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Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!
– Min skyld, min skyld, min største skyld!

(fra den katolske syndsbekendelse)
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Forord

For Himmerigets Skyld fortæller historien om klosterlivet.  
Historien tager udgangspunkt i Jesus som den første eneboer og 
egypteren Pachomius, der i det 4. århundrede samlede en række 
eneboere og etablerede verdens første kloster. Om de første 
klostre i Vesteuropa fra det 4. århundrede og udbredelsen af en 
række nye ordner frem til Reformationen i det 16. århundrede, 
hvor mange klostre blev ødelagt eller fik en ny funktion som 
slot, sygehus, herregård eller universitet. 

* 
For Himmerigets Skyld beskriver de forskellige ordener og deres 
indflydelse på det omgivende samfund. Om hvordan hver ny 
orden var et produkt af sin samtid, hvilket kunne aflæses i 
arkitekturen, organisationen og det kunstneriske udtryk. Bogen 
giver et indblik i, hvorfor man blev munk eller nonne, hvordan 
livet blev levet i klostrene og hvilke sædvaner og skikke, der 
prægede klosterlivet. 

* 
For Himmerigets Skyld er samtidig en guide til de danske klo-
stre. Med bogen i hånden kan du begive dig på rundtur i den 
danske middelalderhistorie. I Danmark blev der i Middelalderen 
bygget 140 klostre af 12 forskellige ordner. Nogle af klostrene er 
i dag væk, enkelte er ruinparker og flere står tilbage som monu-
mentale bygningsværker. Mange klostre har mistet bygningerne, 
men kirken står tilbage som sogne- eller domkirke. Fælles for 
dem er, at de er et besøg værd. 
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Prolog

“Når klosterporten lukker bag dig, er du omgivet af mennesker, der 
har opgivet alt for at få alt. Hvis klostret er smukt placeret – dybt 
i en skov eller lunt i en dal – eller som ofte i Tyskland placeret ved 
bredden af en sø eller, som mange italienske, på toppen af en bjergt-
inde – ”Benedictus montes amabat” – bør det ikke undre dig. En 
munk kan vælge sin egen sjæls kampplads og ikke ret meget andet.” 

 Peter Schindler

I Antikken og Middelalderen var de største bygningsværker de 
katolske klostre og kirker. Den tids kræfter og økonomi blev i 
vid udstrækning brugt til at bygge huse til ære for Gud og som 
en smuk ramme for de mænd og kvinder, der levede et forbil-
ledligt kristent liv: munke og nonner.

Munke og nonner var i Middelalderen ofte magtfulde men-
nesker med en særlig position i samfundet. En række fremtræ-
dende og betydningsfulde mænd og kvinder brugte klosterlivet 
som afsæt for videnskab, politik, kunst eller magtudøvelse.

* 
Livet i de kristne klostre satte fra det 4. århundrede sit stærke 
præg på udviklingen af den vesteuropæiske kultur. I klostrene 
producerede munke datidens litteratur og udførte undervisning 
og forskning ved at oprette skoler, gymnasier og universiteter. 
Klostrenes have- og landbrug var tidens førende og fungerede 
mange steder som en slags ulandsprojekter, der både udvik-
lede og bespiste et forarmet lokalområde. Munkene bragte nye 
produktionsmetoder, nye fødevarer, nye krydderurter og nye 
lægeplanter med sig rundt i Europa. 

Tidligt forskede munkene i medicin og sygepleje, og de 
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udførte hjernetransplantationer allerede for 1000 år siden. Og 
i en tid, hvor man anså fattigdom som en sygdom, der ikke 
var nogen kur imod, udførte munke og nonner socialt arbejde 
blandt fattige og udstødte. Hvor man grundlagde klostre fulgte 
ofte sociale institutioner som plejehjem, børnehjem og hospita-
ler med. 

* 
Hver ny munke- og nonneorden var influeret af sin tids kunst 
og arkitektur. De hellige mænd og kvinder, der forlod verden, 
kunne ikke forlade deres samtid. Benediktinere og cistercien-
sere byggede i romansk stil, men med yderpunkter som den 
pompøse, veludstyrede klosterkirke i Cluny og cisterciensernes 
beskedne og afdæmpede arkitektur i Fontenay.

Franciskanerne og dominikanerne tilførte hver på sin måde 
lyrik og logik til den gotiske stil. Og manierisme og barokarki-
tektur fandt nye udtryk gennem jesuitternes fantastiske kirker. 

