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spiritual work have been two important factors in Cistercian houses, and this could be seen in 
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1. Inledning 

I Roma socken, centralt beläget på Gotland, finns idag ruiner av det som en gång var ett 
medeltida cistercienskloster. Sommaren 2017 grävdes kapitelsalen ut i samarbete mellan 
Gotlands Museum och Uppsala universitet, Campus Gotland. Medialt intresse uppstod för 
Roma kloster och de påträffade gravarna. Regn, åska och lera till trots hade grävningen många 
besökare under dessa sommardagar. Mitt personliga intresse för sociala frågeställningar till 
gravkonstruktioner, rummet och det osteologiska materialet ledde mig hit. Professor i 
osteoarkeologi Sabine Sten lade under min första termin på masterprogrammet fram förslaget 
att skriva en masteruppsats med utgångspunkt i det nyligen framgrävda osteologiska materialet 
från Roma kloster. Jag tackade ja. Att få arbeta med Roma kloster har för mig öppnat upp en 
värld av möjligheter. Speciellt har mitt personliga förhållande till det osteologiska och 
arkeologiska materialet under arbetets gång kommit att förändras radikalt. David Austin 
(2013:9f) sätter fingret på en viktig del av det arkeologiska arbetet: den materiella kulturen är 
aldrig statisk, tvärtom är det materiella resultat av vad det i en annan tid betytt att vara just 
människa. Även Joanna R. Soafer (2006:1–2) belyser detta och menar att det inom den 
osteologiska forskningen finns två fält: det rent vetenskapliga där den biologiska kroppen ses 
på som just ett vetenskapligt biologiskt objekt, samt det socialteoretiska fältet där kroppen ses 
på som en social konstruktion. Det osteologiska materialet, alltså människan själv, är precis 
som artefaktmaterialet föränderligt och besitter en enorm potential i att berätta just människans 
historia. Arbetet syftar till att göra just det, berätta en historia om klosterlivet i Roma kloster 
under dess verksamhetsperiod. 

Detta kapitel inleds med en problematisering av arbetets syfte, frågeställningar och 
teoretiska utmaningar. Sedan följer en historik över Roma klosterruin på Gotland och ruinens 
koppling till det gotländska alltinget. För att skapa en någorlunda bild av en cisterciensernas liv 
beskrivs i korta drag Sankt Benedikts regel. Slutligen presenteras cisterciensordens uppkomst 
för större förståelse för kommunitetens betydelse i medeltida Europa. 

1.1. Religiös kroppskultur 

De mänskliga kvarlevorna kan omöjligt behandlas som statiska objekt inom den 
osteoarkeologiska forskningen i strävan efter att belysa mänskligt liv. De mänskliga 
kvarlevorna vittnar inte enbart om mänsklig närvaro och aktivitet, de belyser även vad som är 
att betrakta som mänskligt ur ett socialteoretiskt perspektiv. Vetenskapliga analyser 
kombinerade med sociala frågeställningar möjliggör en rekonstruktion av vad det inneburit att 
en gång i tiden vara just människa. I detta arbete mer specifikt i en monastisk miljö där de 
vardagliga praktikerna cirkulerade kring en evig strävan efter att föras närmre Gud, i jordelivet 
såväl som efter döden. Roma kloster är isolerad från det omgivande samhället och livet har 
därför sett annorlunda ut inom dess väggar vid jämförelser med det sekulära samhällets 
befolkning. Syftet med detta arbete är att genom osteologiska och rumsliga analyser skapa en 
förståelse för kroppskulturen i Roma kloster. Kroppskultur är förhållningen till den egna 
kroppen och andra kroppar ur ett sociokulturellt perspektiv. Exempelvis uppfattningar om 
manligt kontra kvinnligt, vackert kontra fult, hälsosamt kontra ohälsosamt – helt enkelt 
människans förhållande till normer och ideal inom en specifik kontext samt kroppens 
interaktion med andra kroppar. Denna interaktion kroppar emellan sker på en fysisk såväl som 
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psykisk nivå. Den fysiska nivån statueras av den faktiska, fysiska kroppen i förhållandet till 
andra fysiska kroppar. Exempelvis uppfattningen kring andra kroppars fysiska närvaro inom en 
specifik kontext. En bedömning av kroppen är central och denna bedömning bygger på 
uppfattningen av det som anses rätt och det vilket anses fel. På den psykiska nivån arbetar 
människans sinnen för att skapa uppfattningar om den omgivande miljön och vidare även andra 
kroppar. Inom en kultur eller samhällskontext finns alltid den ultimata kroppen – förebilden - 
vilken sätts i relation till den felande kroppen – det som helst skall undvikas. Alltså normen 
kontra det onormala. Normer leder till att människor tillsammans, inom olika kontexter, skapar 
en beteendestandard vilken gäller i olika givna situationer. Exempelvis hur människan skall 
bete sig kring kroppar och hantera sin egen kropp i relationen till Gud. 

Inom cisterciensorden följde medlemmarna Sankt Benedikts regel och denna innehöll alla 
nödvändiga riktlinjer för att leva det ultimata klosterlivet kroppsligt såväl som själsligt. I detta 
arbete studeras det osteologiska materialet för att söka svar på frågor kring sjukliga förändringar 
och graden av fysisk aktivitet hos de studerade individerna. Informationen från den osteologiska 
analysen kan sedan problematiseras i förhållande till Sankt Benedikts regel. En regel vilken 
inom cisterciensorden speciellt förordnade vikten av manuellt och andligt arbete i varje 
medlems vardag. Hantering av boskapshållning, odling eller att tradera böcker i klostrets 
bibliotek är exempel på vardagliga manuella praktiker inom klostret. Det andliga arbetet bestod 
av exempelvis böner för klostrets donatorer eller dödsmässor för de avlidna med koppling till 
kommuniteten. Hur dessa riktlinjer såg ut varierade givetvis med individens befattning inom 
orden. En lekbroder, kormunk och abbot har levt tre olika liv och ägnat sig åt olika praktiker 
med olika fysiska förutsättningar. Vikten av det manuella arbetet manar till studier av den 
fysiska kroppen vilken påträffas i det osteologiska materialet från klostrets brukningstid. 

Ytterligare är det intressant att studera de gravlagda individernas möjliga diet. I Regeln 
finns strikta förordningar rörande diet inom kommuniteten. Exempel på sådana förordningar är 
att det inom klostret skulle serveras två lagade mål mat om dagen och att enbart de äldre, sjuka 
och svaga skulle tillåtas äta ”våra fyrfotade vänner”. Den sistnämnda belyser vikten av tillgång 
på färska grönsaker och frukter inom kommuniteten vilket även beskrivs i Regeln (Sankt 
Benedikts regel, Ch. 39: The Proper Amount of Food). Dietspårning möjliggörs av isotopanalys 
samt studier av dentala förändringar i det osteologiska materialet. Även djurbensmaterial från 
klostret analyseras för artbedömning och eventuella slaktspår. Dietspårningen är intressant rent 
vetenskapligt men även ur ett socialt perspektiv. Hur förhöll sig egentligen kommuniteten till 
Sankt Benedikts regel och hur speglar sig detta i den mänskliga kroppen? Regeln ses på som 
normen, det ultimata, och därmed är förhållandet till denna intressant ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Hur förhåller sig egentligen dikten till verkligheten? 

Det osteologiska materialet och dess analysresultat sätts sedan i relation till 
gravkonstruktionens placering i Roma kloster. I detta arbete är de studerade individerna 
påträffade i kapitelsalen samt korsgången. Genom att studera gravkonstruktionen ur ett 
arkeologiskt perspektiv och koppla dess information till skriftlig dokumentation är det möjligt 
att tyda rummets, och därmed även människans, betydelse och möjligen även befattning inom 
kommuniteten. Tidigare studier av såväl församlingskyrkor och monastiska miljöer ger 
information gällande vem som begravdes var baserat på exempelvis kön och social status. 
Cisterciensorden skall ha varit befriad från en hierarkisk ordning, men abboten har spelat en 
betydande roll inom kommuniteten. Abboten hade den högsta befattningen i klostret och skall 
ha fungerat som en mellanhand mellan Gud och övriga medlemmar. Därmed är det möjligt att 
anta att abboten fått en fördelaktig placering i förhållande till det som ansetts heligt vid val av 
begravningsplats. Den som varit närmst Gud i livet skall även placeras närmst Gud i döden. 
Även gravkonstruktionen, inre såväl som yttre delar, har studerats för att söka vidare 
information om den gravlagdes möjliga befattning. Datering av de osteologiska individerna 
sätts i relation till gravkonstruktionens utformning, rummets funktion och periodens rådande 
liturgiska praktik. Genom studiet av gravkonstruktionen i förhållande till liturgisk praktik är 
syftet även att ge en bild av kommunitetens förhållande till döden och den döda kroppen. Det 
var den levande kroppen som hanterade den döda kroppen och just denna relation undersöks i 
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gravkonstruktionen. 
Genom frågeställningar till det osteologiska materialet samt den arkeologiska kontexten är 

förhoppningen att skapa en bild av hur det varit att leva som människa inom cisterciensorden i 
Roma. Samt hur det varit att som människa leva med döden vid sin sida i den direkt omgivande 
miljön och i de praktiker vilka omgärdar döden. Människan som aktör spåras i det osteologiska 
materialet och sätts i relation till rummets betydelse vari gravkonstruktionen och därmed den 
analyserade individen påträffats. Kroppen hanteras som en social konstruktion snarare än ett 
vetenskapligt objekt. Det är givetvis nödvändigt att applicera naturvetenskapliga metoder på 
det osteologiska materialet för att besvara socialteoretiska frågeställningar rörande det sociala 
subjektet: den levande och döda kroppen och föreställningarna kring dessa i ett medeltida 
cistercienskloster. Den biologiska, fysiska kroppen sätts i relation till den sociala, medvetna 
kroppen. Studien möjliggörs av djupa litteraturstudier, osteologisk analys samt analys av 
gravens placering och konstruktion. 

1.2. Frågeställningar 

Följande osteologiska och arkeologiska frågeställningar ämnas besvaras i arbetet: 
 
• Vad kan den osteologiska analysen av sjukliga förändringar och graden av fysisk 

aktivitet belysa gällande kroppskultur i cisterciensklostret med utgångspunkt i Sankt 
Benedikts regel? 

• Vilken var de undersökta individernas huvudsakliga diet och kan denna ge vidare 
information om uppfattningen av kroppen i en klostermiljö? 

• Vad kan gravkontext, gravkonstruktion och gravpraktik berätta om de gravlagda 
individernas möjliga befattning samt för perioden rådande liturgisk praktik? 

1.3. Cisterciensorden under medeltid 

Nedan följer en historik över cisterciensordens etablering i Roma på Gotland. Enligt aktuell 
forskning skall initiativtagarna till etableringen av Roma kloster ha varit det gotländska 
Alltinget. Denna teori presenteras nedan och sätts i relation till uppfattningen att Gotland skall 
ha varit ett relativt egalitärt samhälle. Vidare följer en presentation av betydande delar ur Sankt 
Benedikts regel och hur avgörande Regeln varit för cisterciensordens praktiker inom 
klosterkomplexen. 

1.3.1. Roma kloster och Alltinget 

Centralt på Gotland ligger Roma socken. Tidigare har här funnits våtmarker, vattenleder och 
viktiga vattendrag vilka idag är försvunna i landskapet. Roma kloster (se Fig. 1), eller Beatae 
Mariae de Guthnalia vilket är dess latinska namn, grundas 1164 av tolv utvandrade munkar 
och en abbot från Nydala kloster i Småland (O. Lejon 2016:23). Grundandet av nya 
cistercienskloster tycks i majoriteten av fallen ha skett på initiativ av kungligheter eller adel, 
exempelvis drottning Ulvhilde i Alvastra kloster och den erikska ätten i Varnhems kloster 
(Regner 2005a:187; Regner 2005b:194). De cisterciensiska klostren var uppdelade i moders- 
och dotterkloster. Alltså fanns det mellan de olika klostren ett släktskap. Exempelvis har 
Alvastra kloster i Östergötland grundats 1143 som dotterkloster direkt från moderklostret 
Clairvaux i Frankrike (Regner 2005a:29). Samma år grundades Nydala kloster i Småland, även 
det direkt från Clairvaux. Clairvauxlinjen var den i Skandinavien viktigaste moderslinjen och 
likt tidigare svenska exempel föll Roma kloster in under denna (O. Lejon 2016:11). Alla 
dotterkloster var dock självstyrande och moderklostret kunde inte styra interna frågor så som 
exempelvis val av passande man för abbotsrollen. Abboten utsåg kommuniteten tillsammans 
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inom klausuren. I de fall då val av abbot upplevdes problematiskt kunde kommuniteten dock 
rådfråga moderklostret (O. Lejon 2016:16). 

Inom aktuell forskning av Roma pågår diskussionen kring vem, eller vilka, initiativtagarna 
varit till grundandet av klostret. Bristen på ursprungligt källmaterial från klostrets etablerings- 
och verkningstid försvårar framställningen av ett definitivt svar på den frågan. Enligt Stephan 
Borgehammar (2016:129) skall ett cistercienskloster normalt ha ägt omkring 200 böcker. 
Omfånget kan sättas i perspektiv till den mängd dokumentation som finns bevarad idag: 
omkring tjugo fragment från liturgiska skrifter, tre hela handskrifter samt en hel bok 
(Borgehammar 2016:129–130). Några dokument vilka berör möjlig eller möjliga initiativtagare 
till Roma kloster finns alltså inte att tillgå. Den vanligast förekommande, och mest accepterade 
uppfattningen, är att det gotländska alltinget - Guthnaltinget – i samrådan med 
Linköpingsbiskopen var de som bjöd in cisterciensmunkarna från Nydala kloster (Runeby 
2016:62: O. Lejon 2016:23). Enligt Majvor Östergren (2016:38) skall ön ha varit uppdelad i ett 
tjugotal mindre småtingting där Guthnaltinget var den högsta beslutande instansen. Alltinget 
skall enligt forskningen ha varit stationerade till Roma socken, en plats som innan Visbys 
utveckling fungerat som en för Gotland mycket viktig politisk och ekonomisk centralplats 
under vikingatid och tidig medeltid (Östergren 2016:38; 2017:238). I den lågtyska översättning 
av Gutalagen, nedskriven 1401, framgår att Gotlands allting haft sin centrala mötesplats i Roma 
socken (Östergren 2017:237). Christian Runeby (2016:63) menar att Guthnaltinget i och med 
etableringen av ett cistercienskloster i Roma ökade betydelsen inte enbart av området alltinget 
var aktivt i utan även av alltinget som ledande myndighet. Att etablera cistercienskloster var 
fördelaktigt inte enbart i syfte att söka frälsning, det var även en manifestation av makt. Genom 
grundandet av religiösa institutioner vann eliten även makt inom kyrkan och höjde sin religiösa 
och därmed även sociala status. I och med detta hade klostergrundaren i fråga en fot i alla 
betydande samhällsarenor: den ekonomiska, politiska och kyrkliga (Burton, Kerr 2011:218). 
Etableringen handlade inte enbart om vikten att leva i enlighet med kristendomen och under 

Figur 1. Drönarbild av Roma klosterkyrka. Foto: Daniel Langhammer. 
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Guds beskydd, utan även om ett politiskt, ekonomiskt och socialt utbyte mellan samhällsmakten 
och de kyrkliga institutionerna. Genom att finansiera klosterverksamhet var det möjligt för 
donatorn, eller donatorerna, att få en fördelaktig begravningsplats inom klosterkomplexet, 
uppnå den så viktiga frälsningen och samtidigt manifestera social makt (Burton, Kerr 2011:53). 
Etableringen manifesterade makt inte enbart socialt utan faktiskt fysiskt i landskapet i form av 
ett utbrett klosterkomplex. Strävan efter kollektiv makt stärker argumentet att Guthnaltinget 
varit initiativtagare till nyetableringen i förhoppningen att stärka Roma som betydande centrum 
och inta en högre social maktposition än tidigare. Även det cisterciensiska nunneklostret 
Solberga kloster tycks ha etablerats genom en kollektiv önskan från folket om monastisk 
närvaro i utkanten av Visby år 1246 (Pernler 2016:154). Roma och Solberga kloster är möjligen 
inte unikt i sitt slag men det är intressant att se på grundandet av klostret som ett kollektivt 
snarare än individuellt initiativ vilket torde ha varit ovanligt på kontinenten. 

Tryggve Siltberg (2015) diskuterar i boken Gotlandskyrkan under dansktiden och dess 
förspel – Epokerna och urkunderna grundandet av Roma kloster. Här redovisar Siltberg olika 
perspektiv på grundandet och dess initiativtagare genom att se över tidigare forskning i frågan. 
Det finns de som argumenterar mot Guthnaltinget som grundare av Roma kloster. Nanouschka 
Myrberg menar exempelvis att en betydande myndighet som alltinget aldrig skulle ge bort den 
jord vilken under en lång period varit så viktig för sammankomster, handel och allmän 
mötesplats. Myrberg menar att det, precis som i de flesta fall på kontinenten, är en privatperson 
vilken bjudit in cisterciensmunkarna och grundat klostret (Siltberg 2015:95). Siltberg å andra 
sidan menar att det på Gotland aldrig funnits några täta kontakter med monarkin i ett tidigt 
stadie och heller ingen direkt maktelit att tala om (Siltberg 2015:43). Gotland skall enligt 
Siltberg ha varit en bonderepublik där överklassen utgjordes av självägande storbönder. Det 
finns dock inga direkta spår efter storgods vilka annars är typiska i tydligt uppdelade 
klassamhällen och Siltberg argumenterar vidare för att det gotländska samhället varit relativt 
egalitärt utan några större klasskillnader (Siltberg 2015:57–58). Tanken att det gotländska 
samhället skall ha varit egalitärt stödjer vidare teorin att klostret grundats på kollektivt snarare 
än privat initiativ. Ett kollektivt initiativ i ett egalitärt samhälle tyder på att flertalet krafter gått 
ihop för att tillfredsställa kollektivets behov av religiöst beskydd snarare än ett privat intresse. 
Guthnaltinget har ändock varit en politisk instans och makt har, oavsett egalitet, varit av 
betydelse. Etableringen av Roma kloster skulle även kunna ses som ett initiativ vilket tagits för 
att skänka trygghet hos den gotländska befolkningen i ett samhälle där kristendomen relativt 
nyligen fått sitt definitiva fäste. Möjligheten finns givetvis att Roma kloster, likt Solberga 
kloster i Visby, etablerats efter lokalbefolkningens önskan. 

1.3.2. Förutsättningar och praktik i Roma kloster 

Vid cisterciensmunkarnas anländande från Nydala till Roma socken fanns inga permanenta 
byggnader på platsen. Enligt Lars Kruthof (2016:86) har det initialt på platsen troligen funnits 
provisoriska byggnader i trä. Träbyggnaderna har i sådana fall varit av primitiv karaktär och 
syftat till att tillfredsställa de viktigaste behoven för en fungerande daglig praktik av arbete och 
bön. Exempel på initiala byggnader är bönkapell, matsal, sovsal och gästhus. Även grindar för 
beskydd av egendomen var inte helt ovanligt i ett tidigt stadie (Burton, Kerr 2011:88). Arbete 
med permanenta byggnader i sten har påbörjats kort efter att cisterciensmunkarna och den 
nyutnämnda abboten anlänt till Roma socken. Enligt moderna kalkyler skall det med medeltida 
byggnadstekniska förutsättningar ha tagit omkring 20 år att färdigställa enbart klosterkyrkan. 
Att färdigställa hela klosterkomplexet beräknas ta omkring 40 år (Burton, Kerr 2011:88). Hur 
mycket tid byggnadsprocessen krävt beror på flertalet faktorer. Lokala miljömässiga 
förutsättningar i klimat, tillgång på arbetskraft och byggnadsmaterial, ekonomiska 
förutsättningar och lokal kunskap i kyrklig byggteknik är viktiga att ha i åtanke. De 
tidsangivelser vilka finns dokumenterade från Alvastra och Nydala kloster skiljer sig 
exempelvis starkt från varandra. Nydala kloster skall ha tagit närmre 100 år att färdigställa. 
Bygget av Alvastra klosterkomplex har tagit omkring 40 år och passar därmed väl in i de 
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moderna kalkylerna (Selin 2016:228). När Roma kloster stått färdigt finns inte dokumenterat 
men bygget har varit ett stort projekt och involverat många människor. Runeby (2016:63) 
menar att Roma klosterkyrka är den utanför Visby största kyrkan på Gotland. Sett till Alvastra 
kloster och Nydala kloster kan klosterkomplexet i Roma alltså stått färdigt under tidigt 1200-
tal, men likväl kan bygget ha stått färdigt först under 1260-tal. När klosterkyrkan var färdig 
invigdes den, likt alla klosterkyrkor inom orden, i Jungfru Marias namn – därav namnet Beatae 
Mariae de Guthnalia (Burton, Kerr 2011:171; O. Lejon 2016:12). 

Elisabet Regner (2016:209) vidrör problematiken i bristen på arkeologiska fynd i Roma 
klosterruin vid en jämförelse med mängden från Alvastra klosterruin. Fyndbristen kopplar 
Regner till bruket av klosterbyggnaderna även efter reformationen, då klosterkomplexet föll 
under den danska kronan, samt bristen på arkeologisk aktivitet. Endast en mycket liten mängd 
arkeologiska artefakter har grävts upp i Roma klosterruin. Därmed är det svårt att kartlägga 
praktiker kopplade till specifika artefaktmaterial, exempelvis läke- och kökskonst. Även 
dokumentationen från klostret är bristfällig vilket ytterligare försvårar tolkningen av platsen. 
Då även gravmaterialet är mycket litet är det enligt Regner (2016:210) svårt att tolka vilken 
funktion Roma kloster haft som begravningsplats för utomstående. I Alvastra klosters kapitelsal 
påträffas ett stort antal gravar, med både barn och vuxna individer, vilka sträcker sig långt 
bortom antalet abbotar. Detta talar för att Alvastra kloster ansetts attraktivt för utomstående, 
exempelvis möjliga donatorer (Regner 2016:210). I Roma kloster påträffas endast ett litet antal 
gravar och det har hittills inte varit möjligt att lokalisera något större gravfält i direkt anslutning 
till komplexet (Regner 2016:211). 

Den under medeltid intilliggande Romamyren var en viktig förutsättning vid etableringen 
av klostret och dess verksamhet. Under medeltid var det möjligt att färdas med båt utmed 
Romamyren för att så småningom nå öppet hav (Selin 2016:227). Vattnet har inte enbart varit 
en viktig kommunikations- och transportväg för klosterverksamheten. Myren har även 
möjliggjort utbyggnaden av dammar vilka sedan använts vid bevattning av odlingar. I Roma 
kloster har kommuniteten även odlat karp och övrig sötvattenfisk i fem fiskedammar. Dessa är 
dragna direkt från Romamyren till klosterkomplexet (Östergren, Gustafsson 2018:66; se Fig. 
2). I klosterträdgården har det vuxit exempelvis örter, kål och fruktträd (Selin 2016:229). Får- 
och nötboskapshållning har troligen varit avgörande på platsen. Skinn och ull var eftertraktade 
produkter och kunde säljas dyrt inom exempelvis Hansan (Selin 2016:231; Regner 2016:231). 
I en tulljournal från 1300-talets Visby finns dokumenterat att kommuniteten exporterat smör 
till staden (Selin 2016:231). Utöver jordbruksmark i Roma socken har kloster även ägt externa 
gårdar, så kallade grangier, på övriga Gotland, Öland och i Estland (Siltberg 2015:82, 180; 
Regner 2016:213). De externa gårdarna har bedrivits i syfte att via överskott skapa en 
ekonomisk grund. Försäkran av kommunitetens självförsörjning i form av föda och viktiga 
material gav dess invånare större möjlighet att hänge sig åt klostrets själsliga praktiker (Regner 
2016:214). 
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Vilka människorna i Roma kloster var, vilka samhällsklasser de tillhörde, hur många de var och 
hur de hamnade i klostret är till mångt och mycket okänt. Enligt Kruthof (2016:94-95) är det 
möjligt att klostret under 1200-1300-tal huserat 20 till 30 kormunkar och 40-90 lekbröder. 
Huruvida gotlänningar invigts i kommuniteten eller ej är en intressant fråga. I Gutalagen finns 
en del vilken berör vad som sker när en man väljer att gå i kloster. Bland annat beskrivs hur 
endast en mindre del av en blivande broders egendom får doneras till klostret. Förordningen 
om donationer av gods var nödvändig för att den utomstående familjen skulle ha möjlighet att 
fortsätta bruka egendomen, men även för att klostret inte skulle vinna allt för stor makt (Kruthof 
2016:94). Regleringen tyder på att gotlänningar faktiskt har gått i kloster i Roma. Efter 1300-
talet sjönk intresset för cisterciensorden och därmed även antalet medlemmar i de olika 
klostren, i Skandinavien såväl som på kontinenten (Kruthof 2016:94). 

