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SKOKLOSTER 

FR1TH. HALL. 

et enda kloster på landsbygden i Uppsala vidsträckta 
ärkebiskopsdöme var Sko. Det tillhörde cistercien-
serorden och var ett nunnekloster. Beläget på en 

täck halfö i Mälaren, två mil söder om Uppsala vid segelle
den till Stockholm, blef det en tillflyktsort under medelti
den för döttrarna såväl af de förnämsta ätterna i Uppland 
som af folket. Om dess första historia hafva vi ingen an
nan kännedom än den, vi hämta ur sekundära källor. Den 
första fullt tillförlitliga urkunden om detta kloster är ett påf-
vebref, utfärdad! den 9 juli 1244 från Lyon af Innocentius IV, 
som tog abbedissan och konventet uti den påfliga stolens be
skydd1. Huru länge då nunnor bott på Sko, äga vi ingen an
nan uppgift än den, som lämnas i en gammal dansk urkund 
om dominikanordens insteg i Norden och af J. Messenius, hvars 
uppgifter i allmänhet böra kontrolleras, innan de tagas för 
godt. Den danska urkunden ' nämner tvenne nordbor Simon 
från Sverige och Nicolaus från Lund, som intagits i domini-
kanorden på det första provincialkapitlet i Bologna 1219 och 
af den helige Dominicus sändts till Sigtuna enligt önskan 

1 Diplomatarium Suecanum (D. S.) n. 315. - Scriptores Rerum 
Danicarum (S. R. D.) V, p. 500 f. 
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af en närvarande man vid namn Gaufrid, som var präst i 
Sigtuna och befann sig på resa till Rom för att hämta palli-
um åt den nyvalde ärkebiskopen Olof Basatömer. Men då de 
bägge munkarne kommo till Sigtuna för att anlägga ett kloster, 
hindrades de i sin verksamhet där af ärkebiskopen. För dem 
öppnade då folkungen Knut den långe en tillflyktsort på Sko 
gård, hvarifrån de efter 2 års vistelse begåfvo sig till Lund. 
Där grundade de det första dominikankloster i Norden år 1221. 
I de bortresta dominikanernas ställe skall då Knut enligt Mes-
senii uppgifter hafva låtit några nunnor bosätta sig på gården 
omkring år 1225 och uppbyggt ett kloster åt dem l. Till dessa 
kommo sedermera omkring 1236 nunnor från Byarums kloster, 
beläget i Östbo härad 3 mil söder om Jönköping. 

Huruvida klostret ursprungligen anlagts på den plats, vid 
hvilken Skoklosters kyrka nu reser sig, eller om det legat, där 
"Flasta mur" finnes, torde vara svårt att med full visshet af-
göra. Messenius säger dock att, sedan klostret ödelagts af eld 
mot slutet af seklet (år 1297), det på Birger Perssons bekost
nad flyttats närmare Mälarestranden -. 

Knuts son Holmger, som på grund af uppror mot konung 
Erik III Eriksson blef halshuggen år 1248, och hans änka He
lena, dotter till Filip Pettersson af Rumbyätten, gynnade den 
unga klosterstiftelsen så mycket, att Holmger kallades för 
klostrets "andre grundläggare". Enligt den Stora Rimkrönikan 
blef han på egen begäran högtidligen begrafven i Sko, och 
tecken och under skulle hafva skett vid "helgonets" graf. 
Fromma och tacksamma nunnor hafva broderat hans bild samt 
hans fäderne- och mödernevapen på ett fint grönt sidentäcke, 
som vid högtidliga tillfällen låg utbredt på hans graf i klos
terkyrkan. I bården på detta stå följande verser inbroderade 
på latin: 

Natum praeclara et regali stirpe Sveorum, 
Holmgerum mor(um) speculu(m) mors strauit amara, 

1 Scond. 111. II p. 27. 2 Ibidem. 
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Fig. 1 Holmgerstapeten. Förut i Skoklosters kyrka; nu i Statens 
Historiska Museum. 
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Hicque cubat capite plexus s(ed) mors preciösa 
monstratur rite multis signis speciosa. 
Detta täcke, som är ett ypperligt prof på klosterarbete, 

är förfärdigad! på 1400-talet och förvaras i Statens Historiska 
Museum, (fig. 1). 

Till dessa tvenne grundläggare torde kunna räknas en 
tredje, nämligen sveajarlen Ulf Fasis son Karl Ulfsson. Den
ne, som helt visst var den mest betydande mannen på folk-
ungarnes sida i striden mot Erik Eriksson, begaf sig till Preus
sen, där han ingick som korsriddare i den tyska orden och 
stupade i slaget vid Durbin den 20 juli 1260. Hans testamen
te bekräftades af påfven Urban IV den 15 mars 1262. Hans 
gåfva af ett hemman i Sko (mansionem de sco) bekräftades af 
hans släktingar på ett möte i Stockholm år 1269 l. 

Skokloster kan därför betraktas som en stiftelse af den 
gamla folkungaätten. 

Från Byarums kloster kommo nunnor till Sko. Att dessa 
öfvergåfvo sitt hem nere i Småland torde haft sin grund i 
lägets afskildhet och naturens karghet. Vidare torde den gren 
af folkungaätten, som en tid hade lagmän i Värend, kunna 
hafva medverkat till öfverflyttningen till Sko. Alltnog ägde 
Skokloster Byarums ägor i Småland. Det rika ålfisket i Skens 
å i Annerstads socken i Sunnerbo härad, som Byarum ägt till
sammans med Nydala och Gudhems kloster, sålde priorissan 
R(ichissa?) i Sko år 1254 till konventet i Nydala-. Byarums 
klosters egendomar i Byarums socken ägdes år 1264 af Sko, 
då konung Valdemar och Birger Jarl i Husaby Trögd bekräf
tade tvenne bref af konungarne Erik II Knutsson och Johan 
I Sverkersson rörande gränserna för Byarums ägor i nämnda 
socken i Småland. Dessa bref innehades och presenterades 
af abbedissan och nunnorna i Sko inför konungen, som tog 
klostret och dess egendomar i sitt kungliga skydd B. Genom 
denna sanktion var det fastslaget, att Skokloster var rättmätig 

1 D. S. n 538. 2 D. S. n 416. 3 D. S. n 492. 
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Fig. 2. Sko kyrka jämte lämningar af klostret; de sistnämnda efter gräf
ningar och uppmätningar af dr Emil Ekhoff, 1894. 
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innehafvare af Byarums ägor i Småland. Men det torde ock 
vara fastslaget genom denna åtgärd, som inträffade omkring tre 
årtionden efter flyttningen, at! rättsanspråken hvilade på, att 
konventet i Byarum gått upp i konventet i Sko. 

Det var sannolikt dessa egendomar ("mansiones quas in 
smalandia possedimus"), som abbedissan Richissa omkring år 

Pig. 3. Skokloster omkr. 1695. Efter ritning i Peringskölds saml. 
Kungl. Bibi. 

1273 sålde till biskop Henrik i Linköping för icke mindre än 
96 mark silfverl. Några andra besittningar nämligen än i 
Byarums socken och Skens fiske hade icke Byarums kloster, 
för så vid! vi känna. Men häraf följer ock, all det bref, som 
konung Erik utgifvit år 1264(?), hvari han bekräftade ofvan 

1 D. S. n 854. 
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omnämnda konungar Erik II:s och Johan 1:8 bref, och säger, 
att Nydala lagligen köpt egendomarne, är falsktl. Ty utom 
att året 1264, då Erik III Eriksson redan var död, är oriktigt, 
stämmer icke detta bref med det förut af konung Valdemar 
och Birger Jarl år 1264 utgifna bref, som uttryckligen säger, 
att Sko ännu hade egendomarne kvar. Helt visst är detta bref 
endast ett af Nydalamunkarnes många försök att bedrägligen 
komma åt andras tillhörigheter, hvarpå våra urkunder hafva 
flera bevis. 

När flyttningen från Byarum till Sko ägt rum, kunna vi 
icke bestämd! angifva. Men Byarums kloster existerade ännu 
under konung Erik III Erikssons regering, enär han förbjöd 
innevånarne i Sunnerbo härad att ofreda fisket i Sken, som 
ägdes af Nydala, Gudhem och Byarum B. Då han var konung 
mellan åren 1222 och 1229 samt mellan 1234 och 1250, kan 
flyttningen icke hafva skett före år 1222. Ej heller kan det 
hafva skett efter 1254, då Nydalamunkarne köpte Skens fiske 
af abbedissan i Sko. Messenius anger, att det skett år 1225 
och C. Silfverstolpe år 1236, men ingendera anger källan för 
sina påståenden. 

När folkungagården Sko uppläts till nunnorna att bebo, 
voro helt visst icke byggnaderna uppförda för klosterlif, utan 
först sä småningom torde särskilda hus uppbyggts efter den 
plan, som var härskande inom cistercienserorden. En bild af 
de byggnader, som tillhörde elt cistercienserkloster, hafva vi i 
Sveriges Medeltid. D. 3, VI, p. 941, utg. af H. Hildebrand. Det 
är af själfva hufvudklostret för orden, Cileaux i Frankrike. At! 
äfven de svenska kloslren öfverensstämde med den grundplan, 
som var föreskrifven i ordens statuter, visa teckningar af grund-
gräfningar i Sko (fig. 2) och Alvastra, se samma arbete pag. 967 
och 956. Grundvalarna till klosterbyggnaderna i Sko blottades 
genom gräfningar, som år 1894 utfördes af dr Emil Ekhoff. 

