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Förord
 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET FÖRVALTAR ett drygt sjuttiotal kulturmil
jöer i Sverige. De finns överallt där människor finns och har 
funnits, från Ales stenar i Skåne till Sanne gravfält norr om 
Östersund. Med kulturmiljö menas ”i princip hela den miljö 
som har formats av oss människor genom tiderna. Det kan 
vara alltifrån flera tusen år gamla stenåldersboplatser till nu
tida förortsmiljöer, från fossila och sedan länge övergivna 
åkermarker till våra dagars jord- och skogsbruksfastigheter, 
från gamla tiders kommunikationsleder på land och till sjöss 
till dagens motorvägar och färjeleder” (www.raa.se/kultur
miljövård). 

Enligt kulturminneslagen från 1989 är det allas ansvar; 
myndigheter, företag och enskilda personer, att skydda och 
vårda våra kulturmiljöer. Det är förbjudet att på något sätt 
skada fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor. Fasta 
fornlämningar är ”lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders 
bruk och som är varaktigt övergivna”(2 kap § 1) som t.ex. 
en klosterruin. 

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att värna om dessa 
miljöer och verka för att hänsyn tas till kulturarvet. Alvastra 
klosterruin är en sådan kulturmiljö som ska vårdas och vär
nas, men också brukas. Idag en ruin men under sin storhets
tid under medeltiden var Alvastra kloster Sveriges största och 
godsrikaste kloster. Men i samband med reformationen 1527 

fick munkarna lämna klostret och alla tillgångar drogs in till 
kronan. Stora delar av klostret revs för att återanvändas som 
byggnadsmaterialet vid uppförandet av Vadstena slott och till 
Per Brahes Visingsborg på Visingsö. De resterande kloster
byggnaderna förföll och redan på 1700-talet var det en gång 
så mäktiga klostret förvandlat till en ruin. De i dag bäst beva
rade delarna är kyrkans västparti och södra tvärskeppsgaveln 
med sakristian. 

Hur kan man då bruka en kulturmiljö? Hur kan man ar
beta med elever i en ruin, i en klosterruin? Dessa religiösa 
lämningar är ett viktig inslag i vår kulturmiljö. De är frag
ment ur vår historia. De kan hjälpa oss att vidga perspekti
ven och förstå vår samtid bättre. De erbjuder en plattform 
för att diskutera attityder, fördomar och andra religioner. 

Denna lärarhandledning hoppas att kunna ge inspiration 
till att använda dessa medeltida kyrkorum som kun
skapskälla. Att stimulera eleverna till ett ämnesövergripande 
kulturmiljöpedagogiskt arbete med den egna kulturmiljön 
för att få större förståelse, delaktighet och ansvar och inte 
minst närkontakt med historien. 

Stockholm i juni 2002 
Tina Rodhe 

Riksantikvarieämbetet 
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Inledning
 

Cisterciensmunken införde nya 

stenhuggartekniker till Sverige. 

MEDELTIDEN ÄR EN TID långt från vår egen. Det fanns inga flyg
plan, bilar eller pipande mobiltelefoner. Hur tänkte medel
tidsmänniskan? Vad kände hon? Vad visste hon? Skuld och 
förlåtelse uppfattades mycket konkret och förlåtelse fick 
man av Gud. Även rent sociala frågor betraktades ur evighe
tens perspektiv med själens salighet som yttersta målsätt
ning. Världsliga brott hade en religiös dimension. Detta vet 
vi, men hur den medeltida vardagen tedde sig är ganska 
okänt och ogripbart för oss idag. Det är svårt att göra sig en 
föreställning om hur det kunde vara att leva i en tid då det, 
under en stor del av året, var mörkt, riktigt mörkt. 
Människorna levde i ljusets och mörkrets rytm. Om vi idag, 
efter den långa vintern kan längta efter våren och ljuset, 
kanske de gjorde det än mer. Hur kändes det för de första 
munkarna när de kom gåendes längs Vätterns strand, vid 
Ombergs fot till Alvastra? Det hade varit en lång och mödo
sam väg, de hade färdats från sitt cistercienserkloster i frans
ka Citeaux hit till mörka Norden. 

KLOSTERFOLKET, OCH DERAS FÖREGÅNGARE, de tidiga missionärer
na, kom inte bara med en ny tro, utan också med ett nytt 
språk; latinet, ny konst, nytt tänkesätt och en ny syn på 
människan. Klostren blev viktiga kulturella och religiösa 

centra. De var också medeltidens vårdcentraler där man tog 
emot sjuka, gamla och hittebarn. En ny och mänskligare syn 
på de fattigas och nödlidandes problem spreds. Att det är sa
ligare att giva än att taga var inte bara en tom fras. Det var 
enligt kristendomen lättare för fattiga att komma in i him
melriket än för rika och givandet och hjälpandet blev därför 
ett medel att nå själafrid och salighet. Till klostren sökte sig 
nu många män (lekbröder) och kvinnor (leksystrar) ur alla 
samhällsklasser som önskade att tjäna Gud med goda gär
ningar och arbeta för de sjuka och fattiga. 

ÅR 1143 KOM CISTERCIENSERMUNKARNA till den vackra platsen 
Alvastra. Landskapet var bördigt med närhet till vatten. 
Transportlederna runt Vättern var viktiga. Munkarna kalla
des de vita munkarna eftersom de bar oblekta yllekåpor. 
Enligt ordensregeln skulle de söka sig ut på landsbygden, bo 
i enskildhet och leva av det jorden gav. Cistercienserna för
medlade nya idéer ifråga om valvslagningsteknik, murnings
sätt och stenbehandling. Även för det svenska jordbruket 
och husdjurs- och trädgårdsskötseln har klostret haft stor 
betydelse. De införde munkväsendet, men utgjorde samtidigt 
en direkt förbindelse med den franska konsten och arkitek
turen. I Alvastra verkade de i nära 400 år. 
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AT T  GÖRA 

I

• Fundera över hur man 

färdades på medeltiden? 

Skriv och berätta.
 

 Skriv om hur det skulle kännas 
att lämna familjen och 
hemmet, vad tar man med sig, 
vad är viktigast? 

Packa en väska (skokartong) 
med viktiga saker. 
Gör en utställning. 
Vad är viktigast? 
Vad kan man inte vara utan, 
vad är personliga ägodelar? 