Klostrene udtrykte fortolkninger af Reglen i fin overensstem-
melse med hver epokes skiftende åndelighed og var samtidig 
et arkitektonisk udtryk for en livsstil, hvis væsentligste element 
var en åndelig søgen – en konsekvent spirituel livsform med 
det ideale formål at efterfølge Urmenigheden: Jesus og de 12 
apostle. 

* 
Historien om de vesteuropæiske klostre tog sin spæde begyn-
delse i Mellemøstens ørkener i de første århundreder efter 
Kristus, hvor eneboere begyndte at flytte sammen i bofællesska-
ber og senere etablerede de første egentlige kloster-bebyggelser 
med fælles regelsæt. 

I Vesteuropa byggede man de første katolske klostre i Syd-
frankrig i det 4. og 5. århundrede, og det tog rigtig fart i det 
6. århundrede, hvor italieneren Benedikt af Nurcia skrev sin 
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berømte Regel og grundlagde benediktinerordenen.  De efter-
følgende 1000 år udviklede klosterlivet sig gennem forskellige 
ordenssamfund, der på hver sin måde blev et svar på tidens ånd 
og krav. 

I det 16. århundrede, hvor renæssancen blev indvarslet, 
begyndte modgangen for klosterlivet. I store dele af Tyskland, 
Schweiz, Storbritannien og Skandinavien udslettede Reformatio-
nen klosterlivet. Den ødelæggelse, som Reformation og Oplys-
ningstid satte i gang, fortsatte under Den Franske Revolution og 
blev videreført af kejser Napoleon – specielt i Frankrig, Italien 
og Nordspanien. 

Derfor er mange af Middelalderens klostre blevet jævnet med 
jorden, mens andre har overlevet tidens gnavende tand, og en 
del er blomstret op med nyt liv. Og så er der de ganske få klo-
stre, som La Grand Chartreuse i Frankrig, karteusernes moder-
kloster samt benediktinernes kontemplative klostre, Camaldoli 
og Vallambrosa i Italien, hvor klosterlivet næsten ikke har 
forandret sig siden Middelalderen. 
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1 Et forbilledligt liv

Det spirituelle liv kendes fra mange religioner eller åndelige 
fællesskaber. Samfundet har sine hellige mænd eller kvinder, 
der lever i udkanten af fællesskabet. De kaldes ofte shamaner 
eller medicinmænd, og de fungerer som rådgivere for stammen 
og helbreder gennem asketiske øvelser og kontakt med magter 
hinsides.

Klosterlivet kan betragtes som en livsform, der giver gode 
udviklingsmuligheder for menneskets religiøse behov defineret 
som ”trangen til at føle og virkeliggøre enheden, sammen-
hængen og harmonien mellem sig selv og universet”, som den 
afdøde norske litteraturprofessor, Peter Rokseth formulerede 
det. Nogle mennesker har behov for at leve i denne universelle 
harmoni hver time døgnet rundt. Men det er svært, når man 
lever en normal tilværelse med al dens uro og støj. Klosterlivet 
kan derfor være en naturlig vej til at opnå denne harmoni. Men 
det er ingen let vej. Det kræver koncentration, energi og åndelig 
anstrengelse døgnet rundt.

* 
I Danmark og de øvrige nordiske lande er vi i dag meget kriti-
ske overfor klosterlivet. Reformation og Oplysningstid har efter-
ladt en stærk fordømmelse af munke og nonners livsform. I dag 
er den officielle protestantiske holdning dog ved at ændre sig. 

Martin Luthers afvisning af klosterlivet, som står i den Augs-
burgske trosbekendelse “Confessio Augustana art. 27” henviste 
først og fremmest til praktiske og læremæssige udlægninger, som 
ifølge Luther gjorde klostervæsenet ”de facto”: uantageligt. Artik-
len udelod bevidst tekster fra Det Nye Testamente, som kunne 
have forklaret klosterlivet og forbundet Urkirken med klosterlivet. 
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* 
Indenfor Kristendommen er der en lang tradition for stræben 
efter den fuldkommenhed, Jesus ifølge Mattæus kap. 19 skildrer 
for den rige unge mand med ordene: ”...sælg alt hvad du ejer og 
giv det til de fattige...; og kom så og følg mig”. 

