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Historien om Abélard og Héloïse er en variant af den gamle fortælling om forbudt og passioneret 

kærlighed i et slægtsorganiseret samfund. Vi kender den fra berømte kærlighedspar fra litteraturen, 

Romeo og Julie, Tristan og Isolde og vores eget nordiske par, Hagbart og Signe. Men Abélard og 

Héloïse er ikke romanfigurer. De har virkelig levet, og vi kender deres tragedie og menneskelige 

storhed fra dem selv. Sjældent kommer vi middelalderens tænke- og følemåde så nær. Abélard og 

Héloïse levede på kong Niels’ tid i Danmarkshistorien, og hvad véd vi i grunden om ham og hans 

samtidige? Men i Abélards selvbiografiske breve, “Mine trængslers historie” fra 1131 og i parrets 

efterfølgende brevveksling møder vi to middelaldermenneskers forsøg på at lodde deres motiver til 

bunds. 

Pierre Abélard (1079-1142) er kendt fra filosofiens historie som sin tidsalders fremmeste logiker og 

dialektiker. En af dem, der i den kulturelle opblomstring, der er blevet kaldt “det 12. århundredes 

renæssance”, tog tråden fra antikken op med studiet af den store græske filosof, Aristoteles, der var 

blevet tilgængelig for vesten gennem mødet med den arabiske kultur. 

Abélard er også en interessant type indenfor lærdomshistorien. Før hans tid var det klostrene, der 

var de kulturbærende lærdomscentre. Efter hans tid tog universiteterne têten. Selv var han en 

fritstående intellektuel, en omvandrende og skoledannende lærer på en tid, hvor universiteterne så 

småt var ved at etablere sig omkring navnkundige enkeltpersoner som ham. Men det koster at bryde 

med det hævdvundne. Rundt om i klostrene forargedes man over hans færd, og han fik mægtige 

fjender, bl.a. Bernard af Clairveaux, cistercienserordenens grundlægger. De fandt hans optræden 

letfærdig og kættersk. - Og - ihvertfald hvad det første angår - ikke ganske uden grund. 

Abélard er født nær Nantes som søn af en herremand. Han beretter selv herom i selvbiografien: 

“Jeg er født i en lille by, der hedder le Pallet og ligger tæt ved grænsen af Bretagne, vel omtrent otte 

mil øst for Nantes. En letsindig karakter, der lå i mit lands eller min slægts natur, forbandt jeg med 
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et hurtigt nemme for videnskabelig lærdom. Hertil kom, at min far havde fået nogen boglig 

dannelse, inden han spændte krigerens bælte om sig, hvorfor han også senere omfattede 

videnskaben med så stor kærlighed, at han bestemte, at alle de sønner, han havde, skulle undervises 

i videnskaben, inden de uddannedes i våbenbrug; og således skete det også. Deraf kom det, at han 

lod mig, sin førstefødte, som han havde særligt kær, undervise med så meget des større omhu. Hvad 

mig selv angår, hengav jeg mig til det videnskabelige studium med en brændende lyst, der steg, alt 

som jeg gjorde større og lettere fremskridt; jeg blev betagen af en sådan kærlighed til videnskaben, 

at jeg overlod mine brødre krigerærens glans tillige med arven og førstefødselsretten og aldeles 

sagde mig løs fra Mars’s hof for at opdrages i Minervas skød. Og da jeg foretrak de dialektiske 

metoders våbenfærd for al anden filosofiens belæring, ombyttede jeg de militære våben med andre 

og satte ordstridens kampe over krigens trofæer. Derfor drog jeg gennem flere provinser for at 

disputere, og hvor som helst jeg hørte, at man med iver dyrkede denne kunst, optrådte jeg som 

peripatetikernes (=aristotelikernes) efterligner.” 