•

•

UNDER SIN STORHETSTID var Alvastra kloster Sveriges största 
och godsrikaste kloster. Alvastra blev moderkloster till tre 
nya munkkloster: Varnhem (1150), Julita (1160) och 
Gudsberga (1477). Namnet cistercienser kommer av 
Cistercium, som Citeaux heter på latin. 
I Sverige fanns under medeltiden ytterligare ett 70-tal klos
ter. I samband med reformationen 1527 förstördes de helt el
ler delvis. Klosterkyrkorna sparades ofta och användes som 
församlingskyrkor som t ex gråbrödernas klosterkyrka i 
Stockholm, nuvarande Riddarholmskyrkan, som sedermera 
blev de svenska kungarnas begravningskyrka. Men av själva 
klosterbyggnaderna återstår idag nästan bara ruiner. Det 
finns dock två medeltida klosteranläggningar kvar, gråbrö
dernas i Ystad och Vadstena kloster. 

CISTERCIENSERNA SATTE SIN PRÄGEL på 1100-talets klosterväsende 
medan tiggarordnarna präglade 1200-talet genom franciska
ner (gråbröder) och dominikaner (svartbröder). Dessa ord
nar levde inte i kloster långt ute på landsbygden. De lade 
stor vikt vid att verka för människors frälsning genom pre
dikningar, och därför måste de i första hand uppehålla sig 
där det fanns mycket folk, i städerna. De livnärde sig genom 
att tigga och kallades därför tiggarbröder. 

Lekbroder i skördearbete. 
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Ständiga böner och 

mässor pågick i klostret. 

Att samtala var förbjudet 

om det inte gällde arbetet. 

1 Klosterregler
 

I VÅRT SAMHÄLLE BEHÖVS REGLER, lagar och förordningar och så 
var det även i de medeltida klostren för att bibehålla den so
ciala ordningen. I Birgittas uppenbarelser finns utförliga an
visningar hur ett birgittinkloster skulle se ut; om kyrkans ut
seende, om böne- och gudstjänstliv, hur systrarna och brö
derna skulle vara klädda. Birgitta talar t.o.m. om att vin
terkläderna ska vara fårskinnsfodrade. Levnadssättet fick in
te vara alltför strängt och asketiskt utan livet i klostret skulle 
regleras praktiskt och förnuftigt. 

KLOSTERFOLKET SKULLE VÄRNA OM DE FATTIGA, gamla och sjuka. De 
skulle vara måttliga i allt. I Vadstena t ex bestod sängkläder
na av halm och två filtar av vadmal. De fick inte ha linnela
kan eller täcken. Genom ett gallerfönster kunde nunnorna 
vissa tider få tala med vanligt folk. Om någon åstundar att 
bli sedd av fränder eller ärbara och kära vänner, så kan hon 
öppna fönstret. Men en större lön utlovas henne i framtiden, 
om hon underlåter att öppna fönstret. I matsalen (refektori
et) fanns det träluckor för fönstren så att nunnorna inte 
skulle kunna titta ut och därmed störa den stillhet som bor
de råda under måltiden. 

VARJE TORSDAG HÖLLS SKULDKAPITEL som innebar att den som 
brutit mot någon regel inte fick gå i kyrkan på torsdagen el
ler fredagen och när gudstjänsten dessa dagar hölls skulle 
nunnan stanna kvar i korsgången utan att tala med någon av 
de andra systrarna samt ligga framstupa på marken så att al
la skulle se henne. I Alvastra kloster fanns en skuldsten i ka
pitelsalen. Om någon munk bröt mot en klosterregel blev 
vederbörande symboliskt piskad, varefter han fick syndernas 

förlåtelse. Klostren rekommenderade hårda bestraffningar 
och fängelsestraff var vanliga. Förvisning från klostret var 
det hårdaste straffet som drabbade de allra grövsta regel
brytarna. 

DEN KATOLSKA KYRKAN hade egna rättsystem, den kanoniska 
rätten, och många jurister som förbättrade och förklarade 
dem. Varje kloster var tvunget att ha kännedom om lagarna 
och deras tillämpning för att se till att de påvliga påbuden 
efterlevdes. Även prästerna på landsbygden måste i egen
skap av präst och biktfader kunna bedöma överträdelser, 
kätterier, äktenskapshinder och hinder mot kyrklig begrav
ning och kunna pålägga bot. Enligt den kanoniska rätten 
fick t.ex. inte katolska präster gifta sig. En som bröt mot 
detta och det två år innan reformationen var Olaus Petri då 
han gifte sig med Kristin i Storkyrkan i Stockholm år 1525. 

DESSA STRÄNGA REGLER gällde såväl för lekbröderna och lek
systrarna som för munkarna och nunnorna. De hade avlagt 
löfte om kyskhet, fattigdom och lydnad. Samtal var förbju
det om det inte gällde arbetet. Var man tvungen att tala skul
le det ske med korta meningar och dämpad röst. 
Arbetsuppgifterna delades upp så långt som möjligt med 
hjälp av teckenspråk. 
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Klosterkyrkans södra sidoskepp. 

ATT GÖRA 

• Fundera över kloster
reglerna och jämför med 
skolans regler eller 
reglerna hemma. 

• Fundera över varför 
människor idag väljer att 
avlägga klosterlöften 
och gå i kloster. Hur 
gammal måste man vara 
för att kunna bli t.ex. 
nunna? 
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2 Klosterfolket 
Munkarna 

studerade 

liturgiska 

böcker och 

skrev även av 

dem. 

LEKBRÖDERNA/LEKSYSTRARNA var olärda arbetande medlemmar i 
klostret. De deltog inte lika mycket i de dagliga bönerna 
utan tjänade istället Gud genom kroppsarbete. Till skillnad 
från sina andliga bröder och systrar fick de vistas utanför 
klostrets murar, ha en friare klädsel och bröderna fick ha 
skägg. De var skickliga hantverkare, jordbrukare och bygg

nadsarbetare. De skötte det mesta av det praktiska arbetet i 
klostret. 
Munkarna hade en speciell frisyr, tonsur som innebar ett ra
kat huvud med en sparad krans av hår. Frisyren visade att de 
var Guds tjänare. Klostret styrdes av abboten och hans or
der måste lydas blint. De som bröt mot reglerna straffades. 

ABBOT/ 

ABBEDISSA 

Egenskaper: dygdig, 
sträng och god ledare. 