Även abbotarna är okända då enbart två är synliga i de historiska källorna. Den ena av dessa 
två är Petrus. Petrus skall som kormunk ha skickats från Clairvaux till Nydala. Innan sin färd 
mot Sverige och Småland skall han ha varit lärjunge åt Den helige Bernhard. Väl i Roma intar 
han abbotsrollen till följd av brist på ledarskap i klostret och skickas från Nydala, men han är 
inte klostrets förste abbot. Möjligen är Petrus den andre eller till och med tredje abboten i Roma 
kloster (Kruthof 2016:93). Den andre abboten nämnd vid namn i det historiska källmaterialet 
är även klostrets siste innan reformationen, Johannes Bohnsack. Bohnsack skall enligt 
dokumentation av Hans Sterlow, 1514, ha fått mordanklagelser riktade mot sig och under en 
period jagats av länsherre Lauriz Skenckel (Siltberg 2015:174). Anklagelserna tycks inte ha lett 
till bestraffning. Bohnsack påträffas nämligen i de historiska källorna under 1540-tal, då av 
Nicolaus Petreius. Enligt denne skall Bohnsack med stort engagemang och välvilja ha hjälpt 
till att ta fram handskrifter till Petreius (Siltberg 2015:174). Där slutar den personliga 
dokumentationen om cisterciensordens medlemmar i Roma kloster. 

På 1530-talet råder en stor oro i Europa. Bondeupproren avlöser varandra och 
motsättningarna mellan stad och landsbygd blir allt större (Siltberg 2015:180). Under 
reformationen, omkring 1536, dras Roma klosters egendom in under den danska kronan. 
Avvecklingen pågick dock under en längre period dessförinnan. År 1519 skriver Sören Norby 
till den danske kungen Christian II att denne borde dra in Roma kloster gods Kolk, Estland, 
under den danska kronan. Johannes Bohnsack kommer då med motförslaget att Christian II 
tilläts ta godset i besittning i utbyte mot jord i Skåne. Förslaget avvisas tydligen då den danske 
kungen utan något utbyte tar Kolk i besittning och gör detta till kronohemman 1520 (Siltberg 

Figur 2. Del av historisk avmätningskarta från 1735, ritad av lantmätare Johan Fineman. Klosterbyggnader 

ritade i gult. Från klostret löpte de fem fiskdammarna på rad ut i Roma myr. Bild: Lantmäteriet 
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2015:180). Vid reformationens definitiva slut tillfaller alla Roma klosters egendomar kronan. 
Roma klosterkomplex togs i besittning och blev Kungsgård. Klosterkyrkan och övriga 
konventsbyggnader i anslutning till denna skall ha omvandlats till ekonomiska byggnader 
(Selin 2016:237). Idag är Roma klosters utbredning nästintill osynlig på platsen. Klosterkyrkan, 
vilken står i ruiner, är vacker att se på. Det är inte svårt att skapa en bild av hur den en gång i 
tiden, tillsammans med övriga konventsbyggnader, varit ett mäktigt inslag i landskapet. 

1.3.3. Sankt Benedikts regel 

Omkring 500-tal e.Kr författades av Benedikt av Nursia 
Sankt Benedikts regel vilken kom att bli mycket viktig inom 
den västliga kyrkan (Regner 2005a:11). Benedikt av Nursia 
(se Fig. 3) påbörjade sin resa när han begav sig till en grotta 
likt eremiterna i Tabbenisi. Där levde han under en period 
ensam innan han fann vägen till kommunitetens gemenskap. 
Så småningom grundade han sitt eget kloster, Monte 
Cassino, där han skrev Sankt Benedikts regel. Regeln 
baserade Benedikt på erfarenheter och upplevelser från tiden 
som ökeneremit (Melville 2016:42, 43). Monte Cassino kom 
snart att växa som förebild för det ultimata klosterlivet där 
det viktigaste var att älska fastan, tukta kroppen i lidelse likt 
Kristus lidit på korset, stå emot köttets vilseledande syndiga 
lustar, praktisera tystnad och förneka personliga 
tillhörigheter i kärleken till Gud. Kroppsarbete, vilket i det 
omgivande samhället förknippades med slavarbete, ansågs 
enligt Regeln vara vägen till himmelriket (Melville 2016:46, 
47). 

Cisterciensordens uppkomst och tillväxt var resultatet 
av viljan att återgå till Sankt Benedikts regel och helt och 
fullt lämna över sitt liv i Guds händer. Sankt Benedikts regel 
består av 73 kapitel och innehåller alla nödvändiga 
förordningar för det ultimata klosterlivet. Regeln inleds i kapitel 1 (Concerning Different Kinds 
of Monks) med en beskrivning av olika typer av munkar, exempelvis klosterbröder och eremiter, 
för att sedan följas av kapitel 2 där abbotens roll beskrivs ingående. Om klosterbrodern, de så 
kallade cenobiten, framkommer i detta inledande kapitel mycket lite information utöver 
faktumet att dessa lever i klosterkomplex och tjänstgör under en abbot (Lowther Clarke 
1931:13). 

I kapitel 2 (What Kind of Man an Abbot Ought to Be) beskrivs abbotens egenskaper 
ingående. Abboten skall bland annat göra sig värdig det namn han fått som ställföreträdare för 
Kristus. Denne skall enbart sprida kunskap till bröderna vilken stämmer överens med Herrens 
bud. Abbotens förmåga att undervisa sina bröder och mana dessa till lydnad granskas vid den 
yttersta dagen. Denne skall då sona kommunitetsmedlemmarnas såväl som sina egna synder. 
Genom att uppmuntra bröderna till bättring ökar abbotens chanser att rena sig själv från synd. 
Abboten skall vara en man vilken kan styra med sträng hand men samtidigt visa kärlek för de 
som förtjänat det genom goda gärningar. Samtidigt som abboten visar kärlek till de rättmätige 
skall denne uppmuntra dessa till att fortsätta göra gott och aldrig nöja sig. I de fall då ord ej 
anses tillräckliga för att disciplinera en broder skall denne ta till fysisk bestraffning; ”strike thy 
son with the rod and thou wilt free his soul from death” (Lowther Clarke 1931:14–15). 

I kapitel 4 (What are the Instruments of Good Work) radas ett större antal punkter upp vilka 
anses viktiga att följa för de som valt att leva under Regeln. Den första punkten är vikten av 
kärleken till Gud. Kärleken skall utövas med hjärta och själ. Av stor vikt är även att älska sin 
nästa likt individen älskar sig själv. Ombesörjningen av sjuka och svaga berörs såväl som vikten 
att begrava de döda. Bistånd till de fattiga nämns, såväl som vikten att ”kläda de nakna” vilka 

Figur 3. Staty av Sankt Benedikt, 

Virginia, USA. Foto: Ariyandhamma 

på Pixabay. 



 

9 

 

inga kläder har. En mycket intressant punkt är uppmaningen att ”dagligen ha dödens hot för 
ögonen”. En kommunitetsmedlem har dagligen levt med döden och varit medveten om denna.  
Även i kapitel 7 (Concerning Humility) berörs döden och hur en broder aldrig skall ge efter för 
sina egna behov eller sin egen vilja då Herren ser allt från himmelriket. Den som ger efter för 
sina egna köttsliga lustar riskerar att möta på döden utanför behagets entré. En 
kommunitetsmedlem skall alltid vara förberedd på döden men kan genom goda gärningar 
undvika denna i största möjliga mån (Lowther Clarke 1931:17–18, 22). 

Enligt Sankt Benedikts regel skall sju böner per dag läsas i specifik ordning: laudes, prim, 
ters, sext, non, vesper och slutligen completorium (Lowther Clarke 1931:33; Piltz 2006:10; 
Kruthof 2016:89–93). Dessa böner sträcker sig från morgon till afton. Alla böner har ett 
specifikt syfte och följer ljusets skiftningar sett till dygnets timmar (Kruthof 2016:87). 

I kapitel 35–42 (Lowther Clarke 1931:53–59) av Sankt Benedikts regel beskrivs ingående 
hur måltider skall tillagas och inmundigas. Alla skall tjänstgöra i köket, ingen skall undantas 
från denna tjänst såvida medlemmen i fråga inte är sjuk eller upptagen med viktigare uppdrag. 
De som är sjuka, svaga och gamla skall enligt Regeln prioriteras framför alla andra vad gäller 
föda. Hur mycket mat vardera brodern skall ha beror på dennes hälsa samt mängden manuellt 
arbete. Enligt förordningen är två lagade måltider per dag standard för vardera brodern, men de 
som ansträngt sig vid manuellt arbete eller är i behov av ytterligare föda av andra anledningar 
kan tillåtas äta mer. Ingen broder skall dock äta sig övermätt eftersom mättnad anses syndigt. I 
Regeln nämns även vikten av tystnad vid måltiderna. Medlemmarna skickar i tystnad maten 
mellan varandra för att alla skall få det nödvändiga. Medan maten förs mellan medlemmarna 
läser en för veckan utnämnd broder (lektor) bön för att välsigna måltiden. När medlemmarna 
skall äta förkunnas i kapitel 41 (At What Hours the Brethren Ought to Have Their Meals) och 
däri nämns bland annat den viktiga fastan. Denna skall, om lämpligt för individen i fråga, ske 
under onsdagar och fredagar sommartid. Föda skall vid dessa tillfällen intas den nionde timmen 
istället för den sjätte. Från och med den 13:e september skall fastan vara fram till den nionde 
timmen vid veckans alla dagar (Lowther Clarke 1931:59). Vilken typ av föda bröderna skulle 
inmundiga nämns i förbigående med uppmaningen att enbart de mycket sjuka och gamla 
tilldelades kött från fyrfotade djur (Lowther Clarke 1931:57). Regleringen av kost innebar att 
bröder vid god hälsa som ej ännu uppnått hög ålder var menade att livnära sig på vegetabilisk 
föda, troligen med inslag av animaliska produkter i form av mejerier, och vattenlevande djur. 

Utöver tiden för dagens sju böner var även det manuella arbetet av stor vikt inom 
klosterkomplexet. Kroppsarbete, vilket i det omgivande samhället förknippades med 
slavarbete, ansågs enligt Regeln vara vägen till himmelriket (Melville 2016:46, 47). I kapitel 
48 (Concerning the Daily Manual Work) beskrivs det manuella arbetets olika perioder sett över 
året samt hur detta skall genomföras under dagen. Under månaderna april till oktober skall 
kommunitetsmedlemmarna bege sig ut efter prim, tidigt på morgonen, för att utföra dagens 
mest nödvändiga sysslor. Dessa skall utföras fram till den fjärde timmen. Vidare beskrivs i 
Regeln även att skördearbete till följd av fattigdom skall ses på som ultimat för det liv de lever. 
Först när detta är ett måste kan de betrakta sig själva som rättmätiga munkar. Från oktober 
månad skall de fram till fastetiden vara fria för andlig läsning och påbörja sitt manuella arbete 
först den andra timmen (Lowther Clarke 1931:66). Manuellt arbetet inom orden var i mångt 
och mycket förlagt mellan dagens sju olika böner. De bröder, vare sig de är lekbröder eller 
kormunkar, som befinner sig ute på fältet vid bönestund skall läsa dessa under arbetets gång. 
Sjuka och gamla skall bedömas efter förmåga, vilket är abbotens ansvar, och tilldelas sysslor 
vilka anses passande deras tillstånd. Enklare hantverk vilka inte kräver några större fysiska 
ansträngningar har troligtvis tilldelats de sjuka, gamla och svaga. Syftet med det manuella 
arbetet är inte enbart möjligheten till självförsörjning, det är lika mycket medicin för själen. 
Sysslolösheten är nämligen enligt Sankt Benedikts regel själens största fiende. Utan sysslan 
finns möjligheten att bröderna ledsnar och försöker fly klosterlivet, därmed är det nödvändigt 
att sätta dem i arbete (Lowther Clarke 1931:66). 

Sankt Benedikts regel förordnar alltså både själsligt och manuellt arbete (ora et labora) 
såväl som betydelsen av rätt föda. Den belyser vikten av kärlek till sin näste, ödmjukhet och 
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förnekelsen av den egna viljan. Abbotens personliga ansvar som Guds ställföreträdare framgår 
tidigt och fortsätter kontinuerligt genom hela dokumentet. Abbotens absolut viktigaste roll är 
den som kärleksfull fader men även sträng domare när lydnaden bland medlemmarna tryter. 
Goda gärningar belönas med uppmuntran att fortsätta på samma väg och manar till ytterligare 
goda gärningar. Även ett överliggande hot om bestraffning existerar för att mana 
kommunitetsmedlemmarna till goda gärningar och speciellt då i syfte att disciplinera de 
odisciplinerade. Döden nämns ett flertal gånger bland de olika kapitlen och kopplas framförallt 
till medlemmarnas personliga rädsla för denna och medvetenhet kring vikten av botgörelse i 
jordelivet. Under sent 1000-tal, tidigt 1100-tal, hade de benediktinska klostren förslappats och 
klosterinvånarna börjat njuta av materiella och ekonomiska tillgångar. Manuellt arbete i de 
benediktinska klostren ansågs inte längre nödvändigt eftersom det nu var möjligt att förlita sig 
på produkter och tjänster utifrån. Vardagssysslor togs nu om hand av tjänare istället för 
munkarna själva. Som en protest mot förslappningen inom de benediktinska klostren grundas 
omkring 1098 cisterciensorden vilken skulle ta sig tillbaka till ursprunget och expandera i hastig 
takt över Europa (Berman 2014:383). 
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2. Kroppskultur och osteoarkeologi: att finna identitet  

Under medeltid fanns tydliga uppfattningar kring den mänskliga kroppen och dessa har bevarats 
och analyserats inom den historiska forskningen med socialteoretisk utgångspunkt. Aktuellt 
kapitel syftar till att initialt ge en större förståelse för uppfattningen kring den inre och yttre 
kroppen under medeltid och hur denna uppfattning varierar baserat på parametrar som kön, 
ålder och samhällsklass samt vilken social kontext kroppen funnits i. Initialt problematiseras 
osteoarkeologins potential i att besvara sociala frågeställningar med hjälp av vetenskapliga 
analyser av osteologiskt individmaterial i kombination med socialteoretiska perspektiv av den 
biologiska och sociala kroppen. Vidare presenteras uppenbarelsen inom specifikt 
klosterkontexter vilka är starkt kopplade till kristendomen och vidare även till den mänskliga 
kroppen på biologisk och social nivå. Slutligen presenteras tidigare forskning av 
gravkonstruktioner i klostermiljöer liknande de i Roma kloster, exempelvis från Sankt 
Olofskonventet och Alvastra kloster i Östergötland. 

2.1. Kroppskultur och arkeologi – hur? 

En viktig fråga i detta arbete är: går det att finna kroppskultur – som i sin natur är så abstrakt 
och varierande – genom arkeologin? Vilket förhållningssätt skall arkeologen ha vid studier av 
ett sådant komplext ämne som just kroppskultur och identitet? Att skriva om kroppskultur i en 
svunnen tid, där vittnesmål från förstahandskällor sällan finns tillgängliga, är sannerligen en 
utmaning. Speciellt i en klosterkontext där kroppen varit ett verktyg i religiösa praktiker 
själsligt såväl som fysiskt. Uppfattningen av den religiösa kroppen i klostret bör ha skilt sig 
från uppfattningen av den sekulära kroppen i samhället. 

Var i arkeologin är det då möjligt att finna parametrar vilka kan kopplas till kroppskultur? 
I detta arbete ligger analys av osteologiskt material samt gravkonstruktioner i fokus. 
Förhoppningen är att genom dessa analyser skapa en bild av liv och död i Roma kloster. Det 
osteologiska materialet statuerar förhållanden i livet medan gravkonstruktionens utformning 
och placering kan berätta någonting om den gravlagdes relation till eller roll inom 
kommuniteten. De mänskliga kvarlevorna torde vara ett utmärkt studieobjekt för människans 
uppfattning om den egna kroppen. Soafer (2006:1–2) menar att det osteologiska materialet kan 
studeras på två nivåer: en rent vetenskaplig nivå där parametrar tas ut samt en socialteoretisk 
nivå där kroppen studeras som en social konstruktion. Analys av patologier, trauman, noggrann 
undersökning av tandhälsa, isotopanalyser samt bedömning av kön och ålder ger vetenskaplig 
information om den levande kroppen. Vetenskaplig information från den osteologiska analysen 
kan sedan sättas i relation till de praktiker Sankt Benedikts regel förordnade och då analyseras 
på en socialteoretisk nivå. Muskelmarkeringar och förslitningar i ben är tecken på manuellt 
arbete. Just det manuella arbetet skall ha varit av stor vikt inom cisterciensorden och förordnas 
av Sankt Benedikts regel (Melville 2016:46–47). Även frånvaron av förändringar är ett 
intressant resultat. Frånvaron av förändringar kan tala för att individen i fråga haft en roll inom 
kommuniteten vilken inte krävde några större fysiska ansträngningar utan hade arbetsuppgifter 
kopplade till de själsliga praktikerna. Om de två individerna funna i kapitelsalen varit abbotar 
i Roma kloster är det intressant att se hur förändringar i ben yttrar sig då dessa troligen varit 
mer själsligt än fysiskt aktiva inom kommuniteten. Vidare är gravkontexten av stor vikt i 
sökandet efter analyserade individers befattning inom klosterkomplexet. Möjligen kan även 
konstruktionen belysa berörd individs relation till den egna kroppen. Soafer (2006:18) talar om 
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relationer mellan kroppar och hur dessa relationer styrs av dels rådande kroppspolitik, dels 
relationen mellan struktur och agent. Strukturen, alltså förordningar och regelverk kring 
exempelvis gravpraktiker, placerar agenten i en helhet. Gravpraktiker och fynd från dessa 
kontexter kan ge ledtrådar kring hur de inom kommuniteten ställt sig till hanteringen av den 
fysiska döda kroppen enligt rådande liturgisk praktik, alltså i enlighet med rådande struktur. 
Skärselden, eller livet efter döden, har påverkat de liturgiska praktikerna och bör vara synliga i 
gravens utformning. I detta arbete tillämpas just teoribildningen kring agenter vilka agerar i en 
specifik struktur. Agenten, bröderna vilka påträffas i det osteologiska materialet, har levt och 
verkat i en struktur vilken i detta arbete statueras av Sankt Benedikts regel. Även vid 
gravläggningen har ordensmedlemmarna agerat strukturellt enligt tradition i förhållandet till 
specifika dödspraktiker. Därmed är det lämpligt att i studien teoretisera förhållandet agent-
struktur genomgående.  

Arkeologin kan omöjligt stå ensam i en diskussion kring kroppskultur i en religiös 
klosterkontext. Speciellt inte en kristen sådan där historiska källor finns bevarade. Mängden 
historiskt källmaterialet från Roma kloster är i det närmsta obefintligt, endast ett fåtal 
originaldokument där Roma kloster nämns finns bevarade och detta då främst i samband med 
reformationen och jordägandet under den danska kronan (Siltberg 2015:180–183). Genom 
dessa källor är det svårt att bilda en uppfattning av kroppskultur och identitet, varpå det är 
nödvändigt att studera arkeologiska och historiska källor från andra cistercienskloster. Som 
följd av det mycket begränsade historiska och arkeologiska materialet från Roma kloster har 
endast ett fåtal studier publicerats. Publikationer av europeiska kloster finns dock att tillgå och 
dessa bidrar med viktig information kring den cisterciensiska kulturen. Det är definitivt inte 
möjligt att skapa en exakt bild av livet i Roma kloster genom studier av andra lokaler, men det 
är möjligt att skapa en relativ bild av återkommande traditioner. Sankt Benedikts regel är en 
värdefull källa vid en social rekonstruktion av klosterkroppen då denna förordnar själsligt och 
manuellt arbete inom klosterkomplexet. 

Detta arbete är med andra ord i allra högsta grad tvärvetenskapligt i strävan efter att nå 
klosterinvånarnas uppfattning om den levande såväl som döda kroppen. Arkeologiska kontexter 
och konstruktioner med dess rumsliga begränsning sätts i relation till historiska samt 
arkeologiska källor i form av återkommande praktiker och förhållningen till Sankt Benedikts 
regel. Teoribildningar kring biologiska och sociala kroppar samt människan som aktör är även 
av stor vikt. Humaniora, alltså kroppen som social konstruktion, sätts i relation till den mer 
naturvetenskapliga osteologin och spåren av mänskligt liv. Genom att kombinera dessa fält – 
humaniora och naturvetenskap – framträder de människor vilka varit i Guds tjänst på Gotland 
och på sätt och vis i världen som en del av en i Europa enad rörelse. 

2.2. Kropp och själ på gott och ont 

Den medeltida kroppen under 1100-tal skiljer sig inte från den moderna, nutida kroppen. 
Människan har samma uppsättning ben, blodådror och avgörande organ. De såg på kroppar som 
normala kontra onormala. Fysiskt handikappade eller människor födda med fysiska avvikelser 
användes inte sällan som exempel på en onormal kropp (Hartnell 2018:34). Däremot har 
uppfattningen kring kroppen förändrats radikalt med vetenskapliga upptäckter och en förståelse 
för mänsklig anatomi. Jack Hartnell (2018:14) menar att religion under medeltid haft stor 
betydelse i förståelsen av den mänskliga, och därmed egna, kroppen: 

A good parallel would be the way we think and speak about science today. We do not go 

around slapping each other on the back and congratulating ourselves on the existence of 

gravity, constantly expressing gratitude and awe that Newtonian physics stops us from 

floating off the earth’s surface into space. Rather, it is a baseline for how we see and 

understand this world, its past, present and future. 

Hartnell (2018:14) menar alltså att den moderna vetenskapliga forskningen lagt grunden inte 
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enbart för förståelsen av kroppen, utan även för vår uppfattning av dåtid, nutid och framtid. På 
samma vis verkade religion under medeltid och många sjukdomar eller fysiska avvikelser 
kunde kopplas till kristna idéer om den själsliga hälsan. Många sjukdomar eller fysiska 
åkommor kunde förklaras bero på avsteg från den kristna läran i form av synd eller brist på 
individuellt religiöst engagemang (Hartnell 2018:26). Den själsliga hälsan var avgörande för 
att undvika sjukdom och lidande och det var därför viktigt att upprätthålla en viss grad av 
religiositet. Alla lästa böner och goda gärningar förstärkte den själsliga hälsan och förbättrade 
därmed den fysiska kroppens förutsättningar att inte drabbas av sjukdom. Vid avsteg från den 
kristna lärans förordningar, vid onda gärningar eller synd, försvagades den själsliga hälsan och 
kroppen blottades för påverkan från yttre krafter (Hartnell 2018:27). På grund av ett yttre hot 
om ohälsa var det alltså viktigt att ägna sig åt bön och andra religiösa praktiker. Även mer 
sekulära teorier har samexisterat med den religiösa, eller som i detta fall mer specifikt kristna, 
kroppsuppfattningen. Framförallt läran om de fyra vätskorna, humoralpatologin, med sitt 
ursprung i antiken var av betydelse ända fram i upplysningens 1700-tal. 

Humoralpatologin har sitt ursprung i antika idéer och inkluderar fyra kroppsvätskor: gul 
galla, svart galla, blod och slem (Gilchrist 1999:114–115). Dessa vätskor bar på samma 
egenskaper som de fyra elementen vilka tillsammans möjliggjort världens skapelse: det våta, 
kalla vattnet (slem), den heta, torra elden (gul galla), den våta, heta luften (blod) och den kalla, 
torra jorden (svart galla) (Gilchrist 1999:114–115; Jörpeland, Bäck 2001:324). En balans 
mellan dessa fyra vätskor var nödvändig för att vidmakthålla en god fysisk hälsa, förhindra för 
tidigt åldrande och undvika sinnesförvirring. I de fall då vätskorna hamnade i obalans riskerade 
människan att drabbas av allvarliga fysiska sjukdomar vilka kunde vara direkt dödliga (Hartnell 
2018:19). Variationen av vätskorna i kroppen och de fysiska begränsningar dessa åsamkade 
individen berodde exempelvis på parametrar som kön och ålder. Män som var heta och torra 
hade förmågan att producera säd, kvinnan å andra sidan, med sin kalla och våta kropp, var 
underutvecklad och därmed oförmögen till detsamma. Med åren blev de båda könen allt kallare, 
torrare och skörare – männen blev alltså per automatik allt mer associerade med de kvinnliga 
fysiska begränsningarna (Gilchrist 1999:114–115). I det medeltida källmaterialet framgår att 
stora kroppsliga skillnader existerat mellan män och kvinnor där kvinnor utgjort den svagare 
länken. Medan män kopplades samman med ljuset och det rationella förknippades den 
medeltida kvinnan med mörkret och det irrationella (Classen 1997:2). Den ständiga kyla 
kvinnan hade inom sig skall ha gjort henne inaktiv, men även mycket ointelligent, blyg och 
lögnaktig med vass tunga (Classen 1997:3). Kvinnor ansågs ha större benägenhet för kroppsliga 
begär, exempelvis sexuellt umgänge utanför äktenskap. De betraktades även som smutsiga på 
grund av menstruation och graviditet, delvis för att de i dessa stadier inte var tillåtna att besöka 
kyrkan för att delta i gudstjänster eller be sina böner (Jonsson 2009:121). I och med detta 
hamnade kvinnan utanför samhället. Att männens kropp med stigande ålder allt mer relaterade 
till de kvinnliga, svagare attributen påvisar skammen i att bli äldre i det medeltida samhället. 
Uppfattningen att stigande ålder ledde till biologiskt fördärv kan kopplas till den religiösa 
kroppsuppfattningen och Jesus död på korset. Jesus dog i den ultimata åldern, cirka 30 år 
gammal, och vid denna ålder var alla menade att återuppstå på domedagen (Gilchrist 1999:84). 

