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istercienserordenen blev grundlagt i 
1098, da en gruppe munke forlod deres 
kloster i Molesme for at oprette et nyt 

kloster, Novum Monasterium, sydøst for Dijon 
i Frankrig. Stedet hed Cîteaux, og derfra fik or-
denen sit navn. Udbrydergruppen ønskede at 
føre et liv, som levede op til kravene i Benedikt 
af Nurcia’s regel fra slutningen af 500-tallet om 
fattigdom, ydmyghed og kærlighed til Gud, reg-
ler som i 1000-tallet ikke strengt blev efterlevet 
af benediktinerne.1 

Det nye kloster fik så stor succes, at der i lø-
bet af få år kunne anlægges fire datterklostre der-
fra. Det første var La Ferté, som blev grundlagt i 
1113. Det følgende var Pontigny i 1114 og derefter 
fulgte Clairvaux og Morimond i 1115. Disse fem 
klostre blev stammødre for hver sin linje, kaldet 
filiation, som i løbet af middelalderen kom til at 
anlægge klostre over hele Europa.2  

Den første abbed i Clairvaux var Bernard, 
som blev en karismatisk skikkelse i cistercien-
serordenen. Ved hans død i 1153 var der ca. 350 
cistercienserklostre med omkring 10.000 mun-
ke i Europa, og næsten halvdelen af dem hørte 
til Clairvaux-linjen. Et århundrede senere var 
tallene fordoblede.3 Bernard blev helgenkåret 
i 1174.

Carta Caritatis
I begyndelsen af 1100-tallet blev der i Cîteaux 
under abbeden Stefan Harding udfærdiget 
Carta Caritatis – Kærligheden Lov – som angav 
reglerne for livet i ordenens klostre og for rela-
tionen mellem klostrene.4 

I disse regler blev det præciseret, at unifor-

mitas – ensartethed – var et væsentligt element 
i cistercienserordenen.5 I klostrene skulle man 
følge Benedikts Regel, alle klostre skulle have de 
samme liturgiske bøger og sange, moderklostre-
ne skulle hvert år udføre visitation i deres dat-
terklostre og alle abbeder skulle hvert år komme 
til generalkapitel i Cîteaux. Ligeledes blev det 
foreskrevet, at klostrene skulle anlægges fjernt 
fra byer og landsbyer, så intet kunne distrahere 
munkenes liv for at tjene Gud.6

Allerede i Bernards tid som abbed blev der 
opbygget universelle principper for cistercienser-
kirker og -klostre, som skulle være enkle og uden 
unødvendig pynt.

Kunne uniformitas gennemføres?
Det er en overvældende mængde af klostre, 
som tilhørte cistercienserordenen. Var det virke-
lig muligt for ordenen med den store afstand 
til hovedklostrene at etablere og opretholde den 
uniformitas, som var idealet? Giver de eksiste-
rende kilder muligheder for at give noget svar 
herpå? Denne artikel vil forsøge at undersøge 
dette spørgsmål for udvalgte svenske og danske 
klostre med inddragelse af historiske og kultur-
geografiske skriftlige og ikke-skriftlige kilder. 
Hovedvægten vil ligge på klostrene Alvastra ved 
Vättern, Roma på Gotland, Vitskøl i Himmer-
land i Jylland og Sorø på det sydvestlige Sjæl-
land. Klostrene er udvalgt, så de for hvert land 
repræsenterer et stort, velhavende og indflydel-
sesrigt kloster (Alvastra og Sorø) og et mindre, 
men dog velhavende kloster beliggende i udkan-
ten af landet, langt fra magtens centrum (Roma 
og Vitskøl).
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Litteraturen  
om cistercienserordenen
Det ældste værk om cistercienserordenens hi-
storie er Exordium Magnum Cisterciense, som 
er blevet til i slutningen af 1100-tallet og begyn-
delsen af 1200-tallet. Det tilskrives Konrad, som 
oprindelig var munk i Clairvaux. Han blev ab-
bed i cistercienserklostret Eberbach i Tyskland 
lidt nord for Frankfurt i 1221, men døde kort 
derefter. Værket er fundamentalt for studiet af 
cistercienserordenens tidlige historie. Det er 
naturligvis skrevet på latin, men udkom i 2012 

på engelsk under titlen The great Beginning of 
Cîteaux, oversat af Benedicta Ward, Paul Savage 
og E. Rozanne Elder.

Litteraturen om cistercienserordenens histo-
rie er overmåde omfattende. Her omtales kun 
enkelte af de fundamentale generelle værker 
samt værker, som specielt omhandler cistercien-
serne i Danmark og Sverige. De bibliografiske 
oplysninger fremgår af litteraturlisten.

Louis J. Lekais The Cistercians: Ideals and 

figur 1. Cistercienserklostre i Sverige og Danmark. Alle mandsklostre i Sverige var af Clairvaux-linjen. I Dan-
mark var der både klostre af Cîteaux- og Clairvauxlinjen. Kvindeklostrene indgik ikke i filiationerne.
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Reality fra 1977 har siden sin udgivelse haft 
karakter af ”cistercienserordenens officielle hi-
storie” og kan stærkt anbefales som et grundigt 
og velskrevet værk med vægt både på det spiri-
tuelle, kulturelle og økonomiske liv i klostrene. 
Henri Gauds og J.F. Leroux-Dhuys’ Cistercian 
Abbeys. History and Architecture fra 1998 giver 
en let tilgængelig fremstilling på ca. 130 sider om 
ordenens historie og har derefter en nærmere 
gennemgang af 65 europæiske klostre (dog in-
gen fra Skandinavien) med hovedvægten på det 
arkitektoniske. 

