Klostrets indretning

Klostrene var bygget og indrettet stort set ens rundt i Europa, så hvis en munk besøgte et kloster han ikke kendte,
ville han alligevel være i stand til at finde rundt i bygningerne. Ofte var kirken bygget sammen med eller i nær forbindelse med klostret.
Klostret var opdelt i fløje, hvor østfløjen var den vigtigste. Der lå først og fremmest sakristiet, som var det helligste sted i klostret. Her havde man bl.a. kalken (bægeret til vin), vinbeholderen og messeklæder, som man
brugte til gudstjenester i kirken. Ved siden af lå biblioteket med en lille men dyr samling bøger. Bøgerne var
håndskrevne, og de fleste fandtes derfor kun i et enkelt eller få eksemplarer. I østfløjen lå også kapitelsalen,
hvor munke og abbed afholdt møder og læste kapitler op fra klosterreglen (deraf navnet; kapitelsalen). Rummet
var ofte klostrets smukkeste rum – udsmykket og med hvælvinger. Mellem kapitelsalen og forstanderens eller
abbedens stue lå en lille gang med en trappe ned til et lille rum, som blev brugt som fængsel. Det blev dog kun
sjældent benyttet.
Abbedens stue var egentlig mere et kontor. Abbedens opgave var at holde styr på klosteret, og det var derfor
praktisk, at han havde et sted, hvor han kunne samle sine ting og holde møder.
”Fine” folk udefra, som ønskede et møde med abbeden eller en munk kom ind i klostret gennem gangen ved
abbedens kontor. Ved siden af gangen og i det sydligste hjørne af østfløjen lå tale- og varmestuen. Her havde
munkene mulighed for at få besøg udefra. Disse besøg blev altid overvåget af to ”vidner,” som skulle sørge
for, at samtalen forgik efter klostrets regler, og at sproget var anstændigt. Munkene opholdt sig også her, når
de havde en stund uden andre gøremål. Rummet var opvarmet – det var ikke alle rum i klostret - og munkene
kunne slappe af, tale, læse eller skrive under lidt friere rammer. Varmestuen blev desuden brugt, når munkene
skulle barberes, kronrages eller klippes.
Sydfløjen rummede en spisesal og et køkken. Før munkene kunne gå til bords i spisesalen, måtte de til vaskekummen, som lå udenfor spisesalen, for at vaske hænder. I spisesalen sad de på bænke ved lange borde.
I køkkenet tilberedte lægbrødrene eller tjenestefolk måltiderne. Køkkenet var meget praktisk placeret længst
væk fra kirken, så munkene ikke blev forstyrret af den duftende mad, mens de sad i kirken. Bag køkkenet lå portrummet, hvorfra der var udgang til haven, hvor der blev dyrket urter til madlavningen. I portrummet var også en
trappe ned til forrådskammeret, hvor man opbevarede fisk, kød, øl, ost, smør m.m. Andre fødevarer, som korn,
havde man på loftet, hvor der var mere tørt.
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Vestfløjen var lægbrødrenes afdeling, hvor lægbrødrene både, sov, arbejdede og spiste.
De måtte ikke blande sig med klostrets munkebrødre, deres status var lavere i klostret og deres
forhold var ikke så gode som munkenes. Bl.a. fik munkene fra ca. 1100- tallet eget soverum, mens lægbrødrene
fortsat måtte ligge på fælles sovesale.
I det nordligste hjørne lå forstuen, og her havde de fleste fremmede indgang til klostret. I den tidlige middelalder var det kun munkene, der havde adgang til klostrene, men med tiden åbnede klostrene mere og mere op,
og i den sidste tid før reformationen havde klostrene mange besøgende. De fattige, som søgte klostrene for at
få lidt mad, mødte også op ved forstuen. Alle, som dukkede op, modtog et måltid eller et brød, og klostrene
kunne have op mod 100 tiggere i løbet af en dag, som alle blev bespist. Nogle klostre på landet havde en port
længere fra klostret, hvor de kunne udlevere maden. Man mener, at kvinderne ikke var velkomne ved klostrene.
De måtte holdes væk fra munkene, som ikke måtte lade sig friste til at bryde deres kyskhed. Kun ved alvorlig
hungersnød måtte kvinderne komme til klostrets port.
De fire fløje omkransede klostergården, som var en fredfyldt grøn plet med en brønd i midten. Mellem fløjbygningerne og klostergården lå korsgangen, som var muret, men havde vinduesåbninger (uden glas) ud mod gården. Gangen forbandt de mange rum, og her stillede munkene op på række, når de skulle gå i procession.
På første sal havde munkene deres sovesal. I 1100-tallet fik de fleste munke deres eget lille rum/celle med en
seng og et skab. Rummet, som havde et lille vindue, var ca. 2x2 m. Novicerne holdt ligeledes til på første salen, hvor de bl.a. havde en skolestue. Novicerne måtte ikke være i munkenes spisesal eller i deres celler, derfor
var en særlig afdeling indrettet til dem.
På klostrets grund fandtes også urtegård, kålhave og abildgård den sidste med forskellige frugttræer. Nogle
klostre havde et skolehus, hvor ikke alene novicerne, men også børn fra omegnen blev undervist. De fleste klostre havde desuden et herberg, hvor tilrejsende munke eller fornemme gæster kunne overnatte.
I forbindelse med kirken lå kirkegården.
Her blev både klostrets
folk, og folk udefra begravet. Særligt fromme
munke eller abbeder
kunne blive begravet i
kapitelsalen eller i kirken, hvor, man mente,
de var nærmere Gud.
Man har ligeledes fundet grave både i korsgangen og i klostergården.
Rundt om klostret,
kirken, haverne og de
øvrige bygninger var
en høj mur, og det var
kun muligt at komme
ind på området med en
tilladelse.
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