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att veta exakt när Linköpings stift var etablerat och när 
Gotland ingick i det, men det finns ett dokument som 
ger en fingervisning. Det så kallade  Florensdokumentet, 
tillkommet omkring 1120, räknade upp den romerska 
kyrkans provinser. Där angavs att Guthlandia var en 
del av det svenska riket och låg inom ett stift benämnt 
”Liunga.Kaupinga”, vilket bör avse Linköping. Själva 
Linköpings stift tillkom troligen runt sekelskiftet 1100. 
Den äldsta stiftsorganisationen i Sverige kan inte med 
exakthet fastslås, men kristnandet var en process som 
tog lång tid, med motreaktioner ända mot slutet av 
1000-talet. Gotland ska självständigt ha valt att lägga sig 
under Linköpingsbiskopen, enligt Gutasagan. Troligen 
skedde det någon gång under den tid då stolen inne-
hades av Gisle, känd från 1139, och säkerligen innan 
Roma kloster anlades.2

Från den tid då biskop Gisle styrde över Linköpings 
stift framstod detta som centralt för den svenska kunga-
makten, för kyrkans utveckling och för expansionen i 
Östersjöområdet. Kungamakt och biskopsmakt var nära 
förbundna med varandra. Det var i Linköpings stift de 
första klostren i Sverige grundades. Kung Sverker d.ä. 
grundade Alvastra 1143 och samma år grundade biskop 
Gisle Nydala kloster. Nydala blev sedan moderkloster 
för Roma på Gotland. Sedan tidigare fanns Vreta kloster 
nära Linköping, som eventuellt tidigt varit ett benedik-
tinskt munkkloster knutet till domkapitlet, men som 
senare blev nunnekloster av cisterciensorden. Det kan ha 
skett redan omkring tiden då cisterciensorden fördes in i 
det svenska riket, på 1140-talet, men senast 1161.3

År 1287 meddelade bengt, biskop i Linköping och 
hertig av Finland, ett beslut som rörde nunnorna i 

Solberga kloster utanför Visby. De hade fått tillstånd att 
hålla andaktsövningar och predikan alla söndagar som 
följde omedelbart på den heliga Jungfruns  festdagar, 
och alla som besökte kyrkan dessa dagar skulle få 40 
dagars avlat.1 Brevet vittnar om en viktig aspekt av den 
medeltida religiösa kulturen: klostrens plats som andliga 
centra i samhället. De var inte isolerade eller avskurna 
från omvärlden. Tvärtom förekom ett tätt samspel mel-
lan kloster och omgivning. Samspelet var dock reglerat 
och skedde på speciella villkor. Det gällde inte minst 
nunnekloster som Solberga. 

På Gotland etablerades under medeltiden fyra kloster 
och konvent. År 1164 grundades Roma kloster, ett 
munkkloster av cisterciensorden, troligen i närheten av 
tingsplatsen med samma namn. Senast år 1246 hade även 
ett nunnekloster av samma orden, Solberga, grundats på 
Gotland. Däremellan grundade dominikanorden och 
franciskanorden brödrakonvent i Visby cirka 1227 – 1230 
respektive 1233. Sammantaget skulle dessa fyra kloster 
fylla viktiga funktioner i det gotländska samhället, 
och i relationerna till omvärlden. Cisterciensordens 
anläggningar kallades således kloster, dominikan- och 
franciskan ordens konvent, vilket kommer att förklaras 
nedan. För enkelhetens skull kommer i det följande be-
greppet kloster användas när dessa institutioner omtalas 
i generella ordalag.

Gotland tillhörde Linköpings stift under hela medel-
tid en, ända fram till Stettinfreden 1570. Det är svårt 
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böner och andra tjänster var högt värderade i  samhället. 
Klostren sköttes samtidigt som praktiska och ekono-
miska enheter av ett ledarskap som på det stora hela var 
väl kompetenta på området.7 Klostren påverkade därtill 
samhällena på ett politiskt plan och var en viktig del av 
den medeltida maktutövningen.8

En stor del av det medeltida skriftliga källmaterialet 
från Gotlands kloster har tyvärr förstörts med tiden. Ett 
viktigt material som har bevarats är Visbyfranciskanernas 
bok, en handskrift som innehåller ett kalendarium och 
en förteckning över dem som begravts i  klosterkyrkan, 
men också partier som kan beskrivas som krönikor. 
Dess utom finns så kallade diplom, medeltida brev, som 
behandlar olika egendomstransaktioner, tvister och annat 
av mer praktisk natur.9

I denna artikel vill jag sätta in de fyra gotländska klostren 
i deras sammanhang, och diskutera på vilka sätt klostren 
var en del av det lokala, det regionala och det mer över-
nationella medeltida samhället. Kvinnorna och männen 
som levde i klostren är många gånger anonyma, men deras 
arbeten och funktioner, deras svårigheter och deras relatio-
ner till omvärlden kan vi i vissa fall säga en hel del om. 

