
Christi Lekums Kloster 

Gården Lekum i et langt slektsregister, 
har vært og enda er i rett nedad stig
ende linje eiet og beboet av familien. 
Er opprinnelig et gammelt nonne- eller 
munkekloster under navn: Christi 
Lekums Kloster. Disse gamle ruiner sto 
enda inn ti I 1811 i en høyde av omtrent 
I til 2 alen over jorden. At her adskillige 
utgravninger beviste den grushop som 
innvendig fantes. Sagnet viste å fortelle 
at forskjellige funn ble gjort, og at noen 
ornamenter derav ble anvendt og hen
brakte under påbygningen og forhøy
elsen av Eidsberg kirke, der ble eid av 
private menn. Likeså og at en betydelig 
gråsteinsmur også dertil ble anvendt. 
Sagnet viste i min barndom å berette 
at iblant de med flere i kirken anbrakte 
ornamenter, fantes et av sten i form av 
et hode, anbrakt høyt i kormurens syd
vestre hjørne (hovedinngangen), hvilken 
formodentlig står der den dag i dag. 

Tradisjonen viste i sin tid også å 
omtale den latterlige tale at kirkens 
byggmester hadde vært så høy at han 
stående på kirkegården hadde påbyg
get den inntil den høyde hvor hodet var 
innmuret Og for å gjøre denne historie 
enda pikantere; at hans jordiske levn
inger skulle være nedlagte i en umåtelig 

lang gravhaug. Hvorav sporet der fantes 
i rett synlig linje fra klosterruinene ville 
innbille oss barn, at den virkelig var 
byggmesterens grav. At jeg som barn 
fant adskillige forarbeidede steinsager, 
så som uthugde kors av gråstein i form 
av+ og flere forskjellige er ganske vist 
Videre av min far en omtrent I½ alen 
lang og av 12-13" diameter, rund, fin
hugget søyle, hvilket er der den dag i 
dag anbrakt i haven på Lekum som fot
stykke for en solskive. Brente murstein 
står enda sterkt i min erindring, omenn 
skjønt flere tidligere utgravninger hadde 
funnet sted, både av professor Wilse 
og andre. At en stor del dels sprengte, 
dels huggende gråsteiner fra kloster
murene bortførte levninger er anbrakte 
ved Eidsberg kirke, dels til dennes 
yttermurer, dels også til anvendelse til 
kirkens innvendige bruk, hørte jeg ofte 
omtale. Likesom også nevnte at den 
i kirkens søndre side anbrakte indre 
mørke trappeoppgang til tårnet er upå
tvileligt trinnene kommet fra klosteret 

Kilde: 

- Livserindringer av
Edward Pedersen Hjort fra Lekum. 
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I kyr pluss ungdyr og noen griser. Eget kosthold. Lønnskrav mecl attest-, I 
avskrifter senges Thorolf Heitomt, 1850 Mysen - Telefon 89 55 33. 
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