1 D. S. n 334. 2 D. S. n 834. 
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Se vidare i Upplands Fornminnesförenings tidskrift för år 1898 
uppsatsen: Sko kloster och dess kyrka af H. Hildebrand. Kring 

Fig. 4, Skoklosters kyrka. Efter fotografi. 

den kvadratformiga gården, hvilken vid Sko liksom vid de flesta 
cistercienserkloster användes till kyrkogård, gick korsgån
gen eller svalen (ambitus). Denna användes af nunnorna vid 



Skokloster. 9 

processioner samt af besökande pilgrimer vid förrättande af 
andakt. I ett par bibehållna aflatsbref, af hvilka det ena är 
utfärdad! år 1417 från Arno af ärkebiskopen Jens Jerkersson 
och de! andra år 1513 af Jakob Ulfsson, heter del, al! 40 da
gars aflat ullofvades ål alla fromma pilgrimer, som under bön 
och andakt besökte klostret och altaren i kyrkan samt under 
knäfall och bön för saligen afsomnade, som voro begrafna på 
kyrkogården, gingo omkring denna i korsgången. 

På norra sidan om korsgången låg kyrkan och på de tre 
andra sidorna de öfriga klosterhusen (fig. 3,4). När de senare blif
vit färdigbyggda, sakna vi all kännedom, men de torde förvisso 
blifvit uppförda för sitt ändamål, sedan Sko gård upplåtits för 
nunnorna. Om kyrkans byggnadshistoria finnas några uppgif
ter. Den var vigd till Jungfru Marias och Johannes Döparens 
ära, hvilka voro kyrkans och klostrets patroni och hvilkas bil
der stodo på hvar sin sida om ingången till kyrkan. Mid
sommaraftonen 1275 utfärdade den store ärkebiskopen Folke 
Johansson Ängel på särskild begäran af nunnorna ett aflats
bref, hvari han utlofvade 40 dagars aflat till alla verkligt ån
gerfulla och botfärdiga, hvilka på Maria kyrkogångsdag, och 
Johannes Döparens dag kommo till kyrkan. Denna hade sä
kerligen redan länge varit använd till gudstjänst och en stor 
mängd människor kommo vid dessa högtider till klostret för 
att bedja och offra. Därjämte bekräftade han de aflatsbref, som 
suffraganbiskoparne Henrik i Linköping, Erik i Skara, Anund i 
Strängnäs, Karl i Västerås, Kettil i Åbo och Acer i Växiö utfärdat1. 

Högaltaret i kyrkan var invigdt af biskop Johannes i Åbo. 
Denne, som varit prior i dominikanklostret i Sigtuna, valdes år 
1286 till biskop. Den 23 april samma år var han ännu prior, 
men kallas biskop i ett annat bref, som är utfärdad! i förra 
hälflen af september i Sigtuna -. Enligt Hamsfortii Chronolo-
gia secunda hade han på provincialsynoden i Sigtuna i bör
jan af september månad blifvit i konung Magni närvaro vald 

i D. S. n 594. 2 D. S. n 910, 918. 
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till biskop l. Efter ärkebiskop Magnus Bossons död den 15 
juni 1289 postulerades han till ärkebiskop i Uppsala. Sålunda 
blef högaltaret invigdt under tiden mellan åren 1286 och 1289. 
Då vi känna, att han var pä biskopsmötet på Färingsö (Svart
sjölandet) den 16, 17 juni 1288 och den 11 september s. å. i 
Stockholm, när konung Magnus gaf sin stora donation till 
Klara kloster, blef sannolikt högaltaret detta år invigdt. Kyr
kan själf invigdes den 28 augusti (aftonen före Johannes Dö
parens halshuggning) 1300 af ärkebiskop Nils Allesson2. Men 
detta var ej kyrkans första vigning. Vid samma tillfälle vigde 
ärkebiskopen 12 nunnor3. 

Kyrkans invigningsdag firades sedermera som en stor höglid, 
då ortens befolkning i stor mängd kom till klostret. Men som 
denna kyrkmessodag inföll under de dagar, då nunnorna själf
va voro upptagna med fester, som voro påbjudna i ordens 
statuter, och allmogen å sin sida var upptagen med skörden och 
såningsarbete, framflyttade ärkebiskopen på nunnornas begäran 
kyrkmessan till den 5 september och utlofvade 40 dagars aflat 
till alla fromma, som på den dagen besökte klostret4. 

För att draga sä mycket folk som möjligt till Sko, där 
nunnornas böner sju gånger om dagen vigde sinnena till helig 
andakt, hade ärkebiskopen Nils Allesson på provincialsynoden 
i Arboga 1297 utlofvat 40 dagars aflat till de fromma, som be
sökte kyrkan på kyndelsmässodagen och Johannes Döparens 
dag (24 juni). De öfriga biskoparne i Sverige utfärdade på 
provincialsynoden i Telge följande år liknande bref med löfte 
om afla! till dem, som på Mariadagarne (Maria kyrkogång den 
2 februari, bebådelse den 25 mars, födelse den 8 september 
och Maria himmelsfärd den 15 augusti), Johannes Döparens 
dag, sankt Bernhardsdag den 20 augusti och sankt Benedikts-
dag den 21 mars besökte kyrkan "'. Denna klosterstiftelse, som 
med så stor kärlek omfattades af biskoparne, kom härigenom 
att blifva en hela svenska kyrkans angelägenhet. 

1 S. R. D. V p. 500. 2 D. S.n 1331. 3 Ericus Olai S. R. S. 11:1 p 76. 
' D. S. n 1331. » D. S. n 1242, 1243. 
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När kyrkan stod färdig, ville ärkebiskop Nils Allesson för
skaffa klostret kandelabrar och ljusstakar, hvarför han 1304 
utfärdade löfte om aflat till dem, som lämnade understöd åt 
klostrets insamlare l. 

Utom högaltaret, som var vigdt till jungfru Marias ära, om
nämnes ett altare, som var vigdt till den heliga Anna, Marias 
moder. Till vaxljus och messkrud vid detta gaf Ingeborg Bengts
dotter 1480 en gård Säby i Öfver-Grans socken-. 

Att Skokloster skulle hafva nedbrunnit år 1296 eller 1297 
och flyttats efter branden närmare sjön, uppgifves af Joh. Mes-
senius. Inga som helst tillförlitliga urkunder hafva ens någon 
antydan därom. Hade en sådan brand öfvergått, så hade detta 
säkert framhållits i de många aflatsbrefven, som strax efter 
nämnda lid utfärdades. Säkerligen går uppgiften tillbaka till 
abbedissan i Vadstena Margareta Clausdotters (•(• 1486) tendenti
ösa historia om Birgittas släkt. (Chronicon de genere et ne-
potibus sanctae Birgittae). Dennas fader Birger Persson skulle 
enlig! denna framslällning lagt "grwndh wnder manghia kyrkior 
oc closter, oc Iset them hedherlika oppbyggia. Oc saerdeles Skoo 
closter"3. Men enligt tillgängliga donationsbref uppgick hans 
gåfvor til Skokloster till endast omkring 30 mark. 

Till en prästerlig befattning (vicaria) vid klostret anslog 
konung Valdemars marskalk och Magnus Ladulås' riksråd Mag
nus Johansson Ängel år 1291 gårdarne Frösåker nära Uppsala, 
Fullabro och Fållnäs samt ön Lisö i Sorunda i Söderman
land. Nämnda innehafvare, som skulle tillsättas af ärkebisko
pen i Uppsala, skulle läsa vissa föreskrifna messor och böner. 
Dock ägde nunnorna frihet att afstå ifrån gåfvan och öfver
lämna donationen till Uppsala domkyrka 4. Då Magnus Jo
hansson i sitt förnyade stora testamente af den 1 augusti föl
jande år bekräftade sin gåfva, förökade han den med gården Snor-
sta och skänkte till Vårfrualtaret i Sko altarprydnader (orna-

1 D. S. n. 1430. 2 Riksarkivets pergamentsbref (R. A.) 3 S. R. S III: 
II p. 208 f. 4 D. S. n. 1049. 
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menta), en kalk och en messbok (missale) och allt som var 
nödvändigt för gudstjänstens firande vid detta altare1, och sy
nas nunnorna mottagit donationen. Abbedissan och konventet 
hade äfven godkänt de bestämmelser, som ärkebiskopen Nils 
Alleson och donatorns arfvingar uppställde för vikarians 
upprätthållande -. Denna gåfva gillade kaniken i Uppsala Ca-
rolus Erlandsson, som var systerson till Magnus Johansson och 
en af hans arfvingar, år 1296 på det villkor, att nunnorna hög
tidligen firade en årsbegängelse för hans föräldrar Erland Is
raelsons och Katarina Johansdotter Ängels, hans broder priorn 
i dominikanklostret i Sigtuna Israels och Karls egen själ 3. 

Men då denna gåfva förorsakade nunnorna stora besvär 
och dryga utgifter, afstod abbedissan Radborgis och konventet 
vikarian år 1301 till Uppsala domkyrka, där det blef det sjätte 
prebendet i ordningen 4. 

Det dröjde ej länge, förrän klostret år 1310 under den 
allmänna osäkerhet, som rådde under den stora brödrafejden 
mellan konung Birger å ena sidan och hertigarne Erik och 
Valdemar å den andra, plundrades och till en del förstördes5. 
Dock torde skadan snart nog blifvit reparerad igen. 

Om klostrets byggnadshistoria känna vi för öfrigt ingen
ting, förrän år 1488 '--/«. "Abbedissan och sysslomannen hade 
då tagit sig en stor byggning före i deras bönehus och dor-
mitorium" (sofgemak). Då dessa hus voro oumbärliga för 
klostret och nunnorna icke förmådde af klostrets medel upp
föra dem, nödgades de anhålla om "Guds goda vänners hjälp". 
Klostrets trogne beskyddare, ärkebiskopen Jakob Ulfsson, utfär
dade då ett rekommendationsbref för dess insamlare, som ville 
tigga på Kopparberget, i Tuna, Torsång, Svärdsjö, Vika, He
demora, Skedevi och Norberg •. 

Klostrets byggnader hade måhända nyss blifvit färdigrestaure-
rade, då klostret, kyrkan och sysslomansgården lades i aska år 1503. 

