
ESRUM KLOSTERS 
HISTORIE

Om cistercienserordenen
Cistercienser ordenen blev grundlagt i 1098 af abbed Robert og en flok af munkene fra hans benediktiner kloster 
Molesme. Baggrunden for grundlæggelsen af cistercienserordenen var et ønske om at leve i større overensstem-
melse med Benedikts Regel. Robert forsøgt to gange at forlade Molesme og blev begge gange beordret tilbage 
af paven. Men i 1098 forlod Robert og flere af hans munke Molesme med den hensigt aldrig vender tilbage. En 
stormand fra området (Renaud, Viscount af Beaune) ejede en øde dal i en dyb skov, som han gav til Robert og 
hans ledsagere, hvor de grundlagde Novum Monasterium (Det nye kloster), der efter få år skulle blive det første 
cistercienserkloster – og blive kendt under navnet Cîteaux.

Robert fungerede kun som abbed i et år inden han igen blev bedt om at vende tilbage til Molesme.  Derefter 
overtog en af de mest trofaste brødre Alberic erhvervet som abbed til sin død i 1108. Den næste abbed i rækken 
blev Stephen Harding. Stephen tjente Cîteaux Abbey i femogtyve år. Ingen enkelt person anses for grundlægge-
ren af cistercienserordenen, dog formede Stephen en stor del af cistercienserne organisation og deres teologiske 
grundlag og var abbed under den store ekspansion, der fandt sted i starten af 1100-tallet, hvor ordenen blev 
udvidet til at omfatte over 350 kloster fordelt over det meste af det vestlige Europa. Det er i slutningen af denne 
ekspansionsbølge at Esrum Kloster blev grundlagt.

Benedikts Regel 
Benedikts regel er forfattet omkring år 535 af Benedikt af Nursia, som grundlagde klosteret Monte Cassino i Ita-
lien i 525. Reglens 73 kapitler ordner livet i klosteret i et meget fast mønster med tidspunkter for bøn og messer, 
arbejde, læsning, måltider og hvile. Munkenes vigtigste opgave var kortjenesten med de otte daglige tidebønner 
og mindst én messe. Efter en novicetid aflagde de klosterløfterne: lydighed, kyskhed, fattigdom. Benedikts regel 
følges af benediktinere og cisterciensere.
Placering af et cistercienserkloster

idealet for placering af et cistercienserkloster, er at det ligger isoleret og så langt fra alfavej som muligt; Som øer 
i havet, langt fra mennesker færden. Cîteaux bliver beskrevet som et forfærdeligt sted; Efter mange trængsler og 
store vanskeligheder, som alle der vil fromt i Kristus nødvendigvis må lide, blev deres ønske altså opfyldt, og de 
kom til Cîteaux – på det tidspunkt et rædselsvækkende og uendeligt øde sted. Dog viser senere undersøgelser, at 
dalen hverken var så øde eller skoven så dyb og så langt væk fra civilisationen, som det indtryk der gives – men 
i forhold til hvad munkene har været vant til, har det sandsynligvis levet op til deres forestilling om ødemarken, 
hvilket var det vigtigste fremfor den direkte fysiske placering.



Cistercienserordenes opbygning – moder- og døtre klostre. 
Cistercienserne var de første til at udvikle en egentlig klosterorden. I tidlig middelalder var klostrene enkeltståen-
de institutioner, og Benedikts regel beskriver intet om samarbejde mellem flere klostre. Det er derfor misvisende 
at tale om benediktinerne som en orden i den periode, men i 900-1000-tallet begyndte flere af dem at slutte sig 
sammen i kongregationer, hvoraf den største hørte under franske Cluny.  Cistercienser gik videre og udtænkte 
en struktur der bandt de enkelte klostre sammen i en fast organisation med supervision mellem moder- og dat-
terklostre. Hvilket udmøntede sig i en årlig visitationsret i forhold til deres datterklostre. Dette var fastlagt i den 
nedskrevne ”forfatning”  - Carta Caritatis. For at bevare ensartetheden blev det bestemt, at abbederne fra de 
nye klostre skulle rejse til Cîteaux for at deltage i et General kapitel. General Kapitlet blev det lovgivende organ 
i ordenen, der tog beslutninger, vedtog dekreter for at regulerer cisterciensernes levemåde. General kapitlet var 
også det disciplinære organ der straffede dem der ikke overholdt de gældende regler og standarder.  