Arbetsuppgifter: styr klostret, fö
regår med gott exempel, ansvarig för 

alla andliga frågor, regler och disciplin. 
Leder gudstjänsterna (abbedissan leder 

själv tidegärden, mässorna däremot kräver 
prästvigda personer och de skötes därför av 

prästvigda munkar), leder de dagliga mötena och 
utdömer straff. Kontrollerar klostret dagligen. Är of
ta på resande fot till viktiga möten, väl hemma får 

han/hon många besök av förnäma gäster. Abboten 
tvättar varje skärtorsdag fötterna på tiggare som 

sedan får ett mål mat. (Jmf Jesus sista måltid med 
lärljungarna). Övrigt: mäktig och lever ibland som 

en förnäm och rik markägare. 

SKAFFARE 

(EKONOM) 

Egenskaper: klok, spar
sam och bra på siffror. 

Arbetsuppgifter: skattmästare, 
handhar klostrets alla affärer inklusive 
lantegendomar och kyrka. Ansvarig för 

förråden av mat, drycker, bränsle och repa
rationsmaterial och att allt är rätt lagrat. 

Kontrollerar jordbruket samt betalning av räk
ningar. Övrigt: mycket mäktig, ofta på besök på 

klostrets egendomar. Behöver ej deltaga i alla gud
stjänster p.g.a. alla andra plikter. Har eget kontor 

och ansvarar för klostrets nycklar. 

KÖKSMÄSTARE 

Egenskaper: god organi
satör, betrodd med räkenska
per. Får inte vara ett matvrak! 

Arbetsuppgifter: levererar och tillhan
dahåller maten. Ansvarig för köket, och 

beställer upp all mat, öl och vin från källa
ren. Ser till att det finns mycket fisk på freda
gar. Övervakar chefskocken och andra kockar 

som har den dagliga kökstjänsten. För daglig bok
föring. Övrigt: får ibland ansvara för stora festmå

tider. Behöver ej deltaga i alla gudstjänster. 


l
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FÖRSÅNGARE 

Egenskaper: bra sång
röst, värdig och ett gott före

döme. Arbetsuppgifter: ansvar för 
kyrkans gudstjänster och musik, le

der sången, väljer ut läsare, organiserar 
processionerna och anskaffar mässhakar. 

Får också ofta vara bibliotekarie med ansvar 
för alla böcker och manuskript, boklån, skrivma
terial. Övrigt: är klostrets bokhållare, skriver egna 

brev och hyr in skrivare för att skriva andra brev 
(dokument). 

ALMOSEUTDELARE 

Egenskaper: omtänksam, 
taktfull och tålmodig. 

Arbetsuppgifter: ger allmosor, hjäl
per de lama och sjuka, orkeslösa och 

sängbundna i deras hem eller låter dem 
komma till klostret. Ger matrester och skän
ker kläder. Sköter om inte bara de fattigas sjä
lar utan också deras kroppar. Övrigt: får utan 

särskilt tillstånd lämna klostret och göra hembe
sök, har en del pengar att fördela. 

PRIOR/PRIORINNA 

Egenskaper: god organi
satör, effektiv och försiktig. 

Arbetsuppgifter: ställföreträdande 
chef, leder klostret i abbotens frånva
ro, är högsta chef i priorskloster (i icke 

självständiga filialkloster). Ansvarig för kväll
sinspektionerna, för låsningen, ser till att 

klosterfolket närvarar vid gudstjänsterna. Får 
hjälp av ”cirkuleraren” som tjuvlyssnar och rappor
terar om vilka som har otillåtet samtalat med va
randra. Övrigt: när han/hon är chef får han/hon 
extra matranson. Är utvald med samtycke av de 

andra munkarna/nunnorna. 

MUNK/NUNNA 

Egenskaper: hängi
ven, hårt arbetande och 

lydig. Arbetsuppgifter: har lovat 
att alltid vara lydig, fattig, och att in

te gifta sig. Tillbringar dagarna med att 
be, studera liturgiska böcker och att skriva 

av desamma. Munkarna är skickliga hantver
kare i trä och metallslöjd. Nunnorna är duktiga i 

trädgårdsarbete och på att sy och brodera. 
Övrigt: har ingen personlig frihet, men behöver in

te heller oroa sig för hem och hushåll. 

REFEKTORIE

FÖRESTÅNDARE 

Egenskaper: punktlig, för
siktig och hygienisk. 

Arbetsuppgifter: ansvarig för sköt
sel av matsal och tvättrum. Ser till att 
det finns dukar, handdukar och ljus. 

Organiserar bordsdukning, golvtvättning och 
diskning. Håller kökspersonalen tyst under de 

stillsamma måltiderna. 
Övrigt: behöver ej närvara vid gudstjänsterna efter 

högmässan då han istället kontrollerar 
öljäsningen. 

11 



Skäggiga lekbröder 

i arbete. 

NOVISMÄSTARE 

Egenskaper: tålmodig, 
bestämd, älskvärd och förstå

ende. Arbetsuppgifter: ansvarig för 
den träning och undervisning som de 

får genomgå som vill gå i kloster. Lever, 
till att börja med, med noviserna dygnet 

runt och har ansvaret för dem i ett års tid. Lär 
dem att läsa och skriva, särskilt latin, och lär dem 
teckenspråk som används när det är förbjudet att 
tala. Övrigt: skapar novisernas karaktärer och lär 

dem att hedra Gud i allt de gör. 

GÄSTBRODER/ 

SYSTER 

Egenskaper: välkomnande, 
glad och noggrann. 

Arbetsuppgifter: ser till att gästhuset 
har rena och bekväma sängar och att 

det finns god mat. Måste undvika extrava
ganser, och att inte besökarna stör klosterför
samlingen. Stiger upp tidigt för att se till att inte 

besökarna glömmer något eller tar med sig 
klostrets sängkläder. Ansvarar för transporter och 

kontrollerar stallet och smedjan. 
Övrigt: ska vara klostrets ansikte utåt, göra 

gott intryck. 

SAKRISTAN 

Egenskaper: nog
grann, försiktig, oms

orgsfull. 
Arbetsuppgifter: ansvarar för de 
heliga föremålen i kyrkan; reliker, 

nattvardskärl, mässhakar och vaxljus. 
Organiserar lagningar och allmänt under

håll. Köper vax, talg och olja till ljus och ljus
hållare. Ansvarig för inringning till mässa/gud
stjänst. Övrigt: sover i sakristian för att vakta de 

värdefulla relikerna. Får lämna klostret för att 
handla på marknaden, men bara med 

särskilt tillstånd. 

SJUKBRODER/ 

SYSTER 

Egenskaper: snäll, mjuk 
och sympatisk. 

