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Introduktion
År 1x43 kom en skara munkar och lekbröder till Alvastra. De 
hade då färdats en lång och mödosam väg, från sitt cisterciens- 
kloster i franska Clairvaux till dessa nordliga trakter. Det var den 
svenska drottningen som hade bett dem komma hit. Här, intill 
Vätterns strand, vid Ombergs fot, byggde de sitt kloster. Och här 
i Alvastra verkade cisterciensmunkarna i nära 400 år. Deras klos
ter blomstrade; från Alvastra utgick också tre nya svenska munk
kloster.

Men vid reformationen gick Alvastra samma öde till mötes 
som övriga svenska kloster. Det upplöstes och dess jordinnehav 
drogs in till kronan. Materialet i klosterbyggnaderna användes 
till annat. På 1700-talet var många av klostrets byggnader rivna. 
Bara kyrkan stod kvar, förvandlad till en ruin.

Många forskare har intresserat sig för Alvastras historia, och 
klostrets lämningar har undersökts av arkeologer. De bevarade 
texterna från den äldre svenska medeltiden är ganska få; ibland 
bara fragment av en större helhet. De föremål och konstruktioner 
som arkeologerna grävt fram är också bara fragment av vad som 
en gång fanns. Både texterna och de arkeologiska fynden måste 
tolkas; hur sedan historikern eller arkeologen skriver historien 
beror sist och slutligen på, vilka frågor de har haft, när de studerat 
fragmenten.

Framställningen i denna skrift grundar sig på ett urval av olika forskares rön. 
Den är alltså en sammanställning av flera tolkningar. Skriften utger sig inte 
för att ge den enda sanna bilden av Alvastra klosters historia; däremot ger 
den förhoppningsvis en sannolik beskrivning!



En väldig örn ...
”Sedan den väldige örnen med de 
vida vingarna och de många fjäd
rarna, den store fader Bernhard, stor 
genom sina förtjänster, stigande i 
höjden på den heliga kontemplatio
nens vingar, prydd med en mångfald 
av dygder, hade planterat cederns 
märg, d.ä. munklivets (religio) full- 
komning, som han erhållit från 
Libanons topp, d.ä. från den gudom
liga nådens höjd, i Malörtsdalens 
öken, på det att samma dal genom 
botens bitterhet måtte förvandlas till 
en härlig dal (Clara Vallis), - sä bör
jade snart detta munkliv utplanteras 
över många vattten, d.ä. böja skilda 
nationers nackstyva och stolta viljor, 
likasom svallande blåa böljor, till 
den sanna fromhetens övning. Dä 
alltså samme vördade fader ville 
hava någon frukt bland de nordliga 
trakternas folk liksom bland övriga 
nationer, så sände han på anhållan 
av en from kvinna, drottningen av 
Sverige ett brödrakonvent till dessa 
trakter. ”

Det religiösa livet i Västeuropa domine
rades under 11 OO-talets första del av 
Bernhard, abott i Clairvaux.

Ur ”Exordium magnum Cisterciense” av Konrad 
av Eberbach, troligen nedtecknat på i 190-TAUT. 
Texten är översatt av Knut Westman, 1915.
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Den väldige örnen med de vida ving
arna är Bernhard av Clairvaux. Han 
var en karismatisk, religiös ledare, 
med ett mycket stort inflytande över 
det religiösa och det politiska livet i 
Europa under noo-talet. I Clara 
Vallis eller Clairvaux - den lysande 
dalen - grundade han ett kloster år 
1116.

Bernhard av Clairvaux och hans 
cistercienskloster var del av en 
reformrörelse som hade växt fram 
under iooo-talet. Regler för kloster
livet hade en gång ställts upp av Be
nedicts på 500-talet. Men from
heten hade förytligats under århund
radenas lopp. Man ville återuppliva 
och återskapa Benedicts fromma 
klosterliv, fjärran från världslig på
verkan. Dessutom lydde kyrkan i allt 
större utsträckning under den världs
liga maktens lagar - klostren stod 
inte längre fria från världen. Re
formrörelsen ville istället ha en fri 
kyrka, som bara lydde under påven.

År 1098 grundade en skara 
benediktinmunkar ett kloster i det 
burgundiska Citeaux. Här skulle de 
följa Benedicts ursprungliga, stränga 
klosterregler. Bönelivet skulle kombi
neras med kroppsarbete, till Guds 
ära. Ora et labora - bed och arbeta!

Citeaux heter Cistercium på latin, 
därav namnet cistercienser. Är 1119 
stadfästes den nya cisterciensorden

av påven. Bernhard, i sin tur, läm
nade Citeaux för att grunda ett nytt 
cistercienskloster i Clairvaux, i en
lighet med de nygamla idealen.

Cisterciensernas klosterrörelse var 
under 1100- och 1200-talet mycket 
framgångsrik. Med utgångspunkt i 
fem franska kloster grundades mer 
an 300 dotterkloster över hela Eu
ropa. Cistercienserna hade goda 
kontakter såväl med kungamakten 
som med kyrkan, och de fick ett stort 
inflytande över tidens politik och 
ekonomi, samt över det religiösa li
vet.

Cistercienserna var mycket välor
ganiserade, både administrativt och 
ekonomiskt. Ursprungligen gällde 
strama och enkla regler, både för 
gudstjänstliv och för klostrets yttre 
utformning. Med tidens gång luckra
des dock det stränga reglementet 
upp, så att enskilda kloster så små
ningom kunde skilja sig avsevärt från 
andra. Varje kloster skulle också vara 
självförsörjande. En gång om året sam
lades abbotarna från Europas alla 
kloster till generalkapitlet, ordens hög
sta beslutande organ, i Citeaux. Lång
väga abbotar, som de nordiska, be
hövde bara komma var femte år.
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År 1143, samma år som Alvastra anlades, grundade munkar från Clairvaux också 
ett kloster i småländska Nydala. I Nydala församlingskyrka ingår idag delar av 
den gamla klosterkyrkan.

... och en from drottning
Den fromma kvinnan i den inle
dande texten är sannolikt drottning 
Ulvhild, maka till den svenske 
kungen Sverker den äldre. Hennes 
anhållan om att munkar skulle 
komma upp till Sverige ledde till att 
cisterciensklostret Alvastra grunda
des år 1143. Samma år anlades Ny
dala kloster i Småland. De var de 
två första cisterciensklostrena i Nor
den; Alvastra i Östergötland anses 
vara det först grundade och blev det 
rikaste och mäktigaste av de två.

Vem var nu Ulvhild? Över 800 år 
har gått sedan denna svenska drott
ning levde, och spåren efter henne 
har försvunnit, ett efter ett. De som 
finns kvar har drag av både fakta 
och sägen. Hon finns omnämnd i 
medeltida texter, men långt ifrån 
alla är samtida med henne själv. 
Vissa texter är också partsinlagor, 
och ibland liknar det rena såpoperan!

Följande möjliga biografi, med 
alla förbehåll i minnet, låter sig dock 
skrivas: Ulvhild var från Norge, dot-

9



ter till jarlen Håkon Finnsson av 
Thjottaätten. Hennes förste make 
påstås ibland ha varit Inge den yngre 
av den Stenkilska ätten, som ”för
gjordes av ond dryck” på 1120-talet. 
Den onda drycken sägs ha blandats 
av Ulvhild själv.

Hennes andre make var Niels 
Svendsen, kung av Danmark. Enligt 
Saxo, dansk krönikör på 1200-talet, 
ska Ulvhild och kung Sverker ha haft 
ett förhållande redan när hon var gift 
med Niels. Detta förhållande resulte
rade i sonen Karl, som senare blev 
svensk kung efter Sverker. Danske 
Niels dödades kort därefter, i sam
band med danska inbördesstrider. 
Med Sverker fick Ulvhild också en 
dotter, samt möjligen ytterligare en 
son, Johan eller Jon Jarl.

Sverker den äldre överlevde Ulv
hild och gifte om sig med den polska 
prinsessan Rikissä. Enligt traditionen 
mördades kung Sverker år 1156 av 
en tjänare. Saxo skriver att kungen 
mördades om natten i sömnen. Enligt 
yngre källor ska kungen ha mördats 
på julnatten, på väg till julottan. 
Den danske prinsen Magnus Hen- 
rikssen som gjorde anspråk på den 
svenska kronan, sägs vara anstiftare 
till dådet.

Platsen för Sverker den äldres 
gravplats har ingående diskuterats av 
forskare. Den diskussionen berör

också funktionen hos den så kallade 
Sverkersgården, i närheten av klost
ret. Benämningen Sverkersgården 
kommer från Otto Frödin, den ar
keolog som under årtionden grävde i 
Alvastras jord. Det kan ha varit en 
kryptkyrka, dvs. en kyrka med en 
nedsänkt krypta. En annan tolkning 
är lite mera världslig: Sverkers
gården skulle ha ingått i kung Sverkers 
gårdsanläggning. Själva kryptan är 
då ett nedsänkt kristet kapell, sam
manbyggt med Sverkers gård.