Den biologiska kroppen och dess yttre har under medeltid ansetts utgöra skalet vilket 
kapslat in och beskyddat själen från externa krafter. Hur människan valde att dekorera skalet, 
alltså den egna kroppen, med kläder och smycken har varierat beroende på grupptillhörighet 
och samhällsstatus. Rosemary A. Joyce (2005:142–145) menar att det yttre, alltså skalet, är ett 
medium för social identitet och representerar människans samhälleliga position. Utan dessa 
dekorationer menar Joyce (2005:145) att kroppen endast är ett intetsägande objekt. I det 
medeltida samhället har det varit möjligt att urskilja olika tillhörighet och identitet baserat på 
exempelvis färgval och material i klädedräkterna (Gilchrist 2012:25). De fattiga har klätt sig i 
mindre eftertraktade material, exempelvis linnetyger, medan de högre stånden iklätt sig dräkter 
av mer dyrbara textilier som exempelvis ull och siden. Inom cisterciensorden iklädda sig 
medlemmarna ljusa, vita eller ljusgrå, kåpor av enkelt och otvättat linne för att symbolisera 
enkelhet och fattigdom (Burton, Kerr 2011:96). De ljusa kåporna burna av män och kvinnor 
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symboliserade inte enbart den under Gud svurna eden utan signalerade även individens 
grupptillhörighet. I detta fall cisterciensorden. Grupptillhörigheten var viktig i det medeltida 
samhället där sociala normer och ideal dikterade hur människor ur olika grupper skulle 
behandlas och hanteras. Via utseendet skall det enligt medeltida källor även ha varit möjligt att 
via det yttre urskilja det onda, syndiga och farliga från det ljusa, heliga och goda. Slavar och 
kriminella beskrivs i skriftliga källor vara mycket fula. Missbildade och handikappade 
likställdes med monster, det onormala, och statuerade exempel för resultatet av mänsklig synd. 
Aristokrater och helgon, förknippade med godhet, rikedom och ljus, beskrivs vara mycket 
vackra att se på (Jonsson 2009:120). 

Den medeltida kroppsuppfattningen baseras alltså på religiösa, biologiska och sociala 
grunder. Grunderna har alla varit betydande och uppfattningen har baserats på tanken om 
evigheten. Den religiösa kroppen var hårt hållen under Gud och manade människor att utföra 
goda gärningar i syfte att upprätthålla själslig hälsa. Den biologiska kroppen och teorin om de 
fyra vätskorna manade individen att upprätthålla en speciell livsstil anpassad för de levandes 
såväl som dödas värld. De som blev sjuka på grund av obalans tros ha syndat eller brustit i 
kärleken till Gud. Den sociala kroppen signalerade identitet och grupptillhörighet. Den sociala 
kroppen var även den kopplad till kristendomen där epiteten ondska, synd eller helighet 
tilldelades kroppar beroende på samhällsklass. 

2.2.1. Uppenbarelsen 

För att ytterligare belysa kroppens betydelse i det medeltida samhället och speciellt ett kristet 
sammanhang, mer specifikt inom en orden eller kommunitet, är uppenbarelsen viktig. Den 
mänskliga kroppen fungerade inte enbart som verktyg i det manuella arbetet utan var också en 
mycket viktig behållare för själen (Saunders 2016:412). Uppenbarelsen skedde via ett eller fler 
av kroppens fyra sinnen: doft, syn, hörsel och känsel (Voaden 2014:396). Idag betraktas 
exempelvis röster i huvudet som ett tecken, eller symtom, på psykisk sjukdom så som 
exempelvis schizofreni (Saunders 2016:411). I en medeltida kristen kontext, exempelvis inom 
ett kloster eller konvent, betraktades röster eller liknande intryck från Gud som exklusiva och 
mycket värdefulla. Endast ett fåtal individer berikades med dessa upplevelser och tilläts föra 
vidare Guds budskap till resterande medlemmar (Voaden 2014:396). Hur Guds kontakt i och 
med uppenbarelsen yttrade sig varierar att döma av det historiska källmaterialet. Två typer av 
uppenbarelser har uppmärksammats i det historiska källmaterialet: en mental i fantasin och en 
vilken tar sig uttryck via själen. En sinnenas uppenbarelse beskrivs som en mental upplevelse i 
fantasin med kopplingar till kroppens funktioner. Det kan exempelvis röra sig om ett ljud eller 
en röst i örat, en värme vilken sprider sig genom mottagarens kropp eller en plötslig, okänd 
doft. Den själsliga, eller intellektuella, tar plats internt i själen. Vid sådana tillfällen är den 
biologiska kroppen skalet vilket kapslar in den intellektuella själen (Voaden 2014:396). 
Kroppen är en behållare för individens alla känslor och dessa påträffas i själen. Känslor, å andra 
sidan, har en förmåga att stänga ned det som är rationellt. I och med detta kunde uppenbarelsen 
ge fritt spelrum åt kroppens alla känslor. Negativa känslor av rädsla, fasa och ångest, eller 
positiva känslor som glädje, lycka eller förtjusning går att koppla samman med uppenbarelsen 
(Saunders 2016:412). Känslosamma upplevelser bringade inte enbart budskap från Gud, de 
bidrog även till en långt djupare förståelse för den egna själen och dess helighet (Saunders 
2016:414). 

Den fysiska, mänskliga kroppen har varit av stor betydelse vid en uppenbarelse. Speciellt 
fyra kroppar är ständigt återgivna och de tillhör inte sällan Kristus i olika skepnader och stadier 
av livet. Kristus skepnader bringade olika typer av budskap. Kristus kropp var en fysisk respons 
och uppträdde huvudsakligen som ett barn, en vacker ung man i den ultimata åldern av 30–33, 
en älskare men möjligen starkast som lidande på korset (Voaden 2014:401). I det historiska 
källmaterialet finns återgivet hur människor bland annat, mycket grafiskt, sett Kristus förruttna 
på korset. Den lidande kroppen är en av de fyra kropparna. En lidande Kristus har orsakat inte 
enbart obehag men även undran, oro och ångest över vilket typ av budskap Gud velat föra 
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vidare genom ett sådant scenario (Saunders 2016:419). Kristus lidande på korset kan bland 
annat tolkas föra vidare ett budskap gällande människans möjlighet till vidare existens tack vare 
Kristus uppoffring. Smärtan Kristus får genomlida har i återgivelser beskrivits reproduceras i 
mottagarens kropp på en fysisk nivå. Denna smärta skall inte enbart ha fungerat som ett effektivt 
verktyg i syfte att sända ett budskap, utan lika mycket som en individuell påminnelse att vara 
en god ordens- eller kommunitetsmedlem (Voaden 2014:403, 407). Vidare uppträder även den 
erotiska kroppen i uppenbarelsen. Denna talade för de sexuella behoven och individens egna 
fantasier och förstods själsligt via kroppens sinnen (Voaden 2014:404). Den könsrelaterade 
kroppen är den fjärde och sista av dem alla. Den könsrelaterade kroppen kan framförallt kopplas 
till det kvinnliga och de moderliga egenskaperna där en betydande gestalt, exempelvis Jungfru 
Maria eller Kristus själv, tar alla kristna under sitt beskydd. Guds budskap är i ett sådant fall att 
de goda kristna inte skall känna oro utan fortsätta på samma väg som tidigare (Voaden 
2014:407). 

Uppenbarelsen och dess koppling till kroppen är ett mycket intressant inslag i studiet av 
cisterciensorden. Uppenbarelsen har upplevts genom kroppen och de själsliga erfarenheterna 
kan inom arkeologin tyckas svåra, om inte omöjliga, att nå. Vid studiet av kroppen som social 
konstruktion är det dock svårt att bortse från uppenbarelsens potentiella inverkan på det 
vardagliga klosterlivet och dess medlemmar. Syftet med uppenbarelsen var inte att utsätta en 
individ för en behaglig eller obehaglig handling, utan det handlade snarare om att 
medvetandegöra Guds ständiga närvaro bland medlemmarna. 

2.3. Gravkonstruktionen i rummet 

Roberta Gilchrist (2012) lägger i sin bok Medieval Life: Archaeology and the Life Course stor 
vikt vid människan som aktör i en religiös miljö och speciellt då i en kyrkokontext. 
Kyrkobyggnaden med alla dess delar är utformad som ett mikrokosmos för all kristen 
kosmologi (Gilchrist 2012:176). Kyrkobyggnaden skall ingjuta respekt, kärlek och 
eftertänksamhet hos aktören och förstärka den religiösa upplevelsen men ämnar samtidigt 
kontrollera det mänskliga beteendet. Viljan hos besökaren att vara en god kristen i det heligaste 
av rum har varit viktigt vid utformningen av kyrkan. Föreställningar kring skärseld, himmel 
och helvete – utvecklat omkring 1150–1250 - motiverar människan att göra gott i livet inte 
enbart för sig själv utan även för andra (Korpiola, Lahtinen 2015:2). Helvetet fungerar som en 
motpol till himmelen och reflekterar det onda mot det goda, eller det rena mot det smutsiga och 
kaotiska. Helvetet var helt enkelt nödvändigt för att ge det goda ett syfte. Motsättningen mellan 
djävulen i helvetet och Gud i himmelen var betydelsefull i den mån att denna kontrollerade 
människors beteenden och handlingar. Inte enbart väl i kyrkan utan även i det sekulära 
samhället. Den kristna trosläran var bland den medeltida befolkningen normskapande både i en 
social och rättslig aspekt. Reglerna var enkla: gör gott och du hamnar i himmelen, gör ont och 
du hamnar i helvetet. I skärselden var det möjligt att sona sina synder, men var synderna många 
till antalet skulle lidandet i denna förlängas vilket givetvis undveks i största möjliga mån. 
Aktören blir en aktiv deltagare i en historia snarare än passiv betraktare i en religiös kontext 
vid inträde i kyrkorummet. Hur kyrkan och dess atmosfär uppfattats av den kristne har även 
påverkat gravarnas lokalisering i förhållande till betydande delar av kyrkan då det funnits en 
vilja att begravas så nära heligheten som möjligt. Exempelvis var en grav vid koret att föredra 
framför en grav på kyrkogården (Jonsson 2009:63). Var den avlidne skulle placeras i 
förhållande till exempelvis koret eller kyrkan bestämdes av den avlidne själv alternativt av 
dennes anhöriga. Själva gravritualen och gravens yttre och inre konstruktion skedde på initiativ 
av de efterlevande. Hur individen i fråga skulle begravas baserades på de efterlevandes 
dödsföreställningar. Dödsföreställningar inom kristendomen varierade i perioder under 
medeltiden och därmed finns även olikheter i gravskicken mellan de olika perioderna (Regner 
2005a:184). 

Begravningen var inte enbart viktig för den döde, den var även viktig för de efterlevande. 
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Tron på livet efter döden var stark under medeltid och lade grunden för begravningspraktiken. 
Enligt Gilchrist (2012:169) skall de döda inom kristendomen setts på som en egen social grupp 
vilken var ständigt närvarande på jorden, precis som döden alltid var närvarande bland den 
kristna befolkningen. En rädsla existerade hos de efterlevande att den döde skulle resa sig ur 
graven för att gå igen och störa de levande i sitt dagliga liv. Speciellt de som dött en brutal eller 
smärtsam död hade förmågan att återkomma som onda eller plågade andar för att negativt 
påverka de levande och det var därför viktigt att de döda fick en bekväm övergång till nästa 
dimension (Korpiola, Lahtinen 2015:16). Nästa dimension kunde exempelvis vara skärselden 
beroende på människans rådande dödsföreställningar under medeltidens olika perioder. För att 
undvika sådana scenarion där själen åter vandrar var det viktigt att ge den avlidne en god 
begravning med högt beskydd mot externa krafter, exempelvis djävulen. Förberedelsen för 
dödsögonblicket var viktigt i syfte att planera och utföra de praktiker som krävdes innan den 
döende avled. På sätt och vis tvingades människan tämja döden eftersom det som förväntades 
aldrig kunde komma som en överraskning (Korpiola, Lahtinen 2015:12, 13). Exempel på 
viktiga åtaganden innan döden kunde vara nedtecknandet av testamente, planering av mässor 
för själen, arv och donationsbrev – allt vilket betydde att lidandet i skärselden minskade var 
fördelaktigt att ha hunnit med (Korpiola, Lahtinen 2015:12). Den kristna gravpraktiken och den 
tid och kraft de efterlevande lade på den döde såg annorlunda ut beroende på var i samhället 
individen levt och verkat. En individ av hög social status förtjänade en begravning vilken 
speglade den rikedom, makt och respekt hen åtnjutit i jordelivet. En sådan begravning krävde 
inte enbart större ekonomiska finanser, det var även en tids- och manskrävande tillställning för 
de efterlevande. Ritualer, exempelvis komplex tvätt av liket, bönesånger i procession, 
tillverkning av sten- och träkistor, samt regelbundna minnesceremonier i den avlidnes ära, 
involverade många människor och krävde ett större engagemang. Gravens utformning och 
utförda gravritualer skall ses på som ett uttryck för individens maktposition, eller för den delen 
brist på sådan, i livet. Denna förverkligas genom de efterlevandes åtaganden och uppfattningar 
(Regner 2005a:186). 

2.3.1. Borgatings – och Eidsivatingslagen – socialt skiktade kyrkogårdar 

Vid de skandinaviska församlingskyrkorna har närheten till kyrkväggen varit av betydelse vid 
gravläggning. Om detta vittnar äldre norska lagtexter: Borgatings- och Eidsivatingslagen. 
Denna lag beskriver hur kyrkoområdet varit uppdelad i fyra zoner och vardera zonen skall ha 
varit reserverad för samhällets olika klasser. Utåt sett från kyrkväggen skall eliten ha varit 
begravd närmst denna, nästa zon har varit reserverad för fria bönder och de två följande zonerna 
för frigivna trälar och längst ut mot kyrkomuren ofria trälar (Vretemark 2014:138). Skillnaden 
mellan de två lagskrifterna är att den ena av dem, Eidsivatingslagen, även beskriver 
könssegregering på kyrkogården med kvinnor norr om och män syd om kyrkobyggnaden 
(Jonsson 2009:49). Exempel på liknande begravningstradition finns även från Tyskland och 
England (Jonsson 2009:49). Viktigt att poängtera är att tillämpningen av dessa lagskrifter 
varierat lokalt och har nödvändigtvis inte gällt alla skandinaviska kyrkogårdar. Gravar i och 
precis utanför kyrkan är i de allra flesta kristna kyrkokontexter möjliga att tolka som 
tillhörandes individer av högre social status. Det är givetvis fördelaktigt att få sin sista vila i en 
miljö, eller i närheten av, där mässor och ritualer utförs på daglig basis (Menander 2017:69). 
Vid medeltida kyrkoruin S:t Hans påträffas ett antal gravar vilka tolkats ha legat i kyrkans norra 
tvärskepp. Delar av det osteologiska materialet analyserades av mig (Östlund 2017) i 
kandidatarbetet för att se huruvida hälsa och social status kolorerar med gravarnas placering. 
En av de analyserade individerna från det norra tvärskeppet var en mycket gammal kvinna (grav 
114) som uppvisade artros men i övrigt bar på mycket få förändringar (Östlund 2017:35). Att 
som kvinna bli gammal under medeltid var prestigefyllt i de högre samhällsklasserna och 
placeringen av kvinnans grav tolkas därför som en högstatusgrav i en medeltida kontext.  

Typiskt för det kristna gravskicket är att begrava den döde på rygg med huvudet i väst och 
fötterna i öst. Den väst-östliga riktningen var nödvändig för att den döde på Domedagen skulle 
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resa sig och direkt möta Kristus inför vandringen mot Jerusalem (Regner 2005b:188). I den 
medeltida kristna gravkontexten är ett flertal gravkonstruktioner synliga. Merparten av 
gravkonstruktionerna är, med reservation för lokala variationer, återkommande i resterande 
delar av Västeuropa (Gilchrist 2012:200). Förekomsten av hällkista, träkista, formen på dessa 
kistor, huvud- och fotnischer, gemensamma gravar kontra enkelgravar, alla dessa 
konstruktioner och konstellationer varierar mellan olika gravplatser. Genom att studera 
gravkonstruktionerna är det inte enbart möjligt att erhålla information om den gravlagde utan 
det är även möjligt att tyda kronologisk tid i materialet. Exempelvis har Gilchrist (2012:201) 
noterat att kyrkogårdar beståendes av i majoritet stenkonstruktioner, exempelvis hällkista i sten, 
tycks ha tagits ur bruk redan under 1100–1200-tal i medeltida England. Speciellt sådana 
stenkonstruktioner som på något vis skulle skydda huvudet, exempelvis så kallade 
”öronmuffar” eller huvudnischer, tycks härstamma från en mycket tidig begravningsfas. Vid 
14C-analys av osteologiskt humanmaterial har dessa i majoriteten av fallen daterats till 1000–
1250-tal (Gilchrist 2012:201). 

2.3.2. Förekomst av huvudnisch 

”Öronmuffar”, eller det som i Sverige kallas huvudnisch, är två stenar som löper parallellt 
utmed kraniet hos den gravlagde och denna skall enligt Gilchrist (2012:200, 205) varit menad 
att skydda den döde från externa krafter. Dels fram till dess att individen varit nedsänkt i graven, 
men även i livet efter döden kan beskyddet av den döde ha varit av stor vikt. Gilchrist 
(2012:205) menar även att traditionen med stenkonstruktioner koncentrerade kring huvudet kan 
vara sprungen ur ortodoxa traditioner. 

Maria Vretemark (2014:136) nämner i Fru Sigrids gård i Varnhem att huvudnischen skall 
ha varit utmärkande för en högre samhällsklass. Fru Sigrid tros ha varit den som donerat jord 
till cisterciensmunkarna som sedan kom att grunda Varnhem kloster. Innan marken blev plats 
för klostret har det i direkt anslutning funnits en stormannagård med tillhörande gårdskyrka. 
Norr om den gamla gårdskyrkan påträffades en kvinnograv med huvudnisch vilken med 14C-
analys av kvinnans kvarlevor daterats till 1113AD–1155AD (Vretemark 2014:136). Enligt 
Vretemark (e-post 2019-02-17) skall det även finnas två gravar med huvudnisch från Gudhems 
nunnekloster varav den ena (grav 15) skall ha påträffats i kapitelsalen. Den andra graven (grav 
33) är från perioden innan klostrets grundande och dateras till 1000–1100-tal. Johan Green 
(2010) har i sitt arbete Torngravar – En kritisk forskningsöversikt studerat framförallt danska 
men även svenska torngravar i torn av romansk typ. I fler fall nämner Green (2010:17ff) att 
dessa gravar haft huvudnischer. Vid S:t Hans kyrka i Roskilde påträffas i västtornet tre gravar 
varav alla har huvudnisch. Dessa gravar har tolkats vara patronatsgravar och de tre individerna 
har därmed tillhört samhällets högre sociala skikt (Green 2010:19–20). Torn av romansk typ 
dateras till cirka 1050–1300 och denna datering sammanfaller väl med uppfattningen att 
huvudnischen försvunnit ur gravkonstruktionen i en relativt tidig fas och därmed är en 
tidigmedeltida och relativt kortvarig idé i Skandinavien. 

2.3.3. Begravningsritual i monastisk miljö 

Hur begravningspraktiken i de monastiska miljöerna sett ut har i mycket mindre utsträckning 
varit mål för arkeologisk forskning än praktiken i församlingskyrkorna. I Sverige har kloster 
och konvent varit mål för forskning ur fler perspektiv. I de allra flesta fall bedrivs 
klosterforskning i syfte att studera klostrets arkitektur eller planlösning i relation till andra 
monastiska lokaler och redan framställda klosterplaner från kontinenten. I Sverige är 
gravmaterialen i många fall fortfarande outforskade sett till gravkonstruktioner och framförallt 
tillgängligt osteologiska material ligger i många fall orört. Hur gravpraktiken sett ut i monastisk 
miljö är heller inte direkt möjligt att utläsa genom de textuella källorna då dessa är fåtaliga. 
Gravkonstruktioner och osteologiskt material från de arkeologiska undersökningarna är därför 
två ovärderliga källor. 
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Regner (2005a) har i sin avhandling Den reformerade världen studerat gravkonstruktioner 
i Alvastra kloster i syfte att tyda social organisation och maktförhållanden på platsen. Regner 
(2005a:184) menar att gravarna bär på information om rådande dödsföreställningar, social 
status och förändringar inom kommuniteten. Vid Alvastra kloster har gravar påträffats i kyrkan, 
sakristian, korsgången och kapitelsalen. Stenkistorna lokaliseras till kapitelsalen samt kyrkans 
östra delar (Regner 2005a:197). Kyrkogården vid Alvastra kloster tycks ha varit plats för 
kontinuerliga begravningar av sekulärbefolkningen. I kapitelsalen, vilken vanligtvis är 
förbehållen cisterciensklostrens abbotar, påträffas en blandning av vuxna och barn vilka 
beräknats utgöra sammanlagt 60 individer (Regner 2005b:193; se Fig. 4). Att en sådan stor 
andel barn och vuxna individer påträffas i kapitelsalen kopplar Regner (2005b:204) till en 
senare förändring i ordens liturgiska minnespraktiker. 

Hanna Menander (2017) har i sin avhandling Den goda döden studerat det osteologiska 
gravmaterialet vid S:t Olofskonventet i Skänninge i Västergötland. Vid S:t Olofskonventet 
noterades vid arkeologiska undersökningar tre olika gravläggningszoner: kyrkan, korsgången 
och kyrkogården (Menander 2017:83, 85). Två typer av gravar är synliga: samtida begravningar 
samt gemensamma deponeringsgravar där nya individer över en period lagts ned (Menander 
2017:91). Enligt Menander kan det vara nödvändigt att se på de gemensamma gravarna, alltså 
deponeringsgravarna, som möjliga familjegravar. Möjligheten finns även att dessa innehåller 
benmaterial från några av konventets bröder. Exempelvis påträffas en gemensam grav med sex 
individer vilka bedömts vara män i korsgången (Menander 2017:91). Att alla individer bedömts 
vara män kan tyda på att dessa är bröder från konventets brukningstid. Möjligheten finns 
givetvis att detta skulle vara en gemensam grav för män ur en specifik familj från det högre 
samhällsskiktet. Från Vadstena finns exempel på familjegravar där individer flyttats från 
Skänninge för att begravas i Vadstena kloster. Det är alltså möjligt att de deponerade 
individerna i fler fall flyttats mellan olika lokaler (Menander 2017:94). Av 297 in-situ gravar 
finns spår av en möjlig kista i enbart två av dessa (Menander 2017:91). 

Menander (2017) diskuterar problematiken i att förstå de monastiska ritualerna på grund av 
bristen på skriftligt källmaterial men beskriver ingående Lundakanikernas hantering av de döda. 
Från denna kommunitet finns skriftliga dokument bevarade från 1100-tal. Begravningen 
innefattar ett antal rituella moment följande varandra. När döden närmar sig för en medlem 
skall två bröder se till dennes välbefinnande, sjunga tideböner och läsa ur martyrakterna. Ett 
krucifix skall placeras framför den döendes ansikte och individen skall även täckas med helig 
aska. När individen avlider skall alla kyrkklockor ringa och den avlidne tvättas. Vid denna tvätt 

Figur 4. Alvastra klosters kapitelsal med abbotsgrav. Omkring 60 individer har påträffats i gravar här. Foto: 

privat 
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skall alla bröder i kommuniteten närvara och under hela ritualen upprepa psalmsång. Den 
avlidne skall efter nödvändig preparation bäras på bår till kyrkan. Båren med den avlidne följs 
upp av procession där kommuniteten följer den avlidne och en broder bärandes på ett kors. 
Psalmsångerna för den avlidne får avslutas först när kroppen ligger säkert placerad i jord. Efter 
jordfästning utförs processioner och böner bes för den döde på den sjunde och trettionde dagen 
(Menander 2017:48-53). 

Ritualer och praktiker kring döden har troligen varierat mellan olika monastiska 
kommuniteter och perioder under medeltid, men detta ger en fingervisning i hur den döde 
möjligen kan ha hanterats. Även inom cisterciensorden tycks askan vara närvarande om ändock 
i en annan form. Inom denna skall den döende ha placerats på aska placerad i korsformation. 
På askan placerades en säck och tanken var att den döende skulle dö på denna (Menander 
2017:51). Att just aska tycks vara återkommande i begravningsritualerna kan möjligen kopplas 
till dess renhet men även vara en referens till Gamla testamentet där kung Nieve klädde sig i en 
säck innan sin död för att sedan sätta sig på aska och därefter avlida (Menander 2017:51). Det 
kan alltså vara idé att i kloster- och konventsmiljöer vara speciellt uppmärksam på kolrester i 
gravkonstruktionerna. Klockringningen kan möjligen kopplas till beskyddet av den döde. Onda 
krafter, oftast kopplade till djävulen, skall skrämmas bort med hjälp av dessa. Är den avlidne 
då dessutom begravd i en solid stenkonstruktion med tillhörande huvudnisch har denne erhållit 
ett starkt kroppsligt och själsligt beskydd mot externa krafter. Även bönerna och den eviga 
psalmsången kan kopplas till beskyddet av den avlidne. Beskyddet tycks alltså ha varit av stor 
betydelse i begravningsritualen från dödsögonblicket till dess att individen varit i frälst jord. 
Beskyddet av de avlidna kopplas inte enbart till den monastiska miljön utan kan ses på som 
universell inom den kristna dödsföreställningen och hanteringen av den döde i större eller 
mindre utsträckning. 
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3. Arkeologiska undersökningar av Roma kloster 

De cisterciensiska klostren i Sverige är lokaler av stort arkeologiskt intresse och Roma kloster 
på Gotland är inget undantag. Under 1800-talet påbörjades en nedmontering av klostret där sten 
togs tillvara för att användas vid bygget av den intilliggande Kungsgården. Sedan dess har 
Roma kloster undersökts med arkeologiska metoder vid minst tre tillfällen: Ingrid Swartlings 
undersökningar under 1960-tal, Christian Runebys och Riksantikvarieämbetets utgrävning år 
1990 inom RAGU-projektet samt Gotlands Museums och Uppsala universitets utgrävning 
sommaren 2017 inom Romaprojektet. I detta kapitel redovisas de arkeologiska undersökningar 
som utförts i Roma klosterruin och därmed möjliggjort detta arbete. 