1 U. S. n 1737. 2 D. S. n 1224. 3 D. S. n 1167. * D. S. n 1348. 
3836. » S. R. S. II: I p. 90. 6 örnhjelms klosterbref, Dipl. Dalek. 1. 275. 
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För att skaffa hjälp till att uppföra byggnaderna igen, utfär
dade abbedissan Elin Petri ett upprop till alla ädla herrar, 
dandamän och Guds vänner, höga och låga, hvar helst de än 
månde vara, att för sin medfödda dygds och mildhets skull 
förbarma sig öfver nunnorna och i Guds namn hjälpa dem 
med allmosor, testamenten och gåfvor. Till gifvarne utlofva-
des full aflat för alla vådeliga synder, 5000 års aflat för alla 
dödssynder och tredjedelen af alla förglömda synder, hvilken 
den allraheligaste fadern påfven Martin (IV) jämte 11 andra 
påfvar gifvit dem. Dessutom hade] hon att gifva den aflat, 
som ärkebiskopen Jakob Ulfsson, biskoparne Brynolf i Skara, 
Mattias i Strängnäs och Otto Svinhufvud i Västerås utlofvat 
till klostrets välgörare, som genom sina gåfvor ville befordra 
återuppbyggandet, hvilket redan i oktober 1503 var påbörjadt l. 
År 1506 utfärdade biskop Vincent i Skara för klostrets allmose-
insamlare till innevånarne i Vadsbo, Kåkinds och Valle hära
der ett liknande rekommendationsbref -. Äfven biskop Otto i 
Västerås utsände ett sådant till innevånarne på Kopparberget 
och Silfverberget, i Öster- och Västerdalarne samt till dem, som 
bodde ofvan Långheden ', Att det icke gick fort med bygg
nadsarbetet, kunna vi förstå af abbedissan Ingeborgs bref år 
1513 till alla dandamän och Guds vänner, som byggde och 
bodde i Västerås' stift. Hon sade, att klostret led af stor fat
tigdom och armod både till kläder och föda, enär en stor del 
af deras gods var uppbränd!, hvalfven och murarne voro helt 
och hållöt uppbrända och sönderfallna samt träbyggnaderna 
voro fallfärdiga. Till alla barmhertiga utlofvade hon samma 
stora aflat som Elin Petri4. Ännu den 5 januari 1521 voro 
byggnaderna ej färdiga, då abbedissan Katarina Olofsdotter 
vände sig med bön om hjälp till innevånarne i Västerås' stift5. 
Huruvida kyrkan och klostret blefvo fullt färdigbyggda efter 
branden, innan en annan eld började tändas i folkets sinnen, 
som icke blef mindre förödande för klostren i Norden, än den 
som lagt Sko i aska, torde vara föga troligt. 

1 Ömhjelms klosterbref. 2 Ibidem. 3 Ib. 4 Ib. 5 Ib. 
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Första gången Skokloster förekommer i fullt tillförlitliga ur
kunder, är, såsom vi förut nämnt, år 1244, då påfven Innocentius 
IV från Lyon utfärdade ett skyddsbref för priorissan och konven
tet i Sko kloster af cistercienserorden, hvarigenom han på 
klostrets begäran tog dess personer, egendomar och inkomster 
i den apostoliska stolens hägn och beskydd \ Flere af de 
kommande påfvarne såsom Alexander IV år 1257, Martin 
IV år 1281 och 1283, Klemens V år 1310 m. fl. • förnya
de samma privilegium. Det var af stor betydelse för hvarje 
institution att få stå under påfvens omedelbara hägn, enär in
gen annan makt vid denna tid kunde uppträda med sådan 
auktoritet som Kristi ställföreträdare på jorden, hvilken för öf
rigt ansåg det vara det mest hedrande uppdraget att få vara 
de värnlösa och gudavigda kvinnornas stöd och värn. I ofreds
tider flyktade därför mången inom klostrens fridlysta område 
och funno det skydd, som den världsliga makten icke kunde 
lämna dem. Till och med konung Birger Magnussons dotter 
Agnes tog under den olyckliga brödrastridens dagar år 1310 
sin tillflykt till nunnorna i Sko3. 

I sina strider med de världsliga stormännen togo nunnor
na ofta detta påfvens beskydd i anspråk. Den ofvannämnda 
riddaren Karl Ulfsson hade testamenterat gården Flastad i Sko
klosters socken till nunnorna. Men en af hans släktingarvid 
namn Peter Ragnvaldsson ville icke godkänna testamentet utan 
gjorde anspråk på denna gård. Påfven Gregorius X befallde 
då år 1272 biskoparne i Linköping och Skara samt ärkedia-
konen i Uppsala att undersöka tvisten och afdöma den 4. Med' 
stöd af den store ärkebiskopen Folke Johansson Ängel, som 
var en af Herr Karls arfvingar, dömde år 1275 biskoparne Hen
rik i Linköping och Erik i Skara sam! ärkediakonen Bengt i 
Uppsala, en broder till Folke, att Flastad med rätta tillhörde 
Skokloster, och hotade med kyrkans bann hvar och en, som 

1 D. S. n 315. 2 D. S. n 443, 720, 775, 1685. 3 S. R. S. II 1 p. 90. 
* D. S. n 563. 
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oroade klostret i dess besittningsrätt till denna gård \. Men 
då emellertid Peter Ragnvaldsson icke tycktes vilja underkasta 
sig detta utslag utan vädjade till konungen, stadfäste denne 
den andliga domen och hotade vid den allsväldige Gudens, 
alla helgons och sitt straff hvar och en, som vågade trotsa ko
nungens dom 2. Men hvad konung Magnus Ladulås här gjor
de var endast uppfyllandet af sin kungliga plikt att lag styrka 
och af det kungliga skydd, som redan konung Valdemar jäm
te Birger Jarl i Husby Trögd år 1264 lofvat klostret3. 

I kyrkans fri- och rättigheter voro klostren inneslutna, 
hvarför de fingo del af de privilegier, som konungarne bevil
jade kyrkan. Men då klostren i kyrkligt afseende intogo en 
särskildt gynnad ställning, som blifvit dem gifven af påfven, 
blef den naturliga följden, att de äfven i världsligt hänseende 
gynnades af konungar och furstar. Dessa utfärdade därför sär
skilda privilegie- och skyddsbref, hvarigenom klostrets perso
ner, arrendatorer och gods upptogos i konungarnes särskilda 
hägn och fritogos från alla kungliga pålagor och skatter. Så
dana bref utfärdades för Skokloster af hertigarne Erik och Val
demar år 1307, Magnus Eriksson 1333 m. fl. 

Med konungarne täflade ärkebiskoparne i Uppsala i be
vågenhet för klostre!. De voro för nunnorna godhjärtade fä
der och försvarare i alla faror. Af sina håfvor gåfvo de rik-
ligen till klostret och läto det uppbära biskopstiondet af Sko
klosters socken. De utfärdade aflatsbref för att draga folket 
lill klostret, hvilket lyckades dem så väl, att ärkebiskop Hem
ming år 1345 kan säga, att stora folkskaror strömmade dit vid 
kyndelsmessotid och midsommar 4. 

Till den fromma stiftelsens kvinnor lärde sig människor
na se upp med vördnad och tacksamhet. De blefvo förebil
der för ett åt Gudi hängifvet lif. Deras böner och goda verk 
bragte syndaförlätetse och frisägelse för straffen. När kloster
klockan ringde helgemål öfver bygden, afstannade allt arbete 

i D. S. n 598. 2 D. S. n 624. 3 D. S. n 492. * D. S. n 3992. 
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och händerna knäpptes till bön. Den dag i veckan, vårfru-
messan lästes i kyrkan, eller då vesper ringdes till himladrott
ningens ära, fingo de 40 dagars aflat, som läste sitt Ave Maria, 
Pater noster eller Irosbekännelsen och böjde knän sju gån
ger. Klostren blefvo på detta sätt skolor för kristen sed i landet. 

Och ännu långt efter det Skokloster indragits och mes-
sor och böner upphört att ljuda, samlades folket dit för at! 
fira — marknad. 

Vi hafva föru! omtala!, alt Sko kloster var en stiftelse af 
folkungarne. Men äfven andra ätter, som voro mer eller 
mindre befryndade med dem, betraktade Sko såsom en 
stiftelse, som de med kärlek och tacksamhet omfattade. I 
klostrets skola satte de sina barn att undervisas, att lära sig 
att läsa, skrifva och sömma samt ärliga seder och goda dyg
der. Där stannade flera utaf dem och vigde sitt lif åt an-
daktsöfningar och troget arbete inom klostermurarna. Där blef
vo många af adelns och fattigmans döttrar försörjda. Där i 
klostrets fridlysta hägn valde hög och låg sitt sista hvilorum 
och blef delaktig af klosterfriden. 

Den rika och mäktiga ätten Ängel hade där sin familje-
graf och den vikaria Magnus Johansson där stiftade, som vi 
förut omtalat, var icke blotl för kloslrets skull, ulan måhän
da ännu mer för at! kaplanen skulle läsa messor för ällens 
synder. Dit skänkte kaniken i Uppsala, Karl Johan Ängel d. 
ä:s son, gården Venibrunna i Balingsla, hvilken gåfva hans 
bröder ärkediakonen och sedermera ärkebiskopen Folke, Jo
hannes, Magnus och Bengt år 1268 bekräftade l. 

Utom hvad vi förut omnämnt skänkte riksrådet Magnus 
Johansson år 1293 Lindasund i Norrsunda socken till själarykt 
för en dotter till östgötalagmannen Laurens Pettersson, vid 
namn Birgitta, som låg begrafven i Sko'-'. Magni änka Inge
borg skänkte år 1304 Säby och Åsby i Rytterne socken i Vestman
land på det vilkor, att hon skulle få sin graf bredvid sin man 

1 D. S. n. 535. • D. S. n 1085. 
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i klosterkyrkan 1. Där låg äfven en dotter vid namn Elin, som 
dog år 1263. Hennes grafsten med det Ängelska vapnet finns 
ännu i Skoklosters kyrka. 