Kanske var Sverkersgården tänkt 
som den mördade kung Sverkers 
gravkyrka. Men den kan också ha 
anlagts till minne av drottning 
Ulvhild.

Betraktades Alvastraklostrets grun
dare som ett helgon, efter sin död? 
Man vet att ett helgon med namnet 
Ulvhild vördades under medeltiden i 
Strängnästrakten.

Troligen fick dock kung Sverker 
och drottning Ulvhild sin sista vila i 
klosterkyrkan, när den var färdig
ställd. När hennes sonsondotter He
lena Sverkersdotter testamenterade 
egendom till klostret, begärde hon 
samtidigt att få bli begravd i kloster
kyrkan tillsammans med sina förfä
der; ”... ubi et cum progenitoribus 
nostris qiescere.” Detta dokument 
från 1240 visar att medlemmar av 
den Sverkerska ätten då vilade i 
klosterkyrkan.
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Den beliga Birgitta 
mottager ängelns 
diktamen. Birgitta 
vistades i om
gångar i Alvastra 
kloster och fick 
också uppenbarel
ser där. Petrus 
Olavi, klostrets 
prior, var Birgittas 
biktfader. Han 
hjälpte henne med 
redigeringen av 
hennes uppenbarel
ser, Revelaciones.

Kvinnor som klostergrundare
Klostret i Alvastra möjliggjordes ge
nom att munkarna fick godset Alv
astra i gåva. Enligt biskop Brask på 
1500-talet, som kan ha sett doku
ment från tiden för klostrets till
komst, var Alvastra drottning Ulv-

hilds morgongåva. Sätter man tilltro 
till den uppgiften kallade Ulvhild 
alltså inte bara hit munkarna; hon 
skänkte dem också land. Förutom 
Alvastra fick munkarna troligen 
också hela nuvarande Västra Toll-
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Ulf Gudmarssons gravsten fanns till år 
1864 i klosterkyrkans västra sidokor. 
Texten på den slipade kalkstenshallen 
lyder: Här ligger den ädle riddaren, herr 
Ulf Gudmarsson, fordom den saliga 
Birgittas man, vilken dog i herrans 
1344:de år, den tolfte dagen i månaden 
februari.

stads socken, vilken kan ha ingått i 
Sverkerättens kärnområde. Gåvan 
kan också ha innehållit egendomar 
på Visingsö.

Att högättade kvinnor stod som 
grundare till kloster är inte ovanligt. 
I början på noo-talet skänkte kung 
Inge den äldre och hans drottning 
Helena jord till nunneklostret Vreta i 
Östergötland, det äldsta kända klos
tret i det medeltida Sverige. Helena 
gick själv in i det som nunna. Klos
tret i Värnhem, ett dotterkloster till 
Alvastra, byggdes på mark som en 
fru Sigrid hade skänkt till munkarna 
år 1150.

Den mest kända kvinnliga kloster
grundaren i Sverige är naturligtvis 
den heliga Birgitta (ca 1303 - 1373). 
Hon grundade inte bara kloster, utan 
en helt ny orden. Ordens första klos
ter anlades i Vadstena, sedan kung 
Magnus och drottning Blanka testa
menterat godset där till kloster
stiftelsen. Birgitta hade flera band 
till Alvastra; i ett av klosterkyrkans 
kapell begravdes hennes man Ulf 
Gudmarsson. Även hennes son Bengt 
fick sin grav i Alvastra.

Birgitta vistades här i omgångar 
och fick hjälp av klostrets prior (ställ
företrädande abbot), Petrus Olavi, 
med redigeringen av hennes uppen
barelser, Revelaciones. Han bistod 
henne också med reglerna för hennes 
nya klosterorden.
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En krigisk tid ...
Drottning Ulvhild levde under en 
mycket orolig tid. Kungariket Sverige 
höll på att formas - geografiskt och 
administrativt - under ständiga in
bördeskrig. Nordiska släkter, ingifta i 
varandra, stred om kungamakt och 
herravälde. Av åtta svenska kungar 
under noo-talet blev fem dödade av 
sina fiender. Alla Ulvhilds makar dö
dades. Även hennes egen son Karl 
dödades år 1167 av Knut Eriksson, 
en annan tronpretendent. Johan, som 
också kan ha varit Ulvhilds son, på
stås ha blivit ihjälslagen av uppre
tade bönder på tinget.

De gamla folklanden skulle enas 
till ett enda rike. Men kungarnas 
krav, deras strävan efter samlad mi
litär och administrativ makt, stod i 
strid med det gamla bondesamhället 
och dess bygdehövdingar. Kyrkan 
blev kungarnas bundsförvant. Cister- 
cienserna förde med sig ett modernt 
tänkande vad gällde administration, 
teknik och byggnadskonst. De hade 
också ett effektivt system för gods
förvaltning. De stod, om man så vill, 
för ett samhällsbyggande. Denna 
modell för samhällsbyggande bör ha

varit mycket lockande för de nordiska 
furstarna som ville stadfästa och be
kräfta sin maktposition.

Ulvhilds sista make, Sverker den 
äldre, var en östgötsk storman, kung 
i Östergötland. Hur långt hans makt 
egentligen sträckte sig, och huruvida 
han också blev kung över svearna är 
dock omdiskuterat. Det var alltså 
inte självklart att en ”svensk” kung 
på n oo-talet styrde över hela det 
svenska riket! Inte så märkligt då, att 
Sverker sökte stöd och idéer hos den 
internationella kyrkan.

Tillsammans med biskop Gisle i 
Linköping utvecklade Sverker kon
takterna med påvemakten. Men kyr
kan krävde motprestationer. Under 
Sverker den äldres tid infördes Peters- 
penningen, det vill säga Sverige blev 
skattskyldigt under påvemakten. Det 
skedde vid ett kyrkomöte i Linkö
ping år 1153, där påvens eget sände
bud Nicolaus Breakspear var närva
rande. Upplands biskopssäte flytt
ades från Sigtuna till Gamla Uppsala, 
en gång centrum för den nu beseg
rade hedendomen. Ännu hörde dock 
Sverige till Lunds ärkestift. Först 
1164, under Sverkers son Karls 
regenttid, blev Sverige eget ärke- 
biskopdöme, med Stefan, munk från 
Alvastra som förste ärkebiskop i 
Uppsala. Stefan fick sin sista vila i 
Alvastra klosterkyrka.
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... och en from tid
Vad den kristna tron egentligen be
tydde för Ulvhild och Sverker går na
turligtvis inte att svara på. De levde i 
en tid när den kristna religionen var 
en självklar del av det dagliga livet - 
liksom fruktan för vad som skulle 
hända i livet efter detta. Hur skulle 
själen dömas efter döden? För att för
säkra sig om själens frälsning, kunde 
de som hade råd köpa sig förböner 
och mässor i klostren. Priset var testa
menterade gåvor, främst i form av 
mark.

Munkarnas viktigaste uppgift var 
att lovsjunga Gud. Praktiskt taget 
oavbrutet, från långt före gryningen 
till timmarna efter solens nedgång, 
pågick mässor och böner i Alvastra 
klosterkyrka. Dels de som ingick i 
cisterciensernas egen dagliga ritual, 
dels de som påbjöds i testamenten. 
Dessa ständiga böner, ceremonier 
och processioner till Guds ära kan 
ses som ett samlat koncentrat av 
andlighet. Klostren måste ha upp-

Att lovsjunga Gud var munkarnas vik
tigaste uppgift. Det pågick ständigt bö
ner och mässor i Alvastra klosterkyrka.

levts som religiösa kraftcentra - i 
bokstavlig mening. I de jordiska 
klostren var man nära den himmel
ske Guden.

Sett med sentida, vanvördiga 
ögon kan klostren sägas ha hyrt ut 
sitt fromma liv åt dem som hade fullt 
upp med att slå ihjäl varandra. Att 
grunda ett kloster blev en försäkran 
om att man hade Gud på sin sida - i 
kampen om kungamakten, liksom i 
livet efter detta.
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Oversikt över 
Alvastraområdet 
med Omberg i 
bakgrunden.

En symbolisk plats
Enligt de ursprungliga klosterreg
lerna skulle nya cistercienskloster 
uppföras i obebodda, öde marker. 
Men som så ofta sker, fick idealen 
vika för realiteterna. I verkligheten 
placerades ofta klostren så att säga 
mitt i maten - de lades centralt i väl
mående trakter, nära den nödvän
diga försörjningen och nära trans
portleder. Monasterium Beatae Mariae 
de Alvastra, Vårfruklostret i Alvastra, 
var inget undantag. Det anlades i en 
mycket rik bygd, som hade varit be
bodd sedan stenåldern. Vättern var 
viktig för kommunikationerna, i för
sta hand mellan landskapen runt den 
stora sjön.