Den første samlede oversigt over de svenske 
cistercienserklostres historie, Cistercieordenen 
og dens klostre i Norden. II Sveriges klostre er 
skrevet af den danske katolske præst Edward 
Ortved og udgivet i 1933 et par år efter Ortveds 
død. Bogen bygger på en imponerende forsk-
ningsindsats. Ortved har været igennem alle be-
varede middelalderdokumenter fra de 14 klostre, 
men på en række punkter er bogen i dag na-
turligvis forældet, idet der er sket meget på det 
arkæologiske område siden da. Ingrid Swartling 
foretog i 1960’erne en række arkæologiske un-
dersøgelser af Alvastra Kloster, Nydala Kloster 
og Roma Kloster. Hendes undersøgelser ligger 
til grund for de udgravninger, som i nyere tid er 
foretaget de forskellige steder. The Cistercians 
in Scandinavia fra 1992 af James France giver 
en god indsigt i cistercienserne i både Sverige, 
Danmark og Norge.

I nyere tid er gennemført en række viden-
skabelige undersøgelser ved svenske klostre. Her 
skal blot nævnes Fokus Vreta Kloster fra 2010, 
Munkar och magnater vid Vättern fra 2012 
og Roma Kloster och cistercienserna, udgivet i 
2016. 

I 2019 udkom Bente Thomsens og Kaj Mad-
sens Sveriges cistercienserklostre, som giver en 
gennemgang af alle de svenske cistercienserklo-
stre med inddragelse af den nyeste forskning om 
lokaliteterne.

De danske cistercienserklostre har i mange år 
været velbeskrevne. Vilh. Lorenzen undersøgte 
fra 1912 til 1941 alle de danske klostres bygnings-
historie. Bindet om cistercienserordenen udkom 
som det sidste i rækken i 1941. Et nyt grund-
værk om de danske klostre udkom i 2013. Det er 

Hans Krongaard Kristensens Klostre i det mid-
delalderlige Danmark. Men derudover findes 
der om de enkelte klostre en lang række mono-
grafier, som det er for omfattende at nævne her.

Cistercienserordenen  
i Skandinavien
Cistercienserordenen, og særlig Clairvaux-filiati-
onen, kom til at få stor betydning i det middel-
alderlige Sverige og Danmark. 

Ordenen kom til Sverige i 1143, da klostrene i 
Alvastra og Nydala blev grundlagt. I Sverige blev 
der i alt anlagt 14 cistercienserklostre, hvoraf 
de seks var mandsklostre og de otte kvindeklo-
stre. Mandsklostrene var alle af Clairvaux-linjen. 
Kvindeklostrene indgik ikke i filiationerne og 
havde mere lokal baggrund. De vil derfor ikke 
blive nærmere behandlet i denne artikel.

Det første cistercienserkloster i Danmark 
blev etableret i Herrevad i Skåne i 1144. Det var 
af Cîteaux-linjen. Fra Herrevad blev grundlagt 
Tvis, Holme (Brahetrolleborg) og Løgum. Es-
rum var det første kloster af Clairvaux-linjen i 
det nuværende Danmark, grundlagt i 1151. Fra 
Esrum stammer Vitskøl, Øm og Sorø, og fra det 
sidstnævnte Ås Kloster i Halland og Knardrup 
vest for København. Esrum Kloster var yderlige-
re moderkloster for Eldena i udkanten af Greifs-
wald og Kołbacz i Pommern (i det nuværende 
Polen). I Danmark var der endvidere to kvinde-
klostre i ordenen. De svenske og danske klostres 
beliggenhed fremgår af figur 1.

Kildematerialet
En nødvendig betingelse for at foretage en sam-
menligning mellem klostrene er, at der foreligger 
så omfattende et kildemateriale, at det rækker til 
at drage konklusioner, som ikke er det rene gæt-
teri. Perioden fra klostrenes grundlæggelse midt i 
1100-tallet og frem til deres nedlæggelse i forbin-
delse med Reformationen er på over 400 år, og 
kildedækningen for de enkelte klostre er meget 
forskellig. Alle klostre havde et skriptorium, hvor 
der blev udfærdiget både gejstlige og verdslige 
manuskripter, men mængden af bevarede doku-
menter fra de enkelte klostre varierer stærkt.7
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Skriftlige kilder
Stifterdokumenter og privilegiebreve er bevaret 
for en række af klostrene. De oplyser om de 
privilegier, klostret har fået, nævner den ejen-
dom, der er skænket til klostrets underhold og 
er forsynede med pavens bekræftelse. Langt fra 
alle stifterdokumenter er bevaret. Det er jo i sa-
gens natur meget gamle dokumenter, som kan 
være gået til på mange forskellige måder, men 
en række af dem kendes på baggrund af omtale 
i yngre kilder.

Langt størstedelen af de bevarede skrift-
lige kilder handler om transaktioner med fast 
ejendom. Det drejer sig om gaver, som blev 
skænket af personer, som ønskede at indtræde 
i klostret og tog deres arvepart med sig. Nogle 
skænkede gaver for at blive begravet i klostrets 
jord, og andre gav gaver til klostret for at holde 
sjælemesser, hvor der blev bedt for de pågæl-
dende personer og deres familier. Størstepar-
ten af disse dokumenter er regelrette juridiske 
dokumenter, som ikke tyder på nogen uregel-
mæssigheder i forholdet mellem ordenen og de 
lokale klostre.

