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Hvorfor har Æbelholt Kloster vor interesse i 

dag? Det skyldes, at vi her har en rekonstrue-

ret klosterhave med middelalderens læge-

planter, som sammen med de mange ud-

gravninger af bygninger og skeletter belyser 

den medicinske behandling i middelalderen. 

Dengang eksisterede der ikke et offentligt 

sundhedsvæsen, denne opgave blev derimod 

varetaget af den katolske kirkes præster og 

munke. Hvorledes de løste denne opgave, er 

artiklens tema. 

Klostermedicin og medicinens historie er temaer, 

som melder sig helt naturligt, når man bevæger sig 

rundt i urtehaven ved Æbelholt Kloster. Lægeplan-

ter har gennem alle tider virket tiltrækkende ved 

deres mulighed for helbredende eller lindrende 

virkning. De har været anvendt af menigmand, 

kvaksalvere og kloge koner og mænd i middelalde-

ren, men de lægekyndige præster og munke var at 

foretrække med deres internationale viden om me-

dicin. Ærkebiskopperne Eskil og Absalon, der begge 

ønskede ny viden til Danmark, har fremmet denne 

udvikling. Deres forbindelser til franske klostre og 

venskaber med førende abbeder resulterede i, at 

dette ønske blev opfyldt. I anden halvdel af 

1100-tallet blev der således sendt franske munke til 

både Æbelholt Kloster og Esrum Kloster. Som ab-

bed på Æbelholt Kloster indsatte Absalon en tidli-

gere studiekammerat fra Frankrig, den meget ret-

troende Guillaume, på dansk Vilhelm.

Æbelholt Kloster startede på den lille ø Eskilsø i 

Roskilde Fjord, men siden blev det flyttet til et nyt 

sted under abbed Vilhelms ledelse. Klosteret blev i 

1176 opført i Tjæreby Sogn, 5 km vest for Hillerød. I 

første omgang blev det bygget i træ, men efterhån-

den blev det til et stort firefløjet klosteranlæg bestå-

ende af munkesten. Med omkring 25 munke (kan-

nikker), novicer og lægbrødre blev klosteret det 

største augustinerkloster i Norden. Her skulle der 

dagligt bespises omkring 100 mennesker. 

Viden – kirkens regi
Når det var så afgørende for Eskil og Absalon at få 

ny viden til Danmark via franske klostre, må det 

erindres, at i middelalderen var al kunst, videnskab 

og skoler under den katolske kirkes regi. Det betød 

til gengæld, at denne lærdom var international, bå-

ret af latin i sprog og skrift. I Frankrig kunne de lær-

de præster og munke ofte være rekrutteret fra ade-

len, når de mange yngre sønner foretrak den aka- 

demiske verden frem for militære bedrifter. De hav-

de gennem klosterskolerne lært at læse, skrive, 

føre regnskab og de mestrede latin, datidens inter-

nationale sprog. Munkenes præsteuddannelse kun-

ne foregå på forskellige klosterskoler, og med op-

rettelsen af Æbelholt Kloster blev dette også muligt 

i Danmark. 

Klostermedicin og  
Æbelholt Kloster 
AF SVEND NORN

97



I 1100- og 1200-tallet startede de første univer-

siteter i Italien og Frankrig. Universitetsstudiet var 

en polyhistor-uddannelse, som omfattede grundfa-

get filosofi (herunder matematik og naturfag), teo-

logi, jura og medicin. Langt de fleste universitets- 

kandidater tjente kirken som præster eller munke, 

og færre tjente fyrstehofferne som embedsmænd. 

Kun få virkede som læger for fyrster og velhavere, 

men studiet i medicin har også haft betydning for 

klosterets lægekyndige munk. Det kan nævnes, at 

Henrik Harpestreng, der i 1200-tallet var kannik i 

Roskilde og kongens læge, betegnes som magister. 

Dette hentyder til, at han må have studeret ved et 

universitet. Biskop Gunner, som vi kender fra Jyske 

Lov fra 1241, har studeret ved et universitet i Paris. 