3.1. 1961, 1966–1967 – Ingrid Swartling 

Under 1960-talet grävdes Roma kloster ut med Ingrid Swartling, nu avliden men under sin 
verkningstid antikvarie vid Statens Historiska Museum. Swartlings huvudsakliga intresse låg i 
cisterciensernas arkitektur (Runeby 2016:65). Från undersökningarna under 1960-talet finns 
dokumentation bevarad från 1961 års grävning, medan dokumentationen från 1966–1967 är 
mycket svårtillgänglig. Enligt Langhammar (2012:4) skall Swartling ha grävt ut klosterområdet 
1961 och då ha frilagt murpartier söder om kyrkan, den södra muren till det södra tvärskeppet, 
intilliggande sakristia samt ett antal schakt i klosterbyggnadens västra länga. Under de 
arkeologiska undersökningarna mellan åren 1966–1967 har mest troligt klosterlängorna i öst 
varit i fokus men på grund av svårtillgänglig dokumentation är det svårt att säga mer exakt vilka 
delar som undersöktes under dessa år (Langhammar 2012:4). 

3.2. 1990 – RAGU-projektet 

Den arkeologiska undersökningen år 1990 baserades enligt Langhammar på Ingrid Swartlings 
grundplan från 1961. Denna undersökning var en del av RAGU-projektet och var därmed en 
forskningsundersökning. Syftet med de arkeologiska undersökningarna av lokalen under dessa 
tre månader var att öppna upp för ökad turism till området genom att skapa ett lättillgängligt 
kulturcentrum i Roma (Langhammar 2012:4). 

Vid den arkeologiska undersökningen 1990 var Christian Runeby, Riksantikvarieämbetet, 
huvudansvarig.  Stora delar av klosterbyggnadens murverk samt klosterkyrkans södra 
tvärskepp dokumenterades och sammanlagt undersöktes under tre månader 42 plannummer 
fördelat på 11–12 murar. Vid undersökningen påträffades två förmodade gravar (PI29/31, P19) 
samt en fastställd grav i form av en gemensam hällkista med minsta individantal på fyra (PI25, 
anläggning 2). Av dessa grävdes enbart anläggning 2 ut och osteologiskt material tillvaratogs 
för vidare forskningsmöjligheter (Langhammar 2012:5–7). Ytterligare framkom två 
anläggningar i form av en brunn samt ett stolphål (Langhammar 2012:5). 

Inom RAGU-projektet 1990 gjordes även en kartering av en åker öster om Roma 
kungsgård. Området undersöktes initialt med metalldetektorer. Vid utgrävning framkom ett 
större antal fynd av vikingatida viktlod samt mynt inom ett område uppmätt till 200x200 meter 
(RAÄ Roma 85) (Östergren 2016:40). Fyndmaterialet har daterats till 800–900-tal och anses 
typiska för centrala handelsplatser under perioden. Åkern norr om Roma kungsgård har därför 
tolkats vara en typ av förhistorisk marknadsplats i anslutning till alltinget (Östergren 2017:237). 
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3.3. 2017 – Romaprojektet 

I augusti 2017 grävde arkeolog Per Widerström, Gotlands museum, i samarbete med Uppsala 
universitet, Campus Gotland, den östra längan i klosterruinen. Utgrävningen var 
forskningsorienterad som en del i det så kallade Romaprojektet. Inom Romaprojektet bedrivs 
forskning för att öka kunskapen om det gotländska alltinget, förhistorisk aktivitet på platsen 
samt det cisterciensiska livet i klostret under medeltid (Östergren 2017:237). 

Initialt undersöktes klosterruinen redan 2016 med georadar. Dessa områden valdes ut efter 
studier av tillgängliga flygfoton samt resultat av metalldetektorkartering. Indikationer på 
mänsklig aktivitet syntes i georadarresultaten och beslut togs att arkeologiskt undersöka den 
östra längan i klosterruinen (Östergren 2017:240). Den östra längan av ruinen har tolkats vara 
kapitelsalen och inom detta område påträffades hela fem gravar, varpå endast två av dessa 
kunde öppnas upp och grävas ut. Innan öppning av anläggning 1 och anläggning 4 påbörjades 
skannades alla gravar med metalldetektor för att finna tecken på järnföremål. Järnföremål var 
intressanta av anledningen att det i gravarna eventuellt kunde finnas abbotringar. De två 
gravkontexter som grävdes ut var anläggning 1 och anläggning 4 och båda var dessvärre sedan 
tidigare öppnade och därmed omrörda och några järnfynd bortsett från spik påträffades ej 
(Widerström et al. opub.). 
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4. Osteologiskt material 

Det osteologiska materialet består av två enkelgravar samt en gemensam hällkista från Roma 
klosterruin. Ett minsta antal om sex individer har analyserats i studien. Benmaterialet från den 
gemensamma hällkistan är ej möjligt att dela in i specifika individer. Ingen tidigare forskning 
på det osteologiska materialet från Roma klosterruin har utförts. Osteologiskt material är lånat 
från Gotlands Museum och har diarienummer 431-1920-17 (2017) respektive 413-1697-97 
(1990). 

4.1. Behandling av osteologiskt material 

De studerade individerna härrör från anläggning 1, anläggning 2 samt anläggning 4. Det 
osteologiska materialet är lånat från Gotlands Museum. Anläggningarna 1 och 4 har 
diarienummer 431-1920-17. Anläggning 2 har diarienummer 413-1697-97. Materialet 
plockades ut från Gotlands Museum under handledning av Sabine Sten, professor i 
osteoarkeologi vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Kontakten vid Gotlands Museum 
hölls med magasinansvariga antikvarie Lena Ideström samt arkeolog Per Widerström. 

En grovtvätt av benmaterial från anläggning 1 och anläggning 4 var nödvändig på grund 
av väderomständigheter vid den arkeologiska undersökningen i augusti 2017. Ytterligare en 
tvätt skedde på Gotlands Museums magasin. Den osteologiska analysen är utförd i Osteologiska 
laboratoriet på Campus Gotland, Uppsala universitet. Vidare analys av tandmaterial har även 
utförts i samarbete med leg. tandläkare Björn Lundberg. Analys av isotop 13C, 14C samt 15N 
genomfördes i Tandemlaboratoriet i Uppsala. Bentäthetsmätningar, DXA-mätningar, utfördes 
vid Visby lasarett under ledning av Linda Ringbom, koordinator på Osteoporosmottagningen. 

4.2. Avgränsning och urval 

Allt tillgängligt humanosteologiskt material från Roma kloster har analyserats i detta arbete. 
Animalosteologiskt material, påträffat vid Christian Runebys arkeologiska undersökning inom 
RAGU-projektet, har i och med detta arbete identifierats av arkeolog Anton Uvelius för en 
ungefärlig uppfattning om djurbeståndet på platsen. Det animalosteologiska materialet är dock 
inte 14C-daterat och kan möjligen härstamma från en annan period än klostrets verksamhetstid. 

4.3. Representativitet 

Studerat humanosteologiskt material representerar allt mänskligt benmaterial från Roma kloster 
vilket tagits tillvara vid arkeologisk utgrävning i lokalen. Ytterligare gravar finns på platsen 
men dessa har ej undersökts eller grävts ut. 
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5. Osteologiska källkritiska perspektiv 

Vid arbete med osteologiska material är det av största vikt att ställa sig källkritisk till omfång, 
bedömning av kön, kroppslängd, representativitet sett till lokalen och tolkade patologier. I detta 
fall är det osteologiska materialet från de tre anläggningarna representativt för specifikt dessa 
tre. Materialet är dock inte representativt för lokalen då långt fler individer bör påträffas vid 
arkeologiska undersökningar av ytterliga inre och yttre delar av klosterruinen. De analyserade 
individerna skall alltså inte ses på som representativa för exempelvis hälsoläge eller 
könsfördelning bland de gravlagda inom eller i direkt anslutning till Roma klosterruin. 

Inom den osteologiska forskningen är det vid studier av patologier viktigt att vara kritisk 
till resultaten och i tolkningen av dessa. Individer fria från sjukliga förändringar i benmaterialet 
tolkas ha varit friska. De med sjukliga förändringar i benmaterialet tolkas ha lidit av sjukdom. 
Uppfattningen om frisk kontra sjuk är problematisk och benämns inom forskningen av 
patologier som den osteologiska paradoxen (Siek 2013:93). Förändringar i benmaterialet är 
resultatet av en långdragen process. Hur lång processen är varierar beroende på orsak, men det 
kan ta allt från ett år till tio år för en förändring att uppträda till följd av sjukdom (Siek 2013:93). 
Detta innebär att akuta dödliga sjukdomar, exempelvis pesten, är osynliga i materialet och att 
individer drabbade av dessa kan ha varit de faktiskt sjuka. De som uppvisar förändringar i 
benmaterialet har trots allt levt med sjukdomen under en längre period. Vilka som lever och dör 
av sjukdomen baseras på olika förutsättningar. Den som har tillgång till sjukvård eller bättre 
immunförsvar ökar sina chanser att överleva sjukdom. Därmed är det viktigt att vara kritisk till 
vad det faktiskt innebär att vara sjuk och hur eventuell sjukdom uppträder i skelettet, samt hur 
ett skelettmaterial fritt från förändringar skall tolkas i jämförelse med ett ”sjukligt” skelett. 
Viktigt är alltså att inte dra allt för stora växlar i tolkningen av framkomna patologiska resultat 
vid diskussion kring en sjuk kontra frisk individ. 

Även åldersbedömningen av en individ är viktig att kritisera. Caroline Arcini (1999:157) 
menar att de osteologiska metoderna vid åldersbedömning möjligen underskattar individens 
faktiska ålder. Speciellt vid bedömningen av äldre vuxna. I de medeltida gravmaterialen 
bedöms merparten av de gravlagda till 20–45 år (Arcini 1999:157). Detta är konstant genom 
medeltida material och samtida studier. Att resultaten av de applicerade metoderna underskattar 
individens kronologiska ålder bör alltså tas i beaktning vid arbete med medeltida 
skelettmaterial. 
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6. Arkeologisk analys: Gravkonstruktioner 

I detta arbete har tre anläggningar och därmed tre gravkonstruktioner och kontexter undersökts: 
en gemensam hällkista som framkom under Christian Runebys undersökning under 1990-talet 
inom RAGU-projektet samt två enkelgravar från Gotlands museums och Uppsala universitets 
utgrävning av kapitelsalen 2017 inom Romaprojektet. Nedan beskrivs dessa konstruktioner och 
hur det osteologiska materialet påträffats inom vardera kontexten samt analysresultat av inre 
och yttre gravkonstruktioner. 

6.1. Anläggning 1: enkelgrav kapitelsalen (2017) 

Anläggning 1 bestod av tre tunna kalkstenshällar 
med ovanliggande men fragmenterat kistlock vilka 
formade en 200 centimeter lång grav mätt i den yttre 
konstruktionen (se Fig. 5). Gravens bredd nämns ej i 
rapporten. I graven påträffades både huvud- och 
fotnisch och båda nischerna hade ett ovanliggande 
lock. Huvudnischen uppmättes till 53 centimeter i 
bredd och fotnischen 45 centimeter i bredd. Graven 
var dessvärre omrörd och endast ett fåtal ben låg i 
läge, exempelvis bröstben och överarmsben. Vänster 
underarmsben, strål- och armbågsben, ligger enligt 
den osteologiska rapporten i vinkel. Lårben och 
skenben ser att döma av bilderna från konstruktionen 
ut att ligga i vinkel i ett relativt läge. Ligger dessa i 
läge tyder dess placering på att individen i fråga legat 
på sidan i graven. 

Att graven varit öppen sedan tidigare bevisas 
ytterligare av öresfynd daterade till 1960-tal 
(Widerström et. al opub.). Förmodligen har dessa 
öppnats under Swartlings undersökningar. Botten på 
graven uppmättes till 30 centimeter och 
kalkstenshällarna tros sträcka sig ytterligare 20 
centimeter nedåt (Widerström et. al opub.). Troligen 
har kalkstenshällarna med tiden sjunkit ned i marken och den egentliga marknivån i kapitelsalen 
varit högre än den gravarna påvisar i modern tid. 

Att fot- och huvudnisch finns tyder enligt Elisabet Regner (muntligt 2018-11-29, 
Stockholm) på att graven med relativt stor säkerhet kan dateras till tidig medeltid. Efter 1200-
tal tros denna tradition ha tagits ur bruk i både kyrko- och klostersammanhang. Även 
gravläggning i själva kapitelsalen tycks, enligt Regner (2005:203), vara en tidig tradition som 
sedan togs ur bruk för gravläggning i kyrkan även av klostrens abbotar. 

Den tidigare öppningen försvårar en bedömning av hur individen begravts, men kraniet 
ligger i västligt läge med ansiktsskelettet i söder i huvudnischen och det är därför möjligt att 
anta att fötterna legat östligt i fotnischen. Att begrava de döda med huvudet i väst och fötterna 
i öst tillhör den kristna begravningstraditionen. Meningen var att den avlidne på domedagen 
skulle resa sig för att möta Gud i öst (Regner 2005b:188). 

Figur 5. Översiktsbild av anläggning 1. Foto: 

Sabine Sten 



 

25 

 

6.2. Anläggning 4: enkelgrav kapitelsalen (2017) 

Anläggning 4 bestod av fyra stycken rektangulärt kantställda kalkstenar. Graven uppmättes till 
170x56 centimeter och delades under utgrävningen in i tre stycken ytor. 

Yta 1 innehöll benfragment av djur och täcktes över hela lagret med tegelfragment. I denna 
yta plockades även tre spikar i järn upp; i den norra och den södra delen av anläggningen. Dessa 
tolkas som spikar vilka tidigare varit en del av en träkista. I denna yta påträffades även 
putsfragment. 

Yta 2 bestod av oregelbundna kalkstenar i storlekar mellan 16–28 centimeter. Dessa stenar 
tolkas som ett fragmenterat kistlock. 

I yta 3 framkommer tio stycken oregelbundna stenar i storlekar mellan 20–40 centimeter. 
En huvudnisch av fint huggna stenar framkommer i väst och i denna påträffades en större 
mängd omrörda benfragment, bland annat skalltaksfragment på ett djup av 27,5 till 31 
centimeter. Under de fragmenterade skalltaken framkom även en fragmenterad överkäke. När 
anläggningen var utgrävd noterades att endast armbågsben samt strålben låg i anatomiskt 
korrekt läge. I övrigt var anläggningen mycket omrörd då skallfragment påträffades även vid 
individens nedre extremiteter (Widerström et. al opub.). 

Denna anläggning skiljer sig något från anläggning 1 då denna saknar fotnisch. Dessutom 
är kistlocket mycket fragmenterat och har fallit in i graven över den nedlagda individen. Att 
kistlocket fallit in i graven kan möjligen förklara varför en fotnisch inte påträffas i denna 
konstruktion, eller så har där aldrig funnits någon. 

6.3. Anläggning 2: gemensam hällkista i västra muren till transeptet 

(1990) 

Anläggning 2 påträffades inom den västra muren till 
södra transeptet (anläggnin 2 har mappats ut inom PI25 
i rapportsammanställningen av Langhammer 2012:40; 
se Fig. 6). Anläggning 2 konstrueras av huggna 
kantställda kalkstenshällar och uppmättes till 120x38 
centimeter. I anläggningens östra sida påträffades ett 
antal mindre kalkstenar i storleken 30x14 centimeter 
vilka legat ovanpå varandra. I söder låg en sluttande 
gråsten. Anläggningen var i slutskedet av 
undersökningen 38 centimeter djup. I anläggning 2 
framkom ett stort antal inkompletta, och kompletta, 
benelement tillhörande ett minsta antal av fyra 
individer. Tillsammans med det humanosteologiska 
materialet hittas även en griskäke och ytligt plockas 
även en svepningsnål, penning av typen XXVI präglat 
av Magnus Eriksson med kopparlegering vilken kan 
dateras till 1300-tal och en kniv upp ur anläggningen 
(Langhammar 2012:11). 

I rapportsammanställningen (Langhammar 2012) finns en benlista tillgänglig och enligt 
denna skall anläggning 2 ha grävts i fyra skikt och det humanosteologiska materialet skall ha 
en gemensam vikt som överstiger tio kilo. Hur utgrävningen av de olika skikten utförts, och 
varför denna anläggning delats in i fyra skikt, går ej att utröna via rapportsammanställningen. 
En ritning över anläggning 2 inom PI42 visar hällkistan i tre skikt: skikt 1 där svepningsnål, 
käke och underarmsben påträffats; skikt 2 där resterande benelement börjar framträda; skikt 3 
där anläggning 2 är helt utgrävd och bottennivån nådd. Svepningsnålen påträffades nordöst i 
anläggning 2. Tidigare nämnda kniv och mynt är ej utritade på planritningen. Käke och 
underarmsben var i skikt 1 placerade söderut i anläggning 2 (Langhammer 2012:57). Det 

Figur 6. Placering av anläggning 2 i 

förhållande till den västra muren. 

Illustration: Elfrida Östlund 
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framgår dessvärre inte av ritningen om den påträffade käken i skikt 1 är den funna griskäken 
eller huruvida denna är av mänsklig karaktär. Inga ben påträffas i direkt artikulerat läge i 
anläggningen och de tycks heller inte vara sorterade i graven.  

Enligt Elisabet Regner (muntligt 2018-11-29, Stockholm) kan det eventuellt röra sig om ett 
så kallat ossarium, alltså en bengömma eller ett benhus. I dessa skall enligt Regner 
sekundärbegravningar ha skett av kormunkar vilka fungerat som speciella förebilder inom 
klosterkomplexet. I klostret har alltså dessa individer möjligen ansetts speciella, exempelvis för 
att de följde Sankt Benedikts regel strikt och levde det ultimata cisterciensiska livet, och därför 
flyttats till en gemensam hällkista från sin ursprungliga gravkontext i klostret (Regner, muntligt 
2018-11-29, Stockholm).  Sekundärbegravningar skall ej ha varit helt ovanliga i medeltida 
gravmaterial (Regner 2005b:226). I S:t Olofskonventet i Skänninge har det framkommit 
gemensamma gravar i korsgången och speciellt en grav står ut i materialet då den består av sex 
stycken män. Två av dessa tycks ha legat in-situ med artikulerade benelement vid upplockning. 
Resterande individer har troligen deponerats i graven vid senare tillfälle. Menander (2017:91) 
menar att denna grav kan ha bestått av tidigare verksamma bröder i konventet. Denna teori går 
alltså i linje med Regners i fallet med Roma kloster. Menander (2017:91) diskuterar även 
gemensamma gravar i konventskontexter som möjliga släktgravar, men i dessa påträffas i de 
allra flesta fall vuxna individer tillsammans med barn. Professor i historia Nils Blomkvist vill 
påstå att anläggning 2 möjligen kan innehålla individer vilka betytt mycket för klostret 
finansiellt, exempelvis donatorer av jord etcetera (Blomkvist, muntligt 2019-02-26, Visby). 
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7. Osteologisk analys och tolkning av framkomna resultat 

Antalet sjukliga förändringar, kraftiga muskelfästen samt tandslitage varierar mellan 
individerna. Nedan redovisas en sammanfattning av de resultat som erhållits under 
analysarbetet. Anläggning 1 och anläggning 4 är studerade som två kompletta individer. I 
anläggning 2 har framförallt sjukliga förändringar sökts i materialet. För en detaljerad version 
av den osteologiska analysen samt applicerade metoder hänvisas till Appendix I och II. För 
benlistor hänvisas till Appendix III.  

7.1. Förarbete 

På grund av väderförhållanden i Roma under utgrävningen augusti 2017 (då anläggning 1 samt 
anläggning 4 grävdes ut) var en större del av det osteologiska materialet inbäddat i lera och 
krävde förarbete innan osteologisk analys kunde utföras. Detta trots rengöring av det 
osteologiska materialet med hjälp av tvätt under utgrävningstillfället. Försök att vattentvätta 
bl.a. ryggkotor gjordes, men detta arbete uteslöts då dessa riskerade att förstöras i processen. 
Långa rörben, falanger och revben vattentvättades i de fall då detta ansågs nödvändigt. 
Benelementen från anläggning 1 vattentvättades i större utsträckning än benelementen i 
anläggning 4. Majoriteten av benelementen i anläggning 4 var tillräckligt rena för analys och 
leran kunde avlägsnas med hjälp av en torr pensel. All pålagring har varit omöjlig att avlägsna 
på grund av den höga risken att förstöra benelementen. Önskan har varit att påverka benen i 
minsta möjliga grad för ett så korrekt analysresultat som möjligt. Det osteologiska materialet 
från anläggning 2 är sedan tidigare hanterat på Magasinet, Gotlands museum. 

7.2. Anläggning 1 – enkelgrav 

7.2.1. Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i anläggning 1 påträffas i en enkelgrav i kapitelsalen (se Tabell 1). Individen i 
anläggning 1 bedöms vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 165 och 174 centimeter. 
Att döma av suturer på det intakta kraniet dog individen i en ålder mellan 45 och 55. 
Tandslitaget talar för att individen varit mellan 33 och 45, möjligen något äldre. Mannen räknas 
till gruppen maturus. 

7.2.2. Skeletala förändringar 

Hos individen i anläggning 1 påträffas i tandmaterialet tandsten, karies, abscesser samt 
pågående tandlossning. Tandslitaget bedöms vara hög och speciellt centrerad till vänster sida 
av över- och underkäke (maxilla, mandibula). I ryggraden är degenerativa förändringar synliga 
i form av förbenade ligament (ligamentum flava) och Schmorl’s noder. I överarmsben 
(humerus), nyckelben (clavicula) samt skulderblad (scapula) påträffas förändringar i vartdera 
benelementet vilka tycks kollerera. I leden mellan skulderblad och överarmsben på denna sida 
finns pitting. I lårben (femur) och skenben (tibia) syns kraftiga muskelfästen. DXA-
mätningarna av individens lårben uppvisade inga tecken på benskörhet (osteoporosis) (se Fig. 
7–8 i Appendix IV). 
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7.2.3. Resultat isotopanalyser (Ua-60506) 

Individen i anläggning 1 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 1154AD-1265AD 
med ett sannolikhetsvärde på 95,4%. 13C hamnar på -20,1 och 15N på 11,8 (se Tabell 2). 
Resultaten tyder på att individen i fråga intagit en blandkost av animaliska och vegetabiliska 
produkter. 

7.3. Anläggning 2 – gemensam hällkista 

7.3.1. Kön, ålder och kroppslängd 

Anläggning 2 påträffas i anslutning till korsgången till det västra traseptet (se Tabell 1). Ingen 
samlad bedömning av kön, ålder och kroppslängd var möjlig på grund av de i kontexten 
omrörda benen. Tre höftben (coxae) på vänster sida har bedömts vara manliga. Inget höftben 
bedömt som kvinnligt påträffas. I materialet påträffas minst fyra individer då fyra skenben från 
höger sida framkommer i kontexten (se Tabell 7, Appendix III). Att döma av benelementens 
fussioneringsgrad tolkas benmaterialet tillhöra vuxna individer. 

7.3.2. Skeletala förändringar 

Tandslitage, kariesangrepp, tandsten och pågående tandlossning syns i materialet. I ryggraden 
syns i merparten av kotorna degenerativa förändringar i form av osteofyter, Schmorl’s noder, 
förbenade ligament samt ett fall av möjligt diskbråck. Kraftiga muskelfästen finns i enskilda 
överarmsben, skulderblad, revben (costae), armbågsben (ulna), fingerben (metacarpal) och 
lårben. Förändringarna uppträder i benelement från både höger och vänster sida. I ett 
överarmsben från vänster sida är en läkt fraktur synlig. I två tåben (metatarsal) finns eburnation 
vilken tyder på möjlig artros. Eventuell beninflammation syns i flertalet långa rörben (se Tabell 
3, Appendix II). 

7.3.3. Resultat av isotopanalyser (Ua-60507, Ua-60508) 

Från anläggning 2 togs prover på två mänskliga hälben (calcaneus) från samma sida. Detta 
innebär att två av materialets individer analyserats för datering och dietspårning. Fyndnummer 
för dessa är 29 samt 30. 