Privilegier til fiskevand og møller omtales i et 
antal dokumenter som omstridte, men sagerne 
handlede normalt om stridigheder mellem det 
lokale kloster og kongemagten eller de lokale 
stormænd, eventuelt også mellem to klostre af 
forskellig orden.

I nogle klostre blev der allerede i middelalde-
ren skrevet jordebøger, som kan give et billede 
af den ejendom, som klostret erhvervede sig ved 
oprettelsen eller kom i besiddelse af igennem 
middelalderen. Disse kilder er komplicerede at 
arbejde med og kræver et gedigent kendskab til 
agrarhistorie for at kunne tolkes. Et eksempel 
herpå er Christian Lovéns Vårfruberga kloster, 
1200-talsjordeboken och godspolitiken, udgivet 
i 2017. Men det er fra de færreste klostre, der er 
bevaret jordebøger. En jordebog kan også være 
gået tabt, men være kendt fra senere afskrifter.

I mange klostre blev der lavet en godsop-
gørelse efter Reformationen i forbindelse med 
klostrenes nedlæggelse og overgang til kronens 
eje. Mange af disse inventarier er bevarede i 
rigsarkiverne, nogle også udgivet i trykt form. 
Det er ganske pålidelige oplysninger, der stam-

mer herfra, men de beskriver en situation fra 
begyndelsen af 1500-tallet. Det er metodisk set 
problematisk at slutte tilbage i tid fra en kilde, 
så det skal gøres med alle mulige forbehold, hvis 
man på denne baggrund vil udlede noget om 
1300- eller 1400-tallet.

Der er ganske få dokumenter, som kan be-
lyse stridigheder internt i ordenen. Om det skyl-
des, at sådanne dokumenter er gået til eller be-
vidst er ødelagt, eller om stridigheder er blevet 
bilagt ad mundtlig vej er umuligt at vide. Dag-
ligdagen i klostrene er heller ikke belyst udover 
i den normative kilde, som Benedikts Regel er. 
Hvorvidt alle beboere lige nidkært har opfyldt 
reglerne, ved vi ikke, ligesom man aldrig har ført 
optegnelser over, hvem der beboede klostrene 
og hvilke funktioner de enkelte beboere havde. 
Enkelte abbeder og priorer kendes, fordi de har 
været med til at undertegne dokumenter, enten 
som parthavere eller som vidner. En grundig do-
kumentation af beboere og funktioner er noget, 
der hører en senere tid til.

Ikke-skriftlige kilder
Et kloster var både en gejstlig og en verdslig 
institution. Som gejstlig institution kunne den 
holde sjælemesser og gå i forbøn for personer, 
som havde skænket klostret gaver. Som verds-
lig institution var klostrene store godsbesiddere, 
som havde fæstebønder og foretog køb og salg 
af primært landbrugsprodukter. Såfremt der skal 
gives en fyldestgørende beskrivelse af et kloster, 
er det nødvendigt at inddrage både arkitekto-
niske, bebyggelsesgeografiske og geomorfologi-
ske/geologiske forhold.

Allerede i første halvdel af 1100-tallet udvik-
lede cistercienserordenen en model for kloster-
kirke og klosteranlæg, som fik stor udbredelse 
i Europa. Det er den såkaldte Fontenaymodel, 
(se figur 3) hvis udbredelse i Sverige og Danmark 
derfor er relevant at undersøge. Klosterkirken i 
Fontenay er korsformet  med et kvadratisk kor, 
et étskibet tværskib og et treskibet langskib med 
højt midtskib og lavere sideskibe. Hovedkoret, 
som ligger i forlængelse af hovedskibet, har en 
plant afsluttet væg mod øst. Langs østsiden af 
tværskibet er der i alt fire små sidekapeller, to 
på hver side af hovedkoret. 
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I det fuldt udbyggede klosteranlæg, clausura-
en, er der tre klosterbygninger sammenbygget 
med kirken. Som oftest udgør kirken nordfløjen 
i det samlede anlæg. De tre andre fløje følger 
også et fast modul, hvor østfløjen er munkenes 
fløj, som rummer kapitelsalen, klostrets fornem-
ste rum næst efter kirken. I sydfløjen findes re-
fektorium og køkken, mens vestfløjen anvendes 
af lægbrødrene og bruges til opbevaring. Alt var 
præget af enkelhed og askese, der måtte ikke 
være nogen unødig pynt.

Grangier (grangia betyder på dansk kornma-
gasin eller ladegård) er et af de bebyggelsesele-
menter, som klostrene oprettede. Det var store 
gårde, som blev drevet af lægbrødre, muligvis 
også med hjælp af lejet arbejdskraft. I løbet af 
1200-tallet faldt antallet af ladegårde af årsager, 
som ikke kan fastlægges helt sikkert. Den ene 
hovedforklaring er det mindskede antal læg-
brødre, som betød, at de ikke udgjorde tilstræk-
kelig arbejdskraft til at drive gårdene. Den anden 
hovedforklaring er, at ordenen i 1215 mistede 
tiendefriheden på den jord, den selv dyrkede.8 
Derfor var der ingen økonomisk fordel ved at 
dyrke jorden i grangiedrift. Der findes i Norden 
ingen opgørelser over antallet af lægbrødre, så 
teorien kan ikke afprøves på den måde. Men 
nogle steder er der bevaret store landbrug på de 
lokaliteter, hvor grangierne lå. Andre steder indi-
cerer stednavnene, at der på dette sted tidligere 
har været en grangie.

