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Vi vil give en oplevelse af at ’smage på middelalderen’ og gøre historien levende med alle sanser sat i spil. Det gør vi ved for eksempel at
fremstille samme øl, som munkene producerede af deres krydderurter
Thomas Tulstrup, direktør Esrum Kloster

Klosteret uden hjemstavn
Hjemstavn var uden betydning for middelalderens
munke. De var orienterede
mod dagens pligter og Gud
i et lukket og uafhængigt
samfund, og om klosteret lå
i Nordsjælland eller Sydfrankrig, spille ikke den store
rolle.
Af journalist Eva Helena
Andersen og teaterleder
Jens Frimann Hansen
ESRUM: Det er morgen i Esrum i det 12. århundrede.
Klokkerne fra det prægtige
kirketårn høres overalt i miles omkreds, og gårdspladsen er fyldt med munke i
hvidklædte kutter med sorte hætteforklæder, der er på
vej til bøn. Nogle af munkene, lægbrødrene, er undtaget de seks ganges bøn om
dagen for at tage sig af jorden med grøder og urter og
det store vandingsanlæg,
der bevidst er placeret ved
Esrum sø.
Esrum Kloster blev etableret i 1151 af franske cistercienser-munke, som kom fra
moderklosteret fra Clairvaux i Frankrig, og opførte et
klosterkompleks, som blev
Nordens største bygningsværk.
- Man kan sige, at der var
en geografisk tilknytning
idet munkenes rigdomme
kom fra produktionen i lokalområdet, men det daglige
liv foregik bag murene uden
kontakt til lokalområdet.
Deres forankring var paradis på jorden, for munkene
byggede en kopi af paradis på jord, fuldstændig indelukket. Derfor er begrebet hjemstavn ikke noget,
vi som sådan arbejder med.
Vi arbejder måske snarere
med det modsatte, indleder
museumsdirektør Thomas
Thulstrup.

Velorganiseret intranet
Der foregik mange kommunikationer via de europæiske klostre. Når der foregik
noget i Rom eller Europa,
vidste klosteret i Esrum det
ofte før den danske konge.
- Det netværk, klosteret
var en del af, kan man sammenstille med nutidens internet. Det har kun taget en
uges tid for en nyhedhed i
Rom at nå hertil med brev,
fortæller Thomas Thulstrup.
Det var en af de mest
velorganiserede ordener
overhovedet, og der foregik
ugentlige postgange rundt
omkring til de forskellige
klostre om alt, hvad der rørte
sig. Dengang var det ikke almindeligt at kunne læse og
skrive, men det kunne munkene. Alt, hvad der skete i
samfundet, blev nedskrevet
i et kæmpe arkiv og kan læses den dag i dag. Så det var
på den måde et meget betydningsfuldt sted i sin tid.

Thomas Thulstrup museumsinspektør har et fremadrettet perspektiv i
formidlingen af kultur- og naturhistorien på Esrum Kloster.

Det er vanvittig interessant
at se, hvordan de udøvede deres magt. Det viser jo,
at de, som har informationer, også er dem, som sidder
med magten.

Magtstrukturen
Den enorme kirke, der senere blev nedrevet under reformationen, har også været
et meget tydeligt symbol på
den rigdom og magt, der var
samlet i klosteret.
- Det store kirketårn ringede med klokken mange
gange dagligt, når der kaldtes til bøn. Selvfølgelig kan
man sige, det er en forherligelse af Gud, men der ligger også nogle andre toner i
det. Man kan jo ikke undgå
at blive blæst lidt omkuld,

og det er også fuldstændig
meningen. Den magtstruktur, der var i munketiden,
kan også sammenlignes
med den magt der i dag er
koncentreret hos meget få
mennesker, nemlig på Christiansborg. Det synes jeg
faktisk er et ret interessant
aspekt. Munkene havde jo
en ret tydelig magt i og med
at de ejedede en tredjedel
af Nordsjælland. Der var så
meget viden samlet her, som
kongen ikke overhovedet
kunne komme i nærheden
af Abbeden havde også sæde
i konges råd og var mægtig
velhavende, fortæller Thomas Thulstrup.
Blandt den viden, der var
samlet i arkiverne, var også lægekunst, og de lokale