Individ A2:29 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 1042AD-1105AD med 
ett sannolikhetsvärde på 27,8% samt 1117AD-1221AD med ett sannolikhetsvärde på 67,6%. 
A2:29 uppvisar ett 13C-värde på 18,9 och ett 15N-värde på 12,1. Individen i fråga har troligen 
levt på en blandkost med animaliska och vegetabiliska produkter. 

Individ A2:30 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 1040AD-1110AD med 
ett sannolikhetsvärde på 41,9% och 1115AD-1213AD med ett sannolikhetsvärde på 53,5%. 
A2:30 uppvisar ett 13C-värde på 19,3 och ett 15N-värde på 12,1. Individen i fråga har troligen 
levt på en blandkost med animaliska och vegetabiliska produkter (se Tabell 2). 

7.4. Anläggning 4 – enkelgrav 

7.4.1. Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i anläggning 4 påträffas i en enkelgrav i kapitelsalen (se Tabell 1). Individen bedöms 
vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 159 och 168 centimeter. Längden har bedömts 
med hjälp av kompletta långa rörben. Då dessa rörben är få är bedömningen ungefärlig. 
Individen i anläggning 4 bedöms ha dött i en ålder mellan 25 och 35 att döma av de få antal 
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tänder som hittats i anläggningen. Noteras bör dock att denna åldersbedömning är mycket 
osäker och kraniets kraftiga fragmenteringsgrad, fragment i storlekar mellan 1,5 och 12 
centimeter, i anläggningen försvårar en mer exakt bedömning av suturer. Åldersbedömning 
samt kroppslängdsberäkningen bör ses på som osäkra. 

7.4.2. Skeletala förändringar 

Alla tänder i anläggning 4 är kraftigt påverkade av tandsten, vilken spridit sig ned i roten och 
därmed käkbenet där en svart beläggning syns. I överkäken syns ante mortem tandförlust då 
alveolerna är helt igenväxta på både höger och vänster sida vid molarerna. Även i underkäkens 
vänstra sida vid molar 1 syns eventuell ante mortem tandförlust (Björn Lundberg, muntligt 
2018-10-30). Graden tandslitage är i anläggningen hög. I ryggraden är degenerativa 
förändringar synliga i form av Schmorl’s noder och pitting. Kraftiga muskelfästen syns i 
mannens överarmsben och armbågsben på höger sida. På vänster sida av kroppen finns kraftiga 
muskelfästen i handben och strålben (radius). Osteofytbildning finns i ett antal revbens ledytor. 
Höger skenben och lårben har båda kraftiga muskelfästen. Mannens knäskålar (patella) på båda 
sidor har kraftiga bentaggar proximalt. DXA-mätning av individens lårben uppvisade inga 
tecken på benskörhet (se Fig. 9 i Appendix IV). 

7.4.3. Resultat av isotopanalyser (Ua-60509) 

Individen i anläggning 4 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 1026AD-1164AD 
med ett sannolikhetsvärde på 95,4%. 13C hamnar på -17,9 och 15N på 13. Resultaten tyder på 
att individen intagit en blandkost av animaliska och vegetabiliska produkter (se Tabell 2). 
 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över analyserade gravkonstruktioner och individer i anläggningarna 1, 2 och 4. 

Anläggning Konstruktion Kontext MNI Mått 

konstruktion 

LxB(cm) 

1 Enkelgrav m. huvud- och fotnisch. 

Lock över huvud- och fotnisch. 

Kalkstenskista med frag. kistlock.  

Endast ett fåtal ben i läge och 

vinkel, resterande omrörda 

Östra längan, 

kapitelsal 

1 200 

2 Gemensam hällkista. 

Fynd av kniv, griskäke, svepnål 

samt mynt.  

Omrört benmaterial. 

Korsgång till västra 

transeptet 

4 120x38 

4 Enkelgrav m. huvudnisch. 

Kalkstenskista, kistlock troligen 

nedfallet över individen, möjlig 

träkista 

Fåtal ben i läge, resterande 

omrörda.  

Östra längan, 

kapitelsal 

1 170x56 
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Tabell 2. Resultat av isotopanalyser i anläggningarna 1, 2 och 4. 14C kalibrerat med OxCal v.4.3.2 Bronk 

Ramsey (2017); r_5: IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013). 

Anläggning Labnummer 14C calAD Probability%  13C 15N 

1 Ua-60506 839±30 BP 1154–1265 95.4 -20,1 11,8 

2:29 Ua-60507 881±30 BP 1042–1105 

1117–1221 

27,8 

67,6 

-18,9 12,1 

2:30 Ua-60508 897±29 BP 1040–1110 

1115–1213 

41,9 

53,5 

-19,3 12,1 

4 Ua-60509 932±30 BP 1026–1164 95,4 -17,9 13 
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8. Vitae: Kroppskultur i livet 

 
I detta kapitel ämnar jag tolka och diskutera de osteologiska resultaten ur ett socialteoretiskt 
perspektiv för att kartlägga vilka dessa individer kan ha varit under sin levnadstid. Den fysiska 
kroppen, alltså den biologiska, bär på information vilken möjliggör en tolkning av individen 
som social varelse i livet och hur denna använt sin kropp som ett verktyg för dagliga åtaganden. 
Studier av muskelmarkeringar, sjukdomar och andra fysiska tecken på aktivitet sätts i relation 
till Sankt Benedikts regel och dess förordningar. En utförlig dietspårning har även genomförts 
för att se hur de analyserade individerna förhållit sig till Regelns förordningar om lämplig kost. 

8.1. Fiskedammar och smörexport 

Cisterciensorden var som tidigare nämnts en reaktion på Benediktinermunkarnas avvikelse till 
Sankt Benedikts regel. Denna förespråkade ora et labora – bön och arbete – och vägledde 
bröderna till det ultimata klosterlivet. Inom orden var lika delar själsligt och manuellt arbete 
mycket viktigt i syfte att tjäna Gud och mänskligheten. Hypotesen i detta arbete har varit att det 
manuella arbetet skall vara synligt i individernas benmaterial i form av tydliga 
muskelmarkeringar och typiska förslitningsskador. Viktigt att notera är att framgrävt 
osteologiskt material har ett mycket litet spann. Därmed är det svårt att göra en större, generell 
bedömning av graden aktivitet och resultaten skall betraktas ur ett kvalitativt snarare än 
kvantitativt perspektiv. 

Alla cistercienskloster skall under medeltid enligt Regeln ha varit självförsörjande. 
Självförsörjningen fungerade som ett tillbakahållande av lustar, rikedom och lyx. Varsamheten 
ökade när konsumtion ej kunde köpas för pengar (Lowther Clarke 1931:66). I Roma kloster 
syns försörjningen av de egna medlemmarna i den omgivande miljön och de skriftliga källorna. 
Enligt de historiska källorna från Roma kloster skall man inom komplexet hållit boskap och 
anlagt fiskedammar (Östergren, Gustafsson 2018:66). Fiskedammarna, dragna direkt från den 
idag utdikade Roma myr, är synliga i historiska kartmaterial från 1700-tal innan utdikningen 
av myren genomfördes (se Fig. 2). Det finns även skriftligt material som talar för att klostret 
exporterat smör till Visby (Selin 2016:231). Smörexporten till staden påvisar alltså att 
kommuniteten hållit nötboskap på någon av sina gotländska gårdar för tillgången på färsk 
mjölk. Vid arkeologisk utgrävning av Roma kloster under 1990-talet påträffades i anslutning 
till anläggning 2 ett större animalosteologiskt material. En stor osäkerhet råder kring djurbenens 
datering. Möjligheten finns att dessa djurben har sitt ursprung från perioden då klosterkyrkan 
användes som ekonomibyggnad. Dess sammansättning, i relation till de historiska 
källmaterialen rörande boskapshållning och fiskedammar, talar dock för att dessa skulle 
härstamma från klostrets brukningstid. I analysen artbestämdes det animalosteologiska 
materialet för att se huruvida detta speglar de skriftliga källorna eller ej. 

I djurbensmaterialet har nöt, får, fågel, svin och fisk artbestämts (se Tabell 8, Appendix III). 
Fiskbenen kommer från större fisk som gädda och torsk men även småfisk som sill påträffas. 
Artbedömningarna av påträffat animalosteologiskt material korrelerar väl med de skriftliga 
källorna. Får har troligen hållits på platsen för dess ull, nötboskapen har möjliggjort 
smörtillverkning och i fiskedammarna har olika typer av fisk odlats. Det är svårt att avgöra om 
djurbenen funna i klosterkontexter är spåren efter brödernas konsumtion eller klostrens gäster 
(Burton, Kerr 2011:151). För att avgöra huruvida ordensmedlemmarna följt förordningarna i 
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Sankt Benedikts regel gällande konsumtion av kött har analys av 13C och 15N genomförts i det 
humanosteologiska materialet från Roma kloster. Analys av tandmaterial från de olika 
anläggningarna har genomförts för att möjliggöra en jämförelse med isotopanalysresultaten. 
Speglar dikten (Regeln) verkligheten (osteologin) i Roma kloster? 

8.2. Fågel, fisk eller mittemellan? 

I Sankt Benedikts regel återfinns förordningar kring ordensmedlemmarnas kost. Denna skulle 
huvudsakligen bestå av vegetarisk kost men det har troligen funnits inslag av marin föda i 
måltiderna. De ”fyrfotade vännerna”, alltså däggdjur på fyra ben, skulle i största möjliga mån 
undvikas i kosten. Undantagna från denna regel var enbart de gamla, sjuka och svaga bröderna 
(Lowther Clarke 1931:57). Ursprungsidén i regleringen av medlemmarnas föda har sin grund i 
strävan efter att leva det enkla, sparsamma livet. De måltider ordensmedlemmarna tilldelades 
skulle påminna dessa om Kristis sista måltid (Regner 2005a:92–93). Mat var menat att 
tillfredsställa kroppens biologiska och mest vitala funktioner, inte det mänskliga sinnets 
njutning (Burton, Kerr 2011:148). Sinnena var istället menade att stimuleras i det andliga 
arbetet och all annan typ av stimulans ansågs överflödig. Smaker vilka hade potential att kittla 
sinnet var sekundära i förhållandet till upprätthållningen av den biologiska kroppens lidande. 
Att drabbas av näringsbrist inom kommuniteten torde inte ha varit ovanligt sett till mängden 
mat dessa serverades som ett led i sparsamhet och enkelhet. Vid generalkapitlet år 1439 
fastslogs dock att munkarna skulle tillåtas äta kött en till två gånger per vecka i vartdera klostret. 
Detta efter högljudda protester från cisterciensordens medlemmar (Burton, Kerr 2011:151). Vid 
utgrävning av Roma kloster framkommer en större mängd djurbensmaterial på platsen. I studien 
har det varit svårt att tyda huruvida det animalosteologiska materialet härstammar från klostrets 
verksamhetsperiod eller kan dateras till modern tid. Artbedömningar av benmaterialet 
korrelerar väl med informationen i de skriftliga källorna, men hur kommer det sig egentligen 
att benmaterialet påträffas inom klosterkomplexet? Förmodligen i form av avfall efter 
konsumtion, men om klostermedlemmarna livnärt sig på huvudsakligen vegetarisk kost bör 
djurbensmaterialet inte påträffas inom klosterkomplexet. Djurbensmaterialet, bortsett från 
fiskbenen, upplevs vara något malplacerat och kan möjligen belysa medlemmarnas relation till 
Regeln gällande kost.  

De analyserade individerna i Roma kloster har daterats till 1100–1200-tal och den mindre 
restriktiva regleringen av kostintaget har ej trätt i kraft. Dietspårning genom 13C/15N på Gotland 
är inte helt problemfri då det på ön saknas referensvärden av sötvattenfisk. Den fisk 
cistercienserna i Roma kloster odlat, och troligen till stor del livnärt sig på, saknas alltså i 
referensmaterialet. Det finns dock en utarbetad standardmall för bedömningen av 13C/15N-
resultaten vilken är möjlig att applicera i studien (Brown, Brown 2011:85). Ur provresultaten 
går att utläsa att alla analyserade individer uppvisar ungefär liknande resultat. Förväntningen 
var att dessa skulle uppvisa resultat vilka går i linje med den vegetariska eller marina kosten. 
Så var inte fallet. Tvärtom talar alla prover för att de analyserade individerna varit allätare och 
konsumerat vegetabiliska såväl som animaliska produkter från landlevande och vattenlevande 
djur (se Tabell 2). Mannen funnen i anläggning 4 uppvisar ett något lägre 13C-värde och ett 
något högre 15N-värde vilket pekar på att mannen möjligen i högre grad livnärt sig på 
vegetabilisk föda. Skillnaderna mellan individerna får dock ses på som så pass små att ett sådant 
antagande inte kan göras. 

Vid studier av tandmaterialet observeras en hög grad tandslitage. Även karies, abscesser 
och pågående tandlossning påträffas. Hos en av individerna syns även ante mortem tandförlust 
då två alveoler i underkäken växt ihop innan denne avlidit. Hos samma individ noteras högt 
tandslitage och pågående tandlossning. När tänderna slits ned och betthöjden ökar är det inte 
ovanligt att tänderna kompenserar för den bristande betthöjden genom att föra tänderna i över- 
och underkäke närmre varandra (Borrman 2003:124–125). Tandslitage kan uppstå till följd av 
upprepat intag av seg mat, exempelvis mycket segt kött (Borrman 2003:118). Alla tänder i 
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materialet är även i varierande grav påverkade av tandsten. Karies i det osteologiska materialet 
syns som oregelbundna gropar i tandens dentin. Att karies framkommer, hos fler individer i 
materialet, tyder på att drabbade individer ätit kost med mycket kolhydrater och stärkelser. 
Exempel på mat med mycket stärkelse och kolhydrater är gröt vars konsistens leder till att födan 
omfamnar tanden och därmed uppstår påverkan. Dessa kolhydrater och stärkelser har vid något 
tillfälle triggat den latenta kariesbakterien och detta resulterar i att tanden skadas (Arcini 
2003:63; Roberts, Manchester 2012:65–66). 

Sammanslaget tyder både isotopanalyserna samt tandmaterialet från de gravlagda 
individerna på att dessa intagit en viss blandkost (se Tabell 2). Vid en jämförelse med 
isotopanalyser av individer från medeltida kyrkoruin i Sankt Hans framgår det att resultaten är 
relativt likvärdiga och att båda befolkningarna levt på en blandkost (Lindkvist 2007:25). 
Konsumtion av kött syns i både 13C/15N-värdena i vardera prov men även i tandmaterialet. 
Förslitningar på tänderna talar för att männen i Roma konsumerat seg föda vilken slitit starkt 
på tändernas emalj. Exempel på sådan föda är kött. Karies å andra sidan har en tendens att 
triggas av geggig, trög mat och höga mängder stärkelse. Att döma av resultattolkningen har 
individerna i fråga inte förhållit sig till förordningarna gällande kosten i Roma kloster. Viktigt 
att poängtera är dock att dessa resultat möjligen har sitt ursprung i individens sista tid på jorden. 
De gamla och svaga, som nämnts tidigare, tilläts konsumera kött. Dessutom är det svårt att 
avgöra hur värdena ligger i förhållande till sötvattenfisken som troligen konsumerats i Roma 
kloster då inga referensvärden finns sedan tidigare. I fallet med de två männen från anläggning 
1 och 4 och deras eventuella roller som abbotar i Roma kloster går det att diskutera kosthållning 
utifrån befattning. Abbotens förhållning till kött i kosten har inte varit lika strängt hållen. Dessa 
har tillåtits äta de fyrfotade vännerna efter högljudda protester vid generalkapitlet. Trots att 
totalt förbud kvarstod fram till 1400-tal finns det vittnesmål vilka berättar att abbotarna ändå 
konsumerat kött. Speciellt har sådana undantag gjorts i cisterciensklostren när kommuniteten 
givit husrum åt gäster (Burton, Kerr 2011:150) Tydligt är i alla fall att individerna i fråga 
konsumerat en blandkost av animaliska, marina och vegetabiliska produkter under sin livstid. 
Alltså har fågel, fisk och mittemellan alla ingått i kommunitetens kosthållning att döma av 
utförd dietanalys. 

8.3. Arbete och bön – relationen mellan kropp och själ 

Initialt var tanken med detta arbete att undersöka vid vilken hälsa de utgrävda individerna i 
Roma kloster varit. Snart nog växte tankar och idéer fram kring relationen mellan det förväntade 
och verkligheten. Tanken väcktes att undersöka de osteologiska individernas biologiska 
kroppar för att tyda hur de förhållit sig till Sankt Benedikts regel. Inom cisterciensorden har det 
manuella arbetet och därmed fysisk aktivitet gått hand i hand med de själsliga praktikerna 
(Nilsson 2012:42). Graden fysiskt krävande arbete mellan klostrets olika medlemmar har 
varierat. En abbot hängav sig mycket lite åt det manuella arbetet. Denne har istället hängett sig 
åt de själsliga praktikerna och i sin religiösa auktoritära roll utdelat uppgifter till bröderna 
(Burton, Kerr 2011:55). Kormunkarna har var dag utfört cirka tre timmar fysiskt arbete och har 
likt abbotarna ägnat merparten av sin tid åt de själsliga praktikerna (Kruthof 2016:91). De som 
drog det största lasset i det manuella arbetet var klostrens lekbröder. Lekbröderna tog 
framförallt hand om grangier och tillbringade merparten av sina dagar på fältet (Kruthof 
2016:86). En tredelad verksamhet praktiserades i klostren. Opus manuum, kroppsarbete, sågs 
på som en övning i avståndstagandet från njutning och tillfredsställelse. Opus dei, den 
gemensamma gudstjänsten, omfattade sju böner per dygn och ingenting fick prioriteras över 
denna del. Lectio divina, den andliga läsningen, var en speciellt viktig del av kormunkars och 
abbotars själsliga arbete vid sidan av dagens sju böner (O. Lejon 2016:13). Att det manuella 
arbetet ses på som en övning i avståndstagande från njutning och tillfredsställelse leder tankarna 
till medlemmarnas uppfattning om den egna kroppen. Bröderna har tillsammans på fältet vid 
skörd melodiskt mässat var dags obligatoriska psalmsånger (Kruthof 2016:86; Burton, Kerr 
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2011:141, 220). Att mässan under skördedagarna togs till fälten påvisar vikten av 
kombinationen av själsligt såväl som manuellt arbete inom orden. Syftet med det manuella 
arbetet var dels dess positiva effekt på klostrets förmåga till självförsörjning, dels den effekt de 
fysiska åtagandena hade på kroppen. I det omgivande samhället betraktades inte sällan det 
manuella arbetet tillhöra slavens arbetsuppgifter. I cisterciensklostren ansågs det kroppsliga 
arbetet, och lidandet detta medförde, vara vägen till himmelriket (Melville 2016:46–47). 
Cistercienskroppen har med andra ord inte enbart varit skalet för själen, den tycks även direkt 
nödvändig för att genom uppoffringar föda själen med näring. Uppfattningen av den egna 
kroppen har troligen varit att denna skall tillfredsställa själens behov snarare än dess biologiska. 
Ingen av dem skall dock värderas mer eller mindre då både kropp och själ står i 
beroendeförhållande till varandra. 

En av huvudfrågorna för detta arbete är huruvida förhållningen till Sankt Benedikts regel 
går att tyda i det osteologiska materialet. Muskelfästen, degenerativa förändringar och 
arbetsskador har sökts i materialet och resultaten väcker många frågor. En problematik har legat 
i faktumet att individerna i de olika gravkonstruktionerna tycks vara av olika befattning. 
Därmed har även mängden fysiskt arbete varierat mellan de olika männen. Faktum kvarstår 
dock att även individerna funna i kapitelsalen, två av klostrets eventuella abbotar, troligtvis 
under en tidigare period varit kormunkar inom cisterciensorden. Benmaterialet från Roma 
kloster berättar en historia vilken går att sätta i relation till brödernas dagliga praktiker i det 
manuella arbetet. Därmed är även vikten av själens underhåll synlig i materialet.  

8.3.1. Den auktoritära kroppen 

De två individerna gravlagda i kapitelsalen tolkas i detta arbete baserat på gravkonstruktionens 
utformning, placering och datering vara två av klostrets abbotar. Enligt det skriftliga 
källmaterialet skall abbotarna ägna sig åt själsligt snarare än manuellt arbete. De skulle med 
styv hand leda kormunkar och lekbröder i det andliga arbetet och utdela manuella uppgifter. 
Ändå uppvisar de två individerna funna i kapitelsalen ett antal intressanta förändringar i 
skeletten. Hos mannen i anläggning 1 noteras en utbredd förbening av ligament i ryggraden. 
Åkommans latinska namn är ligamentum flava och är inte helt ovanlig i det osteologiska 
materialet. Exempelvis har förändringen uppträtt i flertalet individer vid medeltida Sankt Hans 
i Visby (Östlund 2017:35). Ligamenten i ryggraden är menad att bibehålla elasticiteten i 
överkroppen och tillåta rörelser framåt, bakåt och åt sidan. Helt enkelt kontrollera kroppens 
rörelsemönster (Boncal 2014:10). Riktigt hur dessa förändringar påverkar den drabbade 
individen är svårt att säga då det finns mycket lite forskning kring åkomman. Det är dock 
möjligt att anta att mannen i fråga blivit något stelare i ryggen och eventuellt förändrat sitt 
rörelsemönster till följd av detta. Ligamentum flava tros uppstå till följd av fysisk aktivitet med 
många böjningar av ryggen och en viss belastning på ryggraden krävs (Boncal 2014:36, 81–
82). Håligheter vilka tolkats vara så kallade Schmorl’s noder finns i fler av individens 
ryggkotor. Förändringar i form av håligheter i ryggkotor tros uppstå i individens yngre år medan 
kotkroppen fortfarande är mycket porös (Kjellström 2003:86). Mannen uppvisar även 
förändringar i nyckelben, överarmsben och skuldra på höger sida av kroppen vilka kan kopplas 
till upprepade rotationer med höger arm (Baxarias, Herrerín 2008: enthesopathies 2, 4, 6). 

Mannen i anläggning 4 uppvisar liknande förändringar som mannen i anläggning 1. 
Skillnader finns givetvis, men Schmorl’s noder och återkommande förbenade ligament i 
ryggradenn påträffas. På ett antal kotor finns även osteofyter, alltså benbildningar vid ledytan 
mot över- eller underliggande kota. Osteofytbildning är, likt ligamenta flava och Schmorl’s 
noder, ständigt återkommande i det medeltida osteologiska materialet. Osteofyter i ryggraden 
uppstår av olika anledningar och har bland annat noterats i samband med artros. I de flesta fall 
beror dock osteofyter i ryggraden på en allmän belastning av kroppen i de fall då benen behöver 
kompensera stressade leder (Kjellström 2003:32; Roberts 2009:158, Robert, Manchester 
2012:135). I mannens underarmsben och strålben observeras kraftiga muskelfästen vilka talar 
starkt för att denne nyttjat sin armkraft i fysiskt arbete. Även i höger skenben och lårben noteras 
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kraftiga muskelfästen. Mannens knäskålar har drabbats av någon typ av förändring då tydliga 
bentaggar syns på dessa. Denna förändring bedöms uppstå hos individer som går mycket på 
hårda eller mjuka underlag (Baxarias, Herrerín 2008: enthesopathies, 24). 

Det finns med andra ord mycket intressanta resultat från den osteologiska analysen av de 
två individerna i kapitelsalen. De båda männen uppvisar skeletala förändringar förknippade 
med mycket tungt fysiskt arbete. De förbenade ligamenten i ryggkotorna kan förklaras med 
upprepade böjningar av ryggraden, en mycket vanlig rörelse i ett fysiskt krävande arbete med 
exempelvis tunga, upprepade lyft. Tecken på fysisk aktivitet i hög utsträckning är även synligt 
i de båda männens muskelfästen. Dessa är framförallt koncentrerade till de långa rörbenen. Hos 
mannen i anläggning 4 påträffas en mycket intressant förändring i individens knäskålar. Det är 
intressant att dessa förändringar tros bero på upprepad gång på olika typer av underlag med 
tanke på att munkar är kända för att vandra vid nyetableringen av kloster. Den mycket tidiga 
dateringen av mannen i anläggning 4 leder tankarna till att denne möjligtvis ådragit sig sina 
dåliga knäskålar i samband med långa vandringar mellan olika klosterkomplex. I Sverige, och 
kanske även på kontinenten. Det är en kittlande tanke men även en intressant teori i sökandet 
efter cisterciensordens fysiska vanor och tillvägagångssätt. Att döma av förändringarna i de 
båda männens benmaterial rör det sig om två mycket aktiva individer vilka utfört sin beskurna 
del fysiskt arbete. 

