
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Klosterarkæologi og Sorø-studier

Wienberg, Jes

Published in:
Hikuin

2015

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wienberg, J. (2015). Klosterarkæologi og Sorø-studier. Hikuin, 39, 7-14.

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/en/publications/37c498ca-05f6-4b96-a8a0-9886e26605ed


7

ses i et langtidsperspektiv; der findes ofte en fortsættel-
se med en institution eller et gods også efter reforma-
tionen. Klostre kan belyses i projekter, der involverer 
mange discipliner. Og klostre kan og bør ikke, som de 
internationale institutioner de engang var, undersøges 
i en national kontekst. Endelig, med tanke på oplys-
ninger om flere landklostre i Øm Klosters Krønike, der 
ikke havde været kendt uden den tilfældige bevaring 
af netop dette kildeskrift, er jeg langtfra sikker på, at vi 
kender og dermed kan overskue alle mindre klostre.4

2. Klosterarkæologiske temaer og tendenser 
Klosterarkæologien har siden 1800-årene været præ-
get af frilægning af eller udgravninger af en lang ræk-
ke klostre med efterfølgende restaureringskampag-
ner. Og i klosterarkæologien forekommer alt fra de 
store oversigtsværker som kunsthistorikeren Vilhelm 
Lorenzens monumentale serie De danske Klostres Byg-
ningshistorie 5 til præsentationen af enkelte klostre, et 
hjørne i et kloster eller en detalje med vidtrækkende 
perspektiver. I klosterarkæologiens mængde af litte-
ratur, projekter og perspektiver synes jeg dog at kun-
ne iagttage fem tilbagevendende temaer: 

Bygningshistorie

Et første, men gennemgående tema har været klo-
strenes arkitektoniske udvikling med fokus på kir-
kerne og klosterlængerne. Diskussionen har ofte 

1. Klosterarkæologi 
Middelalderstudier er som regel opdelt i fire hoved-
temaer efter tidens egen standslære, dvs. efter de der 
henholdsvis beder, kriger, arbejder og handler. Ud af 
standslærens ideologi bliver studier af kirken, borgen, 
landsbyen og købstaden. Men studierne kan være 
yderligere opdelt. Således udgør klosterstudier og her-
under klosterarkæologien en egen specialisering.

Klosterarkæologi er lige som kirkearkæologi et in-
ternationalt etableret felt, hvor forskere fra forskellige 
discipliner mødes; klosterarkæologi bedrives altså også 
af andre end arkæologer. Klosterarkæologien har sine 
egne publikationer, sessioner ved konferencer og sym-
posier. Som eksempler kan nævnes Advances in Mona-
stic Archaeology og temanummeret om danske klostre i 
Hikuin nr. 23.1 Feltet har endog fået sin egen danske 
hjemmeside – »Forum for Klosterarkæologi«.2

Middelalderarkæologen Olaf Olsen beskrev i tema-
nummeret af Hikuin de danske klostre som et, citat, 
»yderst attraktivt arbejdsfelt for middelalderarkæolo-
gien. De er ikke flere, end at man kan overskue dem 
alle, og studiet af dem rummer en rigdom af facetter, 
der kan kaste nyt lys på mange sider af livet i middel-
alderen« – og Olsen så fremtiden med fortrøstning.3 

Olsens vurdering holder stadig i sin fortrøstende 
optimisme. Derimod behøver klosterstudier ikke be-
grænses til middelalderen, til middelalderarkæologien 
alene eller til Danmark. Klostre kan som pladser bely-
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handlet om det kronologiske forløb og de lokale 
arkitektoniske løsninger set i lyset af ordenens be-
stemmelser eller udenlandske forbilleder. Det har 
således handlet om forholdet mellem idealer og 
realiteter; en problematik som for øvrigt også er re-
levant i studiet af forekomsten og udformningen af 
billeder og inventar. Som eksempel på nye og over-
raskende iagttagelser kan her nævnes påvisningen 
af, at klostergården i Øm kun gradvist blev lukket, 
først med bygninger af bindingsværk, senere med 
bygninger i tegl; således blev vestfløjen først opført 
omkring 1500.6