I det følgende beskriver han, hvordan han skriver sig ind hos kendte filosoffer som elev, men snart 

igen må forlade dem. Han lægger nemlig ikke skjul på, at han anser dem for forældede og sig selv 

som deres overmand. Ved en lejlighed svarer han sine kritiske medstuderende med et: “Jeg klarer 

mig ikke ved flid, men ved geni”. Selvfølelsen fejler ikke noget hos den purunge student. Hans mål 

var at blive leder af Nôtre-Dameskolen i Paris - det senere så navnkundige pariseruniversitet. For at 

nå dette mål oprettede han først en skole i Melun og siden flyttede han nærmere Paris, indtil han 

omsider kunne sætte sig til rette som leder af den ansete skole. 

Det er en brændende ærgerrig intellektualist, vi møder i Abélards selvbiografi. Bemærk 

kampsproget i det citerede stykke med udtryk som “ordstridens kampe” og “de dialektiske metoders 

våbenfærd”. For modstanderne var han en intellektuel fribytter, mens han kun kunne forklare sig 

deres modstand med, at de nærede misundelse over hans dygtighed og succes. En rigtig Erasmus 

Montanus type. 

Han var 34 år, da han opnåede den eftertragtede stilling som rektor for Nôtre-Dameskolen i Paris, 

hans karrieres højdepunkt. Hans ry som filosof gik over landegrænserne, og studenterne strømmede 

til. Kun ét manglede han: kærlighedsoplevelsen. Fra Erasmus Montanus skifter vi nu til et andet 

kendt scenarium: Barberen i Sevilla. Abélard havde hørt, at der i Paris fandtes en underskøn jomfru 

ved navn Héloïse. Hun var 17 år og boede hos sin onkel, Fulbert, der var kannik ved Nôtre-

Damekirken. Han havde sørget for hendes opdragelse, bl.a. havde hun lært latin. En sjælden dyd 

blandt kvinder på den tid. Abélard fortalte onklen, at han trængte til et sted, hvor han kunne spise 

sine måltider, og han tilbød til gengæld herfor at undervise den unge dame i filosofi. Fulbert blev 

beæret over, at en så berømt filosof ville komme i hans hus, så han sagde glad ja. Abélard skriver 

herom: 

“Kort sagt: først forenede det samme hus os, dernæst hjerte og sind. Under påskud af undervisning 

hen gav vi os uforstyrret til vor kærlighed, og den ensomhed fjernt fra andres blikke, som elskoven 

attrår, gav studeringerne os let adgang til. Når vi derfor havde åbnet vore bøger, indfandt der sig 

flere ord om kærlighed end om læsning, kyssene var talrigere end sentenserne. Oftere førtes 

hænderne til hendes barm end til bøgerne, hyppigere lod kærligheden øjnene mødes, end læsningen 

rettede dem mod bogens skrift. For at vække mindre mistanke slog jeg hende en gang imellem, ikke 

af hidsighed, men af kærlighed, ikke af vrede, men af ømhed og disse slag overgik alle salver i 

sødme. Kort sagt: intet stadie af kærligheden lod vi uforsøgt i vor lidenskab, og kunne elskoven 

finde på noget uvant, prøvede vi også det. Og jo mindre erfaring vi havde i den slags glæder, med 

des mere brændende glød hengav vi os til dem, des mindre følte vi træthed .“ 
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Forehavendet udviklede sig fra ren forførelse til en erotisk besættelse for forføreren. Forføreren var 

selv blevet forelsket. Og forelskelsen gjorde ham til digter. Snart blev hans viser til Héloïses gunst 

sunget over hele Paris. Men for skolen gik det tilbage. Abélard skriver selv, at han blev “en oplæser 

af gamle tanker.” Den sidste, det gik op for var - Fulbert. Men da det skete, blev han naturligt nok 

aldeles rasende. Det endte med, at Abélard satte en stige op til Héloïses vindue og bortførte hende 

til sin familie i Bretagne, hvor hun fødte en søn. 