Han startede som munk, blev abbed i cistercienser-

klosteret Øm Kloster og senere biskop i Viborg. 

Harpestreng og den medicinske arv
Antageligt var det blot et fåtal af munke og præster, 

der fuldførte en universitetsuddannelse, men et 

kortere forløb var også en mulighed. Som omtalt 

kunne en præsteuddannelse også foregå indenfor 

klosterets mure, og dette var ligeledes tilfældet 

med en oplæring i praktisk medicin. Men universi-

teterne har i høj grad præget den medicinske ud-

vikling – også her i Danmark. Således har Harpe- 

streng haft betydning for dyrkning- og anvendelse 

af klosterurter i Danmark. I ”Liber Herbarum” be-

skriver han lægeurterne og deres anvendelse. Hans 

medicinske viden er baseret på Salernoskolens hip-

pokratiske lære, det vil sige humoral-patologien. 

Den bygger på teorien om, at sygdom skyldes en 

ubalance mellem organismens fire legemsvæsker, 

blod, slim, gul og sort galde – og hvor det dårlige i 

Æbelholt Klosterruin med 

spisesalen (refektoriet) i 

forgrunden. 

Foto: 2016.
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kroppen, som er ansvarlig for sygdommen, fjernes 

ved eksempelvis åreladning og afføringsmidler. 

Denne lægeskole lå i Salerno syd for Napoli. Den 

blev i 1100- og 1200-tallet et centrum for europæ-

isk lægekunst og et forbillede for universiteterne i 

Europa. Her havde medicin- og sprogkyndige præ-

ster og munke indsamlet og oversat oldtidens 

græsk-romersk-arabiske medicinske håndskrifter til 

latin, således at den medicinske arv blev tilgænge-

lig for middelalderens universiteter. Kopier af den 

latinske oversættelse blev spredt til de forskellige 

universiteter, og her har Henrik Harpestreng erhver-

vet sin medicinske uddannelse og viden.

Medicinske klosterplanter
Den ældste efterretning om Æbelholt klosterhave 

er et udateret brev fra abbed Vilhelm til en broder 

Stephan, hvori der står, at abbeden overlader frø af 

køkkenurter og podekviste af urter, buske og træer 

til broderens omsorg. Da der ikke findes en nøjagtig 

liste fra middelalderen over hvilke planter, der vok-

sede i klosterhaven, er de knap 100 planter, der i 

dag vokser i haven, valgt ud fra kendskabet til, hvad 

der voksede i danske klosterhaver i middelalderen. 

Mange lægeplanter blev dyrket i klosterhaven. 

Det fremgår af skrifter fra danske klosterbiblioteker 

og domkirkekapitler samt af arkæologiske udgrav-

ninger i klosterhaver med fund af slumrende plan-

tefrø. Munkene bragte flere udenlandske arter til 

Danmark, f.eks. rød fingerbøl, mens opiumsvalmu-

en og bulmeurt allerede var kendt her. I klosterha-

verne finder vi også salvie og mynte og mange an-

dre arter, som vi i dag anvender som krydderurter. 

Den lægekyndige munk og hans assistenter, læg-

brødrene, stod for dyrkningen af lægeurter i kloster-

haven. Her anvendte man blomster, blade og rød-

der, som blev snittet, tørret og tilberedt til f.eks. 

pulvere, ekstrakter, salver eller grødomslag. Pulve-

ret kunne opslemmes i vand eller øl og nedsvæl-

ges. De fintsnittede plantedele kunne overhældes 

med kogende vand og indtages som en te, der en-

ten kunne virke vanddrivende eller varme og få pa-

tienten til at svede. Ifølge humoralpatologien men-

te man, at sveddrivende og vanddrivende midler 

kunne fjerne det dårlige fra kroppen, blandt andet 

ved syfilis. Her kunne man anvende specielle rød-

der eller kviksølvsalve, som forårsagede et kraftigt 

Klosterhaven ved Æbel- 

holt Kloster. Et afsnit af 

den frodige blomsterha-

ve, som også viser mid- 

delalderens medicinske 

klosterplanter, der blev 

anvendt af den læge- 

kyndige munk. 2013.

