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Abstract:  
 
This essay investigates, on the basis of the medieval letters, diplomas, how the medieval 
monasticism contributed to the maintenance of the Danish society's gender structures. The 
theoretical starting points for the study are gender and class structures and Marcel Mauss 
presented gift - giving theory. Finally, a continuous comparison is made with Catharina 
Andersson's results in her dissertation, in which she examines the social structure in the 
Swedish medieval society. The primary material in the study is the Danish diplomas. 41 
diplomas were found relevant for this study. The study is presented in one quantitative part 
and one investigating part in order to facilitate and clearer visualize the results. The study's 
results are that the medieval, Danish society, in bigger extent than the Swedish society, was a 
more integrated part of the European culture. This meant a tradition of the use of giving a 
daughter or a female relative as a gift and in exchange gain blessing of God. Aristocrats in the 
Danish society had more options than the Swedish aristocrats had, to serve God, among other 
thing in the form of serving knights in crusades.  
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1. Inledning 
Den 10 augusti 1259 tillkännagav riddare Jakob Basse i ett medeltida offentliga brev att han 

gav sin dotter Ingerd till Sankta Agnete kloster i Roskilde att inträda som nunna. Med dottern 

skänkte även riddare Basse gods i Soderup till klostret att förfoga över som pant för dotterns 

ekonomiska underhåll.1 Dessa medeltida offentliga brev kallas för diplom och är studiens 

primära källor.2 

 

I genusforskaren Catharina Anderssons studie, Kloster och aristokrati – nunnor, munkar och 

gåvor i det svenska samhället till 1300-talet, behandlas det medeltida svenska samhället och 

klosterinträde. Hon drar slutsatsen att diplom utfärdade i samband med ett klosterinträde 

ökade under 1300 – talet. Vidare menar hon att flertalet av diplomen visar likheter. I samband 

med en kvinnas klosterinträde var utfärdaren i regel en man i det övre skiktet av samhället. 

Den inträdande var en kvinna som hade en relation med utfärdaren, i flera fall en fader – 

dotter relation. Slutligen överfördes tillsammans med den inträdande fast egendom eller, vid 

sällsynta fall pengar, permanent till klostret. Uppgörelsen bekräftades av ett antal världsliga 

sigill, ofta utfärdade av donatorn samt ett antal individer av högre social position i det 

aristokratiska samhället. Utifrån inträdesdiplom, som dessa medeltida, offentliga dokument 

över klosterinträden kallas, kan relationer mellan kvinnor och män undersökas samt klostrens 

funktion i organisationen och strukturen runt könen.3 

 

Anderssons studie berör det svenska medeltida samhället och klostrets roll i detsamma. I 

denna studie vrider vi blickarna åt väst, till Danmark, för att undersöka hur klostrets roll såg 

ut i det danska medeltida samhället under samma tid. Hade den danske riddaren Jakob Bosse 

liknande tankar som den svenske riddaren och senare medlemmen av riksrådet Svantepolk 

Knutsson4 hade när han donerade två av sina döttrar samt ett stort område jord till Vreta 

kloster år 1266?5 Vad kunde vara motivet för att donera en dotter och gods till ett kloster på 

livstid? Finns det, mellan de Skandinaviska grannländerna, paralleller att dra eller skillnader 

att belysa? Var klosterlivet något döttrarna och de andra inträdande kvinnorna eller männen 

själv ville, eller var dessa ett instrument, en spelbricka i närstående mäns närhet, ett sätt för 

dem att vinna social status? 

                                                 
1 Bilaga 1, Nr. 1  
2 Andersson, 2006, Sid.74.  
3 Andersson, 2006, Sid. 17 - 19 
4 Andersson, 2006, Sid. 107, 114 
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1.1 Tidigare Forskning 
Genusforskaren Catharina Andersson räknas som det senaste tillskottet inom den 

skandinaviska medeltidsforskningen. I avhandlingen, Kloster och aristokrati – nunnor, 

munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talet, behandlar Andersson primärkällor 

diplom, främst inträdesdiplom till kloster. Det primära syftet är att analysera klosterväsendets 

funktion i det aristokratiska, medeltida svenska samhälle.6 Hon vill även genom sin studie 

visa hur klosterväsendet på ett grundläggande plan bidrog till att upprätthålla de samhälliga 

könsstrukturerna. Detta görs utifrån två olika teoretiska ramverk. Dels utifrån ett 

genusperspektiv med Yvonne Hirdmans teori om relationerna mellan könen och Joan W 

Scotts teorier om genus som socialt kön och dels används Marcel Mauss teori om 

gåvotraditionen. Dessutom anser Andersson att begreppet kön inte kan förstås om inte 

begreppet klass beaktas, alltså inbegriper Andersson en diskussion om klass i avhandlingen.7 

 

Anderssons metod är att kartlägga de medeltida klosterinträdena samt de medföljande 

materiella donationerna till klostret, upptecknade i ett inträdesdiplom. Vidare analyseras de 

sociala konsekvenser som ett klosterinträde kunde få för de familjer och släkter som donerat 

en släkting till kloster. 

 

 Syftet med analysen var att besvara frågan varför aristokrater valde att donera sina 

döttrar/kvinnliga släktingar till kloster och dessutom i samband med inträdet valde att avsätta 

betydande jordegendomar. Dessutom om det i går att spåra juridiska konsekvenser och om det 

går att jämföra ett inträde i kloster med ett äktenskap. Vidare vill Andersson i studien se om 

ett klosterinträde kan ses som ett uttryck för den medeltida gåvokulturen, men också de 

eventuella konsekvenser inträdet fick för den inträdande individen, samt utreda orsakerna om 

avsaknaden av inträdande män. Anderssons slutsatser är bland annat att aristokrater utökade 

sin sociala och andliga makt genom att placera sina kvinnliga släktingar, främst döttrar, i 

kloster. Den andra sidan av myntet var att de kloster som mottog dottern, eller den kvinnliga 

släktingen, och gåvan i form av jord blev stora jordägare och i förlängningen en maktfaktor i 

det medeltida samhällets sociala och ekonomiska sfär. Vidare motsade det medeltida manliga 

idealet det ideal munkar i kloster levde efter.8  

                                                                                                                                                         
5 Diplomatarium Suecanum (DS) Nr. 432 
6 Andersson, 2006, Sid. 39, den typ av diplom som utfärdades i samband med ett inträde tillsammans med en 
donation av egendom till ett kloster benämns i Anderssons studie som ett inträdesdiplom.  
7 Andersson, 2006, Sid. 38 - 39 
8 Andersson, 2006, Sid. 17 – 19, 24 – 39  
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Andersson menar att, trots att genusforskning är ett väl etablerat forskningsfält inom 

historieforskningen, mycket lite genusforskning förts inom det medeltida samhällets 

könsstrukturer. Således menar Andersson att hennes studie har ett nyhetsvärde inom den 

skandinaviska medeltidsforskningen. Vidare kan Anderssons studie placeras i den europeiska 

medeltidsforskningen gällande gåvoinstitutionen. Andersson betonar dock att hennes studie 

även i denna bemärkelse har ett visst nyhetsvärde, då gåvoinstitutionen i denna studie 

inkluderar den inträdande individen, något som tidigare forskningen inte har belyst i någon 

vidare bemärkelse.9 

 

Den franske sociologen och antropologen Marcel Mauss publicerade år 1925 Gåvan, i vilken 

han definierar gåvotraditionen som ett samhällsfenomen, baserat på antropologiska studier av 

olika befolkningar i Stilla Havsområdet och i Nordamerika. Mauss beskriver 

gåvoinstitutionen som ett kulturellt fenomen som på ett grundläggande plan ordnar de sociala 

relationerna mellan människor i ett samhälle som inte styrs av penningekonomi och att detta 

fenomen även går att applicera på det medeltida Europa som till stor del ännu inte styrdes av 

penningekonomi. Denna gåvoinstitution styrs av tre plikter; plikten att ge, plikten att ta emot 

samt plikten att ge en gengåva.10  

 

Den holländske medeltidsforskaren, Arnould Jan Bijsterveld, är en av många historiker, 

sociologer och antropologer som har låtit sig inspireras av Mauss gåvoteori. Han framhåller 

tre skäl för att använda Mauss gåvoteorier när aristokraters donationer till kloster närmare 

studeras. För det första uppmärksammas betydelsen av motgåvan som en del i ett kretslopp 

som befäste och skapade allianser och social ordning. För det andra var gåvan i form av 

donationen av offentlig och ceremoniell karaktär som hjälpte till att ge donatorn social 

prestige och i förlängningen politisk makt. Den tredje fördelen är uppmärksammandet av 

gåvoteorin i samband med klosterdonationer den andliga och religiösa betydelse, som 

genomsyrade den medeltida människans liv.11 

 

Den israeliska sociologen Ilana F Silber utgår också från Mauss gåvoteori när hon studerar 

den medeltida gåvoteorin. Silber belyser, till skillnad från Mauss och Bijsterveld, den 

medeltida gåvans betoning på livet efter detta. Detta visade sig, enligt Silber, genom gåvor i 

                                                 
9 Andersson, 2006, Sid. 40 – 43 
10 Mauss, 1972 (1925) Se utförlig diskussion nedan i kapitel 1. 4.   
11 Andersson, 2006, Sid. 52 - 55 
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form av donationer för avlidna släktingars själasörjelses skull, sin personliga frälsning eller 

skoning från skärselden. Dessutom menar Silber att gåvotraditionen till kloster skiljer sig från 

Mauss modell genom att den bryter mot den andra plikten; den att ta emot. Ett kloster var inte 

skyldigt att ta emot en gåva, vilket inledningsvis inte alls rimmade med exempelvis 

Cistercienserorden fattigdomsideal, samt idealet att inte äga någonting. Slutligen menar 

Silbert att den mest särskiljande faktorn gentemot gåvoteorin är den donerade jorden, då den 

stannade i klostrets ägo och därmed bröts ut ur det eviga kretslopp som annars utmärkte 

gåvotraditionen. Silber menade att betoningen på de fördelar i livet efter detta som donationen 

skulle generera gjorde att gåvorna fick karaktären av gåvans betydelse som ett socialt 

fenomen betonades.12 

 

I den europeiska medeltidsforskningen rörande klosterdonationer och dess sociala funktion 

har mycket forskning bedrivits om franska kloster. Ett framstående verk är To be the 

Neighbour of Saint Peter, skriven av den amerikanska historikern Barbra H Rosenwein. 

Verket handlar om det franska klostret Clunys egendomsinnehav och spänner sig över 

perioden 909 – 1049. I verket analyseras klostrets jordinnehav samt den sociala betydelsen 

olika typer av jordtransaktioner hade. Vidare beskrivs det hur dessa olika former av 

jordtransaktioner – donationer, byten och försäljningar – på ett grundläggande plan bidrog till 

att upprätta och bibehålla samhällsstrukturer. Några av Rosenweins resultat var att klostrets 

egendomar ständigt var i rörelse, vilket kan knytas till gåvans tre olika funktioner samt att 

gåvan var ett sätt för aristokrater att upprätta en relation mellan sig själva och andevärlden. 

Donatorn blev även ihågkommen efter sin död genom sin donation samt skapade social 

prestige i den aristokratiska krets som donatorn rörde sig i. Vikten av att genom donationen 

skapa sociala band sätts i en vidare, samhällelig, bemärkelse. Detta var enligt Rosenwein ett 

uttryck för ett löst organiserat samhälle utan närvaron av central auktoritet och donationerna 

blev ett försök att skapa social ordning.13 

 

I takt med att det europeiska samhällsstrukturen ordnades politiskt och ekonomiskt, försvann 

också klostrets samhälliga upprätthållande roll. Detta betydde inte att donationens religiösa 

betydelse minskade. Detta diskuterar den amerikanske historikern Joel T Rosenthal i studien 

The Purchase of Paradise. Gift Giving and the Aristocracy, 1307 – 1485. Verket speglar 

dessa förhållande i det senmedeltida engelska samhället. Studiens resultat visar att den 

                                                 
12 Andersson, 2006, Sid. 55 - 56 
13 Andersson, 2006, Sid. 58 - 60 
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enskilde donatorn genom donationerna skapade sociala närverk, men att de tidigare viktiga 

konsekvenserna ekonomiskt och politisk makt nu blev marginellt uppmärksammade. 

Förklaringen till detta låg i att donationen blev mer individuellt till sin karaktär, ett sätt att 

”marknadsföra sig själv” och var inte längre det sociala kitt efter vilket samhällsstrukturer 

ordnades. Detta ledde även till att mindre donationer nu delades ut till ett större antal olika, 

religiösa institutioner. Donatorerna var inte längre endast riksaristokrati, utan kom från en 

bredare, ofta lokalt verkande grupp aristokrater.14 

 

Föreliggande studie har ett nyhetsvärde inom den danska medeltidsforskningen då 

Anderssons studie över förhållandena i Sverige var det första i sitt slag inom den 

skandinaviska medeltidsforskningen, vilket även gör denna studie till en kompletterande 

studie inom den skandinaviska medeltidsforskningen.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med föreliggande undersökning är att analysera klostrens funktion i det danska 

medeltida samhället, samt att jämföra detta förhållande med det mellan kloster och samhälle i 

det svenska medeltida samhället. Resultaten av de svenska förhållandena erhålls av Catharina 

Anderssons avhandling Kloster och aristokrati – nunnor, munkar och gåvor i det svenska 

samhället till 1300-talet. Dessutom kommer den medeltida gåvokulturen att beröras för att se 

om denna företeelse kan sättas in i perspektivet familjemedlemmar och jordegendomar som 

gåvor till kloster och, i förlängningen Gud. Uppsatsens mål är att utröna klostrets roll i 

samhället genom följande problemformuleringar:  

 

o Var klosterinträdet ett sätt att förbättra sin sociala maktposition i det tidigmedeltida 

Danska samhället? 

o Varför avsatte familjen jordegendomar i samband med en släktings klosterinträde?  

o Vilka grupper i samhället placerade en släkting i kloster, och förändrades detta över 

tid? 

1.3 Metod, material och avgränsningar 
Utifrån främst de danska medeltidsbreven, de så kallade diplomen, kommer jag i uppsatsen att 

undersöka om liknande slutsatser går att dra gällande klostrets funktion i samhället, som till 

exempel slutsatserna i Anderssons undersökning rörande det svenska förhållandet mellan 

                                                 
14 Andersson, 2006, Sid. 61 - 62 
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kloster och samhälle i stort, även gör sig gällande i det danska medeltida samhället. Således 

görs en komparativ analys med de teoretiska utgångspunkterna genus- och gåvoteori, som 

används för att analysera klosters andliga, sociala och ekonomiska funktioner i det 

tidigmedeltida samhället.  

 

Studiens primära källor är inträdesdiplom, är ett bra redskap för att kartlägga klostrets sociala 

betydelse för det medeltida samhället. Diplomens fördel som källmaterial är att de synliggör 

de båda könen, då både kvinnor och män förekommer i källorna. Detta ger en unik möjlighet 

att analysera den specifika könsordningen i det medeltida aristokratiska samhället. Diplomen 

visar, på ett påfallande sätt hur och när män och kvinnor agerade samt utifrån vilka 

förutsättningar detta skedde.  

 

Det finns dock källkritiska problem i användandet av diplom som källa. Dels är dessa diplom 

svårtydliga och kräver förkunskap gällande den medeltida samhällsordningen, 

tillkomstsituationen, förkunskaper om omnämnda personer och dels behövs förkunskaper i 

språk, då diplomen ofta är utförda på latin. I de danska diplomen, som är studiens primära 

material, förs en kort sammanfattning på danska och med mina bristande kunskaper i latin gör 

att det som analyseras är den danska sammanfattningen och inte fulltexten på latin. Det 

medför att donationens exakta storlek i vissa fall är kunskap som här går förlorad. Dessutom 

är det i vissa fall svårt att utifrån diplomen utläsa vem som är köpare och vem som är säljare 

samt hur stora jordegendomar som doneras/säljs. Det ska även här påpekas att danska inte är 

mitt modersmål och viss information kan ha blivit feltolkad på grund av språkliga brister. Det 

kan även vara riskabelt med användningen av primärkällor, då dessa källor har en benägenhet 

att vara skrivna i ett tendens- och beroendeperspektiv, vilket kan tänkas ha en inverkan på det 

slutliga resultatet. Slutligen är det svårt, i alla former av dokument från medeltiden, att avgöra 

representativiteten för en viss typ av diplom. Även om kvalificerade gissningar görs, är det 

slumpen som har avgjort vilka dokument som har överlevt och bevarats till dagens datum. 

Andra diplom, som exempelvis testamenten, kommer kort att beröras och utredas.15  

 

Det totala antalet diplom som utreds i denna studie är 41 till antalet. För att plocka ut de 

diplomen som är relevanta för denna studie, har jag i genomgången av diplomen letat efter 

                                                 
15Andersson, 2006, Sid. 47 – 49, 74 – 82. Andra former av diplom är t.ex. åtkomsthandlingar till jord, köpebrev, 
bytesbrev, dokument rörande privilegier, skyddsbrev (ofta utfärdat av kung eller påve), freds – och 
förbundfördrag och testamenten.  
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kvinnonamn, klosternamn, en eventuell donator samt donationer i någon form. I denna 

kategori är diplomen 31 stycken till antalet. I fråga om mäns inträde i brödraskap eller kloster 

har jag istället letat efter klosternamn, en eventuell donator samt donationer i någon form. 

Vidare har jag hittat ett antal proventköp. Dessa tillsammans utgör de resterande 10 diplomen. 

Dessa har sedan kategoriserats för att lättare åskådliggöra diplomens innehåll.16 Slutligen har 

diplomen analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna för att svara på 

frågeställningarna.  

 

För att undvika de eventuella svårigheterna i användandet av diplom som källa har även 

litteratur i form av översiktsverk, antologier, avhandlingar och artiklar används. 

Avgränsningen i tid är från ca 1100 - 1400, då det tidigare årtalet symboliserar kristendomens 

introduceringsfas i Danmark och det senare årtalet är slutåret i primärkällan Diplomatarium 

Danicum.  

 

Avgränsningen i rum är det danska riket. Kort bestod det danska riket under den aktuella tiden 

av; Danmark inkluderade Jylland, Fyn, Själland, Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. 

Dessutom tillkom under 1100 - talet ”Söderjylland” (Slesvig). Estland tillhörde Danmark 

mellan åren 1219 – 1346. Gotland var under dansk flagg mellan åren 1361 – 1645. Slutligen 

var Norge, Island och Färöarna samt de andra öarna i Nordatlanten danska från 1380 – 1814.17 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Den första teoretiska utgångspunkten är gåvoteorin. Marcell Mauss introducerade begreppet 

gåvoinstitutionen, inspirerad av den polskfödde antropologen Bronislaw Malinowski. 

Malinowski var den förste att uppmärksamma bruket av gåvor. Mauss beskriver, som tidigare 

nämnts, gåvoinstitutionen som ett kulturellt fenomen som på ett grundläggande plan ordnar de 

sociala relationerna mellan människor i ett samhälle som inte styrs av penningekonomi. 

Bruket av gåvan var knutet till tre skyldigheter: skyldigheten att ge, skyldigheten att ta emot 

samt skyldigheten att ge en gengåva. Viktigt att poängtera är att gåvan inte bör ses som en 

isolerad engångsföreteelse, utan som ett kretslopp, där gåvor och gengåvor hela tiden bytte 

ägare för att befästa alliansband. Detta i sin tur betydde att klostret inte var skyldig att ge en 

gengåva annat än själslig omsorg. Människor och tjänster ansågs också av Mauss vara giltiga 

gåvor. Gåvan ansågs även ha en inneboende själ, hau, som följde med när gåvan bytte ägare. 

                                                 
16 Se bilaga 2. Kompletterande tabeller.  
17 Ingesman, 1999, Sid. 12 -15 
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Dock var banden mellan givaren och gåvan ett oupplösligt band som även kom att gälla 

mellan givare och mottagaren av gåvan. Således kan man säga att när givare gav en gåva, gav 

han också en del av sig själv. Gåvan hade med andra ord en funktion inom det sociala, 

politiska och ekonomiska samt de moraliska och religiösa områdena i en medeltidsmänniskas 

liv.18  

 

Praktiskt används gåvoinstitutionen i denna studie som ett medel för att förklara gåvans 

betydelse för klosterinträde och det medeltida samhället i stort. Primärt var ett klosterinträde 

och en gåva i form av jordegendomar ett sätt att befästa relationen mellan kyrka och 

aristokratin. Denna ömsesidiga relation utmärktes av ett utbytande av tjänster och gåvor. 