Men stillingen var uholdbar for Abélard, der jo skulle passe sin skole i Paris. Så der var ikke andet 

for end at søge forlig med Héloïses familie. Som filosof kunne han dårligt gifte sig, for en filosof 

skulle efter den tids begreber leve asketisk, ellers var han ikke nogen rigtig filosof. Han tilbød 

derfor Fulbert at indgå hemmeligt ægteskab med Héloise, og det måtte Fulbert slå sig til tåls med, 

nu da pigen var skændet. Selv var hun modstander af planen. For det første troede hun ikke på, at 

onklen virkelig ville lade sig forsone. Og for det andet var det filosoffen Abélard, hun elskede. Hun 

ville hellere være hans “glædespige” end at “eje” ham som hans hustru. Hendes kærlighed til ham 

var betingelsesløs og selvhengivende, og hun ville ikke risikere at stå i vejen for hans berømmelse. 

Men det blev, som mændene forhandlede sig til rette om. Abélard ville både være lidenskabelig 

filosof og passioneret elsker. Den kompromisløse indgik kompromis med sine lidenskaber. 

Han bragte Héloïse tilbage til onklens hus, mens barnet blev i Bretagne, og den gamle ordning blev 

genoptaget, hvor Abélard kom i huset. Men det var kendt i Paris, at Héloïse havde barn med 

Abélard, og den skam kunne hendes familie ikke leve med. Den lod hemmeligheden om ægteskabet 

sive trods Héloïses stædige benægtelser. Til sidst blev hendes stilling i huset så kritisk, at Abélard 

nok en gang stillede stigen til hendes vindue og bortførte hende, denne gang til et nonnekloster i 

Argenteuil. Abélard skriver herom: 

“Da hendes onkel og hans slægtninge og svogre fik dette at høre, mente de, at jeg nu havde ført dem 

grundig bag lyset, og at jeg ville gøre hende til nonne for således let at skille mig ved hende. Denne 

tanke opfyldte dem med voldsom harme; de sammensvor sig imod mig, bestak en mand, der tjente 

mig, og en nat, da jeg lå og sov i et afsides kammer i mit herberg, tog de som hævn den grusomste 

og mest vanærende straf over mig, en straf, hvorom verden hørte med største for undring: de afskar 

nemlig de dele af mit legeme, hvormed jeg havde begået det, der voldte dem smerte.” 

Abélard flygtede ud i natten og søgte op til Héloïse i Argenteuil, hvor han forlangte, at hun skulle 

lade sig vie til nonne, inden han selv blev munk. Hun skrev senere herom: 

“Da du hastede mod Gud, iførte jeg mig nonnedragten og fulgte dig, ja jeg gik endog forud for dig. 

Som om du mindedes Loths hustru, der vendte sig om, lod du nemlig mig modtage den hellige 

klædning og aflægge klosterløftet, inden du viede dig selv til Gud. At du i denne ene sag viste mig 

mangel på tillid, har, tilstår jeg, voldt mig heftig sorg og skam. Jeg ville jo ingenlunde - og Gud er 

mit vidne - betænke mig på at gå forud for dig eller følge dig, alt efter din befaling, hvis du ilede 

mod et glødende ildsvælg. Thi mit hjerte var ikke hos mig selv, men hos dig.” 

Selv søgte han tilflugt i klostret Skt. Denis, hvor han først blev modtaget med åbne arme som den 

berømthed, han var. Men piben fik snart en anden lyd. Han fandt nemlig ud af, at ikke alt på klostret 

var, som det skulle være. Så han anklagede klosterbrødrene for at føre et skændigt levned. For en 

nutidig betragtning kunne man måske synes, at det ville have været klædeligt, om netop han havde 

vist en vis ydmyghed. Men han vidste på den anden side, hvad han talte om, og Guds krav kunne 

der ikke tinges om. Under sit ophold i Skt. Denis skrev han et teologisk værk om Treenighedslæren. 

Selv betragtede han det som et af sine hovedværker, så det var ham en umådelig tort, da han af sine 

fjender på et kirkemøde i Soisson i 1121 blev tvunget til egenhændigt at lægge det på kætterbålet. 