8.3.2. Ensam är inte alltid starkast 

I och med den gemensamma hällkistans komposition av individer har benmaterialet i kontexten 
studerats som enskilda ben. Ett minsta antal individer, fyra till antalet, har bedömts på skenbenet 
från höger sida. Den omrörda kontexten har omöjliggjort en sammanställning av individer och 
därmed även kropplängdsberäkning och åldersbedömning. Benmaterialet i hällkistan har dock 
kunnat bedömas tillhört vuxna individer då alla påträffade benelement är fussionerade. Det har 
även varit möjligt att bedöma tre av fyra höftben som manliga. I den gemensamma hällkistan, 
likt anläggning 1 och 4, uppträder typiska degenerativa förändringar i form av osteofytbildning 
i ryggraden, förbenade ligament och Schmorl’s noder. Kraftiga muskelfästen är även synliga i 
de enskilda benelementen i hög utsträckning. I en av bröstkotorna uppträder en förändring 
vilken tolkats vara ett eventuellt diskbråck. Diskbråck orsakas av upprepade rörelser eller 
mekanisk stress men det skulle även kunna uppstå till följd av stillasittande arbete, övervikt och 
genkomposition (Baxarias, Herrerín 2008: Local pathology 1). Skadan resulterar i smärta och 
på grund av denna hindrade rörelsemönster. 

Ett antal långa rörben i kontexten uppvisar tecken på lättare beninflammationer, periostitis. 
Beninflammationer uppstår till följd av bakteriespridning i huden närmst benet och förändringar 
uppträder då i dess yta (Kjellström 2003:82–83). Även artros, med tydliga indikationer på 
eburnation då ben gnidit mot ben på grund av förlust av ledbrosk, finns närvarande i det 
osteologiska materialet från anläggning 2 (Waldron 2009:28). Artros kan exempelvis uppstå 
vid tung, långvarig belastning av leder men även med stigande ålder. Två skenben med tydliga 
bentaggar, proximalt mot knäskålen, påträffas i kontexten. Denna typ av förändring, likt 
bentaggarna på knäskålarna i anläggning 4, härleds till regelbunden gång på olika typer av 
underlag (Baxarias, Herrerín 2008: Entehesopathies 25). I den gemensamma hällkistan, och 
faktiskt hela det osteologiska materialet från Roma kloster, påträffas ett enda benelement med 
en förmodad fraktur. Det rör sig om ett överarmsben från vänstersidan av kroppen vilken 
uppvisar tydliga benpålagringar där benet brutits för att sedan läka ihop. 

Sammanslaget framgår det tydligt vid analys av det osteologiska materialet från Roma 
kloster att de analyserade individerna aktiverat sina kroppar. Starka, tydliga muskelfästen, 
degenerativa förändringar lokaliserade till ryggraden och förändringar i knän är alla möjliga att 
koppla till hårt manuellt arbete. Benmaterialet uppvisar även tecken på att tillhöra minst två 
individer vars liv präglats av vandringar och resulterat i knäförändringar vilka troligen orsakat 
individerna i fråga smärta. Typiska arbetsskador är dock frånvarande i det osteologiska 
materialet bortsett från den förmodade frakturen och ett möjligt diskbråck. De två möjliga 
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abbotarnas muskelmarkeringar och övriga förändringar kan givetvis härledas till de två 
männens yngre dagar. Att dessa varit kormunkar innan de blivit valda till abbotar är inte 
omöjligt. Att de som kormunkar, eller innan de gått i kloster, aktiverat sina kroppar skall inte 
uteslutas i den samlade bedömningen. I det fall alla individer i det osteologiska materialet från 
Roma kloster varit bröder i komplexet uppvisar de alla en anpassning till Sankt Benedikts regel 
och dess förordning av manuellt, fysiskt arbete. De mänskliga benen vittnar om att dessa män 
åtminstone inte legat på latsidan och dragit sig. De har arbetat aktivt för att tjäna Gud, och för 
detta ändamål har de offrat sina kroppar för att föda den törstande, och mycket viktiga, själen. 
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9. Mortuus: Kroppskultur i döden 

Hur människor begravts är beroende av vilka dessa varit i de levandes värld. Graven 
representerar bland annat de levandes uppfattning kring vem den döde varit i den värld hen 
lämnat bakom sig. Gravkonstruktionen bär på information inte enbart om den avlidnes sociala 
ställning utan den synliggör även kristna uppfattningar kring livet efter döden och hur den 
avlidne skulle föras vidare till en ny dimension. Beskyddet av den döde tycks ha varit viktigt 
och detta manifesteras i gravkonstruktionerna i Roma kloster. Nedan diskuteras framkomna 
arkeologiska resultat och tolkningar rörande påträffade gravkonstruktioner och hur man i Roma 
kloster ställt sig till ombesörjningen av den döda kroppen. 

9.1. När kroppen dör tar själen vid 

Bland de medeltida människorna finns en hög medvetenhet kring döden. Ordspråket ”carpe 
diem”, fånga dagen, har varit den medeltida människans verklighet. De har rört sig genom tid 
och rum, inlett nya relationer och hängett sig åt vardagliga praktiker med vetskap om att de när 
som helst kan tvingas träda in i de dödas rike. Dödens ständiga närvaro tvingade den medeltida 
människan att tämja döden. Ständig påminnelse om dödens närvaro var nödvändig för att 
dödsögonblicket inte skulle komma som någon överraskning (Korpiola, Lahtinen 2015:11). En 
plötslig död ansågs skamligt då själen aldrig hunnit förberedas för livet efter döden. För det var 
själen som vid dödens intrång tog vid när den biologiska kroppen gav upp. Direkt då själen 
lämnat människan gick den biologiska kroppen in i ett nytt stadie: fragmentering, nedbrytning 
och förruttnelse (Korpiola, Lahtinen 2015:13). Kroppens förändring från en form till en annan 
innebar att den biologiska kroppen omvandlas, inte nödvändigtvis själen. Dessutom kan 
människans identitet ges fortsatt utrymme i de levandes värld genom minnen och tradering 
(Soafer 2006:44). Nedbrytningen av den mänskliga kroppen resulterade slutligen i att enbart 
benen lämnades åt eftervärlden. I benen fanns en materiell kontinuitet som var viktig vid 
människans återuppståndelse på domedagen, då Gud väcker de döda för att påbörja vandringen 
mot Jerusalem (Gilchrist 1999:115). Utöver rädslan för en plötslig död fanns även rädslan för 
en plågsam, utdragen död då denna skapade ett stort lidande hos den sjuke eller svage (Gilchrist 
2012:51). En hastig eller plågsam död kunde båda resultera i att den avlidne gick igen i det 
levande samhället, varpå det var viktigt att ge dessa en passande begravning. 

I klostrets minnespraktiker utgjorde gravläggningen och förbönerna för de döda en mycket 
viktig del av det själsliga arbetet. Närvaron av gravar i klosterkomplexet skall ha påmint 
bröderna om deras egen och sina bröders dödlighet (Abram 2013:103–104). Inom 
klosterkomplexet hade de avlidna bröderna kvar sitt medlemskap i orden även efter sin död. 
Minnet av de döda bevarades och det var av stor vikt att i det själsliga arbetet inkludera förböner 
för de avlidna bröderna, såväl som för klostrets donatorer (Burton, Kerr 2011:159). De dödas 
passage till livet efter döden och förutsättningen för att denne ej skulle hålla sig fast i jordelivet 
var en genomtänkt begravning. Begravningen av den döde skulle garantera att de levande 
lämnades ifred, fyllde tomrummet efter den avlidne och gav utrymme för sorg (Korpiola, 
Lahtinen 2015:16). Rädslan för döden till trots har det mellan de avlidna och de levande 
medlemmarna i en monastisk miljö funnits en värdefull relation. Besök från de döda skall ha 
gett hopp till den levande kring utsikterna för livet efter döden. Historier påträffas i 
källmaterialet vilka vittnar om människor som fått besök av de döda och slutit en pakt där den 
levande skall be förböner för den avlidne som i sin tur skall lägga ett gott ord för den levande 
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inför Gud (Burton, Kerr 2011:160). Besök av de döda kunde även ha sprida hopp och positiv 
energi bland kommunitetens medlemmar och uppmuntrat dessa att fortsätta följa Regeln. 
Budskap från andra sidan, om evighetens kärlek och lycka, har bidragit till viljan att fortsätta 
leva i enkelhet, fattigdom och lidelse i de levandes värld (Burton, Kerr 2011:191–192). 

Förberedelsen för döden är i Roma kloster synlig i lokalens gravläggningar. 
Konstruktionerna talar för komplexa liturgiska begravnings- och dödspraktiker vilka krävt både 
planering och mankraft. De talar även för att det funnits en stor medvetenhet kring döden och 
det beskydd mot ondskefulla externa krafter människan varit i behov av. Alla analyserade 
konstruktioner i denna studie består av huggen kalksten. Vid analys av de två enkelgravarna i 
kapitelsalen noterades även att stenkistorna är av olika mått sett till längden. Anläggning 1 har 
ett yttermått på 200 centimeter och anläggning 4 cirka 170 centimeter (Widerström et. al opub.). 
Tanken föddes vid analys att dessa mått möjligen kunde spegla de två männens kroppslängd. 
Speciellt med tanke på att det i anläggning 1 funnits en fotnisch vari mannens fötter 
nödvändigtvis bör ha placerats. Mannen i anläggning 1 har bedömts ha en kroppslängd på cirka 
165–175 centimeter. Mannen i anläggning 4 har bedömts ha en kroppslängd på cirka 159–168 
centimeter. Den inre konstruktionens längd framgår dessvärre inte av grävrapporten, men det 
är möjligt att anta att cirka 10–15 centimeter kan dras bort från konstruktionernas totala längd. 
Detta ger en inre längd på 185–190 centimeter respektive 155–160 centimeter. Om den inre 
konstruktionen i anläggning 1 varit 185 centimeter har individen vid huvud och fotsula haft 
cirka fem centimeter marginal till kistkanten. Mannens kroppslängd korrelerar därmed väl med 
hällkistans längd i anläggning 1. Vid ett fråndrag på 10 centimeter från den yttre konstruktionen 
i anläggning 4 blir resultatet 160 centimeter. Möjligheten finns att den nedre och övre 
kantstenen, eller någon av dessa två, rubbats och därmed förflyttats något inåt så att den yttre 
konstruktionen uppmäts som kortare än vad den egentligen varit. Att döma av bilder från 
anläggning 4 tycks kantstenarna i vardera änden vara något tunnare än i anläggning 1. Därmed 
kan ett fråndrag på 10 centimeter vara för mycket. I sådana fall korrelerar de osteologiska 
längderna med gravkonstruktionernas längd i vardera anläggningen. Är dessa kistor 
skräddarsydda för den avlidne finns det anledning att tro att gravtraditionen i klostret präglats 
av hög förmåga till planering och en tydlig uppfattning kring skillnader mellan en välmående 
och sjuk kropp. Enligt praxis skall en död människa i klostret aldrig lämnas ensam (Burton, 
Kerr 2011:157). Bröder skall konstant vaka över den avlidne för att försäkra sig om att externa, 
djävulska krafter inte tränger igenom den dödes kropp (Menander 2017:50). Behovet av 
brödernas konstanta närvaro innebär att begravningen i klosterkomplexen bör ha skett en 
mycket kort tid efter det att individen i fråga avlidit. De två kistorna i kapitelsalen bör ha 
konstruerats i samband med att de två abbotarna uppvisat tecken på sjukdom och inom en period 
möjlig död. Skräddarsydda kistor har då placerats i golven i kapitelsalen för att så snart som 
möjligt efter dödsögonblicket lägga de två männen till sin sista vila. Detta är en teori och 
möjligheten finns givetvis att dessa två konstruktioner placerats i golvet redan då männen blivit 
utvalda till klostrets abbotar i händelse av plötslig död. Oavsett, vilket diskussionen nedan 
påvisar, har begravningstraditionerna i Roma kloster präglats av komplex liturgisk kunskap. 

9.2. Dateringar i Roma kloster 

I de cisterciensiska klostren har det under medeltid funnits bestämmelser kring hur den döda 
kroppen skall hanteras genom diverse dödspraktiker. Dessa praktiker är än idag relativt 
outforskade sett till de nordiska och svenska cisterciensklostren. I och med att dödspraktikerna 
saknas i de historiska källorna har det varit nödvändigt att i arbetet studera kontexter i andra 
klostermaterial. Det tydligaste beviset för hur de döda hanterats finns i klostrens placering av 
gravar, inre och yttre gravkonstruktioner samt hur den avlidne placerats i konstruktionen. I 
Roma kloster har till dags dato två typer av gravkonstruktioner påträffats: enkelgravar 
lokaliserade till kapitelsalen samt en gemensam hällkista lokaliserad till korsgången till det 
västra transeptet (Widerström et al. opub; Langhammar 2012). Representationen av 
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gravmaterial är med andra ord mycket litet och innefattar endast tre kontexter och sex individer 
(se Tabell 1). Ur det osteologiska materialet och gravkonstruktionerna är det dock möjligt att 
utvinna värdefull information om klosterbrödernas liturgiska kompetens under klostrets initiala 
period. 

9.2.1. Datering av osteologiskt material 

Roma kloster skall ha grundats från Nydala kloster i Småland 1164 (O. Lejon 2016:23). Med 
detta i åtanke utfördes dateringar av det osteologiska materialet och dessa förväntades falla 
inom ramarna för klostrets brukningstid. En datering av humanosteologiskt material från de två 
enkelgravarna och den gemensamma hällkistan ger relativt likvärdiga resultat men med en viss 
variation i provernas säkerhet (se Tabell 2). Individen i anläggning 1 dateras till 1154AD-
1265AD och är studiens yngsta. Säkerheten i denna datering är stor och provet anses fullgott. I 
den gemensamma hällkistan (anläggning 2) påträffas minst fyra individer. Graven är blandad 
och urval för 14C baserades på fyndnummer och benelement varpå två hälben från samma sida 
valdes ut. De båda individerna ger relativt likartade dateringsresultat med ett spann mellan 
1117AD-1221AD samt 1115AD-1213AD. Dateringarna av benelementen i anläggning 2 ger 
en större felmarginal men det senare spannet, och det med minst standardavvikelse, med resultat 
från tidigt 1200-tal anses trovärdiga. Materialets äldst daterade individ påträffas i anläggning 4 
och resultatet har ett spann mellan 1026AD-1164AD med en stor säkerhetsmarginal. 

Alla individer i materialet ger intressanta dateringsresultat. Individen i anläggning 1 faller 
väl inom ramarna för klostrets möjliga begravningsperiod i kapitelsalen och talar för att den 
gravlagde varit abbot i Roma kloster. Enligt Regner (2005a:183) skall man inom 
cisterciensorden ha varit mycket restriktiv i gravläggningen fram till 1200-tal. Speciellt 
restriktiv har orden varit kring gravläggning i kapitelsalen där sekulärbefolkningen nekats 
gravplats fram i senmedeltid. Initialt har abbotar begravts i kapitelsalen för att under 1300-tal 
istället gravläggas i klosterkyrkan (Regner 2005:203). I det fall kapitelsalen i Roma kloster 
följde denna tradition är det troligt att individen i anläggning 1 faktiskt varit en av klostrets 
abbotar. Dateringen av individen i anläggning 4 är materialets mest intressanta och skapar fler 
frågor än svar. Speciellt uppstår frågor kring klostrets tidigaste historia. Resultatet från 
individen i anläggning 4 kan tyckas något tidig i förhållande till klostrets grundande. Individen 
har avlidit strax innan eller i samband med grundandet av Roma kloster. Graven är tydligt 
placerad i klostrets kapitelsal och bör ej vara tidigare än byggnaden i fråga utan härstamma från 
klostrets brukningstid. Dateringsresultatet från anläggning 4 skulle möjligtvis kunna förändra 
uppfattningen av när Roma kloster egentligen grundades. Enligt Nils Blomqvist (muntligt, 
2019-02-26) skall det i en dansk annalskrift finnas information vilken talar för att Roma kloster 
grundats 1152 snarare än 1164. Det kan med andra ord finnas anledning att omvärdera klostrets 
initiala period och förlägga denna till ett tidigare årtal. 

Vid en jämförelse med Alvastra kloster tycks dateringarna skilja sig något från varandra 
mellan de två lokalerna sett till gravläggningarna i kapitelsalen. Vid Alvastra kloster har 
individerna daterats genom studier av armställningar i grupperna A, B, C och D. I Alvastra 
klosters kapitelsal förekommer armställningar i grupperna B?, B och C. Armställning B 
förekommer under 1100-tal men dominerar framförallt 1200-1300-tal medan grupp C dateras 
till 1400-1500 (Regner 2005:189, 193). Individen i anläggning 1 sammanfaller väl med 
individerna påträffade i Alvastra klosters kapitelsal. Resultatet från anläggning 4 kan tala för 
att Roma kloster hade en tidigare begravningstradition i kapitelsalen än Alvastra kloster. De 
skulle också kunna vara samtida då armställning B tycks förekomma även under 1100-tal. 

De två individerna i den gemensamma hällkistan, påträffad i muren till det västra transeptet, 
ger två likvärdiga resultat. Graven tolkas vara av sekundär art. Individerna påträffade i 
hällkistan har alltså inte fått sin huvudbegravning i denna kontext, men de tycks ha avlidit under 
ungefär samma period under sent 1100-tal alternativt tidigt 1200-tal. Dessa resultat talar för att 
individerna i fråga haft en relation till varandra vilken går att placera tidsmässigt. 
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9.2.2. Datering av gravkonstruktioner 

Dateringen av det osteologiska materialet uppvisar ett spann mellan 1160-tal till 1260-tal och 
tyder på en tidig begravningstradition i klostret. I denna studie har det även varit möjligt att 
göra en ungefärlig datering av gravkonstruktionerna i kapitelsalen. Tidsmässigt stämmer 
dateringarna av de två gravkonstruktionerna i kapitelsalen mycket väl överens med de 
osteologiska dateringarna. Anläggning 1 och 4 i kapitelsalen har båda stenkistor med topp- och 
bottenlock. Båda anläggningarna har huvudnisch och detta tolkas vara en relativt tidig tradition 
i det västkristna gravskicket. Förekomsten av huvudnisch syns i det svenska gravmaterialet 
under sent 1000-tal för att sedan tas ur bruk tidigt 1300-tal (Regner 2005b:198). Gilchrist 
(2012:201) menar att kyrkogårdar med huvudsakligen stenkonstruktioner tagits ur bruk under 
senare delen av 1200-talet. Speciellt stenkonstruktioner med inre konstruktioner i huvudhöjd, 
exempelvis huvudnischer, tycks försvinna i gravmaterialet under sent 1200-tal. Green 
(2010:17–19) menar i sin studie att torn av romansk typ, vari stenkistor med huvudnisch 
påträffas, dateras till 1050–1300 för att sedan tas ur bruk. 14C-dateringarna av de båda 
individerna i kapitelsalen sammanfaller väl med dateringen av gravkonstruktionerna vari de är 
påträffade. Detta innebär att de två anläggningarna är att betrakta som individernas primära 
gravar. 

Datering av den gemensamma hällkistan som konstruktion är mer svårtolkad. Under denna 
period skall det enligt Regner (muntligt 2018-11-29, Stockholm) ej ha varit ovanligt med 
sekundärbegravningar i klosterkontexter. Närmre information kring möjliga dateringsspann av 
denna typ av konstruktion är dock svårare att finna i tidigare studier. Möjligheten finns givetvis 
att denna typ av gravkonstruktion använts kontinuerligt under medeltid och därför inte kan 
placeras inom någon definitiv period. 

9.3. Beskyddet av de döda i kapitelsalen 

Gravkonstruktionerna ger inte enbart information kring när individen i fråga lagts till sin sista 
vila genom datering. De besitter framförallt stor potential att belysa hur man inom 
cisterciensorden ombesörjt sina döda. De talar även om vilken roll döden som biologiskt och 
själsligt fenomen spelat i den levande världen. Placering av gravar skall inom cisterciensorden 
ha skett efter utarbetade förordningar. I denna studie har två gravkontexter och tre 
gravkonstruktioner analyserats i syfte att skapa större förståelse för cisterciensordens 
dödspraktiker. Dessa har främst tolkats genom studiet av tillämpningen av stenkistor i det 
kristna gravskicket. Även de inre konstruktionerna är av stor vikt. 

I det medeltida gravskicket påträffas normalt ett antal olika gravskick. Vid medeltida 
kyrkoruin Sankt Hans har individer påträffats i en träkista vilken i sin tur varit nedsänkt i en 
hällkista (Swanström 1988:63). Dessa konstellationer med två typer av kista har framförallt 
påträffats inuti kyrkan och tolkats vara högstatusgravar (Östlund 2017:39). En sådan tolkning 
har baserats på socialt skiktade kyrkogårdar vilka utgår från medeltida norska lagtexter 
(Jonsson 2009:49). En del människor har fått enbart hällkista, träkista eller gravlagts utan 
någondera (Gilchrist 2012:204). I Alvastra kloster påträffas stenkistorna, med förekomst av 
huvudnisch, i klosterkyrkans norra tvärskepp, sakristian samt kapitelsalen (Regner 2005:199). 
I Gudhems cisterciensiska nunnekloster har huvudnisch påträffats i två gravar varav den ena 
(grav 15) påträffades i kapitelsalen och dateras till klostrets brukningstid (Vretemark, e-post 
2019-02-17). Förekomsten av huvudnischgravar i kapitelsalen tycks alltså inte ha varit helt 
ovanliga. Speciellt under respektive klosters tidigaste period tycks dessa påträffas i 
gravkonstruktionerna. 

I anläggning 1 påträffas tillsammans med individen ett järnföremål vilket kan tolkas vara 
en kraftigare spik. Denna spik kan ha suttit i en eventuell träkista. Möjligheten finns alltså att 
individen i anläggning 1 placerats i en träkista för att sedan sänkas ned i en hällkista av kalksten. 
Som tidigare nämnts påträffas sådana gravar i högstatuskontexter i bland annat medeltida Sankt 
Hans i Visby. Något som talar emot teori om en eventuell träkista är att mannen försetts med 
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både huvud- och fotnisch i den inre konstruktionen. Därmed är det möjligt att den påträffade 
spiken hamnat i graven av annan, okänd anledning. Huvudet har placerats i den västra nischen 
och mannens fötter i den östra nischen (Widerström et. al opub). Den väst-östliga riktningen i 
gravläggningen var under medeltid praxis i linje med kristendomens idéer om domedagen. 
Tanken var att de gravlagda skulle resa sig i öst för att på domedagen vandra mot Kristus och 
Jerusalem (Nilsson et. al 2012:25). Konstruktioner byggda i sten uppvisar en viss kontinuitet i 
klostrets traditioner. Inom cisterciensorden valde man aktivt att föra upp alla klosterbyggnader 
i sten. Detta gäller även merparten av de svenska medeltida församlingskyrkorna. Att bygga i 
sten var inte enbart praktiskt sett till hållbarhet ur ett långtidsperspektiv utan ses även på som 
en religiös och till viss del även auktoritär markering i landskapet (Burton 2013:25). Möjligen 
kan denna tradition även härledas till de medeltida stenkistorna då dessa påträffas 
huvudsakligen i kontexter präglade av hög social status och auktoritet, exempelvis 
kyrkorummet eller som i detta fall i klostrets kapitelsal. Traditionen kan även ses på som 
symbolisk för evigheten. Det som står i sten förblir för alltid.  

9.3.1. Nischer som komplementritual och dess betydelse 

Gravkonstruktioner inom medeltidsarkeologin är att betrakta inte enbart som handlingar 
kopplade till döden, utan även till livet. Utformningen av gravkonstruktionen är en mänsklig, 
levande handling med idéer i de levandes värld. Det är en ombesörjning av den döde men 
ombesörjningen baseras på de levandes uppfattning av livet efter döden – ett continuum – där 
själens existens anses evig. Tankar kring livet efter döden varierar periodmässigt men den 
vanligaste idén är att själen är den del av kroppen som lämnar jordelivet. Vid dödsögonblicket 
var livet i den biologiska kroppen förbi, men själen levde vidare i ett parallellt universum. Detta 
innebär att livet inom den kristna liturgin ansågs vara utan ände och de avlidna bildade en egen 
social grupp i en ny, förlängd värld (Gilchrist 2012:1). Den mänskliga kroppen var i ett konstant 
föränderligt stadie både i liv och död, biologiskt såväl som själsligt. Den biologiska kroppen 
påverkades synbart med stigande ålder, känslor och sjukdom. Själen, vilken var inkapslad i den 
biologiska kroppen, var även den föränderlig. Förutsättningen för att själen skulle vara vid god 
hälsa var att individen i fråga ägnade tid åt kontemplation. Både kropp och själ har alltså enligt 
kristna idéer varit utsatta för förändring utan någon ände. De är båda flexibla entiteter vilka 
genom individuella handlingar är möjliga att påverka. Själens hälsa vidmakthölls av människan 
genom att upprätthålla kontakten med Gud i bön och vara god i förhållandet till sina 
medmänniskor (Voaden 2014:396). Den biologiska kroppens hälsa förutsatte att kroppens fyra 
vätskor var i harmoni med varandra. Dess harmoni har inte enbart varit av biologisk art utan 
har även varit möjlig att upprätthålla genom att vara en inför Gud god människa (Nyffenegger, 
Rupp 2011:3). Detta talar för att uppfattningen inom kristendomen varit att själen tar vid där 
den biologiska kroppen inte längre är behjälplig. Vid domedagen återkommer den biologiska 
kroppen och bär återigen själen för att möta Gud (Nyffenegger, Rupp 2011:3; Gilchrist 
1999:83–84). 