Jordegendomar och, som studien behandlar inträdesdonationer var aristokratins gåva och 

kyrkans gengåva var religiösa riter såsom förbön och ett närmande Gud. Utbytet gjorde i sin 

tur att de sociala banden mellan det andliga och det världsliga frälset bekräftades och 

förstärktes i och med detta tjänst – och gåvoutbytet. Att betona i denna studie är att, med 

gåvan till kloster i form av jord, räknades även den eventuelle inträdande individen som en 

gåva till Gud. Dessutom ökade utfärdarens symboliska kapital genom gåvan.19 

 

För att öka chanserna till att få ett framgångsrikt jordeliv, ger en individ en gåva till Gud, 

något Mauss kalla ekonomisk teologi.20 Inbegriper vi ordet symboliskt kapital i denna ekvation 

blir konsekvenserna av gåvan i förhållandet givare och den aristokratiska sfär han var del i. 

Även om denna sfär inte var delaktig gåvogivandet var den omgivande aristokratins religiösa 

värderingar nödvändigt för att öka givarens totala symboliska kapital, det vill säga individens 

personliga resurser i form av anseende, ära, prestige, respekt, auktoritet och aktning.21  

 

Den andra utgångspunkten är att det medeltida samhället, precis som dagens samhälle, 

organiserades runt könsstrukturer, där kvinnan var underordnad mannen. I analysen av 

klosterväsendets funktion i det medeltida samhället belyser studien även att kloster bidrog 

med att upprätthålla samhällets könsstruktur. De genusteorier som denna studie baseras på är 

den amerikanska genusforskaren Joan W Scotts definition av genus samt den svenska 

                                                 
18 Mauss, 1972 (1925), Sid. 19 – 28, 32, 57 – 61, 65, Se även: Andersson, 2006, Sid. 42, 51 – 72 och Bourdieu, 
1993, Sid. 61 - 63 
19 Bourdieu, 1993, Sid. 10 – 13, 297 – 306 Bourdieus definition av ordet symboliskt kapital är att det är oftast 
immateriellt och oupplösligt om samhället runt omkring bekräftar detta. Alltså kan en individs symboliska 
kapital endast vara giltigt om den omgivande gruppen erkänner det.  
20 Se kap. 1. 5. Ordförklaringar 
21 Andersson, 2006, Sid. 67 – 68, Bourdieu, 1993, Sid. 10 – 13 
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genusforskaren Yvonne Hirdmans definition av manlighet och kvinnlighet, samt relationen 

mellan könen.  

 

Scott definierar genus på följande sätt: 

”…gender is a constitutive element of social relationships based on the 
perceived differences between sexes, and gender is a primary way of signifying 
relationships of power.”22 

 

Joan W Scott har behandlat förhållandet mellan kön och makt. Scott menar att om kön inte 

används som ett analytiskt redskap kan inte samhället förstås fullt ut. Scott definierar genus 

som ett socialt kön. Detta menar hon konstrueras i sociala relationer och att detta i sin tur 

baseras på upplevelsen av kön som olika. Vidare menar Scott att genus är ett grundläggande 

sätt att skapa och befästa maktrelationer.23  

 

”Gender, then, provides a way to decode meaning and to understand the 
complex connections among various forms of human interaction.”24 

 

Den svenska genusforskaren Yvonne Hirdmans forskning koncentreras till hur de 

samhälleliga makt – och genusrelationerna ordnas. Relationen mellan könen, där kvinnan är 

socialt underordnad mannen, har enligt Hirdman två grundläggande logiker. Dessa är den 

isärhållande logiken, det vill säga att manligt och kvinnligt inte bör blandas och logiken att 

mannen ses som normen, det allmängiltiga. Hirdman menar att ju starkare isärhållandet 

mellan könen är, desto starkare blir mannens normativa ställning och därmed hans faktiska 

maktposition gentemot kvinnan.25  

 

När Hirdman utreder det typiskt manliga, gör hon det genom att ställa de manliga 

egenskaperna i ett motsatsförhållande till de attribut som historiskt har beskrivit kvinnan. En 

man är hård, torr, ande, förstånd, kontroll, styrka och aktivitet. Vidare har han förmåga till 

moraliskt omdöme, är stark i handling och tanke, är modig, är att lita på samt har ett en 

exklusiv benägenhet för ett högre tänkande och kan således fatta beslut. En kvinna ställs som 

sagt i motsats till de typiskt manliga egenskaperna. Om mannen är hård är kvinnan det 

                                                 
22 Scott, 1988, Sid. 42 
23 Scott, 1988, Sid. 28 – 50, Se även Joan Scotts fyra textuella nivåer: den symboliska nivån, den normativa 
nivån, den institutionella nivån och den subjektiva nivån. Scott, 1988, Sid. 43 – 45 
24 Scott, 1988, Sid. 45 - 46 
25Hirdman, 2001, Sid. 59- 61, 65 – 67, 93, 123, 130. Se speciellt sid. 123, där institutioner där ”överblivna” 
kvinnor förvarades behandlas.  
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motsatta, det vill säga mjuk, är mannen ande är det kvinnliga attributet kropp och så vidare. 

Utmärkande för den manliga beskrivningen är att mannen inte kan fångas i en enkel 

beskrivning, utan är, på ett mer påfallande sätt än beskrivningen av kvinnan, mångfaldig.26 

1.5 Ordförklaringar 
Primärkällan i studien är de danska offentliga medeltidsbreven, även kallade diplom. I 

diplomen som har granskats, har de diplom som upprättats i samband med en individs inträde 

i kloster varit de primära som utretts. Dessa kallas i studien för inträdesdiplom. På liknande 

sätt kallas den donation som ofta medföljde ett inträde för inträdesdonation.27 En änkas, eller 

äldre mans inträdesdonation kan med stor sannolikhet likställas med ordet provent, det vill 

säga när en person vid ålderdom eller sjukdom köper sig livslångt materiellt underhåll, ofta i 

form av jordegendomar, av en kyrklig institution. Ett provent, till skillnad från en 

inträdesdonation, var en överenskommelse mellan kloster och köpare. Ett köp för en tjänst.28 

 

Ett medeltida kloster kunde ha ett brödraskap knutet till sin organisation definierad som: 

”…en form av bönegemenskaper mellan enskilda personer, kyrkor och kloster 
vilka bistod varandra andligt och materiellt.29 

 

Termen aristokrati ses här som ett neutralt begrepp som motiverar valet att använda ordet för 

att beskriva det övre skiktet av det medeltida samhället, dock används också elit om än 

sparsamt. Definitionen i detta sammanhang innefattar att aristokrater tillhörde en elit inom 

samhället som hade råd att ge bort jordegendomar. Hit räknas stormän, frälset och 

kungasläktingar. Dock är det viktigt att göra skillnad på olika typer av aristokrati; lokalt 

verkande aristokrati och riksaristokrati. Den lokalt verkande aristokratin var rika män med 

inflytande i lokalsamhället, men inte på riksnivå. Riksaristokrati innefattar här riksråd, 

lagmän, män med riddartitel och biskopar. Oavsett vilken grupp av aristokrater man tillhörde 

låg rikedomarna, och därmed den sociala makten, i den samlade storleken av 

jordegendomar.30 

 

                                                 
26 Hirdman, 2001, Sid. 47 -51, 61, Bourdieu har liknande tankar om manligt och kvinnligt, Se Bourdieu, 1993, 
Sid. 47 - 59 
27 Andersson, 2006, Sid. 51 – 71. Då analysen är en komparativ studie med Anderssons är liknande definition av 
centrala ord och begrepp av stor vikt för att på ett korrekt sätt avläsa likheter och skillnader i slutsatser i denna 
studie och Anderssons.  
28 Andersson, 2006, Sid. Sid. 295 – 305, 316 - 317 
29 Andersson, 2006, Sid. 367 
30 Andersson, 2006, Sid. 85 - 88 
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Genom att donera en gåva till texempel i form av en dotter och medföljande jorddonation, 

ökade givaren sitt teologiska ekonomiska kapital. Gengåvan från Gud aristokraten väntade sig 

var i form av välsignelser och ett närmande till Gud. Andersson sammanfattar det i det 

latinska uttrycket: 

”Do ut des – I give so that you will give.”31 

 

                                                 
31 Andersson, 2006, Sid. 414 
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2. Kyrka och politik i det tidigmedeltida Skandinavien 

2.1 Politik i det medeltida Danmark 
1100 – talets Skandinavien var en tid av förändring. Aristokratins, kungens och kyrkans 

positioner stärktes med införandet av den nya tron - kristendomen. Riken formades och knöts 

till en kungamakt. Samtidigt blev Skandinavien som den perifera delen av världen indragen i 

den Europeiska kulturen och satt under påvens maktsfär. Detta betydde även att influenser 

rörande tro, styrelseformer och kyrkans roll i samhället blev en naturlig del av den 

skandinaviska medeltidsmänniskans liv. Danmark var det skandinaviska riket som snabbast 

knöt sig an till den Europeiska kulturen.32  

 

Den danska dominansen i Skandinavien går dock att spåra tillbaka till 900- talet. Orsakerna 

var flerfaldiga. Redan på 900 – talet hade Danmark en relativt talrik befolkning och goda 

kommunikationer inom sitt rike, något som skiljer sig från till exempel Sverige som vid den 

tiden var ett samhälle som präglades av stormäns kamp med varandra om personlig makt. 

Dessutom hade danskarna kontroll över passagen mellan Västerhavet och Östersjön, vilket 

möjliggjorde kunglig reglering av – och inkomst från – handeln mellan Västeuropa och den 

baltiska regionen.33 Personliga förbindelser användes som maktmedel i större utsträckning än 

de institutionella medlen för att vinna personlig makt. Rikedomar, främst i form av stora 

jordegendomar, förvärvades genom äktenskapsallianser, släkt- och vänskapsband samt genom 

vunna strider mot rivaler.34 Främst äktenskapsallianser hade det uttalade syftet att öka de 

inblandade familjernas maktbaser och försäkra sig om framtida lojalitet och stöd om det 

skulle behövas.35  

 

                                                 
32Den skandinaviska medeltidsforskningen är och har varit, inriktade på ett statsbildningsperspektiv. Studierna 
koncentrerade sig på institutionell makt och hur denna fördelades mellan främst kyrka, kungamakt och 
aristokrati, med olika resultat från olika forskare. Kyrkans och kungamaktens relation har enligt vissa forskare 
varit en kamp om makt, andra menar att dessa två institutioner har arbetat i samförstånd. Det förstnämnda 
förespråkade exempelvis bröderna Weibull i Weibull – syntesen, som karaktäriserade den statsbildningen i 
Danmark som en kamp mellan regnum och sacerdotium, stat och kyrka. Danska forskare som Carsten Breedgard 
och Aksel E. Christensen däremot utelämnar den kyrkliga sfären helt i sina förklaringar rörande makt under den 
Skandinaviska medeltiden. Anledningen var att den nya tron möttes med skepsis och utfrysning. Se exempelvis, 
Hermansson, 2000, Weibull, 1915, Andrae, 1960, Breengaard, 1982, Nyberg, 2000, Bagge, 1991.  
33 Sawyer, 2003, Sid. 77 – 78. 
34Hermansson, 2000, Sid. 4 – 50. Hermansson invänder mot tidigare forskning gällande de tre åtskiljda 
maktelementen, kyrka, aristokrati och kung som separata institutioner och hävdar att individer inom eliten ofta 
tillhörde ett eller flera av dessa fält. Hermansson menar också att eliten utnyttjade den kyrkliga organisationen 
till ökad maktutövning på många olika sätt.  
35Sawyer, 2003, Sid. 77 – 78.  
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Danmark genomgick under den tidiga medeltiden en radikal omvandling i flera olika 

avseenden. Det rörde sig om sociala, ekonomiska, politiska och ideologiska förändringar som 

var så genomgripande att vi kan tala om mer allmänna kulturella förändringar.36 Startskottet 

för denna utveckling hittar vi i ett utslocknande av en annan epok. När de danska 

vikingatågen omkring år 1050 upphörde, började kristendomen på allvar slå rot i det danska 

samhället. Landet började samtidigt den långsamma processen till att bilda en nation och 

samtidigt bli en del av Europa.37  

 

I Danmark var denna utvecklings centrala aktörer kungen, kyrkan och i viss mån aristokratin. 

Städerna och dess invånare spelade också en viktig roll i samhällsutvecklingen då det var i 

städerna som den kyrkliga och kungliga administrationen hade sitt centrum. Mot slutet av 

1000 – talet gjordes försök, en del lyckade, att stärka kungamakten, inspirerade av det 

europeiska sättet att föra politik. Ett exempel är då Knut den Helige införde den så kallade 

fredslagsstiftningen som innebar att kungen nu sågs som högsta garant för rikets inre fred. 

Överhögheten började förknippas med konungatiteln och uttrycket ”Kung av Guds nåde” för 

att legitimera konungens makt, vilket inte bara tyder på kungens allt starkare ställning, utan 

också kristendomens. Decennierna efter 1200 – talets mitt anses i regel som kungamaktens 

slutliga konsolideringsfas.38 

 

Nationsbildandet var inte på denna tid okontroversiellt. En aristokratins uppkom vid 1000 – 

talets sammanslagning av kungens hirdmän och de män som kallades ”byhǿvdinger”. Dessa 

män motsade sig de nya kulturella och religiösa influenserna som kyrkan och kungen stod för 

och kämpade för att bibehålla de äldre förhållandena. För kungamakten och kyrkan var den 

nya framväxande aristokratin ett fenomen som behövde kuvas.39 Ett bevis på att kungen och 

kyrkan lyckades med att underordna sig aristokratin är att aristokratiska män under senare 

delen av 1100 – talet började dyka upp som sigillanter efter kungen i olika sorters diplom.40 

 

För att lättare åskådliggöra den danska medelåldern, delas den här upp i olika faser. Den 

första fasen, den gammeldanske tiden, spänner mellan år 1074 och fram till Valdemar I, och 

beskrivs som en orolig tid med tronföljdsstrider. Under Valemarstiden utvecklades 

                                                 
36 Carelli, 2004, Sid. 24 
37 Ingesman, 1999, Sid. 12 -15 
38 Carelli, 2004, Sid. 28 – 30, 42 
39 Christensen, 1945, Sid. 2 – 42 
40 Christensen, 1977, Sid. 328 - 329 
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koalitionen mellan kyrkan och kungen och arvkungadömet.41 Under Valdemar den stores 

samt den efterträdande sonen Knut VI: s regeringstider präglades det politiska klimatet av ett 

samarbete med kyrkan. År 1170 anses vara det år då samarbetet mellan kyrkan och kungen 

befästes. Detta demonstrerades vid kyrkofesten i Ringsted. Då gjorde ärkebiskop Eskil kung 

Valdemars far Knud Lavard till helgon och vid samma fest hans sexårige son Knut säkrades 

som tronföljare.42   

 

Under nästföljande period, den så kallade Danehoffernas tid 1241 – 1340, karaktäriserades av 

att aristokraterna försökte att knyta kungen närmare till sig. Detta reagerade i sin tur kungen 

kraftigt på och tiden präglas av politisk turbulens utlöst av Efter Valdemar Sejrs död år 1241. 

Under liknande förhållanden fortsatte den danska kungamakten att gestalta sig, med 

tronstrider, ekonomiska svårigheter, maktmissbruk och kungadråp. När kung Kristoffer II dog 

1332 valdes ingen ny kung, då kraven från aristokratin så höga att ingen man kunde ikläda sig 

rollen som kung.43  

 

Valdemar IIII Atterdags trontillträde 1340 markerar början på nästa tid. Kung Valdemar 

spenderade mycket av sin tid som regent med att samla ihop det splittrade riket och pånytt 

bygga upp en stark kungamakt, något han dotter, drottning Margrete fortsatte göra vid sitt 

trontillträde och slutligen realiserade med Kalmarunionens införande år 1397.44 

2.2 Kloster – och kyrkväsende i det medeltida Danmark 
Liksom kungen flyttade även kyrkan fram sina samhälleliga positioner i början av medeltiden, 

vilket gav ökad makt och inflytande i samhället. Ca 1050 var året för Svend Estridsens 

kyrkopolitiska reform, som lade den administrativa grunden för en mer lokalt baserad kyrka, 

vilket i sin tur ledde till en aktivare kyrkopolitik.45 Kyrkoväsendets maktposition i Danmark 

bekräftades genom upprättandet av det danska ärkesätet 1103/4. I och med detta kunde kyrkan 

flytta fram sina samhälliga maktpositioner avsevärt. Med införandet av en mer administrativ 

kyrka kom även bruket av tionde, som skulle bli en viktig bas för kyrkans ekonomiska 

                                                 
41 Christensen, 1945, Sid. 2 – 3, Middelalderns Danmark – Kultur og samfund fra trosskifte til reformation, 
1999, Sid. 367 
42 Josefson, 2004, Sid. 230 – 232, Ulsig, 1999, Sid. 30 – 31. För vidare information om kung och 
maktlegitimerande, se: Bǿgh, 1999, Sid. 64 - 81 
43 Ulsig, 1999, Sid. 32 - 37 
44 Christensen, 1945, Sid. 2 – 3. Kalmarunionen var en personalunion mellan Danmark, Sverige och Norge. Se. 
Olesen, 1999, Sid. 40 – 46. 
45 Carelli, 2004, Sid. 28 – 30, 42 
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uppsving tillsammans med danskarnas vilja att donera egendom i form av jord eller pengar till 

kyrkans värld.46 

 

 Den ekonomiskt gynnsamma situationen för kyrkan – det kumulativt växande 
jordinnehavet och de årliga inkomsterna i form av det allmänna tiondet låg till 
grund för en mycket expansiv och offensiv strategi där kyrkans aktiva 
samhällsroll framhävdes och betonades.47 

 

Klosterväsendet nådde Skandinavien i slutet av 1000 – talet och etablerade sig under den 

första hälften av 1100 – talet. I regioner som nyligen kristnas fanns i regel ett högt antal 

nunnekloster, ett mönster som även återfinns i Danmark. Klostren grundades i många fall av 

aristokratiska familjer. Ofta var syftet med grundläggandet att klostret skulle omhänderta 

grundläggarens kvinnliga släktingar samt för att gagna släktens sociala prestige.48 I de rikaste 

danska nunneklostren, Agnete kloster och Roskilde Sankta Klara kloster, kom många av 

nunnorna ur aristokratin.49 Med detta grundade eller stödjandet av ett kloster i form av 

testamenterande gåvor av stora donationer av jordegendom. Dessa var avsedda för en 

personlig gravplats eller för ”räddning från skärselden”. Donationerna gjorde att kloster och, i 

förlängningen, kyrkan blev stora jordägare och därmed en betydande ekonomisk maktfaktor.50  

 

Att knytas till ett kloster i form av grundare eller genom en donation av betydelse erhöll den 

som donerade i gengäld social prestige samt religiös legitimitet för ytterligare personliga 

maktsträvanden.51 Klosterkyrkorna behöll sin status genom hela 1200 – talet, en stor 

bidragande anledning till detta är att kungar valde att begravs i klosterkyrkan. Makthavare i 

form av kungen och den allra rikaste eliten utfärdade skyddsbrev, i vilka de svor att beskydda 

klostret. Dessa brev handlade lika mycket om att visa omvärlden vem som skyddade klostret, 

som det faktiska beskyddandet i sig gjorde.52  

                                                 
46 Carelli, 2004, Sid. 30 Ett instrument i denna strävan kan också tilldelas den kanoniska rättens formulerande på 
1140 – talet. Dock var införandet av den kanoniska rätten omtvistad, då det betydde en inskränkning av makt för 
den världsliga eliten. Ca 1150 – 75 var kyrkan en samhällsmakt att räkna med.  
47 Carelli, 2004, Sid. 30 
48 Andersson, 2006, Sid. 165 - 169 
49 Ingesman, 1999, Sid. 111 
50 Ingesman, 1999, Sid. 108 – 109. För ytterligare information, Se Exempelvis och Andersson, 2006 och 2003  
51Klostrens framväxt belyser även en förändrade mentaliteten, främst i det högre skiktet i det skandinaviska 
tidigmedeltida samhället. Denna nya mentalitet gjorde att klosterväsendet i ett tidigt skede bli accepterat, i ett 
senare skede cementera sitt inflytande i Skandinavien. Grundandet av kloster var en politisk handling, enskilda 
aktörer flyttade fram sina sociala och politiska positioner. Redan från införandet av den kristna tron utvecklades 
ett beroendeförhållande mellan den världsliga och den nya andliga makten. Se exempelvis Nyberg, 2000  
52 Andersson, 2003, Sid. 117 
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Under medeltiden var inte aristokratin en enhetlig samhällsgrupp och skillnader i form av 

förmåga att stödja ett kloster ekonomiskt speglades också i dess relation med kloster. Olika 

skikt ur aristokratin stödde vid under olika perioder klosterväsendet. Kungliga och furstliga 

släkter gav betydande donationer till klosterbyggandet för att markera social prestige och 

konkret politisk makt. Det var inte heller ovanligt att placera kvinnliga släktingar i de kloster 

man hade hjälpt till att grundlägga.53 

 