Platsen för Alvastra kloster kan 
också ha varit betydelsefull av an
dra, mer symboliska skäl. Sannolikt

låg Sverker den äldres släktgods här. 
Här fanns också en kristen, vid
sträckt kyrkogård, alldeles väster 
om Sverkersgården. Kyrkogården an
lades troligen redan under iooo-ta- 
let. Hela kyrkogården kan ha bestått 
av närmare 4 000 gravar. Den pre
liminära beräkningen är gjord utifrån 
resultaten av de arkeologiska under
sökningarna på platsen. Norr om 
Sverkersgården finns också tre sten- 
skodda gropar, som liknar brunnar. 
Det kan eventuellt vara brunnar som 
användes vid dop.

Här finns alltså en stor och tidigt 
anlagd kyrkogård samt möjliga dop
anläggningar, intill en byggnad som 
kan ha ingått i ett stormannagods. 
Symboler för världslig och kyrklig 
makt kopplas samman till en helhet.
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Klosterkyrkan byggdes av kalksten från Omberg. Här på kyrkokorets sockel kan 
man se en typisk detalj för cisterciensernas byggnadskonst, den snedskurna basen.

Mästare formade kalkstenen
”De utsedda munkarna och kon- 
verserna [lekbröderna] bedja emel
lertid förfärade S:t Bernhard att få 
slippa resa till dessa avlägsna och 
barbariska nejder.”

Ur ”Exordium magnum Ckterciense” av Konrad 
av Eberbach, texten är översatt av Knut West
man, 1915.

När munkarna började bygga Alv
astra kloster använde de samma

fyrsidiga grundplan, med en kloster
gård i mitten, som skulle gälla för 
cisterciensernas alla munkkloster 
runtom i Europa. Med utgångspunkt 
i kyrkan i norr byggdes en östlig 
länga för munkarna, och en västlig 
för konverserna, lekbröderna. Kloster
längorna sammanbands av en länga 
i söder som innehöll munkarnas mat
sal, kök och värmestuga. Längs 
samtliga längor löpte korsgången,
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Cisercienserna införde nya stenbuggar- 
tekniker till Sverige.

som i sin tur inramade den inre 
klostergården.

Det första som uppfördes var kyr
kan, och den började sannolikt byg
gas österifrån, efter det att grunden 
lagts ut. Under tiden användes troli
gen en enklare träbyggnad som 
kyrka. Materialet för kyrkbygget 
var kalksten från Borghamn på 
Ombergs norra sida. Till de övriga 
klosterbyggnaderna, som byggdes 
senare, användes också obruten mark
sten.

Ordensregeln förbjöd både yttre 
och inre utsmyckningar. Linjerna 
skulle var enkla och rena. Inget

kyrktorn fick finnas; en en
kel takryttare i trä fick 
duga. Istället fick det enkla 
bli det sköna. Den grå kalk
stenen höggs till jämna 
block, som bildade kyrk
väggarna.

Under ledning av de ut
ländska mästarna, och med 
hjälp av folk från trakten, 
byggdes så kyrkan i Alv
astra. Arkitekt var någon 
munk eller lekbroder, med 
kyrkan i Clairvaux som fö
rebild. (Den äldsta kloster

kyrkan i Clairvaux existerar inte 
längre. Däremot finns en välbevarad 
klosterkyrka av samma typ kvar i 
franska Fontenay. Därför brukar man 
säga att Alvastra och andra kloster
kyrkor med samma utformning är av 
Fontenaytyp.)

Östgötarna tog till sig de nya tek
nikerna, särskilt sättet att hugga 
sten, när de skulle uppföra sina egna 
sockenkyrkor. I grannkyrkan Heda 
bär tunnvalven i det norra sido- 
skeppet vittne om cisterciensernas 
valvteknik.

När Alvastra klosterkyrka invig
des år 1185 hade det tagit 40 år att 
bygga den. Då stod vid Ombergs fot 
en imponerande byggnad i grå kalk
sten, inte likt något annat som hittills 
byggts i bygden.
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Bed ...
”Tack vare att nästan hela dagen äg
nades åt liturgien, upplevde kon
ventet skönheten och rytmen i kyr
kans ar på ett sätt, som endast kan 
ske inom ett kloster. Varje bön, läs
ning och lovsång inordnade sig orga
niskt i Guds stora frälsningsplan 
med människorna ... Konventet full
gjorde sina uppgifter i klart medve
tande om att liturgien var dess livs- 
uppgift och att allt ägde rum ad 
gloriam Dei [till Guds ära]."

Ur ”Ritus Cisterciensis” av Hilding Johansson, 

1964.

Att lovsjunga Gud var som sagt mun
karnas livsuppgift - dag som natt, 
året runt.

Och det var bokstavligen frågan 
om lovsång. Både tidebönernas och 
mässans text sjöngs - oftast i form av 
en entonig, unison sång.

Dygnet var strikt uppdelat i åtta 
bönestunder. Men några exakta 
klockslag för de olika bönerna går 
inte att ange. Tidpunkterna för dem

Cisterciensmunken bar en tunika av 
ofärgad ull och däröver ett svart 
skapular (ett rektangulärt tygstycke 
som hänger ner framtill och baktill) 
med hätta. Vid korbönen bar han 
ovanpå detta en vid vit kappa (cuculla). 
Tonsuren var munkarnas speciella fri
syr, som innebar att hjässan var kal- 
rakad, med en hårkrans runtom. Seden 
sägs ha sitt ursprung i det antika Rom, 
där kalrakad hjässa var ett tecken på 
slaveri. Munkarna var ju Guds tjänare.
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var bestämda utifrån södra Europas 
dygnsrytm; men klostren här uppe i 
Norden måste ha anpassat tidebön- 
ens schema efter våra årstiders väx
lande dagslängd. Munkarnas tids
uppfattning var säkert också annor
lunda än vår. Kanske mätte de tiden i 
form av längden på böner och psal
mer.

Ungefär tre timmar före solupp
gången väcktes bröderna till dagens 
första bönestund, matutin. Därefter 
kunde bröderna ägna sig åt enskilda 
böner fram till nästa bönestund, 
laudes, som sjöngs i gryningen. Till 
laudes samlades också lekbröderna, 
som fick sova längre eftersom de 
hade hårt kroppsarbete. Efter laudes 
skötte man sina toalettbestyr och 
ställde i ordning sovsalen, dormi- 
toriet, för nästa natt. Laudes kunde 
också följas av privat meditation i 
korsgången. Medan lekbröderna gick 
till sina arbeten, samlades munkarna 
till den tredje bönestunden, prim, 
följd av morgonmässan på som
maren. På vintern lades morgon
mässan efter nästa bönestund, som 
var ters. Därefter samlades man i 
kapitelsalen i östra längans undre 
våning. Här lyssnade munkarna till 
högläsning av ordensreglerna. Ange
lägenheter som rörde klostret av
handlades också i kapitelsalen. Ef
teråt gick munkarna till olika prak

tiska sysslor, avbrutna ungefär vid 
middagstid av ytterligare en böne
stund, sext. På eftermiddagen följde 
sedan non. Både sexten och nonen 
kunde förrättas på arbetsplatsen, 
t.ex. på åkern.

Dagens huvudmål serverades ef
ter sexten på sommaren och efter 
nonen på vintern. Vid fastetid var 
detta också dagens enda mål mat. 
Under måltiderna lyssnade man till 
högläsning ur någon bok efter ett be
stämt schema. Måltiden följdes av 
en procession till kyrkan för tacksä
gelse. Nu fick bröderna vila en 
stund, för att senare återuppta sina 
arbeten. Vesper, aftonbönen, lästes 
vid solnedgången. Den följdes av 
samling i kapitelsalen eller i kors
gången. Efter vespern kunde man 
också få ett lättare mål mat, t.ex. i 
form av en bit bröd och litet öl. Un
gefär två timmar efter vespern avslu
tades dagen med completorium, da
gens åttonde och sista bönestund. 
Därefter gick man till sängs.

Förutom de dagliga ritualerna, 
skulle bröderna också fira särskilda 
högtider för Maria och helgonen 
(och sådana var det gott om på me
deltiden). Dessutom hade de förplik
telser, i form av mässor och böner, 
som påbjöds i olika testamenten.
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Att tjäna Gud innebar hårt, dagligt kroppsarbete för lekbröderna.