Kirkerne ved mandsklostrene var kun bereg-
net for klostrets beboere. Den lokale befolkning 
var derfor henvist til at benytte sognekirkerne 
i områderne omkring klostrene. Strengt taget 
måtte klostrene ifølge ordenens regler ikke eje 
sognekirker, men det gjorde de alligevel i ret 
stort omfang og havde dermed patronatsret 
over kirkerne, så de bestemte, hver der skulle 
indsættes som præster i kirkerne. Mange steder 
ses påfaldende ligheder i byggestil og byggede-
taljer mellem klosterkirkerne og sognekirkerne. 
Ved kvindeklostrene var kirkerne normalt både 
kirke for nonnerne og sognekirke for de lokale 
beboere. Kirken var blot delt op, så den lokale 
menighed ikke kunne se nonnerne i kirken.

Vandmøller er tilsvarende elementer, som 
kan være med til at beskrive et områdes historie. 

Møllernes beliggenhed er normalt meget stabil 
gennem flere hundrede år, og det har været vitalt 
for både klostre, stormænd og bønder at have 
adgang til gode møllefaciliteter, så store mæng-
der korn kunne males. Derfor ses der regelmæs-
sigt stridigheder om rettigheder til vandløb, som 
gav gode muligheder for mølledrift og fiskeri.

Stednavne er normalt gode bebyggelsesgeo-
grafiske kilder. Navne på landsbyer og marker 
er ofte bevaret fra tidlig middelalder, så selv 
om der senere er sket store ændringer i land-
skabet, kan stednavnene give en god indikation 
på klostrenes indflydelse tidligere. Et navn som 
klostervang, som kendes fra flere forskellige lo-
kaliteter, er et godt eksempel herpå.

Hvad kan der udledes om de 
enkelte klostre?
I den følgende tekst vil de fire klostre Alvastra, 
Roma, Vitskøl og Sorø blive gennemgået med 
henblik på at undersøge, om de i forbindelse 
med stiftelse og drift i praksis levede op til cis-
terciensernes regler.

Alvastra Kloster
Alvastra Kloster blev grundlagt i 1143, samme år 
som Nydala, men Alvastra regnes som hovedklo-
stret blandt de svenske cistercienserklostre. Det 
var kong Sverker den Ældre og hans dronning 
Ulvhild Håkonsdatter, som stod bag oprettelsen 
af klostret. Stiftelsesdokumentet er ikke bevaret, 
men grundlæggelsen omtales i Exordium mag-
num Cisterciense, som er skrevet omkring år 
1200.9 

Alvastras lokalisering lever kun delvist op 
til cisterciensernes regel, som den er beskrevet 
i Exordium Parvum. Klostret blev placeret ved 
foden af bjergmassivet Omberg. Der var masser 
af skov, og der var både åløb, som kunne sikre 
mølledrift og den store sejlbare sø Vättern, som 
kunne sikre fiskeri og transport. Stifterne har 
ganske givet vidst, at der lige nord for Omberg 
ved Borgholm fandtes en stor formation af en 
kalksten, som var velegnet til byggeri. Materia-
lerne kunne nemt sejles ad Vättern til Alvastra, 
hvor der ikke var voldsomt langt fra søbredden 
til klostrets placering. Men lokaliteten lå ikke 
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fjernt fra menneskers færden, som den ideelt set 
skulle ifølge ordenens regler10. Området havde 
været beboet siden jernalderen, men den valgte 
placering har gjort det nemmere for klostrets 
stiftere at forsyne det med landbrugsjord, så 
klostrets beboere ikke skulle begynde helt for-
fra med at opdyrke jord, som kunne sikre det 
daglige brød.

I Riksarkivet er bevaret omkring 300 doku-
menter, som vedrører klostret i Alvastra. Langt 
størstedelen af dem drejer sig om transaktioner 
med fast ejendom og diverse privilegier, klostret 
havde, f.ex. fiskerettigheder og møllepladser. 
Derudover er en stor gruppe dokumenter kvit-
teringer for beløb, som skulle overføres til Clair-

vaux. Alt dette svarer helt til normal klosterdrift.
Kun enkelte begivenheder synes ikke at være 

i overensstemmelse med ordensreglerne. I 1217 
havde nogle munke sammensvoret sig mod de-
res abbed og var derfor blevet sendt til Clair-
vaux.11 Hvad årsagen og løsningen var oplyses 
ikke. I 1381 modsatte abbed Mathias Knopp sig, 
at den udsendte visitator fra Clairvaux fik ad-
gang til at udføre sin opgave. Det kostede Ma-
thias Knopp abbedposten.12 I 1465 bad en præst 
og munk i Alvastra om at blive forflyttet til et an-
det kloster, men misbrugte tilladelsen og rejste i 
stedet verden rundt og til Rom, som det hedder 
i dokumentet. For denne ulydighed blev han for-
ståeligt nok ekskommunikeret.13 Endelig var en 

figur 2. Alvastra Kloster. I forgrunden kapitelsalen, i baggrunden ruinerne af klosterkirken. Munkene havde 
deres sovesal over kapitelsalen. En rest af sovesalens gulv ses midt i billedet.
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figur 3. Til venstre grundplan af klosterkirken i Fon-
tenay. Hovedalteret og de fire sidealtre er mod øst 
plant afsluttet. Det var et karakteristisk træk ved cis-
terciensernes kirker. Til højre grundplan af kirken i 
Alvastra Kloster.

figur 4. Idealplan for det firfløjede anlæg i et cister-
cienserkloster.
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præst fra Alvastra i 1523 involveret i et slagsmål, 
som førte til døden for abbeden fra Alvastra. 
Sagen er højst besynderlig, men ikke nærmere 
beskrevet og foregår jo også på et tidspunkt så 
tæt på Reformationen, at meget har været ved 
at gå i opløsning.14