Plettet lungeurt i Æbel- 

holt Klosterhave. 2016.
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svedudbrud. Jordbær og kirsebær kunne bruges 

som vanddrivende midler. Også afførende midler 

som rabarberrod og frangulabark (Rhamnus frangu-

la, tørstetræbark) har været anvendt til at fjerne det 

skadelige i kroppen. Det skal her bemærkes, at der 

ved siden af humoralpatologien stod en anden 

lære, som også blev benyttet af munkene, når de 

skulle kurere folk. Det var signaturlæren. Den be-

tød, at plantens udseende, farve eller navn diktere-

de dens anvendelse ved en bestemt sygdom. Såle-

des var slangerod (Aristolóchia clematitis) god mod 

orm, og lungeurt (Pulmonária officinalis) var effek-

tiv mod syge lunger på grund af dens plettede bla-

de. Blandt krydderurterne omtales mynte at kunne 

modvirke tandpine. Det er næppe rigtigt, men 

mynten kunne derimod dække over ubehagelig 

lugt fra en dårlig mundhule. Hundetunge (Cynog-

lossum officinale) har været benyttet mod hoste af 

munkene, men der findes ikke nogen klinisk doku-

mentation for virkning af cynoglosroden ved hoste. 

Det skal her bemærkes, at cynoglospiller blev for-

handlet på apotekerne i 1900-tallet, men disse pil- ler indeholdt også opium, som har hostestillende 

virkning. 

Dokumenteret virkning
Blandt klosterhavens mange lægeplanter skal der 

fremhæves enkelte urter, som har vist sig at have 

en veldokumenteret medicinsk virkning.

Rød fingerbøl (Digitalis purpurea) og andre arter 

af fingerbøl er kendt for deres giftige blade, som 

indeholder et hjertevirksomt glycosid, der i større 

doser virker dødeligt. I 1900-tallet blev det tørrede 

bladpulver eller de isolerede glycosider af den 

røde- eller hvide fingerbøl anvendt til behandling af 

hjertelidelser forårsaget af hjertearytmi og hjer-

tesvigt, og i kombination med andre lægemidler er 

disse hjertevirksomme glycosider stadigvæk aktu-

Hundetunge i Æbelholt 

Klosterhave. Foto: 2016.

Fingerbøl. Foto fra Æbelholt Klosterhave 2016.
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Fingerbøl har 

store blade, som 

blev benyttet som 

omslag ved sår- 

behandling. At 

bladene er virk- 

somme ved 

ødemer forår- 

saget af hjerte- 

svigt blev først 

erkendt sent i 

1800-tallet, og i 

1900-tallet blev 

de virksomme 

hjerteglycosider 

isoleret og deres 

gunstige virkning 

ved hjertelidelser 

blev opklaret. 

Köhler´s Medi- 

zinal-Pflanzen 

1887.
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Opiumsvalmuen var, 

med sit indhold af 

morfin, middelalderens 

vigtigste lægemiddel, 

som kunne lindre 

smerterne og virke 

beroligende. I middelal-

deren havde man ingen 

bedøvelsesmidler. Ved 

den barske amputation 

måtte smertestillende 

virkning og bevidstheds-

sløring opnås ved at 

supplere opiums-indta-

gelsen med en samtidig 

indtagelse af bladpulver 

af enten bulmeurt, 

galnebær eller pigæble 

- en supplerende 

alkoholrus var også 

gavnlig. Köhler´s 

Medizinal-Pflanzen 1887.
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elle. Men munkene havde ikke kendskab til hjerte-

lidelser og virkningen af fingerbøl, og derfor forelå 

der ikke nogen rationel medicinsk anvendelse af 

denne lægeplante. Munkene havde blot glæde af 

digitalisbladene som omslag til sårbehandling. 