... och arbeta!
”Efter kapitlet klär bröderna om till 
arbete, och priorn eller subpriorn ... 
slår på träplattan [i korsgången]. 
Alla samlas på denna signal, utom 
de sjuka och de som har avdelats till 
andra uppgifter ... Man fördelar upp
gifterna så långt som möjligt med 
hjälp av teckenspråk. Är detta omöj
ligt, säger han några korta ord och 
då enbart om arbetet... Priorn avgör

vilka arbetsredskap och andra hjälp
medel som ska delas ut. När de går 
till arbetet, går priorn eller hans 
ställföreträdare först, likadant efter 
arbetet. Man ska undvika samtal ... 
Under inga förhållanden får man 
tala om annat än arbetet och då med 
priorn och mycket kort med dämpad 
röst, utom hörhåll för bröderna ... 
Vid klocksignal till tidebön avbryter
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man genast arbetet, även om tnan 
sjunger bönen på platsen. Efter åter
komsten från arbetet lämnar man de 
medförda redskapen vid omkläd- 
ningsplatsen eller ger dem till priorn, 
med undantag för saxar, hackor, 
tjugor, krattor och skäror, som var 
och en normalt förvarar vid säng
platsen, så länge klippning, ogräs
rensning, mejning och skörd pågår.”

Ur Stephen Harding, tredje abbot i Citeaux 
(d. II34), ClSTERCIENSORDENS SEDVANOR, KAPITEL 
75. TEXTEN ÄR ÖVERSATT FRÅN LATIN AV ANDERS PlLTZ.

Att tjäna Gud innebar också att ar
beta praktiskt. Munkarnas arbete 
krävdes på åkern, i köksträdgården, 
bland fruktträden och i humle
gården. Varje munk måste med re
gelbundna mellanrum tjänstgöra en 
vecka i köket, och han fick en sär
skild välsignelse när han gick på och 
av sin tjänstgöring. Även klostrets 
sjukvård sköttes av munkarna. De 
skrev också av böcker; konsten att 
trycka texter var ju ännu inte upp
funnen.

Det mesta av det praktiska arbe
tet sköttes dock av lekbröderna, kon- 
verserna. De hade precis som mun
karna avlagt löftena om fattigdom, 
lydnad och kyskhet, men deltog inte 
lika mycket i de dagliga bönerna och 
de firade egna mässor. De tjänade i- 
stället Gud genom kroppsarbete;

som hantverkare, byggnadsarbetare 
och jordbrukare.

Lekbrödernas stora yrkesskicklig
het bidrog starkt till cisterciensernas 
framgångar. I de tidiga klostren var 
de också ofta fler än munkarna; till 
exempel i Clairvaux fanns det 300 
lekbröder och 200 munkar. De kalla
des också för fratres barbati - skäg
giga bröder - eftersom de till skill
nad från munkarna fick bära skägg. 
De hade också tillåtelse att arbeta 
utanför klostrets murar — munkarna 
fick i princip inte gå utanför dem.

Enligt reglerna skulle klostret 
vara självförsörjande. I själva verket 
kan ett medeltida cistercienskloster
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Lekbröderna tjänade 
Gud bl.a. som klostrets 
byggnadsarbetare.

liknas vid ett storföretag med många 
verksamhetsgrenar, där lekbröderna 
spelade en stor roll. Troligtvis utför
des en stor del av kroppsarbetet 
också av daglönare och landbor. Ut
anför klostrens murar fanns olika 
verkstäder som tegelbruk, smedjor, 
garverier och glasmästarverkstäder. 
Munkarna bryggde också sitt eget öl. 
Fynd av hovslagarverktyg vid Alv
astra visar att hästar fick sina hovar 
skötta på platsen.

Förutom jordbruksmark och od
lingar, ägde klostret olika fiskevatten. 
Munkarna fick i princip inte äta kött. 
Därför var fisk en viktig föda; inte

minst vid fastan. Klostret ägde även 
vattendrivna kvarnar och sågar. Alv
astra kloster kan också ha haft del i 
hyttor för järnframställning.

De tidiga cisterciensklostren på 
kontinenten hade så kallade gran- 
gier. Det var enheter utanför själva 
klostret som skötte dess jordbruk, 
skogsbruk, vinodling eller vad som 
nu producerades på just den platsen. 
Från början hade grangierna enbart 
lekbröder som arbetskraft. Vi vet inte 
säkert om Alvastra har haft några 
grangier; men kanske har området 
ner till Ålebäcken och Vättern ingått 
i en så kallad hemgrangie.
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Ett rikt moderkloster
Trots att Alvastra och Nydala klos
ter grundlädes samma år, 1143, räk
nas Alvastra som det främsta. Alv
astra blev också moderkloster till tre 
nya munkkloster i Sverige: Värnhem 
som grundades år 1150; klostret i 
Julita, som först låg i Viby utanför 
Sigtuna, grundades ett tiotal år se
nare, samt slutligen Gudsberga i Da
larna år 1477. Från Nydala grunda
des ett nytt munkkloster: Roma klos
ter på Gotland. Förutom dessa munk
kloster fanns det sju cisterciensiska 
nunnekloster i det medeltida Sverige. 
Två av dem låg i Östergötland: det 
redan nämnda Vreta, som först var ett 
kloster för benediktinnunnor, samt 
Askeby, dotterkloster till Vreta. Ett 
annat dotterkloster till Vreta var 
Riseberga i Närke. De övriga nunne
klostren var Gudhem i Västergöt
land, Sko (Skokloster) i Uppland, Sol
berga på Gotland samt Vårfruberga i 
Södermanland.

Vi vet en del om Alvastras jordin
nehav. Klostret blev det rikaste cister- 
ciensklostret i Sverige, med egendo
mar i främst Östergötland, Småland, 
Västergötland, och på Öland. Men 
om munkarnas liv inne i klostret är 
inte lika mycket känt. Det mesta av 
Alvastras böcker, brev och arkiv gick

Åven flera cisterciensiska kloster för 
nunnor grundades i Sverige. Nunne
klostret i östgötska Vreta, som är det 
äldsta kända klostret i det medeltida 
Sverige, var först ett benediktinkloster, 
innan det ombildades till ett cisterciens- 
kloster. Kyrkan, bär med kloster- 
lämningarna i förgrunden, är numera 
församlingskyrka.

förlorade i samband med reformatio
nen. Två gånger har klostret eldhär
jats. Den första gången var 131z, då 
hela klostret brann ner. Ar 1415 sägs 
eldsvådan ha börjat i abbothuset och 
två personer innebrändes.
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De pittoreska ruinerna efter Alvastra kloster har lockat till åtskilliga romantiska 
avbildningar. Här en teckning från "P. A. Säves berättelser för 1861 rörande Öster
götland”.

Reformation och förfall
I nära 400 år verkade cisterciens- 
munkarna i Alvastra. Deras kloster 
blomstrade. Som redan har nämnts 
blev Alvastra så sent som 1477 moder
kloster till ett nytt kloster i Dalarna. 
Men en ny reformrörelse, som ville 
förnya kyrkan, hotade den gamla, 
invanda ordningen. Återigen ankla
gades kyrkan för att ha blivit för 
världslig. Själva påvens makt kriti
serades och ifrågasattes. Det var en
dast bibelns ord som skulle gälla.

Martin Luther blev förgrundsgestalt 
för de nya idéerna. Precis som Bern
hard av Clairvaux på sin tid, var han 
en religiös ledare, som fick stort in
flytande på sin samtids politik och 
religion.

Att bryta med påven, och därmed 
kunna ta makten över kyrkan och 
dess rikedomar, var eh tanke som 
passade många furstar, däribland 
Gustav Vasa. Alla de händelser som 
under 1500-talet, bland mycket an-
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Per Brahe byggde 
sitt palats Brahehus 
av bland annat 
byggnadsmaterial 
från klostret i 
Alvastra.

nat, ledde fram till att en svensk, luth
ersk kyrka bildades, brukar samman
fattas med ett ord: reformationen. 
Klostren upplöstes och deras jordin
nehav drogs in till kronan. Själva 
Alvastras egendom ombildades till 
Alvastra kungsgård.

Materialet i själva klosterbygg
naderna användes bland annat till 
uppförandet av Vadstena slott, samt 
till greve Per Brahes byggen vid Vät
tern. Ar 1797 ville Hjo stad använda 
material från Alvastra kloster till sin 
egen stadskyrka. Visserligen avslogs 
denna begäran, men i början av 
1800-talet brändes kalk av Alvastra- 
stenarna i två ugnar på området.

Andra förslag till användning 
saknades inte heller. Kung Johan III, 
Gustav Vasas son, ville restaurera 
kyrkan och bygga lustslott av resten. 
Kung Karl X Gustav hade planer på 
en militärakademi på platsen. Långt

senare, år 182,6, föreslog Leonard 
Rääf, som också genomförde de för
sta utgrävningarna i Alvastra, att 
klosterkyrkan skulle återuppbyggas. 
Genom att riva sockenkyrkorna i 
Heda, Rök och Västra Tollstad, och 
använda materialet från dem, skulle 
det hela bli en billig affär, menade 
han. Berörda myndigheter sade dock 
nej.