Aristokratiska och kvinnor av kunglig börd kunde, som änkor, donera en jordegendom så stor 

att det räckte att grunda ett kloster. Grundaren av Sankta Clara kloster i Roskilde var 

Grevinnan Ingerd av Regenstein och diplomet utfärdades den 1 augusti 1256. Sankta Klara 

kloster är ett av de nunnekloster som figurerar mycket i de danska diplomen. Inträden, 

donationer och beskydd från både påven och kung Kristoffer I är tecken på att klostret var 

mycket inflytelserikt.54 Ytterligare donation i syfte att upprätta ett nunnekloster utfärdade 

drottning Margrete år 1270, då hon grundade Hellig – Kors nunnekloster i Rostock.55  

 

En bredare grupp ur aristokratin hjälpte senare, genom sina donationer, till att bygga upp 

klostrets rikedom och var den mest avgörande grupp. Under denna period befäste 

klosterväsendet sin ekonomiska maktposition. Senare kom även rika borgare att intressera sig 

för klosterdonationer. En förklaring till det avtagande intresset från det aristokratiska 

toppskiktet var att det vid tiden för kristnandet, var klostrens en viktig del i den delvis ännu 

aktiva gåvokulturen. I denna kultur grundades hierarkier och relationer på gåvor och 

personliga band människor emellan. Utvecklingen i det danska medeltidssamhället tog dock 

alltmer formen av ett centraliserat politiskt klimat, i vilket politisk makt alltmer definierades i 

individens samlade jordegendomar.56 Det nya, individualiserade sättet att handla beskriver 

Carelli som det inledande samhälliga anammandet av kapitalismen. Genom detta trädde även 

individen fram ur (släkt) kollektivet.57 Vid 1200 –talets mitt var kungamakten väl utvecklad 

och inte längre i lika stor utsträckning i behov av kyrkans ideologiska stöd för att legitimera 

sin makt. I likhet med övriga Europa förlorade klostren sin politiska betydelse. De var 

däremot fortfarande viktiga för det religiösa uttrycket och för att skapa social prestige.58  

 

                                                 
53 Andersson, 2006, Sid. 165 - 168 
54 Se Diplomatarium Danicum (DD) DD 2 bd. 1 Nr: 191, DD 2 bd. 1 Nr: 193 och DD 2 bd. 1 Nr: 209  
55 DD 2:12 Nr. 218  
56 Andersson, 2006, Sid. 24 – 50, 168 - 178 
57 Carelli, 2004, Sid. 55 
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Den religiösa mentaliteten genomsyrade den medeltida människans hela värld, tankar, åsikter 

och sättet att uppfatta världen på. Det grundläggande sättet att se på liv och död, kvinna och 

man, individ och samfund och tid och rum styrdes av den religiösa tron.59 Den världsliga och 

den andliga sfären utvecklade ett nära band baserat på de gemensamma, grundläggande 

värderingarna de båda sfärerna delade. De samverkade samtidigt som ett ömsesidigt 

utnyttjande av varandra förekom. Detta i sin tur kom att omvandla de sociala, politiska och 

andliga delarna av livet.60 

                                                                                                                                                         
58 Andersson, 2006, Sid. 24 – 50, 165 - 178 
59 Ingesman, 1999, Sid. 9 
60 Lindkvist, 1997, Sid. 37 – 38, 40 -  42, 44 -  47, 51 – 56 
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3. Klosterinträden i siffror 
Under denna rubrik kommer klosterinträdena att redovisas i siffror i form av tabeller. Dessa 

kommer först att presenteras, sedan att avläsas och sättas i förhållande till Catharina 

Andersson redovisade material.  

Tabell 1. Studiens danska diplom, redovisade i årtal och donator 
 
 1100-50 1151-

1200 
1201-
1250 

1251-
1300 

1301-
1350 

1351-
1400 

Fader giver 
dotter 

_ _ _ 4 6 1 

Änka giver 
dotter 

_ _ _ _ 3 3 

Släkting 
giver 
kvinnlig 
släkting 

_ _ _ _ 3 4 

Änka 
inträder 
själv 

_ 1 _ 3 1 2 

Proventköp. 
Man och 
kvinna 
inträder 

_ _ _ _ 1 1 

Man 
inträder 

_ 1? (0?) 1 (2?) 1 1 _ 

Upptagande 
i 
brödraskap 
och manligt 
proventköp 

_ 1 _ 1 2 _ 

Summa 0 2 (3?) 1 (2?) 9 17 11 
 
Fader Giver Dotter i Danmark 11 av 41 = 27 % (varav 1 diplom där släktskap inte går att 
säkerställa) 
Fader Giver Dotter i Sverige 39 av 92 = 42, 5 % (varav 10 stycken diplom där släktskap inte 
går att säkerställa) 
 
Änka Giver Dotter i Danmark 6 av 41 = 15 % 
Änka Giver Dotter i Sverige 5 av 92 = 5 % 
 
Släkting Giver Kvinnlig Släkting i Danmark 7 av 41 = 17 % 
Släkting Giver Kvinnlig Släkting i Sverige 10 av 92 = 11 % 
 
Änka Inträder Själv i Danmark 7 av 41 = 17 % 
Änka Inträder Själv i Sverige 15 av 92 = 16 % (Om man räknar 15 av 84 = 18 %) 
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Proventköp i Danmark 2 av 41 = 5 % 
Proventköp i Sverige 3 av 92 = 3 % 
 
Man Inträder i Danmark 4 av 41 = 10 % 
Man Inträder i Sverige 3 av 92 = 3 % 
 
Upptagelse i brödraskap och manligt proventköp i Danmark 4 av 41 = 10 % 
Upptagelse i brödraskap och manligt proventköp i Sverige 17 av 92 = 18, 5 % 
 

3. 1 Fader giver Dotter.  
Av de 41 undersökta diplom i denna undersökning, var endast 11 stycken (varav ett var 

kungadottern Agnes egna inträde) av dessa inträden där en fader lät en dotter inträda i kloster. 

Dock var det totala antalet inträdande döttrar 15 eller fler. Procentsatsen i fallet där en fader 

låter sin dotter inträda i kloster är 27 % av de totala antalen redovisade diplom. Ett av dessa 

diplom har dock reservationen att släktskapet mellan utfärdaren och den inträdande inte med 

säkerhet går att fastställa.61  

 

Anderssons analys grundar sig på 92 inträdesdiplom, varav 54 stycken av dessa rörde en 

kvinna som placerades i kloster av en släkting. Av dessa 54 diplom var i sin tur 44 diplom 

bevis på att en eller flera döttrar bereddes plats i klostret. 39 stycken av de 44 diplomen 

rörande en dotters inträde, var fadern utfärdaren till dotterns inträdesdiplom. Procentsatsen i 

Anderssons studie är i kategorin där en far låter sin dotter inträda 42,5 % av det totala antalet 

utfärdade diplom. Dock med reservationen att 10 av de 39 diplomen är diplom med 

frågetecken. I dessa diplom går ett släktskap inte med säkerhet att fastställa.62 

 

 Slutsatsen att dra utifrån dessa siffror är att en donation av en dotter som ett mer utbrett 

samhällsfenomen i Sverige än i det Danska riket.63 Däremot ser vi en likhet i när inträdet 

skedde. I tabellen redovisad ovan finns inga döttradonationer före år 1250 i de danska 

källorna. Fyra stycken av de 11 stycken redovisade diplomen i denna kategori var utfärdade 

mellan 1250. De övriga sju diplomen är alla utfärdade under 1300 – talet, vilket i stort 

överensstämmer med de svenska förhållandena.64 

                                                 
61 Bilaga 1, Nr. 20 
62 Andersson, 2006, Sid. 307 - 309 
63 Andersson, 2006, Sid. 101 – 103, 178, 185, Andersson lägger fram tesen att i fallen med penningdonationer 
kanske det var klostrets önskan att ta emot inträdesdonationen i form av penning. Detta skulle gå väl ihop med 
klosters delaktighet och intresse i den urbana penninghanteringen som fick allt större fotfäste i det medeltida 
samhället.   
64 Andersson, 2006, Sid. 104 – 106, 116 – 117, 126 – 128, 143 
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3. 2 Änka giver dotter  
I de sex redovisade fallen ovan av en änka som donerar en dotter till ett kloster är 

procentsatsen av de totala diplomen 15 %.65 Andersson har i sin studie kartlagt endast fem 

inträdesdiplom där utfärdaren är en änka som donerar sin dotter till ett svenskt kloster. Denna 

kategori är endast 5 % av de totala antalen redovisade diplom. 

 

Således dras slutsatserna att i förhållande till det totala antalet redovisade inträdesdiplom, kan 

en änka som donerar sin dotter i det danska riket, sägas vara, i förhållande till det svenska 

riket, ett något mer utbrett fenomen. Detta redovisas i en skillnad på 10 %. Att notera är att 

alla diplom där utfärdaren var en änka och den inträdande en dotter, är att alla utfärdades på 

1300 – talet, något som överensstämmer med Anderssons redovisade diplom i samma 

kategori.66  

3.3 Släkting giver kvinnlig släkting 
Det totala antalet släktingar som donerar en kvinnlig släkting är sju stycken danska diplom till 

antalet och 17 % av det totala antalet inträden. I diplomen kan vi se tre inträdesdiplom i vilket 

utfärdarna var en bror som gav inträdesdonation, i två fall till Sankta Klara kloster i Roskilde 

och till Bosjö kloster i ett fall, för de inträdande systrarna.67 Dessutom ser vi i Anders 

Pedersens diplom att han bekräftar sina systrars upptagelse i Agnete kloster i Roskilde, som 

av allt att döma har varit ett beslut som hans (och systrarnas) mormor hade tagit.68 Dessutom 

ser vi att en make donerar sin fru till kloster.69 Vidare finner vi ett diplom utfärdat av 

morföräldrar till de två inträdande flickorna.70 Slutligen återfinns ett diplom där utfärdarens 

släktskap med den inträdande inte har gått att fastställa.71Alla de danska diplomen rörande ett 

diplom där den inträdande kvinnan inte var utfärdarens dotter är utfärdade  på 1300 –talet.  

 

Av Anderssons 54 diplom rörande en kvinnodonation var de övriga 10 donationer som inte 

behandlats tidigare, särskiljer sig i relation till utfärdaren. I dessa diplom var utfärdaren inte 

förälder till den inträdande kvinnan. Procentsatsen i denna kategori är 11 %. I fyra av de tio 

diplomen var den donerade kvinnan utfärdarens syster. I tre andra diplom var kvinnan en 

                                                 
65 Bilaga 1, Nr. 12 - 17 
66 Andersson, 2006, Sid. 104, 116, 126 - 127 
67 Bilaga 1, Nr. 18, 19, 24 
68 Bilaga 1, Nr. 23 
69 Bilaga 1, Nr. 22 
70 Bilaga 1, Nr. 21 
71 Bilaga 1, Nr. 20 
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släkting (lat. neptis).72 Vidare fanns det i Anderssons studie ett fall där den inträdande flickan 

en brorsdotter till utfärdaren. Ett diplom särskiljer sig i Anderssons studie på det sättet att en 

son låter sin mor inträda, samt ger en inträdesdonation.73 Den sista typ av släktskap var då 

utfärdaren till inträdesdiplomet var mor- eller farfader till den inträdande flickan eller 

kvinnan.74 

 

När vi kommer till att summera de diplom som rör ett ofrivilligt inträde i kloster, det vill säga 

när utfärdaren inte är densamme som den inträdande individen ( rubrikerna Fader giver dotter, 

Änka giver dotter och Släkting giver en kvinnlig släkting), ser vi både likheter och skillnader 

när vi jämför de danska med de svenska förhållandena. Den procentuella skillnaden 

sammantaget för dessa ofrivilliga inträdena är inte stor, 58, 5 % av diplomen i Sverige och 53 

% av diplomen i Danmark. Inte heller tidsdifferensen skiljer nämnvärt, i både de svenska och 

de danska diplomen är majoriteten av diplomen utfärdade under 1300 – talet.  

 

Däremot ser vi skillnader i vem som donerar den inträdande kvinnan. Den kategori som skiljer 

sig mest är när en fader donerar en dotter. En skillnad på 15, 5 % de båda länderna emellan är 

i detta fall anmärkningsvärd. De danska fäderna stod bara för knappt en tredjedel av de totala 

inträdena, vilket är anmärkningsvärt lågt i jämförelse med de svenska fäderna, som i 

Anderssons studie var en fjärdedel av utfärdarna.  

 

Änkorna spelar däremot en betydelsefull roll i de danska diplomen, 15 % av de redovisade 

diplomen var utfärdat av en kvinna som donerade sin dotter till kloster. Motsvarande siffra i 

Sverige var endast fem procent. Både i Danmark och i Sverige var de diplom vars utfärdade 

var släkting till den donerande kvinnan representerade, dock i olika utsträckning. I de danska 

diplomen utgör denna grupp nästan en femtedel av de redovisade diplomen, medan den 

motsvarande siffran i de svenska diplomen är lägre, endast lite mer än en tiondel.  

3. 4 En änka inträder i själv i kloster 
Av de totalt 31 danska diplom som rör kvinnliga inträden i kloster (proventköp där kvinnor 

ingår räknas inte till denna grupp) återfinns sju inträden som är en änkas egna inträde i 

kloster. Av det totala antalet redovisade diplom visade sig att 17 % var diplom där en kvinna 

                                                 
72 Andersson, 2006, Sid. 156 – 158 Neptis definierar Andersson som att släktförhållandet mellan utfärdaren och 
den inträdande inte kan definieras närmare 
73 Andersson, 2006, Sid. 149 - 151 
74 DS 4361, Andersson, 2006, Sid. 161 - 162 
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valde att inträda i kloster som änka. Tre av de sju diplomen är utfärdade under 1300 – talet, 

tre under 1260 – talet och ett diplom daterat mellan 1192 – 1225.75 Dateringen skiljer sig från 

övriga behandlade kategorier, då de andra diplomen till stor del utfärdades under 1300 – talet. 

Av de sju redovisade änkeinträden ovan, ser vi ett som särskiljer sig. När Gro valde att inträda 

i kloster levde fortfarande hennes make Esbern, dock var det av vad som går att utläsa av 

diplomet, Gros val att inträda i kloster.76 

 

I Anderssons utredning finns femton fall av kvinnor som donerar egendom till kloster i 

samband med sitt eget inträde, med största sannolikhet var dessa kvinnor änkor. Detta ger i 

procenttal 16 %. Nio av de femton svenska diplomen är utfärdade under 1300 –talet och de 

övriga sex från år 1250 – 1299.77 Detta följer i stort Anderssons mönster att inträdesdiplom 

blev en vanligare företeelse från år 1250 fram till 1350.  

 

I förhållande till det totala antalet utredda diplom i denna studie jämfört med Anderssons 

studie, är änkeinträde i kloster förhållandevis jämna. Av de behandlade danska diplomen 17 

% änkeinträde, vilket bara är en procent mer än de svenska änkeinträdena i förhållande till de 

totalt redovisade diplomen.  I svenska nunnekloster var uppskattningsvis lite mindre än en 

femtedel av de inträdande kvinnorna änkor, vilket Andersson menar är en siffra i paritet med, 

eller till och med något lägre än, övriga Europa.78 Tidsmässigt är skillnaderna inte stora de 

båda länderna emellan, dock med ett danskt diplom som utmärker sig, det daterat på sent 1100 

– tal eller tidigt 1200 – tal.79 I Det i de danska källorna två fall av en hustru som inträder i 

kloster trots att maken ännu var i livet. Andersson inte har hittat något exempel på detta, och 

det får ses som unika företeelser.80 

3.5 Proventköp 
När två makar inträdde i kloster handlade det nästan uteslutande om ett proventköp. I studien 

av de danska källorna finns två diplom som faller under kategorin. Och utgör totalt 5 % av de 

redovisade diplomen.81 De båda danska proventköpen är utfärdade under 1300 – talets mitt.  

 

                                                 
75 Bilaga 1, Nr. 25 – 31, Nr. 25 är det tidigast daterade diplomet.  
76 Bilaga 1, Nr. 28 
77 Andersson, 2006, Sid. 272 - 275 
78 Andersson, 2006, Sid. 269 – 276, 291 - 295 
79 Bilaga 1, Nr. 25 
80 Bilaga 1, Nr. 22, 28 
81 Bilaga 1, Nr. 32, 33, Dock är detta en sanning med modifikation då ytterligare tre fall, som inte har kunnat 
säkerställas som ett proventköp uteslutits. 
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I Anderssons studie identifieras tre fall av ett äldre par som köper provent av ett 

nunnekloster.82 Detta är 3 % av det totala antalet diplom som Andersson redovisar. 

Anderssons redovisade proventköp visar ett diplom som utfärdats på 1200 – talets slut. Vidare 

är ett annat diplom daterat under mitten av 1300 – talet, samt ett som är odaterat.  

 

Proventköpen i de danska diplomen är relativt få, vilket även kan konstateras i Anderssons 

studie. Varken procentuellt eller tidsmässigt skiljer sig inte proventköpen sig markan åt i de 

båda skandinaviska länderna. Dock är proventköp något mer representerade i de danska 

diplomen än de svenksa diplmen procentuellt sett.   

3.6 En man inträder i kloster 
I denna studie återfinns fyra regelrätta inträdande munkar. Överlag är de manliga inträdena 

utfärdade tidigare än många av de inträdande kvinnorna, under 1200 - talet, dock med 

undantag av junker Ottos inträde i den Tyska Ordern 1346.83 De diplom som behandlar 

manligt inträde i kloster utgör 10 % av de danska behandlade diplomen.  

 

Andersson finner i hennes studie tre män sin inviger sig eller invigs i kloster.84 I förhållande 

till det totala antalet behandlade diplom, är dessa procentuellt få, bara 3 %. Diplomen är alla 

utfärdade under 1300 – talets fösta hälft. Ett inträdesdiplom i Anderssons studie utmärker sig, 

då detta är utfärdat av en förälder och den inträdande är deras son. Familjen i fråga var 

borgare. En sista viktig notis är att Andersson uppmärksammar att ingen av de tre munkar 

som inträdde var av aristokratisk börd.85 

 
Jämfört med det totala antalet utfärdade diplom, utgör de diplom rörande en mans inträde i 

kloster i det danska riket en tiondel. I Anderssons studie representerar de diplom som rör 

manligt inträde endast tre procent. Tidsmässigt ser vi också skillnader, då de danska inträdena 

sker relativt tidigt i förhållande till de kvinnliga inträdena, under 1200 – talet, med undantag 

av Junker Ottos upptagelse i den Tyska Orden år 1346. Junker Ottos inträdande står däremot i 

paritet till de svenska diplomen rörande ett manligt inträde i kloster, som alla utfärdades under 

1300 – talet.  

                                                 
82 Andersson, 2006, Sid. 295 – 303, 345 
83 Bilaga 1, Nr. 34 - 37 
84 Andersson, 2006, Sid. 336 
85 Andersson, 2006, Sid. 333 – 336, 339, 345 
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 3. 7 Brödraskap 
I de danska källorna har två upptagelser i brödraskap spårats, ett år 1183 och ett år 1344.86 

Under denna rubrik tillkommer dock en man som blev upptagen som tjänande broder i ett 

nunnekloster samt ett proventköp utfärdat av en man i ett munkkloster.87 Procentuellt sett 

utgör även denna grupp av diplom rörande män och kloster 10 %, men endast 5 % kan räknas 

som upptagelse i ett brödraskap. Tre av fyra diplom är utfärdade under 1300 – talet och ett år 

1183.  

 

Andersson har i sitt primärmaterial funnit bevis för tretton män och fyra kvinnor (samtliga 

hustrur till upptagna män) ur olika samhällsklasser, som blivit upptagna i ett brödraskap, 

däribland kung Knut Eriksson.88 Den procentuella siffran är 18,5 %. Upptagelsen i ett 

brödraskap i Sverige är tidsmässigt mycket spridd, allt från det första utfärdade diplomet år 

1167 – 1185 till det sista utfärdat i mitten av 1300 – talet.  

 

Det totala antalet inträdande män i kloster i Danmark är tio stycken; fyra som inträdande 

munkar, två män som upptogs i ett brödraskap, tre män som köpte provent av ett kloster samt 

en man som upptogs som en tjänande broder i Sankta Clara nunnekloster i Roskilde.89 

Tillsammans utgör de män som på något sätt binder sig till ett kloster i ett diplom 20 % av det 

totala antalet behandlade danska diplom.  

