
Fig. 1. Parti af  landsbyen Emborg og klostertomten under udgravning, set fra  vest. C. M. Smidt fot.  1921. - The 
village  Emborg  and  to the right  the abbey during  excavation. 

ØM †KLOSTERKIRKE 
RYE SOGN 

Klosteret var et munkekloster inden for  cistercien-
serordenen, hvis regler foreskrev,  at institutionen og 
dermed kirken skulle indvies til Jomfru  Maria.  For 
Øms vedkommende er denne dedikation bevidnet 
1461.1 

Klosteret blev grundlagt 11722 af  en gruppe munke 
fra  det nørrejyske Vitskøl, der var stiftet  1158 af  Val-
demar den Store og befolket  med fordrevne  fra  Varn-
hem kloster i Västergötland, men underlagt Esrum 
(jfr.  DK Frborg, s. 1041). Ligesom disse klostre til-
hørte Øm derfor  ordenens såkaldte Clairvauxlinie.3 

Ved midten af  1160erne havde munkeholdet fra 
Vitskøl begivet sig af  sted for  med støtte fra  biskop 
Eskil at stifte  et kloster i Århus stift.  Før ankomsten 

til Øm havde man forsøgt  sig i Sminge (s. 3314), 
Veng (s.3189) og på Kalvø i Skanderborg sø. Sidst-
nævnte sted havde cistercienserne på forbøn  af  bl.a. 
kongen og Århusbispen og med ærkebiskoppens 
godkendelse overtaget et angiveligt dårligt funge-
rende benediktinerkloster.2 

Den endelige beslutning om at placere klosteret på 
tangen mellem Mossø og Gudensø, hvilket fik  pa-
vens godkendelse før  1181,2 kan navnlig være truffet 
på baggrund af  to forhold:  Dels stedets afsondrede 
beliggenhed, der svarede til ordenens forskrifter,  dels 
lokalitetens storartede mulighed for  at etablere den 
vandforsyning,  der var så afgørende  netop for  denne 
orden (jfr.  s. 3781). 
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Det nye kloster fik  navnet cara insula (jfr.  fig.  3), 
den kære ø, der uden tvivl, efter  cisterciensisk sæd-
vane, var en latinisering af  den lokale betegnelse for 
flad  landstrækning i et spil med ordet ø. Undertiden 
blev navnet skrevet Em, hvilket anvendtes da Fre-
derik II indrettede klosteret som bolig med navnet 
Emborg, og det eksisterer fortsat  som landsbyens 
navn.4 

Takket være den efter  danske forhold  ret enestå-
ende omstændighed, at der er bevaret en samtidig 
beretning om klosterets grundlæggelse og første  pe-
riode (frem  til 1267): Exordium ... cara insula (Øm 
klosters krønike),2 er vi for  disse år temmelig godt 
underrettet om en række tildragelser og adskillige 
forhold,  der betød noget for  institutionen, dens hver-
dag og muligheder. Hvor de nedenfor  nævnte be-
givenheder og oplysninger ikke er forsynet  med hen-
visninger, hviler de på denne krønike. 

Skønt cistercienserklostre principielt stod uden for 
den lokale, biskoppelige jurisdiktion, viser Øms hi-
storie, hvilke alvorlige vanskeligheder det kunne 
volde at trodse sin bisp. Alt tyder på, at der rådede 
det bedste forhold  mellem Århusbispen og klosteret i 
tiden før  bisp Peder Elavsens død 1246. Klosteret 
havde modtaget betydelige gaver fra  ham og hans 
forgænger  Svend (†1191, jfr.  nedenfor)  i sammen-
hæng med, at begge ønskede at begraves i klosterets 
kirke. Efter  Elavsens død stod bispestolen tom, til 
den 1249 blev besat af  Peder Ugotsen. Han lagde ud 
med krav om dels gæsteri (gratis indkvartering for 
sig og følge)  af  klosteret, dels tilbagelevering af  noget 
af  forgængernes  donationer. Dette ville munkene 
ikke gå ind på, og forholdet  mellem de to parter kom 
på prøve. Situationen bedredes ikke, da magister 
Tyge 1262 overtog bispeembedet. I forbindelse  med 
sit valg havde han pådraget sig stor gæld, hvorfor  han 
fornyede  kravet om gæsteri, idet han gjorde gæl-
dende, at hans forgængere  havde betinget sig sådan 
ordning i forbindelse  med gavernes overdragelse. 
Man kan i denne sammenhæng bemærke, at på klo-
sterområdet stod en bygning, benævnt bispens hus. 

Striden mellem bispen og klosteret, der havde pa-
ralleller andre steder, prægedes og skærpedes af  disse 
års modsætningsforhold  mellem kongen og ærkebi-
spen og de borgerkrigsagtige tilstande, der rådede i 
landet i kølvandet på Valdemar Sejrs død. 

Et dramatisk optrin i Ømkonflikten  fandt  sted 
1263 ved Dover kirke (jfr.  s. 3149), hvor biskoppen 
havde sat abbeden stævne. Med valget af  mødested 
havde biskoppen antagelig villet betone sin ret til af-
gifter  af  sognekirker,5 som klosteret havde erhvervet. 
Konfrontationen  endte med mundhuggeri og band-
lysning. Et efterfølgende  oplæg til forlig,  som Tyges 
kolleger i Ribe og Viborg havde udarbejdet, og som 
havde skånet begge parter for  at tabe ansigt, blev af-
vist af  munkene. 

Som nævnt bryder klosterkrøniken af  1267, før 
striden havde fundet  sin afslutning,  men på dette tids-
punkt var både kongemagten og pavestolen blevet 
inddraget på hver sin side. Blandt landets cistercien-
serklostre stod Øm isoleret, idet de øvrige, med en 
enkelt undtagelse, havde taget kongens parti i striden 
med ærkebispen; det samme gjaldt de fleste  bisper, 
bl.a. Tyge. Først 12706 var også Øm moden til at 
modtage kongelig beskyttelse, og dermed endte stri-
den med Århusbispen. Han fik  utvivlsomt sine ret-
tigheder godkendt. 

Kampens år må have været en belastning for  klo-
sterets økonomi, og dens udfald  må på længere sigt 
have formindsket  munkenes muligheder.7 

Blandt de testamentariske donationer  skiller de, som 
bisp Svend skænkede 1177-78 og 1183,8 sig ud på 
grund af  omfang  og økonomisk betydning. Foruden 
Kalbygård i Låsby sogn (s. 3625) nævnes områder i 
det østre Djursland, hvis kalkforekomster  må have 
spillet en rolle.9 Svend (jfr.  *gravsten, s. 3758) blev da 
også erindret som klosterets »vigtigste grundlæg-
ger«, mens pladsen som stifter  tilkom biskop Eskil, 
»hvis jordiske levninger og ben« var blandt de værdi-
fulde  genstande, som munkene havde bragt med sig 
ved de ovennævnte omflytninger. 

Det skønnes, at henved halvdelen af  klosterets 
gods var erhvervet i løbet af  dets første  25 år, hvilket 
understreger betydningen af  den tiendefrihed,  som 
paven tilstod klosteret 1185.10 

Der er efterretninger  om senere, overvejende min-
dre, testamenterede gaver: fra  perioden under og ef-
ter konflikten  kan nævnes: 1264, 1268, 1302 og 1304.11 

Bygningshistorien  belyses kun punktvis og tvetydigt 
af  krøniken, hvis meddelelser dog får  øget betydning 
på baggrund af  udgravningernes resultater. 

De første  mange år må klosterets beboere have til-
bragt i »huse eller rettere hytter«, som det hedder om 
forholdene  på Kalvø. Efter  indretning af  en midlertidig 
kirke,  hvor klosterets velgører, biskop Svend blev be-
gravet 1191, tog man fat  på opførelsen  af  det perma-
nente anlæg. Udgravningerne har afsløret,  at dette 
var et ambitiøst foretagende,  hvorfor  det ikke kan 
undre, at byggeriet kom til at strække sig over flere 
generationer. Hertil kom de anselige gravearbejder, 
som fordredes  af  det kanalsystem, der allerede ved 
valget af  byggegrund betragtedes som en forudsæt-
ning for  klosterets eksistens. En del af  de foreløbige 
bygninger kom antagelig til at fungere  i flere  hun-
drede år (jfr.  s. 3782). 

De relativt mange begravelser, der i vore dage, 
uden systematiske undersøgelser, er konstateret øst 
for  klosterfirkanten  (jfr.  s. 3782), er en af  begrundel-
serne for  antagelsen af,  at (en del af)  de midlertidige 
huse lå i dette område. De hidtidige udgravninger har 
dog ikke været omfattende  nok til at bidrage til be-
svarelse af  dette spørgsmål. 
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Fig. 2. Klosterområdet set fra  luften.  Nord opad. Hans Stiesdal fot.  1965. - The  ruins of  Øm Abbey seen from  the air 
before  the latest  excavations. 

Konkret meddeler krøniken, at kirken stod under 
opførelse  1246, da biskop Peder Elavsen blev begra-
vet foran  Jomfru  Marias alter, dvs. højalteret. Ved 
omtalen af  de forholdsregler,  man ved midten af 
1200rne traf  på klosteret i anledning af  de voldelige 
optrin, der hærgede egnen og bl.a. førte  til Vissing 
klosters afbrænding  (s. 3843), siges forskelligt  gods 
og ejendele at være bragt over i den nye kirkes tårn. 
Da der efter  cisterciensernes skik formentlig  her er 
tale om en tagrytter over korsskæringen, må dette 
bygningsafsnit  have været under tag på dette tids-
punkt. 

Videre oplyses, at kirkens indvielse  fandt  sted Alle-
helgens aften  (31. oktober) 1257, men det fremgår  til-
lige, at byggeriet ved denne lejlighed ingenlunde var 
afsluttet.  Indvielsen var fremrykket  som et træk i den 
ovennævnte konflikt  med Århusbispen. 

Samtidig med kirkens indvielse blev brødrene in-
stalleret i sovesalen (dormitorium), hvor der også 
blev indrettet (midlertidig) spisesal (refektorium), 
dvs. klosterets østfløj  har helt eller delvis kunnet ta-
ges i brug. Det ser altså ud til, at dens opførelse  har 
strakt sig over en halv snes år, idet det anføres  i for-
bindelse med en abbeds begravelse i kapitelsalen 1246 
(jfr.  s. 3801), at endnu var kun fundamenterne  lagt. 

Af  beretningerne fremgår,  at en indendørs begra-
velse kunne finde  sted endnu før  det pågældende byg-
ningsafsnit  var færdigt  og indviet, ja fortællingen  om 
abbedens jordefærd  i kapitelsalen godtgør, at det var 
tilstrækkeligt, at rummets lokalisering var fastlagt. 
Da der næppe kan være tvivl om, at man ved ud-
gravningerne har fremdraget  den pågældende abbed-
grav, bliver det samtidig klart, at placeringen af  rum-
mets fire  piller ikke kan have været endelig bestemt 
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1246, eftersom  graven er beskadiget af  et af  funda-
menterne. Tilsvarende gravødelæggelse ved kirkens 
fundering  er observeret flere  steder (jfr.  s. 3806, note 
36), hvilket må betyde, at beliggenheden af  kirkens 
mure, på de tidspunkter da disse grave blev anlagt, 
ikke var besluttet, eventuelt at der under byggeriet er 
foretaget  justeringer. 

Bisp Svend blev jordsat i den midlertidige kirke 
1191. Hvis der ikke senere er indtruffet  ændrede be-
tingelser for  begravelse, eller andre forhold  har gjort 
sig gældende, fristes  man til at slutte, at ikke engang 
fundamenterne  til den nye kirke var lagt på dette tids-
punkt. Heraf  må følge,  at opførelsen  af  murstenskir-
ken tidligst er begyndt omkring år 1200. Sandsyn-
ligheden kunne da tale for,  at netop Svends donation 
satte gang i byggeriet (hvorfor  han blev mindet som 
den »vigtigste grundlægger«), ligesom aktiviteten se-
nere måske blev stimuleret af  Peder Elavsens bidrag. 

Ved reformationen  1536 blev Øm ligesom landets 
øvrige klostre inddraget som krongods, men i første 
omgang skete der ikke større forandringer.  Christian 
III bestemte 1538,12 at abbeden i Sorø skulle have 
overopsyn med cistercienserklostrene, og først  når en 
abbed døde eller trak sig tilbage, skulle det pågæl-
dende kloster administreres direkte under kronen. 
Dette indtraf  for  Øms vedkommende vist nok i 
1540rne. I denne periode fremstillede  klosteret mur-
sten og tagsten til brug for  kongen. 1552 blev en 
munk i Voer kloster (Voerladegård sogn) henvist til at 
tage ophold i Øm. Samtidig blev klosteret ved at 
»yde kongen hjælp« eller ved tvangslån tappet for 
midler, hvilket synes at udtrykke sig i et inventarium 
1554, der afspejler  en fattig  institution13 (jfr.  s. 3789). 