Det var hans andet store nederlag. Læs blot, hvad han selv har skrevet herom: 
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“Gud, som dømmer med retfærdighed, med hvilken galde i mit hjerte, med hvilken bitterhed i mit 

sind gik jeg ikke dengang i rette med dig, jeg afsindige, og anklagede jeg dig ikke, jeg rasende, idet 

jeg atter og atter gen tog den hellige Antonius’ klage: “Gode Jesus, hvor var du?”! Hvilken storm af 

smerte der rasede i mit indre, hvilken skam der overvældede mig, og hvilken fortvivlelse der 

omtågede min forstand, kunne jeg dengang føle, men kan ikke nu udsige. Jeg stillede det, jeg 

fordum havde lidt på mit legeme, sammen med det, jeg nu måtte udstå, og anså mig for det 

ulykkeligste af alle mennesker. Det dengang øvede forræderi anså jeg for ringe i sammenligning 

med den uret, man nu havde begået imod mig, og jeg begræd langt mere den skade, der var tilføjet 

mit rygte, end den, mit legeme havde lidt; thi denne havde jeg pådraget mig ikke uden egen brøde, 

hvorimod de reneste hensigter og kærlighed til vor tro havde bevæget mig til at skrive og derved 

gjort mig til bytte for så åbenbar en vold.” 

Fortvivlet flygtede han nok en gang. Denne gang til et øde sted i Midtfrankrig ved floden Arduzon, 

hvor han slog sig ned som eneboer. Han kaldte stedet for “Trøsteren”, le Paraclet. Men snart blev 

han opsøgt af studerende, og der opstod efterhånden en hel universitetscampus på stedet. Han 

frygtede imidlertid nye anslag fra kirkens side, så han overlod le Paraclet til Héloïse, der i 

mellemtiden var blevet priorinde for et nonnekloster. Og da hun og hendes nonner var blevet 

husvilde efter en retssag, slog de sig ned her. Selv blev han abbed for et kloster på hans fødeegn, 

Skt. Gildas. Det var her han i 1131 skrev “Mine trængslers historie”. 

I dag lyder det ikke som noget særligt at skrive sin selvbiografi, men dengang var det en ukendt 

genre. Bortset fra Augustins “Bekendelser” fra 400-tallet er det den første selvbiografi i 

verdenslitteraturen. Den er formet som trøstebreve til en ven, der har været ude for store ulykker. 

Abélard vil vise denne, at Gud har straffet ham selv endnu hårdere. På det plan er beretningen et 

lærestykke om Guds styrelse og nådige forsyn. Gud har givet ham to lærestreger for hans to 

hovedsynder: for hans sanselighed med kastrationen og for hans intellektuelle hovmod med 

bogbrændingen i Soisson. Men han forholder sig forskelligt til de to straffedomme. Den første har 

befriet ham for den sanselighed, der havde ødelagt hans liv som filosof. Han opfatter sit tidligere 

erotiske begær som en udefra kommende magt. Som noget i retning af et alkoholproblem. Og han 

nævner en af de gamle kirkefædre, Origines, der havde kastreret sig selv for at blive sit begær kvit. 

Så denne straf betragter han nu som et gode. Dommen over hans bog om Treenigheden godtager 

han også som Guds retfærdige straf for hans intellektuelle hovmod. Men menneskeligt set opfatter 

han dommen som blodigt uretfærdig og som Satans værk. På det plan handler hans beretning om 

verdens ondskab og om hans eget martyrium. Sådan går det Guds tjenere på jorden. Han er et Kristi 

sandhedsvidne. 

På begrundelsesplanet er det omvendelseshistorien, der har motiveret ham til at skrive sine 

selvbiografiske breve, men energien kommer fra den sårede forfængelighed. Han har villet 

retfærdiggøre sig efter den dybe ydmygelse, han var blevet udsat for i Soisson. Så på det plan er 

selvbiografien en forurettelseshistorie, hvor modstanderne fremstilles som rene djævle. Han har 

ikke mindste forståelse for deres perspektiv. Og for at sætte sin egen storhed i relief opregner han 

bestandig sine elevers forgudelse af ham. Så det hovmod, som han selv fordømmer, må siges fortsat 

at ligge bag skriftet som dets dybeste motivering. 