Bygningsanlægget i Alvastra levede i meget 
høj grad op til idealplanen for et cistercienser-
kloster i følge det bernardinske princip. Kirken 
er sandsynligvis udmålt med anvendelse af et da-
tidigt fransk mål for længde, en fod, pied de roi, 
som var på 327 mm og som også blev anvendt i 
Fontenay. Det betyder, at munkene fra Frankrig i 
1143 må have medbragt en målestok, som havde 
dette mål.15

Alvastra Kloster ligger i dag som en ruin, 
men en velbeskrevet ruin, som gør det nemt at 
forstå klostrets grundplan, som tydeligvis hviler 
på idealplanen vist på fig. 4.16 Nord for kloster-
anlægget har der været tre fiskedamme, hvor der 
kunne opdrættes fisk til forplejningen i klostret. 

En særlig detalje fra Alvastra, nemlig skrå-
kantsokler, er karakteristisk for cisterciensernes 
kirker og findes også på andre bygninger med 
tilknytning til klostret, f.ex. Sverkerskapellet, 
som ligger ved bredden af Vättern lige nord for 
Ålebäcken. Ved Ålebäckens udløb var der alle-
rede i middelalderen en mølle. De bygninger, 
der i dag ligger på stedet, har dog ikke noget 
med middelalderen at gøre.

Alvastra Kloster har også haft grangier, men 
kildematerialet vedrørende grangierne er så 
sparsomt, at det ikke kan bidrage til at belyse, 
om klostret i forbindelse med grangierne, de-
res drift og deres afvikling fulgte det sædvanlige 

cisterciensermønster. En samlet oversigt over 
klostrets gods blev først lavet i forbindelse med 
Reformationen, da klostret blev nedlagt. På det 
tidspunkt ejede klostret 224 gårde, så det har væ-
ret en helt dominerende godsbesidder primært 
i Östergötland, men også betydelig i Västergöt-
land.17

Til gengæld er der i klostrets omegn en 
række kirker, som helt tydeligt viser relation til 
klostret. Blandt dem kan nævnes Heda Kirke, 
Rögslösa Kirke og Örberga Kirke. Sandsynligt er 
det, at bønder fra egnen har været med til bygge-
arbejde på klostret og ved sognekirkerne. Der er 
brugt den samme kalksten, nogle af kirkerne har 
lige afsluttet kor og flere steder er der anvendt 
skråkantsokler ligesom på Alvastra.

figur 5. Det såkaldte Sverkerskapel, som formo-
dentlig har været en produktionsbygning, hørte un-
der Alvastra Kloster og lå tæt ved Vättern. Det har 
de karakteristiske skråkantsokler, som også ses på 
mange andre bygninger med tilknytning til klostret.

figur 6. Heda Kirke ca. 4 km øst for Alvastra har en 
række bygningstræk, som tydeligt viser påvirkningen 
fra Alvastra, bl.a. skråkantsokler. Det korsformede 
vindue kendes fra Alvastra Kloster, men også fra 
Roma Kloster og flere kirker på Gotland.
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Roma Kloster
Klostret på Gotland blev grundlagt i 1164 som 
datterkloster af Nydala i Småland. Stiftelses-
dokumentet er ikke bevaret, så det vides ikke, 
hvem der stod bag oprettelsen af klostret, men 
en mulighed er det gotlandske alting. Klostret 
blev lagt midt på øen ved lokaliteterne Ruma 
og Halle, og stednavnet Ruma blev med tiden 
latiniseret til Roma. Beliggenheden lever ikke op 
til idealet om fjernt fra menneskers færden. Der 
var en handelsplads i nærheden, altinget mødtes 
der, og egnen var landbrugsmæssigt opdyrket.

Man kommer ikke langt med de skriftlige 
kilder for Roma Klosters vedkommende. Riksar-
kivet har kun 25 dokumenter fra klostret, så et 
stort antal må være gået tabt. Ifølge Den guthi-
landiske Cronica fra 1633 skulle de være brændt 
allerede i 1530.18 Til sammenligning menes klo-
strets bibliotek at have været på omkring 2000 
bind, som dog næppe alle har været fremstillet i 

klostret. Det betyder, at ejendomstransaktioner, 
gaver, privilegier og eventuelle stridigheder kun i 
meget begrænset omfang lader sig belyse.

Efter Reformationen gik det meget hurtigt 
hårdt ud over klosterbygningerne, så der i dag 
kun findes ruiner af kirken samt fundaments-
rester af de tre klosterfløje at se. Hele kloster-
anlægget er heller ikke udgravet, men det 
fremgår, at det i store træk var bygget efter 
Fontenay-princippet. På et enkelt punkt er der 
dog en lille afvigelse: de fire små østkapeller 
i kirkens tværskib har ikke plane, men svagt 
krumme østvægge.19 Det er et ganske usædvan-
ligt fænomen, men inspirationen kan stamme 
fra Linköpings første domkirke fra 1100-tallet 
og hænge sammen med, at Biskop Gisle fra 
Linköping var stifter af Ny dala Kloster, som var 
Romas moderkloster.

Ved Roma Kloster var der seks fiskedamme, 
hvoraf de fire nu er helt vokset til. Tæt på klo-

figur 7. Ruinerne af Roma Klosterkirke set fra sydøst. Østgavlen er stærkt ombygget i forbindelse med kirke-
rummets indretning til landbrugsbygning.
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stret ligger et stenhus, som har været en del af et 
mølleanlæg, som hørte under klostret.

