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Fram till för 500 år sedan fanns det flera kloster i Lund. Ett kloster är en plats där en grupp människor 

lever tillsammans, för att kunna koncentrera sig på att be och läsa religiösa böcker. Att gå i kloster, 

som det heter, har varit ett sätt att känna sig nära Gud. 

 

Bildtext: Det fanns flera kloster i Lund. Här är de fyra inringade, som fanns under en längre tid. 

Ett kloster hade ofta flera byggnader, som hängde ihop som en fyrkantig gård. En del var kyrka, 

någon annan innehöll sovsalar och det fanns förstås sådant som kök, verkstad, matsal och bibliotek. 

Vid klostren fanns också begravningsplatser och det var vanligt att det fanns trädgårdar och stall. Det 

fanns kloster i städer, men också på landet. 

Flera av klostren tog med sig kunskapen om moderna saker: att skriva böcker och bygga kvarnar är 

exempel på det. De tog hand om sjuka och de kunde hantera begravningar. 

I klostren fick inte män och kvinnor bo tillsammans. Kvinnorna som gick i kloster kallades nunnor eller 

systrar och männen kallades munkar eller bröder. De som blev munkar och nunnor var personer som 

ville leva ett väldigt religiöst liv. Men ibland blev någon munk eller nunna, för att till exempel deras 

föräldrar bestämde det. Det ansågs fint att någon i familjen gick i kloster. När man väl hade blivit 

munk eller nunna, så var man det hela livet. Man fick inte gifta sig eller skaffa barn, utan de andra 

munkarna eller nunnorna var som en familj. Den som bestämde i munkklostret kallades abbot och i 

nunnornas kloster abedissa. I klostren kunde det också finnas präster samt personer som tog hand 

om de tunga arbetena, som att städa i stallet eller tvätta kläder. 

En del av klostren var inte öppna för folk utifrån. Munkarna och nunnorna gick sällan ut därifrån. 

Andra kloster var mer öppna för omvärlden. Det fanns viktiga regler om vad man fick göra och vad 

man skulle göra. Det var viktigt att be mycket och att lyssna på och läsa religiösa texter. Flera gånger 



om dagen samlades man för att be, sjunga och läsa tillsammans. En del kloster hade regler om att 

man till exempel inte skulle äga något eget och andra om att man skulle vara tyst nästan hela dagen. 

Man kan säga att de hade olika idéer om vad som var ett bra sätt att visa att man respekterade Gud. 

Det var inte varje kloster för sig, som hittade på vilka regler som skulle gälla, utan det fanns olika 

typer av kloster. De brukar vara uppkallade efter det första klostret av en viss sort eller efter den som 

tänkte ut ett sätt att sköta ett kloster. Man brukar säga att det var olika klosterordnar. Ordnarna 

hade olika dräkter för sina munkar och nunnor, så att man skulle kunna se vilken de hörde till. 

Redan för ungefär tusen år sedan var det klart att Lund skulle bli en plats med många kyrkor. Det 

fanns ett stort intresse för religion, så redan på 1000-talet byggdes det första klostret. Sedan byggdes 

det ännu flera och till slut fanns det fyra kloster. Två av dem var för benediktiner (ett för munkar och 

ett för nunnor), ett var för fransiskaner (bröder) och ett för dominikaner (bröder). 

 

Bildtext: Ett av stadens kloster låg i västra delen av staden. Det var ett nunnekloster. Klostrets kyrka 

var en av de som inte revs ner utan fick finnas kvar. Idag kan man besöka kyrkan, som kallas Sankt 

Peters klosters kyrka. 

Klostren var säkert mäktiga i Lund. Det var stora och fina byggnader, som såg ståtliga och viktiga ut. 

Folket i staden gav pengar till klostren, för att munkarna och nunnorna skulle be för dem eller ordna 

en fin begravning. Även de klostren som hade fattigdom blev mer och mer rika. För ungefär 500 år 

sedan hade både kungen och folket börjat tycka att klostren hade fått för mycket makt och pengar. 

Kungen bestämde helt enkelt att klostren skulle bort, i hela landet, och man började riva ner 

byggnaderna. Ofta använde man det nedrivna teglet och stenarna till andra, nya hus i staden. 

Munkarna och nunnorna fick antingen sluta vara munkar eller nunnor eller flytta till ett annat land 



som fortfarande ville ha kloster. I många hundra år så fanns det inte kloster alls i Sverige, men för 

ungefär 70 år sedan blev det tillåtet igen. 

 

Har du sett eller besökt ett kloster någon gång? Hur såg det ut? 

Vilka regler tycker du att man borde ha i ett kloster? 