 

Totalt finner Andersson åtta inträdande män eller pojkar. Tre regelrätta inträden som munkar, 

tre män som tillsammans med sin maka utfört ett proventköp för att trygga sin ålderdom samt 

två pojkar, troligtvis tjänstepojkar som medföljde en kvinna vid hennes inträde.90 Till dessa 

räknas de 13 män som upptog i ett brödraskap vid ett svenskt kloster. Spridningen på mäns 

förbindelser med kloster kan beskrivas som tidsmässigt spritt i båda de skandinaviska 

länderna, med upptagelse i brödraskap så tidigt som på sent 1100 – tal, ända fram till mitten 

av 1300 – talet. Procentuellt sett var upptagelse i ett brödraskap något mer utbrett i Sverige, 

men inträde som regelrätt munk var procentuellt högre i Danmark.  
 

                                                 
86 Bilaga 1, Nr. 38, 41 
87 Bilaga 1, Nr. 38 - 41 
88 Andersson, 2006, Sid. 368 – 369, 379 – 382  
89 Bilaga 1, Nr. 32 - 41 
90 Andersson, 2006, Sid. 333 – 336, 339, 345 
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Tabell 2. Det som donerades 
 
 1100-50 1151-

1200 
1201-
1250 

1251-
1300 

1301-
1350 

1351-
1400 
 

Gods   2 2 3 3 
Egendom  1  6   
Pengar    1 1  
1 Gård   1  6 2 
2 Gårdar      1 
3 Gårdar     4 1 
3 + 
gårdar 

      

Bondgård   1    
Tjänster     1  
Mölla     2  
Anges ej     3 3 
Andel i 
skog 

    1  

Estland     1  
 

3. 8 Donationernas storlek 
I tabellen ovan redovisas det som tillsammans med den inträdande individen donerades till 

klostret i fråga. I sex av de 41 diplomen kunde donationens storlek inte avgöras och får tills 

vidare lämnas. Donationens storlek skiftade kraftigt, allt ifrån en andel i en skog till det vid 

den tiden Danska Estland. Ofta angavs inte i den danska sammanfattningstexten den exakta 

storleken på donationen, utan benämndes i texten ofta som ”tillsammans med en räcka 

egendomar”.91 En mölla var i detta sammanhang troligtvis en kvarn, något som var mycket 

värdefullt på medeltiden.92 Donationer i form av gods, som får ses som en ”större” donation 

än donationer i form av gårdar. I två fall donerades penning istället för jordegendomar till 

klostret. Summorna var 200 mark penning och 400 mark penning, i båda fallen skulle 

summan ombesörja två inträdande individer.93 Andersson redovisar i hennes studie sju 

penningdonationer.94  

 

                                                 
91 Min översättning 
92Nationalencyklopedin på Internet: mölla, sydsvenskt ord för kvarn. 
[http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=m%F6lla&
btn_search=S%F6k+i+NE] (2008 – 01 - 17)  
93 Bilaga 1, Nr. 4, 10 
94 Andersson, 2006, Sid. 183 



 

26
 
 

I genomsnitt var donationerna relativt generösa. För att kunna donera gods, egendomar eller 

ett antal gårdar var utfärdaren förmodligen välbeställda och inom toppskiktet av samhället, 

vare sig om dessa män verkade var lokalt eller ”nationellt”. Dock ska det poängteras att de 

danska utfärdarna i vissa fall inte donerade inträdesdonationen vid samma tillfälle som 

inträdde i klostret skedde, något inte verkar ha förekommit i Sverige där samtliga donationer, 

av allt att döma skedde vid inträdet.  De danska donationerna verkar till storleken ha varit lika 

stora eller ibland större än de svenska inträdesdonationerna. Ett exempel på en stor donation 

ses vid änkan Elene Nielsdatters inträde i Sankta Klara kloster i Roskilde då hon förde med 

sig betydande jordegendomar till klostret, tre gods och lika många gårdar redovisas som 

donation.95 I alla fall av inträdande änkor ser vi i de danska källorna att de medföljande 

jorddonationerna är egendomar, gårdar och även gods.  

 

Utifrån en avläsning gällande hur stora jorddonationerna var drar Andersson liksom jag, 

slutsatsen att det endast var toppskiktet i aristokratin som hade råd att avstå en betydande 

jordegendom (ofta definierad som en curia, det vill säga en gård) till förmån för klostret som 

mottog den inträdande.96  

3. 9 Sammanfattning 
Antalet danska diplom ifrån 1100 – talet är endast tre till antalet, varav två dateringar är 

osäkra om de är från sent 1100 – tal eller tidigt 1200 – tal.97 Från 1200 – talet finner vi tio 

diplom (om vi exkluderar de två tidigare tveksamma diplomen). Diplomen ökar kraftigt i 

antal under 1300 – talet, hela 28 stycken av de 41 diplomen härrör ifrån detta århundrade. 

Detta kan ha en förklaring i att en bredare krets ur aristokratin hade tillförskaffat sig medel för 

att kunna göra en klosterdonation eller på annat sätt stödja den andliga sfären. Dessutom ser 

vi att den enda säkerställda förekommande borgaren, Jens Urmästare i Odense, donerar sina 

två döttrar till Dalum kloster. 98  

 

I diplomen finns 23 utfärdare som inte har kunnat definieras vid titel eller med kända 

adelsnamn och som får antas vara lokalt verkande aristokrati, vilket också till viss del speglar 

sig i storleken på donationerna.99 Detta följer även det mönster som visar sig i Anderssons 

studie, där hälften av inträdesdonationerna och de inträdande tillhörde den lokalt verkande 

                                                 
95 Bilaga 1, Nr. 31 
96 Andersson, 2006, Sid. 125, 141 
97 Bilaga 1, Nr. 25, 34 
98 Bilaga 1, Nr. 10 
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aristokratin. Vidare finner vi endast en borgare vid namn Jens Urmästare i Odense. 

Toppskiktet av aristokratin visade ett visst intresse av klosterdonationer och en släktings 

inträde i kloster, men inte i lika stor utsträckning som den förmodade lokalt verkande 

aristokratin.100 Detta baseras på antalet säkerställda aristokratier som verkade på riksnivå som 

redovisas i studien, 11 stycken. Två av dessa, Bengt Byg och Peder Grubbe af Stude var 

riddare, den sistnämnde var även riksråd. Utfärdare som verkade inom den andliga sfären var 

fyra till antalet, varav två av dessa, prosten Ingemar och Abbot Affe av Sorǿ, även inträdde i 

kloster.  

 

Undersökningen har även behandlat tre diplom som berört tre kungliga inträden (fyra om vi 

inkluderar Agnes syster Jutta, som förmodligen inträdde i klostret tillsammans med Agnes). 

Av dessa tre är två, Drottning Margretes donation till Vadstena kloster i form av Erik av 

Pommerns sexåriga lillasyster och junker Ottos inträde i den tyska Ordern, utfärdade under 

1300 – talet. Detta skiljer sig från Anderssons undersökning, där fyra av fem diplom rörande 

kungligt inträde i kloster är utfärdade på 1200 – talet.101  

 

Det totala antal förekommande kloster är i undersökningen nio nunnekloster och fem 

munkkonvent, vilket är i paritet med antalet undersökta kloster funna i Anderssons studie, där 

det redovisas nio nunnekloster och fyra munkkonvent. Dock är Anderssons studie grundat på 

92 stycken diplom, vilket är mer än dubbelt så många som förekommer i denna studie, 

nämligen 41 stycken. I både denna och Anderssons studie finns det ett fåtal kloster som tar 

emot merparten av de inträdande individerna. I det danska riket var Sankta Klara kloster det 

som mottog flest inträdande, tillsammans med Roskilde Sankt Agnes kloster. I det svenska 

riket var det nunnekloster som mottog flest inträdande individer Vårfruberga kloster.102 

 

                                                                                                                                                         
99”Dansk adel före 1700” [ http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/surnames.htm ] (2007-12-27) 
100 Andersson, 2006, Sid. 165 - 178 
101 DS 994, år 1289 donerar Kung Magnus sin dotter till Vreta kloster, DS 377 (387), 385, år 1250 inträder 
drottning Katarina samt en tjänarinna i Gudhems kloster, DS 814, år 1285 donerar ex drottningen Sofia en 
tjänarinna till Skänninge kloster, DS 4529, år 1350 donerar kung Magnus ”en rysk flickas” inträde i kloster, som 
troligtvis en av Magnus tjänarinnor.  
102 Andersson, 2006, Sid. 104 – 106, 116 – 117, 126 – 128, 143, 149 – 151, 272 – 275, 299, 307 – 309, 336, 370 
- 372 
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4. Kön, gåvor och samhällsstrukturer 
Följande kapitel utreder om hur och varför klosterdonationerna förekom i det danska riket 

under medeltiden. Kapitlet utreder även de sociala konsekvenser som utfärdarna erhöll av en 

donation till kloster samt om detta var annorlunda beroende på kön.  

 
Starka personliga band kunde också upprättas mellan en klosterinstitution och 
en aristokratisk släkt genom att en eller flera av släktmedlemmarna verkade i 
klostret som munk eller nunna.103 

 

Andersson menar att i fallen med ett kvinnligt inträde med medföljande donation, kan teckna 

en idealbild hur omständigheterna såg ut. Idealbilden ser ut som följer: en aristokratisk man 

donerar jord i samband med sin legitima dotters inträde som nunna i ett kloster. Variationer av 

denna idealbild är att donationerna skiftar i storlek, utfärdaren kan vara fadern tillsammans 

med modern och andra släktingar som tillsammans har fattar beslutet att donerar jord och en 

dotter/släkting. Den inträdandes relation med utfärdaren är i vissa fall syskon och ibland, i 

avsaknad av familjefader kan en änka, då ofta tillsammans med bröder eller andra släktingar, 

fatta beslutet att donera sin dotter samt jordegendomar till ett kloster.104 Följande diskussion 

både bekräftar, men också motsäger denna idealbild över inträdesdiplomen.  

4.1 En fader giver sin dotter 
De sociala konsekvenerna för en aristokratisk man när han valde att låta sin dotter, med 

medföljande jorddonation, inträda i kloster var trefaldig. För det första ökade hans sociala 

stauts och prestige, det vill säga sitt symboliska kapital, i den aristokratiska gemenskap i 

vilken han ingick, men också i hans hembygd (i fallet den lokalt verkande aristokratin 

sammanföll ofta dessa två grupper).105 För det andra vann den utfärdande parten ett utökat 

politiskt inflytande, då kyrkan under medeltiden räknades som en inflytelserik aktör på den 

politiska arenan.106 För det tredje ökade aristokraten sitt teologiska ekonomiska kapital.107 

                                                 
103 Andersson, 2006, Sid. 387 
104 Andersson, 2006, Sid. 101 – 114, Andersson menar i en tidigare publicering att påvemakten var emot bruket 
av inträdesdonationer i samband med ett klosterinträde, och detta motarbetades av påvemakten. Andersson, 
2003, Sid. 128 
105 Se Bourdieu, 1993, Sid. 22 – 63. Bourdieu diskuterar här begreppet hederskänsla, symboliskt kapital etcetera 
i en antropologisk text om berberfolk i Algeriet i mitten av 1900 – talet. Jag anser att paralleller kan dras mellan 
min studie och Bourdieus då de båda undersökta samhällena i hög grad var penninglösa.   
106 Andersson, 2006, Sid. 318 - 320 
107 Andersson, 2006, Sid. 414, 52 – 55, Arnould J. Bijsterveld uppmärksammande bland annat gåvoteorin 
funktion i samband med klosterdonationer. Det som aldrig i sammanhanget får glömmas är den andliga och 
religiösa betydelse, som genomsyrade den medeltida människans liv. 



 

29
 
 

De utfärdade diplomen under denna kategori visar på inbördes skillnader. Det tidigaste 

inträdesdiplomet är det Jakob Basse utfärdade år 1259. I det står det tydligt att de donerade 

godsen i Soderups intäkter ska tillfalla dottern Ingerd. Intäkterna ska täcka dotterns underhåll, 

mat och kläder, i klostret. I diplomet tillkännagivs inte om godset senare tillfallet Sankta 

Agnes kloster eller inte. När Langsom Baardsen lät sin dotter Kristine inträda i Sankta Klara 

kloster i Roskilde, donerade han till skillnad från Basse jordegendomar till klostret. Dock, 

som i fallet Basse, uttrycker Baardsen tydligt egendomens intäkter ska täcka dotterns behov 

av kläder och andra förnödenheter hon kunde tänkas ha innanför klostermurarna.108 

 

I diplomet utfärdat av Jakob Blaafod är det hans hustru Kristine som tar beslutet att skänka 

dottern Margrete, nunna i Sankta Klara kloster, en gård för att förse dottern med 

förnödenheter.109 I diplomet benämns dottern Margrete som nunna, vilket tyder på att hon vid 

ett tidigare tillfälle hade inträtt i klostret som nunna. Även i detta fall skedde upptagelsen i 

klostret före inträdesdonationen och inte i samband med den. Likheter med det typiska 

svenska fallet går dock att urskilja i den bemärkelsen att Jakob Blaafod i diplomet klargör att 

beslutet att bemyndiga sin hustru för att hon senare skulle kunna donera en gård till klostret, 

var ett beslut han hade fattat i samråd med sina släktingar.  

 

Att inträdesdonationen i vissa fall kom vid ett senare tillfälle än själva inträdet ser vi i 

diplomen där Jens Galen och Jakob Blaafods hustru Kristine var utfärdare. Jens Galen 

donerade gods i Träne till sin dotter Cecillie, som redan vid diplomets utfärdande var nunna 

vid Bosjö kloster. Donationen gick personligen till Cecillie, men efter hennes död skulle 

klostret få full äganderätt över godset.110 

 

När Olof, kallad Flemming, donerar en gård i Tvindelstrup till Sankta Klara kloster i Roskilde 

gör han det som pant för sin dotters upptagelse i klostret. Utifrån diplomet ser vi att gården 

senare samma år tillfaller klostret, inte dottern personligen. Samma mönster hittar vi i 

samband med Peder Grubbe av Studes dotter Elsefs inträde i Sankta Agnes kloster i Roskilde. 

Med dotterns följer även en gård som tillfaller klostret.111  

                                                 
108 Bilaga 1, Nr. 1, 3 
109 Bilaga 1, Nr. 5 
110 Bilaga 1, Nr. 9. Se även Bilaga 1, Nr. 8 
111 Bilaga 1, Nr. 6, 7 
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Det mest särskiljande inträdesdiplom är utfärdat av den inträdande själv, Kung Erik IIII 

Plogpennings dotter Agnes.112 Den 10 februari 1265 kungjorde hon att hon av egen fri vilja, i 

samråd med drottning Margrete, valde att inträda i dominikanerordens Sankta Agnes (danska 

Agnete) kloster i Roskilde med tillhörande jorddonation. Vid 1200 – talets mitt hade 

cistercienserna etablerat sig i hela Skandinavien medan dominikanorden var en relativt ny 

företeelse i Danmark när Agnes valde att inträda i ett av deras kloster. Att det absoluta 

toppskiktet i samhället valde att stödja de nyetablerade klostren följer Anderssons mönster.113  

 

Peder Saksesen är den enda som i samband med sina döttrars inträden i Sankta Klara kloster i 

Roskilde lovar klostret betalning i form av penning, närmare bestämt 200 mark penning. När 

diplomet utfärdades finns det dock inget som tyder på att inträdesdonationen medföljde vid 

detta tillfälle, utan kan snarare ses som ett löfte som skulle infrias någon gång i framtiden.114 

 

Andersson finner i sin studie en inträdesdonation i form av penning. Likheten mellan det 

danska exemplet och det svenska är penningdonationer är att dessa två män kan båda vara 

välbärgade borgare. Borgarna hade under medeltiden successivt stärkt sina ekonomiska och 

samhälleliga positioner. Detta i sin tur visade sig i inträdesdiplom till kloster i form av 

penningdonationer, samt att det inte längre bara var aristokratin som donerade egendom och 

individer till kloster, utan även borgare.115 

 

Två eventuella inträdesdiplom, som med säkerhet inte på olika sätt kunna definieras utifrån 

den danska sammanfattningen av diplomen gäller borgaren Jens Urmästare i Odenses döttrars 

inträde i Dalum kloster och det diplom Hagen Thygissen upprättade i samband med att han 

pantsatte sin gård vid Danstrop för sin dotter.116 I det första fallet utreder inte den danska 

sammanfattningstexten av diplomet om inträdet av Jens Urmästare döttrar hade någon 

medföljande donation. Den danska sammanfattningstexten redogör inte heller för till vilket 

kloster Thygissen pantsatte sin gård.  

                                                 
112 Bilaga 1, Nr. 2 
113 Andersson, 2006, Sid. 22, 165 – 178, Garner, 1968 
114 Bilaga 1, Nr. 4 Andersson har med säkerhet ett exempel på en faders inträdesdonation i form av penning. I 
hennes fall var fadern, en borgare, som placerade fyra systrar i sankta Klara konvent. Henrik, eller hans arvinge, 
hade rätt att lösa tillbaka den donerade ön mot pantsumman. DS 2404, Andersson, 2006, Sid. 142 - 147 
115Carelli, 2004, Sid. 45 - 47 Under tidig medeltid sågs inte den ökande ekonomiseringen som en kyrklig 
angelägenhet, utom i avseendet med räntor. Inom aristokratin fanns inte heller någon förståelse för den nya 
penningekonomin. De aristokratiska idealen låg i lokalt verkande former, knutna till jorden och kontrollen av 
människor i dess närhet, som genererade social makt. Denna syn på rikedom kom att förändras till att rikedom 
inte längre bara låg i omfattningen av jordegendomar, utan också i hur mycket penning man hade.  
116 Bilaga 1, Nr. 10, 11 
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4.2 En änka giver sin dotter 
Änkorna gav i egenskap av diplomets utfärdare, i avsaknad av deras avlidna män, gåvan i 

form av jord till det kloster som deras respektive döttrar är upptagna i. Dessa kvinnor, änkorna 

kan tänkas ha haft täta kontakter inom den ledande aristokratin i, då de i avsaknaden av 

mannen övertog mannens förmyndarskap och även mannens attribut, såsom kontroll och 

styrka i beslut.117  

 

Drottning Margrete var i allra högsta grad med rikets ledande aristokrati och även en kvinna 

med betydande makt. Året före Kalmarunionens tillkomst lät hon sin adoptivson kung Erik av 

Pommerns lillasyster inträda som nunna i Vadstena kloster. Detta inträde är unikt i flera 

avseenden. För det första är det, av diplomen att döma, drottning Margrete som utfärdar 

diplomet rörande Erik av Pommerns systers inträde i kloster. För det andra var systern bara 

sex år gammal då inträdet skedde, vilket var relativt ovanligt i hela Skandinavien. För det 

tredje rådfrågas påven i saken.118 

 

Det närmaste Andersson kommer i en jämförelse är när kung Magnus Ladulås låter en rysk 

tjänsteflicka inträda i Vårfruberga kloster.119 Skillnaden i börd är påfallande, i det danska 

fallet var flickan prinsessa och i det svenska fallet var flickan en kunglig tjänsteflicka. Dock 

kan hypotesen läggas fram att drottning Margrete, liksom kung Magnus, valde att låta en 

flicka inträda i kloster för att skapa ett band med klosterväsendet. I Magnus Ladulås fall 

handlar det förmodligen mer om att ha en personlig förbedjerska i klostret. Margrete styrdes 

troligtvis av en angelägenhet att skapa band med det svenska klosterväsendet då 

Kalmarunionen skulle stå till stånd bara året efter donationen. Diplomet är värt att utredas 

trots att det saknar uppgifter om en eventuell inträdesdonation, då de sociala motiven för 

donationen var så starka. Med Erik av Pommerns syster upprättades, som tidigare nämnts, 

personliga band till ett av de mest framstående klostren i Skandinavien vilket ökade de 

andliga banden till respektive enskilda klostret, men främst donatorns (Drottning Margrete) 

sociala kapital. Dessutom bar drottning Margrete på betydande ett betydande socialt kapital 

förankrat i hennes tydliga manliga attribut när hon fattar beslut och innehar en maktposition 

som var traditionellt manliga, vilket gjorde att drottning Margretes accepterades i den manliga 

kretsen.120 

                                                 
117 Hirdman, 2001, Sid. 59- 61, 65 – 67, 93, 123, 130 
118 Bilaga 1, Nr. 16 
119 DS 4529 
120 Hirdman, 2001, Sid. 65 - 67 
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4.3 En släkting giver sin kvinnliga släkting 
När en släkting valde att låta sin kvinnliga släkting inträda som nunna i kloster, såg 

förhållandena lite annorlunda ut än när en far eller mor donerade en dotter till kloster. Dessa 

inträdesdonationer var inbördes olika i förhållande till donationens omfattning, utfärdarens 

hierarkiska position inom aristokrati (som i sin tur bestämde hur mycket jord aristokraten i 

fråga hade tillgång till) samt relationen med den inträdande individen. Ju närmare släktband, 

desto generösare blev donation. När exempelvis en bror valde att låta en eller flera systrar 

inträda i kloster, gjorde han det ofta i egenskap av systrarnas förmyndare. Vid faderns 

bortgång eller frånvaro blev ofta den närmaste manlige släktingen (eller i sällsynta fall änkan) 

kvinnornas förmyndare. Donationernas storlek var förhållandevis generösa, då inte några 

stora skillnader från de diplom där en far eller mor var utfärdare inte går att belägga.121 

