
Alvastra kloster uppfördes under senare delen av 1100-talet av franska cister-
ciensermunkar och är därmed ett av Sveriges äldsta. Efter reformationen på 
1500-talet övergavs det och lämnades att förfalla. Under de nästkommande 
århundradena var klosteranläggningens främsta syfte att förse bland annat Vis-
ingsborg och Vadstena slott med byggnadsmaterial. Rivningen skedde i etapper 
fram till tidigt 1800-tal. I slutet av århundradet återuppväcktes intresset för det 
gamla klostret. Då återstod endast fragment. Under de nästföljande årtiondena 
byggdes det upp till sin nuvarande ruinform. 

Den större delen av det vi ser idag är en rekonstruktion byggd på 1900-talet. 
Rekonstruktionen är skapad med pedagogisk ambition utifrån ett romantiskt 
förhållningssätt till ruiner. Trots att den större delen av strukturen alltså är en 
rekonstruktion läser vi det som en ruin som lämnats att vittra och som bevarats i 
sitt förfall. Arkivbilder visar tydligt vad som tillkommit men med tiden blir kon-
trasten mellan det ursprungliga och det återuppbyggda allt mindre.  

Mitt projekt ifrågasätter det vi ser som äkta och erbjuder ett annat sätt på vilket vi 
kan förhålla oss till en ruin och hur vi kan berätta dess historia. Genom arkitek-
turen vill jag tolka både nutid och dåtid samtidigt som jag skapar nya värden. 

Genom restaureringsarbetena under tidigt 1900-tal fanns ambitionen att sprida 
kunskap och väcka besökarens fantasi. Mitt projekt har samma ambition men 
antar en annan relation till den ursprungliga, och återskapade, ruinen. 

Förutom att ruinen är ett uppskattat besöksmål bland såväl svenska som utländs-
ka turister, används den till bröllop och musik- och kulturevenemang. 

Statens Fastighetsverk, som förvaltar ruinen, har tagit fram en rapport som fast-

slår behovet av ett besökscentrum och ökade faciliteter. Istället för att utgå ifrån 
ett program med café, butik och utställningsytor har jag valt att titta närmare på 
platsen och utifrån det hitta en alternativ beställare. Ambitionen är att program-
met inte bara ska gynna den tilltänkta beställaren utan även gagna övriga besöka-
re. Tillägget ska heller inte utgöra hinder eller begränsning för andra besökare 
eller aktiviteter. 

Förbi ruinen, utmed Ombergs sluttning, passerar pilgrimsleden Klosterleden. 
Den sträcker sig från Linköping, via Vreta och Vadstena kloster, och slutar i Al-
vastra. Pilgrimsvandringen är inte bara ett ökande fenomen men också en rit 
med anor i det gamla klostret som erbjöd kost och logi för vandrarna.

Programmet har därför utformats efter pilgrimens grundläggande behov och ut-
görs av ett härbärge, ett kök, ett kapell och en bastu. Jag har även kartlagt fem 
generella förhållningssätt till ruiner. Utifrån dessa har jag valt ett tolkande/åter-
skapande förhållningssätt för att vägleda mig i arbetet. 

De nya byggnaderna har placerats utifrån klostrets ursprungliga utformning. 
Bastun ligger i lavatoriet (badet), köket i refectoriet (matsalen), det nya kapellet 
i ett gammalt sidokapell och härbärget där lekbrödernas boning var placerad.

Byggnaderna är utformade utifrån ruinens rumsligheter. Formspråket är hämtat 
från klostrets ursprungliga och nuvarande former. Jag har också tittat närmare på 
element i den romanska och gotiska arkitekturen. 

De negativa formerna i ruinen har blivit tilläggens positiva former. Bygg-
nadsvolymerna har utformats efter imaginära interiöra och negativa former och 
kan läsas som en fiktiv forensisk avgjutning.
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