Forudsætningen for denne fuldkommenhed består i to ting. 
For det første man må ikke eje noget. Man skal være fri for 
verdens bindinger. Og for det andet efterfølgelse af Jesus. Dette 
dobbelte krav var fra starten rettet mod individet, men kom 
tidligt til også at indbefatte kravet om et fællesliv i frihed og 
efterfølgelse med forbillede i Urmenigheden: Jesus og de 12 
apostle. 

Urmenigheden opfattede man netop som et samfund af fuld-
komne.

* 
I klosterlivet blev det gjort konkret, hvad man mente med 
frihed fra verdens bindinger og efterfølgelse af Jesus. Frihed for 
verdens bindinger krævede en livslang øvelse, som med det 
græske sportssprogs ord for træning kaldtes askese. Friheden 
blev befæstet og uddybet gennem asketisk disciplin, hvad angik 
sex, mad, tøj, arbejde og søvn. 

Efterfølgelsen, hengivelsen til Gud og livet med Jesus, tog 
konkret form som individuel og kollektiv bøn og fordybelse i 
hellige tekster. 

Munkens eller nonnens bøn, askese, studier og arbejde foregik 
under en eller anden form for sammenhæng med kirken og 
med det omgivende samfund i bredere forstand. 

Ligesom munkene havde brug for kirken, således havde kirken 
også brug for munkene. Til gengæld for det kirken gav dem - 
ord, sakramenter og materiel støtte – modtog den det, munkene 
og nonnerne kunne give frem for andre: Forbøn og et forbilled-
ligt liv.
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* 
Den Regel, som Benedikt af Nurcia skrev i det 6. århundrede, og 
som fortsat fungerer som rettesnor for mange kloster-ordener, 
udgjorde en syntese af erfaring, studium og eftertanke. Bene-
dikt gennemlevede selv tre udformninger af den ene og samme 
grundidé. Først alene som eneboer. Dernæst i et fællesskab efter 
egypteren Pachomius model og til sidst grundlagde han sin 
egen model på Monte Cassino – en model som blev grund-
stammen i det vesteuropæiske klosterliv. 

Reglens overholdelse var for Benedikt ikke målet i sig selv. 
Selv om Reglen var rettet mod praksis, fornemmede man ”teo-
rien” bag ret så klart. Det var troens forvisning om Gudsherre-
dømmet, som dominerede idealet. 

For at være fri blev man munk – for himmerigets skyld.
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2 Ensomhed og fællesskab

”Derefter blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af 
Djævlen. Og da han havde fastet i fyrretyve dage og fyrretyve nætter, 
led han til sidst af sult. Så kom Djævlen til ham og sagde: ”Hvis 
du er Guds søn, så sig at stenene der skal blive til brød”. Men Jesus 
svarede og sagde: ”Der står skrevet: ”Mennesket skal ikke leve af brød 
alene, men af hvert ord som udgår af Guds mund.” Djævlen forsøger 
at overliste Jesus med andre fristelser, men han modstår og siger til 
sidst: ”Vig bort Satan, thi der står skrevet: ”Du skal tilbede Herren 
din Gud og tjene ham alene”. Da forlader Djævlen Jesus, og engle 
kom og tjente ham”. Matt. 4,1

I de første århundreder efter Jesu korsfæstelse var folk overbe-
viste om, at jorden snart gik under. Den fysiske verden var i sin 
daværende form kaos og forvirring og havde øjensynligt ikke 
langt igen. Men gennem dette synlige kaos var den sande og vir-
kelige verden ved at bryde frem. Og det var denne kommende 
verden, det gjaldt om at forberede sig på. 

En af de måder man kunne gøre det på, var ved at leve som 
Jesus, efterfølge Ham og søge Gud. Mange gjorde det ved at 
trække sig væk fra familie, landsby og samfund, vandre ud i 
ørkenen og bosætte sig som eneboere.

* 
Egypteren Antonius (år 251-356) regnes som initiativtager til og 
prototypen på denne nye kristne helt: eneboeren. 

Traditionelt siger man, at klosterlivet blev født den dag, hvor 
Antonius i kirken hørte evangeliet blive læst op og som ved en 
åbenbaring hørte ordene rettet mod sig selv: 
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”Vil du være fuldkommen, da gå bort og sælg alt hvad du ejer og 
del pengene ud til de fattige, så får du en skat i himlene. Og kom 
så og følg mig”. Matt. 19,21

Ordene blev udgangspunkt for al kristent klosterliv. Appellen 
om Jesu efterfølgelse udtrykker noget centralt i Kristendommen 
– dens dobbelte bud: Kaldet om at søge Gud (elske Gud) og 
kærligheden til næsten.