Opiumsvalmuen (Papaver somniferum) blev 

derimod anvendt på en rationel måde, nemlig i for-

bindelse med smerter og som beroligende middel. 

Et snit i plantens umodne frugtkapsel får mælkesaf-

ten til at flyde ud. Den stivner udenpå frugtkapslen 

til en mørk masse, opium, som indeholder morfin. 

Opium skrabes løs, pulveriseres og indtages op-

slemmet i vand eller øl. Munkene bemærker i et 

håndskrift, at urten også kunne stille kødets lyst i 

tre dage. 

Bulmeurt (Hyoscyamus niger), galnebær (Atropa 

belladonna) og pigæble (Datura stramonium) hø-

rer til natskyggefamilien (Solanaceae). De indehol-

der atropin og skopolamin, der har en beroligende 

virkning, samt en vis smertestillende og afslappen-

de virkning ved mavesmerter forårsaget af for me-

get mavesyre og ved koliksmerter. Atropin og sko-

polamin er såkaldte alkaloider, det vil sige en 

gruppe organiske stoffer, der indeholder carbon 

(kulstof), hydrogen og nitrogen, og som ofte har en 

terapeutisk eller giftig virkning. Disse virkninger må 

munkene have kendt og benyttet i deres praktiske 

behandling af syge, dog uden at have nærmere 

kendskab til sygdommene og uden at kende noget 

til de virksomme stoffer og deres farmakologi. Vi 

skal højere op i tiden, det vil sige 1900-tallet, før 

atropinets øvrige virkninger blev benyttet, for ek-

sempel den pupiludvidende virkning i øjenterapien 

Valmue med blomst i Æbelholt Klosterhave. Foto: 2016.

Bulmeurt med blomst i 

Æbelholt Klosterhave. 

Bulmeurtens indhold af 

virksomme alkaloider 

forstærker den smerte-

stillende virkning af 

morfin og medfører en 

vis bevidsthedssløring og 

omtågethed. Foto: 2016.
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og behandlingen af astmaanfald ved rygning af pig- 

æbleblade i form af astmacigaretter eller astmapul-

ver.

Ude på kamppladsen, hvor barberkirurgen (felt-

skæreren) behandlede de sårede, havde man også 

brug for klostermedicinen. Den barske amputation 

af for eksempel et såret ben kunne blive nødvendig 

for at forhindre, at sårbetændelsen udvikledes til en 

dødelig blodforgiftning. Bedøvelse var ukendt, men 

ved at indtage opium, blandet op med et pulver 

eller udtræk af bulmeurtblade eller galnebærblade, 

kunne der opnås en bedre smertestillende og be-

roligende virkning – og desuden, nok så vigtigt, en 

bevidsthedssløring og omtågethed. En suppleren-

de alkoholrus var også gavnlig. Efter hurtig oversav-

ning af benet blev blødningen standset med et 

glødejern. I renæssancen blev den barske affære 

med glødejernet lykkeligvis erstattet af en ombin-

ding af årene (ligatur) før overskæring af benet – og 

det store gennembrud indenfor kirurgien blev be-

døvelsen med æter og kloroform i 1846 og 1847.

Polyfarmaci
Polyfarmaci var almindelig i middelalderens medicin, 

hvor man behandlede patienten med en blanding af 

mange forskellige droger, det vil sige råvarer fra især 

planteriget og i sjældnere tilfælde fra dyreriget. Der 

kunne være op til tyve forskellige lægeplanter i den 

medicin, der skulle indtages. I dag undgår man, så 

vidt det er muligt, at anvende polyfarmaci, for faren 

for bivirkninger og interaktioner er stor og vanskelig 

at overskue. I middelalderen forholdt det sig ander-

Blå pigæble i Æbelholt 

Klosterhave. Foto: 2016.
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ledes på grund af de lidet virksomme lægemidler og 