 

Ett inträdesdiplom av annorlunda art är det som Jakob Pedersen Spink utfärdade i samband 

med sin hustrus inträde i Sankta Klara kloster.122 En inträdesdonation gavs också i samband 

med hustruns inträde. Att en äkta make valde att låta sin fru inträda i kloster under hans 

levnadstid får ses som mycket ovanligt, då endast ett liknande diplom har gått att finna i de 

danska diplomen.123 I de svenska diplomen förekommer denna företeelse inte alls. Dock 

vidrörs möjligheten att det kan ha förekommit liknande fall, men Anderssons studie har inte 

lett till en identifikation av ett sådant fall.124 

 

År 1357 valde Eler och Hartvig Porsfeld att låta sin dotters döttrar Abele och Helene inträda i 

Dalum kloster.125 Spekulationerna runt detta diplom rör sig främst runt föräldrarnas frånvaro 

som utfärdare av diplomen. Den mest sannolika hypotesen är att föräldrarna båda hade 

avlidigt och att moders föräldrar hade blivit förmyndare över de båda flickorna. Då flickornas 

ålder vid inträdet inte går att utröna väcks ytterligare spekulationer om att denna donation var 

en donation av barn, i likhet med den Margrete gjorde till Vadstena kloster år 1396.126 I 

Skandinavien var det inte vanligt att låta barn inträda i kloster, men i detta fall är det 

sannolikt, då förmyndarna var av hög ålder. Det andra alternativet är det motsatta, att 

                                                 
121 Andersson, Sid. 152, 163 
122 Bilaga 1, Nr. 22 
123 Bilaga 1, Nr. 28 
124 Andersson, Sid. 292 
125 Bilaga 1, Nr. 21 
126 Bilaga 1, Nr. 16 
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flickorna i själva verket var kvinnor och förmyndarna, morföräldrarna, ansåg att en 

klostervistelse var ett fullgott alternativ till giftermål.127  

 

Det sista inträdesdiplomet att utredas under denna rubrik är det utfärdat av Magnus 

Bramszon.128 Släktskap mellan utfärdare och den inträdande går inte utifrån den danska texten 

att utläsa, vilket endast lämnar spekulationer. En möjlighet till denna donation är att Cecillia 

Gregersdotter kan ha varit Bramszons tjänarinna och att donationen är ett tack för ”lång och 

trogen tjänst”. I fall dessa spekulationer stämmer är detta det enda fall av donerande av 

tjänstefolk, något det finns fler exempel av i Sverige. Andersson menar att det ofta var 

aristokrater som lät tjänstefolk inträda i kloster, dels som en pension och dels för att i klostret 

få en personlig förbedjerska.129 

4.4 En kvinna i äktenskapet 
Generellt kan det antas att flickans förmyndare i många fall tog beslutet om hur hennes 

framtid skulle se ut. Om valet föll på världsligt äktenskap skulle vissa oskrivna lagar följas. 

Den allra viktigaste var hemgiften som flickan medförde till det nya boet. Storleken på 

hemgiften beslutades efter en muntlig överenskommelse och beskrivs som ett förskottsarv. 

Det skulle föras åter till föräldrahemmet när fadern dog så att fördelningen av arvet skulle 

kunna ske. Viktigt att poängtera är att hemgiften var kvinnans privata egendom, men hennes 

förmyndare (före äktenskap fadern och efter äktenskapet var det maken) förvaltade den. Det 

betydde att maken hade rätt att disponera jorden, men ägde den inte. När äktenskapet var 

legitimt gav maken sin brud en morgongåva som skulle fungera som en slags änkepension. 

Som änka var kvinnan sin egen förmyndare och kunde då för första gången fritt disponera 

sina jordegendomar. I Sverige blev kvinnan inte lottlös när föräldrarna gick bort då kvinnan 

ärvde hälften av det som mannen, ofta kvinnans bror, ärvde av sina föräldrar.130  

 

Under medeltiden byggdes många allianser runt äktenskapet. I många fall var det runt detta 

fenomen som vänskapsförhållanden och allianser bildades. Det danska alliansbildandet via 

äktenskap utgör ett bra exempel. Drottning Margrete var en sällan skådad alliansskapare i 

Danmark under en period av trettio år (1104 – 1134), men med hennes bortgång fallerade alla 

äktenskapsallianser skapade av Margrete för att bibehålla freden och inbördeskrig utbröt. Här 

                                                 
127 Andersson, 2006, Sid. 210 - 215 
128 Bilaga 1, Nr. 20 
129 Andersson, 2006, Sid. 305 - 307 
130 Andersson, 2006, Sid. 189 – 194, 215 
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kan kvinnornas och döttrarnas politiska funktion, oftast dock i form av politisk spelbricka, 

inte nog betonas.131 Gåvan i form av en dotter ansågs som den allra mest prestigefyllda av de 

alla. Äktenskapets funktion var, enligt den franske socialantropologen Claude Lévi – Strauss, 

att skapa släktskap mellan olika grupper av män och således även sociala, ekonomisk och 

politiska band mellan dessa grupper. Äktenskapet fungerade som en medlare av gåvan.132 

Således var äktenskapsalliansernas grundläggande funktion att bekräfta det medeltida 

samhällets juridiska, ekonomiska och sociala (politiska) ordning.133 

 

Med äktenskapets alla fördelar är det svårt att tänka sig att någon aristokratisk man valde att 

låta sin dotter inträda i kloster. Det främsta motiv, förutom vinsten i form av social prestige 

och teologisk ekonomi som har framlagts är den att klosterinträde var billigare än ett 

världsligt äktenskap.  

 

Att gå i kloster har av medeltidsforskare, som exempelvis Eileen Powers, betraktats som ett 

”billigare” alternativ för den aristokratiske mannen än äktenskap. Detta grundas på att då 

dottern donerades till kloster behövdes inte någon hemgift betalas ut. Av två anledningar 

stämmer detta resonemang inte in i denna studie. Den första är att flertalet av dessa forskare 

har undersökt förhållande i Europa, bland annat i Frankrike, där arvet efter en avliden fader 

går oavkortat till den äldste sonen. I det feodala Frankrike, där endast den äldste sonen fick 

ärva, betydde det att äktenskapsalternativen för aristokratiska unga män och kvinnor 

begränsades och således framstod klostret som ett klarare alternativ även för söner.134 

Döttrarna blev utan arv, vilket inte stämmer med förhållandena vare sig i Danmark eller 

Sverige, där döttrarna ärvde hälften av det som sönerna gjorde. Den andra anledningen är att 

inträdesdonationen inte med säkerhet kan fastställas som mindre omfattande än hemgiften.135 

Av dessa anledningar kan den jämförande diskussionen om de eventuella skillnaderna i 

omfattning gällande döttrars hemgift eller inträdesdonationer för danskt såväl som svenskt 

vidkommande anses vara fruktlösa. 

 

Att sätta äktenskapen i ett motsatsförhållande till inträde i klosterväsendet låter sig i denna 

studie inte riktigt göras. Ett klosterinträde handlade om andra saker och hade en egen 

                                                 
131 Hermansson, 2000, Sid. 46 – 47, 172 - 186 
132 Lévi – Strauss, 1969 (1949) 
133 Andersson, 2006, Sid. 199 - 201 
134 Andersson, 2006, Sid. 390- 391 
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dragningskraft; sociala band knöt med en annan sfär än ett äktenskap gjorde.136 Ytterligare en 

invändning mot detta resonemang är att de förväntade sociala gengåvorna inte här tas med i 

beräkning, något som var av stor vikt i beslutet att låta sin dotter inträda i kloster, då 

utfärdaren ökade sitt symboliska kapital.137 Jämförelsen blir även  ointressant då 

inträdesdonationen ska förstås som en del av den inträdande kvinnans arvsandel, utbetalad ”i 

förskott”. Vidare bekräftade snarare än utmanade  ett kvinnligt klosterinträde den rådande 

principen om kvinnans underordnande.138 Klostret, precis som äktenskapet, bibehöll de 

medeltida könsrelaterade maktförhållandena gällande arv, ekonomi, förmyndarskap och 

jordägande.139 Dessa medeltida maktförhållandena visa praktiskt Hirdmans isärhållande av 

könen och att mannen ses som normen.140 

 

Till skillnad från ovanstående diskussion om äktenskapet, där dispositionsrätten övergick till 

den nya förmyndaren men jorden fortfarande i släktens händer, övergick, när en dotter 

inträdde i kloster inträdesdonationen till klostret med full dispositions- och äganderätt. Den 

förmodade ”förmyndaren” blev då med abbedissan eller priorn, då dessa var de som 

ansvarade för nunnans privata ägande och ansvarade även för ”utportioneringen” av 

ägodelarna.141  

4.5 En änka inträder själv i kloster 
Åldrandets sociala konsekvenser gällande exempelvis makt och prestige var i hög 

utsträckning könsrelaterad och var gällande i både Sverige och Danmark. Detta betyder, i 

förlängningen, att åldrande hade olika konsekvenser för de båda könen. Kvinnornas status 

ökade ju länge de levde, framförallt som änkor, då de för första gången i livet styrde över sitt 

eget liv, utan en förmyndare. Dessutom hade änkor fler ”manliga” egenskaper och deras 

faktiska och sociala makt ökade i egenskap av änka och inträdde som änka för första gången 

till viss del i mannens sfär. För männen betydde åldrandet det motsatta, det vill säga att ju 

äldre en man blev, desto mindre social makt och prestige erhöll han. Vidare fick männen 

”kvinnliga” attribut, som  fysisk och psykisk svaghet.142  

                                                                                                                                                         
135 Andersson, 2006, Sid. 203 – 210, Porskrog & Madsen, 1999, Sid. 89, för vidare information om 
inträdesdonationer se exempelvis Power, 1922, Cooke, 1990 
136 Andersson, 2006, Sid. 235 - 242 
137 Se Bourdieu, 1993, Sid. 22 - 63 
138 Hirdman, 2001, Sid. 59- 61, 65 – 67, 93, 123 
139 Andersson, 2006, Sid. 320, 323 
140 Hirdman, 2001, Sid. 59 - 67 
141 Andersson, 2006, Sid. 220 – 232, Se exempelvis: DD 2: 9 Nr. 212 utfärdat den 14 september 1325 
142 Hirdman, 2001, Sid. 65 -67  
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Änkor och döttrar inträdde i kloster av olika anledningar och således fyllde klostren olika 

funktioner för de olika åldersgrupperna. När en dotter placerades i kloster handlade det i 

första hand om social prestige åt fadern och i förlängningen släkten, men när en änka valde att 

placera sig själv i kloster handlade det i första hand om en trygg, säkrad och bekväm 

ålderdom. En änkas inträdesdonation kan med stor sannolikhet likställas med ett proventköp. 

Ett provent, till skillnad från en inträdesdonation, var en överenskommelse mellan kloster och 

köpare. En dotters inträdesdonation var en gåva till klostret som skapade starka och bestående 

band mellan den donerande parten och klostret, och i förlängningen Gud.143 Ett proventköp 

handlade alltså inte första hand om att utöka sitt symboliska kapital när man som änka valde 

att inträda i kloster. I hög utsträckning kan det sägas vara gällande att det var personliga 

behov som styrde ett inträde hellre än släktstrategier som ofta var grund till en dotters inträde 

i kloster.144  

 

Det äldsta diplom rör änkan Bodil Hemmingsdatters inträde i Nǽstved Sankt Peders kloster. 

Dateringen av detta inträdesdiplom är osäkert men är utfärdat någon gång mellan 1192 och 

1225. Anledningen till att dateringen nämns är att Hemmingsdatter är den enda änka som 

ensam väljer att inträda i ett munkkloster.145 En spekulation är att Hemmingsdatter hade, i 

egenskap av änka, tillförskaffat sig så många manliga attribut att hon inte längre i första hand 

sågs som kvinna.146 Ingenstans i Anderssons studie finns ett liknande fall, det är även unikt i 

de danska källorna och Hemmingsdatters inträde i ett munkkloster får ses som ett unikt fall.  

 

Esbern Vagnsen tillät sin hustru Gro inträda i kloster. Liknande drag hittar Jakob Pedersen 

Spink, där han vid sin hustru Lucies inträde donerade en brydegård.147 Anledningen till 

uppdelningen mellan de två diplom som till synes har mycket gemensamt, är att Esbern 

Vagnsens hustru Gro själv gav klostret sin inträdesdonation, något som i det andra fallet 

maken gör. Detta tyder på att det var Gros eget val att träda in i klostret, men inte som änka. 

Men med tanke på att Gro samma dag upprättar sitt testamente kan slutsatsen dras att de båda 

makarna var av relativt hög ålder. I Lucies fall pekar texten på att det var makens val att 

donera sin hustru till klostret då han utfärdade inträdesdiplomet. Det kan även tänkas att Lucie 

                                                 
143 Andersson, 2006, Sid. 295 – 305, 316 - 317 
144 Andersson, 2006, Sid. 269 – 276, 291 – 324  
145 Bilaga 1, Nr. 25 
146 Hirdman, 2001, Sid. 59 - 67 
147 Bilaga 1, Nr. 28, 22 
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själv ville inträda som nunna i kloster och maken beviljade detta då han ansvarade för 

inträdesdonationen.148 

 

En änka med stort inflytande över sin familj hittar vi i Niels Stallers änka Cecilie. 1268 

bestämde hon sig för att invigas i Sankta Klara kloster i Roskilde och skänkte en rad 

egendomar till klostret.149 Dessutom, i ett bekräftande diplom, kungör Cecilie att hon 

efterlämnar sina arvingar mer än vad plikten kräver av henne och slutligen i det tredje 

diplomet ger hon befogenhet till sina söner, med avsikten att de ska skänka sina egendomar i 

Hellevmagle till Roskilde Sankta Klara kloster. Cecilie, Niels Stallers änka, visar prov på att 

kvinnor som änkor hade mer befogenheter än vid någon annan tid i livet.  

 

Ett tydligt exempel på att en änkas inträde i kloster ofta handlade om ett köp, i vilket klostret 

fick jord och den inträdande fick social och ekonomisk försörjning resterande delen av livet är 

Ingeborg, Jens Lǽges änkas inträde i Vor Frue kloster i Roskilde.150 Villkoren var från 

Ingeborgs sida, att få underhåll och bostad i klostret samt en årlig själsmässa för henne och 

hennes släktingar och från klostrets sida stod villkoren i att Ingeborg skulle få en bekväm 

ålderdom.  

 

Befogenheten att bestämma över sin egen ekonomi inföll endast när kvinnan var änka och 

stod utan förmyndare. Tidigare i livet hade förmyndaren först varit fadern för att vid 

giftemålet övergå till att vara maken.Vidare valde äldre par ibland att tillsammans inträda i 

kloster, då handlade det om ett köp för att trygga ålderdomen, en social reträtt, hellre än en 

gåva i form av eget inträde och medföljande jord. I de flesta fall kan detta vara prov på en 

jämlikhet som inte påträffas i ett tidigare skede av livet, då en åldrig man hade förlorat sin 

sociala och faktiska makt samtidigt som en äldre kvinnas sociala och faktiskt makt ökade i 

takt med att hon blev äldre. 151 

 

De sociala följderna av åldradet för mannens del var det motsatta änkornas. I takt med att 

mannens maktbefogenheter minskade kan man säga att även hans kön ”blekande bort”. I och 

med detta blev även ett eventuellt klosterinträde ett alltmer reellt alternativ för den 

                                                 
148 Andersson, Sid. 305 - 307 
149 Bilaga 1, Nr. 27 
150 Bilaga 1, Nr. 30 
151 Andersson, 2006, Sid. 269 – 276, 291 - 295 
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aristokratiske mannen att dra sig tillbaka från samhället på ålderns höst.152 Detta stämmer väl 

överens med Yvonne Hirdmans hierarkiska/ diktonoma könsmodell; ju starkare manlig 

överordning, ju starkare var distinktionen mellan könen.153 Vidare spelade klostrets ”kön” var 

inte heller av stor betydelse när en åldrande man eller kvinna valde kloster att spendera 

ålderns höst på.  

4.6 Ett äldre par inträder i ett nunnekloster 
När ett äldre par valde att inviga sig tillsammans i ett kloster var det för att försäkra sig om att 

den i det äkta paret som överlevde den andre skulle ha rätt att välja om han eller hon ville 

inträda i klostret. På så sätt var ålderdomen tryggad för båda parter vad som än hände. En 

andra anledning för att använda sig av proventköp var för en bekväm och tryggad 

ålderdom.154 Att aristokrater valde att inträda på ålderns höst är ett mönster som återfinns i 

övriga Europa.155  

 

Ett annat sätt att försäkra sig om en gravplats där man önskade sig och/eller sona de synder 

som begåtts var att donera en gåva till klostrets altare eller systerskap. Den medföljande gåvan 

möjliggjorde att makarna upptogs i systerskapet (eller brödraskapet vid inträde i ett 

munkkloster) men kunde fysiskt fortsätta att leva i den sekulära världen.156 

 

För att till fullo kunna förstå nunneklostrenas funktion måste dessa jämföras och ställas till 

munkklostrena. Fanns det, som vi har sett i dessa delkapitel inträdesdonationer vid mäns 

inträde i kloster? Och vem utfärdade i så fall dessa? 

4.7 En man inträder i kloster 
Donationen i form av jord överläts inte till kloster i samma utsträckning vid mäns inträde som 

vid kvinnors. Dock förefaller det otroligt att en man vid ett inträde kunde komma tomhänt. 

Det troligaste är att de inträdande männen hade något annat att erbjuda klostret än gåvan i 

form av jord.157 Den inträdande munken hade tre alternativ att erbjuda klostret. För det första 

                                                 
152 Andersson, 2006, Sid. 295 – 305, 316 - 317 
153 Andersson, 2006, Sid. 362 – 367, Hirdman, 2001, Sid. 47 – 97 
154 DD 2: 10 Nr. 238 utfärdat den 8 september 1330, DD 3: 6 Nr. 400 utfärdat den 10 november 1363, DD 4: 6 
Nr. 131utfärdat den 13 augusti 1396 är diplom som inte med säkerhet kan kategoriseras som proventköp eller 
som en gåva testamenterat till klostret i fråga.  Ytterligare diplom som med säkerhet är ett proventköp; Bilaga 1, 
Nr. 39 
155 Andersson, 2006, Sid. 325 – 327 
156 Silber, 1995, Silber belyser den medeltida gåvans betoning på livet efter detta. Detta visade sig, enligt Silber, 
genom gåvor i form av donationer för avlidna släktingars själasörjelses skull, sin personliga frälsning eller 
skoning från skärselden. 
157 Andersson, 2006, Sid. 327 -  332 
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kunde en ekonomisk gåva i form av inträdesdonationen medföras vid ett inträde. För det andra 

kunde den inträdande munken erbjuda manuell arbetskraft på fälten. För det tredje kunde den 

inträdande munken erbjuda sina tjänster i form av teologisk kunskap. Den inträdande kvinnan 

hade däremot bara ett alternativ, gåvan i form av jorddonationen. Detta kan vara en förklaring 

till avsaknaden av manligt inträdande individers diplom, då det endast krävdes utfärdande av 

ett diplom vid en inträdesdonation i form av jord och en jordtransaktion skedde. Mannen hade 

som tidigare nämnts, i kraft av sitt kön, fler möjligheter att erbjuda klostret andra tjänster än 

jord. Om jord donerades till klostret vid ett munkinträde var det vanligast att den inträdande 

munken själv medförde en gåva i form av jord till klostret, i egenskap av både utfärdare och 

inträdande.158 

 

När det gäller inträde i ett kloster som tillhörde en tiggarorder, som i sitt regelverk förbjöd 

personligt eller kollektivt ägande, är avsaknaden av donationer i form av jord förklarlig. Där 

bidrog istället de inträdande med arbetskraft och intellektuell kunskap i form av teologisk 

utbildning. I cistercinserorden fanns däremot inget förbud mot kollektivt ägande och klostrens 

var, till skillnad från tiggarordnarna, agrart baserade. Dock kunde en inträdande bidra med 

hjälp att odla marken och i dessa fall behövdes inte juridiska dokument upprättas.159 

 

Den största donationen vid ett inträde i ett munkkloster står kung Valdemar IIII Atterdags 

bror, junker Otto för. Vid sitt inträde i den Tyska Ordern, johannitorden, skänkte han även 

klostret 19 000 mark lödigt silver. Denna enorma summa pengar fick junker Otto när han 

sålde sin arvsrätt över hertigdömet Estland till, efter vad som kan utläsas ur diplomet, den 

Tyska Ordern. Anledningen till att Otto inte bara skänkte hertigdömet, utan tvingades sälja 

rätten till hertigdömet till den Tyska Ordern går att utläsa i ett bekräftande diplom utfärdat av 

kung Valdemar IIII Atterdag.  Han menar att överföringen av Estland berör honom och 

därmed hela det danska riket och måste således godkännas av honom. Estlands invånare blir i 

och med övergången lösta ur deras ”troskapsförpliktelser” gentemot junker Otto. Även påve 

Clements VI meddelas om omständigheterna runt junker Ottos inträde i den Tyska Orden.160  

 

Detta är det enda exempel på en manlig kunglighet som inträder i kloster. Av 

omständigheterna att döma är det svårt att utläsa om inträdet skedde av fri vilja från junker 

                                                 
158 Andersson, 2006, Sid. 333 – 336, 339, 345 
159 Andersson, 2006, Sid. 327 -  332 
160 Bilaga 1, Nr. 37 
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Ottos sida eller om det var ett påtvingat inträde av hans bror, kung Valdemar IIII Atterdag. 