Roma, det första klostret på Gotland
Det är som nämnts ovan 1100-talet som framstår som 
en brytpunkt vad gäller klosteretableringar i det svenska 
riket. En intensiv verksamhet inleddes och fortgick 
sedan under hela medeltiden. Generellt hade kunga-
makten i bred bemärkelse stor betydelse för klostergrun-
dandet.10 Stora donationer brukade lägga grunden för 
klostren som ekonomiskt oberoende institutioner. Det 
mönstret är dock inte särskilt framträdande när det gäl-
ler Gotland. När Gotlands första kloster grundades vid 
tingsplatsen i Roma år 1164 kan det ha skett på inbjudan 
av öns befolkning, och grundaren bör ha varit biskop 
Gisle.11 Tingsplatsen vid Roma var dock av stor bety-
delse. Det svenska riket var sammansatt av sina olika 
landskap och regioner, och det var tingsplatsen som var 
mötesplats för folket och dess överhet.12

Linköpings stift framstår som en väsentlig kraft i krist-
nandet av resten av Östersjöområdet. Biskop Kol, som 
bör ha verkat från cirka 1171 till sin död 1195 och som 
var nära knuten till kung Knut Eriksson, omnämns som 
kungens kansler och som dux Finlandiae i senare källor, 
och beskrivs därtill som en väldig krigare.4 Senare var 
biskop Karl, verksam från cirka 1216, delaktig i att Jo-
han Sverkersson blev kung. När denne åkte på krigarstråt 
till Estland följde biskop Karl med som befäl vid sidan 
av jarlen Karl Döve. År 1220 angreps de av Öselborna 
som ännu inte kristnats och nästan hela den svenska 
styrkan dödades. Biskop Karl tillhörde i själva verket en 
kunglig ätt och var bror till Birger jarl. När biskop Karl 
dog blev hans och Birger jarls bror Bengt näste man på 
Linköpingsstolen.5 Gotlands kloster var, som vi ska se, en 
del i denna kristnandeprocess riktad österut. Icke desto 
mindre är forskningen enig om att Linköpingsbiskopen 
inte alls hade det inflytande på Gotland som han hade i 
det övriga stiftet.6 

Klostren, liksom kyrkan i övrigt, hade som huvud-
funktion att sköta såväl människornas som samhällets 
religiösa behov. I klostren skulle böner bes dagligen och 
mässor firas. De munkar och bröder som var präster 
kunde höra bikt och ägna sig åt själavård. Klostren bi-
drog vidare till att skapa den materiella kultur som var ett 
väsentligt uttryck för andligheten. Nunnorna i klostren 
utförde broderier av bland annat korkåpor, altarkläd-
nader, gravtäcken och bonader som prydde kyrkorna och 
de officierande prästerna. Böcker skrevs och kopierades i 
klosters skriptorier. I klosterkyrkorna fanns reliker, bilder 
och skulpturer som spelade viktiga roller i människornas 
andliga praktiker. Sammantaget var kloster helt ound-
gängliga i det medeltida kristna samhället.

Under de senaste decennierna har intresset för kloster 
ökat bland historiker. I synnerhet forskningen om kvinno-
kloster har sökt att ompröva tidigare tankar om den pas-
siva, underordnade, inlåsta klosterinvånaren. Redan från 
dess inledningsskede i senantiken inkluderade kloster 
såväl kvinnor som män, och såväl munkars som nunnors 
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cienserna markerade också sin självständighet  gentemot 
biskoparna. Varje år skulle ordens abbotar samlas till 
generalkapitel. För de norska och svenska abbotarna 
 sänktes dock kravet och de behövde bara komma vart 
femte år. Systemet med generalkapitel togs senare över 
av andra ordnar. I två viktiga texter, Charta caritatis 
och Liber usuum beskrevs grunderna för det strikta livet 
i klostret. Snart fick Cîteaux ett viktigt dotterkloster, 
Clairvaux utanför Dijon, grundat 1115 med Bernhard av 
Clairvaux som förste abbot. Denne blev en av ordens 
mest kraftfulla och kända män, och skrev mängder av 

Klostret som grundades tillhörde cisterciensorden och 
dess formella namn var Monasterium beatae Mariae de 
Gutnalia, även kallat Sancta Maria de Guthnalia. Nydala 
var dess moderkloster, och den förste abboten i Roma 
ska ha varit Nydalamunken Petrus. Tillsammans med 
andra bröder hade han kommit till Linköpings stift från 
Clairvaux då de första munkklostren grundades där 1143. 
På så vis kom de äldsta klostren i stiftet att från början 
organiseras av män från ett av ordens viktigaste centra. 

Vid den här tidpunkten var cistercienserna Europas 
mest dynamiska orden. Ursprunget var en grupp bene-
diktinmunkar som ville följa sin regel på ett mer strikt 
sätt. De grundade klostret Cîteaux i Bourgogne år 1098, 
och år 1119 stadfäste påven den nya orden.13 Centralt var 
klostrens autonomi: abboten i de cisterciensiska klost ren 
fick i mycket styra själv över ekonomi och annat. Cister-

Redan 1164 grundades cisterciensklostret i Roma. Efter 
 reformationen blev klostret kungsgård. Klosterkyrkan 
användes länge som ladugård, men den och resten av områ-
det undersöktes och konserverades vid 1900-talets början. 
Foto: Raymond Hejdström, Gotlands Museum.
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ska kyrkans som den världsliga kungamaktens domäner i 
regionen. Det äldsta bevarade diplomet där Roma kloster 
figurerar är daterat januari 1229, och där skrev påven 
Gregorius IX till Linköpings biskop, abboten i Roma 
och prosten i Visby och gav dem i uppdrag att se till att 
ingen ofredade biskopen, prästerskapet och folket i Fin-
land och att straffa försyndare mot detta med kyrkotukt. 
Påven hade utfärdat skyddsbrev för företrädarna för kyr-
kan i Finland men behövde dessa mäns hjälp för att se 
till att ingen kränkte det.15 Sammanlagt finns fyra brev 
från 1229, riktade till de tre kyrkomännen i Linköpings 
stift med olika uppdrag rörande Finlands kristnande och 
handelsblockad mot det som beskrevs som de hedniska 
ryssarna.16 Några år tidigare hade den påvlige legaten 
 Vilhelm av Modena (senare av Sabina) besökt ön och pre-
dikat korståg mot Öselborna.17 Roma klosters verksamhet 
sträckte sig till andra sidan Östersjön, vilket märks på de 
omfattande egen domar klostret byggde upp i Estland.18