Som abbedisse i le Paraclet fik Héloïse Abélards selvbiografiske breve at læse. Der var gået 12 år 

efter katastrofen i Paris, men brevene har rippet op i hendes sjælelige sår, og de har naturligt nok 

oprørt hende. Var det da kun sanseligt begær fra hans side? I sit første brev til ham skriver hun: 

“Aldrig har jeg - Gud er mit vidne - søgt andet hos dig end dig selv; det var ene og alene dig, ikke 

dit, jeg attråede. Det var ikke ægteskabets pagt, ej heller noget, man kunne kalde medgift, jeg 

ventede mig; det var endelig ikke min egen vellyst eller vilje, men din, jeg stræbte at tilfredsstille, 
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som du vel véd. Skønt hustrunavnet gælder for mere helligt og mere bindende, har det dog altid 

forekommet mig sødere at kaldes din elskerinde, eller hvis du ikke bliver vred, din konkubine eller 

bolerske, for at jeg, jo mere jeg ydmygede mig for din skyld, kunne opnå større ømhed fra din side 

og således også gøre mindre skår i din berømmelse, du herlige.” 

Hun elsker ham fortsat lidenskabeligt: 

“Så søde har imidlertid hine elskovens vellystige glæder, som vi tilsammen nød, været for mig, at 

de ikke kan vække mit mishag, ja næppe nok svinde af min erindring. Hvor som helst jeg end 

færdes, frembyder de sig stedse for mig for mine øjne, og længslerne følger dem. Ikke engang under 

søvnen sparer de mig for deres gøglebilleder. Selv under messens højtidelige handling, hvor bønnen 

bør være mere ren, tager disse nydelsers smudsige billeder min ulyksalige sjæl så aldeles til fange, 

at jeg optages af disse skændigheder mere end af bønnen. Jeg burde jo vånde mig af smerte over, 

hvad jeg har begået; men jeg sukker snarere over, hvad jeg har mistet. Og ikke blot hvad vi foretog 

os, men tillige stederne hvor, og tiderne, når vi foretog os dette, har sammen med dit billede præget 

sig så uudsletteligt i mit sind, at jeg, medens tid og sted gentager sig, foretager mig alt sammen med 

dig og ikke engang under søvnen har fred herfor. Undertiden røbes min sjæls tanker endogså ved 

mit legemes bevægelser og giver sig luft i ord, som pludselig undslipper mig. Ak, hvor jeg dog er 

ulykkelig! Hvor dog hin klage af en sjæl, der våndede sig i sorg, med fuld føje kan anvendes på 

mig: “Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme?”! Gid jeg også med 

sandhed kunne tilføje det, som følger: “Guds nåde ved Jesus Kristus vor Herre!” Denne nåde, min 

elskede, er kommen dig i forkøbet; den har helbredet dig for denne pinefulde uro ved et eneste sår 

på dit legeme og har derved læget mange sår på din sjæl. Der, hvor Gud anses for at have været 

hårdest imod dig, finder man, at han har været nådigst ligesom en trofast læge, der af omhu for 

helbredelsen ikke sparer på smerten. Men denne kødets jagende uro, disse sanselighedens hidsende 

drifter hos mig optændes i højeste grad af selve ungdomsalderens glød og de fortryllende nydelser, 

jeg har oplevet, og de overvælder mig så meget des mere ved deres stormløb, jo svagere min natur 

er overfor deres angreb. Man kalder mig kysk og har ikke opdaget, at jeg en hyklerske. Kødets 

renhed regner man for dyd, skønt dyden ikke kommer fra legemet, men fra sjælen. Skønt jeg blandt 

menneskene opnår nogen ros, fortjener jeg ingen hos Gud, som ransager hjerte og nyrer og ser i det 

skjulte.” 