Några liknande diplom går inte att hitta i det svenska samhället, då de enda kungliga inträdena 

berörde kvinnliga inträden i kloster.161 Detta inträdesdiplom utgör även en avvikelse från den 

tidigare presenterade normen angående kungliga donationer till kloster. Det gäller 

tidsaspekten. De tre diplom som rör junker Ottos inträde i den Tyska Ordern utfärdades 

mellan åren 1346 – 47. Det betyder att detta är ett särfall som skiljer sig från det tidigare 

etablerade mönstret att kungligheter ofta i hög grad var involverade i klostergrundande och i 

etableringsfasen av klosterbyggnationen, men att det kungliga intresset för personlig 

involvering i kloster svalnade markant. Faktum är att en man av kunglig börd invigdes i 

kloster så sent som i mitten av 1300 – talet inte kan ses som annat än ett unikt fall.  

 

Nästa inträdesdiplom är utfärdat av en prost på Lolland vid namn Ingemar.162 Vid sitt inträde i 

Sankta Peders kloster medförde han även gods. Det verkar här som Ingemar medförde två 

gåvor till klostret, då han benämns som prost kan slutsatsen dras att han även hade teologisk 

utbildning. Det förefaller högt osannolikt att Ingemars uppgifter i klostret skulle vara några 

andra än de som utförs av en präst. Om vi följer Anderssons resonemang skulle Ingemar, i 

egenskap av att vara prost, inte behövt med sitt inträde medföra en gåva i form av jord.163  

 

Ett inträdesdiplom som inte följer samma mönster är Peder Esbernsens inträde som munk i 

Ǽbelholt kloster.164 I inträdesdiplomet går det inte att utläsa vilket yrke Esbernsen hade eller 

ens om han var aristokrat, varken lokalt verkande eller på riksnivå. Således följer detta diplom 

det Anderssons resonemang med gåva i form av jord då tjänster i form av teologiskt kunnande 

eller manuellt arbete inte nämns i inträdesdiplomet. Dock måste det påpekas att detta är och 

förblir spekulationer. Esbernsen kunde mycket väl ha inträtt i klostret som en manuellt 

arbetande broder, men då förefaller den medföljande jorddonationen vara överflödig.165  

 

Abboten i Sorǿ kloster, Affe, var en man av hög social rang, då han som den högst 

beslutsfattande mannen i ett av Danmarks mest inflytelsefulla kloster hade goda kontakter 

med både påve och kung. Affes inträde, tillsammans med junker Ottos inträde i kloster skiljer 

                                                 
161 Andersson, 2006, Sid. 119, 276, (315) 
162 Bilaga 1, Nr. 34 
163 Andersson, 2006, Sid. 327 -  332 
164 Bilaga 1, Nr. 36 
165 Niels Kiste togs upp som arbetande munk i Sankta Klara kloster i Roskilde. Se Bilaga 1, Nr. 40. Den 
arbetande munkars huvudsyssla i kloster var att jordbruksarbete, något aristokratiska män betalde andra att göra. 
Detta leder till slutsatsen att Niels inte var av aristokratisk börd.  
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sig från de behandlade munkinträden i Anderssons studie, då dessa två män tillhörde det 

absoluta toppskiktet av det danska samhället. De andra två inträden som behandlas i denna 

studie, Peder Esbernsens och prosten på Lolland Ingemars inträden, har mer likheter med de 

fall som Andersson behandlar i sin studie då de inte kan slutas till den aristokratiska sfären. 

En man donerades av sina föräldrar till ett kloster med medföljande donation i ett svenskt 

diplom. Andersson lägger extra mycket fokus på detta inträde, då den inträdande pojkens 

föräldrar var borgare och även utfärdare.166 Peder Esbernsens klasstillhörighet går inte av 

diplomet att utläsa och Ingemar var som redan nämnts prost. Om Esbernsen hade varit av hög 

börd torde detta ha nämnts i inträdesdiplomet.  

 

Med tanke på antalet munkkloster är det försvinnande låga antal inträdande munkar 

anmärkningsvärt. Detta kan inte förklaras av slumpmässigt bortfall, utan har bakomliggande 

orsaker. Dessutom speglas dessa få manliga inträdande i ljuset av de tidigare behandlande 

inträdande nunnorna, som till antalet är betydligt fler. De kvinnliga inträdena kan vara en del 

av att förklara frånvaron av de manliga inträdena. Denna frånvaro förklarar aristokratins 

förhållande och värderingar och, i förlängningen, aristokratins könsordning.167 

4.8 Brödraskap 
Enskilda personer upptogs i så kallade brödragemenskaper.168 De som var upptagna i ett 

brödraskap kunde verka inom den andliga såväl som den världsliga sfären av samhället. 

Genom brödraskapet knöts viktiga kontakter mellan dessa sfärer samt mellan enskilda 

personer. Den sekulära medlemmen fick del av den andliga världen i form av böner, mässor 

för sin, och familjens, själ samt en gravplats inne i kyrkan eller klosterkyrkan. I regel gavs 

även en gåva till klostret i form av en jorddonation i samband med upptagelsen i ett 

brödraskap. Detta betydde att man kom närmare Gud i ett brödraskap, men kunde samtidigt 

fortsätta att leva och verka i den sekulära världen.169 Detta resonemang för även den israeliska 

Ilana F Silber, som belyser den medeltida gåvans betoning på livet efter detta. Gåvorna till 

kloster, i form av donationer för avlidna släktingars själasörjelses skull, sin personliga 

frälsning eller skoning från skärselden. Att bli upptagen i ett brödraskap bekräftade detta 

                                                 
166 Andersson, 2006, Sid. 336 - 339 
167 Andersson, 2006, Sid. 325 – 327, 345, Se även kapitel 4. 9 
168 Bilaga 1, Nr. 38, 41 
169 Andersson, 2006, Sid. 368 – 369, 379 – 382 
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medeltida synsätt där livet efter detta var högst närvarande i de avlidas själars ständiga 

närvaro.170 

  

Andersson påpekar det faktum att man i hennes studie finner ett högre antal män (och 

kvinnor) som blev upptagna i brödraskap än de som blev upptagna i kloster som regelrätta 

munkar visar på flera saker. Dels att brödraskapet som organisation i sig förklarar de 

förhållandevis få manliga, permanenta inträdena i kloster då aristokratier respekterade den 

kyrkliga organisationen, men var inte själv beredd att inträda som munk i ett konvent.171 

Denna slutsats kan inte dras utifrån de danska källorna. Bara det faktum att de regelrätta 

inträdande munkarnas inträdesdiplom översteg de som behandlar de som upptas i ett 

brödraskap talar emot att mönstret i Sverige även går att applicera på det danska medeltida 

samhället.  

4.9 Det medeltida riddaridealet. 
Att på ett enhetligt vis definiera ett mans – eller  kvinnoideal under medeltiden går inte att 

göra. Däremot går generella drag att urskilja. Det mest utmärkande draget var att aristokrater 

sällan arbetade med sina egna händer. Aristokratens materiella rikedomar grundades tvärtom 

på att andra arbetade åt dem. Värt att notera att detta föll väl tillsammans med den rådande 

världsföreställningen grundat på tre kategorier av män: de som bad, de som krigade och de 

som arbetade. Aristokratiska män tillhörde den grupp som krigade och därför var det i det 

närmaste otänkbart för en aristokratisk man att inträda i kloster som arbetande munk, vilket 

stödjer resultaten även i denna studie. Junker Ottos inträde i den Tyska Orden ses som 

undantaget som bekräftar regeln (det är föga troligt att junker Otto utförde manuellt arbete 

innanför klostrets väggar). Riddaridealet bibehålls då den Tyska Ordern var en riddarorder, 

vars ideal till viss del utgjordes av det medeltida höviska riddaridealet, grundat på tapperhet 

och duglighet i strid. Ridderskapet var uppskattat även inom den höviska kulturen och 

flertalet hertigar och furstar lät sig avbildas till hästs iförda lans, svärd och sköld, riddarens 

attribut.172  

 

Det förhållande som gör sig gällande både för svenskt och danskt vidkommande är, som 

Andersson uttrycker det: 
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Behovet av att sätta en son eller själv gå i kloster var emellertid inte större än att 
endast ett nytt kloster grundades i riket.173 

 

Den medeltida aristokratens kyliga intresse för att upptas som munk i ett konvent kan ha en 

förklaring i behovet att manifestera sin manlighet gentemot andra grupper av män. Hirdman 

tillskriver den stereotypiske mannen vissa attribut som typiskt manliga. Till dessa hör 

exempelvis makt, kontroll och aggressivitet. Till det första hör makt över kvinnor, makten att 

kunna kontrollera dem.174 De typiska attributen för en munk, lydnad, fattigdom och kyskhet, 

gick stick i stäv med rådande mandomsideal, där en krigare var sin egen man, ägde betydande 

egendomar och i det höviska idealet dyrkade kvinnan. Han skulle vidare kunna bruka svärdet 

och kännetecknades av karaktärsdrag som makt, kontroll och aggressivitet.175 Dock uttryckte 

munken sin manlighet genom att i strid använda pennan i som svärd, både för att mäkla fred 

och strida. Abboten uttryckte faderskänslor för de yngre munkarna och att ordna ett drägligt 

liv för dessa ansågs vara abbotens främsta uppgift. På så sätt behöll i alla fall abboten det mest 

framträdande manliga draget, att sörja för sin ”flock”.176 

 

På flera sätt skiljer sig idealen för dem som krigade och de som bad, som munkarna tillhörde, 

men det fanns också gemensamma element, främst utagerade i riddarordnar. Dessa ordnar, 

menade man, förenade munkens kamp mot synd med den världsliga stridsmannens kamp och 

de blev ”Kristi krigare”. Dock var de regelrätta munkarnas vardag en annorlunda, exempelvis 

fanns det innanför klostrets murar ett förbud mot att bära vapen, något som definierade den 

aristokratiska mannen, såväl som den arbetande mannen.177 

 

Den ’fredlige munken’ stod ideologiskt i stark kontrast till den ’krigiske 
riddaren’.178 

 

Ytterligare en skillnad mellan riddaridealet och munkidealet var rätten att äga jord. Riddaren 

hade rätt att rätt att äga jord, vilket var i stark motsättning till munkarnas fattigdomsideal och 

således utmanades, teoretiskt, mannens rättigheter till att äga jord.179 Tanken på att utföra 

manuellt arbete i sitt dagliga liv i konventet var otänkbart för den aristokratiske mannen. Det 

                                                 
173 Andersson, 2006, Sid. 362 
174 Hirdman, 2001, Sid. 93 
175 Damsholt, 2004, Sid. 124 Se även Hirdman, 2001, Sid. 47 -51, 61  
176 Damsholt, 2004, Sid. 132, 138 
177 Andersson, 2006, Sid. 351 - 354 
178 Andersson, 2006, Sid. 352 
179 Andersson, 2006, Sid. 351 – 355 
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skulle för den aristokratiska mannen ha inneburit ett närmande bönders uppgifter, och i 

förlängningen att den annars så skarpa gränsen mellan aristokrater och bönder skulle suddas 

ut. Slutsatsen är att aristokratens nekande till att inträda som munk i kloster inte bara innebar 

ett befästande av sin manlighet utan också ett befästande av sin klasstillhörighet. När man 

som aristokrat välja att inträda i kloster utmanade han normer som var särskiljande för både 

sin klass och sitt kön.180 

 

Trots riddaridealets utbredning i de aristokratiska kretsarna var det dyrt att vara riddare. Vissa 

män av hög börd såg andra möjligheter till socialt avancemang genom en prästutbildning, som 

hade stor inverkan på samhället och gärna utomlands. För den aristokratiske mannen fanns det 

således flera vägar att gå om de ville göra karriär inom den andliga sfären. De kunde väja att 

inträda i kloster som munk, primärt i riddarordnar som stämde väl överens med aristokratins 

ideal, eller att inträda i kloster som präst. Vidare kunde de välja att verka som en sekulär präst 

och då fanns större chanser till avancemang till högre andliga positioner, som domprost eller 

biskop, dessutom behövde aristokraten då inte göra avkall på sina egendomar.181 

 

                                                 
180 Andersson, 2006, Sid. 366 – 367, Se även Hirdman, 2001, Sid. 93, 123 
181 Andersson, 2006, Sid. 355 - 360 
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5. Slutdiskussion 
Uppsatsen har redogjort för klosterinträden i det medeltida Danmark. Studien har behandlat 

utfärdarnas sociala ställning och kön, de inträdandes sociala ställning och kön samt förändring 

i diplomen över tid. Vidare har de konsekvenser ett klosterinträde hade redovisats samt vad 

och hur mycket som donerades.  

 

De som främst gav klostret en gåva i form av en dotter, en kvinnlig släkting eller sig själv 

tillsammans med en inträdesdonation var den danska aristokratin. I ett tidigt skede av 

kristendomens introducerande visade kungamakten och toppskiktet av aristokratin ett stort 

intresse att stödja nya kloster. Danmark genomgick under denna period - från 1050 till 1100 – 

talets slut - radikala omvandlingar av sociala, ekonomiska, politiska och ideologier. 

Relationen mellan kloster och samhällets toppskikt präglades av ett ömsesidigt 

beroendeförhållande grundade i de gemensamma, grundläggande värderingarna vilket ledde 

till att klosterväsendet under medeltiden var en väl integrerad del av det danska samhället. 

Stödet kunde uttrycka sig i form av grundläggingsdonationer, inträdesdonationer i vilka både 

dotter och medföljande jordegendom betraktades som gåvan eller kungligt beskydd.  

 

Under 1300 – talet  var klosterdonationer förvisso fortfarande en angelägenhet för 

aristokratin, men under 1300 – talet var det den breda och alltmer hetrogena aristokratin som 

donerade gåvor och/eller döttrar till kloster. Dock ser vi nu ett begynnande intresse från rika 

borgare. En klosterdonation var ofta en ekonomiskt omfattande utgift och således hade bara 

de allra rikaste männen och kvinnorna i det danska samhället ekonomiska möjligheter att 

ekonomiskt stödja klosterväsendet. Omständigheterna kring den inträdande kvinnan var även 

de olika, såväl storleken på donationen som relationen mellan utfärdaren och den inträdande 

kvinnan. Den inträdande kvinnan var ofta av aristokratisk börd, eller en äkna. I de danska 

diplomen fanns det även, i högre grad än i de svenska, en representation av manligt inträdande 

individer.  

 

I kapitel tre redovisades studiens resultat i siffror. Där ser vi att antalet inträdesdiplom ökar 

från 1200 – talets mitt till slutåret för undersökningen, år 1400, vilket även gjorde sig gällande 

i de svenska källorna redovisade i Catharina Anderssons studie Kloster och aristokrati – 

nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt. Mer än hälften av de 

danska diplomen är utfärdade under 1300 – talet, vilket tyder på att en bredare krets av 
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befolkningen nu hade tillförskaffat sig medel att donerade jord samt en kvinna, sig själv eller 

en kvinnlig släkting till kloster. I källorna hittar vi både inträdanden ur kungafamiljen, det 

aristokratiska toppskiktet, den större gruppen lokalt verkande aristokrati samt två döttrar till 

en borgare. Vad beträffar de mottagande klostren utmärkte sig ett fåtal kloster i både de 

svenska och danska källorna som de primära respondenterna av inträdande individer och den 

medföljande donationen. 

 

De medföljande donationerna till kloster vid ett klosterinträde skiftade kraftigt i storlek. I 

diplomen hittades donationer i form av gods, gårdar, möllor (kvarnar), penning, en andel i en 

skog samt det danska Estland (som pantsattes för 19 000 marklödigt silver). Dessutom fanns 

det sju stycken donationer, alla donerade före år 1300, som i den danska 

sammanfattningstexten bara beskrivs som egendom, vilket gjorde storleken på donationen 

svår att avläsa. I ytterligare sex diplom kunde donationen inte fastställas i den danska 

sammanfattningstexten. Fram till år 1300 bestod donationerna till största del av gårdar, 

bondgårdar eller gods. Efter år 1300 framkommer donationer av mer skiftande art och alla 

typer av donationer är representerade i de danska källorna.  

 

I takt med att det danska samhällets struktur ändrades, ändrades även klosterdonationernas 

karaktär. Från att tidigare ha varit en del i samhällets sociala, ekonomiska och politiska 

struktur ändrades donationen och fick en mer renodlad religiös betydelse. Dessutom ändrades 

gåvans karaktär och kom ibland i form av pengar och mindre summor till många institutioner, 

hellre än en stor summa till en institution. Klosterinträden under den senare delen av 

medeltiden var ofta knuten till den enskilde personen och hans eller hennes möjligheter att 

positionera sig i samhället. Den danska utvecklingen av gåvans ändrade karaktär följer i stort 

det Europeiska mönstret, i denna studie stödd av Rosenthals resultat i en studie rörande det 

senmedeltida England.  

 

De tre första behandlade kategorierna av inträden (rubrikerna Fader giver dotter, Änka giver 

dotter och Släkting giver en kvinnlig släkting) döpte jag till ofrivilligt inträde i kloster, det vill 

säga när utfärdaren och den inträdande individen inte var samma person. Denna kategori stod 

för 53 % av de totala inträdande individerna i de danska källorna. De övriga 47 % av 

diplomen rör följdaktiligen de frivilliga inträdena, det vill säga då utfärdaren och den 

inträdande är samma person (eller när jag utifrån diplomet kunde utläsa en vilja hos den 
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inträdande att inträda i kloster). Denna kategori rörde proventköp, när en änka valde att 

inträda i kloster, munkinträden samt upptagelse i brödraskap. De män som gjorde sig synliga 

som inträdande i kloster i diplomen föll alla under kategorin frivilligt inträdande individer.  

 

Ett upptagande i ett klosters brödragemenskap var ytterligare ett alternativ till att knyta 

personliga band till kloster. Den sekulära medlemmen fick del av den andliga världen i form 

av böner, mässor för sin, och familjens, själ samt en gravplats inne i kyrkan eller 

klosterkyrkan och gav i gengäld en gåva till klostret i form av en jorddonation i samband med 

upptagelsen. Studien bekräftar Silber teori, som betonade de fördelar i livet efter detta som 

donationen generade samt gåvans betydelse som ett socialt fenomen. Detta betydde att man 

kom närmare Gud och knöt viktiga sekulära och andliga kontakter i ett brödraskap, men 

kunde samtidigt fortsätta att leva och verka i den sekulära världen.  

 

En änkas inträdesdonation kan med stor sannolikhet likställas med ett proventköp. Ett 

provent, till skillnad från en inträdesdonation, var en överenskommelse mellan kloster och 

köpare. I de danska diplomen återfinns även två par och en man som köper provent av ett 

kloster. Provent karaktäriserades som ett köp för en tjänst, till skillnad från en inträdande 

dotter, som ansågs vara en gåva.  

 

Enskilda personer ur det aristokratiska skiktet i samhället var beroende av att i andra 

aristokratiska individers ögon öka sitt andliga kapital och, i förlängningen, sitt totala 

symboliska kapital. I uppsatsen får detta resonemang stöd av Bourdieus teorier om symboliskt 

kapital och hedersbegreppet i ett samhälle som, liksom det danska tidigmedeltida samhället, 

styrdes utan en befintlig penningekonomi. Ett sätt för den danska aristokraten att öka sitt 

symboliska kapital var om en medlem ur släktkollektivet inträdde som nunna i kloster eller 

när en man tjänade kyrkan på annat sätt. Ett betydande totalt socialt kapital var en absolut 

nödvändighet för en individ eller släkts politiska maktsträvanden. Denna studie slutsatser 

bekräftades av Bijstervelds slutsatser av betydelsen av motgåvan som en del i ett kretslopp som 

befäste och skapade allianser och social ordning. Vidare gav diplomet, i kraft av dess 

offentliga karaktär, även donatorn social prestige och politisk makt. Dessutom var det en 

tydlig statusmarkör att ha en personlig förbedjerska i form av en dotter, släkting eller 

tjänarinna, i klostret.  
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Ytterligare en konsekvens av en klosterdonation och/eller ett klosterinträde var att aristokraten 

ökade sitt teologiska ekonomiska kapital, det vill säga i vinst i form av välsignelser,  ett 

närmande Gud samt gengåvor i livet i form av exempelvis goda skördar. Andersson 

sammanfattar detta begrepp i det latinska uttrycket: ”Do ut des – I give so that you will give.”   