det ringe kendskab til sygdomme. Man mente, at 

hver enkelt urt i klosterhaven kunne være virksom 

overfor en bestemt sygdom eller overfor flere for-

skellige sygdomme, men der var, blandt de forskelli-

ge klostre, slet ikke enighed om, hvilken urt der her 

skulle anvendes. Dette fremgår af forskellige skrifter, 

fra bl.a. Harpestreng, Øm Kloster og Hildegard af 

Bingen. Resultatet blev, at de forskellige klostre an-

vendte vidt forskellige droger ved den samme syg-

dom. I dag er det velkendt, at langt de fleste af mun-

kenes lægeurter var uden virkning. Som omtalt er 

klinisk effekt kun dokumenteret hos et fåtal af disse 

lægeplanter – men blandt de øvrige planter kunne 

nogle måske have en vis, men meget beskeden lin-

drende virkning. Til al held indeholdt de mange urte-

blandinger ofte opium, og hermed opnåede man 

dog en vis beroligende og dulmende virkning. Mis-

brug og tilvænning synes tilsyneladende ikke at have 

været et problem. 

Polyfarmaciens mange urter gav også troen på, 

at man her kunne have et universalmiddel (pa-

nacé) mod diverse sygdomme og epidemier som 

pest og kolera. Her var Theriaca et berømt univer-

salmiddel, som bestod af 66 naturstoffer. Det inde-

holdt blandt andet opium, aloe, ensian, ingefær, 

myrra, safran, valeriane samt animalske stoffer som 

bævergejl og hugormekød. Blandingen blev omrørt 

med honning og vin til en grødagtig masse. Tilbe-

redningen var omstændelig og tidskrævende, og 

Theriaca var et kostbart lægemiddel, som næppe 

blev anvendt af munkene. Men universalmidler var 

Galnebær i Æbelholt 

Klosterhave. De sorte 

glinsende bær ses først 

senere. Foto: 2016.
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per definition en stor fordel, når viden om sygdom-

me og deres årsager var ringe.

Klosterhospitalet 
Klostrene havde pligt til at behandle de syge, for 

det var dikteret af buddet om næstekærlighed. For 

at understrege betydningen af denne gerning boe-

de abbeden i nærheden af hospitalet (infirmeriet).

Æbelholt Kloster havde tre infirmerier, et for 

munkene, her benævnt kannikker, et for lægbrød-

rene og et for de syge gæster, blandt andet de fat-

tige, og dette hospital lå udenfor klosterporten. 

Den lægekyndige munk kunne være oplært i klo-

steret, og han har måske suppleret sin viden på et 

universitet. Undersøgelsen af patienterne ind-

skrænkede sig til at tage pulsen og undersøge urin-

prøven. Man mente, at dens smag, lugt, farve og 

bundfald kunne afsløre forstyrrelser i legemsvæ-

skerne, hvilket kunne afgøre behandlingen. Årelad-

ning, afføringsmidler og urindrivende midler blev 

hyppigt anvendt, og forskellige hududslet blev be-

handlet med grødomslag eller salver. Det skal be-

mærkes, at åreladning også blev anvendt forebyg-

gende for at holde munkene sunde og raske. I dag 

vil vi have lettere ved at forstå deres behandling af 

smerter med opium, samt deres forståelse for at 

syge bør hvile og have let kost som lette kødretter 

og hvedebrød. Ølbrygningen med dens opvarm-

ning af vandet har antageligt reduceret forekom-

sten af maveinfektioner. Hygiejnen var relativ god. 

En gravet kanal førte vand fra Æbelholt dam til klo-

steret, og via Æbelholt Å blev vandet ført videre til 

Arresø. Dette system sikrede tilførsel af rent vand 

og fjernelse af spildevand fra klosterkøkken og ne-

Kapellet i Æbelholt 

Klosterruin. Foto: 2016.
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cessarier. Disse toiletter var placeret tæt ved infir-

meriet, hvilket var en fordel ved behandlingen med 

afføringsmidler og urindrivende midler. Ved siden 

af necessariet lå der et vaskehus, og her kunne pa-

tienterne også modtage den ugentlige fodvask.