Frederik IIs tronbestigelse betød klosterets endelige 
nedlæggelse. I første  omgang tænkte kongen sig at 
benytte bygningerne som bolig under navnet 
Em(s)borg, og han opholdt sig dér i perioder. Lige-
som det på samme tid skete med Voer kloster, gjor-
des godset til et administrationsdistrikt under lens-
manden på Skanderborg. Men snart var dagene talte 
såvel i Øm som i Voer. 6. oktober 1561 udgik der 
ordre til lensmanden om at nedrive »Emborg kirke 
med søvnehus (klosterets østfløj),  omgang og andre 
unyttige huse og anvende sten, tømmer og andet der-
fra«  til nybygning og befæstning  på Skanderborg. 
Nogle økonomibygninger blev skånet; først  1565 fik 
lensmanden tilladelse til at nedbryde den stald, hvori 
kongens egne heste stod, og det stuehus, hvori kon-
gens svende havde deres bolig.13 Ved lensmandsskif-
tet 157314 blev Emborg len nedlagt. 157915 nævnes et i 
øvrigt ukendt, på dette tidspunkt nedlagt »kapel  ved 
Emborg«, og året efter  fragtedes  sten fra  Øm til den 
nærliggende Grædstrup kirke.16 

Af  altre  omtales kun højalteret, viet til Jomfru  Ma-
ria. Eksistensen af  sidealtre må imidlertid fremgå  af 
meddelelsen om, at biskoppen lod udføre  flere  kalke 

(jfr.  s. 3788), og 1554 oplyser et inventarium, at insti-
tutionen ejede syv forskellige  messehageler (jfr. 
s. 3789). 

Mange mønter er i tidens løb fundet  på klostertom-
ten, men materialet er endnu ikke bearbejdet ende-
ligt.17 

Udgravningerne18  af  klostertomten blev indledt 1896 
af  J. B. Løffler,  der ligesom munkene i sin tid kom fra 
Vitskøl. Her havde han sammen med Henry Petersen 
indledt de undersøgelser, der i løbet af  tre kampagner 
afdækkede  dette klosters usædvanlige kirke. Prøve-
gravningen i Øm afslørede  ingen bygningslevn, og 
først  efter  nogle år blev der mulighed for  at tage fat 
igen. 1910 fik  Nationalmuseet meddelelse om, at der 
var fundet  en muret grav, og den blev straks under-
søgt af  M. Mackeprang og C. M. Smidt. Året efter 
frilagde  Smidt endnu en grav, hvorefter  det pågæl-
dende areal, der også rummede levn af  kirken, købtes 
af  det nystiftede  Historisk Samfund  for  Århus Stift, 
og der indledtes et mangeårigt samarbejde mellem 
Samfundet  og Nationalmuseet. 

Udgravningsområdet var et mindre jordstykke i 
landsbyen Emborg, hvis bebyggelse og haver strakte 
sig ind på klosterarealet. Med årene lykkedes det 
foreningen  med bibliotekar Ejler Haugsted som for-
mand at erhverve betydelige dele af  klostertomten. 
Udgravningerne kunne da videreføres,  men de fore-
gik under vanskelige forhold,  idet man var henvist til 
at undersøge de ofte  små parceller en efter  en, efter-
hånden som muligheden bød sig. Med årene blev ud-
gravet et betydeligt område, der indrettedes som »ar-
kæologisk park.« Det historiske samfund  stod som 
ejer indtil 1988, da der dannedes den selvejende insti-
tution Øm Kloster  Museum. 

Frem til sin død 1947 forestod  C. M. Smidt udgrav-
ningerne, der i visse perioder foregik  med større in-
tensitet end i andre; hans sidste store undersøgelse 
fandt  sted 1941. 

Fig. 3. Klosterets segl med omskriften  Sigillvm con-
ventvs care insvle, 1:1, tegnet af  Th. Bergh. Efter 
H. Petersen: Danske geistlige Sigiller fra  Middelalde-
ren. - The  seal of  Øm Abbey. 
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Allerede 1914 var den lokale læge Kr. Isager, der 
var blandt stifterne  af  Historisk Samfund,  blevet til-
knyttet med henblik på undersøgelse af  de mange 
skeletter, der var kommet for  dagen. »I 1933 ind-
traadte der et afgørende  Vendepunkt. Fra dette Aar 
koncentreredes Arbejdet i højere Grad om Gravun-
dersøgelserne«, skriver C. M. Smidt. Dette foregik 
navnlig ved, at opsynsmanden Anders Andersen ud-
gravede dele af  kirkegårdsområdet vest og nord for 
kirken, hvor han anslog, at der fandtes  op imod 1000 
begravelser. 

Siden har man ved vejarbejder, nedlægning af  kab-
ler eller ved lignende lejligheder konstateret levn fra 
det vidtstrakte anlæg, men systematiske undersøgel-
ser blev først  genoptaget 1975, da Middelalderarkæo-
logisk Institut ved Århus Universitet under ledelse af 
Olaf  Olsen påbegyndte tre års udgravninger af  de 
dele af  det centrale kompleks, der tidligere havde væ-
ret utilgængelige. 

Den hidtil sidste undersøgelse er blevet foretaget 
1989 af  Jens Ingvordsen, der har udgravet rester af  en 
bygning øst for  kapitelsalen. 

Ingen undersøgelser er hidtil blevet endegyldigt 
publiceret. 

BELIGGENHED M.V. 

Klosteret er placeret på den relativt smalle rod af 
den halvø, som Gudenåen danner på sin første 
strækning efter  Mossø. Her strømmer åen ud i 
Gudensø, hvorfra  den fortsætter  nordpå i et 

bredt, roligt løb, der snævres ind ved Rye 
mølle, inden vandet når frem  til Birksø og de 
andre Silkeborgsøer. Afstanden  mellem Mossø 
og Gudensø på det smalleste sted er kun trekvart 
kilometer, hvilken omstændighed afgørende  har 
dirigeret munkenes valg af  byggegrund. Her var 
det forholdsvis  overkommeligt at grave kanaler 
mellem de to søer og dermed sikre klosteret den 
forsyning  med rindende vand, som cistercien-
serne frem  for  andre ordener er kendt for  at have 
lagt vægt på. Vandet udnyttedes bl.a. til sanitære 
installationer i bygningerne, og havde desuden 
en betydningsfuld  funktion  som transportvej og 
som drivkraft  for  møller og værksteder.19 

I området kendes i hvert fald  tre større kana-
ler.  To af  dem, »klosterkanalerne«, har været 4-5 
m brede, haft  en indbyrdes afstand  på ca. hun-
drede meter og været anlagt på hver sin side af 
klosterkomplekset. En tredie, den såkaldte 
Munkekanal, der har været omkring otte meter 
bred, aflæses  endnu i terrænet en kilometer øst-
ligere. Vestre klosterkanal, der ligesom Munke-
kanalen har skåret tværs over halvøen, har om-
dannet det smalle land mellem de to søer til en 
ø.2 0 Desuden har der været gravet en sejlrende 
igennem Emborg odde, der syd for  klosterom-
rådet skyder sig ud i Mossø. 

239* 

Fig. 4. Området ved Mossø 1:75.000. - The  area around  the monasteries of  Voer  and  Øm. The  Cistercians  of  Øm have 
established  their well-known  water system based  on canals between the lakes  of  Mossø  and  Gudensø. 
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Dateringen af  disse betydelige, ikke nødven-
digvis samtidige jordarbejder er ikke endeligt 
fastlagt.  I hvert fald  den ene af  klosterkanalerne 
må have været en nødvendig komponent i hele 
anlægget og er utvivlsomt gravet i klosterets 
grundlæggelsesperiode. Den kanal, der er iagt-
taget en snes meter øst for  kirkens østgavl, har 
stået i forbindelse  med kanalen vestfor  (jfr.  ne-
denfor)  og har tilsyneladende haft  en række af-
greninger, hvorved der flere  steder i komplekset 
har været etableret mulighed for  vandtilførsel. 
Vandledninger er konstateret bl.a. i nogle af 
sydgårdens bygninger og ved fløjen  øst for  ka-
pitelsalen. 

Klosterets kirkegård  har ligget på kirkens 
nordside og har straks sig ind på arealet vestfor 
(jfr.  fig.  13). Desuden er der observeret et be-
tydeligt antal (ældre?) begravelser øst og navnlig 
syd for  kirkens kor på hele strækningen langs 
klosterets østfløj. 

Gravområdets udstrækning mod nord er 
endnu ikke fastslået.  Ved undersøgelser af  kirke-
gården i 1930rne konstateredes omkring 100 m 
nord for  kirken ikke nærmere oplyste levn af 
murværk, der måske hidrører fra  klosterarealets 
nordre hegnsmur. I samme område er lejlighed-
vis 1964 og 1988 fundet  rester af  tømmerkon-
struktioner og murværk, utvivlsomt tilhørende 
østre klosterkanal, der her i kanten af  den sum-
pede mose mellem klosteret og højdedraget 
Bjergesbakke nordfor  må have været ført  langs 
hegnsmuren over til vestre kanal. 

Ved den nordre ende af  klosterkirkens vest-
gavl lokaliserede udgraveren 1918 rester af  et 
benhus. 

Som klosterkomplekset  fremstår  efter  de seneste 
undersøgelser (fig.  5), er det forholdsvis  regu-
lært og indeholder mange af  de træk, der er ka-
rakteristiske for  hovedparten af  cistercienseror-
denens anlæg:3 Det centrale element er en næ-
sten kvadratisk fratergård,  langs hvis sider har 
forløbet  en overdækket korsgang; gården har 
været omgivet af  klosterets grundmurede ho-
vedbygninger: I nord kirken, der er bygget 
sammen med anlæggets østfløj,  hvor en række 
af  abbediets vigtigste rum befandt  sig: Sakristi, 
mødeværelse (kapitelsal) og bibliotek, mens 

munkenes sovesal (dormitorium) har ligget i 
bygningens øvre stokværk og været tilgængelig 
dels ad en trappe i kirkens søndre korsarm dels 
via en trappe syd for  kapitelsalen. Utvivlsomt 
var klosterets spisesal (refektorium)  placeret i 
sydfløjen.  Lægbrødrene havde til huse i vest-
fløjen,  hvor det meste af  den hvælvede under-
etage har indeholdt klosterets forrådskamre. 

På den anden side af  en portgennemkørsel (?) 
har vestfløjen  fortsat  videre sydpå, hvor den har 
dannet den ene side i en gård af  omtrent samme 
størrelse som den første,  men hvis østre be-
grænsning (endnu) kun er delvis kendt. Ud fra 
beskaffenheden  af  de bygninger man har kend-
skab til, er der ikke tvivl om, at denne søndre 
gård har rummet økonomi- og værkstedshuse. 
Klosterets køkken lokaliseres således på gårdens 
vestside. En del af  sydsiden har været optaget af 
en bindingsværkslænge, mens søndre hegnsmur 
har fortsat  østover og efter  et knæk har været 
ført  videre i retning af  østre kanal.21 

De undersøgelser i 1970erne, der afgørende 
har bidraget til at frembringe  dette billede af 
komplekset, har imidlertid afsløret,  at denne til-
stand af  soliditet og en vis regularitet først  er 
opnået flere  hundrede år efter  klosterets grund-
læggelse. Således er f.eks.  fratergårdens  søndre 
og vestre fløje  i den skikkelse, vi kender dem, 
opført  i sidste halvdel af  1400rne og i årtierne før 
reformationen.22 

På sin egen måde bevidner også kirkens 
grundplan, som den fremstår  efter  C. M. Smidts 
udgravning, at klosteret ikke blev bygget på én 
dag. Tværtimod har byggeriet krævet genera-
tioners slid og slæb, og endda lykkedes det ikke 
at give kirken, der dog var hele institutionens 
væsentligste del, den udstrækning, man i starten 
havde planlagt. 