Cisterciensklostren ägde ofta stora egendomar. Klost-
ren fick donationer från människor som ville ställa sig 
under deras andliga beskydd. Dessutom fungerade klost-
ren under medeltiden som ett slags ålderdomshem, där 
man kunde köpa sig en trygg ålderdom. I testamenten 
finns rik vittnesbörd om det förfarandet. De mäktigaste, 
till exempel medlemmar av kungafamiljerna, testa-
menterade ibland till i princip alla kloster och en del 
andra andliga institutioner i riket. Oftast var den mest 
generösa gåvan till den plats där de valde gravplats. Men 
även mindre bemedlade kunde skänka egendom eller 
medel till ett kloster. Roma hade egendomar på Got-
land och på Öland, men även på fastlandet och som sagt 
i  Estland.19 Det fanns en djupare innebörd i att motta 
gåvor och att genomföra transaktioner på ett förtroende-
fullt sätt med människor. Begreppet teologisk ekonomi 
har använts för att visa att gåvorna upprättade band och 
skapade välstånd även för givaren, i andlig mening.20 

Dessutom bidrog cisterciensklostren till utvecklingen 
av den jordbruksbaserade högmedeltida ekonomin. Vid 
klostren anlades dammar för fiskodling, man röjde nya 

betraktelser, brev till ledande personer och predikningar. 
Han utvecklade Mariafromheten och tanken att sträva 
efter att försöka imitera Kristus i sin livsföring. Samti-
digt var han skoningslös i sin kamp mot allt han betrak-
tade som kätterskt, och han predikade korståg mot dem 
som sågs som kyrkans fiender. 

Från Roma klosters tidigaste år finns det väldigt lite 
skriftligt källmaterial. Klosterkomplexet som byggdes var 
dock likt övriga nordiska cistercienskloster. Där fanns en 
kyrka, där de prästvigda bröderna förrättade kortjänst. 
Kyrkan låg i norr och söder om den låg de övriga kon-
ventsbyggnaderna, eventuellt för att få in så mycket sol-
ljus som möjligt på dessa svala breddgrader. Konventet 
hade många olika byggnader för olika ändamål: viktigast 
var kapitelsalen, där klosterinvånarna samlades varje dag 
för att höra ett kapitel läsas ur ordensregeln.  Klostrets 
dag liga liv och planer för framtiden diskuterades också 
där. Det fanns vidare ett armarium där böckerna för-
varades. Roma kloster ska, enligt tyvärr något osäkra 
källor, med tiden ha byggt upp ett mycket stort bib-
liotek. Den medeltida katolska kyrkans verksamhet var 
beroende av en såväl djup som bred kunskap om Bibeln, 
 kyrkofäderna, klostrets regel, predikan, och de olika 
böcker som behövdes för att förrätta den dagliga tide-
gärden och andra uppgifter som ålåg en präst. 

Bland byggnaderna fanns även dormitoriet för 
munkarna och en särskild avdelning för lekbröderna. I de 
medeltida klostren fanns nämligen en uppdelning mellan 
två grupper, munkarna som var prästvigda eller under ut-
bildning, och lekbröderna som levde i klostret men vars 
uppgifter var av mer praktisk natur. Det var lekbröderna 
som arbetade med jordbruk och andra mer handfasta sys-
slor. De levde i en egen avdelning, hade egen ingång till 
kyrkan och en egen del inne i själva kyrkobyggnaden.14

Roma kloster börjar framträda mer tydligt i det beva-
rade skriftliga materialet på 1200-talet. Där får vi belägg 
för att Roma och dess abbot hade en viktig roll i Östersjö-
området. Det var en tid av kraftfull kamp för utbredandet 
av den kristna läran och utvidgningen av såväl den katol-
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missionerandet. Som svar på dessa behov utvecklades 
de två nya ordnarna. 

Liksom tidigare ordnar förknippas de med två särskilt 
framstående män, Domingo de Guzman och Francesco 
d’Assisi (se bild på nästa sida). Ordensreglerna godkän-
des av påven 1216 respektive 1223. Båda ordnarna skulle 
fokusera på utåtriktad verksamhet, där predikan, bikt 
och annan själavård stod i centrum. Deras regler  förbjöd 
såväl personlig som gemensam egendom. De skulle 
försörja sig genom tiggeri och gåvor, och kallades därför 
tiggarordnarna. Till skillnad från äldre ordnar levde de 
inte i klausur, och därför kunde man under medeltiden 
se bröder av tiggarordnarna vandra runt i städerna och i 
omgivningarna i färd med att bedriva sin verksamhet.24 
Dessa ordnar etablerade nästan omedelbart grenar för 
kvinnor och för lekmän. Deras institutioner skulle kallas 
konvent, inte kloster, medlemmarna skulle kallas bröder 
och systrar, inte munkar och nunnor.25

I Europa skulle dessa ordnar få stor betydelse för uni-
versitetens och utbildningsväsendets utveckling, efter som 
båda lade vikt vid studier och önskade se sin utåtrik-
tade verksamhet grundad på djupgående studier av hög 
kvalitet. Dominikanerna var mer studiefokuserade än 
franciskanerna, och lade gärna sina konvent i universitets- 
och katedralsstäder. Deras starka fokus på förkunnelse 
ledde till att de också kallades predikarbröderna. Båda 
ordnarna utvecklade dock nätverk av studia generalia, ord-
narnas egna högskolor. 