Grave og hospitaler

Et andet tema er begravelserne ved klostrene og en 
eventuel hospitalsvirksomhed. Skeletter samt fund af 
redskaber er blevet anvendt for at belyse dels læge-
kunsten ved klostrene, dels middelalderens sygdom-
me. Klassiske eksempler er materialet fra Æbelholt og 
Øm Kloster.7 Studierne kan også handle om at identi-
ficere hospitalsbygningerne ved klostrene.8

Økonomi og landskab

Et tredje tema er klostrenes økonomi. Klostrene 
som økonomiske enheder med deres jordegods og 
landskab har fået opmærksomhed. Her kan nævnes 
historikeren Lars-Arne Norborgs disputats Storföre-
taget Vadstena kloster.9 Videre kan nævnes kulturgeo-
grafen Clas Tollins studier af bebyggelse og ejen-
domsforhold omkring Nydala og Alvastra Kloster 
i henholdsvis Småland og Östergötland.10 Inspi-
rerende er også arkæologen, ikke spionen, James 
Bonds værk Monastic Landscapes med et bredt per-
spektiv på, hvordan klostre har brugt og påvirket 
sine omgivelser – alt fra korndyrkning over dyrepar-
ker til mølledrift.11 

Teknik og håndværk
Et fjerde tema er teknik og håndværk. Klostrenes rol-
le som innovatører eller formidlere af innovationer 
er længe blevet diskuteret, især cisterciensernes rolle. 
Her kan historikeren Anna Götlinds studier fremhæ-
ves, der er sammenfattet i disputatsen Technology and 
Religion in Medieval Sweden.12 Videre kan nævnes Sorø 
Klosters berømte og omdiskuterede »Jernmølle« i 
Halland, der blev udgangspunkt for et eget dansk-
svensk forskningsprojekt, hvor resultaterne er præ-
senteret i et nummer af Hikuin.13 

Genus og nonneklostre

Et femte tema er nonneklostrene i et genusperspek-
tiv. Nonneklostrene er et interessant miljø at studere 
for at komme nærmere kvindernes verden i middelal-
deren. Studiet af nonneklostrene betyder også, at op-
mærksomheden flyttes bort fra munkeklostrene, altså 
mændenes verden, der her som i så mange andre 
sammenhænge har defineret normen. Det inspire-
rende eksempel er middelalderarkæologen Roberta 
Gilchrists Gender and Material Cul ture.14 

3. Tre aktuelle projekter
Et sideblik over Øresund til tre aktuelle projekter ved 
svenske klostre bringer imidlertid uorden i kategorise-
ringen. Projekterne blander temaer på nye måder, der 
enten er nye for vor tid, eller som falsificerer min te-
matisering. Men fælles for projekterne er, at klostrene 
tilhører de tidligste etableringer, var knyttet til konge-
magten, og at deres betydning for dåb diskuteres. 

Fra Alvastra Kloster i Östergötland foreligger to 
projekter. Dels udkom arkæologen Elisabet Regners 
disputats Den reformerade världen, som studerede cister-
cienserklostrets arkitektur, fund og grave i forhold til 
den sekulære omverden og i et langtidsperspektiv. 
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Dels pågår et forskningsprojekt, hvor deltagerne hid-
til har studeret kristningen med udgangspunkt i en 
stor nærliggende gravplads og klostrets internationa-
le og (kirke)politiske kontakter.15

Fra Vreta Kloster, også i Östergötland, foreligger 
en tværvidenskabelig publikation, der sammenfat-
ter to seminarer. Påvisningen af en vandkanal og en 
mærkelig anlægning med dobbelte trapper vakte tan-
ker om et dåbskapel, et baptisterium. I øvrigt anven-
des Vreta Kloster som udgangspunkt for at belyse en 
lang række temaer i og udenfor klostret.16 

Dalby kirke, kloster og gård i Skåne var udgangspunkt 
for en international konference i 2010. Atter var ind-
gangen til pladsen tværvidenskabelig, og en lang række 
spørgsmål er blevet aktualiserede – den politiske og kir-
kelige baggrund, kirken og klostrets bygningshistorie, 
kannikkernes regler og liv, lokalitetens betydning før 
og efter etableringen, klostrets rolle i det skånske land-
skab, udviklingen efter reformationen, tolkningen af 
vigtige inventarstykker samt kirken, klostret og gårdens 
rolle i den fremtidige udvikling af hvad, som mere eller 
mindre er blevet en forstad til Lund.17

Men nu, endelig til Sorø!