kom til klosteret for at søge
hjælp, hvis de fejlede noget. Størstedelen af klosteret var fuldstændig lukket
for omverdenen. Men i den
ene bygning, havde almindelige mennesker adgang og
kunne komme ind og blive
helbredt.
Munkenes samlede areal
lagde også grunden til, hvordan Kongens Nordsjælland
ser ud i dag landskabsmæssigt.
- Kongen havde i forbindelse med reformationen i
første halvdel af 1500-tallet
stor interesse i Esrum koster.
De sidste munke blev fragtet til Sorø. Kongen overtog al jorden, så han kunne
få et samlet jagtområde her
i Nordsjælland. Hvis ikke
Frederik den 2. havde været
jagtinteresseret, eller munkene havde fældet skoven i
sin tid, havde vi set byer og
marker her i stedet for Grib
Skov, forklarer Thomas Thulstrup.

En lille bid af paradis
Hvor har munkenes stedlige
loyalitet ligget? Her, eller Rom
eller Guds rige?
- Det har ligget til det religiøse men repræsenteret af
kirken her. Men ikke kirken
som en fysik lokalitet her på
Esrum, for bygningen kunne lige så godt ligge i Frankrig eller andre steder.
Så munkene har ikke haft
nogen stedbundethed?
- Nej. De har ikke haft
nogen tilknytning spe-

cielt til Esrum eller for den
sags skyld Nordsjælland eller Danmark, og derfor kan
hjemstavnsbegrebet ikke
bruges på dem. Det har været Guds rige og himlen,
konkluderer Thomas Thulstrup og tilføjer:
- Det samme med os som
institution i dag. Vi er jo ikke
sat i verden for at arbejde
med en genopførelse af klosterlivet. Vi er ikke etableret
med den mission at være et
frilandsmuseum, som kan
kobles op på den bevægelse,
som hjemstavn vel også er
en del af. Jeg har med andre
ord svært ved at se, at hjemstavnsbegrebet kan bruges
her på Esrum kloster.
Hvad er jeres mission?
- Vores mission er at formidle stedets kulturhistorie
og naturen omkring og samtidig belyse troen der har
været på stedet her. Det gør
vi ikke ved at føre det hele
tilbage til ’gode gamle dage’.
- Vi ser os jo ikke selv
som et museum men som
en kommercielt drevet kulturinstitution og oplevelsesattraktion, som tager
udgangspunkt i stedets kultur- og naturhistorie.
- Vi arbejder meget med
autenticitet på mange måder, men den rene autenticitet er ikke noget vi dyrker,
for det giver alt for mange
begrænsninger. Vi vil give
en oplevelse af at ’smage på
middelalderen’ og gøre historien levende med alle
sanser sat i spil. Det gør vi
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I perioden 2010-2012 sætter Helsingør Teater i samarbejde med en række
kunstnere fokus på hjemstavnsbegrebet i en globaliseret verden. Læs mere
på www.hjemstavn.com
Esrum Kloster & Møllegaard er i dag en selvejende
fond, som bevidst arbejder
med at formidle oplevelser og hører ikke ind under
den statslige og kommunale museumslov.
Blandt andet driver Fonden et undervisningstilbud
’Kilden’ - en treårig uddannelse for unge mennesker,
der har det svært socialt.
Eksempler på aktiviteter:
Svampetur i Grib Skov, vinterfugle ved Esrum sø, nattergaletur, riddermarked,
spøgelsesaften for hele familien, masterclass i øl
Nogle af Esrum Klosters
produkter: Esrum Kloster
Øl fra Skands, Esrum Kloster Brændevin fra Schumachers, spelt & rugbrød,
middelaldersennep og
honning fra egnens bistader.

ved for eksempel at fremstille samme øl, som munkene
producerede af deres krydderurter. Et andet eksempel
er vores årlige riddermarked, hvor børn kan komme
ud og prøve kræfter med
hvad det ville sige at leve i
middelalderen og selv tage
aktiv del i det.

Hjemstavn var uden egentlig betydning for munkene, der levede på Esrum Kloster gennem 400 år, for de var orienterede mod deres pligter og Gud i et lukket og uafhængigt samfund.