Hermed udtrykker hun sin dybe splittelse. Hun har både tabt sin jordiske lykke og sin sjæls frelse: 

“Thi skal jeg sige den fulde sandhed om mit ulyksalige hjertes svaghed, da ser jeg ikke, ved hvilken 

bod jeg formår at forsone Gud, da jeg stedse på grund af denne uretfærdighed beskylder ham for 

den største grusomhed, - da jeg ikke vil bøje mig under hans vilje og mere fortørner ham ved mine 

harmfulde tanker, end jeg stemmer ham mildt ved at gøre fyldest med bod. Hvorledes kan det også 

kaldes at gøre bod for sine synder, hvor hårdt man end martrer sit legeme, når sindet endnu bevarer 

viljen til at synde og brænder af samme attrå som fordum?” 

Og så anklager hun endda sig selv for - som Eva-datter - at have forårsaget den elskedes skam! - Alt 

imens passede hun, der regnede sig for fordømt, efter alt at dømme sin gerning som abbedisse 

mønstergyldigt. 

Abélard forstod, at hendes sjælelige sundhed stod på spil og skrev til hende for at ”belære og 

formane” hende. Hun anklager Gud, skriver han, men “husk, hvad du har sagt, kom i hu, hvad du 

har skrevet, at man nemlig finder, at Gud i den måde, hvorpå vor omvendelse foregik, har været 

nådigst imod mig - hvilket jo er klart - der, hvor han anses for at have været hårdest! Giv dig tilfreds 

med denne hans anordning, om ikke for andet, så alene fordi den i højeste grad tjener til mit vel, ja 

til dit ikke mindre end mit, hvis da din voldsomme smerte tillader dig at lytte til fornuftens røst! Ej 

heller bør du sørge over, at du er årsagen til så stort et gode, thi du må ikke tvivle om, at du ganske 
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særligt er skabt af Gud med dette for øje! Heller ikke skal du jamre over, at jeg har måttet lide dette, 

med mindre du vil tage dig de velsignelser nær, som martyrernes lidelser og Herrens egen død har 

bragt os!” 

Han gjorde det eneste, han måske kunne gøre: søge en mening med deres hårde skæbne. Og hans 

kærlighedsbudskab er nu den kristne omsorg for hendes sjælelige velfærd. - Måske var der alligevel 

sket en udvikling med ham. 

Abélard og Héloïse repræsenterer hver sin menneskelige grundholdning til den onde skæbne. Hun 

fastholder en oprørsk individualisme overfor Gud og skæbnen. Han forsoner sig med sin skæbne og 

giver den mening. 

Det kan også siges sådan, at hun lever med en ekstrem afstand til sin egen rolle som abbedisse. 

Formelt opfylder hun de forventninger, der stilles til hende, men hun kan hverken engagere sig i 

rollen eller forkaste den. I stedet fastholder hun en individuel identitet, selv om det kun er i brevene 

til ham og overfor Gud, den kommer til udtryk. Hendes gerning bliver meningsløs og kontakten 

med medmenneskene bliver uegentligt. Hun oplever sig som ensom og fremmed. 

Han identificerer sig derimod med sin rolle, og han kan tale til hende som hendes skriftefar og 

åndelige vejleder. I det forhold er der ingen plads for alt det, der tidligere var deres elskovsforhold 

og fælles liv. Der bliver en kløft mellem dem, så de ikke kan sørge sammen og trøste hinanden. 

Men han kan tale hende til rette. 

Begge forholder de sig aktivt til deres lidelse. De er ikke blotte ofre. Og det er det storslåede ved 

deres historie. 

Abélard støttede herefter nonnerne i le Paraclet. Men i øvrigt fortsatte han sit rastløse liv. Han kom 

selvfølgelig også i konflikt med munkene i Skt. Gildasklosteret og måtte forlade det. 1141 fik han 

en ny kætterdom. Året efter døde han og blev begravet i le Paraclet. Héloïse overlevede ham i 20 år. 
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