Oplysninger om Roma Klosters ejendomsfor-
hold stammer fra kilder fra midten af 1600-tal-
let, og for dem gælder de tidligere omtalte me-
todiske problemer med at slutte tilbage i tid. 
Forudsat at der ikke er sket store ændringer i 
ejendomsstrukturen i de første 100 år efter Re-
formationen, var godset på Gotland koncentre-
ret midt på øen i nærheden af klostret. Der var 
7 store gårde, som kan have været drevet som 
grangier. På Ølands nordlige del havde klostret 
omkring 25 ejendomme, og her vidner stednav-

ne som Dödevi, Munkegard og Muncketorp om 
klostrets tilstedeværelse. En meget vigtig besid-
delse for Roma var godset Kolk i Estland, ca. 40 
km nordøst for Reval (Tallinn). Det var drevet af 
lægbrødre, selv om dette strengt taget ikke var 
i overensstemmelse med ordenens regler. Salg 
af korn og tømmer fra Kolk var en væsentlig 
forklaring på Romas gode økonomiske position.

Flere af Gotlands kirker er tydeligvis arkitek-
tonisk set inspirerede af klostret. 

 I Gerum Kirke er der en spidsbuet portal 
med skulpterede kapitælbånd, som minder me-
get om portalen i Roma, men også i kirkerne i 
Hedeby og Bunge er der tydelig inspiration fra 
Roma. Det korsformede vindue i Roma genfin-
des i Akebäck kirke, men samme type vindue ses 
også i cistercienserbyggeri på fastlandet, f.ex. i 
Heda Kirke ved Alvastra og i kvindeklostret i 
Vreta.20 

Klostret forfaldt meget hurtigt efter Refor-
mationen, men omkring 1730 blev byggeriet af 
den nuværende kongsgård sat i gang. Ved den 
lejlighed genbrugte man flere bygningsdele fra 
det tidligere kloster, bl.a. indgangsportalen og 
et karakteristisk korsformet vindue.

figur 8. Kort 
over Öland fra 
1677. I området 
omkring Högby 
ses adskillige 
stednavne, som 
vidner om 
Roma Klosters 
besiddelser på 
øen. kilde: 
Lantmäteriet.

figur 9. Det korsformede vindue har oprindelig sid-
det på et ukendt sted i Roma Kloster, men blev flyttet 
til kongsgården, da denne blev bygget.
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været sendt til Varnhem for at oprette et klo-
ster der. De følte sig så chikaneret af de lokale 
magthavere i Varnhem, at de besluttede at rejse 
tilbage til Clairvaux. På vej hjem deltog de i et 
kirkemøde i Roskilde, og her fik de tilbudet om 
i stedet at befolke klostret i Vitskøl, hvilket de 
takkede ja til. Begivenhederne er beskrevet i et 
skrift, Narratiuncula de Fundatione Monasterij 
Vitæscholæ in Cimbria, som kendes i en afskrift 
fra 1600-tallet.22 Ifølge dette skridt vendte også 
nogle af munkene senere tilbage til Varnhem, 
men der vides intet sikkert om senere forbindel-
ser mellem Vitskøl og Varnhem.

Egnen omkring Vitskøl var relativt tyndt be-
folket, men dog ikke ganske øde. Klostret blev 
lagt ved den befærdede vej fra Viborg til Ag-
gersund, og der var gode sejladsmuligheder på 
Limfjorden lige ved klostret, ligesom der var åer, 
som kunne levere kraft til vandmøller.

Der er bevaret mange skriftlige kilder fra 
Vitskøl Kloster, så dets historie er ret godt be-

Vitskøl Kloster
Vitskøl Kloster blev oprettet i 1158 som det før-
ste datterkloster af Esrum Kloster, som selv var 
blevet grundlagt i 1151. Stifteren var kong Val-
demar 1., som ville markere sin sejr over sine 
konkurrenter om tronen ved at etablere et nyt 
kloster. Stiftelsesbrevet kendes fra en afskrift i 
Vitskølbogen fra 1499.21 Klostret blev placeret 
i landsbyen Vitskøl i Himmerland tæt ved Lim-
fjorden og klostrets navn blev latiniseret til Vitae 
Schola. Meget belejligt kunne man befolke klo-
stret med en flok Clairvaux-munke, som havde 

figur 10. Vitskøl Kloster set mod nordøst. Luftfoto 2009. foto: Lis Helles Olesen, Holstebro Museum.

figur 11. Vitskøl Klosters gods fra 1157 til slutningen 
af middelalderen. Opgørelsen bygger på skriftlige 
optegnelser fra de respektive tidspunkter og på jor-
debogen 1552.
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lyst. Det kan man i høj grad takke klostrets 
næstsidste abbed Henrik Tornekrands for. Han 
lod i 1400 alle klostrets dokumenter afskrive i 
Vit skølbogen, og derfor vides der meget om ga-
ver til klostret, privilegier og stridigheder, pri-
mært med bispestolen i Viborg.23 Efter Refor-
mationen, som forberedelse til kongemagtens 
overtagelse af stedet, fik den sidste abbed i 1552 
udfærdiget en jordebog over klostrets gods, så 
klostrets ejendomsmæssige position i slut  ningen  
af middelalderen er ligeledes vel belyst Det 
fremgår heraf, at Vitskøl Kloster var en helt do-
minerende godsbesidder i den vestlige del af 
Himmerland, men også ejede meget gods langs 
det smalle stykke af Limfjorden fra Aggersund 
til Hals og i den sydøstlige del af Vendsyssel. 
Sin besiddelse på Læsø måtte klostret i 1320 
afstå til bispen i Viborg efter mere end 100 års 
stridigheder derom.