Man hade väntat, att arftagaren af den stora förmögen
heten efter Magnus Johansson, nämligen upplandslagmannen 
Birger Persson, skulle hafva känt ättens förpliktelser mot Sko 
bättre än han gjorde. Det enda vi ur tillförlitliga källor känna 
var, at! hans första hustru Kristina, dotter till riddaren af den 
tyska orden Johan Elofsson, som var brorson till Johan Ängel 
d. ä., ättens stamfader, i sitt testamente år 1293 gaf 10 mark 
p. -. I testamente efter sin andra hustru Ingeborg Bengtsdol-
ter gaf han Sko 5 m. p . 3 ; och när han, som upptagii de! Än
gelska vapne! till sitt, gjorde sitt eget teslamente, sträcktes 
välgörenheten hos Sveriges rikaste man på sin tid till nun
norna i Sko till 20 m. p,4 . Men hans förpliktelser sträckte 
sig icke till den ringa klosterkyrkan i Sko och den Ängelska 
ättens minne, utan till det ståtliga templet vid Fyris' strand, 
där den store mannens stoft skulle hvila. 

Den med den Ängelska ätten befryndade ätten Blå skänkte 
gåfvor till Sko. Så gaf år 1274 Katarina Tjälfvesdotter, en 
sysier till Karl Tjälfvesson till Fånö, ett hemman Wathar vid 
Virasund (Furusund) för en grafplats i klostret"'. Hennes brorson 
Johan Karlsson, halshuggen år 1280 för stämplingar mot Mag
nus Ladulås, gaf 1279 en mark silfver6. 

Äfven egendomar, som tillhört den mäktiga Rumbyätten, 
som var befryndad med Folkungaätten, tillföllo klostret. Vid ett 
besök i Sko den 25 juli 1282 skänkte konung Magnus I:s broder, 
hertigen af Finland och sedermera biskopen i Linköping, Bengt 
godsen Räfstad, Hasslum och Orlunda, hvilka han fåll af sin 
broder Magnus och länge innehaft, till klostret. Dessa egen
domar hade nämligen enligt den romerska lagen (lex Julia) 
blifvit förbrutna och konfiskerade till kronan på grund af det 

1 D. S. n 1428. - D. S. n 1095. 3 D. S. n 1980. 4 D. S. n 2586. 
5 D. S. n 574. 6 D. S. n 695. 
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uppror, som Holmger Knulsson och Filip Petterson till Rum-
by gjort mot konung Erik III Eriksson. Dessa egendomar hade 
ägts af Holmgers hustru Helena, som var dotter till Filip l. 

Men för att nunnorna i Sko icke skulle göra anspråk på de 
gods, som konfiskerats från Filip Petterson och som förmodligen 
äro identiska med de nyssnämnda, hade konung Magnus år 1275 
skänkt Skokloster Norusa (Rosersberg) i Norrsunda socken -. 

Med en annan betydande ätt, som förde två snedbjälkar i 
vapnet och oriktigt benämnts Lama, slod klostre! i liflig för
bindelse. I början synes denna hafva varit af föga angenäm 
art, i det att Peter Magnusson, en son af riksrådet Magnus 
Gregersson till Salsta, med groft våld förorättat klostret, 
men genom ärkebiskop Nils Kettilssons dom förmåddes han 
att afstå till klostret till försoning för brottet jord i Forsö i 
Brokaste socken af Olands härad, i Lidby i Salems socken, 
Thezta i Hölö socken i Södermanland samt Troxhammar i Skå 
socken på Färingsön (Svartsjölandet)3. När det goda förhål
landet inträdt, insatte Magnus Gregersson sin dotter Margareta 
som nunna i Sko, och skänkte som ingift med henne jord i 
Ransta i Gryta socken och i Sunnersta i Helga Trefaldighets 
socken och i Nontuna i Danmarks socken år 1318 4. Magnus 
Gregerssons enka Ingegärd Filipsdotter till Rumby gaf år 1326 
en mark rent silfver, utom hvad hon gaf sin dotter Margareta 
och syster Helena som voro nunnor i Sko 5. Ingegärds bro
der Jedvard Filipsson gaf 1328 en mark p. till klostret, lio m. 
till sin syster Helena och fem mark till sin systerdotter Mar
gareta i Sko". År 1351 skänkteriksdrotsen Greger Magnussons 
änka Birgitta Brynolfsdotter gården Säfva i Balingsta såsom 
själagift för sig och sin man "'. 

En ständigt flytande inkomstkälla var den ingift, som gafs 
för hvar och en, som blef nunna. Många af dessa gåfvor voro 
så stora, att de voro tillräckliga till att underhålla en nunna 

1 D. S. n. 753. 2 D. S. n. 599. 3 D. S. n 1681. 4 D. S. n 2141. 
6 D. S. n 2553. 6 D. S. n 2654. 7 Svenska Riks.-Archivets Pergamentsbref 
R. P. n 17. 
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i klostren. De fingo då namn efter den första nunnan med 
hvilken gåfvan var gifven och kallades hennes prebende. På 
sädanaJp/a/f5e/-(prebenden) kunde fattiga flickor sedan intagas och 
försörjas ock de blefvo ett slags stående friplatser. År 1378 gaf 
underlagmannen i Uppland Nils Pettersson i Lenom med sin dot
ter Elin jord i Fassma i Tensta och i Uflunge i Viksta socken 1. 
År 1395 gaf Kristin i Vigby, änka efter Jöns Niclisson i Hus
by-Sjutolft, med sin dotter Katarina jord i Väsby i Vänge '2. 
Katarina Gustafsdotter gaf 1424 med sin dotter Birgitta jord i 
Lörsta i Näs' socken i Ulleråkers härad '. År 1434 gafs jord 
i Ullunda i Ytter-Selö i Södermanland, när Elin Filipsdotter 
blef nunna4 och 1435 gafs jord i Lunda i Östuna socken, när 
Ingeborg Eriksdotter blef nunna 5. 

Skokloster ägde betydande jordegendomar. Dess jordebok 
af år 1503 upptager 130 arrendatorer, som betalade korn i 
arrende, och 45, däribland några stadsbor, som betalade korn 
och pengar i arrende och hyra. De inkomster, som inflöto 
till klostret, voro fyratio läster (omkring 1920 tunnor) korn och 
inemot 200 mark pengar. Det var således en betydande år
lig inkomst nunnorna hade af sina egendomar. Att den äfven 
räckte till för deras underhåll, bör vara uppenbart. Vi höra 
dem icke heller klaga öfver sin fattigdom, såsom ofta var fal
let med de öfriga klostren. Antagligen lyckades de bättre få 
in sina arrenden än t. ex. munkarne i Alvastra, som hade 438 
gärdar och ändå ofta klagade öfver fattigdom och nöd. Endast 
mot slutet af unionstiden, då en stor eldsvåda lagt klostret i 
aska 1503 och "märg gods förlamat" var, måste nunnorna, som 
vi förut sett, vädja till den kristliga barmhertigheten. 

Skokloster tillhörde cistercienserorden. Redan i det äldsta 
bref vi äga angående detta kloster, säger påfven Innocentius 
IV år 1244, att Sko tillhörde denna orden. Men en och annan 
gång omnämnes det, att det var ett benediktinkloster. Att en 

1 R. P. n 1377. 2 R. P. n 2789 3 R. A. 1424 18/7. « R A. 1434 9/s. 
5 R. A. 1435 ^/s . 
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sådan förväxling kan äga rum, beror på dessa begge ordnars 
släktskap med hvarandra, i det att cistercienserorden var en 
utveckling af benediktinorden. Utom Benedikts regel, som var 
den allena gällande regeln för benediktinerna, hade cistercien-
serna äfven Charta caritatis af år 1119 såsom sin grundlag. 
Genom denna voro alla cistercienserkloster ställda i ett subor-
dinationsförhållande på det sätt, att abboten i det äldre klostret 
visiterade och hade tillsyn öfver de yngre kloster, som grund
lagts från det äldre. Detta förhållande uttrycktes med, att dylika 
kloster kallades moderkloster och dotterkloster. Cistercienserna 
voro dessutom genom särskilda privilegier af Innocentius III, 
Honorius III och Innocentius IV befriade frän all biskoplig upp
sikt och hade sin egen lagstiftande församling i det hvarje år 
sammanträdande generalkapitlet i Citeaux. Benediktinklostren 
däremot voro subordinerade under stiftsbiskopen och visitera
des af honom1. 

På grund af att biskoparne hade större makt öfver ett 
benediktinkloster än öfver et! cistercienserkloster, kunna vi 
förklara den omständighet, att det är nästan uteslutande i de 
bref, som utgått från biskoparne, som Sko och andra nunne
kloster hänföres till benediktinorden i stället för cistercienser
orden. Den lifliga beröringen, som ägde rum mellan stifts
biskopen och klostret, i det att biskopen vigde dess abbedissa 
och nunnor, var dess försvar mot yttre fiender och förlänade 
det aflatsbref och andra privilegier, gjorde, att nunnorna vande 
sig vid att mera se upp till honom såsom en rådgifvare och 
fader än till abboten i det närliggande klostret, som hvart 
tredje år kom för att visitera och se lill, atl nunnorna efter-
lefde klosterreglerna. En allmän tendens visade sig därför 
på 1300-talet, att nunneklostren började emancipera sig från 
munkklostrens öfverhöghet och ställa sig under biskoparne. 
I ett bref till abboterna i Alvastra och Värnhem säger näm-

1 Om organisationen se vidare Bidrag till kännedom om Cistercien
serorden i Sverige p. (i—14 af P. Hall och Vreta kloster p. 1—3 al F. Hall. 