 

Även med ett ganska tunt primärmaterial, kan vissa samhällstendenser i Danmark utläsas. 

Kvinnointräde i Danmark är en relativt utbredd företeelse, om än inte lika utbrett som i 

Sverige. En hypotes är att det danska samhället, till skillnad från det svenska, snabbare blev 

en del av den europeiska kulturen, vilket ledde till att aristokratiska män inte i lika stor 

utsträckning som svenska aristokratiska män, ökade sitt symboliska kapital genom en 

donation till kloster i form av en dotter eller en kvinnlig släkting. Vidare förefaller det att den 

danska aristokratin kunde gå fler vägar för att öka sitt teologiska ekonomiska och symboliska 

kapital. Exempelvis var deltagande i, eller stödjande av korståg ett mer utbrett fenomen i det 

danska samhället än det svenska. Riddarordnar och ett deltagande i ett korståg förenade 

kampen mot synden med den världsliga stridsmannens kamp. De blev ”Kristi krigare”. 

Korstågen bekräftade även i allra högsta grad det rådande riddaridealet, som i sin tur 

bekräftade det rådande mansidealet; att vara stark, kontrollerande och aggressiv. Mannen var 

normen som definierade en människa på medeltiden, vilket Hirdman menar även förekommer 

i nutid.  

 

De danska änkorna verkade med åren få mer manliga attribut. Hirdman menar att kvinnor som 

befinner sig i den manliga sfären, ”får” manliga attribut. Ju mer manliga attribut en kvinna 

skaffade sig, till exempel genom att på ett tydligare sätt verka som en man, desto större chans 

är det att de män som befinner sig inom denna sfär accepterar kvinnan som människa 

(mannen är normen för en människa). I det danska medeltida samhället var kvinnan som änka 

för första gången i sitt liv sin egen förmyndare. Detta ökade kvinnornas sociala kapital och 

faktiska maktställning i samhället. Det höga antalet inträdande och utfärdande kvinnor i de 

danska diplomen speglar detta.  

 

Kvinnor, och döttrars politiska funktion i det sekulära samhället var i form av spelbrickor i ett 

äktenskapspussel. Genom äktenskapsallianser upprätthölls redan befästa släktskap och 

vänskap mellan olika grupper av män och bildade sociala, ekonomisk och politiska band 

mellan dessa grupper. Gåvan i form av en dotter, menade Leví – Strauss, var det mest 
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prestigefyllda en man kunde ge en annan man och äktenskapets funktion var en ”medlare av 

gåvan”. Klostret, precis som äktenskapet bibehöll de maktförhållandena gällande arv, 

ekonomi, förmundarskap och jordägande och bekräftade snarare än utmandade det 

aristokratiska samhällets rådande makt – och könsstrukturer. I detta avseende spelade det 

mindre roll i vilket sorts äktenskap en dotter ingick i, andligt eller världsligt. Principen var i 

båda fallen kvinnans sociala underordnande.  Dock var klosterinträde inget andrahandsval till 

äktenskap, utan hade egna fördelar som äktenskapet inte hade.  

 

Uppsatsens huvudresultat pekar på att det danska medeltida samhället i större utsträckning än 

det svenska, främst brukade klosterdonationer och klosterinträden för att utöka sitt teologiska 

ekonomiska kapital. Det sociala kapitalet påverkades förvisso positivt om aristokrat valde att 

donera sin dotter, en kvinnlig släkting eller sig själv till ett kloster, men det fanns även andra 

vägar för den danske aristokraten att tillförskaffa sig symboliskt kapital. Att gåvoinstitutionen, 

som Mauss beskiver det, var ett kulturellt fenomen som på ett grundläggande plan ordnade 

samhällsordningen i ett samhälle utan utvecklad penningekonomi och institutionellt lagverk 

bekräftas i denna studie. Vidare var jorddonationer, framförallt i formen av en 

inträdesdonation ett sätt för den, i många fall, aristokratiske mannen att knyta personliga band 

med en synnerligen rik och mäktig institution, som det danska klosterväsendet var. Studien 

bekräftar även Hirdmans teorier om hur de samhälleliga makt – och genusrelationerna ordnas, 

där kvinnan är socialt underordnad mannen samt Anderssons teorier att gåvan på ett 

grundläggande plan hjälpte till att bibehålla den rådande samhälleliga makt – och 

genusrelationerna.  

 

Uppsatsen har ett nyhetsvärde i den danska medeltidsforskningen, då klosterdonationer i 

förhållande till gåvans funktion som upprätthållare av den rådande köns – och 

samhällsordningen inte tidigare uppmärksammats. Dessutom kan uppsatsen sättas i ett 

Europeiskt forskningsfält, vilket i denna bemärkelse gör uppsatsen till ett kompletterande 

verk. Det som hade varit intressant för vidare forskning att utreda, är en jämförelse med 

uppsatsens resultat gällande Danmark och övriga Europa. Var Danmark en del av den 

Europeiska kulturen till fullo, eller bara en mindre periferi del av världen än det som kom att 

bli Sverige?  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Diplomen översatta till Svenska 

Översättningen till svenska och numrering 1 – 41 är mina egna.  

 
Fader donerar dotter 
Nr. 1 

Till Sankta Anges kloster i Roskilde gav Jakob Basse år 1259 sin dotter Ingerd samt gods i 

Soderup. Intäkterna av godset skulle gå till dotterns underhåll i klostret. 
DD 2: 1, Nr. 239 utfärdat den 10 augusti 1259 

 

Nr. 2 

Kung Erik IIII Plogpennings (danska Plovpenning) dotter Anges förklarade den 10 februari 

1265 att hon, av egen fri vilja valde att inträda i dominikanerordens Sankta Agnes (danska 

Agnete) kloster i Roskilde. I samråd med drottning Margrete förklarade Agnes vidare att hon 

till klostret skänkte egendomar. Ytterligare inblick i Agnes klosterinträde får vi i ett diplom 

utfärdat av Kung Erik VI Menved. Han förklarade år 1296 att Agnes och hennes syster Jutta 

tillsammans inträdde i Sankta Anges kloster i Roskilde, men att de vid ett senare tillfälle 

utträdde. Anledningen till Erik VI Menved utfärdade diplomet om denna händelse var tvisten 

om jorden som kom att bli utträdets efterspel. Ytterligare ett diplom, utfärdat av drottning 

Margrete 1282, rör kungadöttrarnas inträde i Sankta Agnes kloster i Roskilde. Drottning 

Margrete bevittnar åter att det var av fri vilja som Anges och Jutta inträdde som nunnor i 

klostret. 
DD 2: 1 Nr: 418 Ytterligare diplom som rör Agnes och Juttas inträde och utträde är: D 2 bd. 1 Nr: 385 utfärdat 
den 30 juni 1263 i Orvieto, i vilket Påve Urban IV via bud meddelar kungadottern Agnes att hon har tillåtelse att 
grundlägga ett kloster i Roskilde stift, förmodligen det som sedermera va samma kloster som Agnes valde att 
träda in i. DD 2: 3 Nr: 51, utfärdat i Rostock den 4 december 1282, D2 bd. 4 Nr: 204 utfärdat den 15 mars 1296 i 
Roskilde, DD 2: 7 Nr. 309 utfärdat den 28 november 1315i Tranekǽr och DD 2:10 Nr. 5 utfärdat den 3 feb 1328 
i Ringsted.  I diplomen redogörs för till vem de gods som kungadöttrarna donerade till kloster i samband med 
deras inträde ska tillfalla nu efter utträdet. 
 

Nr. 3 

En man vid namn Langsom Baardsen donerade, tillsammans med sin dotter Kristine, 

jordegendomar i Levring till Sankta Klara kloster i Roskilde. Av egendomens intäkter skulle 

dottern hållas med kläder och andra förnödenheter hon kunde tänkas behöva. 



 

54
 
 

 DD 2: 2 Nr: 319, utfärdat omkring 1277 
Nr. 4 

Den enda inträdesdonation för en eller flera döttrar i penningform är från år 1291. Peder 

Saksesen lovade vid sina döttrars inträde i St. Klara kloster i Roskilde 200 mark penning som 

betalning för döttrarna. När diplomet utfärdades fanns det dock inget som tydde på att en 

inträdesdonation medföljde vid detta tillfälle, utan var snarare ett löfte som skulle infria någon 

gång i framtiden. 
DD 2: 4 Nr: 10 utfärdat före 29 april, 1291 i Roskilde 

 

Nr. 5 

År 1303 bevittnade Jakob Blaafod att han, med sina släktingars samtycke, bemyndigade sin 

fru Kristine till att skänka hennes gård i Jernløse till Sankta Klara kloster. Anledningen var för 

att gårdens intäkter skulle täcka dottern Margretes, nunna i klostret, förnödenheter och förse 

henne med kläder. Kristine gav, på Merløse häradsting, en man vid namn Jon Jyde fullmakt 

att skänka klostret gården i Jernløse. 
DD 2: 5, Nr. 265, 266, 267, utfärdade år 1303 (före 9 oktober) – 10 oktober, utfärdat vid Merløse häradsting. 

 

Nr. 6 

En man vid namn Olof, kallad Flemming, ger den 10 februari 1316 sin gård i Tvindelstrup till 

Roskilde Sankta Clara kloster. Gården är given i pant för sin dotter Cecilies upptagelse som 

nunna i klostret. Den 1 mars samma år träder övergången i laglig kraft och gården tillhör nu 

Sankta Klara kloster i Roskilde. 
DD 2: 7, Nr. 337, 355, utfärdade den 10 februari 1316 och den 1 mars 1316 i Roskilde 

 

Nr.7 

När Peder Grubbe af Studes dotter Elsef inträdde i Sankta Agnes (Agnete) kloster i Roskilde 

den 11 juli 1329, överlämnade fadern samtidigt en gård i Bjǽrge i Flakkebjerg härad till 

klostret.  
DD 2: 10, Nr. 131, utfärdat den 11 juli 1329 Samme Grubbe af Stude, i detta diplom med titeln riddare, skötte 
som arvinge efter herr Olof Flemming gods i Markslev. Godset hade testamenterats till Olof Flemmings dotter 
Cecilie, nunna i Sankta Klara kloster. Dock skulle godset tillfalla Sankta Klara klosters föreståndarinna vid 
Cecilies död. DD 2: 11 Nr. 78, utfärdat den 17 november 1333 vid Ringsted landsting. 
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Nr. 8 

Henrik von Brakel överlät, i samband med sina två döttrars inträde i Sankt Michaelis 

nunnekloster en mölla i Reval. Kung Valdemar IIII Atterdag bekräftar denna överlåtelse, samt 

fastslår Sankt Michaelis nunnekloster besittelserätten av St. Olof kyrka i Reval. 
DD 3: 2 Nr. 229 utfärdat den 25 januari 1346 i Reval 

 

Nr. 9 

Den 27 juni 1347 blev alla som befann sig på Gärds häradsting vittnen på att Jens Galen 

tillsköt gods i Träne till sin dotter Cecillie som var nunna i Bosjö kloster. Efter hennes död 

skulle godset tillfalla Bosjö kloster. Svenskt diplomatarium ger ytterligare uppgifter rörande 

Jens (eller Johannes) Galen hade ett flertal som bevittnade överföringen av godset till klostret, 

två av dessa var Magnus Gyting och Absalon Ryning. 

DD 3: 2, Nr. 364, utfärdat på Gärds häradsting den 27 juni 1347, DS 5450   

 

Nr. 10 

Ett diplom utfärdat den 12 april 1348 i Odense berättar att Helvig och Berta, Jens Urmästares 

i Odenses döttrar har invigts i Dalum kloster. Diplomets danska text återgiver inte om ett 

inträdesdiplom eller löfte om en donation vid senare tillfälle har utfärdats.  
DD 3: 3 Nr. 16 utfärdar den 12 april 1348 i Odense 

 

Nr. 11 

Det sista diplomet i detta kapitel utfärdades den 30 november 1398. I detta går det att utläsa 

att Hagen Thygissen har pantsatt sin gård vid Danstrop för sin dotter. Vad som däremot inte 

går att utläsa i detta diplom är till vilket kloster, om det överhuvudtaget är ett kloster Hagen 

pantsätter sin dotter till. 
DD 4: 6 Nr. 672 utfärdat den 30 november 1398 

 

En änka giver sin dotter 

Nr. 12 

Det första diplom som faller under denna kategori är utfärdat före den 9 augusti 1310. Däri 

klargör Cecilie, Jens Sjǽllandsfar den yngres änka, att hon ger sin dotters make Jon Thomsen 

fullmakt att skänka Sankta Anges kloster Roskilde två gårdar i Fakse och Tybjerg härader. 
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Detta till vederlag för att hennes döttrar Lunde och Cecilie hade blivit upptagna i klostret. I ett 

kompletterande diplom den 9 augusti 1310 ger Cecilie fullmakt till Uffe Jensen att på 

Tybjergs häradsting skänka ytterligare en gård till Sankta Anges kloster i Roskilde för sina 

döttrars inträde, denna gång i Fensmark. Samtidigt bekräftar Cecilie att det föregående 

diplomet fortfarande är gällande. 
DD 2: 6, Nr. 295 utfärdat före 9 augusti, 1310, DD 2: 6, Nr. 296 utfärdat den 9 augusti 1310 i Smidstrup. 

 

Nr.13 

Poul Jakobsens änka Bodil överlåter en gård i Sundbylille till Sankta Agnes kloster i Roskilde 

med anledning av hennes dotters upptagelse i samma kloster. 
DD 2: 8, Nr. 355 utfärdat den 10 juli 1321 

 

Nr. 14 

Vittnen på Själlands landsting den 19 oktober 1322 kunde höra kungörelsen att fru Edel, Niels 

Tindes änka, hade givit Sankta Agnes kloster i Roskilde jordegods i Ølsemagle og Lundby i 

gengäld för dotterns upptagelse i klostret. 
DD 2: 8, Nr. 450 Utfärdat den 19 oktober 1322 i Ringsted 

 

Nr. 15 

Lucia Akasdotter (Åkesdotter), änka efter Constantini Trugut, utfärdade ett diplom i vilket 

hon skänker två gårdar i Giershärad till Bosjö kloster, tillägnad sin dotter Botilla som var 

upptagen nunna i klostret. Efter dotterns död skulle de båda gårdarna tillfalla Bosjö kloster. 

Diplomet bevittnar även att Lucia Åkesdotter hade fyra personer som med sitt sigill 

validerade diplomet, men namn återges inte. 
DD 4: 2 Nr. 55 utfärdat den 24 augusti 1380 (och 1381) 

 

Nr. 16 

Ett kungligt diplom faller även in under denna kategori. Det första diplomet är utfärdat av 

drottning Margrete omkring år 1396 och mottagaren är påve Bonifacius IX. I det önskar 

drottning Margrete få dispens av påven att låta kung Erik av Pommerns syster inträda i 

Vadstena kloster, trots sin unga ålder. Samma år svarar Vadstena kloster att de har fått dispens 

att ta emot Erik av Pommerns sexåriga syster som nunna i klostret. Uppgifter om 

inträdesdonation saknas. 
DD 4 bd: 6 Nr. 244 utfärdat omkring 1396, DD 4: 6 Nr. 245 utfärdat omkring 1396 i Vadstena  
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Nr. 17 

Ähn dito för Elinǽ Gudsarxgotters Iöns Saxtorpz efferlefwerskas åth Bosiö 

closter uthgifne donations skrifft på trenne gårdar i Ryttmerlöf och Hariagers 

häradt liggiandes. Elenǽ Gudsärzdotter breef anlangandes henne hafwa gifwet 

før twenne sina dottras introduction i Bosiöö closter tre gardar i Rødmarlöf. 
DD 4: 7 Nr. 328 utfärdat den 24 juni 1400 eller 1401 i Bosjö 

 

Jens Saxtorps änka Elina donerade alltså tre gårdar belägna i Ryttmerlöf och Hariagers 

härader till Bosjö kloster. Orsaken till denna donation var en inträdesdonation för två av sina 

döttrars inträde i Bosjö kloster.  

 

En släkting giver sin kvinnliga släkting 
Nr. 18 

Ett bekräftande diplom utfärdas i april 1302. Peder Gjordsen förklarade att, han på Ramsø 

häradsting år 1295, överlät sin andel i skogen i Svenstrup till Sankta Klara kloster i Roskilde, 

i vilket hans systrar var nunnor. 
DD 2: 5 Nr. 195 utfärdat den 20 april 1302 i Roskilde 

 

Nr. 19 

Oluf Lunge, vars två systrar var nunnor i Sankta Klara kloster, erkänner att han är skyldig 

klostret 400 mark penning. I syfte att betala denna skuld pantsätter han tre gårdar och en 

mölla. 
DD 2: 5 Nr. 172 utfärdat den 13 februari 1302 i Roskilde 

 

Nr. 20 

Magnus Bramszon gav den 11 augusti 1347 sin sonson fullmakten att till Bosjö kloster donera 

en gård i Bökǽstorp i Hörgh socken. Räntan och tiondet för gården skulle tillfalla Cecillia 

Gregersdotter och efter hennes död skulle hela gården tillfalla klostret. Utifrån den danska 

texten går det inte ett eventuellt släktskap mellan Magnus Bramszon och Cecillia 

Gregersdotter. 

DD 3: 2 Nr. 375 utfärdat den 11 augusti 1347, DS 5470  
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Nr. 21 

Eler och Hartvig Porsfeld ingiver den 29 september 1357 sina två barnbarn, deras dotters 

döttrar Abele och Helene i Dalum kloster. 
DD 3: 5 Nr. 65 utfärdat den 29 september 1357 

 

Nr. 22 

Vid sin hustru Lucies inträde i Sankta Klara kloster i Roskilde donerar Jakob Pedersen Spink 

en brydegård i Kyringe till klostret. 
DD 3: 5 Nr. 345 utfärdat den 10 juli 1360 

 

Nr. 23 

Den 23 december 1383 bekräftar Anders Pedersen den donation som hans bedstemor (sv. 

mormor/farmor) Cecilie utfärdat till Agnete kloster i Roskilde. Cecilies donerade gods i Ishǿj 

som medgift för Anders systrar Edel och Marina. 
DD 4: 2 Nr. 405 utfärdat den 22 december 1383 

 

Nr. 24 

Diplom rörande Iahan (Johan) Bochz donation av gods till Bosjö kloster for sin systers till 

nunnerna intagande skull.  
DD 4: 3 Nr. 390 utfärdat den 4 maj 1388 i Århus 

 

En änka inträder själv i kloster  
Nr. 25 

Den första änka som väljer att ingiva sig själv i ett kloster är Bodil Hemmingsdatter, moder 

till prost Ingemar. Hon inträder i Nǽstved Sankt Peders kloster och skänker samma gods ”i en 

rǽkke landsbyer på Lolland” samt en huvudgård i Holsted på Själland mot att klostret sörjer 

för hennes dagliga förnödenheter. Dessutom skänker Bodil de godsen i Rettestrup och 

Svenstrup hon erhålligt efter sin son Niels död till Nǽstved St. Peders kloster då hon har 

avlidigt. 
DD 1: 3, del 1 Nr: 183 utfärdat den 12 april 1192 – 1225 Det är inte avgjort om det är Biskop av Roskilde Peder 
Sunesen eller hans efterträdare Peder Jakobsen som har beseglat brevet, därav den vida dateringsramen. DD 1: 3, 
del 1 Nr: 184 utfärdat 1192 – 1225 
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Nr. 26 

På pingstdagen år 1262 utfärdade fru Estrid Nielsdotter sitt testamente i vilket hon tillsköt allt 

sitt gods i Skåne till nunneklostret i Börringe. Dessutom får exempelvis Sankta Klara kloster i 

Roskilde samt en rad andra kloster och hospital och kyrkor dela på ytterligare arvegods från 

fru Estrid. Till sist tillkännager fru Estrid att hon inträder i Börringe nunnekloster med avsikt 

att stanna där livet ut. Diplomet sigillanter är ärkebiskop Jakob i Lund, ärkedjäknen Erland i 

Lund och herr Niels Øndesen. 
DD 2: 1 Nr: 355 utfärdat den 28 maj 1262 i Börringe, samt DS 811 

 

Nr. 27 

År 1268 utfärdades ett antal diplom rörande Niels Stallers (Nils Stallare) änka Cecilies 

upptagelse i Roskilde Sankta Klara kloster. I det första frånsäger sig Cecilie rätten till 

egendomar i Hellevmagle som hon kungör att hon har skänkt till klostret. Någon vecka senare 

utfärdare Cecilie ett inträdesdiplom i vilket hon förklarar att hon önskar inträda i ovan 

nämnda kloster, samt att hon ”giver sine arvinge mere gods, end loven forpligter hende til”. I 

ett tredje diplom bemyndigare Cecilie sina söner att skänka sina egendomar i Hellevmagle till 

Roskilde Sankta Klara kloster. 
DD 2: 2 Nr: 118 utfärdat den 9 oktober 1268 i Lund, DD 2: 2 Nr: 119 utfärdat den 21 okt. 1268 i Roskilde, DS 
861, DD 2: 2 Nr: 120 utfärdat den 21 okt. 1268 i Roskilde 

    

Nr. 28 

Esbern Vagnsens hustru Gro tillåts av sin make att inträda i Roskilde Sankta Klara kloster och 

att hon i samband med inträdet giver hon klostret en ”rǽkke ejendommer”. Samma dag 

upprättas Gros testamente.  
DD 2: 2 Nr: 121 utfärdat före 18 nov 1268, DD 2: 2 Nr: 123 utfärdat den 18 nov. 1268 i Roskilde 

 

Nr. 29 

Den 7 april 1325 bevittnar dominikanernas lektor Jens och Henrik Albertsens änka Margrete 

att Jens Sjǽllandsfar den Ǽldres dotter har avlagt klosterlöfte och inträtt i Sankta Agnes 

kloster i Roskilde. 
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DD 2: 9, Nr. 181 utfärdat den 7 april 1325 i Roskilde 

 

 

 

 

Nr. 30 

Jens Lǽges änka Ingeborg överförde sin gård med stenhus i sankt Olufs socken med undantag 

för en vedbod till priorinnan i Vor Frue kloster i Roskilde, som efter hennes död ska tillfalla 

klostret. I gengäld önskar Ingeborg få underhåll och bostad i klostret samt en årlig själsmässa 

för henne, hennes föräldrar och hennes man och barn.  
DD 4: 4 Nr. 145 utfärdat den 24 december 1389 i Roskilde 

Nr. 31 

Elene Nielsdatter änka efter riddaren herr Bent Byg ingiver sig själv i Roskilde Sankta Klara 

kloster. Anders Pedersen av Svanholm och hans fru Elisabeth förklarar att Elene inträtt i 

Sankta Klara kloster med släkt och vänners samtycke. När Elene inträdde i klostret övergick 

hennes gods i Strǿby, Bavelse, Stigsnǽs samt gårdar i Hyllinge, Regerup och Herlufmagle. 