Arbetsuppgifter: handhar klostrets 
sjukavdelning för de tillfälligt sjuka 

munkarna/nunnorna, för gamla, för dem 
som låtit åderlåta sig och som får stanna i tre 
dagar. Ser till att patienterna får passande diet, 

inklusive kött om det är nödvändigt. Är 
sjukvårdskunnig, kan även göra enklare operatio
ner. Har alltid örtmediciner tillgängliga. Besöker, 
sjunger och ber för de sjuka, men har en tjänare 
som ombesörjer själva vården. Övrigt: får ha en 

brin-nande eld och lampa hela natten. 

12 



De döda munkarna begravdes 

i korsgången. 

ATT GÖRA 

• Sy medeltidskläder, 

munk/nunna.
 

• Sy en skinnpung. 

• Kopiera och klipp ut  
bågarna med kloster
folket. Försök att sätta dig 
in i de olika karaktärerna 
och spela en pjäs, använd 
kläderna. 
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3 Medeltidens vårdcentral
 

Många av de medicinal

växter man använde sig av 

brukas än i dag inom 

läkemedelsindustrin t.ex. 

Johannesört som har en 

lugnande effekt. 

DET VAR EN KRISTEN DYGD att vårda sjuka. Sjukdomar hade enligt 
kyrkan sin yttersta upprinnelse i synd. Den medicinska be
handlingen bestod av örtmediciner, böner, åkallande av hel
gon, penningoffer och magi, men sängläge, bad, vila och 
svett- och urindrivande medel kunde också ordineras. 
Sjukdomsbehandlingen utövades främst i klostren. Det är 
troligt att Alvastra kloster hade en sjukstuga, men var den 
låg vet man inte. Egentligen behövde klostret två sjukstugor; 
en innanför klostrets murar för munkarna och en utanför 
klostret för de sjuka som sökte hjälp. 

I KLOSTERTRÄDGÅRDARNA ODLADES de olika medicinalväxter som 
behövdes för tillverkning av medicin. Munkarna och nun
norna fick lära sig vilka örter som var verksamma mot olika 
sjukdomar. De drog upp dem från frö eller stickling, skörda
de och torkade dem och använde sedan drogen, själva råäm
net för att tillreda medicinen. 

MAN TRODDE UNDER MEDELTIDEN att sjukdomar berodde på att 
kroppsvätskorna (blod, slem, gul och svart galla) var i oba
lans. Balansen kunde rättas till med hjälp av t.ex. åderlåtning 
som ansågs vara ett universalmedel som botade allt, t.o.m. 
baksmälla. Denna sjukdomslära kallas för humoralpatologi. 

Humor är ett latinskt ord som betyder vätska. Än idag har 
vi ett uttryck kvar som minner om behandlingen; att vara på 
gott humör eller att vara vid sunda vätskor. Munkarna i 
Alvastra lät åderlåta sig fyra gånger per år. 

I KLOSTREN FANNS SÄRSKILDA UTRYMMEN där medicinalväxterna tor
kades och lagrades. Där destillerade man och tillverkade 
droger samt olika avkok på växterna. Än idag används i mo
dern läkemedelsindustri naturprodukter, t.ex. fingerborgs
blomma (digitalis) mot hjärtsjukdomar och johannesört som 
är lugnande. 
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Åderlåtning, träsnitt. 

ATT GÖRA 

• Gör en kyrkkvast. 
Kyrkkvasten var en bukett 
med starkt doftande örter, 
t.ex. lavendel, timjan och 
salvia som kvinnorna tog 
med sig in i kyrkan för att 
pigga upp sig med under 
gudstjänsterna som kunde 
vara mycket långa. En äkta 
kyrkkvast ska innehålla sju 
växter, lika många som 
Marias sju glädjeämnen: 
bebådelsen, Jesu födelse, 
de vise männens tillbed
jan, Jesu uppståndelse, 
Jesu himmelsfärd, den 
Helige andes utgjutande 
och kröningen. 
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4 Klostrets olika delar
 

På kyrkoruinen finns ett kors

formigt fönster på västgaveln. 

ALL ONÖDIG UTSMYCKNING som t.ex. väggmålningar, färgat föns
terglas och västtorn var i Alvastra kloster till att börja med 
förbjuden. Fasaderna skulle vara släta och en liten takryttare 
i trä fick ersätta västtornet. Det enkla var det sköna. Så små
ningom luckras dock de hårda reglerna upp och färgerna i 
kyrkan blev rikare, helgonbilder blev vanligare och arkeolo
gerna har vid utgrävningar t.o.m. hittat färgat fönsterglas. 

Klostrets abbot sov till en början med övriga munkar, men 
fick så småningom en egen bostad. Lekbröderna levde i den 
västra längan, åtskilda från munkarna med egen kapitelsal, 
matsal och arbetssal. 

1. KYRKAN Det tog 40 år att bygga Alvastra klosterkyrka. Den 
stod klar 1185. Till kyrkbygget användes kalksten som med 
hjälp av traktens folk fraktades från Borghamn på Ombergs 
norra sida. Kyrkan uppfördes efter ett bestämt mönster och 
arbetet styrdes med fast hand från moderkloster i Clairvaux. 
Till klosterkyrkan hade bara munkarna och lekbröderna till
träde. Under senmedeltiden fick dock vanligt folk i större ut
sträckning också tillträde till kyrkan. Kyrkan var själva hjär
tat i klostret. Genom skrank delades den upp i olika delar. 
Koret i öster var avsett för munkarna, det i väster för lek
bröderna och mellan de båda fanns ett litet kor för de gamla 
och sjuka munkarna. 

2. ULF GUDMARSSONS KAPELL 

3. KAPELL 

4. BIBLIOTEKET, (ARMARIUM), se eget kapitel 

5. SAKRISTIA I sakristian är golvet 0,65 m lägre än golvet i den 
angränsande korsarmen. Det är vanligt i cisterciensiska kyr
kor. I sakristian förvarades kyrkans heliga kärl, samt de 
dräkter som användes under gudstjänsten. Sakristian funge
rade också som omklädningsrum för de som förrättade gud
stjänsten. I den södra väggen finns en rekonstruerad piscina 
(ett avlopp där man hällde ut sköljvattnet efter att ha tvättat 
altardukar och altarkärl). 

6. KAPITELSALEN, (CAPITULUM) I kapitelsalen samlades munkarna 
dagligen för att höra ett kapitel ur ordensregeln, därav nam
net kapitelsal. I salen hade alla munkarna sina bestämda 
platser och här utdömdes kroppsstraff för mindre brott. De 
flesta av klostrets abbotar ligger begravda i kapitelsalen. 