Skokloster. 21 

ligen år 1342 generalabboten Johannes i Citeaux, när han gaf 
dem uppdraget att stadfästa flyttningen af Gudhems kloster 
till Rackaby, att han af trovärdiga män förnummit, att Gud
hem och "vissa andra nunnekloster af vår orden i Sverige, 
som af gammalt varit vana att enligt vår ordens statuter visi
teras af ordens personer, under dessa moderna tider med för
akt öfvergifvit sin ordens personer och med stor fara för sin själ 
plötsligt affallit från lydnaden mot orden och subordinerat sig 
under stiftsbiskoparne. Vi befalla därför vid den heliga lyd
nadens dygd och vid exkommunikationsstraff alla nunnekloster 
af vår orden i Sverige, som affallit från lydnaden, att sedan 
de på vederbörligt sätt af Eder varnats, de må omvända sig 
från denna olydnad och till större frälsning för sina själar 
återgå till den lydnad, som de lofvat Gud. I annat fall skola 
de såsom orena lemmar afskäras frän förbindelsen med orden 
och af oss beröfvas alla vår ordens friheter och privilegier 
med den myndighet vi hafva af den apostoliska stolen i detta 
hänseende"l. Att detta affall från observansen af regeln äfven 
gällde Sko kloster framgår af ett bref, som hufvudmannen för den 
gren, under hvilken de svenska klostren närmast lydde, nämligen 
abboten i Clairvaux, år 1356 ställde till abboten i Juleta (Saba). 
Han befallde denne däri att begifva sig till Sko, hvars nunnor 
ställt sig under ärkebiskopens jurisdiktion, och med hot om 
ordens straff och världslig makt tvinga nunnorna att återgå 
till lydnaden mot klosterreglerna och till ordensenheten2. 
Men då denne abbot säkerligen icke kunde göra sin rätt gäl
lande gent emot ärkebiskopens myndighet och nunnornas fast
het, vände han sig till abboten i Alvastra, som var öfverhuf-
vud för de svenska cistercienserklostren. Men då äfven "dennes 
arm var för kort", vände han sig till påfven och klagade öfver, 
att hans rätt at! visitera, anställa undersökning, tillrättavisa, 
straffa och företaga val af abbedissa, hvilken han ägt sedan 
urminnes tid, och hvilken öfverensstämde med de för Sko gäl-

i D. S. n 3615. 2 Vadstena klosters bok i Riksarkivet A. 26 f. 50. 
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lande lagar och af påfven godkända privilegier, blifvit kränkt 
af ärkebiskop Henrik i Uppsala. Med anledning häraf befall
de påfven Bonifacius IX år 1398 biskopen i Strängnäs att före
taga undersökning och afdöma tvisten1. Men denne, som gjort 
sig skyldig till samma förseelse var nog ej rätte mannen, 
att i detta mål vara en opartisk domare, ty abboten Johannes 
i Juleta hade klagat hos påfven icke blott öfver, att ärkebi
skopen gjort intrång på hans rättighet öfver Sko utan äfven 
öfver, att biskopen i Strängnäs kränkt hans rättighet öfver 
Vårfruberga kloster i Södermanland. Påfven Bonifacius IX 
lämnade därför år 1408 u/a biskoparne i Florens, Västerås och 
Skara i uppdrag att anställa undersökning och fälla dom i 
målet. 

Dessa biskopar befullmäktigades att med hot af kyrkostraff 
och med anlitande af den världsliga makten, om så skulle be-
höfvas, tvinga de upproriska och motspänstiga nunnorna till 
lydnad för påfvens bud och befallning2. 

Faran för Strängnäs-biskopens intrång på abbotens rättig
heter i Vårfruberga syntes vara fullkomligt ogrundad. Och 
vid den öppna förklaring, som abbedissan och nunnorna af-
gåfvo den 9 juli 1421, bestredo de med harm, att Vårfruberga 
i deras eller deras företrädares tid någonsin varit visiieradl af 
någon annan än abbolen i Juleta. Och de tillägga, att det 
vore otänkbart, att klostret skulle kunna visiteras af en person 
som vore helt och hållet okunnig om ordens hemligheter3. 
Det ser därför ut, som om abboten i Juleta endast ville an
vända det lämpliga tillfället, som var gifvet med anledning af 
striden i Sko, att kväfva möjligen befintlig emancipations-
sträfvan i dess linda i Vårfruberga. 

Om de befullmäktigade biskoparne kunde uträtta något 
under dessa orosfylda tider, då makt betydde mera än rätt, 
och påfvens egen ställning var så osäker, att hans bud med 

1 R. P. n 2899. örnhjelms Bullarium. I. 2 K. H. Karlssons afskrifter från 
Rom, förvarade i Riksarkivet. D. S. N. F. n. 2969. 3 R. A. 1421 9 /7. 
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framgång kunde trotsas till och med af en ärkebiskop i ett 
sä aflägset land som Sverige, förmäla icke urkunderna något. 
Men att ärkebiskopen i Uppsala icke kunde underlåta att för 
framtiden inblanda sig i Skoklosters inre angelägenheter, finns 
exempel på. År 1413 utfärdade den för öfrigt illa kände Jöns 
Jerkersson på nunnornas begäran ett bref, hvarigenom han 
dispenserade dem från förbudet att äta kött och tillät dem att 
gå ut ur klostret samt beviljade dem åtskilliga lindringar i de 
stränga klosterreglernal. 

Striden mellan abboten i Saba och ärkebiskopen' hän-
sköts emellertid till mötet i Basel, som bestämde att nunnorna 
i Sko "skulle lyda kapitlet i Uppsala". Denna "bulla" stad
fäste äfven påfven sedermera. Men af detta citerade uttryck 
framgår icke tillräckligt tydligt, huruvida ärkebiskopen fick 
rätt att visitera klostret. Det framgår snarare af det bref, som 
abboten Rudolf; i Alvastra år 1459 skref till nunnorna, hvar
igenom de fingo rätt att bikta sig för en sekulär präst (icke
munk), att ordensförbindelsen icke var afbruten och att Sko 
tillhörde cistercienserorden2. Äfven den påfliga legaten Mari-
nus de Fregeno säger i det aflatsbref, som han utfärdade i 
november 1460 från Uppsala, att klostret i Sko tillhörde cister
cienserorden3. 

De enskilda ordnarne hade visserligen sina egna kloster
regler och sin egen organisation, som i yttre hänseende skilde 
dem ifrån hvarandra, men alla voro de besjälade af samma 
katolska tro och kände sig i denna förenade till et!. Därför 
bädo de enskilda kloslren och ordnarne för hvarandra och 
upptogo hvarandra lill delaktighe! i sin ordens böner, messor 
och goda verk. Särskild! i olyckans och nödens dagar visade 
sig denna gemensamhetskänsla slark. År 1478 ulfärdade do-
minikanordens provincialprior i Norden Laurentius Nicolai 
på provincialkapitlet i Strängnäs den 22 juli ett bref till abbe
dissan Birgitta Olavi, priorissan Barbara Ludovici och underprior-

1 D. S. N. F. n 1778. 2 Örnhjelms klosterbref. 3 Ibidem. 
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issan Gertrud Ulphonis, hvari han gjorde dem och konventet 
delaktiga af alla böner och goda verk, som gjordes i domini-
kanernas kloster i provinsen Dacia, (Danmark, Sverige, Norge 
och Finland)1. På midsommardagen år 1489 utfärdade priorn 
för dominikanklostret i Stockholm Laurentius Beronis ett bref, 
hvarigenom han upptog abbedissan Barbara Ludvigsdotter 
och nunnorna i Sko till brödraskap i sitt kloster och gjorde 
dem delaktiga af sitt klosters goda verk-'. Äfven priorn för 
dominikanklostret i Strängnäs Hermannus Petri gaf 1498 abbe
dissan Barbara Ludvigsdotter och hennes konvent samma för
måner3. 

Den med svartbröderna rivaliserande franciskanorden 
sökte öfverträffa dem i dellagande för Skoklosters välgång. 
På Luciadagen 1480 i Uppsala utfärdade provincialministern 
för franciskanerna i provinsen Dacia Stefanus Laurentii på 
grund af särskild fullmakt af generalministern Franciscus San
son ett bref, hvarigenom han gjorde Skokloster delaktigt af 
alla de goda verk och böner, som gjordes i alla ordens klo
ster, både manliga och kvinliga4. Äfven gardianen i Uppsala 
gråmunkekloster Clemens Johannis, befullmäktigad af provin-
cialpriorn Stefanus Laurentii, upptog år 1480 abbedissan Birgitta 
Olofsdotter såsom en särskild välgörarinnaoch vän till orden lill 
delaktighel i alla de goda verk, som gjordes i provinsen Dacia'". 

Äfven Antoniibrödernas praeceptor för Sverige, Norge och 
Danmark Paulus Winlher upplog den 11 juli 1496 abbedissan 
och nunnorna i sin ordens brödraskap och gjorde dem del-
akliga i alla de goda verk, som gjordes i ordens 364 klosler 
och hospilal. Dessulom gaf han dem rätt att utvälja en bikt
fader, vare sig sin egen präst eller en annan präst af antonius-
orden. För honom kunde de bikta och af honom befrias från 
hvarje exkommunikation, suspension, inlerdik! och kyrkostraff, 
från alla synder, alla brott och alla förseelser efter en viss 
gifven absolutionsformel". 

i örnhjelms klosterbref. 2 Ibidem 3 Ib. 4 I b . '•> Ib . < Ib 



Skokloster. 25 

År 1508 gaf abbedissan Anna Fikonis och generalkonfessorn 
Sven Thordonis i Vadstena abbedissan i Sko delaktighet i Vad
stena klosters alla goda verk1. 

Äfven priorn Jacob och konventet i kartusianklostret Ma
riefred i Strängnäs' stift utfärdade den 10 augusti 1511 ett lik
nande bref till "Kristi vördnadsvärda och fromma brudar" i 
Sko, "hvilka bära sin herres kors på sitt änne och med af-
slöjadt anlete skåda sin brudgummes härlighet"2. 