Några år efter att dominikanorden etablerats, år 1219, 
blev två nordiska studenter i Bologna bröder i den. Inte 
långt därefter började Domingo de Guzman själv verka 
för att sprida predikarbrödernas verksamhet till Nor-
den. Någon gång mellan 1227 och 1230 grundades Vis-
bykonventet. Kort därefter, 1230, fick bröderna i  Visby 
på påvens befallning uppdraget att predika korståg mot 
hedningarna i Preussen. Den påvlige legaten  Wilhelm av 
Modena (Sabina) var som nämnts drivande i det sam-
manhanget. Även de nya ordnarna skulle alltså komma 
att användas i arbetet med att utbreda den katolska 

områden för jordbruk och byggde kvarnar och andra 
tekniska installationer. Roma kloster har ägnat sig åt ut-
dikning och dessutom hållit får, odlat fisk och haft en 
smedja.21 Eventuellt har klostret fött upp hästar på en av 
sina gårdar.22

Under hela medeltiden hade Nydala kloster skyl dighet 
och rätt att visitera Roma. Visitationer var ett system 
inom kyrkan som innebar besök för att  kon t rollera att 
klostret sköttes väl och att det kunde fylla sin funktion 
som andligt centrum. Det är omöjligt att veta hur ofta 
visitationerna ägde rum. Från år 1438 finns ett bevarat 
brev där abboten i Nydala skriver till abboten i Roma 
och meddelar att då han inte kan resa till Gotland skick-
ar han istället sin prior för att sköta visitationen. Banden 
till Nydala bekräftades också år 1258, då biskop Henrik 
i Linköping skrev till invånarna på Gotland och Öland 
och anmodade dem att bidra till ett kapell till jungfru 
Marias ära i Nydala kloster. De som bidrog skulle få 
40 dagars avlat, utom de som blivit funna skyldiga till 
barnkvävning, som bara skulle få 30 dagar.23

Under drygt 60 år var Roma det enda klostret på 
Gotland. På 1200-talet ändrades det förhållandet. Då 
bekräftades Visby stads betydelse genom anläggandet av 
två konvent inom dess hägn, och ett kloster precis utanför. 

Tiggarordnarna etablerar sig i Visby
I Visby grundades ett dominikankonvent mellan 1227 
och 1230 som det andra i Norden, och ett franciskan-
konvent 1233 som det första inom orden i Sverige. Detta 
var resultatet av en ny utveckling inom  klosterväsendet 
i Europa på 1200-talet. Cisterciensklostren hade anlagts 
utanför större bebyggelse och rent av på ödsliga och 
skräckinjagande platser. Under 1100- och 1200-talen 
växte dock städerna i Europa såväl i storlek som i bety-
delse. I städerna uppkom problem av en annan art än på 
landsbygden, bland annat en annan form av fattigdom. 
I städerna kunde människor dessutom falla ur socken-
gemenskapen, som var viktig på landsbygden. Påven 
ville därtill ha nya medel i kampen mot kätteri och i 
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sätt knutits till konventet hade gjort det för att de på så 
vis kom nära det heliga. Begreppet evig tid var väsentligt: 
ingen kunde veta när den yttersta domen skulle infalla, 
och fram till dess kunde man genom goda handlingar i 
livet och förböner efter döden korta tiden i skärselden. 
Den högsta lyckan vore att få tillbringa evigheten i him-
len. Det hoppet kunde till exempel beskrivas som i denna 
nekrolog över herr Herman Svärdslipare som dött i Köln 
efter att ha fullbordat en pilgrimsfärd till Rom år 1350:

”Gud den allsmäktige, till vars ära han uträttade 
så stora välgärningar i hans liv, må göra honom 
salig genom sin belöning”.32

I andra nekrologer använde man andra uttryck för 
samma tillstånd av själens frälsning: ”Hans själ gläder 
sig ständigt med Gud”, ”Hans själ må leva i evighet med 
Gud”, ”Må hennes själ vila i frid”.33 De tre som hedrades 
på detta vis hade liksom Herman Svärdslipare skänkt 
medel, var och en efter sin förmåga, till franciskankon-
ventet i Visby. 

Herman Svärdslipare var uppenbart förmögen och 
hade bland annat byggt ett altare i konventets kyrka, 
och därtill bekostat en altartavla, prästkläder, kalk och 
mässbok, mässkannor av silver och annat.34 Johan Krey-
enschot, död 1427, var borgmästare i Visby och hade 
skänkt två pelare till kyrkan för sin och hustruns själ, och 
Bert hold Westerholt, död 1439, hade skänkt tjugo mark 
silver till konventet och en halv mark silver till varje präst 
och tjänare i klostret. Det sista citatet är från en nekrolog 
över Greta, tjänarinna hos en borgmästare Olof, som dog 
1350 och som till bröderna testamenterade åtta mark sil-
ver, tyg för tio silverpenningar och kläder och husgeråd. 
Även personer som inte var rika kunde således skänka till 
kloster och på så vis verka för sin själs frälsning. 