7.  ARBETSSALEN, (AUDITORIUM) I auditoriet fick munkarna prata 
med varandra, men bara två och två. Utanför salen hängde 
en träplatta (tabula) med tillhörande hammare, som använ
des för att sammankalla munkarna. Under en trappa i ar-
betssalen har det funnits ett källarrum med träväggar och 
jordgolv. Det kan ha varit klostrets fängelsehåla. 
SOVSALEN (DORMITORIUM)  På övervåningen i den östra längan 
låg sovsalen. Där alla munkarna sov i ett enda stort rum. 
Bara priorn och subpriorn kunde ha egna sovceller. 

8. VÄRMESTUGAN (CALEFACTORIUM)  Detta rum var det enda som 
värmdes upp. Värmestugan användes som skrivstuga. 
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9. MATSALEN (REFECTORIUM)  Under tiden man åt lyssnade man 
till högläsning. Utanför matsalen finns en liten gång med en 
öppning mot köket. Öppningen har fungerat som en mat
lucka. 

10. KÖKET I köket finns flera nischer, avsatser. De bör ha fun
gerat som köksskåp. Här har hittats lämningar av en ugn. 

11-13   LEKBRÖDERNAS ARBETSSAL, MATSAL OCH KAPITELSAL 

14. KORSGÅNGEN Korsgången var klostrets förbindelsegång. 
Genom denna gång kunde munkarna gå från bottenvånin
gens olika rum upp till sovsalen. Gången har fått sitt namn 
efter processionerna. Här skred munkarna fram med korset 
främst. 

15. TVÄTTRUM (LAVATORIUM)  I lavatoriet tvättade och rakade 
munkarna sig samt underhöll tonsuren. Både före och efter 
måltiderna tvättade de händerna. Varje lördag tvättade 
munkarna fötterna på varandra som en påminnelse om att 
Jesus hade kommit inte för att betjänas utan för att tjäna 
andra. 

16. GÅRDEN 

17.  ABBOTHUSET 

18. SJUKSTUGA (INFIRMATORIUM)  Se eget kapitel. 

19. HUS MED OKLAR FUNKTION 

Korsgången. 
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• Gör ett collage över 
Alvastra klosterruin. 
Arbeta med ljus/mörker/ 
skuggor, mönster/form. 
Riv och klipp papper, 
gärna tidningspapper. 
För strukturen använd 
t.ex. flingor, linser. 

• Titta ut genom ett fönster 
i ruinen. Måla det du ser. 

• Gör ett kyrkofönster. 

Använd mallen, (sid 34) 
klipp i ett hårt lite tjock
are, svart papper ut för ru
torna, klipp silkespapper i 
olika färger (välj rätt starka 
färger) och limma fast. 
Sätt upp de färdiga kyrko
fönstren på klassrummets 
fönster. 

• Leta efter speciella 
mönster i ruinen, måla av. 

• Uppgiften är att bygga till 
ett café, glasskiosk. Hur 
går man till väga? Vad 
måste man ta hänsyn till 
med tanke på den specifi
ka miljön? 

• Varför är det så högt i tak 
i kyrkor? Vad har arkitek
ten försökt gestalta? 

• Vad gör ett rum heligt? 
Vad är heligt? 

• Fundera över varför just 
Alvastra var en lämplig 
plats att anlägga ett 
kloster på. Hur fick de 
fram allt material? 

• Fundera över vilka verktyg 
som kan ha behövts till 
klosterbygget. 

• Spara mjölkkartonger, 
måla dem tegelröda och 
”mura” en kyrkovägg. 
Lägg teglet/mjölkkartong
erna i munkförband; två 
löpare och en kopp d.v.s. 
två långsidor följt av en 
kortsida. Detta var det 
vanligaste sättet att mura 
under medeltiden. 

• Här och var finns inhugg
na medeltida bokstäver, 
leta! (Bl.a. finns de i södra 
korsarmens västra portal). 
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5 Ora et labora – be och arbeta
 

SÅNGEN ÄR ÄNGLARNAS SPRÅK och munkarnas och nunnornas 
viktigaste uppgift var att lovsjunga Gud. Ständiga böner, 
mässor och processioner företogs till Guds ära. I de jordiska 
klostren var man nära den himmelske guden. Varje dygn var 
uppdelat i åtta bönestunder, men det fanns inga exakta tid
sangivelser. Medeltidens människor levde efter ljusets rytm, 
så även klosterfolket. 

DEN MEDELTIDA KYRKAN hade två gudstjänster, mässan och tide
gärden. De firades i både kyrka och kloster men tidegärden 
fick störst betydelse i klostren. Tidegärden var den dagliga 
bönestunden. Den var som all bön ett samtal mellan Gud 
och den som bad. Texterna till tidegärden både lästes och 
sjöngs. 

DE ÅTTA BÖNESTUNDERNA ÄR: 
•	 Mautin, ”Ottesången”, den längsta bönen, för sena 

natten. 

•	 Laudes, Morgonsången, om morgonen 

•	 Prim, för dagens första timme 

• Ters, för dagens tredje timme 

•	 Sext, för dagens sjätte timme 

•	 Non, för dagens nionde timme 

• Vesper, Aftonsången, vid dagens slut. 

•	 Completorium, nattsången, innan det att man somnade. 

MELLAN BÖNESTUNDERNA ägnades dagen åt privata meditatio
ner, högläsning och praktiska sysslor. Men att tjäna Gud in
nebar också hårt kroppsarbete. 

Varje dygn var uppdelat i åtta 

bönestunder. 
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Rosenkransmadonnan. 

ATT GÖRA 

• Tillverka ett radband. 
På medeltida målningar 
kan man se 
Rosenkransmadonnan 
d.v.s. Maria med 
Jesusbarnet som är om 
givna av en krans av of
tast 55 rosor, fördelade 
som i ett radband. En ro
senkrans (radband) be
står av 55 pärlor, 5 grup
per om 10 små pärlor 
som är avgränsade av 5 
stora pärlor. Vid varje liten 
pärla ber man Ave Maria 
och vid varje stor pärla 
ber man Paternoster 
(Fader Vår). 

• Undersök om det fortfa
rande finns medeltida 
sånger, psalmer kvar i 
psalmboken. 
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6 Fisk, fisk och fasta
 

Olika slags fiskar ur Olaus 

Magnus ”Historia om de 

nordiska folken”. 