Till hela denna rad af föreståndare för fromma stiftelser 
sällade sig äfven åldermannen för Kristi lekamens gille (senator 
collegii corporis Christi) prästen Hemming Nicolai i Alsike 
och samtliga gillesbröder i Stakets län, då de på Egidii dag 
(1 sept.) 1513 upptogo abbedissan Katerina och nunnorna i Sko 
till delaktighet i alla deras messor, böner och goda verk3. 

Men det deltagande, som Skokloster rönt frän många håll 
under sin "olyckas" lid, skulle genom en mans upplrädande 
förslöras. Han ville rädda Sverige ur dess förnedring, men 
detta skulle ske med tillhjälp af att kyrkans och klostrens makt 
bröts ned. Det kloster, som först drabbades af Gustaf Erik
sons ovilja, var Sko. Allaredan den 14 september 1522 under
rättade borgmästare och råd i Uppsala abbedissan Ingegärd 
Hansadotter atl, enär rikshöfvidsmannenj unge Herr Gustaf 
Erikssons vilja vore, att inga gärdar för framtiden skulle gå 
från kronans skatt och i prästahänder eller blifva frälse, hon 
ej längre finge fritt förfoga öfver sin fädernegård och stenhus 
i denna stad, utan måste sälja den till en borgare. De bådo 
därför henne, att hon skulle gifva sitt samtycke till, att går
den såldes till stadsfogden, som var hennes frälseman, för skä
liga penningar. En process hotade nämligen klostre! med 
anledning af att något brott var begånget i stenhuset. Efter 
detta försåtliga bref kunde den stackars abbedissan ingenting 
annat göra än att för några spottstyfrar lämna sin fädernegård 
i en främmandes hand. 

1 Örnbjclms klosterbref. 2 Ib. 3 Ib. 
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Att ett sådant rådslag kunde lyckas, kunde ej annat än 
väcka lust hos illasinnade människor att fortsätta på samma 
väg. En annan man vid namn Eskil hade bemäktigat sig det 
stenhus i Uppsala, som klostrets ekonom magister Olavus i 
sitt testamente hade skänkt klostret. I sin betryckta ställ
ning vände sig abbedissan till utvalde ärkebiskopen Johannes 
Magni med bön om hjälp. Denne lät år 1524 tillkalla Eskil 
för att få klarhet i frågan, huru stor anpart han möjligen hade 
i huset. Men han svarade, att konung Gustaf Eriksson hade 
befallt honom taga det och ursäktade sig med, att han gjort 
det1. Och därvid fick det blifva. 

Konung Gustafs ogunst hade klostret ådragit sig därigenom 
att abbedissan hade velat kvarhålla två barn till hans syster Mar
gareta mot hennes vilja. Hon hade nämligen jämte sina två dött
rar, sedan hennes man riksrådet Joakim Brahe till Tärna afrättats i 
Stockholms blodbad år 1520, tagit sin tillflykt till Skokloster. 
Allaredan vid påsktiden 1521 hade ärkebiskop Gustaf Trolle i 
ett bref till abbedissan påmint henne om, att det ej skett med 
hans råd eller vilja, att fru Margareta eller någon annan se
kulär människa stannade kvar och bodde i klostret hos nun
norna, utan en sådan borde hålla sig utanför klostret och un
derhålla sig själf, så att det ej förtungades2. Äfven Johannes 
Magni hade år 1524 varnat nunnorna i ett bref från Stockholm 
för att kvarhålla någon mot hennes vilja, på det de icke 
skulle gifva anledning till misstycke vare sig hos den ene eller 
den andre. Dock lofvade han nunnorna att söka vända Mar
garetas vänskap till klostret igen och skulle gärna göra allt 
hvad han kunde för klostrets gagn. Men tiderna voro onda, 
hvarför han bad nunnorna idkeligen och evinnerligen bedja 
för fred och rikets stadga, för konungen och ärkebiskopen, att 
allsvåldig Gud ville vara dem mildelig och barmhertig 3. Emel
lertid synes det, som om ärkebiskopens medling utfallit efter 

1 Örnhjelms klosterbref. 2 Ib. 3 Ib. 
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hans önskan, enär de bägge döttrarna till fru Margareta fortfa
rande voro kvar i klostret för att erhålla uppfostran och konung 
Gustaf Eriksson själf var på besök där den 16 oktober 1526. 

Men snart nog dog den yngsta dottern Ölgerd. På döds
bädden hade nunnorna i from välmening iklädt henne nunne
dräkten, för att hon skulle vinna en högre grad af salighet 
hos Gud. Men detta behagade icke Kung Gösta. I ett bref 
af den 30 oktober 1527 till abbedissan tackar han henne ironiskt 
för hennes omak och "umsyte" för hans systerdotters välfärd. 
Men att hon låtit tubba ett simpelt och menlöst barn i dess 
dödstvång att begära klädas i den fariseiska klosterdräkten, 
det kunde konungen ej prisa, enär han allt för väl visste, att 
det ej vore mera helighet i klosterdräkten än en annan, utan 
att de och flere andre ordnars personer hade haft slikt be
drägeri som en metkrok till att draga till sig gods och pen
ningar. Konungen sände därför sin troman Herr Eskil och 
hans hustru Birgitta till sin systerdotters begrafning i klostret 
och med uppdrag att hemta ut därifrån den andra systern1. 

Genom Västerås riksdag 1527 hade en ny tingens ord
ning beslutats för klostren. Till den grupp, som kallas i be
slutet för räntekloster, hörde Sko. Om dem heter det, att, 
eftersom i dem länge varit ett skröpligt regemente, så att de 
voro förfallna och godsen ödelagda, en konungens troman 
skulle tillsättas öfver dem, hvilken skulle gifva klosterfolket 
sitt redliga uppehälle och hålla klostret vid makt. För de in
komster, som klostret lämnade därutöfver, skulle han göra 
konungen tjänst. Biskopen finge icke befatta sig med klostren 
annat än han skulle viga deras nunnor. I öfverensstämmelse 
med detta beslut skref den kunglige kansleren Laurentius Andras 
ett bref vid Allhelgonatid år 1527 till abbedissan, att hon 
enligt den kungliga förordningen skulle mottaga den syssloman, 
som henne nu tillskickades, och upplåta åt honom godsen och 
öfverlämna alla nycklar. Han sände till henne herr Laurens 

1 Gustaf l:s Registratur IV p. 359. 
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att blifva "syssloman och föreståndare", som äfven skulle öfva 
tillsyn öfver arrendatorerna1. Denne syssloman tillsattes i 
tydlig afsikt att bättre vårda klostrets ekonomi. År 1528 för
lades en afdelning soldater i borgaläger i Sko2. Denna an
ordning att förlägga råa knektar i ett nunnekloster, torde väl 
få anses föga passande. Men tiderna voro råa. 

Till denna börda för klostret föreskref konungen i strid 
mot Västerås' recess, att abbedissan ärligen skulle utgöra 300 
mark pengar, som skulle betalas vid distingsmarknaden i fe
bruari. Då abbedissan Ingegärd icke kunde anskaffa denna 
summa, skref hon till konungen och beklagade sig öfver klo
strets fattigdom och skuld. Hon bad därför honom att ned
sätta denna "pension", som skulle utgå till kronan. Men 
ehuru konungen sade sig besinna deras fattigdom och där
för gärna skulle hafva fördrag med dem, kunde han icke göra 
det för rikets skull3. Abbedissan måste då år 1531 taga af 
klostrets heliga kärl ett kredenskar, värdt 100 m. p., för att 
betala sin skatt4. Denna var stor i jämförelse med hvad andra 
kloster betalade. Så utgjorde Alvastra 100 m. ört. och en läst 
smör, Värnhem lika mycket, Vreta och Askaby tillsammans 
400 m. ört. och Vadstena 400 m. ört. 

Genom Västerås' recess var beslutad!, att klostren skulle 
hällas vid makt. Men vid tillämpningen af detta blef konun
gens vilja Sveriges lag. Väl blef ingen nunna tvungen att af-
säga sig sitt klosterlif och gå ut ur klostret, men konungen 
såg gärna, att alla "hellre än att blifva innelykta i slikt baby
loniskt fängelse i strid mot Gud och sitt samvete måtte be-
gifva sig ut i världen till sina fränder och vänner och stanna 
hos dem och lefva i ett ärligt tuktigt och krisiligt lefverne 
eller ock efter Guds bud och skickelse gifva sig uti ett krist
ligt äktenskap ock lefva i gudsfruktan, som deras fäder och 
föräldrar gjort hafva". Att han därför icke gärna såg, att 

1 Öinhjelms klosterbref. 2 Ibidem. 3 Gustaf l:s registratur VII p. 7, år 
1530. 4 Ib . VIIp. 315. 
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nunnor intogos är uppenbart. Själfva ärkebiskopen Johannes 
Magni vågade icke påtaga sig ansvaret att tillstyrka, att nun
nor fingo upptagas i Sko. Abbedissan hade vändt sig till 
honom med bön om råd härutinnan. Men han bad henne i 
ett bref af den 23 oktober 1527 att vända sig till doktor Petrus, 
priorissan och de äldre i konventet för att inhämta deras råd, 
huruvida en kvinna skulle upptagas till nunna eller ej. Hvad 
de beslöto, ville den rädde ärkebiskopen rätta sig efter. Att 
han gärna såge detta, att hon upptoges framgår däraf, att han 
lofvade att anslå hälften till hennes underhåll. De skulle blott 
raskt och på fullt lagenligt sätt handla, på det att de ej skulle 
förekommas af en annan älskare. Den summa, som hvar och 
en skulle betala för att blifva upptagen till nunna, var 10 m. 
till biskopen och 20 m. till klostret1. 