Om Esrum Kloster
Esrum Kloster blev grundagt i årene 1151-1153 af ærkebiskop Eskil. Eskil var del af den mægtige jyske Thur-
gotslægt. Allerede fra en tidlig alder vidste han, at det var i kirkensretning han ville gå og som 16 årig blev han 
sendt til Hildesheim for at studerer. I 1137 blev Eskil udnævnt til ærkebiskop. Eskil arbejde igennem hele sin 
embedsperiode for kirkens interesser, hvilket både fik ham på kollisionskurs med den tyske kejser Frederik Barba-
rossa og senere Valdemar den store. Eskil blev i begyndelsen af sin tid som ærkebiskop meget fascineret af den 
fremadstormende cistercienserorden. På en af sine mange rejser besøgte han cistercienserklosteret Clairvaux og 
kom på venskabelig fod med abbed Bernhard (Bernhard af Clairvaux – grundlægger af klosteret). Bernhard var 
på daværende tidspunkt en af samtidens mest betydningsfulde skikkelser både inden for kirken (gejstlige) - og 
i det verdslige samfund.  Hvornår Eskil første gang stiftede bekendtskab med Bernhardt ved vi dog ikke præcist. 
Men vi ved dog, at Eskil var særligt optaget af cistercienserordenen fra 1144 til sin indtræden i klosteret i Clair-
vaux i 1177. 

Et muligt scenarie kunne have været, at Eskil overbeviste Bernhard om det fornuftige i at sende munke ´fra 
Clairvaux til Danmark for at grundlægge endnu et nyt kloster i Norden. Vi ved fra tidligere kilder, at munkene 
i Clairvaux ikke var begejstrede for at blive sendt til det kolde Skandinavien. Da munkene fra Clarivaux ankom 
til området begyndte et større byggeprojekt. Og bygningskomplekset som det ses på modellen har først stået 
færdigt i løbet 1400-tallet. 

I en af de vigtigste kilder (Exordium Magnum) til cistercienserordnens historie høre vi, at munkene i Clairvaux 
opfattede Skandinavien som koldt og barbarisk og Bernhard blev nødt til at udføre et mirakel for at vise, at det 
var Guds vilje (Bernhard tog en skål beregnet til at brug af præsten til at vaske hænder i under messen som var 
pakket ned til rejsen og levede et dybt aftryk i det hårde metal). Miraklet var dog ikke nok til at overbevise alle 
munkene. En munk beklagede sig fortsat til Bernhard og sagde at han var rejst hele vejen fra Tyskland for at være 
ved Bernhards side – ikke for at blive sendt endnu længere væk.  

Beboerne på klosteret 
- kormunke og lægbrødre

I cistercienserordenen - og her på Esrum kloster, fandtes der to former for brødre. Kormunke og lægbrødre. For at 
blive optaget som kormunk skal man have en grundlæggende uddannelse (kunne læse og skrive latin), hvilket 
betød at rekrutteringen af kormunke som regel fandt sted fra højadelen. Efter tre år som novice, aflægger man 
de tre klosterløfter, der består af; Lydighedsløftet, fattigdomsløftet og kyskhedsløftet. Lydighedsløftet betyder at 
man skal adlyde abbeden og selvfølgelig Benedikts regel og cistercienserordnens statuetter. Fattigdomsløftet 
indebærer at man, når man indtræder i ordenen giver alle ens ejendele til klosteret og i princippet ikke må eje 



noget – alt er klosterets ejendom, selv tøjet. Kyskhedsløftet, betyder at man ikke må have seksuel omgang med 
nogen. Ved aflæggelse af klosterløfterne var man ”død for verden”. Det vil sige, at man ikke længere var den per-
son man var før, og heller ikke havde de rettigheder, som man havde før. Munke skiftede navn, og kunne nu f.eks. 
ikke længere arve fra sin familie. Udover klosterløftet indebære indtrædelsen i cistercienserordenen også et løfte 
om stabilitas, hvilket i princippet betød, at munkene ikke kunne udtræde af ordnen igen og kun måtte forlade klo-
steret med tilladelse - i modsætning til tiggermunkeordenerne hvor medlemmer kunne rejse rundt for at prædike.  
Munkenes vigtigste opgave var kortjenesten (deraf navnet kormunke, da koret også var munkenes plads i kirken) 
med de otte daglige tidebønner og mindst én messe.