DET MEDELTIDA ÅRET var ett kyrkoår. Dess kalender reglerade 
fest- och vardagslivet och med det även kosten. Medeltidens 
föreskrivna fastedagar var 180 på ett år. Det betyder inte att 
man inte åt någonting, men under fastan var det förbjudet 
att äta kött. I stället åt man gärna fisk och soppa som var 
smaksatt med olika örter och kryddor. Den vikigaste fastan 
var den före påsk, den s.k. långfastan som varade i 40 dagar. 
Den inleddes på Askonsdagen (onsdagen efter fastlagsönda
gen) då man samlades i kyrkan och beströdde sig med aska 
som ett tecken på botgöring. Långfredagens fasta var sträng
ast då fick man bara äta bröd och dricka vatten. Fasta före
skrevs även före andra kyrkliga högtider som t.ex. julen och 
vanligtvis minst en dag i veckan (fredagar). För att klara fre
dagsfastan åts ofta en stadig måltid på torsdagskvällen, dä
rav ärtsoppa med fläsk som än idag brukar serveras på just 
torsdagar. 

MAN DEFINIERADE FISK som allt det som simmar i vattnen, alltså 
kunde man även äta bäver och säl. Vid klostren fanns det of
ta fiskdammar där klosterfolket odlade fisk. Kanske var det 
karp, och andra dyfiskar (ruda, sutare) som odlades i de tre 
dammarna vid Alvastra. Dessa fiskarter ansågs vara en stor 
delikatess under medeltiden. 

MUNKAR OCH NUNNOR HADE FLER FASTEDAGAR än vanligt folk. 
Kanske var klosterfolket, speciellt cistercienserna, de första 
vegetarianerna, även om de inte enbart åt grönsaker. 
Franciskanerna som verkade i städerna hade också egna 
köksodlingar. Hos kartusianerna i Mariefred var all köttmat 
bannlyst. 

En av Alvastras fiskdammar. 
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AT T  GÖRA 

• Ta reda på varför det 
heter Klosterlikör, 
Västgöta klosterost? Finns 
det andra begrepp/ord 
som har med kloster att 
göra? 

• Hetvägg och fastlagsbulle 
heter något annat idag. 
Vad? Varför äter vi dessa 
bullar, vad är det för 
tradition? 

• Tillverka fiskar att hänga 
upp i klassrummet. Måla, 
brodera, skulptera, sy och 
berätta om fiskar. Hämta 
inspiration ur Olaus 
Magnus historia om de 
Nordiska folken. 
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7 Biblioteket 

O-initial i ett breviarium från 

1100-talet. 

Böckerna var fastkedjade i de 

medeltida biblioteken. 

MEDELTIDENS BÖCKER skrevs på pergament – djurhud. I 
Skandinavien användes alltid kalvskinn som är det finaste, 
men det går också att använda get och får. Pergament är 
mycket dyrt, men i det närmaste outslitligt och dessutom 
kan det återanvändas. Skrivaren använde bläck som förva
rades i ett kohorn och oftast bara ytterligare en färg, rött. 
Han sparade ett litet utrymme i början av texten till bokmå
laren, illuminatören som målade den första bokstaven, an-
fangen. Bokmålaren använde många olika sorters färg, all
tifrån de ofarliga jordfärgerna, till giftiga och dyra mineral
färger. För att riktigt lysa upp, illuminera begynnelseboksta
ven, kunde bokmålaren till och med använda guld. Som fär
gkoppar användes snäckskal. Papper tillverkades inte i 
Sverige före reformationen, men importerades från cirka 
1350. Det var mycket exklusivt. 

DET SKRIVNA ORDET började att spela en allt viktigare roll under 
medeltiden. Gudstjänsterna t.ex. innehöll många texter – att lä
sas eller sjungas. Ordningen var viktig. Därför behövdes böcker. 
Det var också ett sätt för den påvliga makten att ha kontroll 
och klara administrationen i det katolska Europa. Det skrivna 
latinet blev det enhetliga språk man kunde kommunicera med 
trots alla skiftande språk som talades i de olika länderna. 

DET VAR DOCK GANSKA FÅ som behärskade latin. Medeltidens 
lärda, klosterfolket och prästerna kunde tala och skriva la
tin, men vanligt folk fortsatte att använda sig av runskrift 
även under medeltiden. Ibland uppträder runorna och de la
tinska bokstäverna sida vid sida, vid minnesinskrifter på 
gravmonument t.ex. 

DET VAR NÄSTAN BARA KLOSTER och domkyrkor som hade biblio
tek. Vadstena kloster hade det största biblioteket. Där fanns 
det nära 1 500 böcker. I biblioteken kunde finnas, förutom 

mässböckerna, lagtexter, böcker i teologi, filosofi och natur
vetenskap. Allt var skrivet på latin och nästan allt utgick 
från Bibeln. 

PÅ MEDELTIDEN skrev man inte historia på samma sätt som vi 
gör idag. Det viktigaste var nog inte att det var sant, utan 
man ville sprida glans och ära över någon viktig person. 
Men sådan historieskrivning var vanligen bara av lokalt in
tresse med få läsare. Biblisk historia och kyrkohistoria an
gick däremot alla kristna. 

DE MÄNNISKOR SOM KUNDE LÄSA var få och nästan alla arbetade 
för kyrkan eller klostren. Allmänna bibliotek förekom inte. 
Men dåtidens bibliotekarier hade liknande problem som 
bibliotekarierna av idag har, nämligen att hålla ordning på 
böckerna och att hålla kvar dem i biblioteket. Ibland skrev 
man in varningar i böckerna: ”Denna bok tillhör bröderna i 
konventet i Sigtuna. Den som utan deras tillåtelse avlägsnar 
boken eller fördärvar denna notis vare förbannad.” 

BÖCKERNA KÖPTE MAN UNDER RESOR ute i Europa. Präster och 
munkar skickades ut för att köpa böcker till sina kyrkor och 
kloster. Men munkarna skrev också av böcker. Den viktigas
te skrivarverkstan fanns i Vadstena kloster. 
Boktryckarkonsten uppfanns av Gutenberg på 1450-talet. 
Det första tryckta boken i Sverige trycktes 1483 i gråbröder
nas kloster i Stockholm. Den heter: Dyalogus creaturarum 
moralizatus eller Skapelsens sedelärande samtal och finns i 
faksimilutgåva från 1983. 