Huvud- och fotnischer kan i denna studie tolkas vara av komplementritualkaraktär vilken 
syftade till att ge den avlidne ett visst beskydd. Komplementritualer, eller 
komplementkonstruktioner, är de delar i en grav som inte alltid påträffas i en kristen kontext. 
Det kan exempelvis vara förekomst av en hällkista i sten, eller som i detta fall även de invändiga 
nischerna. Nischerna i de båda gravarna talar för att det hos bröderna i Roma kloster funnits 
hög liturgisk medvetenhet i tillämpade dödspraktiker. Enligt Gilchrist (2012:200, 205) skall 
konstruktioner koncentrerade till huvudet tillämpas för att innan och efter gravläggningen 
beskydda individen från externa krafter. Dessa komplementritualer utfördes inte enbart i syfte 
att beskydda den döde. De utfördes i lika stor utsträckning för att skydda de levande från den 
avlidnes eventuella återuppståndelse i de levandes värld (Gilchrist 2012:194). 

Huvudnischerna i anläggning 1 och 4 kan därmed tolkas vara konstruerade för att beskydda 
de avlidna från yttre, onda krafter. Faktumet att de levande lagt mycket tid och möda på de två 
individernas gravar talar för att dessa två varit av stor betydelse för klostret. Hällkistor i sten 
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påträffas normalt i högstatuskontexter i svenska sockenkyrkor och de två gravarna bör därmed 
tolkas tillhöra två högt uppsatta män i klostret. Förmodligen rör det sig om två av Roma klosters 
abbotar. Enligt dateringar skall mannen i anläggning 4 vara den tidigare av dem. Faktiskt så 
pass tidig att dateringen av klostrets grundande, år 1164, bör studeras och omvärderas. Mannen 
i anläggning 1 skall tolkas vara en senare abbot i Roma kloster. Dateringen av mannen pekar 
mot att denne avlidit någon gång mellan 1154AD-1265AD. Det är därför möjligt att anta att 
mannen i fråga fått rollen som abbot i ett senare stadie av brukningstiden. Att de två männen 
skulle vara abbotar talar även den cisterciensiska gravtraditionen för. Initialt var 
cisterciensorden mycket restriktiva i vilka som fick gravläggas inom klausuren. Både vad gäller 
utifrån kommande välgörare, men även baserat på befattning inom orden. Abbotar fick initialt 
sin gravplats i kapitelsalen då rummet kopplades till dennes auktoritet, men med tiden kom 
även abbotsgravarna att förläggas till kyrkorummet under 1300-tal (Regner 2005b:198; Plitz 
2006:15; Abram 2005:104). Eftersom de båda enkelgravarna sett till både konstruktion och 
osteologiskt material har en mycket tidig datering, 1100–1200-tal, är det möjligt att anta att det 
rör sig om två abbotar. 

9.4. Mysteriet med den gemensamma hällkistan 

Den gemensamma hällkistans konstruktion är långt mer svårtolkad än de två enkelgravarna. 
Varför har man i en klosterkontext, i en mur, valt att begrava ett större antal individer 
tillsammans? Kistan är dessutom mycket liten, endast 120 centimeter lång och 38 centimeter 
bred. Precis som enkelgravarna i kapitelsalen är konstruktionen uppbyggd av kanthuggna 
kalkstenshällar (Langhammer 2012:11). Hällkistan innehåller ett minsta individantal om fyra 
individer och har tolkats vara en sekundärgrav. Enligt Regner (muntligt 2018-11-29) kan det 
eventuellt röra sig om ett möjligt ossarium, alltså en bengömma. I dessa har enbart 
sekundärbegravda individer påträffats och benen tros tillhöra människor vilka varit av stor 
betydelse i jordelivet. Blomkvist (muntligt 2019-02-26) vill dock mena att hällkistan är en 
familiaregrav beståendes av klostrets donatorer. 

Den initiala tanken var att hällkistan var en begravningskontext för ordensbröder. Denna 
tolkning baseras på dess närhet till korsgången och betydelsen av denna för klostrets 
kormunkar. Korsgången i cisterciensklostren har nämligen fungerat som begravningsplats för 
klostrets kormunkar. Menander (2017:104) vill dock mena att inte enbart klostermedlemmarna 
gravlagts här utan även klostrets välgörare. Sett till det osteologiska materialet består kistan 
alltså av fyra individer vilka bedömts som män. Klostrets välgörare, alltså medlemmarna i det 
gotländska alltinget, var troligast män. Problemet är att även klostrets medlemmar varit 
uteslutande av manligt kön. Därmed är det omöjligt att säga vilken relation dessa män haft till 
klostrets organisation. 

Det är även svårt att jämföra denna konstruktion med andra, liknande gravläggningar i 
övriga delar av Norden och Europa. Speciellt sett till cisterciensklostren finns mycket lite 
forskning av fenomenet med en liten, gemensam hällkista. I Varnhems cistercienskloster har 
en grav påträffats vilken tolkats innehålla kvarlevorna av Birger Jarl. I graven påträffas 
tillsammans med ett intakt skelett i position två kranier. Även i Alvastra cistercienskloster har 
en gemensam grav påträffats där en intakt individ i korrekt anatomisk position gravlagts med 
ytterligare sex individers kranier centrerade till individens huvud (Regner 2005a:187). I Sankt 
Olofskonventet i Skänninge grävdes en grav ut i korsgången innehållandes sex stycken män 
(Menander 2017:91). Precis som i fallet med Roma klosters gemensamma hällkista är 
tolkningen problematisk. Menander (2017:91) menar att graven kan bestå av sex män från en 
och samma släkt vilka begravts med en viss intervall. Menander fortsätter vidare diskussion 
och lägger fram tolkningen att den även kan ha varit gravplats för klostrets konventbröder vilka 
även de på sätt och vis delar betydande familjeband (Menander 2017:91). 

På grund av hur omrörda benelementen i den gemensamma hällkistan var vid utgrävningen 
har det inte varit möjligt att härleda dessa till specifika individer. Uppsättningen ben talar även 
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för att det inte varit fråga om några hela individer i konstruktionen. Delar av den fysiska 
kroppen från ett flertal individer i en kristen medeltida gravkontext skapar frågor kring 
separationen av kroppen ur ett religiöst perspektiv. Den biologiska, köttsliga kroppen var en 
förutsättning för att själen skulle hitta hem och ta sig till Kristus på domedagen. Kroppen skulle 
kunna tolkas vara själens transportmedel och saknas denna omöjliggörs återuppståndelsen. Vid 
gravläggning fanns det initialt en oro för att kroppen skulle fragmenteras i så pass hög grad att 
den till slut var utan funktion (Regner 2005a:187). Att sprida ut kroppsdelar mellan olika 
gravkontexter överensstämmer alltså inte med uppfattningen av kroppen som själens behållare 
efter döden. Ändå påträffas speciellt i de gemensamma gravarna, i Varnhem såväl som Sankt 
Olofskonventet i Skänninge och Roma kloster, just delade kroppar. Enligt Regner (2005a:187) 
skall denna tradition ge uttryck för hög teologisk kunskap samt förståelsen av komplexiteten 
mellan livet och döden som två stadier. 

Ur ett sådant perspektiv kan den gemensamma hällkistan i Roma kloster förstås vara lika 
teologiskt komplex som de två enkelgravarna i kapitelsalen. Huvudnischerna i de två 
enkelgravarna har tolkats bidra med ett visst beskydd av den avlidne. Med tanke på den 
gemensamma hällkistans datering, vilken sammanfaller väl med de båda enkelgravarna, bör 
vikten av beskydd vara synlig i någon del av graven. En möjlig tolkning är att individerna 
tillsammans, snarare än gravkonstruktionen, utgjort beskyddet mot externa krafter. Inom 
cisterciensorden har kärleken till Gud och till den näste varit primär (Berman 2014:387). 
Möjligheten finns att hällkistan består av klosterbröder vilka levt ett exemplariskt liv i 
förhållandet till Gud och sina bröder. Kärleken mellan parterna kan ha varit så stark att den 
ensam har kapacitet att beskydda de gravlagda från ondskefulla krafter. 

Mysteriet i vilka de gravlagda individerna varit i jordelivet är kanske inte möjligt att nysta 
ut till dags dato. Tydligt är dock att graven innehåller individer med en speciell relation till 
klostret. De är sekundärt nedlagda och att döma av de två dateringarna har individerna i fråga 
avlidit inom en kortare tidsintervall i förhållande till varandra. Någon typ av relation bör finnas 
mellan individerna. Huruvida denna relation utspelat sig inom eller utom klosterkomplexet är 
dock inte möjligt att avgöra. Placeringen av graven kan även haft en speciell funktion i 
påminnelsen om livets skörhet. Korsgången skall ha använts flitigt av klostrets kormunkar och 
lekbröder varpå platsen kan ha använts för påminnelsen om dödens konstanta närvaro. 
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10. Slutsats 

Sammanslaget framgår det tydligt vid analys av det osteologiska materialet från Roma kloster 
att de analyserade individerna aktiverat sina kroppar. Starka, tydliga muskelfästen, 
degenerativa förändringar lokaliserade till ryggraden och förändringar i knän är alla möjliga att 
koppla till hårt manuellt arbete. Benmaterialet uppvisar även tecken på att tillhöra minst två 
individer vars liv präglats av vandringar och resulterat i knäförändringar vilka troligen orsakat 
individerna i fråga smärta. Typiska arbetsskador är dock frånvarande i det osteologiska 
materialet bortsett från den förmodade frakturen och ett möjligt diskbråck. De två möjliga 
abbotarnas muskelmarkeringar och övriga förändringar kan givetvis härledas till de två 
männens yngre dagar. Att dessa varit kormunkar innan de blivit valda till abbotar är inte 
omöjligt. Att de som kormunkar, eller innan de gått i kloster, aktiverat sina kroppar skall inte 
uteslutas i den samlade bedömningen. I det fall alla individer i det osteologiska materialet från 
Roma kloster varit bröder i komplexet uppvisar de alla en anpassning till Sankt Benedikts regel 
och dess förordning av manuellt, fysiskt arbete. De mänskliga benen vittnar om att dessa män 
åtminstone inte legat på latsidan och dragit sig. De har arbetat aktivt för att tjäna Gud, och för 
detta ändamål har de offrat sina kroppar. 

Dietspårningen i det osteologiska materialet berättar dock en annan historia. Att döma av 
framkomna resultat från 13C/15N-analyserna och synliga förändringar i tandmaterialet har 
individerna i fråga intagit en blandkost. Förändringar i tandmaterialet, med högt slitage, tyder 
på att de ätit seg föda. Karies å andra sidan tyder på att männen intagit kost med högt 
kolhydratsinnehåll, vilket oftast påträffas i just vegetabilisk föda och spannmål. Även 
mejeriprodukter har en naturligt hög sockerhalt. Föda med högt kolhydratsinnehåll har hos 
individerna triggat kariesbakterien, vilken ligger latent i kroppen hos alla människor, och 
åstadkommit skada. Sammanslaget framgår det tydligt att alla analyserade individer livnärt sig 
på animaliska såväl som vegetabiliska produkter. Ett sådant resultat frångår Regelns 
förordningar, men viktigt att poängtera är att dessa individer sin sista tid i livet möjligen tillåtits 
inta en blandkost på grund av att de varit sjuka och svaga. Just sjuka och svaga ordineras i 
Regeln specifikt animaliska produkter, därmed är det möjligt att individerna levt i linje med 
förordningarna. I sådana fall är det möjligt att anta att den gamla, sjuka och svaga kroppen 
värnats om och uppfattats som viktig att ombesörja inom klosterkomplexet. Viljan att vårda 
den själsliga såväl som biologiska kroppen har i sådana fall funnits hos bröderna i Roma kloster. 

Gravkonstruktionerna i Roma kloster berättar en historia om två män vars befattning varit 
så pass hög att de förtjänat komplement i sina gravkonstruktioner. Perioden för huvud- och 
fotnischer stämmer bra överens med dateringen av de två individerna i kapitelsalen, 1100–
1200-tal. I dessa huvud- och fotnischer, och i stenkonstruktioner generellt, finns information 
vilken berättar att det varit viktigt att beskydda männen i fråga. Ett högt beskydd mot externa 
krafter kräver inte enbart hög liturgisk kunskap inom komplexet, det kräver även mer mankraft, 
tid och energi att konstruera en sådan grav. Stenkonstruktioner påträffas i Sankt Hans i Visby i 
kyrkans direkta närhet alternativt i kyrkorummet. Borgatings – och Eidsivatingslagen förordnar 
socialt skiktade kyrkogårdar där människor av högre social och ekonomisk status begravs i 
närmre avstånd till det heliga. Många av dessa gravar har varit just stenkonstruktioner, 
exempelvis hällkistor av sten, likt de påträffade i Roma kloster. De två stenkistorna i 
kapitelsalen leder tankarna till att det i detta fall rör sig om två av klostrets abbotar vilka haft 
högst befattning inom klostret. De har även haft en viss auktoritet vilken kan kopplas till 
kapitelsalen där denne vägledde bröderna i klostrets alla betydande praktiker. Dateringarna, 
vilka båda är relativt tidiga i förhållande till klostrets grundande, talar även de för att männen i 
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fråga varit aktiva abbotar i Roma kloster. Gravläggningstraditionen av abbotar har tidigt varit 
kopplad till kapitelsalen för att sedan förflyttas till kyrkorummet. Dateringsresultaten via 14C, 
speciellt från individen i anläggning 4, kan ge skäl att omvärdera klostrets faktiska etablering. 
Det finns anledning att tro att grundandet av klostret skett tidigare än 1164. En sådan tolkning 
stödjs även av en dansk annal vilken berättar att Roma kloster i själva verket grundats 1152.  

Konstruktionernas mått visar en korrelation med de båda männens kroppslängd varpå det 
är möjligt att anta att dessa fått sina gravar placerade i kapitelsalen en tid före sin död och 
därmed finns ett visst mått planering synlig. Mysteriet med den gemensamma hällkistan i 
anslutning till korsgången är mer svårtolkad. Tydligt är att individerna, ett minsta antal fyra 
stycken, gravlagts sekundärt tillsammans. Vilken typ av relation dessa har haft i jordelivet eller 
varför de slutligen lades i samma grav är svårtolkat. I detta arbete tolkas dessa individer ha varit 
kormunkar i klosterkomplexet vilka en gång i tiden betytt mycket för kommuniteten. 
Dateringarna av två individer tyder på att de avlidit i en intervall på cirka tio år. Delningen av 
kroppar, då alla benelement ej påträffas, tyder på hög liturgisk komplexitet och kunskap, varpå 
graven är möjlig att tolka som mycket betydande för klostret. Alla gravar i komplexet har 
fungerat som en påminnelse för bröderna att döden skymtar bakom alla hörn, kanske har 
placeringen av just denna grav i anslutning till korsgången haft en speciell funktion i 
påminnelsen om livets skörhet. 
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11. Framtida forskning 

Det medeltida kloster- och konventskomplexen i Sverige är i mångt och mycket fortfarande 
outforskade sett till gravkonstruktioner och osteologiskt material. Den osteologiska forskningen 
besitter en enorm potential i kartläggningen av vilka individerna i gravmaterialet varit i livet 
samt kompositionen av det sekulära samhället kontra kommunitetsmedlemmarna. 

Alvastra kloster har än idag ett enormt osteologiskt material vilket ligger outforskat. Det 
rör sig om ett hundratal gravar. Materialet från Alvastra kloster skulle i en studie liknande denna 
kunna ge mer information om begravningsritualerna, vilka som begravdes inom 
klosterkomplexet och hur de olika rummen skiljer sig från varandra i begravningstradition. En 
liknande studie av nunneklostren, exempelvis Gudhem i Sverige, för att se hur markeringar och 
förändringar i benmaterialet skiljer sig från individer funna i manliga cistercienskloster. 
Detsamma gäller skillnader i gravkonstruktionernas utformning, huruvida man inom orden 
gravlagde män och kvinnor baserat på religiösa föreställningar och befattningar kontra den 
gravlagda individens kön. 

Klosterforskningen lämpar sig väl på alla nivåer inom det arkeologiska fältet; kandidat-, 
master- och doktorandnivå. Studier kan göras hur små eller stora som helst med relevanta 
frågeställningar. 
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12. Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar Roma klosters framtagna humanosteologiska material samt de 
gravkonstruktioner vari detta påträffats. Till grund för arbetet ligger analys av 
humanosteologiskt material samt gravkonstruktioner från kapitelsalen och korsgången. Syftet 
var att kartlägga förhållningen till den levande och döda kroppen i relation till Sankt Benedikts 
regel vilken förordnat livet inom kommuniteten. Datering av osteologiskt material med 14C-
metoden placerar alla individer i 1100–1260-tal. Dietspårning, morfologiska studier av 
muskelmarkeringar, sjukliga förändringar och arbetsskador har genomförts för att tyda den 
levande kroppen i förhållande till Regeln. Tydliga muskelmarkeringar och degenerativa 
förändringar framförallt koncentrerad till ryggrad samt knän framkommer vid de morfologiska 
analyserna i det osteologiska materialet från alla anläggningar. Förordningar om manuellt 
arbete och kosthållning i Regeln har varit av stor betydelse i arbetet. Resultaten talar för att 
manuellt arbete varit aktuellt inom komplexet då alla analyserade individer uppvisar 
muskelmarkeringar och förändringar vilka tyder på att dessa varit fysiskt aktiva. Dietspårning 
med stabila isotoper samt analys av tandmaterial talar för att individerna livnärt sig på en 
blandkost. En sådan analys var i arbetet intressant då Regeln förordnar vegetarisk kost. 
Undantaget de sjuka, svaga och gamla bröderna. 

Analysen av gravkonstruktionerna tyder på att det inom klostret funnits en vilja att 
ombesörja och beskydda de döda. De två enkelgravarna i kapitelsalen har inre konstruktioner 
vilka ämnat beskydda specifikt huvudet hos den döde. Gravkonstruktionerna tycks även vara 
direkt anpassade efter de två männen då måtten på dessa sammanfaller väl med männens 
förmodade kroppslängd. Dateringen av de två individernas benmaterial talar för att dessa avlidit 
under klostrets initiala period. De osteologiska dateringarna sammanfaller väl med bruket av 
huvudnischer i kristna gravkontexter. De två männen har med datering av osteologiskt material 
samt datering av konstruktioner bedömts vara två av Roma klosters abbotar. Den gemensamma 
hällkistan innehåller ett minsta antal individer om fyra och tros ha varit plats för 
sekundärbegravningar av betydande kormunkar. Gravkonstruktionen påträffats i anslutning till 
korsgången där kormunkar inom kommuniteten normalt gravlades varpå det är möjligt att just 
kormunkar fått sin sista vila i den gemensamma hällkistan. 
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14. Appendix 

14.1. Appendix I: Osteologisk metod 

14.1.1. Åldersbedömning 

Todd (1920, i White et. al. 2013:394-396-97) där pubisbenets symfysfog (facies symphysialis) 
bedöms. Metoden används då detta är möjligt.  
De åldersgrupper som använts genomgående i uppsatsen är utarbetade av Sjøvold (1979). 

Då hela kraniet funnits tillgängligt tillämpas åldersbedömning med hjälp av individens 
suturer (White, Black, Folkens 2012:389). Ett värde tas ut genom att tio specifika individuella 
punkter på kraniet poängsätts. Värdet bestämmer individens ungefärliga ålder vid 
dödsögonblicket. Åldersbedömning på tänder utgår från Brothwell (1981).    

14.1.2. Könsbedömning 

Vid könsbedömning har Buikstra och Ubelakers (1994) metod där incisura ischiadica major 
på höftbenet bedöms som manlig/kvinnlig.  

14.1.3. Kroppslängdsberäkning 

Kroppslängdsberäkningar är utförda på lårben (femur), vadben (fibula), armbågsben (ulna) 
samt strålben (radius) i den mån dessa ben funnits att tillgå. Den maximala längden i centimeter 
på samtliga ben har uppmätts för att sedan sättas in i Sjøvolds (1990) formel för respektive 
benelement.  

14.1.4. Tandhälsa 

Tandhälsa har studerats morfologiskt för att sedan jämföras med referensmaterial insamlat 
genom litteraturstudier. Tillgängligt tandmaterial har även analyserats i samverkan med leg. 
Tandläkare Björn Lundborg i Visby.  

14.1.5. Skeletala förändringar 

Skeletala förändringar har studerats morfologiskt. Dessa har sedan diagnosticerats med hjälp 
av referensmaterial insamlat genom litteraturstudier. Mätning av bentäthet har genomförts av x 
antal individers lårben hos Linda Ringbom, koordinator Osteoporosavdelningen, Visby lasarett. 
Inför besöket bestämdes individens precisa ålder, vikt samt kroppslängd efter en mall 
utarbetade av Sten (2011).  

14.1.6. Isotopanalyser 
14C, 13C samt 15N har applicerats på fyra benelement från sammanlagt tre anläggningar och 
sammanlagt fyra individer. Benelementen från anläggningarna har skickats till och analyserats 
på Ångströmslaboratoriet/Tandemlaboratoriet i Uppsala. Syftet med dessa provtagningar har 
varit att genom 14C-analys datera utvalda individer och därmed anläggningar, samt få en 
fingervisning genom 13C- samt 15N-analys om möjlig diet. Resultaten som erhållits vid 14C-
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datering har kalibrerats med OxCal utifrån ett sannolikhetsvärde på 95,4% (se Tabell 2).  

14.2. Appendix II: Osteologisk analys  

14.2.1. Anläggning 1 

14.2.2. Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i anläggning 1 bedöms vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 165 och 174 
centimeter. Längden har bedömts efter mätningar på långa rörben från vänster sida av kroppen. 
Att döma av suturer på det intakta kraniet dog individen i en ålder mellan 45 och 55. 
Tandslitaget talar för att individen varit mellan 33 och 45, möjligen något äldre. På grund av 
avsaknaden av M1, Molar 2 och Molar 3 på höger sida i överkäken (maxilla) och förstörda 
Molar 1, Molar 2 och Molar 3 på vänster sida försvåras en åldersbedömning av tandslitage. 
Mannen räknas till gruppen maturus.  

14.2.3. Representativitet och bevaringsgrad 

Benmaterialet är representativt då merparten av individens benelement påträffas i 
anläggningen. Särskilt kranium samt underkäke (mandibula) och överkäke har i anläggningen 
mycket bra bevaringsgrad. Överkäken är i mycket liten utsträckning påverkad av tafonomiska 
processer och alla käkens tänder påträffas in situ. Överkäken är mer påverkad i bemärkelsen att 
endast ett fåtal tänder påträffas in situ. De långa rörbenen är till viss del påverkade av 
tafonomiska processer, men saknar i flera fall kompletta ledytor. Endast ett fåtal benelement är 
i hög grad fragmenterade (se Appendix II: Benlistor).  

14.2.4. Skeletala förändringar 

Hos individen i anläggning 1 finns flertalet betydande skeletala förändringar till följd av 
sjukdomstillstånd och fysisk aktivitet. Tandmaterialet i anläggningen är påverkat av hög grad 
tandslitage och denna är speciellt centrerad till vänster sida i över- och underkäke. Tandsten 
finns på alla närvarande tänder men syns speciellt på framtänderna (incisiver) i underkäken. I 
tand- och käkmaterialet från anläggningen påträffas karies, abscesser samt pågående 
tandlossning.  

I axialskelettet finns flertalet skeletala förändringar. I majoriteten av påträffade kotor 
(vertebrae) finns utbredd förbening av ligament (ligamentum flava). Håligheter (Schmorl’s 
noder) påträffas hos flertalet kotor. Nyckelbenet (clavicula) är svullet med bentaggar kranialt 
samt pitting i leden mot skulderbladet (scapula). Pitting påträffas även i det vänstra 
skulderbladets ledyta mot överarmsbenet (humerus).  

I de övre extremiteterna påträffas på höger överarmsben kraftiga muskelfästen. Pitting syns 
i överarmens ledkula och kollererar därmed med de förändringar som påträffats i höger 
skulderblads ledyta mot överarmsbenet. På ledkulan syns även benpålagringar som löper ut från 
ledkulan.  

I de nedre extremiteterna påträffas inga sjukliga förändringar men höger och vänster lårben 
uppvisar mycket kraftiga muskelfästen. Även mellanfotsben I-V (metatarsal I-V) har kraftiga 
muskelfästen.  

14.2.5. Resultat isotopanalyser (Ua-60506) 

Individen i anläggning 1 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 1154AD-1265AD 
med ett sannolikhetsvärde på 95,4%. 13C hamnar på -20,1 och 15N på 11,8. Detta tyder på att 
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individen i fråga intagit en blandkost av animaliska och vegetabiliska produkter (se Tabell 2). 

14.2.6. Anläggning 2 

14.2.7. Samlad bedömning 

Då anläggning 2 är en gemensam grav med omrörda ben har inga benelement bedömts tillhöra 
specifika individer. Det har heller inte varit möjligt att studera det osteologiska materialet från 
kontexten med metriska metoder. Ingen kroppslängdsbedömning har därmed gjorts. Försök till 
ungefärliga åldersbedömningar har gjorts utifrån kraniefragment där tydliga karaktärer finns. 
Tre höftben (coxae) från vänster sida har bedömts som manliga. Analysen av förändringar i det 
osteologiska materialet från anläggning 2 presenteras i tabellform på grund av det stora antalet 
benelement och fyndnummer (se Tabell 3, Appendix II).  
 
Tabell 3. Analys av förändringar i osteologiskt material från Anläggning 2. Samlad 

bedömning.  