Tidebønner og dagligdag
Cisterciensermunkene opdelte døgnet ved hjælp af otte tidebønner - en om natten og syv om dagen. Et døgn be-
stod i reglen af seks timers søvn, seks timers praktisk arbejde, fem timers læsning og syv timers kortjeneste i kirken. 

De 8 tidebønner er: Matutin, Laudes, Prim, Tertia, Sexta, Nona, Vesper, Completorium

Tidebønnerne
Matutin: Denne bøn blev afholdt kl. 2 om natten. Munkene, der sov fuldt påklædt, gik fra deres sovesal ned i 
kirken, hvor der bl.a. blev sunget en del salmer som munkene skulle kunne uden ad. Denne bøn kunne  vare flere 
timer.

Laudes:Bønnen finder sted ved solopgang. Ved denne bøn er alle klostrets beboere tilstede og ikke kun munkene.

Prim: Når Laudes er færdig skynder munkene sig at gøre morgentoilette. Herefter startede Prim-bønnen som blev 
efterfulgt af dagens første messe. Efter messen gik munkene til kapitelsalen hvor der læstes kapitler fra ordensreg-
len. Først derefter begyndte dagens praktiske arbejde.

Terts: Tidebøn efterfulgt af højmesse. 

Sext: Denne bøn blev holdt når solen stod højest på himlen. Først derefter fik munkene deres første måltid mad, 
og om sommeren når dagene var lange havde de derefter 1 times hvil.

Non: I den niende time efter solopgang holdt man denne tidebøn.

Vesper: Ved solnedgang holdt man tidebønnen ”Vesper”. Derefter fik man et aftensmåltid.

Completorium: Dette var dagens sidste tidebøn. Efter den gik munkene til deres dormitorium for at sove.

Det var dog kun kormunkene, der deltog i alle bønnerne. Lægbrødrene kunne efter prim gå direkte til arbejde og 
afholdt korte tidebønner hvor de nu befandt sig samt nøjes med messen om søndagen.  Udover deltagelsen i tide-
bønnen var forskellen på kormunkene og lægbrødrene deres påklædning, arbejdsområder og at lægbrødrene ikke 
havde aflagt de tre klosterløfter.  Lægbrødrene bar en brun kutte med stort scapular (forklæde) og sort strudhætte.  
Lægbrødrene tog sig af det manuelle og praktiske arbejde. 



Tolkninger af lægbrødrene og deres arbejde
Den enkle forklaring på lægbrødrenes virke, som nogle historiker tolker det , er at de står for pasningen af marker 
og dyr. Og at det som regel er småfolk, der ikke har fået nogen uddannelse, der bliver optaget som lægbrødre 
for at undslippe fattigdom og usikkerhed. Andre mener, at lægbrødrene især varetog ledelsesmæssige opgaver i 
forhold til driften af klosterets gods og påpeger at de ofte fungerede som bindeled mellem klosteret og den om-
givende verden. Det har sandsynligvis betydet, at lægbrødrene kom fra lidt højere sociale lag og blev rekrutteret 
hos  lavadelen, købmænd og storbønder.

Klosteret
Kormunkene havde deres område omkring fratergården hvor dormitoriet (munkenes sovesal) lå. Dormitoriet lå 
som regel på 1.sal. Området omkring fratergården var forbeholdt kormunkene, da de skulle leve så tilbagetrukket 
som muligt. Lægbrødrenes område var i den anden klostergård, hvor gæsteboligen også var.