I SAMBAND MED REFORMATIONEN drog Gustav Vasa in alla böck
erna till kronan och klippte sönder dem för att kunna åte
ranvända det slitstarka pergamentet som omslag kring rä
kenskaperna. I dag finns det ungefär 70.000 bevarade me
deltida boksidor i Riksarkivet. 
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Nådastolen i en E-initial. Ur ett psalterium från 1300-talet. 
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AT T  GÖRA 

• Skriv visdomsord, ord
språk med kalligrafi, in
led med en vacker anfang. 

• Skriv hemliga brev till 
kompisen, använd den 
medeltida runraden. 
• Gör i ordning en slät 
pinne. 30 x 4 cm. Träslaget 
får inte vara för hårt. 
• Med en kniv som har 
kort blad kan man rista en 
runtext på träpinnen. 

• Fundera över bokens bety
delse. Varför var böckerna 
fastkedjade i klostrens 
bibliotek? 

• Tillverka en egen vaxtavla! 
Den var medeltidens 
anteckningsblock. 
• Ta en fyrkantig träplatta. 
15 x 20 cm. 
• Gröp ur den, men spara 
en kant runt om. 
• Häll smält bivax eller 
syntetiskt vax i fördjup
ningen. När vaxet har stel
nat kan man rista runor 
med t.ex. en spik. 

• Tillverka egna pennor. 
Penna är ett latinskt ord 
som betyder fjäder. Av 
vingpennor av gås eller 
svan skrev munkarna/ 

nunnorna sina böcker. 
Pennor av vänster vinge 
är för högerhänta. 
• Leta efter eller köp en 
vingpenna. 
• Tvätta den väl i tvålvat
ten så att lopporna 
försvinner! 
• Korta av fjädern till ca 
20  cm. 
• Riv bort fanet. 
• Skär av rörspetsen 
snett. Sätt kniven där 
pennans skrivspets ska 
vara. 
• Sätt röret i vatten 10-12 
timmar. 
• Häll bort vattnet 
• Rensa ur röret några cm 
upp, använd en potatis
sticka. 
• Häll fin akvariesand i en 
stekpanna. 
• Hetta upp sanden. 
• Fyll den heta sanden i 
röret med en sked. 
• Rör sedan om med rö
ret i sanden till det börjar 
osa bränt. 
• Putsa av med grovt tyg. 
• Pennan är nu härdad, 
och hård, halvgenom
skinlig och har en gul
aktig färg. 
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8 Örtagården
 

Ringblomma. 

I SVERIGE VAR MUNKARNA och nunnorna de som tidigast bedrev 
trädgårdsskötsel och som odlade systematiskt och rationellt. 
I princip ägnade sig alla klosterordnarna åt trädgårdsodling, 
men speciellt intresserade och kunniga var cistercienserna. 
Enligt deras klosterregler skulle de odla vad de behövde för 
sitt uppehälle. Frukt och grönsaker ingick i mathållningen. 

DE MEDELTIDA TRÄDGÅRDARNA var i första hand nyttoträdgårdar. 
Men de var också platser för stillhet, vila och meditation. I 
den slutna klosterträdgården kunde myten om paradiset le
vandegöras. Trädgården skulle vara innerlig och tidlös. Den 
var så betydelsefull att den ansågs som den heligaste platsen 
efter själva kyrkorummet. Idealbilder utvecklades hur klost
rens trädgårdar skulle se ut. Cistercienserklostren anlades 
alltid efter förebild från moderklostret i Clairvaux. I 
centrum skapades en fyrkantig klostergård med vackra väl
doftande blommor och ibland även en brunn. Lite längre 
bort fanns köks- och fruktträdgården och örtagården. På 
gamla klosterplatser kan man än i dag finna läkeväxter som 
en gång i tiden odlats där. Särskilt vid arkeologiska utgräv
ningar kan vilande fröer börja gro igen. 

De som vilja, må gå i örtagården för färskare väders skull 
till sin lekamens lättelse (Birgitta). 

MÅNGA NYA VÄXTER INFÖRDES med klostren, bl.a. dill, fänkål, 
körvel, senap, åbrodd, pepparrot, anis, salvia, basilika, kyn
del och koriander. De flesta klosterväxterna hade flera olika 

användningsområden. Vikigast var deras medicinska verkan 
och den religiösa betydelsen. De behövdes också för matlag
ningen och som skydd mot onda makter. Skönheten fick 
man på köpet. Från klostren spreds kunskap som levt kvar 
efter reformationen. Mer än något annat har klostren präg
lat utformningen av senare tiders trädgårdar. 

MÄNNISKAN HAR I ALLA TIDER haft bekymmer med kärleken. 
Många örter användes för att lösa kärleksproblem, t.ex, kär
leksört, malört, ringblomma. Men det fanns också män
niskor som borde dämpa sin lusta. I klostren användes den 
giftiga odörten för att lägga band på munkarnas könsret
ning. En medeltida örtaboksförfattare skrev att medlet var 
så starkt att om bandaget med krossade odörtsblad fick 
ligga kvar en längre tid blev den behandlade eunuck. Även 
vinruta ansågs dämpa lustarna och därmed befrämja ett 
kyskt leverne. 

ALVASTRA KLOSTERTRÄDGÅRD har av arkeologen Otto Frödin be
tecknats som vår första trädgårdsskola, t.o.m. vårt första 
lantbruksinstitut. 
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ATT GÖRA 

• Odla kryddväxter i klass
rummet, ta reda på fakta. 
Till vad används de idag? 
Måla av. 

• Plocka blommor/örter, 
pressa dem och gör ett 
eget herbarium. 

Klosterträdgården. 
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9 Birgitta
 

Den heliga Birgitta mottager 

ängelns diktamen. 

NORDVÄST OM ALVASTRA KLOSTER finns en liten höjd som kallas 
för Birgittas kulle. Här fann arkeologen Otto Frödin, vid 
arkeologiska undersökningar på 1900-talets början, rester
na av ett medeltida hus som han tolkade som den heliga 
Birgittas bostad. Birgitta vistades på Alvastra i perioder och 
här fick hon flera av sina uppenbarelser. Men om hon verk
ligen bodde här är inte troligt, åtminstone inte innanför 
klostermurarna. Hennes man, lagmannen Ulf Gudmarsson 
vårdades och dog i klostret och i ett kapell på kyrkans norra 
sida fick han sin grav. Hans gravsten finns numera på 
Statens Historiska museum. På gravstenen står det: ”Här 
ligger den ädle riddaren, herr Ulf Gudmarsson, fordom den 
saliga Birgittas man, vilken dog i herrans å 1344:de år, den 
tolfte dagen i månaden februari.” 