BYGNING 

Udgravningerne har vist, at kirken endte med at 
blive en basilikal korskirke, hvis ret afsluttede 
kor sprang frem  for  tværskibets 2x2 østkapel-
ler. Desuden har der været et kapel i hver 
korsarms vestside. Dispositionen af  dette øst-
parti i overensstemmelse med den såkaldte Fon-
tenaymodel er regulær og ortodoks efter  cister-
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Fig. 5. Resumerende planskitse 1:1000 af  hovedparten af  de hidtil udgravede dele af  bygningskomplekset, hvor 
kirken for  klarheds skyld er fremhævet  ved tæt skravering. Tegnet 1992 af  KdeFL på grundlag af  bl.a. 
C. M. Smidt 1941, Søren Gottfred  Petersen 1978 og Jens Ingvordsen 1989. Sydligst i vestre kanal er angivet 
sluseværk udgravet 1920 (af  egetømmer, dendrokronologisk dateret til efter  1237). Øst for  østre kanal er tegnet 
teglovn, udgravet 1913. - The  Cistercian  abbey of  Øm was demolished  in the 1560s. Excavations on the site have been 
conducted  since the 1890s. The  ground-plan  shows the buildings  known until  now. 
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ciensernes sædvane og minder meget om f.eks. 
klosterkirkerne i Herrevad og Sorø.3 Hertil har 
sluttet sig et skib, som var forberedt  til at blive 
mindst fem  fag  langt,23 hvoraf  det dog kun lyk-
kedes at færdiggøre  de to. 

Udover plantypen er det blot få  oplysninger, 
der kan uddrages af  ruinen. Udgravningen de-
monstrerede først  og fremmest,  at kirkens (og 
klosterfløjenes)  nedbrydning i 1560erne (og se-
nere) var effektueret  med ekstraordinær grun-
dighed. Udover fundamenter  var der praktisk 
taget intet bevaret af  bygningerne, og mange 
steder var endda fjernet  sten fra  fundamenterne. 

Til gengæld var der god lejlighed til at konsta-
tere, at kirkens solide fundering  var udført  med 
stor omhu og tilsyneladende temmelig ensartet 
overalt. Det ser altså ud til, at byggeriet har væ-
ret indledt med en tidsrøvende og kostbar ud-
lægning af  hele fundamentet.24  Grøfterne  til syl-
den under murene og de firkantede  huller til 
fundering  under pillerne har været gravet ned i 
terrænets sand og grus med sider, der skrånede 
ca. 15 cm på en meter. Dybden er omkring 140 
cm.25 Proceduren har herefter  været, at der på 
underbundens rene, faste  grus har været udlagt 
et lag af  hånd- til hovedstore marksten, og herpå 
blev der lagt et lag af  store kampesten. Oven på 

Fig. 6. Resterne af  pillen mellem nordre korsarms 
østkapeller, set fra  nord. C. M. Smidt fot.  1941. - The 
remains of  the pier between the two chapels on the east side 
of  the northern transept,  seen from  the north. 

dem er der blevet udlignet med mindre sten, 
hvorpå fulgte  endnu et lag af  de store. Som regel 
indgik der teglbrokker i de udjævnende hori-
sonter, og normalt bestod funderingen,  der var 
lidt bredere foroven  end forneden,  af  fire  lag af 
store marksten. Oven på det øverste var der at-
ter udlignet med små kampesten og skærver af 
huggede, hårdtbrændte munkesten, og herpå 
var kalkmørtel glattet ud.2 6 

Udover grundplanens grundtræk røber fun-
damentet, at i hvert fald  korets østre hjørner har 
haft  udvendige fremspring.27  Den store for-
stærkning af  tværskibets nordgavl må betyde, at 
portalen her, den såkaldte dødeport, der førte  ud 
til kirkegården, har haft  en monumental ud-
formning,  ligesom det kendes ved andre af  or-
denens kirker.28 Det mindre fundamentsfrem-
spring øst for  portalen er utvivlsomt et indicium 
for  eksistensen af  en vindeltrappe her, svarende 
til dispositionen f.eks.  i Vitskøl og domkirken i 
Århus. 

Få steder var det oven på fundamenterne  mu-
ligt i den nævnte mørtel at se aftryk  af  murvær-
kets  nederste skifte.  Endnu færre  steder kunne 
der desuden registreres levn af  dette eller de ne-
derste skifter.  Som oftest  var det kun amorfe 
rester af  murværkets kerne, der var i behold. 
Tilsyneladende har murene været udført  i fuld 
mur, og munkeforbandt  aflæses  bl.a. på resterne 
af  søndre korsarms gavl. 

Som det fremgår  af  fig.  7 var det yderst få 
steder, bevaringsforholdene  tillod at fastslå  faca-
ders, vægges eller pillers forløb  og form,  og in-
gen steder fremstår  andet end et yderst fragmen-
tarisk billede. Ikke engang en sokkelkvader (jfr. 
fig.  32, 3) er fundet  på plads. 

Det bedst bevarede murværk fandtes  følgende 
fem  steder: Pillerne i nordre korsarms østside 
(fig.  6 og 10), den sydvestre korsskæringspille 
(fig.  9), pillen vest herfor  (skibets østligste arka-
depille i sydsiden) samt en strækning af  søndre 
korsarms gavlmur. Sidstnævnte sted sad en til 
begge sider falset  dør, der førte  ind til det nord-
ligste rum i klosterets østfløj,  hvor kirkens sa-
kristi har haft  til huse.29 

Alle steder er det påfaldende,  hvor kraftig 
funderingen  er i forhold  til murværket. 



Fig. 7. Klosterkirken og det tilstødende parti af  klosterets østfløj  1:300, tegnet af  KdeFL 1992 efter  C. M. Smidt 
1941. - The  Cistercian  abbey of  Øm was founded  in 1172, and  part of  the church was consecrated  in 1257. The  church was 
later  completed  on the foundations  laid  out in the first  period.  The  ground-plan  shows foremost  the thoroughness  with which 
the demolition  was conducted  in the 1560s after  the Reformation. 



3786 TYRSTING HERRED 

Fig. 8. Slutsten af  granit til hvælv med bred, treklø-
verformet  ribbe (fig.  32, 4), muligvis fra  †klosterkir-
ken (s. 3787). KdeFL fot.  1966. - Granite boss from  the 
crown of  a vault,  presumably from  the demolished  abbey 
church. 

Murværkets ledføjninger  fremgår  med størst 
klarhed af  pillen mellem de arkader, der fra  nor-
dre korsarm har ført  ind til de to østkapeller. 
Af  pillen sydfor  (nordøstre korsskæringspille) 
var østre del nogenlunde i behold; begge ste-
der kunne tillige registreres et tilstødende parti 
af  de mure, der havde adskilt henholdsvis de 
nordre østkapeller indbyrdes (indeholdende en 
døråbning) og højkoret fra  kapellet nordfor. 
Udgraveren har bemærket sig, at korets nord-
væg og nordøstre korsskæringspilles murværk 
har glatte fuger  med tendens til rygning.30 

Af  de to omtalte piller i kirkens sydside kunne 
ligeledes aflæses  en del false  og fremspring;  kun 
med usikkerhed kan grundridset af  den sydve-
stre korsskæringspille antydes. Alle steder er det 
som nævnt kun de allernederste skifter,  der er 
tale om, hvilket betyder, at vi må savne kend-

skab til den specifikke  udformning  af  de enkelte 
led, som har eksisteret over soklen, og som har 
givet helhed og detaljer form  og struktur. Dog 
antyder de bevarede rester, at pillerne ikke har 
været symmetrisk ens i tværskibets nordre og 
søndre del, ej heller ser det ud til, at ledføjnin-
gerne helt har svaret til hinanden i bygningens 
østre og vestre side. 

Løsfund  af  formsten  (jfr.  fig.  32) og andre om-
stændigheder godtgør, at kirkens murflader,  pil-
ler og arkader har været artikuleret på en måde, 
der kan sammenlignes med samtidige kirker af 
tilsvarende størrelse, f.eks.  domkirken i Århus 
og cistercienserkirkerne i Vitskøl og Løgum. 
Dog er det kun de færreste  af  de relativt mange 
formsten  fra  klosterområdet, som henføres  til 
kirken, og her har det som regel ikke kunnet 
konstateres, fra  hvilken del af  bygningen de 
kom.3 1 

Når det således ikke er muligt at beskrive ud-
formningen  af  piller, arkader etc. og dermed få 
kendskab til eventuelle forskelle  mellem kirkens 
enkelte afsnit,  bliver der intet bæredygtigt 
grundlag for  at skildre de faser,  hvori byggeriet 
utvivlsomt har fundet  sted. 

Rumhjørnernes udformning  angiver på linie 
med bl.a. korets ovennævnte hjørnefremspring 
og formstensmaterialets  ribbetegl, at kirken har 
haft  hvælv. Blandt ribbestenene bemærkes 
nogle, der er en hel sten brede og har trekløver-
formet  snitfigur  (fig.  32, 4). Et enkelt eksemplar 
er fundet  i søndre korsarm, og i øvrigt knyttes 

Fig. 9. Resterne af  sydvestre korsskæringspille, set fra 
syd. C. M. Smidt fot.  1916. - The  remains of  the south-
west pier of  the crossing seen from  the south. 
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Fig. 10. Nordøstre korsskæringspille og tilstødende mur i korets nordside, set fra  syd (s. 3786). C. M. Smidt 
fot.  1941. - The  remains of  the north-east  pier of  the crossing and  the northern wall  of  choir, seen from  the south. 

de af  udgraveren til korsskæringen, sakristiet og 
kapitelsalen. Med den største sandsynlighed kan 
det tænkes, at sådanne ribber har været benyttet 
i (dele af?)  kirkens østkapeller, svarende til for-
holdene i f.eks.  domkirken i Århus og klosterets 
moderkirke i Vitskøl. Det bliver da nærliggende 
at forestille  sig, at den hvælvslutsten  af  granit 
(fig.  8), der i sin tid fandtes  i Skanderborg og nu 
står i Øm Kloster Museum, hidrører fra  et af 
kapellerne.32 

Hvad opførelsesetaper33  angår, afslører  funda-
menterne, at skibets vestgavl ikke var forudset 
på det sted, hvor den endte med at blive pla-
ceret. I sig selv er dette træk som nævnt et vid-
nesbyrd om, at byggeriet næppe er skredet så 
ubesværet frem  som ønskeligt. I skibets sydside 
er iagttaget, at funderingen  til to piller (3. og 4. 
østfra)  har været udført,  men er blevet fjernet. 
Tilsyneladende har udgravningerne hidtil ikke 
været omfattende  nok til at afgøre,  om noget 
lignende har været tilfældet  i nordsiden, hvor 
sideskibsmurens fundering  er registreret vest for 
gavlen.34 

Ingen ved, hvor langt skibets opførelse  var 
nået, da byggeledelsen besluttede sig for  at ind-

stille aktiviteten og klare sig med et skib på kun 
to fag.  Udgraveren kunne blot iagttage, at op-
tagningen af  de to fundamenter  i skibets sydside 
tilsyneladende havde fundet  sted, en rum tid før 
klosterets virksomhed blev indstillet.35 Samhø-
rende med denne iagttagelse fremgår  det, at 
vestgavlens fundering  blev etableret som en 
uforudset  lukning af  de vestvendte åbninger i 
skibet.36 Et par forstærkninger  på vestsiden 37 

må kunne tolkes som vidnesbyrd om, at kirken 
endte med at få  en vestgavl, der ikke umiddel-
bart røbede sig som ændring af  det oprindelige 
byggeprogram. 

Ingen omstændigheder modsiger den anta-
gelse, at man i fortsættelse  af  fundamenternes 
udlægning på vanlig middelalderlig vis har ind-
ledt byggeriet i øst. Relationen til klosteranlæg-
get har vel medført,  at arbejdet nød særlig 
fremme  i kirkens sydside. I hvert fald  konsta-
teres, at søndre korsarms gavlmur og nordre 
ende af  klosterets østfløj  har været under op-
førelse  samtidig. Ifølge  krøniken må dette byg-
geri senest have fundet  sted ved midten af 
1200rne, for  at korets indvielse kunne foregå 
1257. Eksistensen af  en kalkkule38  foruden  de ne-
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dennævnte indretninger i nordre korsarm lader 
antage, at håndværkerne ikke havde forladt 
denne del af  bygningen, da koret blev indviet. 

Under udgravningerne konstateredes et par 
indretninger, der kastede lys over liturgiske dis-
positioner i østafsnittet.  Da kirken aldrig opnå-
ede den for  ordenen normale udstrækning set i 
sammenhæng med, at munkenes og lægbrødre-
nes antal næppe blev særlig stort, har rummets 
opdelinger, der tilmed kan være ændret i århun-
dredernes løb, på intet tidspunkt kunnet eller 
behøvet at blive som i de store anlæg. 