I samma mån som nunnornas antal minskades, flyttades 
till Sko gamla, hemlösa och fattiga kvinnor att försörjas. Bland 
dem omnämnes den upproriske Ture Jönssons hustru Anna, 
som var faster till Gustaf Vasa. På grund af delaktighet i 
sin mans stämplingar blef hon satt i fängsligt förvar, men 
lössläptes 1529 och fördes till Sko. Här fick hon efter ett par 
år lejdebref att få vistas, hvarhelst hon ville hos sina vänner 
i Uppland och besynnerligen i Sko2. Hon stannade kvar där 
till sin död år 1551. Hennes grafsten ligger ännu i kyrkan 
näst intill högaltaret. Äfven för en annan förnäm dam blef Sko en 
fristad. Det var för Margareta Mikaelsdotter, hustru till riks
rådet och lagmannen i Uppland Axel Andersson (Lillie till 
Ökna), som Gustaf Vasa gaf Sko till ålderdomshem, där hon 
trött af sjukdom och ålder i lugn kunde få tillbringa sina 
dagar, skild från sin man3. 

Klostrets egendomar indrogos till kronan, och klostret själf 
blef en utdöende institution, till hvilken staten tog danaarf. 
Blott de, som lågo i Skoklosters socken, torde J början 
skonats till underhåll åt de kvarlefvande nunnorna och de 

1 Örnhjelms klosterbref. 2 Gustaf I:s reg. VIII p. 112. 3 Ib. XVII p. 336. 
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fattiga kvinnorna. Ännu den 27 februari 1566 ägde klostret 
bestånd, då konung Erik XIV utfärdade ett skyddsbref för abbe
dissan Bengta Eriksdotter och "meniga konventets personer" 
i Sko. De hade nämligen besökt konungen och ödmjuke-
ligen bedit, att konungen ville taga dem i sitt beskydd för all 
orätt och öfvervåld samt förse dem med uppehälle. Konungen 
biföll deras bön på det villkor, att de skulle bortlägga alla 
papistiska ceremonier, som icke hade sin grund i den heliga 
skrift samt med flit höra och akta Guds heliga, rena och 
klara ord och rätta sitt lefverne därefter. Och om några gode 
mäns flickebarn, såväl af högre som lägre stånd tillbjödes 
dem att undervisas, skulle de vara villiga och redobogna att 
mottaga dem, med flit undervisa dem och lära dem ärliga 
seder och goda dygder samt därjämte att läsa, skrifva, sömma 
och annat mer, som är nödvändigt för ungdomens uppfostran. 
Men inga personer finge efter denna dag upptagas i klostret, 
utan de intagna finge stanna där till sin död. 

Till underhåll åt dem skulle årligen lämnas tre pundläster 
(= 144 tunnor) spannmål af den afrad, som uppbars af Sko
klosters socken1. Men i samma mån, som nunnornas antal 
förminskades, afknappades äfven understödet, så att år 1577, 
då klostret endast hade "två konventspersoner" kvar, I6V2 pund 
( = 66 tunnor) spanmål anslogos. Den sista uppgiften vi äga 
om "underhåll till nunnorna i Sko", är af år 1588, då de 
fingo "allehanda partzedlar af Vaxala och Rasbo", utgörande 
118 m. p. och 8V2 örtugar2; Med detta år torde äfven den 
sista hvita rosen i Skokloster hafva vissnat. Klosterbyggna
derna och kyrkan lämnades öde och fingo förfalla. Kopparn, 
hvarmed kyrkan hvar betäckt, borttogs och lades på Stock
holms slott. Som betalning erhöllo bönderna, som forslade 
kopparn, en läst spanmål. För detta skulle de reparera och 
uppbygga sin förfallna kyrka. 

1 Rothliebs Beskrifning öfver Skokloster p. 18—20. 2 Sandbergska Sam
lingarne i Kammararkivet. 
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När den katolska kontrareformationen under Johan III:s och 
Sigismunds regeringar kom till vårt land, synes man öfvergifvit 
tanken på återupprättande af Skokloster. Johan III nedbröt 
tvärtom klosterhusen och förde stenen till Svartsjö slott. 

AF 

KLOSTRETS ABBEDISSOR 
äro de flesta af oss kända. 

Den första, hvilkens namn gått till eftervärlden, är 
R(ICHISSAP). 

Ehuru prostarne Åke och Ambjörn i en vidimation af 
Skoklosters salubref på fisket i Skens å i Sunnerbo härad i 
Småland år 1372 skrifva hennes namn Benedicta, torde denna 
läsart få vika för hvad som stär i hennes eget sigill och egna 
bref, där initialbokstafven R. är tydlig. Fisket såldes år 1254 '. 
Sedermera sålde hon äfven klostrets öfriga besittningar i Små
land till biskop Henrik i Linköping för 96 marker rent silf
ver : (Se vidare ofvan). Örnhjelm i sina klosterbref angifver, att 
det skett år 1273 utan att nämna källan. 

E(LIN) 
sålde den 4 augusti 1277 till biskop Anund i Strängnäs går
den Spelvik i Spelviks socken i Södermanland, hvilken klos
tret fått af Margareta Ragnvaldsdotter, på tillstyrkan af ärke
biskopen i Uppsala för 145 marker penningar3. Hon kallar 
sig "abbatissa miseratione divina" liksom ärkebiskoparne i Upp
sala ofta kallade sig "med Guds barmhertighet". 

RAMBORG (RADBORGIS) 
hade skänkt riksrådet Magnus Johansson Ängel en guldring 
med en infattad safirsten samt ett silfverkärl, om hvilket han 
i sitt testamente af den 6 januari 1293 föreskref, att de efter 
hans död skulle tillfalla abbedissan och konventet4. Hon in-

1 D. S. n 416. 2 Ib. n 854. 3 Ib. n 628. 4 Ib. n 1085. 
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vigdes till abbedissa den 29 juli 1296 af ärkebiskopen Nils 
Allesson i Uppsala domkyrka på samma gång, han vigde fyra 
nunnor'. Hon satte sitt sigill under ett bref af år 1299, 
då prästen Henrik i Runsten på Öland skänkte jord i Hyrlinge 

uVK p.T_5J niSIWff- K c \mz7\ -

Fig. 5 abbediss-grafsten. Efter teckning i Antikvariskt Topografiska Arkivet. 

på nämnda ö jämte hälften af sitt lösöre till Sko 2. Hon bort
bytte samma år till domprosten i Uppsala magister Andreas 
And gårdarne Tjälsta, Sundby, Tuna, Skadevi (i Häggeby soc
ken) och Stjernholm mot gårdarne Väsby och Ekeby i Vänge 

1 Ericus Olai krönica (S. R. S. 11:1 p. 72.) 2 D. S. n 1262. 
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socken '. Den 28 september 1301 öfverlät hon till Uppsala 
domkyrka den prebenda, som Magnus Johansson skänkt''. (Se 
ofvan). 

Den 10 april 1304 gaf hon och konventet fullmakt åt klos
trets tjänare Vestgöte att med domprosten And i Uppsala bort
byta jord i Kumla mot jord i Skrämsta i Tibble samt att för 
klostrets räkning gifva fasta därpå3. Under hennes tid invig
des klosterkyrkan är 1300, dock ej första gången (se ofvan s. 10). 

HELGA 
sålde den 31 maj 1321 jord i Berga i Vassunda socken4 och 
bortbytte 1322 till kaniken i Uppsala Björn jord i Malma i 
Helga Trefaldighets socken mot Hagby i socken af samma 
namn •"'. Hon kvitterade den 20 december s. å. de 20 m. p., 
som Sko erhållit i hertigarne Erik och Valdemars testamente". 

KATARINA 
var förmodligen dotter till riksrådet Magnus Johansson Ängel. 
När denne upprättade sitt sista testamente i Frövi i Balingsla 
den 1 augusti 1292, förordnade han, att hans naturliga dotter 
Katarina skulle ärfva gården Hyrn, och behålla den "så länge 
som hon i Sko ville hängifva sig åt Guds tjänst"7. I testa
mente efter sin frände Ingegärd Filipsdotter till Rumby, änka 
efter riksrådet Magnus Gregersson, erhöll hon den 9 januari 
1326 en ring8. 

VENDILGERD 
bortbytte den 2 december 1348 till Magnus Jonsson (Sik) 
jord i Tjursåker i Hammarby mot jord i Skråmsta i Tibble9 och 
den 10 maj 1349 till Jakob Johansson i Högby jord i Skråm
sta i Tibble mot jord i Vikulsäter i Häggeby10. Hon erhöll 
1350 af kyrkoprästen i Knifsta Mikael en häst på samma gång, 
klostret erhöll 20 m. p. och jord i Kysinge i Skånella socken11. 

i D. S. n. 1263, 1264. 2 Ib. n. 1348. • Ib. n. 1423. 4 Ib. n. 2301. • Ib. 
n. 2346. 6 Ib. n. 2370. 7 Ib. n. 1737. 8 Ib. n. 2553. n Ib. n. 4382. " Ib. n. 4426. 
U Ib. n. 4636. 

Fornvännen 1909. 3 
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Den 5 februari 1352 dömde konung Magnus, att Nils Björns-
son inom sex veckor skulle utbetala till abbedissan Vendil-
gerd sin skuld på 28 m. p. vid vite af 40 m. p. till konungen'. 

LEVA 
sålde den 27 januari 1398 till Uppsala domkyrkas syssloman 
Herr Bengt i Nysäter jord i Väsby i Vänge socken. På samma 
gång befullmäktigade hon häradshöfdingen i Ulleråkers härad 
och sin syssloman Jöns Laurensson att lämna Herr Bengt 
fasta på nämnda jord, hvilken skulle tilläggas den af kyrko
herren i Stockholm Hannus Skrivare vid Uppsala domkyrka 
stiftade prebenden2. 

ALZEKA HENNIKADOTTER 
sålde år 1407 jord3. 

ELISABET 
bortbytte jord i Berga i Alsike mot jord i Säby i Vassunda 
socken, hvarpå fasta gafs den 12 juni 14124. 

KRISTINA JÖNSDOTTER 
var abbedissa år 1413, när ärkebiskop Jöns Jerkersson bevil
jade nunnorna åtskilliga dispenser (se ofvan)''1. År 1418 bort
bytte hon jord i Torslunda i Haga socken i Erlinghundra härad 
mot jord i Ala i Vassunda'1. Den 20 mars 1423 skedde ett 
jordabyte mellan henne och Erik Niclisson i Väsby, hvarvid 
klostret erhöll jord i Gymminge i Holm, Kumla i Balingsta, 
Grafsta och Haksta i Dalby mot jord i Sörby och Orkasta 
m. fl. ställen7. 