Der er kun sparsomme ruiner tilbage af klo-
sterkirken i Vitskøl, og de øvrige fløje har væ-
ret udsat for store ombygninger. Østfløjen og 
vestfløjen eksistererer dog endnu og bruges til 
kursusvirksomhed. Sydfløjen er revet ned inden 
1573, fra hvilket år der findes en bygningsbeskri-
velse, hvor fløjen ikke omtales.

Kirken har tilsyneladende oprindelig været 
tænkt at skulle følge Fontenaymodellen, men 
da hovedkoret og den sydlige korsarm med de 
plane afslutninger mod øst var bygget, blev der 
ændret byggeplaner, således at der blev lavet en 
prægtig koromgang med ni små sidealdre, hver 
forsynet med en halvrund apside.24 Den nordli-
ge korsarm blev først færdigbygget senere. Lang-
skibet blev kun bygget to fag langt, hvilket må 
have været tilstrækkeligt til at rumme klostrets 
lægbrødre.

Vitskøl ejede mange grangier, og der er i 
landskabet adskillige spor af dem. Ganske tæt 
ved klostret ligger landsbyerne Overlade (tid-
ligere Nørrelade) og Sønderlade, som begge 
er tidligere grangier. På øen Livø har været en 
grangie, og de store gårde Krastrup og Vår har 
oprindelig været grangier. I Hals ved Kattegat 
blev en grangie omtalt i 1252. Dens funktion kan 
oplagt være fiskeri. Stednavne som Munksjørup 
og Munkgårdsvej vidner også om klostrets do-
minans.

Hvad angår sognekirker blev cistercienserreg-
len på ingen måde overholdt af Vitskøl Kloster. 
Det kan hænge sammen med, at det var svært 
at skaffe præster. Munkene fungerede ikke selv 
som præster i sognekirkerne, men klostret fik til-
ladelse til at ansætte en vicarius. Dermed kunne 
det påtage sig ansvaret for kirken samt oppe-
bære de indtægter, som biskoppen ellers skulle 
have. Vitskøl fik på den måde overdraget kir-
kerne i Nørre Sundby, Hals, Hvorup, Strandby, 
Malle, Kornum, Løgsted og den nu forsvundne 
Åle Kirke. Derudover havde klostret et kapel i 
Byrum på Læsø. Ingen af kirkerne blev dog byg-
get af tegl som klostret. Byggematerialet var kva-
dersten af granit, som der var gode muligheder 
for at finde i landsdelen.25 

Sorø Kloster
Cistercienserklostret i Sorø blev grundlagt i 1161 
af biskop Absalon fra Roskilde, men allerede fra 
1141 havde der på stedet været et benediktiner-
kloster grundlagt af den velhavende Hvideslægt 
på Vestsjælland, til hvilken biskop Absalon også 
hørte. Absalon var i 1158 blevet biskop i Ros-
kilde efter 10 års studier i Paris. På det tidspunkt 
var klostret i Sorø i økonomiske vanskeligheder, 
men Absalon skænkede klostret store gaver og 
hidkaldte munke fra Esrum til at befolke det. 
Absalon blev selv begravet i klosterkirken efter 
sin død i 1201.

Klostrets lokalitet var således valgt på for-
hånd. Det lå på en ø, omgivet af søer, vandløb 
og skov, men ikke på noget ubefærdet sted.

Sorø Klosters historie er usædvanligt vel be-
lagt med skriftlige kilder. Klostrets munke var 
flittige med at udarbejde dokumenter vedrøren-
de klostrets transaktioner, og en stor del af disse 
er bevaret enten i original eller tidlige afskrifter. 
Der findes pavelige privilegiebreve fra 1181 og 
1186 samt Absalons gavebrev til klostret fra mel-
lem 1186 og 1197.26 Takket være disse er klostrets 
ejendomshistorie særdeles godt belyst. Hvide-
familien blev ved med at være givere, men der 
var mange andre jordbesiddere igennem mid-
delalderen, som skænkede klostret gods mod at 
få begravelse og/eller del i frelse. Stridigheder 
fylder ikke meget i kildematerialet. Ved Refor-
mationen var klostret overmåde rigt. Det ejede 
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omkring 625 fæstegårde, hvilket var dobbelt så 
mange som dets moderkloster Esrum.27

Takket være P. H. Resens Atlas Danicus fra 
ca. 1655 kendes hele klosteranlægget, som var på 
omkring 7 ha.28 Klosterkirken, lidt af østfløjen, 
brønden og klosterporten er det eneste, der er 
tilbage af de middelalderlige bygninger. Kloster-
bygningerne, som efter Reformationen blev om-
dannet til skolen Sorø Akademi, gik til grunde 
ved en brand i 1813.

Sorø Klosterkirke er et typisk cistercienser-
byggeri af Fontenaytypen. Kirken er bygget af 
teglsten, og den eneste udsmykning på yder-
murene er de detaljer, som kunne laves med 
teglsten. Kirken fungerede i middelalderen som 
begravelseskirke for Hvideslægten og i nogle år 
i 1400-tallet også for den danske del af konge-
familien.