En tribune har efter  alt at dømme været pla-
ceret ved det arkitektoniske højkors åbning, idet 
der lidt vest for  de østre korsskæringspiller er 
fremdraget  fundering  og det nederste af  fire 
kvadratiske, murede piller (47,5x47,5 cm) med 
en indbyrdes akseafstand  på 285 cm. I relation til 
de to midterste observeredes mellem korsskæ-
ringspillerne endnu et par funderinger.  Her har 
de to sidefag  uden tvivl været lukket. Det er 

nærliggende at tolke pillerne som bærere af  et 
tre meter bredt og godt ni meter langt pulpi-
tur.39 

Skrankemur,  halvanden sten bred, munkefor-
bandt, mellem søndre korsskæringspiller, var i 
sin vestre ende muret op imod korsskærings-
pillens false.  Den østre ende var afbrudt  (åb-
ning?) nær pulpiturets sydvestre hjørne.40 Af  en 
tilsvarende mur i nord er ingen spor registreret. 

Desuden konstateredes i nordre korsarm et 
par vidnesbyrd om, at der her, formentlig  under 
byggeriet har været arbejdet med fremstilling  af 
metalsager. 

Muret  ovn til smeltning af  bronzegenstande 
blev afdækket  i korsarmens midtakse, ud for 
pillen mellem de to østkapeller.41 Der fandtes 
grave såvel under som over ovnen (jfr.  fig.  25 og 
s. 3800). 

En lerforet  »gryde«  til blysmeltning (vinduer?) 
blev konstateret lidt vest for  midten af  inder-
siden af  samme korsarms gavlfundament.42 

INVENTAR 

Kendskabet til kirkens inventar er meget be-
grænset, da der kun er bevaret ganske få  gen-
stande, især mindre fund  gjort i forbindelse  med 
udgravningerne af  de nedbrudte bygningsdele. 
Af  altre  er kun fundet  sikre rester af  fundamen-
terne for  de to kapelaltre ved søndre korsarm 
(jfr.  fig.  5 og 13 og s. 3780). Også arkivalske ef-
terretninger er sparsomme, hovedsagelig stam-
mende fra  klosterkrøniken og almindeligvis 
holdt i generelle vendinger. Om indvielsen af 
den nye kirke Allehelgensdag 1257 hedder det 
således: at munkene gik i optog »med kors,  lys 
og røgelsekar«  , 4 3 helt i overensstemmelse med 
ceremonierne ved en sådan lejlighed, hvilket na-
turligvis forudsætter  tilstedeværelsen af  (proces-
sions)kors, lysestager og røgelsekar. 

Vedrørende altersølvet nævnes en ubrugelig 
alterkalk,  som abbeden så sig nødsaget til at 
fjerne  fra  alteret uden biskop Svends vidende. 

Denne lod imidlertid i stedet for  den ene kalk 
udføre  flere,  »som den dag i dag bruges ved 
gudstjenesten«.44 - I inventarielisten 1554 (jfr. 
nedenfor)  omtales kun én kalk  og disk  i brug ved 
den daglige messe.45 Øvrige liturgiske gen-
stande må allerede da formodes  at være inddra-
get af  kronen. 

Bevarede  inventargenstande.  Et vievandskar46 

(fig.  11), middelalderligt, af  grovkornet, grå gra-
nit, terningformet,  ca. 32 cm højt x 43x40 cm, 
tilhugget på tre af  siderne, dog noget ujævnt 
nedadtil, den fjerde  side ubearbejdet og formo-
dentlig den, der har vendt ind mod muren. 
Kummens tvm. 38 cm, dybden ca. 13 cm. Tid-
ligere i en have i Emborg, siden 1973 i Skander-
borg Museum (inv.nr. SBM 38/73), nu depone-
ret i Øm Kloster Museum. 

Piscina (?). To stykker af  en 7,7 cm tyk tegl-
sten med stor, skålformet  fordybning;  oversiden 
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har grønlig glasur med rødlige flammer.  Det 
ene stykke fundet  i kirkefløjen,  det andet i den 
nordlige del af  søndre klostergård.47 I Øm Klo-
ster Museum. 

En *klokke,48  støbt 1490 af  Johannes Petri, 
Slagelse, med den latinske indskrift:  »broder 
Cristiern, abbed for  klosteret den kære ø (dvs. 
Øm), har ladet mig udføre  i Herrens år 1490«, 
findes  nu i Hesselager kirke, Svendborg amt. -
Ifølge  1554-inventariet (jfr.  nedenfor)  fandtes 
nævnte år fire  †klokker  i »tårnet« og andetsteds. 

Ved udgravning 1934 af  en muret smelteovn i 
nordre korsarm (jfr.  ovenfor)  fandt  man rester 
af  bronze, hvilket kunne tyde på, at støbning af 
klokker,49 gryder eller andet havde fundet  sted 
her (jfr.  muret grav nr. 23). 

Klosterkirkens  inventarium 1554. 29. januar 1554 
fik  abbed Peder Sørensen50 kongelig befaling  til 
»på grund af  sin store sygdom« at lade udføre  et 
inventarium over klostrets tilliggende og breve 
samt forråd  af  enhver slags. To dage senere fik 
abbeden tildelt en medhjælper, hr.Jens Simon-
sen, da han på grund af  skrøbelighed ikke kunne 
klare arbejdet alene (jfr.  gravsten nr. 2 i Rye 
kirke, s. 3760, over abbeden, †1554). 

»Torsdagen næst efter  fastelavnssøndag«,  dvs. 
8. februar,  fandt  registreringen sted, og man 
indledte med »kirkens klenodier«, hvilket i ho-

Fig. 11. Middelalderligt vievandskar af  granit. I Øm 
Kloster Museum (s. 3788). S. Gottfred  Petersen fot. 
1992. - Medieval  aspersorium, in Øm Abbey Museum. 

vedsagen vil sige de liturgiske tekstiler. De er 
her nedenfor  gengivet i den nedskrevne orden, 
der måske til dels afspejler  sammenhørende 
stykker knyttet til de enkelte altre: 

En rød fløjls  (messe)hagel,  to røde fløjls  sub-
tiler  (»Subtiiller«, dvs. subdiakonens klædning 
under dalmatikaen). En blå fløjls  hagel,  to blå 
fløjls  subtiler.  En grøn fløjls  hagel,  to grønne 
fløjls  subtiler.  To hvide damask (»damas«) hagler, 
to hvide damask subtiler.  En hvid damask kåbe 
(»Kobe«, dvs. korkåbe). To røde fløjls  kåber.  En 
blå fløjls  kåbe.  En grøn fløjls  kåbe.  (En?) gammel 
fløjls  kåbe(r). (En?) abbed »kru...« (formodent-
lig krumstav,  dvs. abbedstav). Syv messesærke.  Et 
rødt fløjls  messeklæde  (dvs. alterklæde). To par 
messeklæder  af  gyldenstykker. Et par blå fløjls 
messeklæder.  Et par brogede fløjls  messeklæder. 
En gammel, blå gyldenstykkes hagel.  Et par 
sortbrogede fløjls  messeklæder.  To par gyldne 
subtiler.  Et par gyldne messeklæder.  Tre par messe-
klæder  af  grøn silke. To subtiler  af  grøn silke. To 
subtiler  af  sort, »sadden« (dvs. fint  uldent tøj). 
En sort »saddens« hagel.  Tre par messeklæder  be-
stukket med silke. To subtiler.  Et gammelt gyl-
denstykke,  som plejer at ligge på ligbåren.  Et par 
fløjls  messeklæder,  rødt og blåt. Et par messeklæ-
der,  haglen  »af  sølvstykker«. Ligeledes »nogen« 
gammelt alterklæde.  - En forgyldt  kalk  og disk, 
»som dagligen bruges udi messen«. - Fire klok-
ker  hæn[gende i] »tårnet« og i »ferdi...«  (?). 

Sidst i inventarielisten bringes en fortegnelse 
over abbed Peders righoldige bibliotek,  der rum-
mede både ældre og nyere skrifter  (bl.a. af  Lu-
ther), foruden  bibler, gradualer, forskellige  ritu-
alhåndbøger samt historiske værker (bl.a. 
Saxo). Hertil kom en liste over pergamenthånd-
skrifter  og bøger tilgængelig for  alle i et fælles 
bibliotek. Dette har formodentlig  også indbe-
fattet  klosterets krøniker og tidebøger, der er 
omtalt i en abbedliste fra  1274f.51  Om eksisten-
sen af  bøger tilhørende klosteret vidner desuden 
flere  metalbogbeslag fundet  rundt om på klo-
stertomten. Nogle bronzenagler, muligvis som 
foreslået  af  Smidt, fra  middelalderlige bog-
bind,52 er fundet  i sakristiets nordøstre hjørne, 
hvor et halvstensmuret aflukke  (jfr.  fig.  13) må-
ske har dannet fundament  for  et bogskab. 
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Fig. 12. Ejler Haugsted, C. M. Smidt og Anders An-
dersen stående ved den 1941 frilagte  bispegrav, nr. 1. 
Baunsgaard fot.,  i Øm Kloster Museum. - Ejler 
Haugsted,  C. M.  Smidt  og Anders  Andersen  in 1941, 
standing  beside  the excavated  grave of  a bishop, grave no. 1. 

BEGRAVELSER 

I klosterets funktionstid  har et stort antal be-
gravelser fundet  sted ikke alene i kirken, men 
også inden for  og uden for  klosterbygningerne. 
Især området nord for  kirken, der er karakteri-
seret som kirkegård, er rigt på begravelser af 
både mænd, kvinder og børn, der enten har væ-
ret bosat på egnen eller har søgt til klosteret i 
dets egenskab af  hospital. 

Antropologiske og medicinske undersøgelser 
i forbindelse  med de arkæologiske udgravninger 
er foretaget  af  mange af  skeletterne, hvorved der 
er konstateret forskellige  sygdomme, knogle-
brud og sår samt behandlinger heraf.  I gravfor-
tegnelsen nedenfor  er eventuelle resultater ikke 

refereret,  og der henvises til publikationer af  un-
dersøgelserne.53 Gennemgangen af  fundmate-
rialet fra  1975-78 er endnu ikke afsluttet. 

Afdækningen  af  gravene er foregået  fortrins-
vis i to perioder, fra  1910-41 ledet af  C. M. Smidt 
og 1975-78 under lærestolen i middelalderarkæ-
ologi ved Århus Universitet, repræsenteret af 
Olaf  Olsen. 

Inden for  klosterkirkens fundamenter  er hidtil 
vistnok undersøgt 104 grave, hvoraf  26 er mu-
rede, 20 kistegrave, seks plankegrave og 25 
jordgrave, dvs. uden nogen art af  kiste. Af  de 
tilfælde  hvor det har været muligt at kønsbe-
stemme skeletterne, er hovedparten mænd, men 
der er også fundet  kvinder og enkelte børn.54 I 
kapitelsalen, der ifølge  munkeordenens regler 
var begravelsessted for  abbeder,55 der var døde i 
deres funktionstid,  er 1936-37 afdækket  tre 
grave, én muret (nr. 27) og to jordgrave. I den 
undersøgte del af  fratergården56  er der 1977-78 
fundet  15 jordbegravelser. I samme periode er i 
fratergårdens  korsgange, især i den østre, fundet 
25 jordgrave samt i 1930-40rne én muret grav 
(nr. 28), formodentlig  for  munke. Uden for  kir-
ken er lige øst for  koret undersøgt en muret 
grav (nr. 29) og desuden iagttaget mindst 19 
grave, og på kirkegården nordvest for  kirken er 
fundet  henved 530 grave,57 hvoraf  kun fire  var 
murede (nr. 30-33). 

Skønt en del grave, bl.a. efter  deres beliggen-
hed, må henregnes til den ældre periode før  kir-
kens indvielse 1257, må hovedparten dog tilhøre 
1200rnes senere del samt tiden herefter  og frem 
til klosterets nedlæggelse o. 1560. Da begravel-
ser således er foregået  gennem flere  århundre-
der, ligger gravene ofte  i flere  lag, og i mange 
tilfælde  har yngre grave ødelagt eller skåret sig 
ind i ældre. Det kan dog også konstateres (f.eks. 
i klostergangene omkring fratergården),  at man 
har tilstræbt at undgå placering oven i en ældre 
grav, formodentlig  fordi  denne på gulvoverfla-
den har været markeret ved specielle fliser  eller 
indskrifter  (jfr.  s. 3803). 