I klostren sades själamässor över de döda. Herman 
Svärdslipare skulle på grund av sin generositet få en mäs-
sa firad varje dag vid det altare han bekostat och utrustat 
för hans själs frälsning, och mässan skulle firas i eviga 
tider. Som särskild ersättning fick bröderna tre mark sil-

kyrkan i österled.26 Högmästaren i Tyska orden och en 
broder Johan, greve van Seen, hade gett franciskan-
bröderna tillstånd att tigga i hela Livland, Estland och på 
Ösel. Två franciskanbröder, Herman Skåning och Bern-
hard Stake, sändes 1405 till Livland, det vill säga  Estland, 
för att, som det står, be om allmosor. Det innebar att 
de dessutom hade predikat och förrättat andra andliga 
uppgifter. På den notisen följer en lång lista över de per-
soner i Livland som därefter, underförstått då de givit till 
klostret, skulle få förböner lästa för sig. Bland dem som 
skulle få böner lästa för sig återfanns ärkebiskopen av 
Riga och biskopen av Ösel.27

Dominikanernas konvent i Visby hade en kyrka hel-
gad åt S:t Nikolaus. Franciskanernas konvent, grundat 
1233, helgade sin kyrka åt S:ta Katarina. Det finns anled-
ning att tro att de första Visbyfranciskanerna kom från 
Lübeck, en stad Visby hade täta kontakter med och där 
franciskankonventet hade en kyrka med samma skydds-
helgon.28 Generellt sett undvek de båda tiggarordnarna 
att anlägga konvent i samma städer.29 I Visby verkade 
de dock ha samarbetat. Vid något tillfälle vidimerade de 
brev tillsammans.30 

Från Visbyfranciskanerna har vi en viktig källa be-
varad, den så kallade Visbyfranciskanernas bok. Den 
påbörjades i mitten av 1300-talet som ett kalendarium 
med en förteckning över människor som begravts i kyr-
kan. Så småningom fylldes den på med en annal och 
en årbok. Boken finns utgiven med kommentarer och 
översättning.31

Materialet låter oss få inblick i den stora krets av män-
niskor ett konvent som franciskanernas knöt nära band 
med. I listor över begravda och i nekrologer kommer 
namn och andra omständigheter fram. De som på olika 

I Hemse kyrka, på korets norra vägg finns en kalkmålning från 
1300-talet. Till vänster är S:t Franciskus avbildad och till höger 
S:t Egidius, kyrkans skyddshelgon. Ingenstans på ön har man 
kunnat identifiera någon bild som föreställer S:t Dominicus, 
men det har säkert funnits till exempel i S:t Nikolai i Visby. 
Foto: Raymond Hejdström, Gotlands Museum.
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Det mönster som träder fram i Visbyfranciskanernas 
bok, med många välgörare och vänner till klostret,  gällde 
säkerligen också cistercienser och dominikaner. Även 
där har människor begravts i kyrkan och kommits ihåg i 
böner och mässor.

Ett mycket viktigt uppdrag för präster inom såväl kyr-
ka som kloster var predikan. Predikokonsten utvecklades 
under hela medeltiden och flera berömda predikanter 
och författare fick sina verk kopierade och använda av 
andra. I sina studier skulle präster av alla slag bland an-
nat studera predikokonsten, ars praedicandi, och prak-
tisera den. Vi har några upplysningar om detta för en 
franciskanbroder i Visby, Gotskalk van Rode, som dog 
1427. När broder Gotskalk dog hade han varit vikarie 
för generalministern i Sverige, kustos i Linköping och 
gardian i Visby.37 I Visbyfranciskanernas bok finns ett 
dokument som rör honom och som satts in som en lapp 
innanför bakpärmen i handskriften.38 Det är ett rekom-

ver per år. I andra fall handlade det om en mässa per år 
på donatorns dödsdag, eller om att bli ihågkommen i 
samband med konventets reguljära mässa.35

Ett viktigt sätt att komma nära det heliga var att bli 
begravd i kyrkan. Det gällde inte bara klosterkyrkor, 
men i påfallande många bevarade testamenten från 
Sverige har man valt gravplats i en specifik klosterkyrka. 
I Visbyfranciskanernas bok finns en lång uppräkning av 
alla dem som begravts i konventets kyrka. Där låg, en-
ligt skribentens klassificering, bröderna själva begravda, 
ett antal kaniker, prostar och präster, domare och andra 
lantbor från landskapet, samt slutligen kategorin riddare 
och borgare, män och kvinnor, och även främ lingar.36 

Ruinen av den relativt välbevarade konventskyrkan 
S:t Nikolai i Visby. Notera spåren i den norra långhus-
väggen efter dominikankonventets övriga byggnader. 
Foto: Raymond Hejdström, Gotlands Museum.
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Vid Stora torget i Visby ligger ruinen efter franciskankonventets 
kyrka S:ta Katarina. Konventets byggnader är delvis bevarade på 
kyrkans andra, södra, sida. Under medeltiden låg stadens råd-
hus på torgets västra sida. Bilden är tagen före torgets senaste 
ombyggnad. Foto: Raymond Hejdström, Gotlands Museum.

god skrivare, och den andre, broder Mats Höuchu, håg-
koms som präst och god predikant.40 