Vidste du at…
Ifølge Benedikts Regel skal munkene så vidt muligt sove sammen på en sovesal, hvor der altid skal være et lys 
tændt. Den praktiske grund til, at der altid skal være et lys tændt, er at munkene ikke skal holde øje med hinan-
den især i forhold til overholdelse af kyskhedsløftet og i forhold til forbuddet mod spil. En sjov detalje er, at ved 
udgravninger af klosterområder, findes der ofte store mængder terninger. 
Kvinder har principielt ingen adgang inden for klosterets mure, der er dog undtagelser. Hvis kvinder var optaget 
som familiaris. Vi ser det blandt andet fra den lokale stormand Jon Jonsens Lille hvis datter Cecillie begraves i 
klosteret og det mest prominente eksempel dronning Helvig (gift med Valdemar Atterdag og mor til Margrethe 1).  
Dronning Helvig nøjes dog ikke med at gå til messe om søndagen eller blive begravet i kirken på den fineste plads 
foran højalteret. Hun havde det privilegium, at som kongelig gjaldt de almindelige regler ikke hende og hun blev 
indskrevet som lægsøster i klosteret i 1355. Hun skulle være begravet ca.1374 foran højalteret. 

Cisterciensernes besiddelser og økonomi 
Udgangspunktet for cistercienserklostrene var ideologisk set, at gøre sig uafhængige af verdeslige bånd af en-
hver art, det betød blandt andet, at de skulle være selvforsynende. Derfor blev det stadfæstet i de første regelset, 
at klostrene selv skulle dyrke jorden.   Det var ikke tilladt for klostrene at eje kirker, møller, slotte eller modtage 
indtægter fra tiende. Klostrene måtte heller ikke leve af andre menneskers arbejde, dvs. have fæstebønder eller 
livegne tilknyttet klosteret.  Derfor organiserede cistercienserne store dele af deres gods som gangier (form for 
stordrifts landbrug, drevet af lægbrødre). Hovedparten af Esrum klosters jord blev givet som sjælegaver, klosteret 
føre samtidig en meget aktiv godpolitik ved at indgå mageskifter (form for bytteri), opkøbe jord og optræde som 
pengeudlånere mod pant i jorden. Det betød at klostret hurtigt fik samlet det meste af dets jordbesiddelser i nær-
heden af klosteret på nær lige klosterets besiddelser i Skåne og Halland. 



Hvad er der tilbage og hvorfor
I dag er der kun omkring en tiendel tilbage af det store klosterkompleks.  For at finde grunden til at der ikke er 
mere tilbage, skal vi tilbage eller frem til 1536, hvor reformationen fandt sted. I Danmark foregik overgangen fra 
katolicisme til protestantisme relativt fredeligt for de jordbesiddende klostre ordner som benediktinerne, augusti-
nerne og cistercienserne. Det betød blandt andet, at disse klostre fik lov at bestå (kongen overtog dog deres jord), 
men de måtte ikke optage nye medlemmer. Det førte til en naturlig affolkning af klostrene, og i 1559 var der ikke 
nok munke tilbage til at holde liv i Esrum kloster (et cistercienserkloster skal som minimum bestå af 12 munke og 
en abbed – inspireret af Jesu og hans 12 disciple). De resterende munke blev overført til Sorø kloster og kongen 
(Frederik d.2) overtog nu også bygningen. I første omgang var planen at klostret skulle bruges som jagtslot, men 
da Frederik d.2 næsten samtidigt havde mageskiftet (byttet) sig til Hillerødsholm, en stormandsgård i Hillerød, 
hvor han havde planer om at bygge et nyt overdådigt jagtslot, var interessen for bygningerne i Esrum ikke stor. 
Det førte til, at interessen for klosteret begrænsede sig til de sten, som det var bygget af.  Munkesten var meget 
omkostningsfulde at producerer og det var ganske almindeligt at rive store bygningsanlæg ned for at genbruge 
stenene til andre byggerier. Så hovedparten af klosterets bygninger blev revet ned og stenene blev brugt til at 
opføre Frederiksborg slot og til renovering af Kronborg. 