Nedenfor  er kun redegjort for  de fundne  mu-
rede  grave58 med eventuelle gravfund.  Numme-
reringen er foretaget  fra  øst til vest og fra  syd til 
nord, først  i kirken, dernæst i selve klosteret og 
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Fig. 13. Plan af  Klosterkirken og en del af  klosteret med indtegnede begravelser. De murede grave er num-
mereret, kiste- og plankegravene markeret med enkel ramme eller streg. Sammentegning af  Niels Chr. Clem-
mensen 1972 efter  opmålingsplaner af  C. M. Smidt og A. Andersen 1941, 1:400. Gravene nr. 28 og 30 indtegnet 
1992 af  Marianne Nielsen (s. 3790f.).  - Plan of  the church and  part of  the abbey of  Øm, showing burials, walled  graves 
(numbered),  coffin  burials and  board  burials signified  by a single frame  or line. 
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Fig. 14. Bispegrav nr. 1, rimeligvis for  Peder Elavsen 
af  Århus, †1246. Foran højalteret midt i højkoret. Der 
ses enkelte strimler af  en klædning (jfr.  fig.  18). På 
brystet et *hængekors (jfr.  fig.  19) og mellem fing-
rene en *guldring (jfr.  fig.  20) (s. 3794f.).  C. M. Smidt 
fot.  1941. - Grave no. 1, of  a bishop, probably Peder  Elav-
sen of  Århus, died  1246. In  front  of  the high altar  in the 
choir. One or two strips of  textile  can be seen (cf.  fig.  18). 
A *pectoral  cross (cf.  fig.  19), and  between the fingers  a 
gold  *ring (cf.  fig.  20). 

Fig. 15. Murstensblok afdækket  oven over, men lidt 
skråt for  bispegrav nr. 1 (s. 3794). C. M. Smidt 
fot.  1941. - Block  of  bricks  located  above grave no. 1 and 
slightly  diagonal  to it. 

til sidst udenfor,  specielt på kirkegården i nord 
(fig.  13). 

Gravene er i hovedsagen muret af  brændte 
teglsten lagt på fladen,  men også sten af  tørret 
ler forekommer  ligesom enkelte formsten,  gen-
anvendte eller mulige overskuds- eller fejlpro-
dukter fra  den almindelige teglfremstilling.  Bin-
demidlet har været kalk- eller lermørtel. Stør-
stedelen af  gravene har udvendigt, eller i hvert 
fald  selvstændigt hovedrum. De angivne mål er 
de indvendige (medregnet eventuelt hoved-
rum), med mindre andet er nævnt. Flere grave 
har ud for  øvre skiftes  langsider en ekstra, gerne 
lige, stenrække, der er tolket som støtte for  et 
†trælåg, hvoraf  der stedvis er fundet  spor. I en-
kelte grave er set rester af  kiste eller vidjebe-
klædning. Gravbunden har som oftest  været 
strøet med et fint  kalklag, der ligeledes har væ-
ret konstateret oven på stenene. Undertiden har 
gravene indholdt smykker, våben, tekstiler eller 
lignende. Disse er fortrinsvis  omtalt under de 
respektive grave, i øvrigt henvises til afsnittet: 
gravfund.  Alle begravede er lagt med hovedet i 
vest og fødderne  i øst.59 Såvidt muligt er der 
redegjort for  skeletternes køn og desuden pla-
ceringen af  arme og hænder, hvilket sidstnævnte 
- ligesom gravenes form  - kan være et date-
ringsmiddel. Om dateringen60 kan summarisk 
siges, at man almindeligvis har benævnt de tra-
pezoide grave med hovedrum »romanske«, de 
rektangulære uden hovedrum »efterromanske«. 
Flere af  gravene af  den »romanske« type synes 
imidlertid at være udført  efter  klosterkirkens 
indvielse 1257. En nøjere datering på nuværende 
grundlag er ikke mulig.61 

MUREDE GRAVE 

I  kirken:  1) Bispegrav62 (fig.  12-20), rimeligvis 
for  biskop Peder Elavsen af  Århus, †1246. Midt i 
højkoret, foran  højalteret, udgravet 1941. Svagt 
trapezformet,  med udvendigt hovedrum; 
223 x 49-44,5 cm, siderne fire  skifter  høje, en en-
kelt sten ved hver langsides nedre del lagt på 
tværs som en binder;63 fugerne  råt udglattede. 
Hovedrummets endesten består af  to sten på 
kant mellem sidernes to gange fire  sten på fla-
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den. En munkesten er tillige anvendt som bund, 
der herved er hævet over gravbunden.64 Begge 
steder er belagt med et »fint,  hvidt, rent kalk-
lag«. Hver langside har to, ét skifte  dybe for-
sænkninger, formodentlig  til tværbjælker, der 
antagelig har båret et trælåg. 

Lige uden for  gravens mursten var anbragt 
ialt fire  gravpotter,  én for  hver ende og én midt 
for  hver langside (fig.  17), en bemærkelsesvær-
dig placering, da alle hidtil fundne  gravpotter 
har stået inde i de respektive grave. Gravpot-
terne var af  sort ler, den bedst bevarede (fig.  16) 
17,6-17,8 cm høj, 8,1 cm i tvm. ved den let ud-
adbøjede mundingsrand, 13, 9 cm i største tvm. 
og 8,9 cm ved den flade  bund.65 En undersø-
gelse af  indholdet fra  et af  karrene viste, at dette 
bestod dels af  trækul, dels af  aromatiske stoffer, 
antagelig røgelse.66 

Det velbevarede, tilsyneladende i graven 
urørte skelet af  en ca. 60-årig mand ligger med 
brækket hals og kraniet lagt på højre side, ikke i 
hovedrummet, men i selve graven, muligvis for 
at give plads til en bispehue. De bøjede arme har 
hænderne krydset over bækkenet, venstre fod 
bøjet lidt til siden. Der fandtes  nogle få  rester af 
tekstiler, der viste sig som et mørkt overtræk på 
knoglerne, enkelte dragtsømme samt dele af  no-
get, der af  C. M. Smidt karakteriseredes som en 
»stola«. På brystet lå et lille sølvkors og mellem 

Fig. 16. Gravpotte fra  sydsiden af  bispegrav nr. 1 (jfr. 
fig.  17). Indholdet bestod af  trækul og røgelse 
(s. 3793). C .M. Smidt fot.  1941. - Funerary  jar from  the 
south side  of  grave no. 1 (cf.  fig.  17). It  contained  charcoal 
and  incense. 

Fig. 17. Bispegrav nr. 1, 1:40 (jfr.  fig.  14). Ved hoved-
og fodende  og den ene langside ses en gravpotte (jfr. 
fig.  16), oven over graven rester af  et muret funda-
ment, måske til en gravsten (s. 3792f.).  Opmåling af 
C. M. Smidt 1941. - Grave no. 1, 1:40, of  a bishop (cf. 

fig.  14). At each end  of  the grave and  on one side  can be 
seen a funerary  jar (cf.  fig.  16), the remains of  a foundation 
on top of  the grave, possibly for  a tombstone (cf.  fig.  15). 

Fig. 18. Udsnit af  en 6-7 mm bred, guldbrocheret sil-
kevævning, sandsynligvis en del af  ægkanten fra  en 
større vævning, fundet  i bispegrav nr. 1, rimeligvis 
for  Peder Elavsen af  Århus, †1246, jfr.  fig.  14. Nu i 
Øm Kloster Museum (s. 3793). Irene Skals fot.  1992. 
- Detail  of  fragment  of  gold  brocaded  silk  textile  6-1 mm 
wide,  probably part of  the selvage of  a larger  piece of  fabric; 

found  in grave no. 1, possibly of  Peder  Elavsen,  bishop of 
Århus, died  1246, cf.  fig.  14. Now  in Øm Abbey Museum. 

højre hånds fingre  en guldring (se nedenfor).  -
Graven kan nu beses gennem et støbt over-
dække med vindue. 

Fragmenter af  den såkaldte stola, der nok sna-
rere er en lille rest af  en fornem  silkevævet  klæd-
ning, er undersøgt af  tekstilkonservator Else 
Østergård.67 Fragmenterne, nu i Øm Kloster 
Museum, omfatter  seks guldbrocherede silke-
vævninger i varierende længder fra  35 til 180 
mm og 6-7 mm i bredden. Ét stykke er helt 
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Fig. 19. Hængekors af  sølv fundet  i grav nr. 1, for  Pe-
der Elavsen af  Århus, †1246 (s. 3794). I NM. - Pectoral 
*cross of  silver from  grave no. 1, cf.  fig.  14. 

Fig. 20. ^Fingerring af  guld fra  bispegrav nr. 1, jfr. 
fig.  14 (s. 3794. I N M . - *Finger-ring  of  gold  (stone  mis-
sing) from  grave no. 1, cf.  fig.  14 and  19. In  NM. 

foret  med et dobbeltlagt stykke silke fastsyet 
langs den ene side, to stykker er delvist forede. 
Desuden findes  to løstliggende forfragmenter. 
De båndlignende fragmenter  er kipervævede 
med meget tynde silketråde (150/50 tråde pr. 
cm) og med guldtråden indvævet i mønster på 
de midterste 4 mm (fig.  18). Enkelte steder er 
den yderste kanttråd bevaret, og da der langs 
modsatte kant findes  få  mm af  en helt anden 
silkevævning indvævet, er det sandsynligt, at 

disse guldbrocherede vævninger er fragmenter 
af  en ægkant på en nu forsvundet  større silke-
vævning med for.  Den dobbeltlagte og fastsy-
ede silke i lærredsbinding er formentlig  silke-
forets  søm. Farven er strågul/grå. 

Hængekorset68  (fig.  19), af  sølv, der medregnet 
en bæreøsken måler ca. 2,5x2 cm, har trinde 
arme, midtskive og let dråbeformede  ende-
knopper. Beslægtede, men vanskeligt daterbare 
kors, er bl.a. fundet  dels i en grav i ruinen af 
Gammelkirke ved Dronninglund (Hjørring 
amt), dels som løsfund  ved Villingebæk (Fre-
deriksborg amt). De beskedne kors er af  Poul 
Nørlund69 karakteriseret som en art pilgrims-
mærker, hvilket for  Øm-korsets vedkommende 
skulle udelukke, at det kunne være et såkaldt 
bispekors. 

Fingerringen70  (fig.  20), af  guld, hvorfra  den 
indfattede  sten er fjernet,  måler nu ialt 2,7x2,2 
cm. Den består af  en kantet skinnering, der på 
hver side af  indfatningen  har et lille, skarprygget 
og riflet  led. Den rektangulære indfatning  har 
skråfasede  over- og undersider og til hver side 
har været loddet en lille »klo«, der har skullet 
fastholde  den formentlig  kostbare sten. De to 
»kløer« for  enderne er nu voldeligt afbrudt,  an-
tagelig ved fjernelsen  af  stenen. Ringen, der ty-
pemæssigt bl.a. svarer til biskop Niels' af  Sles-
vig (†1233) fra  hans grav i Slesvig domkirke, er 
tydeligvis en bispering, der har skullet symboli-
sere både bispens troskab mod kirken og hans 
formæling  med stiftet. 

Både gravens beliggenhed foran  højalteret, 
dens udstyr samt måske kraniets placering taler 
for,  at det drejer sig om en bispegrav. Den blev 
1941 afdækket  102,5 cm under overfladen  af  et 
tre skifter  højt, rektangulært murstensparti71 

(fig.  15, 17), der af  C. M. Smidt tolkedes som en 
underbygning til bispens gravsten. Udgraveren 
antog, at graven tilhørte biskop Svend af  Århus, 
†1191 (jfr.  s. 3758), der ifølge  Øm klosterkrønike 
blev begravet »foran  den hellige, ubesmittede 
jomfru  Marias højalter,« dvs. i den eventuelle 
tidligere †klosterkirke. Da graven imidlertid var 
urørt, måttet det ifølge  Smidt betyde, at den 
havde bevaret sin plads også i den 1257 indviede 
kirkes højkor. 
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Per Kr. Madsen har imidlertid 1977, hoved-
sagelig ud fra  bygningsarkæologiske og almene 
overvejelser, fremført,  at graven må tilhøre År-
hus-biskoppen Peder Elavsen, der ifølge  klo-
sterkrøniken allerede før  sin død 1246 havde 
valgt sit gravsted »i den nye kirke, foran  den 
hellige, ubesmittede jomfru  Marias alter.« Dette 
kunne imidlertid - som det eneste, sikkert sted-
fæstede  alter, før  bygningens færdiggørelse  -
kun være kirkens højalter. Peder Elavsen skulle 
følgelig  være gravsat i højkoret, også selv om 
dette først  blev indviet 1257. Et parallel tilfælde 
hertil var abbed Mikkel (grav nr. 27), der ved sin 
død 1246 blev gravlagt i den da endnu ufærdige 
kapitelsal. 

Biskop Svends levninger formodedes  der-
imod af  P. Kr. Madsen at være skrinlagt i mur-
værket i teglkirken, hvortil alle helgenlevninger 
blev overført  1257 ved en højtidelig indvielses-
procession. 