RAGNHILD 
erhöll den 16 september 1423 jord i Brunby i Östuna socken8. 

KATARINA JÖNSDOTTER 
bortbytte den 21 mars 1429 till Peder Karlsson i Brunna i 

i R. P. n 49. Örnhjelms klosterbref, • R. P. n. 2898. 3 Svenskt Di-
plomatorium. ny följd (D. S. N. P.) n. 818. 4 D. S. \ . F. n. 1591. 5 Ib. n. 
1778. 6 Ib. n. 2480. 7 Riksarkivets pergamentsbref (R. A.) 1423 20/3. 8 örn
hjelms klosterbref. 
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Vänge jord i Ekeby, Täby, Körlinge och Tibble i Vänge 
socken mot jord i Bärby och Broby i Ramsta socken l. Den 
17 juni 1432 intygade hon jämte priorissan Katarina Kort
dotter och konventet, att de af domkapitlet i Uppsala motta
git dokumenter förseglade med sysslomannens i Uppsala sigill 
för att förvaras i Sko på det villkor, att de skulle lämna dem 
oskadade tillbaka igen till domkapitlet, när så påfordrades2. 
År 1435 utfärdade hon delaktighetsbref till nunnorna i Solber
ga. År 1444 utlofvade hon att låta läsa messor för gifvaren af 
Rickeby i Odensala, hvilken gåfva klostret erhöll 14403. År 
1448 var hon ännu abbedissa, då hon säger om sig, att hon 
vore "kränk till sin kropp men helbregda till sin själ". Hon 
testamenterade dä Bjurvalla i Östervåla och Bodakarla by i 
Nora socken af Våla härad för sin och sina föräldrars själa-
rykt. Olof Mattsson var då kapellan i Sko4. 

ELIN FILIPSDOTTER 
blef nunna år 1434 då hennes bröder och morbröder gåfvo 
6-öresland jord i Ullunda i Ytter-Selö såsom ingift för hen
ne 5. År 1457 var hon abbedissa, då hon med samtycke af 
ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstjärna bytte jord med kyrko
prästen Nils Pettersson i Skänella6. 

BIRGITTA OLOFSDOTTER 
blef nunna år 1460, då hennes fader Olof Sundvallsson gaf jord 
i Kil och i Västra Tibble i Tillinge socken i ingift för henne7. 
Hon var adbedissa 1464. Hon upptogs 22 juli 1478 af dom-
inikanordens provincialprior Laurentius Nicolai på provincial-
kapitlet i Strängnäs och år 1480 af franciskanklostrets i Upp
sala gardian Clemens Johansson till delaktighet i de goda verk, 
som gjordes i deras ordens kloster i Norden (Se förut)8. På grund 
af bidrag till krigets utförande mot turkar och tartarer erhöll 
hon ett aflatsbref, dateradt i Stockholm den 20 augusti 1484 •'. 

i R. A. 1429 21/a. 2 Örnhjelms klosterbref. • Ibidem. 4 Ibidem. ' R. 
A. 14341!,/5. B Örnhjelms klosterbref. 7 Ibidem. 8 Ibidem. '•> Peringskölds 
extraherade klosterbref. 
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BARBARA LUDVIGSDOTTER 
var priorissa år 147822/?, då hon uppräknas jämte abbedissan 
Birgitta Olofsdotter och underpriorissan Gertrud Ulfsdotter 
i provincialpriorn Laurentius Nicolai delaktighetsbref (se of
van). Den 29 juli 1489 var hon abbedissa, då dominikan-
klostrets i Stockholm prior och lektor i den Heliga skrift Lau
rentius Beronis upptog henne och systrarne i Sko i brödra-
och systraskap med dominikanklostret därstädes (se ofvan). 
Hon lät upplägga en jordebok öfver alla klostrets egendomar, 
hvilken blef färdig den 13 december 1489. Den var uppstäld 
efter socknar och byar och användes af klostrets ekonom vid 
uppbörden. År 1491 köpte hon 16 örtugland jord i Randstad 
i Kumla socken i Västmanland för 80 m. p. af Anna Göstafs-
dotter, änka efter borgmästaren i Uppsala Erik Johansson '. 
År 1492 utfärdade hon ett bevis, att systrarna i Skokloster icke 
af rätt utan endast af ärkebiskop Jakob Ulfssons nåd och mild
het, så länge han behagade, uppburo ärkebiskopstionde af Sko 
socken2. Den 25 juni 1495 upptog hon Peder Gynt och hans 
hustru Katarina i brödraskap med klostret3. Den 11 augusti 
1498 gaf dominikanordens prior i Strängnäs vid sitt besök i 
Sko brödraskap för fru Barbara och nunnorna 4. 

ELIN PETRI 
var dotter till Peder Eriksson på Granhammar, som år 1488, 
då hon blef nunna, gaf Skäggesta i Börje socken'"'. Den 16 
oktober 1503 var hon abbedissa, då hon utfärdade ett upprop 
till alla Sveriges inbyggare att med allmosor och testamenten 
understödja det nyligen afbrända klostret och utlofvade en oer
hörd skatt af aflat som lön därför (se ofvan)li. Den 26 fe
bruari 1504 utfärdade hon ett intyg, att klostret af nåd upp
bar kanonikal- och ärkebiskopstionde af Sko socken '. År 1508 
fick hon delaktighetsbref af abbedissan Anna Fickesdotter By-
low i Vadstena (se förut)8. 

i örnhjelms klosterbref. 2 Ibidem. 3 Ib. 4 Ib. r> Ib. 6 Ib. 7 Ib. « Ib. 
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KATARINA JÖNSDOTTER 
var "vald" abbedissa, men ännu icke vigd den 5 februari 1509, 
då ärkebiskop Jakob Ulfsson tillät henne och nunnorna att 
få äta "hvitt" i fastlagen. Pä samma gång rådde han dem, att 
de ombesörjde "att allt gick skäligt till vid de lekar (fastlags-
upptåg?), som barnen hade därinne, så att det icke i någon 
måtto skedde mot klosterreglerna". Att ärkebiskopen väl kän
de till sederna i klostret är helt visst, enär han flera gånger 
var där på besök och dessutom hade en syster vid namn Kri
stina, som var nunna i Sko. För öfrigt sade han, att han 
alltid vore villig att tillmötesgå nunnornas begäran, dä det län
de till deras och klostrets bästa1. Den 10 augusti 1511 er
höll hon delaktighetsbref af priorn i kartusianklostret Marie
fred (se ofvan). Den 10 augusti 1512 utfärdade hon ett upp
rop till alla Guds vänner att bistå klostret "som stod i stor 
byggning" med allmosor, testamenten och milda gåfvor, 
hvarför hon lofvade lön af allsmäktig Gud. Alla välgörare 
skulle få aflat för alla "vådeliga" synder och tredjedelen af 
alla förglömda synder samt dessutom 5,000 års aflat-. Den 
1 september 1513 erhöll hon delaktighetsbrefvet i Kristi Le
kamens gille i Alsike (se ofvan). 

INGEBORG 

kallar sig "vald" (electa) abbedissa i ett bref af den 26 decem
ber 1513, hvarigenom hon utfärdade ett upprop till innevå
narne i Västerås' stift att lämna bidrag till det nedbrända klost
rets återuppbyggande (se förut). Hon efterträddes af 

KATARINA JÖNSDOTTER 

som den 25 januari 1516 utfärdade ett bevis om, att klostret 
uppbar ärkebiskops- och kanonikaltionde af sina gods i Sko 
socken på grund af Gustaf Trolles och kapitlets goda vilja3. 

Den 8 mars 1518 utfärdade den påflige legaten Arcim-

1 Örnbjelms klosterbref. 2 Ibidem. ' Ib. 
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boldus från Uppsala ett aflatsbref för henne och konventetl. 
Ett liknande bref fingo äfven nunnorna i Askaby och domini-
kanerna i Sigtuna. 

KATARINA OLOFSDOTTER 
utfärdade den 5 januari 1521 såsom "electa" abbedissa ett bref 
till inbyggarne i Västerås' stift att gifva allmosor till klostrets 
insamlare (se förut). Söndagen efter Qvasimodogeniti 1521 
ställde ärkebiskop Gustaf Trolle ett bref till henne från Upp
sala, hvari han varnade henne för att upptaga några världs-
människor i klostret, såsom hon gjort med Margareta Brahe, 
Gustaf Vasas syster. 

INGEGÄRD HANSADOTTER 
erhöll af borgmästare och råd i Uppsala ett bref, dat. den 14 
september 1522, rörande försäljning af sitt fäderneärfda hus i 
Uppsala (se förut). Hon sålde till fru Anna på Aspnäs den 
19 januari 1532 två öresland jord i Litasby i Täby socken i 
Vallentuna härad, som efter hennes död skulle tillfalla klos
tret igen 2. År 1534 förestod hon Sko. 

BENEDIKTA ERIKSDOTTER 
var klostrets sista abbedissa. Onsdagen näst före Marie fö
delse (d. 8 sept.) år 1538 erhöll fru Benkta och fru Gertrud 
Erici, som troligen var priorissa, hvardera 3 mark af uppbör
den enligt konung Gustafs befallning3. Den 1 juni 1553 er
höll fru "Benedicta, abbedissa i Skokloster, 10 m. p. och fru 
Gertrud Eriksdotter 5 m. p. enligt Jakob Theyths räkning i 
Räntekammaren4. Den 27 februari 1566 erhöll hon ett skydds-
bref af konung Erik (se ofvan). 

1 örnhjelms Bullarium 2 Örnhjelms klosterbref. 3 Sandbergska sam
lin garne i Kammararkivet. 4 Ib. 


