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HYLLAND MUNKELYD  HOVIN  RELIGION  DEN KATOLSKE KIRKE  TINN

Robert munk er død

 Av Ole Jon Tveito

Tinns egen munk, Robert Munk på Hylland er død, 88 år gammel.

Flere saker

ROBERT MUNK: Trappistmunken Robert K. Anderson fra sin kommunitet i Massachusetts, USA, til Norge for å realisere sitt
eneboerkall. I Tinn ble han "Robert munk". Foto: Steinar Miland

29. september 2020, kl. 18:22 

"EN INSTITUSJON ER BORTE" Robert
Munk på Hylland munkelyd på Hylland
i Tinn døde natt til tirsdag, 88 år
gammel. Robert Munk ble gjennom sitt
virke som munk en institusjon i Tinn. I
1967 dro trappistmunken Robert K.
Anderson fra sin kommunitet i
Massachusetts, USA, til Norge for å
realisere sitt eneboerkall. Med hjelp fra
biskop John Willem Gran, som sterkt
ønsket sine ordensbrødre til Norge, slo
han seg først ned i en Moelvbrakke ved
Austbygdi i Telemark. Siden "yttet han
sitt hjem lenger ned mot Tinnsjøen. I
1977 !kk han leie det nedlagte
småbruket Hylland, og i 1995 kjøpte
stiftelsen «Munkelyd Ocisto» denne
plassen.
Robert munk bodde lenge alene på
stedet, men i dag er det et lite, kontemplativt fellesskap på Hylland – i
trappistisk ånd og etter den benediktinske regula, som det heter i de
kretser. Brødrene bor i hver sine eneboerhytter men spiser, arbeider og
ber i fellesskap. Med egne hender har de reist en vakker liten kirke på
stedet, og hver onsdag og lørdag feires Den Hellige Messe etter østlig ritus.
Hylland munkelyd er en del av Den Katolske Kirke i Norge.

- Utrolig trist
En av dem som har grepet til ordet etter Robert munks død er Steinar
Miland.
- Utrolig trist å høre at min gode venn munk Robert døde i natt, 88 år
gammel. Han var en i institusjon i Tinn, og var et eksotisk innslag helt siden
han kom til Tinn i 1967, og blei mottatt med raushet av tinndølene, sier
Steinar Miland. 
- Uavhengig av tro eller ikke, så var han en fantastisk kunnskapsrik og
interessant person å samtale med. Han snakket sju ulike språk og var en
sjelden åpen, raus og ærlig religiøs lederskikkelse. Munkeklosteret på
Hylland har mistet en stor, men også beskjeden bauta, som vil leve lenge i
vår bevissthet etter sin død. R.I.P gode venn, sier Miland.
En annen som har gode minner om munken på Hylland er sokneprest i
Tinn prestegjeld gjennom 25 år Harald Eintveit.
- Det var veldig leit å høre. Jeg !kk beskjed tidlgere idag fra Trygve Solvang,
som var så hyggelig å gi meg beskjed om det.

"Munken kans"
- Jeg kjente ham godt, og var på besøk hos ham en rekke ganger. "Munken
kans" som vi kalte han og som han likte å bli malt Vi hadde mange gode
samtaler, og var en stor personlighet, men veldig liten i selg slev. Men han
var lett å komme i kontakt med. Det er en slags institusjon som har gått
bort med Robert munk. Jeg kom til Tinn i 1984 og avslutta i 2009, faktisk i
25 år, og i de årene hadde jeg en rekke besøk på Hylland, og jeg og Knut
Svenning (da sokneprest i Rjukan menighet. red.anm.) hadde samarbeid
med ham i forbønnsgudstjenesete for det ufødte liv som vi hadde "ere år i
Rjukan Kirke, forteller Eintveit.
- Det er en opplevelse å komme til Hylland. Man går jo et stykke nedover
fra veien, og det var spesielt med den nedstigninga, og så om man ned der
med utrolig utsikt over Tinnsjøen. Han pleide å stå ute på tunet, for å ta
imot oss når vi kom. Han hadde liksom alltid fått varsel om at vi var på vei.
En utrolig "ott plass og en "ott kirke.

- Lun !n type
Han leste veldig mye og var veldig godt orientert i teologiske spørsmål, og
kunne mange språk, og det var noe som gjorde at han hadde et "ott
perspektiv på ting, og han kunne samtale med både høy og lav. En folkelig
og trivelig, lun og !n type. 
Han var sikkert preget av naturen, og hadde evnen til å se det store i det
lille. Jeg lyser fred over Robert munks minne, og det blir et stort savn å
tenke på at neste gang jeg kommer til Tinn, så er han ikke der mer, sier
Eintveit.
- Han sa forresten det til meg at han ville at det på gravstein hans, der
skulle det stå "Munken kans", så det kommer jeg til å se etter, sier Eintveit.

Lik Rjukan Arbeiderblad på Facebook
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HYLLAND: Robert Munk utenfor Hylland

Munkelyd. Foto: Steinar Miland
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