I mitten på 1600-talet fick Ma
thias Palbitzki, en adelsman av polskt 
ursprung, egendomen som förläning. 
Han lät uppföra en ny huvudbygg
nad, men verkar ha lämnat kloster
byggnaderna åt sitt öde. På 1700-ta- 
let var många av klostrets byggna
der rivna, och det mesta av grunderna 
var täckta av jord. Bara kloster
kyrkan stod kvar, förvandlad till en 
ruin. Pittoreska ruiner var på modet 
och Alvastra lockade till åtskilliga 
romantiska avbildningar.
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De döda munkarna har 
begavts under stengolvet 
i korsgången. Vid arkeo
logiska undersökningar 
1956 hittades upp till sju 
lager begravningar.

Klostret blir vetenskap
Med Leonard Rääfs amatörmässiga 
utgrävningar av Alvastra kan en ny 
era sägas vara inledd för det gamla 
klostret. Både konserveringsarbeten 
och arkeologiska undersökningar på
börjades. Framför allt förknippas 
arkeologen Otto Frödin (1881-1953) 
med utgrävningarna. Flan var från 
början förhistorisk arkeolog, och 
hade bland annat undersökt den 
märkliga Alvastra pålbyggnad i 
Dags mosse, som härstammar från

stenåldern. Alvastras medeltida histo
ria fascinerade honom dock alltmera. 
I flera omgångar, från början av 
1900-talet och framåt, genomförde 
han utgrävningar av medeltida läm
ningar, både i trakterna runt Alvastra 
men framför allt inne i själva klostret. 
Utgrävningarna i klostret pågick till 
och med 1950-talet.

Otto Frödin skrev aldrig något 
samlat verk om sina utgrävningar av 
Alvastra kloster. Det var istället Ing-
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Arkeologen Otto Frödin fascinerades av Alvastra klosters historia. Under första 
hälften av 1900-talet undersökte han klostret och andra medeltida lämningar i 
trakten. Här är det den så kallade Sverkersgården som grävs ut 1923.

rid Swarding som i sin bok ”Alvastra 
Abbey” från 1969 sammanställde re
sultaten från de undersökningar som 
dittills hade gjorts.

År 1992 startade ett tvärveten
skapligt samarbete med medeltidens 
Alvastra som gemensamt forsknings
projekt. Ett delresultat från samarbe
tet har presenterats för allmänheten i 
skriften ”Det medeltida Alvastra”. 
Skriften behandlar bl.a. området 
kring Sverkersgården, Sverkerska- 
pellet och Ålebäcken samt den med

eltida köpstaden Hästholmen. ”Det 
medeltida Alvastra” ingår i Riksanti
kvarieämbetets serie Svenska kultur
minnen.

Sedan 1898 har klosterruinerna i 
flera omgångar restaurerats och kon
serverats. En del partier har också 
ersatts med nya, kopierade efter det 
ursprungliga utseendet. Bland annat 
är bågarna i kyrkans södra sido- 
skepp återuppbyggda. Under både 
1980-talet och 1990-talet genomför
des konserveringsarbeten.
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1. Kyrkan

2. Ulf Gudmarssons kapell

3. Kapell

4. Bibliotek (armarium)

5. Sakristia

6. Kapitelsal (capitulum)

7. Arbetssal (auditorium)

8. Värmestuga (calefactorium)

9. Matsal (refectorium)

10. Kök

11. Lekbrödernas arbetssal

12. Lekbrödernas matsal

13. Lekbrödernas kapitelsal

14. Korsgången

15. Tvättrum (lavatorium)

16. Gården

17. Abotthuset

18. Sjukstuga (infirmatorium)

19. Hus med oklar funktion
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Pä kyrkans norra sida finns res
terna av två kapell (nr 2 och 3), 
båda senare byggda än själva kyr
kan. I det största kapellet fick den 
heliga Birgittas man, lagmannen Ulf 
Gudmarsson, sin grav. Han dog i 
klostret år 1344. Ulf Gudmarssons 
gravsten finns nu på Statens histo
riska museum i Stockholm.
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Sakristians fönster. Innanför fönstret, i den nedsänkta sakristian förvarades kyr
kans heliga kärl samt skrudarna som användes i gudstjänsten.
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En rundvandring i klostret
(Siffrorna hänför sig till planen på mittuppslaget.)

Kyrkan (1)
Kyrkan var själva hjärtat i klostret. 
Den var också, liksom klostret i öv
rigt, en sluten värld. Hit in fick i 
princip bara munkarna och lek
bröderna komma.

Kyrkorummet var indelat i olika 
kor, avdelade genom skrank; den 
östligaste delen, med högaltare och 
högkor var avsedd för munkarna. I 
den västligaste delen låg lekbrö
dernas kor. Mellan munkarnas och 
lekbrödernas kyrkorum fanns ett litet 
kor för gamla och sjuka munkar.

Munkarna samlades i kyrkan 
många gånger under dygnet. Själva 
förflyttningarna från och till klostret 
skedde snabbt genom ett sinnrikt sys
tem av olika ingångar. Till dygnets 
första bönetimme kom munkarna till 
kyrkan via nattrappan från sovsalen 
(dormitoriet) på klostrets övervå
ning. 1 koret hade munkarna sina 
platser i korstolarna. I dessa rader av 
bås, stod de, bugade de sig djupt el
ler satt, efter en noga uttänkt ord
ning.

Vattnet som användes för att skölja ur 
altarkärlen bevarades inom kyrkans 
väggar. Bredvid södra ingången fitins 
resterna av denna piscina, dvs. uttöm- 
ningssten som användes när altarkärlen 
skulle rengöras.
Teckning av Olof Hermelin.
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Genom skrank delades kyrkan upp i 
flera delar. Den östligaste var avsedd 
för munkarna. Lekbrödernas kor låg i 
den västligaste delen. Mellan de två 
kyrkorummen fanns ett litet kor som 
var avsett för gamla och sjuka munkar.
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Under klostrets första tid firade 
munkarna troligen sina gudstjänster 
i en mycket enkel och stram miljö. 
Ingen utsmyckning var tillåten. Dör
rarna var vita och golven enfärgade. 
På det enkla högaltaret, som var in
vigt till jungfru Maria, skulle det un
der mässan endast finnas ett vitmålat 
kors av trä, och en enkel duk. På var
dera sidan om altaret stod två hål
lare för ljus. Ljus var viktiga både i 
liturgin, och för kyrkans belysning.

Men med tiden blev färgerna i 
kyrkan rikare, och ljusen allt fler. 
Målade glasfönster var egentligen för
bjudna. Trots det har arkeologerna hit
tat färgat fönsterglas i Alvastra. Helgon
bilder blev vanligare, även om endast 
kristusbilder egentligen var tillåtna. 
På 12.00-talet fick Alvastra till exem
pel en mariabild i elfenben och en 
bild av den helige Knut, gjord av 
valrosstand. På högaltaret syntes 
kärl av ädel metall och den enkla 
duken var ersatt av dyrbara textilier. 
De många andra altarna i kyrkan 
bidrog också till en rik utsmyckning. 
Förutom sidoaltarna för olika helgon 
och apostlar hade lekbröderna sitt 
eget altare. I alla cistercienskyrkor 
fanns också ett Alla själars altare 
samt ytterligare ett altare för jungfru 
Maria.

Eftersom kyrkan inte var öppen 
för allmänheten, fanns det ingen

Hela mittskeppet har varit täckt av 
mäktiga tunnvalv.

biktstol eller dopfunt. I en del kloster 
låg ett portkapell intill klostermuren, 
där vanligt folk kunde få åhöra mäs
san. Inget portkapell är dock känt 
från Alvasta kloster. Under senme
deltiden fick dock allmänheten i större 
utsträckning tillträde till kloster
kyrkan.

Innanför klosterkyrkans västfasad 
lägger man märke till resterna av ett 
mäktigt takvalv. Detta tunnvalv har 
täckt hela det langsgående mitt
skeppet. De båda sidoskeppen har
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Det korsformiga fönstret på kyrkans 
västgavel är typiskt för cisterciensisk 
byggnadskonst.

också haft tunnvalv. De har dock va
rit flera och mindre, samt gått vin
kelrätt mot tunnvalvet i mittskeppet. 
Även korsarmen har haft tunnvalv. 
Kvar, som påminnelser om valvkon
struktionen, reser sig nu mittskeppets 
höga arkadbågar i söder, samt de 
mindre valvbågarna i södra sido- 
skeppet. På mittskeppets pelare ser 
man tydligt den för cistercienserna 
typiska snedskurna basen. I kyrkan 
kan man också studera munkarnas 
stenhuggningsteknik. Kalkstenen har

formats till så kallade kvaderstenar, 
det vill säga byggnadssten, huggen i 
räta vinklar. Här och var finns in
huggna medeltida bokstäver, bland 
annat i södra korsarmens västra por
tal.

