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Den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, har gjort, hvad han kunne for nonnerne
på Maria Hjerte Kloster. Det siger han til P1 Dokumentar, efter at have lyttet til vidneudsagn fra både nonner og en tidligere organist i klostret, der samstemmende fortæller om
psykisk og fysisk mishandling.
- Hvis man hører om forhold, som ikke er i orden, så skal man jo forsøge at få det afdækket, og det var det, jeg gjorde i 2001 ved at bede om et ekstraordinært visitats, siger biskoppen.
Det ekstraordinære tilsyn fra Vatikanet blev dog aldrig til noget, og biskoppen forklarer i
dag, at han kun i meget overordnede vendinger beskrev problemerne i klostret for den katolske kirkes øverste mænd.
De konkrete anklager om, at klostrets overhoved, Moder Theresa, i flere tilfælde havde
bundet en ældre, dement nonne til en stol, strandede på biskoppens bord. Det samme
gjorde alvorlige vidneudsagn om, at en ældre nonne skulle være død, efter at abbedissen
låste hende ude i klosterhaven i november måned. Anklagerne nåede altså aldrig pavestolen.

- Jeg mente, at det var tilstrækkeligt at sige, at klostret var udsat for stærk kritik. Kom og
undersøg sagerne. Og jeg ville ikke gå ind i de konkrete anklagepunkter, for eftersom det
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var et stort kritikkompleks, så var det mit anliggende bare at få nogle folk på banen, der
kunne undersøge klostrets forhold, siger biskoppen.

Moder Theresa Brenninkmeijer
Breve strandede på biskoppens bord
Den katolske biskop blev af flere personer advaret om forholdene i det østjyske kloster,
Maria Hjerte Abbedi. I efteråret 2001 skrev både Helene Hägglund og Søster Jordana til
den katolske biskop. De ønskede, at han fik kendskab til de overgreb, de havde oplevet i
klosteret.
- Jeg bad ham om at gribe ind og kontakte Vatikanet og gøre noget. Det gjorde jeg, fordi
Moder Theresas direkte overordnede, generalabbeden i Rom, som burde have gjort noget,
og som vi officielt havde haft mulighed for at snakke med om de her misforhold, han lyttede ikke, siger Helene Hägglund.
Også flere andre personer inden og uden for klosterets mure advarede biskoppen om forholdene på stedet. P1 Dokumentar har fået adgang til detaljerede breve, hvor flere nonner,
en nabo og en tidligere overlæge i psykiatri alle beder biskoppen om at gribe ind. I 2002
skrev Stig Holsting, der er tidligere nabo til klosteret, et brev til Czeslaw Kozon.
- Der måtte gøres noget, fordi vi fandt, at der var mange højere oppe i det kirkelige hierarki, som holdt deres hånd over stedet. Enten fordi de ikke vidste, hvad der foregik, og hvis
de ikke vidste det, så kunne de få det at vide nu. Eller også var det fordi, de af en eller anden mystisk grund synes, at det var værd at holde i live, siger Stig Holsting.
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Men generalabbeden i Rom fandt efter biskoppens henvendelse ingen grund til at fjerne
Moder Theresa Brenninkmeijer fra lederstillingen som abbedisse. Biskoppen i Danmark
har ingen lovmæssig pligt til at tage affære, fordi klosteret ikke hører under hans bispedømme, men i stedet er underlagt Cistercienserordnen i Rom. Den dag i dag sidder Moder
Theresa Brenninkmeijer derfor stadig som leder af Maria Hjerte Abbedi. Men det er ikke
godt nok, mener Helene Hägglund.
- Da Moder Theresa stadig er der og stadig er abbedisse og har en masse unge søstre
under sig, så er jeg overbevist om, at det stadig ser ud der, som dengang jeg var der. Når
cistercienserordnen ikke tager sit ansvar, som de egentlig burde, så mener jeg, det er biskoppens ansvar. For det her kloster befinder sig i hans bispedømme, og jeg har svært
ved at tro, at han er så magtesløs i sit eget bispedømme, siger Helene Hägglund.
Det drejer sig om kirkens omdømme
Biskoppen understreger, at han hellere end gerne ser sagen afklaret.
- Det drejer sig jo også om et klosters omdømme - og dermed også om kirkens omdømme
- så det er da klart, at jeg er ikke interesseret i, at der hele tiden fremsættes påstande om
en institution i bispedømmet. Så jeg er da kun interesseret i at komme disse ting til livs og
få afklaret hvad hold der er i dem, siger Czeslaw Kozon til P1 Dokumentar.
Han vil nu endnu engang bede Vatikanet om en ekstraordinær visitats, som er en uvildig
undersøgelse.
Moder Teresa selv har ikke ønsket at udtale sig om sagen. P1 Dokumentar har modtaget
følgende telefonbesked fra klostret.
- Da vi lever vores liv i bøn og kontemplation, ønsker vi ikke at medvirke i en radioudsendelse eller lignende. Også lige meget hvad det drejer sig om. Guds velsignelse for jeres
arbejde. Det er vigtigt, hvad I gør for vort land. Vi beder for jeres arbejde, lyder beskeden.
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