Bröderna från tiggarordnarna var ofta utmärkta och 
mycket omtyckta predikanter. Det var viktigt att undvika 
konkurrens mellan olika grupper inom kyrkan. År 1274 
skrevs ett brev i Lyon av predikarbrodern Johannes till 
provincialprior A. i provinsen Dacia med  instruktioner 
rörande regleringen av eventuell konkurrens mellan 
dominikaner och franciskaner i provinsens olika städer. 
Bröderna fick till exempel inte jämföra varandras helgon 
till de egna helgonens fördel, försöka påverka människor 
som valt gravplats hos den andra orden, eller lägga beslag 
på mark som låg alltför nära den andra ordens konvent.41 

mendationsbrev, utfärdat av en broder Kristian från 
Hyddestorp, som presenterar sig som ”… ovärdig pro-
fessor i teologi och föreläsande magister vid universitetet 
i Erfurt”. Han intygar att studenten Gotskalk van Rode 
i provinsen Dacia varit en föredömlig student. Han 
har fullgjort sina akademiska disputationer såväl som 
respondent som opponent, och han har predikat inför 
prästerskapet och fullgjort alla övriga moment och prov. 
Han beskrivs där som föredömlig och professorn rekom-
menderar att han på grund av sina mycket goda resultat 
borde befordras till en högre tjänst inom orden. Rekom-
mendationsbrevet var ställt till broder Anker, provin-
cialminister i Dacia, det vill säga provinsen som omfat-
tade de nordiska rikena.39 Här finns vittnesbörd om hur 
en i det här fallet begåvad student fått träna bland annat 
konsten att predika. I en nekrolog från 1434 beröms ett 
par av konventets bröder för sina insatser på området. 
Den ene, broder Johan Nilsson, beskrevs som präst och 
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Att skriva predikningar och annat nödvändigt mate-
rial betraktades som ett viktigt arbete för munkar och 
bröder. Flera efterlämnade böcker till, i det här fallet, 
franciskankonventet: År 1401 efterlämnade en broder en 
postilla över Uppenbarelseboken åt konventet, och 1409 
avled en annan broder som efterlämnade flera volymer 
predikningar, en hel del andra böcker samt penning-
gåvor till vin, oblater och annat som användes under 
mässan.42 Dominikankonventets bokinnehav omvittnas 
i ett brev från 1377, där ärkebiskopen i Uppsala listar 
verk han lånat från Visbydominikanerna – eller snarare 
hyrt, eftersom han ska betala 50 mark årligen till kon-
ventet eller återlämna böckerna.43

Ett fåtal lärda män blev särskilt berömda. Petrus de 
Dacia, en av Sveriges mest kända medeltida författare, 
född på Gotland på 1230-talet, var dominikanbroder 
och avslutade sitt liv som lektor och prior i Visby. Han 
hade studerat i Köln och i Paris och läst för några av de 
största tänkarna och lärarna i sin samtid. Han utvecklade 
ett stort internationellt kontaktnät som omfattade såväl 
kvinnor som män. Hans berömda korrespondens med 
Christina av Stommeln ingick i ett större sammanhang. 
Såväl Petrus som hans studiekamrat Folke från Visby 
träffade Christina i Stommeln, och de blev dessutom 
vänner med hennes bror, Sigwin, som så småningom 
blev broder i dominikankonventet i Visby. Ytterligare en 
person, Helborg, begin i Visby, ingick i kretsen. Petrus 
de Dacia själv studerade i Köln och i Paris, där Albertus 
Magnus och hans lärjunge Thomas av Aquino under-
visade vid den tiden. Väl i Sverige igen bodde Petrus i 
konventen i Skänninge, Västerås och Visby, där han var 
lektor och i Visbykonventet även prior från 1286. Han 
deltog i provincialkoncilier, bland annat i Bourdeaux.44

Vid 1200-talets mitt hade alltså tre ordnar grundat 
kloster eller konvent på Gotland. Samtliga var för män. 
Först då grundades även ett nunnekloster på ön.

Solberga, Gotlands nunnekloster
Cisterciensorden beslöt år 1213 officiellt att tillåta nunne-
kloster. Vissa manliga företrädare för cistercienserna ver-
kar ha försökt avvisa kvinnor som sökte sig till orden, 
medan andra välkomnade dem och berömde dem för 
deras goda liv.45 På 1100-talet grundades flera nunneklos-
ter i Sverige som är att anse som cisterciensiska. På Got-
land kan ett nunnekloster beläggas från år 1246. Det året 
skrev biskop Lars i Linköping till prästerskapet och fol-
ket på Gotland, och meddelade att nunnorna i Solberga 
skulle få alla intäkter från offergåvorna till S:t Olofs altare 
i Akergarn. I brevet beskrevs de som nunnor (religiosas) 
som dag och natt i helighet tjänar Gud, och som Kristi 
tjänsteflickor.46 Det bör ha varit så att Solberga kloster till-
delades rätten till offergåvorna eftersom det var nygrun-
dat och ännu inte hade någon ekonomisk bas att tala om. 

Enligt regeln skulle ett nunnekloster bestå av minst 
tolv nunnor och en abbedissa. Klostret låg precis utan-
för Visby stad, och bestod av en anläggning med kyrka 
och klosterbyggnader. Systrarnas klausur var sträng, och 
deras verksamhet bestod i att upprätthålla sin del av tide-
gärden i kyrkan, att be böner för människors själar och 
att genom sina heliga liv främja hela samhället. De cister-
ciensiska nunneklostren var vidare kända för sin produk-
tion av vackra och påkostade broderade  textilier till kyr-
kan. År 1287 gav biskop Bengt av Linköping nunnorna 
ett viktigt privilegium. De fick hålla andaktsövningar 
och predikan alla söndagar som inföll direkt efter den 
heliga Jungfruns festdagar, och de som besökte kyrkan 
på de festdagarna fick 40 dagars avlat.47