Antonius solgte alt hvad han ejede og begav sig ud i ørkenen 
for at konfrontere sig med djævlen. Antonius’ fristelser i ørke-
nen blev med tiden et elsket tema i skulptur- og billedkunst. 
Ikke mindst fordi det gav kunstnerne rige muligheder for at 
skildre denne verdens ”forbudte” glæder. 

I ørkenen gennemgik Antonius flere faser med fristelser. Først 

Antonius og hans fristelser
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fik djævlen ham til at tænke på det hyggelige borgerlige liv, han 
kunne have levet. Efterfølgende blev Antonius overvældet af ero-
tiske tanker og syner. Og da intet af dette rokkede ham, forsøgte 
djævlen at skræmme ham ved at optræde i alle slags uhyggelige 
og fantastiske skikkelser. Men alt sammen nyttesløst. 

Antonius tilbragte 20 år i ørkenen. Derefter kom der folk ud 
til ham, og han fik hurtigt et stort følge. 

Alexandrias patriak, ærkebisko Athanasius den Store, skrev i 
samtiden en bog om Antonius’ liv.  Athanasius var begejstret 
for det han så og hørte om disse mennesker i ørkenen. For ham 
levede eneboerne det kristne liv fuldt og helt:

”Klostrene i bjergene var som telte fyldt med fromme kor, folk der 
sang salmer, fastede, bad, jublede over håbet om den kommende 
salighed, virkede i kærlighedens tjeneste og var kærlige og enige 
indbyrdes.” 

* 
De første eneboere lagde stor vægt på seksuel afholdenhed. 
Antonius fulgte evangeliets ord om at give afkald på det, han 
ejede. Og for eneboerne blev det en selvfølge, at man kun 
arbejdede for at skaffe sig det minimum, man havde brug for 
til livets ophold. Den personlige fattigdom var altså det andet 
vigtige led i deres livsform. 

Et tredje element var lydigheden overfor deres vejleder. Det er 
et traditionelt element i det gamle lærer/discipel-forhold, som 
her fik en religiøs dimension. Vejlederen kom til at stå i Jesu 
sted, og lydigheden var et nødvendigt led i øvelsen i ydmyghed. 

Eneboerne udviklede hurtigt en fælles ideologi. Jesu efter-
følgelse var det basale. Man fjernede sig fra verden for at følge 
Ham alene og bære korset med Ham. 

Den første spire til et egentligt klosterliv opstod, da ene-bo-
erne begyndte at mødes i et fælles kapel. I begyndelsen blev de 
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boende i hver sin hule eller hytte og lavede kurvefletning eller 
andet småhåndværk. Senere flyttede de sammen i et hus eller på 
et fælles område. Formålet med dette bofællesskab var kontem-
plation, bøn og fælles dyrkelse af Gud.

* 
Den egyptiske eneboer Pachomius var altså ikke den første eller 
den eneste, som grundlagde et kloster, da han i år 320 udvidede 
området omkring sin hytte og opsatte et hegn. Men han udfor-
mede samtidig en regel, en slags husorden, og de eneboere, der 
havde lyst til at følge den, blev budt indenfor. 

Hegnet eller klausuren omkring klostret blev introduceret her. 
Hegnet holdt sammen på fællesskabet, afgrænsede både fysisk 
og symbolsk og skabte samtidig kontrol med ind- og udgang. 

Pachomius og en af hans munke
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”Og hele forsamlingen af dem, der var kommet til troen, havde 
ét hjerte og én sjæl. Ikke en eneste kaldte noget af det, han ejede, 
for sit eget; men alting havde de fælles”. Athanisus den Store

 
I Pachomius’ kloster var alle lige. Ingen havde mere end 

andre, og lydigheden mod samfundets overhoved abbeden, blev 
understreget gennem et højtideligt løfte. Der blev også lagt stor 
vægt på skriftlæsning og meditation. 

Alle munke var lægfolk, og præsten blev hentet fra landsbyen, 
når natgudstjenesterne skulle afholdes. Da Pachomius døde, 
havde han i Egypten oprettet ni munkeklostre med tilsammen 
mere end tusind munke. Hans søster Maria fulgte hans eksem-
pel og dannede to klostre for nonner. 

