ESKILSØ KLOSTER
Eskilsø klosterkirke fra
1100 tallet.
Eskilsø kloster er et af de
tidligste klostersamfund i
Danmark. Det grundlagdes i
første halvdel af 1100-tallet.

Det store kirketårn mod vest
er bygget til få år efter kirkens
opførelse. I dets nordvestlige
hjørne ses endnu de nederste
dele af det romanske
krydshvælv, som har prydet
rummet.

Klostersamfundet var viet til
Sct. Thomas og tilknyttet
augustinerordenen. Munkene
på Eskilsø var tillige præster og
kunne dermed virke som
præster og sjælesørgere ved
Klosterkirken har bestået af
siden af klostergerningen.
et skib, kor og apsis. I forhold
Dette havde betydning for
til kirkens øvrige dele har skibet
kirken i en tid hvor der endnu
været meget kort. Det må
kun var få præster til den
skyldes kirkens brug som
voksende menighed.
klosterkirke.
I dag er kun klosterkirken
bevaret som en ruin. De øvrige
klosterbygninger har ligget syd
for denne.
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Munkene på Eskilsø var kendt for deres løsslupne levevis. Her er en
munk i færd med at fylde sin kande, mens fanden ser til og et par
djævle putter sorte kugler i vinen. Foto af kalkmaleri i Ørslev kirke,
ca. 1350

Grundplan over klosterkirken

Navnet Eskilsø. Oprindelsen
til navnet kendes ikke med
sikkerhed. Det formodes dog at
øen har navn efter
roskildebispen Eskild, og at
klostret er blevet grundlagt på
hans initiativ.

Den franske munk Vilhelm
blev derfor hidkaldt og
udnævnt til abbed af biskop
Absalon. Ved Vilhelms ankomst
i 1156 var klostret i en trist
forfatning: kun 6 gamle og
uduelige munke og et forråd på
7 oste og en halv skinke.

Eskilsø Monastery is one af the earliest
monastic communities in Denmark. Soon
after the foundation it acquired a bad
reputation. Therefore the Bishop of
Roskilde called in the French monk William
of Clairvaux to set things straight again. In
1176 the monastery was abandoned,
because of the damp and unpleasant
surroundings Eskilsø. It was moved to
Æbelholt in northern Zealand.
Das Kloster auf Eskilsø ist eines der älteste
Klöster Dänemarks. Es ist am Anfang des
12. Jahrhunderts gestiftet. Das Kloster
bekam bald einen schlechten Ruf, und der
Bischof in Roskilde zog deshalb den
französischen Mönch Wilhelm hinzu, damit
er die Miβsünde berichtige. 1176 siedelte
Wilhelm wegen der unbequemen und
feuchten Verhältnisse auf Eskilsø das
Kloster nach Æbelholt in Nordsealand.

Klostrets virksomhed hvilede
på indtægterne fra landbruget.
På Eskilsø udgjordes dette især
af frugtavl og af græsning og
høslet.

Biskop Absalon kendte
Wilhelm fra sit studieophold i
Paris. Absalon var en god støtte
for abbeden og klostret, som
han skænkede meget gods og
Klostrets omdømme var ikke årlige pengegaver.
det bedste. Der var kun få
munke og ingen abbed til at
Klostret flyttede i 1176 fra
sørge for at klosterforskrifterne Eskilsø til Æbelholt i
blev overholdt. Munkenes
Nordsjælland pga. de fugtige
”skamløse liv fyldte alle de
og besværlige forhold på øen.
fromme mænds øren med
Ved Æbelholt ses endnu
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deres afskyværdige vanry”
betydelige rester af klostret og
Abbed Vilhelm, som blev
siges det i en samtidig
haven med lægeurter.
helgenkåret få år efter sin død.
beskrivelse.
Foto af kalkmaleri fra Fanefjord
kirke, ca. 1500

