
 

	  

Klosterhaven	  i	  Vitskøl	  er	  klar	  til	  besøgende	  –	  trods	  
corona-‐‑udfordringer	  
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Den	  historiske	  klosterhave	  på	  Vitskøl	  Kloster	  åbner	  igen	  for	  besøgende.	  Haven	  
drives	  af	  elever	  og	  lærere	  på	  TAMU-‐‑uddannelsen	  i	  Vitskøl,	  og	  i	  år	  er	  haven	  blevet	  
klar	  til	  gæsterne	  stik	  imod	  alle	  odds.	  Pga.	  de	  strenge	  sundhedskrav,	  som	  coro-‐‑
nakrisen	  medførte,	  måtte	  haven	  i	  ugevis	  stort	  set	  passe	  sig	  selv.	  Og	  mens	  
ukrudtet	  bredte	  sig,	  fik	  faglærer	  Hans	  Henrik	  Sørensen	  fra	  TAMU	  i	  Vitskøl	  mere	  
og	  mere	  sved	  på	  panden.	  Klosterhaven	  skulle	  jo	  være	  klar	  til	  sæsonen.	  
	  	  
Som	  bekendt	  er	  samfundet	  ved	  at	  genåbne,	  og	  de	  seneste	  uger	  har	  naturbrug-‐‑
eleverne	  på	  TAMU	  i	  Vitskøl	  knoklet	  for	  at	  få	  skabt	  en	  seværdig	  klosterhave.	  
	  	  
-‐‑	  Det	  er	  kun	  lykkedes,	  fordi	  vores	  elever	  har	  været	  så	  ivrige	  og	  engagerede.	  Uden	  
deres	  indsats	  var	  vi	  ikke	  blevet	  færdige.	  Nu	  kan	  vi	  byde	  velkommen	  til	  turister	  
og	  andre	  gæster,	  fortæller	  Hans	  Henrik	  Sørensen.	  
	  	  
Ifølge	  Hans	  Henrik	  Sørensen	  har	  TAMU-‐‑eleverne	  trods	  corona-‐‑udfordringerne	  
skabt	  en	  ny	  seværdighed	  i	  klosterhaven.	  Det	  er	  en	  såkaldt	  bregnehave.	  	  
	  	  
-‐‑	  Forhistorien	  er,	  at	  nogle	  gamle,	  hule	  træer	  på	  Vitskøl	  Klosters	  område	  måtte	  
lade	  livet,	  da	  den	  stadig	  ret	  nye	  kostskolebygning	  skulle	  bygges.	  Det	  har	  ført	  til	  et	  
nyt	  og	  lidt	  anderledes	  haveanlæg,	  hvor	  de	  hule	  stammer	  simpelt	  hen	  er	  fyldt	  op	  
med	  jord,	  hvorefter	  der	  er	  plantet	  bregner	  og	  hosta	  i	  dem,	  siger	  Hans	  Henrik	  Sø-‐‑
rensen.	  
	  	  
Klosterhaven	  er	  åben	  dagligt	  kl.	  10-‐‑16	  fra	  8.	  juni	  2020.	  Også	  caféen	  og	  Danhostel	  
på	  Vitskøl	  Kloster	  er	  åbne	  for	  besøgende.	  
	  	  
Fakta	  
Klostret	  og	  Klosterhaven	  i	  Vitskøl	  er	  grundlagt	  af	  cisterciensermunke	  i	  1158,	  og	  
der	  har	  lige	  siden	  været	  dyrket	  krydder-‐‑	  og	  lægeurter	  i	  haven.	  Også	  i	  dag	  er	  



 

	  

dyrkningen	  af	  sådanne	  urter	  et	  varemærke	  for	  Vitskøl.	  Besøgende	  kan	  opleve	  
gartneriet	  med	  tre	  drivhuse	  og	  botanik	  i	  disse	  haver:	  
•   Sct.	  Gallenhaven,	  der	  er	  en	  kopi	  af	  en	  gammel	  schweizisk	  klosterhave	  fra	  år	  

826.	  
•   Apotekerhaven	  hvor	  lægeplanter	  er	  arrangeret	  systematisk	  efter	  virkning	  og	  

anvendelse	  i	  7	  sekskantede	  haver.	  
•   Krydderurtehaven	  med	  krydderurter	  og	  andre	  specialiteter.	  
•   Dufthaven	  for	  blinde	  med	  skilte	  med	  blindskrift.	  
•   Snapseurtehaven	  med	  over	  60	  forskellige	  urter,	  buske	  og	  træer,	  som	  kan	  an-‐‑

vendes	  til	  fremstilling	  af	  kryddersnaps.	  
	  	  
Klosterhaven	  drives	  af	  elever	  og	  lærere	  på	  naturbrug	  på	  TAMU-‐‑uddannelsen	  på	  
Vitskøl	  Kloster.	  TAMU	  (Træningsskolens	  Arbejdsmarkedsuddannelser)	  er	  en	  
praktisk	  tilrettelagt,	  joborienteret	  uddannelse	  for	  18-‐‑30-‐‑årige,	  hvis	  liv	  er	  præget	  
af	  sociale	  problemer.	  Uddannelsens	  formål	  er	  at	  fremme	  elevernes	  muligheder	  
for	  beskæftigelse	  eller	  videre	  uddannelse.	  Uddannelsen	  foregår	  på	  centret	  i	  
Vitskøl	  og	  fem	  andre	  steder	  i	  landet.	  Uddannelsen	  består	  af	  brancherettede	  for-‐‑
løb.	  Gennem	  34	  uger	  lærer	  de	  unge	  sociale	  og	  faglige	  kompetencer,	  som	  sætter	  
dem	  i	  stand	  til	  at	  bestride	  et	  job.	  