Fyndnummer Benelement Patologi 

1 Molar 2 sin 

Hålighet vänster Molar 2 (M2) precis 

där dentinet möter roten. 

Tandmaterialet är generellt slitet men 

rötterna är ej blottade  

2 Mandibula 

Molar 2 (M2) och molar 3 (M3) in 

situ med tandsten.  

2 Femur dx 

Kraftiga muskelfästen distalt, 

proximalt mot huvudet. 

Utåtroterande muskel, sträcker i 

höftleden. Exostoser på trochanter 

minor.  

2 Ulna dx 

Kraftiga muskelfästen utmed 

benelementet. Muskel membrana 

interossea. 

2 Ulna sin  

Kraftiga muskelfästen utmed 

benelementet. Muskel membrana 

interossea. 

2 Humerus sin Fraktur mitt på rörbenet 

2 Vertebra lumbale 

Ett litet intryck kranialt. Schmorl's 

noder caudalt.  

18 Humerus sin 

Kraftigt muskelfäste proximalt mot 

leden.  

19 Scapula dx 

Incisura scapulae har börjat växa 

samman.  

19 Ph 1 dx fot 

Eburnation och osteofyter. Tolkas 

vara artros.  

19 Calcaneus dx Exostoser påträffas bakåt.  

21 M2 max dx 

Hålighet höger molar 2 mot pre-

molar 2, tolkas vara karies.  
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21 Maxilla 

Hög grad tandslitage på tänder in-

situ. M3 saknas i överkäken. Slitna 

ned till rötterna, endast lite dentin 

kvar. Benet i maxilla har börjat dra 

sig uppåt, tolkas som periodontitis.  

21 Occipitale 

Ett intryck i occipitale påträffas, 

svårtolkat vad som orsakar detta.  

21 Tibia dx 

Exostoser precis nedanför ledytan 

mot patella.  

21 Vertebra lumbale Intryck kranialt, Schmorl's noder.  

21 Vertebra lumbale 

Mycket kraftig osteofytbildning 

kranialt åt höger.  

21 Vertebra thoracica 

Två stycken bröstkotor med 

Schmorl's noder kranialt och caudalt. 

Tendens till ligamenta flava synligt.  

21 Scapula sin Kraftiga muskelfästen påträffas.  

28 Vertebrae lumbales 

Schmorl's noder, kraftiga, caudalt 

och kranialt på kotkropparna. 

Avlångt intryck i håligheten. 

Osteofytbildning caudalt.  

28 

Columna 

Vertebralis 

Ligamenta flava spritt bland 

fyndnumrets alla kotor. På en av de 

påträffade kotorna finns tecken på 

järn, intryckt i sidan av kotkroppen.  

28 Costae 

Kraftiga muskelfästen i 

revbensmaterialet. Osteofyter 

påträffas i flertalet revbens ledytor.  

28 Phalanges 

Utmärkande muskelfästen i flertalet 

falanger tillhörande både fot och 

hand.  

29 Ulna dx 

Misstänkt beninflammation syns som 

ränder på benytan.  

29 Ulna dx 

Kraftiga muskelfästen utmed hela 

benelementet.  

29 Ulna sin  

Misstänkt beninflammation syns som 

ränder på benytan.  

29 Humerus dx 

Misstänkt beninflammation syns som 

ränder på benytan. Kraftiga 

muskelfästen.  

29 Dental Lösa tänder m. tandsten.  

29 Ph 1 dx fot 

Eburnation och osteofyter. Tolkas 

vara artros.  

29 Femur dx 

Misstänkt beninflammation syns som 

ränder på benytan. Kraftiga 

muskelfästen.  

29 Vertebra thoracica 

Två stycken bröstkotor med 

Schmorl's noder kranialt.  
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29 

Vertebrae 

thoracicae 

Bröstkota med Schmorl's noder 

kranialt. Ligamentum flava.  

27 M1 dx 

Håligheter i M1 mot pre-mol 2, 

tolkas vara karies.  

27 Vertebrae lumbales 

Osteofytbildning kranialt på 

kotkroppen. 

27 

Columna 

Vertebralis 

Ligamenta flava spritt bland 

ryggkotorna.  

27 

Vertebrae 

thoracicae 

Eventuellt diskbråck, syns som 

nedtryck i kotan vilken löper ut mot 

och nedför ledkanten kranialt.  

27 

Vertebrae 

thoracicae 

Schmorl's noder kranialt i två 

stycken bröstkotor.  

30 Vertebra lumbale 

Kraftig osteofytbildning kranialt och 

caudalt.  

30 Vertebra lumbale Schmorl's noder kranialt.  

30 Femur sin  

Kraftiga muskelfästen utmed 

rörbenet.  

30 Tibia sin Exostoser nedanför patellans ledyta.  

 

14.2.8. Resultat av isotopanalyser 

Från anläggning 2 togs prover på två mänskliga hälben (calcaneus) från samma sida. Detta 
innebär att två av materialets individer analyserats för datering och dietspårning. Fyndnummer 
för dessa är 29 samt 30.  

Individ ANLÄGGNING 2:29 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 
1042AD-1105AD med ett sannolikhetsvärde på 27,8% samt 1117AD-1221AD med ett 
sannolikhetsvärde på 67,6%. ANLÄGGNING 2:29 uppvisar ett 13C-värde på 18,9 och ett 15N-
värde på 12,1. Individen i fråga har troligen levt på en blandkost med animaliska och 
vegetabiliska produkter 

Individ ANLÄGGNING 2:30 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 
1040AD-1110AD med ett sannolikhetsvärde på 41,9% och 1115AD-1213AD med ett 
sannolikhetsvärde på 53,5%. ANLÄGGNING 2:30 uppvisar ett 13C-värde på 19,3 och ett 15N-
värde på 12,1. Individen i fråga har troligen levt på en blandkost med animaliska och 
vegetabiliska produkter (se Tabell 2).  

14.2.9. Anläggning 4 

14.2.10. Kön, ålder och kroppslängd 

Individen i anläggning 4 bedöms vara av manligt kön med en kroppslängd mellan 159 och 168 
centimeter. Längden har bedömts med hjälp av kompletta långa rörben. Då dessa rörben är få 
är bedömningen ungefärlig. Individen i anläggning 4 bedöms ha dött i en ålder mellan 25 och 
35 att döma av de få antal tänder som hittats i anläggningen. Noteras bör dock att denna 
åldersbedömning är mycket osäker och kraniets kraftiga fragmenteringsgrad, fragment i 
storlekar mellan 1,5 och 12 centimeter, i anläggningen försvårar en mer exakt bedömning av 
suturer. Åldersbedömning samt kroppslängdsberäkningen bör ses på som osäkra. 
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14.2.11. Representativitet och bevaringsgrad 

Benmaterialet är relativt representativt då merparten av benelementen påträffas i anläggningen. 
Denna individ är dock fragmenterad i någonting som bedöms vara hög grad. Kranium är mycket 
fragmenterat och suturer därför till stor del oidentifierade. Tandmaterialet är relativt välbevarat, 
men merparten av tänderna påträffas som lösfynd. Endast ett fåtal tänder påträffas in situ och 
dessa sitter mycket löst kvar i alveolerna i både under- och överkäke. Hårdast drabbat av 
tafonomiska processer är individens revben (costae) då endast ett fåtal av dessa med ledyta 
finns från anläggningen. 

14.2.12. Skeletala förändringar 

I anläggning 4 är tandmaterialet relativt litet och merparten av tänderna påträffas spridda i 
anläggningen. Över- och underkäke finns närvarande i materialet, men är fragmenterade. I 
överkäken finns fyra tänder in situ och i underkäken finns en tand in situ. Alla tänder i 
anläggning 4 är kraftigt påverkade av tandsten, vilken spridit sig ned i roten och därmed 
käkbenet där en svart beläggning syns. Speciellt Molar 1 på höger sida av underkäken och 
Molar 1 på höger sida av överkäken är så pass påverkade att tändernas rötter drastiskt ändrat 
form då dessa är mer rundade än normalt. I överkäken syns ante mortem tandförlust då 
alveolerna är helt igenväxta på både höger och vänster sida vid molarerna. Även i underkäkens 
vänstra sida vid M1 syns eventuell ante mortem tandförlust (Björn Lundberg, muntligt 2018-
10-30). Graden tandslitage är i anläggningen hög.  

Förändringar uppträder i axialskelettet. Utskottet (acromion) på höger skulderblad har 
förändrat form och blivit mer rund med benpålagringar. Kotorna i materialet är hela och delvis 
fragmenterade och uppvisar osteofytbildning i ett antal halskotor och bröstkotor. Kranialt i 
kotkroppen på bröstkota 7 (vertebra thoracicae 7) syns en hålighet och caudalt syns även 
pitting. Ländkota 1 (vertebra lumbales 1) har caudalt en hålighet i kotkroppen. Osäkerhet råder 
dock kring huruvida denna är tafonomisk eller patologisk. I ländkota 3 (vertebra lumbales 3) 
syns en hålighet kranialt samt ett intryck caudalt.  

Förändringar som uppträder i de övre extremiteterna är: Höger överarmsben uppvisar 
kraftiga muskelfästen vilka löper mellan de två lederna utmed rörbenet. Vänster överarmsben 
har vidare än kraftigare muskelfästen vilka ger ett intryck att vrida sig runt benet. Höger och 
vänster underarmsben (ulna) har kraftiga muskelfästen vilka är tydligast proximalt. Höger 
strålben (radius) uppvisar kraftiga muskelfästen utmed hela benelementet. Tolv revben med 
ledytor påträffas, varav ett antal av dessa har osteofytbildning längs med ledkanterna. Fem 
handben från höger hand och två från vänster hand uppvisar kraftiga muskelfästen.  

Bland de nedre extremiteterna påträffas på höger och vänster höftben vid ledytan mot 
lårben oregelbundna, nästan fyrkantiga, håligheter. Höger skenben (tibia) uppvisar kraftiga 
muskelfästen proximalt samt benpålagringar distalt vid ledytan mot foten. Proximalt på höger 
lårben syns kraftiga muskelfästen precis nedanför ledkulan mot höftbenet samt pitting i 
ledkulan på samma sida. Höger och vänster knäskål (patella) uppvisar kraftiga bentaggar 
proximalt mot lårbenet.  

14.2.13. Resultat av isotopanalyser (Ua-60509) 

Individen i anläggning 4 dateras vid kalibrering av erhållna resultat av 14C till 1026AD-1164AD 
med ett sannolikhetsvärde på 95,4%. 13C hamnar på -17,9 och 15N på 13. Detta tyder på att 
individen intagit en blandkost av animaliska och vegetabiliska produkter (se Tabell 2). 
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14.3. Appendix III: Benlistor 

Tabell 4. Benlista anläggning 1, Roma kloster. Dnr: 431-1920-17 

Benelement Hel Del Sida 

        

Axis x - - 

Atlas x - - 

Ve ce  x x - 

Ce vth x x - 

Ve lu x - - 

Ve cocc - - - 

Sacrum - x - 

Costae 1 x x Sin, dx 

Costae x x Sin, dx 

Clavicula x x Sin, dx 

Scapula x x Sin, dx 

Humerus x x Sin, dx 

Radius x - Sin, dx 

Ulna x - Sin, dx 

Scaphoideum x - Sin 

Lunatum x - Sin 

Triquetrum - - - 

Pisiforme - - - 

Trapezium x - Dx 

Trapeoideum - - - 

Capitatum x x Sin, dx 

Hamatum x - Sin 

Mc I x - Sin, dx 

Mc II x - Sin, dx 

Mc III x - Sin, dx 

Mc IV x - Sin, dx 

Mc V x - Sin, dx 

Ph 1 manus x - Sin, dx 

Ph 2 manus x - Sin, dx  

Ph 3 manus x - Sin, dx 

Coxae x - Sin, dx 

Ilium x - Sin, dx 

Ischii x - Sin, dx 

Pubis x - Sin, dx 

Femur x - Sin, dx 

Tibia x - Sin, dx 

Fibula - x Sin, dx 

Patella x - Sin, dx 

Calcaneus - x Sin, dx 

Talus x - Sin, dx 
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Naviculare x - Sin, dx 

Cun m  - - - 

Cun int - - - 

Cun lat  - x Sin, dx 

Cuboiduem - - - 

Mt I x - Sin, dx 

Mt II - x Sin, dx 

Mt III - x Sin, dx 

Mt IV - x Sin, dx 

Ph 1 pedis - - - 

Ph 2 pedis - - - 

Ph 3 pedis - - - 

Sesamoidea - - - 

Cranium x - - 

Frontale x - Sin, dx  

Paritale x - Sin, dx 

Occipitale x - Sin, dx 

Temporale x - Sin, dx 

Sphenoidale x - Sin, dx 

Zygomaticum x - Sin, dx 

Maxilla x - Sin, dx 

Nasale x - Sin, dx 

Lacrimale x - Sin, dx 

Ethmoidale x - Sin, dx 

Vomer x - Sin, dx 

Mandibula x - Sin, dx 

Dentes x x Sin, dx 

Os hyoideum x - Sin, dx 

Cartilago thyr x - Sin, dx 

Malleus - - - 

Incus - - - 

Stapes - - - 

 

Tabell 5. Benlista anläggning 2, Roma kloster. Dnr: 413-1697-97 

Påse Benelement Sida Del Kön Ålder 

2 Calcaneus Dx H 
  

19 Calcaneus Dx H 
  

29 Calcaneus Dx H 
  

30 Calcaneus Dx H 
  

19 Capitate Dx H 
  

28 Capitate Dx H 
  

19 Clavicula Dx H 
  

28 Clavicula Dx H 
  

19 Costae Dx H 
  

19 Costae Dx H 
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27 Costae Dx H 
  

2 Coxae Dx 5 
  

19 Coxae Dx 1-5 M 
 

19 Cuneiform 1 Dx H 
  

19 Cuneiform 2 Dx H 
  

19 Cuneiform 3 Dx H 
  

2 Femur Dx H 
  

29 Femur Dx H 
  

2 Fibula Dx H 
  

28 Fibula Dx 6 
  

29 Fibula Dx 1-2 
  

30 Fibula Dx 5-6 
  

19 Hamate Dx H 
  

19 Hamate Dx H 
  

2 Humerus Dx 2 
  

30 Humerus Dx H 
  

30 Humerus Dx H 
  

19 Lunate Dx H 
  

19 MC 1 Dx H 
  

28 MC 1 Dx H 
  

28 MC 1 Dx H 
  

28 MC 1 Dx H 
  

19 MC 2 Dx H 
  

27 MC 2 Dx H 
  

28 MC 2 Dx H 
  

19 MC 3 Dx H 
  

28 MC 3 Dx H 
  

28 MC 3 Dx H 
  

19 MC 4 Dx H 
  

19 MC 5 Dx H 
  

28 MC 5 Dx H 
  

28 MC 5 Dx H 
  

19 MT 1 Dx H 
  

29 MT 1 Dx H 
  

19 MT 2 Dx H 
  

28 MT 2 Dx H 
  

19 MT 3 Dx H 
  

19 MT 3 Dx H 
  

19 MT 4 Dx H 
  

28 MT 4 Dx H 
  

27 Navicular Dx H 
  

30 Navicular Dx H 
  

28 Patella Dx H 
  

19 Phalang 1 Dx H 
  

19 Phalang 2 Dx H 
  

27 Coxae Dx 6 M 27-66 
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2 Radius Dx H 
  

27 Radius Dx 1-2 
  

30 Radius Dx H 
  

30 Radius Dx 3-6 
  

19 Scaphoid Dx H 
  

19 Scaphoid Dx H 
  

19 Scapula Dx 1-2 
  

27 Scapula Dx 1 
  

29 Scapula Dx 1-4 
  

19 Talus Dx H 
  

28 Talus Dx H 
  

30 Talus Dx H 
  

3 Temporale Dx H M 
 

2 Tibia Dx H 
  

3 Tibia Dx H 
  

21 Tibia Dx H 
  

29 Tibia Dx H 
  

19 Trapezium Dx H 
  

28 Trapezium Dx H 
  

19 Trapezoid Dx H 
  

19 Triquetal Dx H 
  

2 Ulna Dx H 
  

28 Ulna Dx 6 
  

29 Ulna Dx H 
  

29 Ulna Dx 1-4 
  

27 Calcaneus Sin H 
  

28 Calcaneus Sin H 
  

19 Capitate Sin H 
  

19 Clavicula Sin H 
  

21 Clavicula Sin H 
  

21 Clavicula Sin H 
  

27 Clavicula Sin Frag. 
  

19 Costae Sin H 
  

27 Costae Sin H 
  

2 Coxae Sin 1-4 
  

2 Coxae Sin 1-5 
  

19 Coxae Sin H M 23-66 

21 Coxae Sin 6 M 19-57 

21 Coxae Sin 6 M 27-86 

21 Coxae Sin 5 
  

30 Coxae Sin 1-5 
  

19 Cuboid Sin H 
  

28 Cuneiform 2 Sin H 
  

19 Cuneiform 1 Sin H 
  

19 Cuneiform 2 Sin H 
  

19 Cuneiform 3 Sin H 
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19 Cuneiform 3 Sin H 
  

30 Femur Sin H 
  

28 Fibula Sin 5-6 
  

30 Fibula Sin H 
  

19 Hamate Sin H 
  

2 Humerus Sin H 
  

18 Humerus Sin H 
  

29 Humerus Sin H 
  

28 MC 2 Sin H 
  

29 MC 2 Sin H 
  

30 MC 2 Sin H 
  

19 MC 3 Sin H 
  

27 MC 3 Sin H 
  

28 MC 4 Sin H 
  

30 MC 4 Sin H 
  

19 MT 1 Sin H 
  

29 MT 1 Sin H 
  

27 MT 2 Sin H 
  

27 MT 2 Sin H 
  

28 MT 2 Sin H 
  

28 MT 3 Sin H 
  

27 MT 4 Sin H 
  

28 MT 4 Sin H 
  

28 MT 4 Sin H 
  

19 MT 5 Sin H 
  

30 MT 5 Sin H 
  

19 Navicular Sin H 
  

27 Navicular Sin H 
  

19 Patella Sin H 
  

27 Patella Sin H 
  

19 Phalang 1 Sin H 
  

28 Phalang 1 Sin H 
  

19 Phalang 2 Sin H 
  

3 Radius Sin H 
  

27 Radius Sin H 
  

29 Radius Sin H 
  

19 Scapula Sin 1-2 
  

21 Scapula Sin 1-3 
  

30 Scapula Sin 1-3 
  

27 Talus Sin H 
  

27 Talus Sin H 
  

27 Talus Sin H 
  

2 Tibia Sin H 
  

29 Tibia Sin H 
  

30 Tibia Sin H 
  

28 Trapezium Sin H 
  



 

63 

 

19 Trapezoid Sin H 
  

2 Ulna Sin H 
  

29 Ulna Sin 1-4 
  

29 Ulna Sin H 
  

30 Ulna Sin 6 
  

30 Sternum 
 

1 
  

30 Sternum 
 

1 
  

 

Tabell 6. Benlista anläggning 4, Roma kloster. Dnr: 431-1920-17 

Benelement Hel Del Sida 
    

Axis - x - 

Atlas - - - 

Ve ce  x x - 

Ce vth x x - 

Ve lu x x - 

Ve cocc - - - 

Sacrum - x - 

Costae 1 - x - 

Costae - x Sin, dx 

Clavicula - - - 

Scapula - x Dx 

Humerus x x Sin, dx 

Radius - x Sin, dx 

Ulna - x Sin, dx 

Scaphoideum x - Sin 

Lunatum x - Sin, dx 

Triquetrum - - - 

Pisiforme - - - 

Trapezium - - - 

Trapeoideum - - - 

Capitatum x - Sin, dx 

Hamatum x - Sin, dx 

Mc I x - Sin 

Mc II x - Sin, dx 

Mc III x - Sin, dx 

Mc IV x - Sin, dx 

Mc V x - Sin, dx 

Ph 1 manus x - Sin, dx 

Ph 2 manus - - - 

Ph 3 manus - - - 

Coxae - x Sin, dx 

Femur x x Sin, dx 

Tibia - x Sin, dx 

Fibula - - - 
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Patella - - - 

Calcaneus - x Sin, dx 

Talus x - Sin, dx 

Naviculare - x Sin, dx 

Cun m  - x Sin, dx 

Cun int - x Sin, dx 

Cun lat  - x Sin, dx 

Cuboiduem - x Sin, dx 

Cranium - x 
 

Frontale - x 
 

Paritale - x 
 

Occipitale - x 
 

Temporale - x 
 

Sphenoidale - x 
 

Zygomaticum - x 
 

Maxilla - x Sin, dx 

Nasale - - - 

Lacrimale - - - 

Ethmoidale - - - 

Vomer - - - 

Mandibula - x Sin, dx 

Os hyoideum - - - 

Cartilago thyr - - - 

Malleus - - - 

Incus - - - 

Stapes - - - 

 

Tabell 7. Minsta antal individer, anläggning 2.  
Benelement Sida MNI 

Calcaneus Dx 4 

Capitate Dx 2 

Clavicula Dx 2 

Costae 1st Dx 3 

Coxae Dx 2 

Cuneiform 1 Dx 1 

Cuneiform 2 Dx 1 

Cuneiform 3 Dx 1 

Femur Dx 2 

Fibula Dx 3 

Hamate Dx 2 

Humerus Dx 3 

Lunate Dx 1 
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MC 1 Dx 4 

MC 2 Dx 3 

MC 3 Dx 3 

MC 4 Dx 1 

MC 5 Dx 3 

MT 1 Dx 2 

MT 2 Dx 2 

MT 3 Dx 2 

MT 4 Dx 2 

Navicular Dx 2 

Patella Dx 1 

Radius Dx 3 

Scaphoid Dx 2 

Scapula Dx 3 

Talus Dx 3 

Tibia Dx 4 

Trapezium Dx 2 

Trapezoid Dx 1 

Triquetal Dx 1 

Ulna Dx 3 

Calcaneus Sin 1 

Capitate Sin 1 

Clavicula Sin 4 

Costae 1st Sin 2 

Coxae Sin 4 

Cuboid Sin 1 

Cuneiform 1 Sin 1 

Cuneiform 2 Sin 2 

Cuneiform 3 Sin 2 

Femur Sin 1 

Fibula Sin 2 

Hamate Sin 1 

Humerus Sin 3 

MC 2 Sin 3 

MC 3 Sin 2 

MC 4 Sin 2 

MT 1 Sin 2 

MT 2 Sin 3 

MT 3 Sin 1 

MT 4 Sin 3 

MT 5 Sin 2 

Navicular Sin 2 

Patella Sin 2 

Radius Sin 3 

Scapula Sin 3 

Talus Sin 3 
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Tibia Sin 3 

Trapezium Sin 1 

Trapezoid Sin 1 

Ulna Sin 3 

Sternum Sin 1 

 

Tabell 8. Benlista, delar av djurmaterial funnet i Roma kloster 1990. Analyserat av arkeolog Anton 

Uvelius.  
Fyndnummer Art Benelement 

35 Svin (sus) Canin, phalang 

35 Oidentif. Fågel Oidentif. Rörben 

35 Torsk (gadus) dentele, preoperle 

35 Får/get (ovis/capra) scapula, costae 

22 hönsfågel (gallus) humerus 

22 nötdjur (bos) phalang, CT, vertebrae lumbale 

22 Svin (sus) inscisiv 

22 Får/get (ovis/capra) tibia (slaktspår) 

23 Oidentif. costae (slaktspår) 

23 Får/get (ovis/capra) femur, tibia, vertebrae 

23 oidentif. Fisk vertebrae, cleitrum 

23 Torsk (gadus) paraspheonid, preopercle 

23 nötdjur (bos) vertebrae lumbale, phalang 

23 oidentif. fågel Oidentif. Rörben 

23 oidentif. Djurben brända ben 

32 oidentif. fisk vertebrae 

34 Får/get (ovis/capra) femur 

40 Svin (sus) incisiv 

31 Svin (sus) costae 

31 Får/get (ovis/capra) talus 

31 nötdjur (bos) MC, MT 

31 oidentif. brända ben 

25 oidentif. fisk dentele, preoperle 

44 Får/get (ovis/capra) calcaneus 

25 hönsfågel (gallus) furcula 

26 nötdjur (bos) vertebrae cervicale 

33 Svin (sus) incisiv 

42 Torsk (gadus) zoiden, opercle, preopercle, hyomandibulare 

43 oidentif. fisk vertebrae 

41 Svin (sus) phalang 

39 Svin (sus) incisiv 

39 Får/get (ovis/capra) MC, molar 

38 Får/get (ovis/capra) femur, humerus, vertebrae 

38 nötdjur (bos) vertebrae, calcaneus, mandibula 

38 oidentif. fisk vertebrae 

38 oidentif. fågel tibia 

38 Svin (sus) dentes, calcaneus 

38 bovid dentes 
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36 oidentif. fågel sternum 

36 Svin (sus) mandibula 

36 Får/get (ovis/capra) axis 

36 nötdjur (bos) costae 
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14.4. Appendix IV: DXA-mätningar lårben   

  

  

Figur 7. DXA-mätning av vänster lårben, anläggning 1. 
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Figur 8. DXA-mätning av höger lårben, anläggning 1. 
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Figur 9. DXA-mätning av höger lårben, anläggning 4. 

 

 

 

 

 