2) (Fig. 21), sydligt i højkoret, udgravet 
1910.72 Den bemærkelsesværdigt store grav var 
svagt trapezformet,  uden hovedrum, ca. 225x 
67-56 cm. Muret af  genbrugte, brændte sten og 
formsten73  i fem  skifter  med uregelmæssig skif-
tegang, lagt dels i kalk, dels i mørtel. Det øver-
ste skifte  var på ydersiden ledsaget af  en række 
sten understøttet af  brokker. Naturlig bund af 
rødt sand og i hovedenden en ca. 1 cm bred, 
mørk stribe, antagelig spor af  en trækiste (eller 
låg?). Ingen nærmere beskrivelse af  skelet. -
Formentlig efterromansk. 

3) Midt i højkoret, udgravet 1914. Uregel-
mæssigt rektangulær, uden regulært muret ho-
vedrum, ca. 165x45 cm. For hovedenden fand-
tes ingen midtersten, og det herved skabte ho-
vedrum var meget smalt og uden afslutning.  Tre 
skifter  sten lagt i kalk; som bund et ca. 1 cm 
tykt, hvidt kalklag. Et brudstykke af  en jern-
nagle, som lå i graven tæt over skelettets bryst-
kasse, er muligvis fra  et låg. Mandsskelet74 med 
strakte arme og hænderne ned langs siden. -
Graven kan beses gennem et støbt overdække 
med vindue. 

4) I højkoret, lige øst for  pulpiturets midtfag 
(jfr.  s. 3788), udgravet 1917. Omtrent rektangu-
lær, uden hovedrum, ca. 190x59-53 cm. Muret i 

Fig. 21. Muret grav nr. 2, sydligt i højkoret. Vesten-
den nedad (s.3795). M.Mackeprang fot.  1910. -
Walled  grave no. 2, south in the choir. West  end  down-
wards. 

fire  skifter  med mørtel, det nederste skifte  på 
kant. I graven fandtes  rester af  træ og jernnagler, 
antagelig fra  låg. Skeletdele, bl.a. overarme be-
varet. - Formodentlig efterromansk. 

5) Under pulpiturets midtfag  (jfr.  s. 3788), 
udgravet 1935. Relativt kort og smal, rektangu-
lær grav med hovedrum og let udadbuede sider, 
ca. 166 cm lang og en bredde varierende mellem 
38 og 42 cm. Muret af  sten af  forskellig  størrelse 
og kvalitet, desuden tre ubrændte lersten, i tre 
skifter  lagt dels i kalkmørtel, dels i grus. Skelet-
tet (måske af  kvinde) lå på et kalklag, begge 
arme let bøjede med hænderne over bækkenets 
nederste del. Et kalklag har ligget over graven, 
og oven på dette fandtes  spor af  et trælåg. 

6) Under pulpiturets midtfag  (jfr.  s. 3788), 
udgravet 1935. Trapezformet,  med lille hoved-

Danmarks Kirker, Århus 240 
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Fig. 22. Kvindegrav nr. 11 og mandsgrav nr. 10, i søndre korsarm, muligvis samtidig bygget i forlængelse  af 
hinanden (s. 3796f.).  Opmåling 1:20 af  C. M. Smidt 1918. - Woman's  grave no. 11 and  man's  grave no. 10 in the south 
transept,  possibly contemporary,  located  end  to end. 

rum bestående af  et trekvart sten bredt mellem-
rum mellem hovedendens to hele sten og lukket 
af  endnu to sten i vest, ca. 175 x 50-34 cm. Muret 
af  usædvanligt ensartede, velbrændte sten i to 
skifter;  i det øverste er to hele sten i nordre lang-
side og en i søndre lagt på tværs. Kalklag både i 
gravens bund og ovenpå. Skelet med venstre 
arm og hånd ned langs siden og højre arm bøjet 
med hånden over bækkenet. 

7) Midt i korsskæringen, udgravet 1918. Tra-
pezformet,  med hovedrum, langsiderne let ud-
adbuede, bredde ca. 47-ca. 35 cm; fodenden  og 
østlige del af  nordsiden manglede. Muret i tre 
skifter  af  hele sten lagt i mørtel; kalkspor i bun-
den og på øverste skifte.  Skelet med arme og 
hænder ned langs siden. 

8) I korsskæringen, udgravet 1938. Trapezfor-
met med hovedrum og let udadbuede langsider, 
antagelig ca. 200x 50-ca. 25 cm. Fodenden og 
hovedrummets endesten manglede. Tre skifter 
lagt i kalkmørtel; som bund et 1-2 cm tykt kalk-
lag, desuden spor af  kalk på øverste skifte.  Ske-
lettet havde ved udgravningen været forstyrret; 
armene lå let bøjede med hænderne over bække-
net. 

9) Foran alteret i det søndre af  søndre kors-
arms østkapeller, udgravet 1933. Trapezformet, 

med hovedrum og let udadbuede langsider, 
ca. 193x43-27 cm. Sat af  ubrændte (soltørrede) 
lersten lagt i ler, på søndre langside stablet i tre 
lag uden forbandt,  på nordre side er stenene lidt 
forskudt  for  hinanden. Hovedrummet delvis 
ødelagt, idet en kistegrav var sat ned tæt vestfor; 
nogle munkesten og sort-brunt glaserede fliser 
(jfr.  s. 3803) var anbragt som adskillelse mellem 
de to grave. Et sort lag over gravens søndre 
halvdel var antagelig en rest af  et trælåg. Som 
bund et lag ler på den naturlige undergrund af 
grus. Dele af  skelet; krydsende underarme over 
bækkenet. 

10) (Fig. 22), i søndre korsarm, lige uden for 
det sydligste østkapel, stødende mod vest tæt op 
til grav nr. 11, udgravet 1918. Trapezformet, 
med hovedrum, ca. 210x63-33 cm. Over-
vejende af  løbere, i fire  skifter.  C. M. Smidt 
skønnede ved udgravningen, at de to grave 
måtte være muret omtrent samtidig. Overkan-
ten af  gravene var i samme niveau, og et kalklag 
lå hen over overfladen  af  øverste stenlag og 
langs ydersiderne på begge. På nordsiden af  gra-
vene konstateredes rester af  et trælåg, der syntes 
at have gået helt igennem. Mandsskelet med ar-
mene ned langs siden, venstre håndled bøjet og 
hånden lagt ind over låret. 
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11) (Fig. 22), i søndre korsarm, i forlængelse  af 
nr. 10, udgravet 1918. Omtrent rektangulær, 
med hovedrum, nordre langside let udadbuet, 
ca. 175x39-34 cm. Muret i tre skifter  af  løbere, 
to vinduessmigsten, en skråkantsten og nogle 
riflede  sten. Kvindeskelet liggende som mands-
skelettet i nr. 10 med armene ned langs siden, 
venstre håndled bøjet og hånden over låret. 

12) I søndre korsarm, vest for  pillen mellem 
åbningerne til de to østkapeller, udgravet 1918. 
Trapezformet,  med hovedrum og rette langsi-
der, ca. 210x60-39 cm. Muret i mørtel, i tre 
skifter,  det nederste på kant. Nordsiden af  ho-
vedrummet var forstyrret  af  benene fra  en yngre 
jordgrav vestfor.  Skelettet havde arme og hæn-
der ned langs siderne. 

Ved en undersøgelse 1914 af  de øvre jordlag på 
dette sted blev over den murede begravelse af-
dækket et mønsterlagt  munkestensfelt  (fig.  24), der 
muligvis har markeret gravens plads. Den be-
varede søndre side af  en ramme bestod af  syv 
hele sten, ca. 198 cm, omtrent af  samme længde 
som den murede gravs søndre langside. I de ret-
vinklede hjørnefelter  i øst- og vestenden fandtes 
en belægning af  sten lagt skråt mod rammen. 

13) I søndre korsarm, mellem de to piller, ud-
gravet 1965.75 Trapezformet,  med hovedrum, 
den ene langside let udadbuet, 207x51-ca. 40 
cm. Muret i to skifter  med tre bindere i den ene 
langside, to (hårdtbrændte) i den anden; i foden-
den var opmuret to sten inde i graven for  at 
forkorte  denne. I sydøsthjørnet var to sten i un-
derste skifte  og tre i øverste fjernet  for  at give 
plads til en yngre kistegrav. Bunden var et 
ujævnt kalklag, der ved gravlægningen har væ-
ret så friskt  og blødt, at liget er sunket ned i 
kalken. Mandsskelet, med kraniet anbragt inde i 
hovedrummet, venstre arm lagt ind over bæk-
kenet. Midt i graven lå nogle søm eller nagler 
samt mellem skelettets ben et lille skår afbrændt 
ler. 

14) (Fig. 23), i søndre korsarms nordre øst-
kapel, foran  alteret, udgravet 1917. Trapezfor-
met, med hovedrum, ca. 203 x 57-29 cm, let ind-
adbuede langsider og ramme til låg. Regelmæs-
sigt muret af  ensartede sten i fire  skifter,  lagt i 
kalkmørtel. Herover og delvis udenfor  er an-

Fig. 23. Muret grav nr. 14, i søndre korsarms nordre 
østkapel. Ved hovedendens midterste sten ses aftryk  i 
kalkmørtlen efter  †trælåg (s. 3797). C. M. Smidt 
fot.  1917. - Walled  grave no. 14 in the south transept's 
chapel to the north-east.  The  middle  brick  at the head-end  of 
the cist bears the imprint of  mortar  from  a †wooden  cover. 

Fig. 24. Mønsterlagt munkestensfelt  over muret grav 
nr. 12 i søndre korsarm, set fra  nordvest, med rest af 
fundament  til pillen mellem de to kapeller i forgrun-
den; i baggrunden en rest af  flisegulvet  ved søndre 
kapels sydpille (s. 3797 og 3806). C. M. Smidt 
fot.  1914. - Medieval  bricks  laid  in a pattern  above walled 
grave no. 12 in the south transept,  seen from  the north-west 
with foundation  remains of  the pier between the two chapels 
in the foreground;  in the background  the remains of  the tiled 

floor  by the south pier of  the south chapel. 

240* 
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bragt en rektangulær ramme bestående af  en 
række sten (ikke bevaret ved østenden), der har 
tjent som støtte for  et låg eller dække over gra-
ven; aftryk  heraf  blev iagttaget i kalkmørtelen 
på stenrammens inderside. Kalkspor på stenfla-
derne. Skelet med arme og hænder ned langs 
siderne. 

Den omhyggeligt udførte  grav blev af  C. M. 
Smidt tillagt Århusbispen Peder Elavsen (jfr. 
nr. 1), dels ud fra  bygningsarkæologiske betragt-
ninger, dels på grund af  kraniets placering, ikke 
i hovedrummet, men i selve graven, hvorved 
der skulle være skaffet  plads til en høj bispehue. 
Begge grunde er bestridt af  P. Kr. Madsen (jfr. 
s. 3795), der vedrørende hovedets anbringelse 
har foreslået  en mulig ukorrekt nedlæggelse i 
graven. Afgørende  synes især at være, at graven 
mangler alle bispeinsignier som ring, kors og 
stav samt eventuelt kalk og disk, som man 
kunne forvente  efter  tidens skik indeholdt i en 
bispegrav.76 

15) I søndre korsarm, lige uden for  nordre 
østkapel, udgravet 1911.77 Trapezformet,  med 
hovedrum, ca. 205x45-32 cm. Muret i fire  skif-
ter af  sten lagt i kalk, hvorimellem en formsten 
med skråkant. Hovedrummet uregelmæssigt 
muret, langsiderne rette med en sten lagt på 
tværs i nordre sides øverste skifte.  Langs sydsi-
den er et femte  skifte  trukket ud, antagelig en 
del af  en rektangulær ramme til et låg, svarende 
til nr. 14. Ved en første  udgravning blev iagtta-
get rester af  et plankedække af  eg. Skelet på 
kalkbund, venstre arm ned langs siden, højre 
ikke synlig på fotografi  fra  1911. 

16) I søndre korsarm, ud for  indgangen til 
nordre østkapel, udgravet 1916. Trapezformet, 
med et blot en halv sten dybt hovedrum, samt 
svagt udadbuede langsider, ca. 180x52-43 cm. 
Muret i tre skifter  uden mørtel, dog i hoved-
rummets øverste skifte  benyttet en hvid kalk-
mørtel som i den tilstødende grav nr. 17; det ne-
derste skifte  på kant. Bund af  det naturlige grus-
lag; i fylden  i graven og på dennes vægge var en 
mængde rester af  forrådnet  træ »som af  en vidie-
kiste eller en beklædning med vidier eller 
grene.« Skelet med arme og hænder ned langs 
siderne. 