4. Forudsætninger for Sorø–studier 
Kommer man som jeg med erfaringer fra Dalby-pro-
jektet, så fremstår sjællandske Sorø som en lækker-
bisken. Sorø kloster tilbyder en rig kombination af 
materielle levn, skriftlige kilder og billeder, der ken-
detegner den historiske arkæologi. Sorø Kloster er 
veldokumenteret og har allerede en lang forsknings-
historie. Og alligevel er der gode muligheder for nye 
iagttagelser og tolkninger.  

Klosterkirken er relativt velbevaret. Kirken er pry-
det med kalkmalerier, hvor de malede våbenskjolde-
ne, trods deres komplicerede historie, kan fremhæves. 

Her findes fremragende inventar som de to korbue-
krucifikser. Her findes en lang række gravmonumen-
ter og grave, der er blevet undersøgt, og som i mange 
tilfælde kan knyttes til navngivne historiske personer 
i den såkaldte Hvideslægt samt kongehuset. Og ikke 
mindst, foreligger Sorø Klosters Gavebog, som detaljeret 
redegør for klostrets tilblivelse og jordegods.

Kirken og klostret er for længst belyst i centrale 
værker som Sorø. Klostret, Skolen, Akademiet gennem Ti-
derne, Danmarks Kirker, De danske Klostres Bygningshi-
storie, artiklen »Studier over Sorø Kirke og Kloster« 
samt i værket Danske Kalkmalerier.18 På samme måde 
er jordebogen blevet publiceret i Scriptores rerum Da-
nicarum, oversat i Sorø Krøniken, hvor også mange an-
dre kilder præsenteres, og analyseret i flere artikler.19

Forudsætningerne for fortsatte Sorø-studier er alt-
så de blandt de bedst tænkelige.       

5. Sorø-studier
Invitationen til symposiet i Sorø i 2011 havde kirken 
og klostrets historie og brug fra etableringen til i dag 
som tema. Her genkender vi klosterforskningens 
gennemgående fokus på bygningshistorien, men nu 
i et længere tidsperspektiv. Videre var der et fokus på 
brug og indretning.

Efter Berlinmurens fald, som det symbolske ven-
depunkt, har religion på en bred front fået en re-
næssance som både studieobjekt og tolkningsmodel; 
vi har set en »religiøs vending«. I den forhistoriske 
arkæologi har det betydet en genetablering af reli-
gionsarkæologien med ritualer, som et omdrejnings-
punkt; i den historiske arkæologi bliver i stedet li-
turgien omdrejningspunktet. Skiftet ses tydeligt i 
kirkearkæologien ændrede fokus fra det demografi-
ske, sociale og økonomiske perspektiv til det sakrale 
perspektiv. Kirken skal ikke længere primært være 
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spektiv kan det måske være muligt at komme nærme-
re benediktinerklostret, som gik forud for det mere 
velkendte cistercienserkloster. Det må være muligt at 
få ny viden om de mange aktiviteter og bygninger, 
som har omgivet klostrets centrale dele. Videre ville 
et helhedsperspektiv gøre det muligt at i fremtiden 
sætte alle mindre indgreb, forandringer og undersø-
gelser ind i en større sammenhæng, altså samme stra-
tegi som blev anvendt ved købstæderne i Danmark og 
Sverige med »Projekt Middelalderbyen« og »Projekt 
Medeltidsstaden« tilbage i 1970’erne og 80’erne. 