Det fremgår af jordebøgerne, at Sorø Kloster 

ejede flere grangier og administrerede dem ved 
handler og mageskifter, så de fik så gunstig en 
beliggenhed for klostret som muligt. I 1181 havde 
klostret to grangier: Lynge syd for Sorø og As-
serbo i Nordsjælland. I 1186 var der kommet tre 
mere til: Gudum nær Slagelse, Undløse nær Mer-
løse og Slagelsebo lige øst for Sorø. Her eksiste-
rer fortsat en stor gård, som i dag hedder Store 
Ladegård. I løbet af de næste tolv år erhvervede 
klostret yderligere fire: Munke Bjergby, Vejleby 
ved Isefjorden, Munke Egby ved Køge samt 
Tvååker i Halland. Hermed var antallet oppe på 
ni. Herefter går der 50 år, inden grangierne om-
tales på ny. Da var antallet oppe på 10, men bag 
tallet lå flere transaktioner. Klostret havde skilt 
sig af med nogle af de mest uhensigtsmæssigt 
beliggende, men til gengæld erhvervet sig nogle 
andre.29 Senere skete der det samme for Sorø 
som for andre klostre: Grangierne blev i vidt 

figur 12. Sorø Kloster i 1600-tallet ifølge Resens Atlas Danicus fra ca. 1655. Kortet anses for at give en 
troværdig fremstilling af det senmiddelalderlige klosteranlæg.
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omfang omdannet til bøndergårde, som blev fæ-
stegårde under klostret.

Sorø Kloster blev ejer af i alt otte sognekir-
ker, selv om det strengt taget stred mod reg-
lerne. Den fjerneste lå i Tvååker i Halland, hvor 
der i forvejen lå en grangie, de øvrige lå på eg-
nen omkring klostret i de landsbyer, hvor klo-
stret ejede meget gods. Flere af kirkerne repræ-
senterer fornem kirkearkitektur, og blandt dem 
er den eneste bevarede rundkirke på Sjælland, 
nemlig Bjernede Kirke nordøst for Sorø.

Det samlede billede
En sammenligning af de to svenske og to danske 
cistercienserklostre af Clairvaux-linjen viser, at 
cistercienserordenen har været så tæt sammen-
bundet, at det i meget høj grad er lykkedes at 
gennemføre uniformitas. Lighederne slår mar-

kant igennem i byggestil, i opbygning af gods-
struktur og påvirkning af omgivelserne bebyggel-
sesgeografisk. Når der har været stridigheder af 
forskellig art, lader det til, at ordenen havde et 
apparat til at håndtere dem. 

Det er næsten sådan, at afvigelserne fra uni-
formitas også er af ensartet karakter.  Lokalise-
ringen af klostrene lever ikke op til idealforskrif-
ten, grangiernes mængde og driftsform kunne 
nok diskuteres og de mange sognekirker under 
klostrene var heller ikke helt efter bogen. At 
nogle klostre valgte at afvige fra den bernardin-
ske byggestil skyldes en inspiration fra Frankrig. 
Der har nok været en virkelighed, det har været 
nødvendigt at tage hensyn til.

Et overblik over de øvrige skandinaviske 
mandsklostre af Clairvaux-linjen viser, at der 
findes tilsvarende regelmæssighed og afvigelser. 
Men billedet holder ikke, hvis man ser andre 

figur 13. Sorø Klosterkirke set fra sydøst.
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steder hen. Esrums datterkloster i Kołbacz nær 
Szczecin i det nuværende Polen er et eksempel 
på et kloster, som adskiller sig på mange måder, 
både i byggestil, godsetablering og i forhold til 
omgivelserne. Hvordan forholdene er i det øvri-
ge Europa ville kræve en nærmere undersøgelse.

Kildetyper savnes
Den monastiske del af middelalderverdenen er 
rimeligt velbelyst med kilder. Men andre typer 
kilder savnes markant, hvis man yderligere øn-
sker at undersøge klostrenes position som verds-
lige magthavere og belyse middelalderhistorien 
set nedefra fra bøndernes perspektiv. Der findes 
ingen kilder, som belyser fæstebøndernes liv og 
klostrenes adfærd som godsejere. Der findes 
oversigter over de afgifter, bønderne betalte i 
den sidste del af middelalderen, men det anes 
ikke, hvor meget disse vægtede i bøndernes ind-
komster. Kunne bondefamilierne leve et rimeligt 
liv, når de havde betalt, hvad de skulle? Hjalp 
klostret dem, når der var misvækst? Fik bønder-
ne henstand, hvis det var nødvendigt eller blev 
fæsteforholdet opløst? Det vides ikke, og der er 
ingen kilder, som kan belyse det.
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Sammenfatning
Cistercienserordenen af Clairvaux-linjen kom 
til Skandinavien i midten af 1100-tallet, da hen-
holdsvis Alvastra Kloster og Esrum Kloster blev 
grundlagt. I cistercienserordenen var uniformi-
tas – ensartethed – en vigtig faktor for sammen-
hængskraften i ordenen. Men var det virkelig 
muligt for ordenen i praksis at fastholde denne 
uniformitas over så lange afstande og over flere 
hundrede år? Og giver kildematerialet overhove-
det mulighed for at undersøge det?

I artiklen foretages en undersøgelse heraf ud 
fra klostrene Alvastra og Roma i Sverige samt 

Vitskøl og Sorø i Danmark. Mængden af mate-
riale, både skriftligt og ikke-skriftligt, er vidt for-
skellig for de fire klostre, men tilsammen kan de 
fire klostre godt anses for at være repræsentative 
for ordenen i Sverige og Danmark. Det under-
søgte materiale, som er af historisk og bebyggel-
sesgeografisk karakter, tyder på, at det har været 
muligt for ordenen at opretholde uniformitas. 
De lokale afvigelser derfra er små og mindre 
væsentlige. Det forstærker billedet af klostrene 
som en vigtig kulturhistorisk og kulturgeografisk 
faktor i udviklingen af middelaldersamfundene.

Cistercienserklostre i landskabet – eksempler fra Sverige og Danmark
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