Alvastra klosterkyrka är 45,5 meter 
lång och 24 meter på det bredaste 
stället. Västfasaden är drygt 13 me
ter hög. Fasaden pryds av ett gotiskt 
1300-talsfönster, som har infogats i 
den äldre väggen, troligen efter 
branden år 1312. I västfasaden finns 
ytterligare två mindre fönster, varav 
det nedre är korsformigt. (Formen 
syns bäst från insidan!) Denna 
fönsterform är typisk för cistercien
sisk byggnadskonst. Korsformiga föns
ter hittar man även i Heda kyrka 
samt i Kumla kyrka, båda inte långt 
från Alvastra. Runt klosterkyrkan lö
per en bred snedskuren sockel, också 
utmärkande för cisterciensisk arki
tektur. Även denna detalj kan man 
finna i Heda kyrkas exteriör.

Bibliotek (Armarium) (4)
Under den allra första klostertiden 
har klostrets böcker förvarats i en li
ten nisch i östra korsgången, intill 
kyrkan. Senare kan möjligen det 
lilla rummet under munkarnas natt
trappa varit klostrets armarium, dvs. 
dess bibliotek. Mot medeltidens slut
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Sakristian, vars fönster ligger i marknivå, syns till vänster.

var Alvastra klosterbibliotek ett av 
de största och förnämsta i landet. 
Troligen har då en del av böckerna 
förvarats i abbotens hus, eller i 
sakristian.

Sakristia (5)
En nutida besökare tror kanske att 
det här nedsänkta rummet är en 
krypta eller källare. I själva verket 
är det kyrkans sakristia. Golvet lig
ger 0,65 m lägre än golvet i den an
gränsande korsarmen. Att sakristian 
ligger lägre än själva kyrkan är van
ligt i cisterciensiska kyrkor. I sak
ristian förvarades kyrkans heliga

kärl samt skrudarna som användes i 
gudstjänsten. Sakristian var också 
ett samlingsrum och omklädnings
rum för dem som officierade i guds
tjänsten. Här har även funnits ett al
tare. Dess fundament finns fortfa
rande kvar, under fönstret. Kanske 
var altaret ämnat för abbotens en
skilda mässor. I den södra väggen 
finns en rekonstruerad piscina. Flera 
gravar har påträffats under golvet 
vid arkeologiska undersökningar.

Korsgången (6)
Den täckta korsgången var klostrets 
förbindelseled. Från gången kom man
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Korsgången var klostrets 
förbindelseled. Namnet 
korsgång kommer från 
munkarnas återkom
mande processioner med 
korset i täten.

till bottenvåningens olika rum och via 
dagtrappan upp till sovsalen. Kors
gången har fått sitt namn efter pro
cessionerna. Här skred munkarna 
fram — med korset i täten. Intill 
kyrkmuren kunde bröderna sitta och 
läsa och meditera under dagtid. I 
mitten hade abboten sitt eget säte. 
Man kan fortfarande se rester av sätet

i kyrkmuren. Här tvättade han varje 
skärtorsdag fotterna på tiggare som 
sedan fick ett mål mat, efter mönster 
av Jesu sista måltid med apostlarna.

Under de levande bröderna vilade 
de döda. När den norra längan gräv
des ut av arkeologer fann man ett 
stort antal skelett. De döda hade be
gravts i enbart sina kläder, utan kis-
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tor. De låg i sju lager, med det sista 
lagret alldeles under golvbelägg
ningen. De övriga korsgångslängor- 
na är inte utgrävda, men troligen har 
de också använts som begravnings
plats.

Klostergården (6)
Låg Sveriges första trädgård i Alv
astra? Klostergården var en plats för 
meditation bland blomster och dof
tande örter. I mitten porlade kanske 
en springbrunn. Genom klostren in

fördes en rad nya trädgårdsväxter 
till Sverige. Cistercienserna behövde 
medicinalväxter till sin sjukvård. De 
odlade också örtkryddor, rosor och 
äpplen - ympningstekniken infördes 
av munkarna. De odlade även humle 
för ölbryggningen. Odlingarna fanns 
både i och utanför klostermurarna. 
Klostergården var troligen uppdelad 
i fyra kvarter. Idag finns här olika 
växter, som kan ha odlats av munk
arna. I mitten växer ett valnötsträd.

Klosterträdgården var en plats för meditation. Idag innehåller trädgården olika 
växter som kan ha odlats av munkarna.
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I munkdräkt och skägg 
bland Alvastras miner! 
De riktiga munkarna fick 
inte bära skägg; det fick 
däremot lekbröderna 
göra. De kallas också för 
fratres barbati, skäggiga 
bröder.

Östra längan
Kapitelsalen (Capitulum) (6) 

Kapitelsalen var näst kyrkan klos
trets förnämsta rum. Det kallas kapi
telsal, eftersom man dagligen samla
des här för att höra ett kapitel ur 
Ordensregeln. Alla hade sin be
stämda sittplats. Under samlingarna 
diskuterade man också klostrets an

gelägenheter och fick höra meddelan
den. Man kom ihåg sina avlidna och 
bad för deras själar. Abboten utde
lade straff för begångna förseelser. 
Mitt i salen fanns ursprungligen en 
"skuldsten”, där den skyldige sym
boliskt gisslades varefter han fick
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Dessa kolonnettbaser påträffades i en av kapitelsalens fönsteröppningar vid en ut
grävning år 1893. (De som står här nu är kopior.) Något liknande är inte känt från 
andra kloster, och det är därför osäkert hur man ska tolka dem.

absolution. I kapitelsalen gick man 
också i enskild bikt. De flesta av klos
trets abbotar har begravts här. Flera 
skelett och sigillstampar som tillhört 
abbotar, har hittats vid de arkeolo
giska utgrävningarna. I kapitelsalen 
finns också två gravhällar.

Arbetssalen (Auditorium) (7)
Här låg munkarnas arbetssal där de 
också fick prata med varandra, men 
bara två åt gången. I övrigt skulle i 
princip tystnad råda i klostret. Utan
för arbetssalen hängde en träplatta

(tabula) med hammare, som använ
des för att kalla munkarna till sam
ling. I den mellersta öppningen ut 
mot korsgången fanns troligen den 
så kallade dagtrappan upp till mun
karnas sovsal.

Under dagtrappan har det funnits 
ett källarrum med träskodda väggar 
och jordgolv. Detta kan möjligen ha 
varit klostrets fängelsecell! Under 
1200-talet rekommenderades klos
tren att bygga starka och solida 
fängelser, för munkar som brutit mot 
de stränga klosterreglerna.
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Den östra längan har haft ytterli
gare tre rum. Vad de använts till går 
inte längre att säga; i franska kloster 
var det vanligt att novisernas rum 
låg här. Längst ut fanns toaletterna; 
en av dem finns delvis kvar, inbyggd 
i en av murarna.

Sovsalen (Dormitorium)
På övervåningen i den östra längan 
låg munkarnas sovsal. Inget av den 
är bevarat. Från sovsalen ledde dels 
nattrappan rakt ner till kyrkan (den 
användes vid dygnets första böne- 
timme), dels dagtrappan som troli
gen mynnade ut i korsgången vid 
arbetssalen. 1 dormitoriet sov alla 
munkarna i ett enda stort rum; bara 
priorn och subpriorn kunde ha egna 
sovceller. Under cisterciensernas ti
diga historia hade även abboten sin 
sängplats här. Senare fick han en 
egen bostad.

Södra längan
Värmestugan (Calefactorkjm) (8) 
Detta var det enda rummet i klostret 
som värmdes upp, vilket skedde ge
nom en varmluftsugn. Värmestugan 
användes även som skrivstuga. Här 
lät också munkarna åderlåta sig fyra 
gånger om året. Det ansågs vara bra 
för hälsan.

Tvättrum (Lavatorium) (15)
Här låg munkarnas tvättrum. Vatt
net kom från klostrets allmänna vat
tenledning, och här fanns också av
lopp. I lavatoriet tvättade och rakade 
sig munkarna efter bönestunden i gry
ningen. Tonsuren skulle också under
hållas. Både före och efter måltide
rna tvättade man händerna. Varje 
lördag tvättade munkarna varandras 
fötter för att påminna sig om att Je
sus, deras förebild, hade kommit, 
inte för att betjänas utan för att 
tjäna.

Matsalen (Refectorium) (9) och 
köket (10)
Nr 9 är munkarnas matsal. I princip 
åt inte munkarna kött. Maten till- 
lagades av fisk samt produkter från 
köksträdgården och åkrarna. Under 
måltiderna lyssnade man till högläs
ning. I matsalens östra del stod 
”honnörsbordet” för abboten och 
hans närmaste medarbetare: priorn 
och subpriorn. Oftast stod dock 
abbotens plats tom. Han åt i sin egen 
matsal, ibland tillsammans med klos
trets gäster. Ovanför priorns plats 
hängde en liten klocka i en takryt
tare. I klockan ringde man under 
bordsbönen.