DEN HELIGA BIRGITTA FÖDDES ca 1303 och dog 1373. Hon är den 
mest kända kvinnliga klostergrundaren i Sverige. Egentligen 
grundade hon en hel orden. Hon införde dubbelklostrets idé 
d.v.s. att till varje kloster skulle höra både en manlig och 
kvinnlig avdelning. Birgitta är den enda svensk som har bli
vit helgonförklarad av påven, kanoniserad, upptagen i 
Canon (helgonförteckningen i Rom). Det skedde år 1391. 
Hennes festdag är den 7 oktober och än i dag står det 
Birgitta i almanacken denna dag. Många fester firades till 
hennes ära i birgittinklostren och i kyrkorna. Birgittas up
penbarelser (syner och visioner) skrevs ner av hennes biktfä

der. Det finns ungefär 600 bevarade uppenbarelser. Den 
första tryckta upplagan utkom 1492. En av Birgittas biktfäder 
var Petrus Olai som var subprior i Alvastra. Han blev hennes 
följeslagare till Rom och till det heliga landet. Birgittas attri
but är penna, bläckhorn och boken med uppenbarelserna. 
Hon blev 1999 utsedd av påven att vara Europas skydds
helgon. 

DET FANNS MÅNGA ANDRA HELGON som firades under medeltiden i 
Sverige. Helgonens dödsdagar, deras himmelska födelseda
gar, firades med kyrkliga fester. Dessa festdagar skrevs in 
med röd färg i kalendarierna, därav den röda färg i dagens 
almanackor vid helgdagar. 

MED REFORMATIONEN FÖRBJÖDS helgonkulten. Men fortfarande 
har vi spår kvar av den katolska tiden i vår kalender. Många 
helgonen har kvar namnen på sina medeltida festdagar. 
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AT T  GÖRA 

• Att heliga Birgitta firas 
den 7 oktober vet vi, men 
när har Henrik, Sigfrid, 
Erik, Eskil, David, Botvid, 
Olof, Elin, Stefan och 
Karin namnsdag? Varför? 
Ta  reda på fakta om dessa 
helgon. 
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10 Djuren
 

Ett fabeldjur ur fabelsamlingen 

”Dyalogous creaturarum 

moralizatus” (De skapade 

varelsernas samtal). 

MUNKAR OCH NUNNOR, STUDENTER OCH PILGRIMER for ut på resor i 
Europa, på pilgrimsresor och för att köpa hem böcker. De 
förde med sig berättelser, skrönor och myter om djur och 
människor. Det var till exempel de första hemvändande 
korsfararna på 1100-talet som tidigast berättade om legen
den om S:t Göran och draken. Medeltidens människor tyck
te om berättelser och bilder av djur. På kyrkväggarna kunde 
människorna följa med i bibelns berättelser men också få en 
uppfattning om hur djuren såg ut. Kyrkomålaren Albert 
Målare hade humor, och skriver för säkerhets skull ”LEO” 
på lejonets mage i en kyrka i Torshälla, Södermanland. 

BIN VAR VIKTIGA DJUR. Från bina fick man även värdefull vax 
som användes till ljus, figurer, skrivtavlor och sigill. Bina 
troddes vara könlösa och därmed utan synd enligt det me
deltida synsättet. Vaxet betraktades nästan som heligt och 
det var vanligt att offra vaxfigurer för sjukdomars bot, s.k. 
votivgåvor. 

OM ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA INFÖR DÖDEN, så var man under me
deltiden också lika inför lössen och lopporna. Alla hade des
sa plågor. Det betraktades som nära nog omöjligt att vara 
lusfri. De örter som användes i kampen mot möss, loppor, 
löss och insekter var mattram, renfana och stormhatt. 
En gång for abbedissan i Vadstena kloster ut i sådana 
svordomar mot lössen att hon fick en varning av general
konfessorn. 

HUNDAR VAR MYCKET POPULÄRA och gav sin ägare både skydd 
och status. Men hunden kunde också hota människan speci
ellt med tanke på hennes själs frälsning. Små knähundar 
användes gärna som kroppsvärmare. De bars omkring eller 
låg i sängarna som levande värmedynor. Birgittinnunnorna 
var förbjudna att ha sådana hundar eftersom de ansågs upp
väcka lättsinne. 
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AT T  GÖRA 

• Gör en votivgåva i vax 
eller lera. 

• Fundera över draken, 
varför är drakar/ormar 
alltid onda inom kristen
domen? 

• Måla stora, färggranna 
drakar. 

• Skriv en fabel, illustrera. 

Djur ur fabelsamlingen ”Dyalogus creaturarum moralizatus”. 
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11 Föremålen
 

Bitar av ett träfat. 

VID DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR som har gjort vid flera 
tillfällen i Alvastra klosterområde har arkeologerna funnit 
många olika slags föremål. Nedan följer ett litet urval: 

• Ärkebiskop Stefans sigill 1160 (tidigare munk i Alvastra 
kloster). 

• Blyrulle med inristade runor: ”Benedikta, svårt sjuk, 
ostörd vila i graven.” 

• Nätsänken 

• Fiskekork 

• Djurben 

• Sax 

• Nål 

• Ljushållare 

• Nycklar 

• Glasögon? Fragment av nitglasögon av ben har påträffats i 
Alvastra. Linserna slipades ur beryllglas, jmf tyskans die 
Brillen, brillor. 

• Beslag 

• Träfat Beslag. 
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Beslag. 

ATT GÖRA 

• Fantisera kring något, 
några föremål. Vem kan 
ha använt det och till vad. 

• Rita en teckning där så 
många föremål som 
möjligt finns med. 

Läsande man med glasögon, träsnitt. 
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Kyrkofönster. 
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Några runrader
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Länkar: 
• Riksantikvarieämbetet: www.raa.s 
• Stockholms medeltidsmuseum: www.medeltidsmuseet.stockholm.se 
• Lödöse museum: www.alvlanmus.se 
• Vadstena stad: www.birgitta.vadstena.se 
• Statens historiska museum: www.historiska.se 
• Riksarkivet: www.ra.se 
• Medeltidsveckan på Gotland: www.medeltidsveckan.se 
• Skolverket: www.lankskafferiet.skolverket.se 
• Östergötlands länsmuseum: www.linkoping.se/lansmuseum 

Filmtips: 
• I rosens namn 
• Sveriges historia. Videofilmer att hyra från utbildningsradion. www.ur.se 
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