Den tvivlsomme kirurgi
Kirken forbød kirurgiske indgreb med blodudgydel-

se, for risikoen for dødsfald og efterfølgende skyld 

var stor. Forbuddet var skarpest for præsterne, der 

under messen skulle administrere Kristi legeme og 

blod. Operationer var derfor begrænset til nød-

hjælpskirurgi. Egentlige kirurgiske indgreb kunne 

heller ikke gennemføres på grund af middelalde-

rens ringe kendskab til menneskets anatomi, hvor 

indre organer, hjerte og blodkar samt nerveforløb 

var helt ukendt. Årsagen hertil var, at kirken forbød 

obduktion på grund af den menneskelige krops 

ukrænkelighed. I det hele taget ønskede man ikke 

at eksperimentere, for kirken ønskede ikke at æn-

dre på opfattelsen af verdensordenen, hvilket kun-

ne medføre anklage for kætteri. 

Antageligt har de lægekyndige kannikker på 

Æbelholt Kloster ordineret kirurgisk nødhjælpsbe-

handling, når det blev nødvendigt, og den blev så 

udført af en tilkaldt barberkirurg. Ofte drejede det 

sig om sårskader, kvæstelser, forvridninger og 

knoglebrud. Udgravninger fra både Æbelholt og 

Øm viser, at knoglebrud på arme og ben ofte er 

helede fint og i gode stillinger, så lemmerne stadig-

væk var anvendelige. Fund viser også fjernelse af 

fremmedlegemer fra kroppen, som våbendele eller 

knoglesplinter, ved hjælp af tænger. Der er fundet 

kirurgiske instrumenter som åreladejern, blodkop-

per, pincetter, knive, tænger og suturnåle samt end-

videre bronzenåle, som måske har været anvendt 

til at prikke hul på de små betændte bylder ved 

syfilis. Det er dog ikke muligt at afgøre om visse 

redskaber, som knive, tænger og nåle, snarere har 

været anvendt til håndværksmæssige formål i klo-

steret eller til både medicin og håndværk.

Der er i Æbelholt Kloster og Øm Kloster fundet 

kranier med runde eller firkantede læsioner. Der er 

fortsat diskussion om, hvorvidt det drejer sig om 

trepanationer, hvor man kirurgisk borer et hul i kra-

niet, eller blot om ikke helede læsioner efter f.eks. 

kamphandlinger. Formålet med en trepanation må 

være at lette trykket på hjernen, hvor trykket er op-

stået ved hjerneblødninger efter kraftige slag mod 

hovedet. Hvis der foreligger trepanationer, må det 

antages, at de er udført af en barberkirurg, da kir-

ken som omtalt var meget restriktiv med kirurgisk 

behandling.

Afslutning
Æbelholt Kloster bidrager med sin klosterhave og 

de mange udgravninger til forståelsen af den medi-

cinske behandling i middelalderen, hvor sundheds-

tjenesten blev varetaget af den katolske kirkes præ-

ster og munke. Deres indsats lå først og fremmest 

indenfor den medicinske behandling og plejende 

omsorg under relativt gode hygiejniske forhold. 

Nødhjælpskirurgi var inkluderet, og her må det an-

tages, at den lægekyndige munk har ordineret en 

behandling, som så blev praktiseret af en barberki-

rurg. I 1100-tallet dukker de første universiteter op, 

og hermed spredes de medicinske kundskaber ud 

til hele Europa, inklusiv Danmark. Det gav et løft i 

den medicinske behandling med lægeurter. Til 

trods herfor må det erkendes, at middelalderens 

klostermedicin hverken bød på ny medicin eller 

nye behandlingsmetoder, for kirken ønskede ikke at 

eksperimentere – dette ændredes først med re-

næssancen.
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