra ord måste männens gåvor i 

mångt och mycket bestått av sådant som inte skulle orsaka någon dispyt med 

eventuella arvingar och/eller andra släktingar, som diplomet annars agerat juridiskt 

skydd gentemot. Av den anledningen finns skäl att tro att de donerat lösegendom 

såsom exempelvis böcker, tyger eller silver/guldföremål för sitt inträde. Alternativt att 

männen istället för fysiska gåvor erbjudit tjänster åt klostret i utbyte mot sitt inträde 

där. 

 

Detta leder oss till den sista frågeställningen: skiljer sig donationerna som lämnats 

vid klosterinträde mellan kvinnor och män? I denna fråga i synnerhet står männens 

frånvaro till gagn för studien. Det faktum att inga diplom skrivits upp för att klargöra 

ägandeskifte vid mäns klosterinträde belyser de stora skillnaderna som mest troligt 

fanns mellan män och kvinnors donationer innan man ens studerat donationerna i 

inträdesbreven närmre. Med det sagt så var donationerna i de manliga 

inträdesdiplomen som återfunnits i källmaterialet snarlika de kvinnliga 

inträdesdonationerna vad gäller gåvotyper, och inte omöjligt även storleken på 

gåvorna. Som tidigare nämnt tolkas dock dessa diplom snarare som ett undantag än 

som normen i denna studie, i och med just den stora bristen på manliga 

inträdesdiplom i helhetsbilden av källmaterialet. 

Ytterligare en ambition med denna studie var att sätta resultatet av 

undersökningens observationer i relation till tidigare studier som gjorts kring 

liknande förhållanden i Europa. Forskningen skulle då ha behandlat samma 

tidsperiod som denna undersökning för att ge resultatet av undersökningen ett 

bredare perspektiv. Detta visade sig dock bli ett projekt som tidsmässigt skulle ha 

stjälpt snarare än hjälpt studien, samt styrt den bort från det ursprungliga syftet och 

därav ströks denna tanke. 



31 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader män och kvinnor 

emellan vad gäller klosterinträden under 1300-talet. Detta med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 
– Skiljer sig klosterinträdet för kvinnor och män under 1300-talet? 

– Vad donerades i samband med inträdet? 

– Skiljer sig donationerna mellan kvinnor och män? 

 

Studien är kvantitativ, med fördjupning i fall av särskilt intresse. Som källmaterial 

valdes 40 medeltidsbrev ut från Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) 

genom sökordet "inträde", samt dateringen 1200- till 1500-talet. Ett medeltidsbrev 

(eller diplom) ansågs under medeltiden som en juridisk handling och användes oftast 

av frälset och olika institutioner vid affärer eller donationer. 

Enbart inträdesbrev ansågs relevanta för studien, men ytterligare brev tillkom vid 

fördjupningen av brevens innehåll genom att söka i samma register efter relevanta 

namn. Brevens innehåll delades upp i tre tidsperioder, 1300-1340, 1340-1370 och 1370-

1400. I tidsperioderna placerades resultaten från mätningar angående antal kvinnliga 

respektive manliga inträden, medföljande donationer, eventuella donatorer utöver 

den inträdande själv samt vilket kloster inträdet gällde. 

Genom detta har framkommit att det finns ytterst få bevarade manliga 

inträdesbrev trots att det uppenbarligen fanns aktiva munkkloster under perioden. 

Detta gör att det inte går att se om främst kvinnor eller män ingick i kloster med hjälp 

av inträdesbreven, men det belyser sannolika skillnader i praktiker och villkor kring 

kvinnor respektive mäns klosterinträden. Resultatet vittnar också om att män troligen 

donerade andra tillhörigheter än jord och fastigheter (som skulle kräva ett 

donationsbrev), alternativt tillhandahöll tjänster till klostren istället för fysiska gåvor. 

På så sätt kan man även se en skillnad mellan kvinnor och mäns inträdesdonationer, 

då kvinnorna oftast åtföljdes av jord, gods och gårdar med eventuella tillägor, vilka 

alla genererade donationsbrev för att inte skapa arvstvister. 
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