Utanför matsalen finns en liten 
gång, med en öppning in mot köket, 
nr io. Den öppningen har fungerat
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I förgrunden platsen för köksträdgården och resterna av köket.

som matlucka. I köket finns flera 
nischer av olika storlek, som bör ha 
tjänat som köksskåp. Vid utgräv
ningarna på 1920-talet fann man här 
lämningarna av en ugn. Av den finns 
nu inga rester. Utanför köket finns en 
öppen gård, troligen den gamla köks
trädgården, med en nu igenfylld brunn.

Västra längan
Lekbrödernas arbetssal, matsal och 
KAPITELSAL (11, 12, 13)
Lekbröderna levde åtskilda från 
munkarna, med egen kapitelsal, mat
sal och arbetssal. I övervåningen låg 
deras sovsal. Från sovsalen ledde en 
nattrappa ner i kyrkan för tidiga böne
stunder. Lekbröderna hade ett eget 
avskilt kor i kyrkan. På dagarna an
vände man, precis som munkarna, 
en dagtrappa.

42



Lämningarna efter det 
hus som Otto Frödin 
tolkade som Birgittas. 
Platsen kallas nu 
Birgittas kulle. Fotot 
togs under utgräv
ningarna (i 951?)-

Klostrets övriga byggnader
Abbothuset (17)
1 de tidiga klostren sov alla munk
arna i samma sal. Senare fick 
abboten en egen bostad, troligen 
med kök, matsal och kapell. Bygg
naden har haft minst två våningar, 
varav bara delar av den nedersta är 
bevarade. Under golvet i källarvå
ningen finns rester av vattenrännor 
som leder till en brunn med färskvat
ten.

Sjukstugan (Infirmatorium) (18)
Här var munkarnas sjuk- och ålder
domshem, troligen byggt i två vå
ningar. Sjukstugan var sannolikt för
bunden med den östra klosterlängan 
via en täckt gång. I själva sjukrum
met fanns ett altare, så att de sjuka

kunde delta i dagens mässa och andra 
böner. Ett särskilt sjukkapell har kan
ske också funnits. En munk var avde
lad som föreståndare. Maten till sjuk
lingarna tillagades sannolikt i ett an
gränsande hus.

Egentligen krävde klostret två 
sjukstugor; dels en innanför klostrets 
murar för munkarna, dels en utanför 
klostret för sjuka som sökte hjälp. 
Var den sistnämnda kan ha legat vet 
vi inte; man vet inte ens säkert om 
Alvastra har haft en sådan sjukstuga.

Ett kloster skulle också ha en 
gäststuga, där vägfarare kunde få 
tak över huvudet. Om en sådan har 
funnits i Alvastra, och var den i så 
fall har legat, vet man inte heller.

43



Kyrkan och klostret, med en av fiskdammarna i förgrunden. Om dammarna här
stammar från medeltiden är omdiskuterat. Men säkert är att munkarna hade fisk
dammar någonstans! Fisk var en viktig föda i kosten, rudor och andra ”dyfiskar” 
ansågs dessutom vara en verklig delikatess!

Husgrund (19)
Vad detta hus har använts till vet 
man inte. Man antar att sjukstugans 
kök har legat här.

Kyrkogården

Kyrkogården var avsedd för lekbrö
derna och andra personer som var 
knutna till klostret. (Munkarna be
gravdes i korsgången.) Många män
niskor ute i världen stod i förböns- 
gemenskap (brödraskap i bön) med

klostren, där man bad för dem i livet 
och efter döden.

Birgittas kulle

Den lilla höjden nordost om kloster
kyrkan brukar kallas för Birgittas 
kulle. Här fann Otto Frödin läm
ningarna av ett medeltida hus, som 
han tolkade som den heliga Birgittas 
bostad. Idag finns bara en källargrop 
kvar. Det är dock högst osannolikt
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att Birgitta har bott just här. Hon vis
tades visserligen i omgångar i Alv
astra kloster, men som kvinna var 
det osannolikt att hon fick ha sin bo
stad innanför murarna. Birgittas bo
ningshus bör istället ha legat utanför 
klostrets murar.

Fiskdammarna

Om just dessa fiskdammar har ett 
medeltida ursprung eller inte är om
diskuterat. På 1500-talet omtalas de 
som kärr som Mathias Palbitzki ska 
ha ersatt med tre dammar på 1600- 
talet. Det är dock säkert att munk
arna hade fiskdammar någonstans. 
De var troligen till för rudor och an
dra ”dyfiskar”, som vi kanske rynkar 
på näsan åt idag. Dessa fiskar ansågs 
under medeltiden vara en delikatess; 
smakliga nog att bjuda gästande 
kungar och biskopar på. Fisk var en 
viktig föda i klostret - det visar de 
ljusterspetsar och metkrokar som 
arkeologerna hittat i Alvstra.

I klostrets närhet
SVERKERSGÅRDEN
Enligt Otto Frödin, som grävde ut 
lämningarna, ingick byggnaden i 
kung Sverker den äldres gårds- och 
borganläggning. Utifrån denna tolk
ning har byggnaden fått sitt namn.

Senare forskare har ansett att 
Sverkersgården är lämningarna efter 
en kryptkyrka. Se sidan 10.

SVERKERSKAPELLET
Även Sverkerskapellet vid Vätterns 
strand grävdes ut av Otto Frödin. Han 
ansåg att byggnaden var lämning
arna av Sverkersättens grav- eller 
minneskapell, därav namnet. En ny
are tolkning är att byggnaden kan ha 
ingått i klostrets så kallade hem- 
grangie (se sidan 22).
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Summary in English

Alvastra Abbey was founded together 
with the abbey of Nydala in Småland 
in 1143. They were the first 
Cistercian monasteries in Scandina
via; Alvastra in Östergötland is be
lieved to have been the first founda
tion, and it became the richer and 
more powerful of the two. According 
to the history of the Cistercians, 
Alvastra was founded when Bern- 
hard of Clairvaux was asked by the 
pious Queen of Sweden to send a 
band of monks to this country.

The Cistercian movement was 
highly successful in the izth and 
13th centuries. Starting with five ab
beys in France, the order founded 
more than 300 daughter houses all 
over Europe. The Cistercians had 
good contacts with kings and the 
church alike, acquiring huge in
fluence over the politics and economy 
of the time, as well as religious life.

The pious queen was probably 
Queen Ulvhild, wife of King Sverker 
the Elder. He was King of Öster
götland, but it is uncertain how far

his power extended, or whether he 
became King of Svealand as well. 
Together with Bishop Gisle of Lin
köping he developed contacts with 
the church and the pope.

The abbey in Alvastra was made 
possible by the donation of the 
Alvastra estate to the monks. Besides 
Alvastra the monks probably re
ceived the whole of the present-day 
parish of Västra Tollstad. The gift 
may also have included properties 
on the island of Visingsö in Lake 
Vättern.

According to the original monastic 
rules, new Cistercian abbeys were 
supposed to be built in desolate, un
inhabited areas. As so often happens, 
however, the ideal had to give way 
to the reality. The abbeys were in 
fact frequently built in the centre of 
prosperous districts, close to the nec
essary sources of support and trans
port routes. Monasterium Beatae 
Mariae de Alvastra, the Monastery 
of Our Lady in Alvastra, was no ex
ception. It was built in a very rich
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area which had been inhabited since 
the Stone Age. Lake Vättern was an 
important communication route, 
chiefly between the provinces sur
rounding the big lake.

When the monks began to build 
Alvastra Abbey, they used the same 
quadrilateral ground plan, with a 
cloister in the middle, that was to be 
used for all the Cistercian abbeys in 
Europe. Starting from the church to 
the north, an east wing was built for 
the monks and a west wing for the 
conversi, the lay brothers. The wings 
were linked by a south wing con
taining the refectory, kitchen and 
calefactory. Running along the inner 
side of all these wings was the clois
ter, which surrounded the inner 
courtyard or garth. The first building 
to be erected was the church, which 
was consecrated in 1185. It was built 
of limestone from Borghamn on the 
north side of Mount Omberg. Uncut 
fieldstone was also used for the later 
abbey buildings.

Praising God was the mission of 
the monks. Masses and prayers were 
said virtually without interruption in 
the Alvastra abbey church, from 
long before dawn until hours after 
sunset. The prayers included those 
which belonged to the Cistercians’ 
own daily ritual and those stipulated 
in wills. People who could afford it

could bequeath a gift, usually land, to 
the abbey. In return the monks under
took to pray for the soul of the 
departed.

A great deal of the practical work 
in the abbey was done by the lay 
brothers. Just like the monks, they 
had made vows of poverty, obe
dience and chastity, but they did not 
take part in the daily prayers to the 
same extent, and they had their own 
masses. Instead they served God by 
physical labour: as craftsmen, build
ers and farmers. The great skill of 
the lay brothers contributed in large 
measure to the success of the 
Cistercians.