* 
Omkring år 340 bredte klosterlivet sig til Palæstina, Syrien og 
Tyrkiet. En af missionærerne var Basilios fra Caesarea i Kappa-
dokia, det nuværende Tyrkiet. Han levede først som eneboer, 
derefter blev han præst og biskop. 

Som biskop organiserede Basilios klosterlivet i sit bispe-
dømme. Retningslinierne for dette beskrev han i to tekster, 
som tilsammen var en slags regel. Basilios mente, at mennesket 
fundamentalt set er et socialt væsen, og han gav derfor det 
kristne kald til næstekærlighed en tilsvarende fundamental rolle. 
Et kloster skulle derfor have få beboere, så munkene kunne lære 
hinanden ordentligt at kende. 

For Basilios betød fællesskab, at man indordnede sig under 
helheden og dermed også under abbedens suveræne ledelse. 
Som noget nyt gav Basilios klostret en aktiv social rolle. Mun-
kene skulle arbejde både i og for verden. Og de skulle påtage 
sig sociale opgaver som at drive børnehjem, skoler og alle andre 
opgaver, som kirken på den tid kunne stå for. Derfor fik fysisk 
arbejde en vigtig plads i klosterlivet. 
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* 
Fra det 4. til det 6. århundrede blomstrede det kristne Syrien. 
Men derefter blev landet invaderet af perserne, og de kristne 
klostre blev ødelagt. De syriske klostre, der nåede at blive bygget 
før invasionen, ligger alle langt fra byerne. Klostrene var enten 
mål eller station på vejen for pilgrimsrejser. 

I det nordlige Syrien lå de fleste klostre på vejen til den 
største helligdom, klostret Qal’at Sim’Ôm. I dette kloster levede 
Simeon den ældre i mere end 30 år på toppen af en 18 meter 
høj søjle. 

Simeon opholdt sig først i 20 år i forskellige eremitsamfund 
og klostre i det nordlige Syrien. I år 423 begyndte han at leve på 
en platform på 13-14 kvadratmeter 18 meter oppe i luften. Dér 
tilbragte han resten af sit liv. Efter hans død blev der bygget et 
kloster og kapel på stedet, og midt i de imponerende ruiner kan 
foden af Simeons søjle endnu ses.

Grunden, til at Simeon valgte at leve på denne usædvan-
lige måde, var ønsket om at pilgrimme og turister ikke skulle 
forstyrre ham i hans gudsdyrkelse. Mange mennesker flokkedes 
nemlig om Simeon på grund af hans bøn og vejledning. Det er 
spøgefuldt blevet sagt, at da han opgav håbet om at flygte fra 
verden horisontalt, forsøgte han at flygte fra den vertikalt. 

* 
Det modsatte skete: Endnu flere mennesker kom til ham. Både 
pilgrimme og turister, ja, selv kejsere. Hver eftermiddag var han 
til deres rådighed, underviste, formanede og besvarede spørgs-
mål. Han var fuld af venlighed og medfølelse, og hans samtaler 
og belæringer var præget af praktisk sund fornuft og fri for 
fanatisme. Han blev anledning til, at mange omvendte sig til 
kristendommen. Særligt blandt de arabiske beduiner. Men hans 
ry spredtes også langt uden for Syrien. 

Et typisk syrisk kloster bestod af en mindre kirke og en kara-
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vanserai med opredning og service til pilgrimme samt huse til 
munkene. Et munkeliv i Syrien havde ikke meget plads til et 
roligt, indadvendt liv. 

Munkens liv var spændt ud mellem askese i ensomhed og 
service til pilgrimme. Det var derfor grundlæggende forskelligt 
fra det munkeliv, der udviklede sig i Vesteuropa.

* 
Klosterlivet kom til Europa i slutningen af det 4. århundrede, 
dels via eneboere og dels via små grupper af asketer, som i 
enkelte tilfælde blev støttet af biskopper. 

En af missionærerne for det nye ideal var nordafrikaneren 
Aurelius Augustinus (år 354 - 430). I Cassiciacum ved Milano 
levede han et meditativt liv sammen med en kreds af ligesin-
dede. I år 389 vendte han tilbage til Thagaste i Nordafrika, det 
nuværende Algeriet. To år senere blev han præst i Hippo (Bône) 
og grundlagde et regulært klostersamfund. 

* 

Qal’at Sim’Ôm i Syrien