17) Abbedgrav(?), i søndre korsarm, ud for 
indgangen til nordre østkapel, udgravet 1916. 
Trapezformet,  med hovedrum, mål uden ho-
vedrum 189x62-33 cm. Usædvanligt regelmæs-
sigt muret, i fire  skifter,  af  ensartede løbere i 
hård kalkmørtel, tæt op ad nr. 16 på østlige del af 
nordsiden. Den omhyggelige fugning  og det, at 
graven havde modstået jordtrykket fra  siderne, 
tydede for  udgraveren på, at den var muret i 
god tid og havde haft  tid til at tørre. Hoved-
rummet var ved udgravningen afbrudt  i vest-
enden, antagelig forårsaget  af  en yngre jord-
grav. Bund bestående af  kalklag; i fyldet  og un-
der skelettet rester af  træ eller vidjer, jfr.  nr. 16. 
Mandsskelet med arme og hænder strakt ned 
langs siderne. 

Graven er 1916 af  C. M. Smidt tilskrevet ab-
bed Jens (eller Johannes), der tiltrådte sit embede 
1246, men allerede 1249 måtte opgive det på 
grund af  sygdom. Identifikationen  hviler dels på 
spor på skelettet, dels på fundet  af  en søvlmønt, 
der lå i fylden  i hovedrummet. Ifølge  kloster-
krøniken var abbeden i den urolige tid under 
broderstriden mellem kong Erik og Abel blevet 
taget til fange  og var i forbindelse  hermed blevet 
alvorligt såret i venstre arm. Skelettets arm og 
skulder fremviste  både en sådan læsion og de 
sygelige følger  heraf,  der imidlertid ikke havde 
været øjeblikkeligt dødelige, men nok invalide-
rende.78 Mønten,  en såkaldt dødemønt,79 præget 
i kong Erik Klippings første  regeringsår (fra 
1259), kunne evt. bekræfte,  at abbeden havde 
levet en halv snes år efter  overfaldet,  hvilket var 
overensstemmende med skelettets spor. 

18) I søndre korsarm, øst for  sydvestre kors-
skæringspille, udgravet 1937. Antagelig rektan-
gulær, længde mindst 185 cm, bredde i vestlige 
ende ca. 44 cm, med hovedrum trukket ind mel-
lem de lige langsider og uden afslutning  mod 
vest. Muret af  let brændte sten lagt i kalkmørtel, 
i tre skifter.  Størstedelen af  nordsiden samt 
østenden ødelagt af  en yngre jordgrav. Bunden 
den naturlige grusbund. Mandsskelet med højre 
arm ned langs siden, venstre manglede. Uden 
for  gravens østende blev fundet  en lysrød flise, 
16,5 x 16,5 x6 cm, antagelig fra  det overliggende 
gulv. 
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Fig. 25. Muret smelteovn i nordre korsarm med begravelser både under ovnen (muret grav nr. 23), indeni og 
oven på ovnen (s. 3800 og 3788). C. M. Smidt(?) fot.  1934. - Walled  smelting  furnace  in the north transept  with burials 
beneath the furnace  (walled  grave no. 23), inside  it and  on top of  it. 

19) I nordre korsarm, ud for  søndre østkapel, 
udgravet 1935. Måske trapezformet,  med ho-
vedrum, men bevaret var kun sydsiden, en del 
af  hoved- og fodende  samt midten af  nordsiden, 
idet to jordgrave fra  henholdsvis nordøst og 
nordvest var lagt oven i den murede grav; 
længde uden hovedrum ca. 162 cm. Tre skifter, 
lagt i kalkmørtel; kalklag i gravbunden. Kvinde-
skelet med den bevarede højre arm ned langs 
siden. 

20) I nordre korsarm, ved nordøstre korsskæ-
ringspille, udgravet 1918. Trapezformet,  med 
hovedrum. Hovedenden og halvdelen af  sydsi-
den ødelagt af  en yngre jordgrav. Ved skrabning 
i bunden kunne hovedrummet skimtes; anslåede 
mål uden hovedrum ca. 168 cm x ca. 53-42 cm. 
Muret i tre skifter,  lagt i kalkmørtel. Bund be-

stående af  hvidt kalklag. Kun nederste dele af 
skelettet bevaret. 

21) I nordre korsarm, lige vest for  pulpiturets 
nordligste pillefundament  (jfr.  s. 3788), udgra-
vet 1918. Trapezformet,  med udadbuede lang-
sider, hovedenden ødelagt af  yngre jordgrav, 
bredde ca. 51-32 cm. Overvejende muret af  lø-
bere, lagt i mørtel i tre skifter,  det øverste i 
»munkeforbandt«.  Bund bestående af  kalklag. 
Kun nederste dele af  mandsskelettet bevaret. 

22) I nordre korsarm, vest for  pillen mellem 
åbningerne til de to østkapeller. Ved udgravnin-
gen 1935 var kun bevaret det nordøstlige hjørne 
af  gravens fodende,  tre skifter  højt, muret med 
mørtel. I hjørnet fandtes  et stykke træ (bøg?), 
antagelig en del af  gravens trælåg. Graven for-
styrret af  to yngre jordbegravelser. 
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Fig. 26. Muret grav nr. 27, formodentlig  for  abbed 
Mikkel, †1246. I kapitelsalen, nær ved fundamentet  til 
den sydøstre søjle (s. 3801). C.M. Smidt fot.  1937. -
Walled  grave no.27, probably of  Abbot Michael,  died 
1246. Close  to the foundation  of  the south-east pier in the 
Chapter  Hall. 

Fig. 27. Kistegrav, i højkorets nordvestre hjørne. På 
skelettets bryst et sværd fra  1300rnes begyndelse. Nu 
i Øm Kloster Museum (s. 3802). C.M. Smidt fot. 
1941. - Coffin  burial in the north-west  corner of  the choir. 
On the breast of  the skeleton  lay a sword  from  the beginning 
of  the 14th century. Now  in Øm Abbey Museum. 

23) (Fig. 25), i nordre korsarm, halvt under 
smelteovn, udgravet 1934. Trapezformet,  med 
hovedrum og rette langsider, ca. 198x60-40 cm. 
Muret i kalk i fire  skifter.  I øverste skifte  om-
kring hovedrummet og langs sydsiden indgik 
en uregelmæssig række teglbrokker. Bund af  et 
glat lag hvid kalk, hærdet før  den døde blev lagt 
ned i graven. Mandsskelet med armene ned 
langs siden, store dele påvirket af  ilden fra  ov-
nen (s. 3788), der er anlagt oven på den murede, 
sandopfyldte  grav. 

Efter  at brugen af  ovnen var ophørt, har et 
antal begravelser været foretaget  oven i ovnen. 
Ved en kvindegrav her lå 52 ravperler  ved højre 
albue. 

24) I nordre korsarm, mellem pillerne og 
nord for  smelteovnen. Trapezformet,  rimeligvis 
med hovedrum. Ved C. M. Smidts udgravning 
1941 fandtes  »rester af  en romansk muret grav,« 
som var ødelagt af  en senere trækistegrav. Kun 
bunden, af  mørtel, var bevaret og måltes til 
ca. 190x57-43 cm. Ifølge  Smidts oversigtskort 
er oven i den murede begravelse mod nordøst 
placeret en jordbegravelse, mod sydøst en træ-
kiste og mod vest ligeledes en trækiste. 

25) I nordre korsarm, ud for  nordre østkapel 
og nord for  ovnen, udgravet 1934. Trapezfor-
met, med hovedrum, ca. 200x54-29 cm. Ste-
nene, flere  letbrændte, lagt i tre skifter,  samt en 
del af  et fjerde  skifte  på nordsiden, uden kalk 
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eller ler imellem. I bunden rester af  kalk. Skelet 
med armene let bøjede og hænderne liggende 
over bækkenet. 

26) I nordre korsarm, nordvestre kapel, ud-
gravet 1934. Kun den vestre og nordre del af 
hovedrummet med lidt af  nordre skulderparti 
bevaret; desuden tydeligt spor af  østenden, 
længden målt til ca. 205 cm. Muret i kalk, i tre 
skifter.  Rester af  hvidt kalklag i bunden. Mands-
skelet med venstre arm ned langs siden, højre 
arm ikke bevaret. 

I  klosteret:  27) (Fig. 26), abbedgrav, i kapitelsa-
len, syd for  sydøstre hvælvpille, udgravet 1937. 
Trapezformet,  med hovedrum og let udadbuede 
langsider, ca. 187x51-37 cm. Muret i kalk, i tre 
skifter;  på nordsiden ligger i øverste skifte  to 
sten på tværs og på sydsiden én. Kalkbund og 
kalkpuds på alle gravens indersider samt kalkre-
ster på stenenes overflade.  Skelet med foldede 
hænder over bækkenet. 

Graven er af  C. M. Smidt bestemt som abbed 
Mikkels, død 1246, der ifølge  klosterkrøniken 
fik  »den første  grav i den nye kapitelsal, som 
endnu ikke var opført,  kun grundstenen dertil 
var lagt. Hans jordefærd  holdtes af  hr. Gunner, 
biskop af  Viborg.«80 Overensstemmende med 
krøniken viste udgravningen 1941, at kun fun-
damentet for  murene var lagt 1246, derimod 
ikke fundamentet  for  de fire  søjler, idet abbe-
dens grav lå umiddelbart ved og lidt ind under 
det sydøstre. - Graven er nu indstøbt i cement 
og kan ses gennem en glasrude. 

28) Nær nordre korsgangs nordøsthjørne, ud-
gravet i 1930-40rne.81 Trapezformet,  kun den 
vestre halvdel med hovedrum bevaret, den øv-
rige del ødelagt af  yngre begravelse. To skifter 
løst opstablede sten uden kalkmørtel. Rest af 
mandsskelet. 

Uden  for  kirke  og kloster:  29) Ud for  midten af 
korets østgavl, udgravet 1941. Smal, trapezfor-
met grav med hovedrum og udadbuet sydside, 
bredde ved skuldrene ca. 43 cm. Muret i ler, i tre 
skifter.  Østenden ikke bevaret. Rester af  kalklag 
i bunden. Mandsskelet med venstre arm let bø-
jet og hånden lagt over bækkenet, højre arm bø-
jet vinkelret med underarmen over underlivet, 
jfr.  nr. 30. 

Fig. 28. Muret grav nr. 30, på kirkegården vest for 
kirken. Også bunden af  munkesten (s. 3801). 
C.M. Smidt fot.  1935. - Walled  grave no.30, in the 
cemetery west of  the church. The  bottom is also built  of 
brick. 

30) (Fig. 28), på kirkegården, ca. 13 m vest for 
kirken, udgravet 1935.82 Trapezformet,  med ho-
vedrum, let udadbuede langsider og - som den 
eneste af  de undersøgte grave - med bund af 
munkesten, ca. 186x52-30 cm. Enkelte sten fra 
en ydre række ved den øvre del af  nordsiden 
(endnu ikke afdækket  ved fotooptagelsen)  er 
måske rest af  støtte til trælåg (jfr.  nr. 14). Muret, 
antagelig i kalkmørtel, i tre skifter,  oven på gra-
vens bund af  halve og trekvarte sten. Dele af 
skelet med venstre arm bøjet. 

31) På kirkegården, ca. 13 m vest for  kirken, 
udgravet 1934.83 Smal, trapezformet,  med ho-
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Fig. 29. Øvre del af  et *tohåndssværd, fra  1470-1510, 
anbragt ved venstre side af  den gravsatte. Fra grav 
vest for  kirken. Tidligere i NM (inv.nr.D 169/1978) 
(s. 3802). Fot. 1977. - Upper  part of  a *two-handed 
sword  from  1470-1510, placed  on the left  side  of  the de-
ceased.  From  a burial west of  the church. Now  in Øm. 

vedrum, langsiderne indsnævret foroven,  op-
muret uden fodende,  ca. 197x38-ca. 33 cm 
(midtpå ca. 44 cm). Muret i tre skifter  med kalk, 
ved langsiderne et fjerde  skifte,  antagelig til 
støtte for  et †trælåg, jfr.  nr. 14; hovedrummets 
underste endesten på kant, da to øvre skifter  på 
fladen.  I bunden et tykt kalklag. Sammenklemt 
mandsskelet med venstre arm bøjet og lagt over 
bækkenet, højre arm bøjet vinkelret over ma-
ven, jfr.  nr. 28. 