Pladser og aktører før klosteret

Jernalderen og middelalderen mødes sjældent og 
knyttes da også til to forskellige discipliner, henholds-
vis forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi/
historisk arkæologi. På den ene side diskuteres cen-
tralpladser, haller og kultpladser – og på den anden 
side byer, kirker og klostre. Arkæologen Lars Jørgen-
sen har i en spændende artikel »Stormandssæder og 
skattefund i 3.-12. århundrede« påvist kontinuitet 
mellem jernalderens centrale pladser og middelal-
derens hovedgårde tilhørende Hvideslægten eller 
kongemagten, blandt andet på Vestsjælland.22 Er det 
muligt at komme videre ad denne linje for at belyse 
forudsætningerne for klostrets stiftere, klostret selv 
og dets jordegods?  

Pladser og aktører i klostertiden

Pladser som Fjenneslev, Bjernede og Pedersborg er vel-
belyste – lige som personer af Hvideslægten.23 Alligevel 
spekulerer jeg på, om det ikke er muligt at kombinere 
Sorø-studier med nye studier af pladser og aktører i 
klostrets opland; især nye studier af det nærliggende 
Pedersborg med dets rundkirke og befæstning for at 
forstå klostrets tilblivelse og fortsatte udvikling.  

kilde til samfundet udenfor kirken; blikket rettes 
indad.20 Videre, med kirken og klostrets brug som et 
tema bliver også aktørerne centrale, hvilket er i linje 
med det seneste årti, hvor netop aktørperspektivet 
har været populært.

I stedet for at opsummere andres indlæg vil jeg her 
kort forsøge at præsentere syv temaer, som ikke el-
ler kun delvist blev belyst ved symposiet; yderligere 
nogle facetter, som skulle kunne komplettere Sorø-
studierne. Da de fleste af symposiet indlæg, bortset 
fra indlægget om »Møllediget« (se Aage P. Ravnsga-
ards bidrag i indeværende bind), har holdt sig inden-
for klostrets centrale dele, indenfor »klausuren«, skal 
jeg begive mig udenfor noget af tiden, ud i den ver-
den, som kunne forstyrre munkenes meditation. Da 
jeg er uddannet før Berlinmurens fald, bærer tema-
erne nok præg af en ældre forskningstradition. Og 
som gæst i det klosterarkæologiske studium af Sorø 
slår jeg måske åbne døre ind.   

6. Syv temaer

Øen Sorø

Der har været omfattende arkæologiske udgravnin-
ger på Akademigrunden i 1999-2000, udgravninger 
for et nybyggeri vest for kirken i 2000 og med jævne 
mellemrum mange mindre indgreb; undersøgelser 
som, så vidt jeg er underrettet, er blevet rapporteret, 
men ikke publicerede. Der skulle endog findes en 
hel container med fund fra udgravningerne.21 Nye 
Sorø-studier kunne forsøge at samle og bearbejde alle 
disse undersøgelser, uanset om det har været under 
eller over jorden, udgravninger eller bygningsarkæo-
logiske iagttagelser, til en helhed om udviklingen på 
øen Sorø fra naturtopografien over den første gård 
til klostrene og dagens skole. Gennem et helhedsper-
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Øen Sorø med klosterkirken og Akademiet set tværs over søen. Foto: Thomas Bertelsen.
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Klostrets gods
Den alsidige historiker og middelalderarkæolog Poul 
Nørlund har for længst analyseret Sorø klosters jor-
degods; og på nettet findes oversigter med kort over 
godset.24 Alligevel kløer det i fingrene på en historisk 
arkæolog med kvantitative tendenser for at undersø-
ge godsets tilblivelse og fordeling i et landskabsper-
spektiv – samt atter forsøge at kombinere studier af 
de kalkmalede våbenskjolde med jordebogens oplys-
ninger trods alle komplikationer. 