Den 14 december samma år utfärdar drottning Margrete (Margareta) ett bekräftande diplom 

angående Elene Nielsdatters inträde i Roskilde Sankta Klara kloster samt inträdesdonationen. 
DD 4: 4 Nr. 476 utfärdat den 10 december 1391 i Roskilde, DD 4: 4 Nr. 474 utfärdat den 7 december 1391 i 
Hǿrsholm,  DD 4: 4 Nr. 482 utfärdat den 14 december 1391 i Roskilde 
 

Ett äldre par inträder i ett nunnekloster.  
Nr. 32 

Dekanen i Roskilde, Jakob Povlsen bevittnade år 1335 att Mogens och hans hustru Gunner låt 

uppta sig i Roskilde Klara klosters samfund. 
DD 2: 11 Nr. 242 utfärdat år 1335 

 

Nr. 33 

Prior Anders i Ø kloster samt konventet upptaget tillsammans Torkil Turesen och hans hustru 

Threiba i klostret.  
DD3: 4 Nr. 424 utfärdat den 25 februari 135(6 – 59) 

 

Manligt inträde med donation 
Nr. 34 
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När Ingemar, prost på Lolland, invigde sig i Sankt Peders kloster medförde han till klostret 

sina gods på Lolland och Själland, närmare bestämt huvudgårdar vid namn Ejeby och Ǿrerup. 
DD 1: 3, del 1 Nr: 186 utfärdat mellan åren 1192 – 1225 

 

 

 

Nr. 35 

Abboten Affe av Sorǿ förklarar att när han inträde i klostret även gav klostret en bondgård i 

Vemmelǿse till klosterbrödernas underhåll. 
DD 1: 6 Nr: 32 utfärdat mellan åren 1224 – 1227 

 

Nr. 36 

Den 29 juni år 1268 blev Peder Esbernsen upptagen i Ǽbelholt kloster som klosterbroder. 

Med sitt inträde följde jordegendomar i Herlev till samma kloster. 
DD 2: 2 Nr: 112 utfärdat den 29 juni 1268 i Ǽbelholt kloster 

 

Nr. 37 

År 1346 meddelade Kung Valdemar IIII Atterdag invånarna i Estland att hans bror, junker 

Otto, som Estland lyder under, ämnar inträda i den Tyska Ordens klostergemenskap 

(johannitorden). Med samtycke ifrån rikets främsta män har beslutet tagits att man avstått 

Estland till den Tyska Ordern och därmed löses invånarna ifrån deras ”troskapsförpliktelser”. 

Året efter meddelar kungen påve Clements VI att hans broder junker Otto har avlagt ett löfte 

om att inträde i den Tyska Ordern samt att han har skänk hertigdömet Estland, som enligt 

arvsrätt tillhört Otto, till samma order. Men samtidigt, som kungen förklarar det har Estland 

på vissa grunder som vidrör kungen och riket sålde Otto hertigdömet till den Tyska Ordern för 

19 000 mark lödigt silver. 
DD 3: 2 Nr. 269 utfärdat den 15 augusti 1346 i Kǿbenhavn, DD 3: 2 Nr. 361utfärdat den 24 juni 1347 i 

Kǿbenhavn, ytterligare ett diplom som rör junker Ottos inträde i den Tyska Ordern:  
”Kong Valdemar 4. Atterdag erklǽrer, at hertung Knud Porses sǿnner, junkerne Hågen og Knud, har overgivet 

alle deres krav på hertugdǿmmet Estland mod erstatning i hertugdǿmmet Holbǽck, og at salget af 

hertugdǿmmet til den tyske orden skal stå ved magt, uanset om kongens broder Otto ikke opfylder sit lǿfte om at 

intrǽde i denne.” DD 3: 2 Nr. 268 utfärdat den 15 augusti 1346 i Kǿbenhavn. 

 

Upptagelse i brödraskap och manligt proventköp 
Nr. 38 
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Furst Prizlavs son Knut förklarar i detta utfärdande att han har valt sin gravplats, Vor Frue 

Alter i kyrkan i Odense. Han skänker munkarna, som har upptagit honom i sitt brödraskap två 

tol (?) i Tandslet samt övriga jordegendomar och andra besuttna egendomar i Als, som Knut 

förklarat har tillhört honom denna dag. Dessa egendomar ska efter Knuts död övergå till 

munkarna. 
DD 1: 3, del 1 Nr: 116 utfärdat den 20 nov. 1183 

 

Nr. 39 

Jens Regensen, kallad Thott, förklarar att han skänker jord i Stora Ljungby till Ǽbelholt 

kloster för vilket han i gengäld förbehåller sig rätten til underhåll livet ut i klostret. 
DD 2: 5 Nr. 118 utfärdat den 5 maj 1300 

 

Nr. 40 

Sankta Clara kloster i Roskilde upptar Niels Kiste som lægbroder (tjänande broder och en 

klostermedlem som har lov att utföra profana, världsliga förrättningar och som hjälper 

munkarna) i klostret. 
DD 3: 1 Nr. 154 utfärdat den 13 mars 1341, för förklaring av ordet lægbroder användes: 
http://ordnet.dk/ods/opslag?opslag=l%E6gbroder&submit=S%F8g] (2007-12-10 kl. 10: 26) 

 

Nr. 41 

Jakob, biskop av Roskilde, bevittnar att när Tyge Brun och hans hustru inträdde i Clara 

klosters brödraskap skänkte Tyge Brun också allt sitt gods till klostret. 
DD 3: 2 Nr. 37 utfärdat den 14 april 1344 
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Bilaga 2. Kompletterande tabeller.  

Tabell 1. En fader giver sin dotter 
DD Datum och 

Ort 
Kloster/ konvent Antal 

inträden 
Donation Utfärdare/ 

donator 
2: 1  
Nr. 239 

10 augusti, 
1259 

Sankta 
Anges kloster  

1,  
Ingerd 

Gods i Soderup Jakob Basse
 

2: 1  
Nr. 418 

10 februari, 
1265 

Sankta Agnes 
(danska Agnete) 
Kloster i Roskilde 

1 (2)  
Agnes 
Eventuellt 
hennes 
syster Jutta 

egendomar Prinsessan 
Agnes 
(Drottning 
Margrete 
var vittne) 

2: 2  
Nr. 319 

Omkring år 
1277 

Sankta Klara 
kloster i Roskilde 

1,  
Kristine 

jordegendomar i 
Levring 

Langsom 
Baardsen 

2: 4  
Nr. 10 

Före 29 
april 1291 i 
Roskilde 

Sankta Klara 
kloster i Roskilde 

2, 
(eller fler, i 
diplomet 
står det 
”döttrar”) 

200 mark penning Peder 
Saksesen 

2: 5  
Nr. 
265, 
266, 
267 

Före 10 
oktober 
1303 vid 
Merløse 
häradsting 

Sankta Klara 
kloster i Roskilde 

1, Margrete gård i Jernløse Jakob 
Blaafod & 
Fru 
Kristine, 
släktingar 
bevittnade 
diplomet 

2: 7  
Nr. 337 

10 februari, 
1316 i 
Roskilde 

Roskilde Sankta 
Klara kloster 

1, 
 Cecilie 

sin gård i Tvindelstrup Olof, kallad 
Flemming 

2: 10  
Nr. 131 

11 juli, 
1329 

Sankta Agnes 
kloster i Roskilde 

1,  
Elsef 

en gård i Bjǽrge i 
Flakkebjerg härad 

Peder 
Grubbe af 
Stude 

3: 2 Nr. 
229 

25 januari, 
1346 i 
Reval 

Sankt Michaelis 
nunnekloster i 
Reval 

två döttrar en mölla i Reval Henrik von 
Brakel, 
Kung 
Valdemar 
IIII 
Atterdag 
bekräftar 
diplomet 

3: 2  
Nr. 364 

27 juni, 
1347 vid 
Gärds 
häradsting 

Bosjö kloster 1,  

Cecillie 
gods i Träne Jens Galen 



 

64
 
 

3: 3  

Nr. 16 

12 april, 
1348 i 
Odense 

Dalum kloster 2,  
Helvig och 
Berta 

Återges ej i den danska 
sammanfattningstexten 

Jens 
Urmästare i 
Odense 

4: 6     
Nr. 672  

30 
november, 
1398 

Återges ej i 
sammanfattningen. 

1 pantsatt sin gård Hagen 
Thygissen 

 

Tabell 2. En änka giver en dotter 
DD Datum och 

Ort 
Kloster/ 
konvent 

Antal 
inträden 

Donation Utfärdare/ 
donator 

2: 6 Nr. 295 
Kompletterande 
diplom: 2: 6 Nr. 
296 

före den 9 
augusti 
1310 

Sankta 
Anges 
kloster 
Roskilde 

2, 
Lunde och 
Cecilie 

två gårdar i Fakse och 
Tybjerg härader 
(ytterligare en gård i ett 
kompletterande 
diplom) 

Cecilie, Jens 
Sjǽllandsfar 
den yngres 
änka 

2: 8 Nr. 355 10 juli, 
1321 

Sankta 
Agnes 
kloster i 
Roskilde 

1 en gård i Sundbylille Poul 
Jakobsens 
änka Bodil 

2: 8 Nr. 450 19 
oktober, 
1322 i 
Ringsted 

Sankta 
Agnes 
kloster i 
Roskilde 

1 jordegods i Ølsemagle 
och Lundby 

fru Edel, 
Niels Tindes 
änka 

4: 2 Nr. 55 24 augusti, 
1380 (och 
1381) 

Bosjö 
kloster 

1, 
Botilla 

två gårdar i Giershärad Lucia 
Åkesdotter, 
änka efter 
Constantini 
Trugut 

4: 6 Nr. 244, 
245 

omkring år 
1396 

Vadstena 
kloster 

1, 
Erik av 
Pommerns 
syster 

Återges ej i den danska 
sammanfattningstexten 

drottning 
Margrete 

4: 7 Nr. 100 
Kompletterande 
diplom 4: 7 Nr. 
328  

8 
september, 
1399 

Bosjö 
kloster 

2  tre gårdar belägna i 
Ryttmerlöf och 
Hariagers härader 

Jens 
Saxtorps 
änka Elina 
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Tabell 3. En släkting giver sin kvinnliga släkting 
DD Datum och 

Ort 
Kloster/ 
konvent 

Antal inträden Donation Utfärdare/ 
donator 

2: 5 Nr. 
172 

13 februari, 
1302 i 
Roskilde 

Sankta 
Klara 
kloster 

2, 
systrar 

400 mark penning 
(Pantsätter tre gårdar 
och en mölla) 

Oluf Lunge 

2: 5 Nr. 
195 

20 april, 
1302 i 
Roskilde 

Sankta 
Klara 
kloster i 
Roskilde 

2,  
(eller fler, 
diplomet 
skriver 
systrar) 

sin andel i skogen i 
Svenstrup 

Peder 
Gjordsen 

3: 2 Nr. 
375 
DS 5470 

11 augusti, 
1347 

Bosjö 
kloster 

1, 
Cecillia 
Gregersdotter 

en gård i Bökǽstorp Magnus 
Bramszon 

3: 5 Nr. 
65 

29 
september, 
1357 

Dalum 
kloster 

2, 
deras dotters 
döttrar Abele 
och Helene 

Återgives inte i den 
danska 
sammanfattningstexten 

Eler och 
Hartvig 
Porsfeld 

3: 5 Nr. 
345 

10 juli, 1360 Sankta 
Klara 
kloster i 
Roskilde 

1, 
sin hustru 
Lucie 

en brydegård i Kyringe Jakob 
Pedersen 
Spink 

4: 2 Nr. 
405 

22 
december, 
1383 

Agnete 
kloster i 
Roskilde 

2, 
Anders systrar 
Edel och 
Marina 

gods i Ishǿj Anders 
Pedersen 
bekräftar sin 
mormor 
Cecilies 
donation 

4: 3 Nr. 
390 

4 maj, 1388 
i Århus 

Bosjö 
kloster 

1,  
syster 

donation av gods Iahan 
(Johan) 
Bochz 
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Tabell 4. En änka inträder själv i kloster 
DD Datum 

och Ort 
Kloster/ 
konvent 

Antal inträden Donation Utfärdare/ 
donator 

1: 3 Nr. 183, 
kompletteran
de diplom 1: 
3 Nr. 184 

12 april, 
1192 - 
1225 

Nǽstved 
Sankt 
Peders 
kloster 

1, 
Bodil 
Hemmingsdatt
er 

gods ”i en rǽkke 
landsbyer på 
Lolland” och en 
huvudgård i Holsted 

Bodil 
Hemmingsdatt
er 

2: 1 Nr. 355  28 maj 
1262, 
Börringe 

nunneklostr
et i Börringe

1,  
Fru Estrid 
Nielsdotter 

allt sitt gods i Skåne Fru Estrid 
Nielsdotter 

2: 2 Nr. 118, 
kompletteran
de diplom 2: 
2 Nr. 119, 
120 

9 
oktober, 
1268 i 
Lund 

Roskilde 
Sankta 
Klara 
kloster 

1, 
Cecilie 

egendomar i 
Hellevmagle 

Niels Stallers 
(Nils Stallare) 
änka Cecilie 

2: 2 Nr. 121, 
kompletteran
de diplom 2: 
2 Nr. 123 

Före 18 
novembe
r, 1268 i 
Rosklide 

Roskilde 
Sankta 
Klara 
kloster 

1, 
Gro 

en ”rǽkke 
ejendommer” 

Esbern 
Vagnsens 
hustru Gro 

2: 9 Nr. 181 7 april, 
1325 i 
Roskilde 

Sankta 
Agnes 
kloster i 
Roskilde. 

1, 
Jens 
Sjǽllandsfar 
den Ǽldres 
dotter 

Återges inte i den 
danska 
sammanfattningstext
en 

dominikanerna
s lektor Jens 
och Henrik 
Albertsens 
änka Margrete

4: 4 Nr. 145 24 
decembe
r, 1389 i 
Roskilde 

Vor Frue 
kloster i 
Roskilde 

1,  
Jens Lǽges 
änka Ingeborg 
 

sin gård med 
stenhus i sankt Olufs 
socken 

Jens Lǽges 
änka Ingeborg

4:4 Nr. 476, 
kompletteran
de diplom 4: 
4 Nr. 474, 
482 

10 
decembe
r,1391 i 
Roskilde 

Roskilde 
Sankta 
Klara 
kloster 

1, 
Elene 
Nielsdatter 

hennes gods i 
Strǿby, Bavelse, 
Stigsnǽs samt 
gårdar i Hyllinge, 
Regerup och 
Herlufmagle 

Elene 
Nielsdatter, 
riddare herr 
Bent Bygs 
änka 
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Tabell 5. Proventköp,  man & kvinna inträder i nunnekloster 
DD Datum och 

Ort 
Kloster/ 
konvent 

Antal 
inträden 

Donation Utfärdare/ 
donator 

2: 11 Nr. 
242 

1335 Roskilde 
Klara 
klosters 
samfund 

2, 
 

Återges inte i den 
danska 
sammanfattningstexten 

Mogens och 
hans hustru 
Gunner 

3: 4 Nr. 
424 

25 februari 
135(6 – 
1359) 

Ø kloster 2, 
Torkil 
Turesen och 
hans hustru 

Återges inte i den 
danska 
sammanfattningstexten 

Torkil 
Turesen och 
hans hustru 
Threiba 

 

Tabell 6. En man inträder i kloster.  
DD Datum och 

Ort 
Kloster/ konvent Antal 

inträden 
Donation Utfärdare/ 

donator 
1: 3 Nr. 186 Mellan åren 

1192 - 1225 
Sankt Peders 
kloster 

1, 
Ingemar, 
prost på 
Lolland 

gods på 
Lolland och 
Själland, 
huvudgårdar 
vid namn Ejeby 
och Ǿrerup 

Ingemar, 
prost på 
Lolland 

1: 6 Nr. 32 1224 till 
1227 

Sorǿ kloster 1, 
Abboten 
Affe av 
Sorǿ 

en bondgård i 
Vemmelǿse 

Abboten 
Affe av 
Sorǿ 

2: 2 Nr. 112 29 juni, 
1268 i 
Ǽbelholt 
kloster 

Ǽbelholt kloster 1,  
Peder 
Esbernsen 

jordegendomar 
i Herlev 

Peder 
Esbernsen 

3: 2 Nr. 269, 
kompletterande 
diplom 3: 2 Nr. 
361, 268 

15 augusti, 
1346 i 
Köpenhamn 

Tyska Ordens 
klostergemenskap 

1, 
junker Otto

Estland såld för 
19 000 mark 
lödigt silver 

Valdemar 
IIII 
Atterdag, 
Junker 
Ottos bror 
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Tabell 7. Upptagelse i brödraskap och manligt proventköp 
DD Datum och 

Ort 
Kloster/ 
konvent 

Antal 
inträden 

Donation Utfärdare/ 
donator 

1: 3 Nr. 116 20 november, 
1183 

Vor Frue 
Alter i kyrkan 
i Odense 

1, 
Furst Prizlavs 
son Knut 

två tol (?) i 
Tandslet samt 
övriga 
jordegendomar 
och andra 
besuttna 
egendomar i 
Als 

Furst Prizlavs 
son Knut 

2: 5 Nr. 118 5 maj, 1300 Ǽbelholt 
kloster 

1, 
Proventköp 
av Jens 
Regensen, 
kallad Thott 

jord i Stora 
Ljungby 

Jens 
Regensen, 
kallad Thott 

1: 3 Nr. 154 13 mars, 1341 Sankta Clara 
kloster i 
Roskilde 

1, 
Niels Kiste 

lægbroder 
tjänande 
broder, det vill 
säga att Niels 
donerade sina 
tjänster 

Niels Kiste 

3: 2 Nr. 37 14 april, 1344 Clara klosters 
brödraskap 

1, (2) 
 Tyge Brun 
och hans 
hustru 

allt sitt gods Jakob, biskop 
av Roskilde 
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 Bilaga 3. Karta 
 

 
Sammanställd karta ur. Garner, H. N, 1968. 
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