Det kan ha varit så att nunneklostret utanför Visby 
hade svårt att klara sig. Återkommande konflikter upp-
stod med sockenborna i Hellvi angående rätten till offer-
gåvorna från Akergarns kapell. Fördelningen av inkoms-
terna ändrades gång på gång. År 1360 beskrev biskop 
Nils Hermansson läget. Vallfarten till kapellet hade 
minskat, och därför hade intäkterna gått ner, samtidigt 
som antalet nunnor i Solberga hade minskat. Problemen 
var vid det laget gamla, och hade eventuellt varit märk-
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Cisterciensklostret för nunnor i Solberga strax utanför Visby 
fanns 1246 men vi vet inte när det grundades. Senast på 1420-
talet hade nunnorna övergett platsen och idag syns inte mycket 
ovan jord. Foto: Raymond Hejdström, Gotlands Museum. 

bara redan 1277. Dessvärre hade hela administrationen 
av S:t Olofsaltaret i Akergarn förorsakat strider mellan 
nunnorna och sockenborna, och de sistnämnda anklaga-
des till och med för att med våld ha lagt sig till med de 
 inkomster som rätteligen tillföll nunnorna.48 

Ytterligare ett tecken på att Solberga kloster aldrig 
blev särskilt starkt är att två brev nämner priorinnor som 
högsta ansvariga för klostret, inte abbedissor som man 
hade kunnat förvänta sig. Mellan  Linköpingsbiskopen 
och priorinnan och systrarna i Solberga ingicks den över-
enskommelse om predikan och andaktsövningar vissa 
festdagar, som nämndes i inledningen, år 1287. År 1387 
sålde priorinnan Cristin Wipperfördh lite jord, varav en 
bit beskrivs som en ”fleck”.49 

Solberganunnorna fick hjälp med att klara sina prak-
tiska och andra bestyr. År 1482 uppbar till exempel en lek-
broder från Roma järn åt systrarna. Tre borgerliga män 
står som förmyndare åt klostret år 1387.50 Biskopen fick 

som sagt vid återkommande tillfällen försöka lösa den 
konflikt som utvecklads mellan  systrarna och socken-
borna i Hellvi, där Akergarns kapell låg.

Riktigt obehaglig måste Valdemar Atterdags drabb-
ning utanför Visbys stadsmurar år 1361 ha varit. Den så 
kallade Korsbetningen, platsen där lämningar efter de 
män som dog i slaget mellan gutar och danska styrkor 
återfunnits, ligger på nunneklostrets egendom och var 
därmed vigd jord. På platsen har 1185 individer påträf-
fats, men delar av massgravarna ligger förmodligen kvar 
orörda. Nunnorna kan ha valt att flytta in i Visby efter 
händelsen. I ett brev från 1420 nämns nämligen nun-
norna i S:t Jacobs kloster, och S:t Jacobs kapell ligger 
inne i staden.51
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Catharina Andersson menar i sin avhandling att 
kvinnor fungerade som gåvor i dessa sammanhang, och 
skänktes till kloster för att skapa ömsesidiga band mellan 
klostren och familjerna. Hon menar att egendom inte 
bara överfördes till kloster enligt ett enkelt mönster, utan 
sändes fram och åter, och att det länge efter kvinnor-
nas inträde i klostren fanns band mellan dem och deras 
världsliga familjer.56 På så vis kan man tänka sig att vi har 
ett antal familjer som är besläktade, och som rör sig mel-
lan Lübeck, Visby, Reval, Stockholm och Örebro. Detta 
nät av kvinnliga släktingar i kloster i dessa städer gav 
familjerna, kan man tänka sig, en fastare anknytning till 
dessa platser och deras sociala miljöer än de annars skulle 
ha kunnat etablera genom enbart handelskontakter. 

Gotlands medeltida kloster 
– avslutande reflektioner
Tveklöst påverkades livet i klostren och konventen av 
de rena krigståg som drog över Visby och andra  platser. 
Staden beskrivs som nästan nedbränd 1311 och helt ned-
bränd 1314.57 Efter Valdemar Atterdags angrepp 1361 
kom Gotland att bli föremål för krigiska anfall från flera 
områden. Vitaliebröderna från Mecklenburg, allierade 
med den då avpolletterade kung Albrekt av Mecklen-
burg, tog ön år 1394. Tyska orden anföll 1398 och sålde 
den till drottning Margareta år 1408. År 1525 beskrivs 
hur staden blivit helt utplundrad av lübeckarna.58

Samtidigt pågick livet. I alla de gåvor, testamenten, 
gudstjänster och andra goda verk som skildrats ovan 
knöts och bekräftades mänskliga och institutionella band 
i samhället. Man kan se i synnerhet nunnors insättande i 
kloster som en gåvohandling till klostret, en hand ling som 
etablerade band. I ett vidare perspektiv kan man betrakta 
etableringen av band som ett av klostrens samhällsbärande 
funktioner. Därför kom också klostrens praktik att bli 
något annorlunda än deras teori. I teorin skulle kloster 
vara fattiga och placerade på mindre gynnsamma ställen. I 
praktiken låg de strategiskt i samhället och fick efter hand 
ofta ganska betydande resurser. Deras invånare bibehöll 