According to the rule, the abbey 
was to be self-sufficient. In fact, a 
medieval monastery may be com
pared to a big company with a wide 
range of activities, in which the lay 
brothers played a large part. Much 
of the manual work was no doubt 
done by day labourers and tenants as 
well. Outside the walls of the abbey 
there were various workshops, such 
as brickworks, forges, tanneries and 
glass workshops. Besides farming 
land and cultivation plots, the abbey 
also owned fishing waters. In princi
ple the monks were not allowed to 
eat meat. Fish was therefore impor
tant food, particularly during Lent. 
The abbey also owned water-pow
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ered corn mills and sawmills. 
Alvastra Abbey may also have had a 
share in smelting houses producing 
iron.

Alvastra became the mother ab
bey of three new houses in Sweden: 
Varnhem, founded in 1150; the ab
bey of Julita, which was first located 
in Viby outside Sigtuna, was founded 
about ten years later, and Gudsberga 
in Dalarna in 1477.

We have some information about 
Alvastra’s land holdings. It became 
the richest Cistercian abbey in Swe
den, with property chiefly in Öster
götland, Småland, Västergötland and 
Öland. Less is known, however, 
about the lives of the monks in the 
abbey. Most of Alvastra’s books, let
ters and archives were lost during the 
Reformation. The abbey has twice 
been ravaged by fire. The first time 
was in 1312., when the whole abbey 
burned down. In 1415 the fire is said 
to have started in the abbot’s house, 
and two people were burned to 
death.

In connection with the Reforma
tion in the 16th century the monas
teries were dissolved and their land 
holdings were confiscated by the 
crown. Alvastra itself became a royal 
manor. The material in the buildings 
was used for other purposes; for in
stance, the castle in Vadstena is partly

built of stone from Alvastra. In the 
18th century a great deal of the ab
bey buildings had been dismantled 
and most of the foundations were 
covered with soil. Only the abbey 
church still stood, transformed into a 
ruin.

Conservation work began in the 
19th century and the ruins were ex
cavated. The archaeologist chiefly 
associated with the excavations, 
which continued until the 1950s, is 
Otto Frödin (1881-1953). In the 
1990s new scholars began to investi
gate medieval Alvastra and the sur
roundings.

Since 1898 the abbey mins have 
been restored and conserved on sev
eral occasions. Conservation work 
was carried out in the 1980s and the 
1990S. The remains of Alvastra Ab
bey are under the custody and man
agement of the National Heritage 
Board.
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A tour of the abbey
(Numbers refer to the plan in the centre 
spread.)

The church (1)
Like the abbey as a whole, the 
church was a closed world. In princi
ple, only the monks and the lay 
brothers were admitted. The interior 
was divided into different chancels, 
separated by railings. The eastern
most part, with the high altar and 
high chancel, was intended for the 
monks. The western end held the lay 
brothers’ chancel. Between the monks’ 
and the lay brothers’ areas was a small 
chancel for old and infirm monks.

In the early days of the abbey the 
monks probably held their services 
in a very simple, austere setting. No 
decoration was allowed. Through 
time, however, the colours in the 
church became richer and candles 
increasingly numerous. The win
dows were fitted with stained glass 
and saints’ images became more 
common. The decoration of the 
many side-altars in the church also 
added bright colours. Since the 
church was not open to the public, 
there was no confessional and no 
baptismal font. In the late Middle 
Ages the public were granted greater 
access to the abbey church.

Alvastra abbey church is 45.5 
metres tall and 2.4 metres at its wid
est point. The west faęade is 13 me
tres tall, with a 14th-century Gothic 
window inserted in the older wall. 
There are two other small windows 
in the west faęade, the lower one be
ing cruciform, a typical feature of 
Cistercian architecture. All around the 
church is a broad chamfered plinth, 
another characteristic of Cistercian ar
chitecture. Inside the west faęade of the 
church are the remains of a huge vault. 
This barrel vault once roofed the 
whole of the central nave. The aisles 
on either side also had barrel vaults, 
but they were smaller and more nu
merous, running perpendicular to the 
vault in the nave. The church gives 
ample opportunity to study the monks’ 
stonecutting techniques. The limestone 
was shaped into square-cut blocks 
known as ashlar.

The Library (Armarium) (4)
In the earliest days of the abbey its 
books were stored in a small niche in 
the west wall of the sacristy. This 
room may later have been the abbey 
library.

The Sacristy (5)
The floor of the sacristy is 0.65 m 
lower than the floor of the adjacent 
cloister. It was common for the sac-
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risty to be lower than the church in 
Cistercian foundations. The sacristy 
was used to store the sacred vessels 
and vestments used in divine service. 
It was also an assembly room and a 
vesting room for those officiating in 
services. The foundation of an altar 
survives, under the window. In the 
south wall there is a restored piscina.

The Cloisters (14)
The covered cloister linked the differ
ent parts of the abbey. It was also the 
scene of the daily processions headed 
by the cross. Beside the church wall 
the brothers could sit and read or 
meditate during the day. One can 
still see the remains of the abbot’s 
seat in the church wall. Many of the 
monks were buried under the floor of 
the cloister.

The Cloister Garth (16)
The courtyard was probably divided 
into four quarters, possibly with a 
fountain in the middle. A variety of 
plants grow here, illustrating the 
plants that may have been grown by 
the monks. In the middle is a walnut 
tree.

East Wing
The Chapter House (Capitulum) (6) 
The chapter house was the most im
portant room in the abbey, next to 
the church. It received its name be
cause the monks assembled here 
each day to hear a chapter read 
aloud from the monastic rule. Dur
ing this assembly the monks dis
cussed matters concerning the abbey 
and heard announcements. Most of 
the abbots were buried in the chapter 
house.

The Day Room (Auditorium) (7)
This was where the monks worked. 
They were also allowed to talk here 
as well, but only two at a time. Other
wise silence was expected to prevail. 
The steps in the middle opening to
wards the cloister probably led up to 
the monks’ dorter.

The east wing had three other rooms. 
One of them contained the toilets.

The Dorter (Dormitorium)
Upstairs in the east wing was the 
dorter, where the monks slept. None 
of it survives. A night stair led down 
from the dorter to the church (it was 
used to get to the first hour of 
prayer), and a day stair probably led 
to the cloister outside the day room.
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All the monks had to sleep in one big 
room. Only the abbot had separate 
lodgings.

South Wing
The Calefactory (Calefactorium) (8) 
This was the only heated room in the 
abbey. It was also used as a scrip
torium.

The Lavatory (Lavatorium) (15)
This was where the monks washed. 
The water came from the abbey’s 
general water supply, and there was 
a drain here too.

The Refectory (Refectorium) and 
Kitchen (9 and 10)
No. 9 is the monks’ dining room or 
refectory. During meals they listened 
as books were read aloud. In the 
eastern part of the refectory was the 
“table of honour” for the abbot, the 
prior and the subprior. Above the pri
or’s place was a small bell hanging 
from a ridge turret. The bell was 
rung during grace.

Outside the refectory is a small 
passage with remains of a hatch into 
the kitchen, (to). Outside the kitchen 
was an open yard, probably the old 
kitchen garden, with a well that has 
now been filled in.

West Wing
The Lay Brothers’ Day Room, Refec
tory and Chapter House, (11,12 and 13) 
The lay brothers lived separate from 
the monks, with their own chapter 
house, refectory and day room. Their 
dorter was upstairs. A night staircase 
led down from the dorter to the 
church for the early hours of prayer. 
The lay brothers had their own chan
cel in the church. In the daytime, just 
like the monks, they used a day stair
case.

Other Abbey Buildings
The Abbot's House (17)
The abbot’s house probably had a 
kitchen, a dining room and a chapel. 
It consisted of at least two storeys, of 
which only the ground floor is pre
served. Under the floor in the base
ment are the remains of gullies lead
ing to a freshwater well.

The Infirmary (Infirmatorium) (18) 
This was the site of a home for old 
and inform monks, probably a two- 
storey building.

House Foundation (19)
It is not known what this house was 
used for. It is assumed that the infir
mary kitchen lay here.
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The Cemetery

The cemetery (North of the church) 
was intended for the lay brothers and 
other people associated with the ab
bey. The monks were buried in the 
cloisters.

Birgiita's Hill

The small hill north-east of the ab
bey church is usually called 
Birgitta’s hill. Here Otto Frödin 
found the remains of a medieval 
house which he interpreted as the 
residence of Saint Birgitta. All that 
remains today is a cellar pit. How
ever, it is highly improbable that 
Saint Birgitta (c. 1303-1373) resided 
here. It is true that she lived on occa
sions at Alvastra Abbey, but it is un
likely that a woman would have 
been allowed to live inside the walls. 
Her house must have been outside 
the abbey walls.

The Fish Ponds

It is a matter of debate whether these 
fish ponds are of medieval origin, 
but it is certain that the monks had 
fish ponds somewhere. Fish was im
portant food in the abbey.
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