Klostrets kirker 

I folieværket Sorø Akademis Landsbykirker og Klosterpor-
ten i Sorø fik kirkerne tidligt opmærksomhed.25 Er 
det mon muligt at belyse klostrets betydning for dets 
kirker, for deres bygningshistorie og brug? Inspira-
tion kan måske findes hos den historiske arkæolog 
Göran Tagesson, der i en artikel har vist, hvordan 
byggekampagner ved kirker i Östergötland kan 
knyttes til kannikker som aktører ved Linköping 
domkapitlet.26

Klostrets familie

Der er mange måder at klosterarkæologien kan 
overskride det enkelte monument og de nationale 
grænser. Ved Alvastra i Östergötland kunne klostret 
knyttes til et internationalt (kirke)politisk netværk. 
Og ved Dalby i Skåne kan etableringen af et bispe-
sæde, et konvent og måske også en kongsgård knyt-
tes til pladser og politik nede på Kontinentet. Sorø 
Kloster skulle kunne studeres i forhold til sin egen 
cistercienserfamilie: Sorø er således et datterkloster 
af Esrum på Sjælland, som er et datterkloster af Clair-
vaux i Frankrig. Og selv fik Sorø døtre i henholdsvis 
Ås i Halland og Knardrup på Sjælland.

Nekropol i et langtidsperspektiv 
Afsluttende åbner Sorø-symposiet lige som discipli-
nen Historisk arkæologi for et langtidsperspektiv. 
Middelalderarkæologen Anders Reisnert har i en 
artikel vist, hvordan oplandet til Ystad franciskaner-
kloster kan kortlægges gennem begravelser og ma-
lede våbenskjolde i kirken, fund af seglstamper samt 
gaver.27 Også Sorø Klosterkirke har fungeret som en 
gravkirke. Men man kan tænke over, hvorfor Hvider-
nes våbenfrise males omkring 1300, altså hvorfor Hvi-
derne, deres begravelser og gaver erindres i en urolig 
tid præget af strider mellem kong Erik Menved og ær-
kebiskop Jens Grand af Hvideslægten? Hvilke behov 
havde Sorø Kloster for at legitimere sine berømte og 
berygtede stiftere samt hævde dets jordegods? Siden 
kan tidsperspektivet udvides ud over middelalderen 
og renæssancen. For når man besøger kirken, er også 
de senere gravmonumenter påfaldende. Sorø med 
dets Akademi fortsatte at være en attraktiv nekropol, 
som kan være værd studier.

Noter
 1. Gilchrist & Mytum 1993; Kristensen 1996; også Keevill & Aston 

& Hall 2001.
 2. www.klosterark.dk
 3. Olsen 1996 s. 26.
 4. Øm klosters krønike, kap. 1-21; Wienberg 2012.
 5. Lorenzen 1912-41.
 6. Schiørring 1980.
 7. Møller-Christensen 1958; Gregersen & Jensen 2003 s. 145ff.
 8. Trabjerg 1993; Gregersen & Jensen 2003 s. 177ff.
 9. Norborg 1958.
 10. Tollin 1999; 2010.
 11. Bond 2010.
 12. Götlind 1993.
 13. Vellev 2004.
 14. Gilchrist 1994.
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 15. Regner 2005; Ersgård 2006-2012.
 16. Tagesson m. fl. 2010.
 17. Borgehammar & Wienberg 2012.
 18. Sorø. Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne 1924-31; Dan-

marks Kirker V: 1, 1936 s. 17-108; Lorenzen 1941 XI s. 141-179; 
Christensen 1943; Haastrup & Egevang 1989 2 s. 186-187 3 s. 
98-101 4 nr. 40.

 19. SRD IV 1776 s. 463-531; Ranvig 1986 2 s. 77-165; f. eks. Nør-
lund 1924; Hørby 1988.

 20. Jfr. Wienberg 2006; Nilsson 2011.
 21. Oplysninger fra Thomas Bertelsen, Nationalmuseet, nov. 2011 

og fra symposiedeltagere i Sorø 24. Nov. 2011.
 22. Jørgensen 1995.
 23. Jfr. Johansen & Halding 2001.
 24. Nørlund 1924; www.roskildehistorie.dk
 25. Løffler 1896.
 26. Tagesson 2007.
 27. Reisnert 1989.
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