Tveklöst hade dock nunnorna och deras kyrka en bety-
delse för invånarna på Gotland. Nunnor bad böner för de 
dödas själar: vi har ett brev från 1459 där den funktionen 
beläggs. Där gav en man vid namn Erik, med samtycke av 
sin hustru, ½ läst korn årligen av två landbor i Norsbäck 
och ”Kycklaby iögn” för sin dotters själ.52 Gudstjänster 
och predikan hölls i kyrkan, och löftet om avlat bör ha 
lockat besökare. Ett antal testamenten vittnar också om 
hur olika familjer hade kvinnliga medlemmar i såväl Sol-
berga som andra nunnekloster, och hur de upprätthöll 
band med dem. Dessutom kunde kloster stödja varandra. 
År 1435 upprättade Sko kloster i Uppland ett band med 
Solberga kloster, när de utfärdade ett systerbrev.53

Nunneklostret på Gotland var en del i ett större nät-
verk som knöt samman människor och regioner. I ett 
testamente från 1347 utfärdat i Lübeck hågkoms ”Her-
burgi et Herburgi”, nunnor i Sverige, och en  Herburgi 
Brilowen på Gotland. Dessutom hågkoms ett par nunnor 
i Reval, samt Vårfrukyrkan i Visby, och franciskan- och 
dominikankyrkan i Lübeck.54 Något decennium senare 
testamenterade en änka Hildegunt till S:ta  Karins och 
S:t Nicolai kloster i Visby, alltså franciskan- och domini-
kankonventen, till Solberga kloster och  nunnorna där, 
och till en Gerborch Brilow i Solberga. Dessutom tes-
tamenterade hon till sina släktingar Herborch van der 
Wesen och dennas brorsdotter Herborch i Riseberga 
kloster.55 I ett tredje testamente, utfärdat 1365 av en Jo-
hannes van der Wese, figurerar hans syster Herburgis, 
nunna i Stockholm, hans faster Gherburghis, nunna på 
samma ställe, en släkting som är nunna i Reval, och en 
Gherburgis Brilow, nunna på Gotland. Slutligen åter-
kommer Herborg och Herborg van der Wese i Riseberga 
kloster och Herborg Brylow i klostret på Gotland i ytter-
ligare ett testamente utfärdat 1375. Alla dessa testament-
en finns i original i Lübecks arkiv, och trots de lite olika 
stavningarna och benämningarna bör vi här ha tecken på 
att kvinnor ur närbesläktade lübeckska familjer placerat 
kvinnor i såväl Riseberga cistercienskloster i Närke som i 
Solberga och i Reval. Hur kan detta förklaras? 
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kontakten med sina ursprungsfamiljer, vilket märks inte 
minst i testamenten. De givare som hågkoms med böner 
och mässor ingick i deras eviga kontaktnät. Gotlands läge 
i Östersjön medförde ett komplicerat nät av kontakter i 
regionen, och de måste då ha gjort det möjligt för rör-
liga familjer att knyta an till flera olika regioner, och ha 
 familjemedlemmar och böner sagda på många olika plat-
ser. På så vis kan man också se klostren som en resurs för 
det för regionens utveckling så viktiga tyska borgerskapet 
i deras strävan att integrera sig på olika platser.

För Gotlands kloster framstår missionen och  korstågen 
österut som en väsentlig funktion. De spelade därmed 
en nyckelroll för såväl den katolska kyrkans som de 
världsliga herrarnas ambitioner i en region som först 
efter hand under medeltiden kristnades och inlemmades 
i den övernationella kristna gemenskapen.

En slutsats av denna genomgång är att man ska vara 
försiktig med tankar om centrum och periferi. Den del 
av Linköpings stift som låg på fastlandet framstod helt 
klart som ett centrum i det medeltida svenska rikets 
framväxt. Gotland, med sina svagare band till både bis-
kop och kungamakt, kan framstå som perifert. Men i 
påvens ögon var ön helt klart väsentlig, kanske ett slags 
centrum för expansionen i österled.
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Four abbeys and convents were established on Gotland in the 
Medieval Period. The Cistercian monastery, Roma Abbey, was 

founded in 1164. By 1246 a Cistercian convent, Solberga, had been built 
on Gotland. Meanwhile the Dominicans and Franciscans had set up 
monasteries in Visby in c. 1227-1230 and 1233 respectively. All in all, these 
four monasteries and convents were to fulfill significant functions in the 
Gotlandic community as well as in connections with the surrounding 
world.

Gotland was incorporated into the Diocese of Linköping in the Medieval 
Period, a diocese renowned for its early foundations of monasteries and for 
close coordination between its churches and royal power.

The monasteries and convents on Gotland, however, took on a special 
role, in that they became specific instruments in the expansion of the 
church in the Baltic Sea regions, and they were active both in Baltic 
countries and in Finland. The monasteries on Gotland were obviously 
affected by the role of the island as a hub in Baltic Sea trade, whereby 

German families in particular were able to establish contacts with different 
regions via the monasteries. This can be noted not least in the convents’ 
intricate network system.

The monasteries on Gotland had a multifaceted significance. They 
brought with them the continental scholastic tradition, which gained 
a strong foothold in the community, and they created environments 
where people could find satisfaction for their spiritual needs. At the same 
time, the monasteries fulfilled a significant societal function. There are 
indications that the monasteries were a resource for the development of 
the island: new opportunities were created for the German citizens and 
the islanders to participate in sacred practices and thus in the stabilization 
of the development of Gotland; for the papal power, they constituted a 
resource for crusades and missions in the East. A close study of the sources 
also reveals how various difficulties arose and were overcome, difficulties 
which also illustrate the organization of the Christian way of life in the 
medieval community.

summary: A Christian Centre in the Baltic Sea. Gotlandic Abbeys and Medieval Society
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56. Andersson 2006.
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