32) På kirkegården, ca. 15 m vest for  kirken 
og vest for  nr. 30, udgravet 1934.83 Trapezfor-
met, med hovedrum, 200x54-31 cm. Muret i 
tre skifter  med kalk og med et fjerde  skifte  sva-
rende til nr. 30 til støtte for  et †låg, hvorfra  der 
fandtes  nogle få  trærester. I bunden et tykt kalk-
lag. Mandsskelet med højre arm bøjet og til-
syneladende lagt over bækkenet, venstre arm 
vistnok strakt. 

33) På kirkegården, ca. 27 m vest for  kirken, 
udgravet 1937.83 Usædvanlig smal trapezformet 
grav, med hovedrum, ca. 187x40-27 cm. Nord-
siden buede let udad, sydsiden »slynget«. Muret 
uden kalkmørtel i to skifter,  det øverste på kant. 

I hovedrummet indgik en enkelt formsten  med 
konkavt indsnit. Intet kalklag i bunden. Skelet-
tets arme strakt ned langs siderne. 

GRAV- OG LØSFUND 

Et sværd84  i træskede er 1941 fundet  på brystet af 
et skelet i en kistegrav (fig.  27) i højkorets nord-
vestre hjørne. Det kan formodentlig  dateres til 
tidligt i 1300rne, er 102,5 cm langt og har en 
skiveformet,  profileret  knap samt læderbe-
klædt(?), trind parérstang. Det har antagelig til-
hørt en stormand. Nu i Øm Kloster Museum, 
inv.nr. XLI. 33. 

Et tohåndssværd85  (fig.  29) er 1977 fundet  i en 
jordgrav ca. 30 m nord for  fratergårdens  nord-
vestre hjørne, dvs. i den vestlige del af  kirkegår-
den. Det stammer antagelig fra  tiden 1470-1510, 
er 118 cm langt og har kugleformet,  facetteret 
knap og smal, nedadbøjet parérstang endende i 
oprullede volutter. På begge klingesider ses spor 
af  et indslået, messingindlagt mærke, karakteri-
seret som en tretakket krone. Ved udgravningen 
fandtes  tillige rester af  en træskede, dupsko af 
jern, et firesidet  jernspænde muligvis fra  sværd-
remmen, ved venstre lår, samt et ringspænde af 
bronze midt under højre lårknogle. Placeringen 

Fig. 30. *Fingerring af  guld, fra  o. 1400, med et støbt 
relief  af  Maria med barnet. Løsfund  fra  området vest 
for  kirken. Nu i NM (inv.nr.D 11203) (s.3803). -
*Gold  finger-ring,  c. 1400, with cast relief  of  the Virgin 
and  Child.  Stray  find  from  the area west of  the church. 
Now  in NM. 
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af  disse genstande tyder på, at sværdet har ligget 
oven på den gravsattes venstre side (hvis arme 
var strakt lige ned langs siderne), med knappen 
ud for  hagen, parérstangen midt for  brystet og 
dupskoen ved knæet. Antagelig en stormands-
grav. Sværdet, inv.nr. D 169/1978, i NM, nu de-
poneret i Øm Kloster Museum. 

Smykkefund  i form  af  ravperler86  er gjort i 
flere  kvindegrave. I en muret grav, nr. 23, lå 52 
ravperler omkring den højre albue. I en kiste-
grav i midtskibet fandt  man fem  perler ved hal-
sen87 og i en jordgrav i nordre korsarm nogle 
perler ved højre underarm.88 På kirkegården 
nord for  kirken har Anders Andersen afdækket 
fem  grave med perler,89 i de fire  tilfælde  af  rav, 
det femte  af  horn. Desuden forekom  små, cir-
kulære og glatte sten anbragt på bryst eller mave 
nær hænderne. 

Spor af  røgelse  er foruden  i bispegravens (nr. 1) 
gravpotter fundet  i to jordgrave i nordre 
korsarm,90 begge steder i fordybning  antagelig 
ved skulderpartiet. 

Fragment af  *seglstempel  (stampe), antagelig 
fra  1300rne, af  bronze, cirkulært, nu 24x23 
mm, oprindelig ca.35 mm i tvm., med lodret-
delt skjold med fuglevinge  i det bevarede højre 
felt.  Af  omskriftens  graverede majuskler kan læ-
ses: »[Ras]torp«, rimeligvis for  en person af 
slægten Rostrup eller Rastrup.91 Stemplet er for-
mentlig forsætligt  sønderbrudt ved begravelsen, 
således som det da var skik for  at hindre mis-
brug. Fundet 1913 i den østlige side af  nordre 
korsarm. I NM, inv.nr. D 13160. 

Fingerring  (fig.  30), af  guld, fra  o. 1400, et be-
mærkelsesværdigt fint  arbejde92 og måske et im-
portstykke, hvis detaljer nu er forsvundet  på 
grund af  slid. Den spidsovale plade, 2,15 cm 
høj, der på bagsiden er loddet til den trinde, 
glatte ring, har inden for  en spinkel, tovstav-
lignende ramme93 et støbt, ret højt relief  af  klo-
sterets værnehelgen, Jomfru  Maria med Jesus-
barnet. Den kronede Maria sidder på en rygløs 
bænk; ved hendes venstre side ses en genstand, 
måske et scepter, i højre hånd holder hun en 
frugt(?),  som barnet, der sidder på hendes skød, 
rækker hånden ud efter.  En strålekrans danner 
baggrund for  relieffet.  Om ringen er kun op-

Fig. 31a-b. Teglstensfliser  med fragmenter  af  indskrif-
ter, antagelig over gravsatte. I Øm Kloster Museum 
(s. 3803). Tove Oxholm fot.  1948. - Tiles  with frag-
ments of  inscriptions, probably commemorating  buried  per-
sons; found  on the site of  the abbey. 

lyst, at den er fundet  i en have vest for  kirken, 
måske i en grav? Muligvis har den tilhørt en 
abbed94 eller en af  klosterets velyndere, der 
havde givet sig i dets varetægt. 1928 indsendt til 
Nationalmuseet (inv.nr. D 11203). 

Flere fragmenter  af  ikke nærmere lokaliserede 
teglstensfliser  (fig.31a-b)  med enkelte reliefmi-
nuskler, formentlig  fra  indskrifter  over grav-
satte, er siden 1910 indkommet til Nationalmu-
seet,95 men er siden deponeret i Øm Kloster 
Museum. Flisefragmenterne  er i hovedsagen af 
rødbrændt ler med bundglasur i forskellige  far-
ver, brun, gullig, grøn eller sort. Størrelsen er 
varierende, 13-18 cm i højden, tykkelsen 6-8 
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cm. Minusklerne, der fremtræder  røde på den 
glaserede bund, har spinkel kantindramning, 
men er i øvrigt ret slidte, hvilket tyder på, at de 
har ligget i gulvet. En større, hel, kvadratisk 
flise  med bred, glat kant om de tre minuskier 
»ria« har formodentlig  været sammenstillet med 
en anden flise  med »Ma« (til Maria); den er 
næppe en gravflise,  snarere en gulvflise  (ved et 
Maria-alter?), jfr.  nedenfor  s. 3806, note 31. En 
enkelt flise  synes efter  udformningen  af  sit initial 
at have indledt en indskrift:  »hi..«. 

Et mønsterlagt  flisefelt  er påvist i gulvet over en 
muret grav nr. 12 (s. 3797); nogle få  gulvfliser  er 
omtalt i forbindelse  med gravene nr. 9 og 18. 

KILDER OG HENVISNINGER 
NM2:  C. M. Smidt: Manuskripter med oversigter 
vedr. Øm til foredrag  bl.a. i Oldskriftselskabet 
1934-39. - Indberetninger ved Johan Henrik Petersen 
1808 (bygning), M. Mackeprang 1911 (begravelse), 
C.M.Smidt 1911, 1914, 1916, 1921, 1941 (bygning og 
begravelser), A.Andersen 1934 (grave), Chr. F.Jør-
gensen 1934 og 1941 (undersøgelse af  jordprøver for 
røgelse), Poul Nørlund udat. (samlingen i Øm klo-
ster), 1938 (seglstempel fra  grav), 1941 (gravudstyr), 
Holger Garner Nielsen 1977 (gravfund,  begravelse), 
Palle Birk Hansen 1978 (grav med sværd), J. Ingvord-
sen 1989 (udgravning øst for  østfløjen),  Else Øster-
gaard 1992 (tekstilanalyse fra  bispegrav nr. 1). - Ud-
skrifter  af  de gennemgåede arkivalier findes  i NM. 

Notebøger.  NM2:  N.L.Høyen IX, 1830, s.4. 
K. Henry Petersen, III, 1893, s. 25-26 og IV, 1895, s. 6 
(bygningsrester, fliser  m.v.). C.M. Smidt u.nr. 
1910-13, passim (tidligste notitser og gravninger, 
teglovn), LII, 1914-19, LXXV, 1920-35, LXXIX, 
1922, CVIII, 1922 og 1932 og CXV, 1941, s.l4f.  (ud-
gravninger) . 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Planer og tegninger 
af  helheder og detaljer ved C. M. Smidt, 1910-41. Plan 
over grave ved A. Andersen, 1938-39. Plan over ud-
gravninger ved Søren Gottfred  Petersen, 1975-78. 
Plan og snit af  grav ved Palle Birk Hansen, 1980. 
Udgravning øst for  østfløjen  ved J. Ingvordsen, 1989. 
Plan af  kirken og en del af  klosteret med indtegnede 
begravelser. Sammentegning af  Niels Chr. Clem-
mensen 1972 efter  opmålingsplaner af  C. M. Smidt og 
A.Andersen 1941, suppleret 1992 af  Marianne Niel-
sen. 

Øm Kloster  Museum:  Opmålinger og noter vedr. 
begravelser især på nordre kirkegård ved A. Ander-
sen, 1933-37. 

Litteratur:  Øm Klosters Inventarium 1554, i Nye 
Samlinger til den danske Historie III, ved P. Fr. 

Suhm, Kbh. 1794, s. 302-35. Exordium monasterii 
quod dicitur Cara Insula, trykt i Scriptores Minores 
Historiæ Danicæ Medii Ævi II, 1918-20, ved 
Cl. Gertz. Værket er kendt som Øm Klosters Krønike 
og er oversat til dansk ved Jørgen Olrik, udgivet i 
ÅrbÅrhSt. V. 1912, s. 1-122, genoptrykt som særtryk 
senest Århus 1964. 

Kr. Isager: Et Par Skeletfund  fra  det 13de Aarhun-
drede, i Ugeskrift  for  Læger nr. 17, 1917, s. 1-6. 
Samme: Fra en Hospitalskirkegaard fra  Middelalde-
ren, i Dansk medicinsk Selskab, 1934, s. 706-35. 
Samme: De nye Skeletfund  i og ved Øm Klosters 
Kirke. Vejledning ved Besøg i Kirkehuset, Aarhus 
1934. Samme: Skeletfundene  ved Øm Kloster Cara 
Insula 1172-1560. Til Belysning af  middelalderlig Pa-
tologi og Klosteret som Hospital, Kbh. 1936. 
Samme: Zahnkaries und Zahnverlust an 374 Kranien 
aus dem dänischen Mittelalter, i Tandlægebladet 
nr. 12, 1938, s. 781-804. Samme: Fra den middelalder-
lige Kirkegaard ved Øm Kloster, i Nordisk Medicin 
1940, 5:165, s. 1-12. Samme: Krankenfürsorge  des dä-
nischen Zisterzienserklosters Øm, Kbh. 1941. 

C. M. Smidt: Øm Kloster. Cara Insula. Vejledning 
ved Besøg i Ruinerne, Aarhus 1919, 2. udg. Aarhus 
1924, 3. forøgede  udg. Aarhus 1942, ved C. M. Smidt 
og Kr. Isager (Redegørelse for  skeletfundene);  samti-
dig udg. i ÅrbÅrhSt. XXV, 1942, s. 1-66. Reviderede 
og forøgede  udg. ved H. N. Garner 1973, 1979 og 
1984, med engelsk og hollandsk resumé (The Abbey 
of  Øm. English Guide. Cistercienserabdij Øm. Ne-
derlandse Gids). C.M. Smidt: Øm Kloster. Kloster-
krøniken og Udgravningen, i ÅrbÅrhSt. XXXII, 
Aarhus 1939, s. 101-16. Samme: Øm Kloster og dets 
Grave, i NMArb. 1942, s. 31-47. 

Anders Andersen: Udgravningen af  Øm Klosters 
nordre Kirkegaard, i ÅrbÅrhSt. XXXI, Aarhus 1938, 
s. 78-92. E. Haugsted: Øm Kloster. Turistforeningens 
Årbog 1941. Vilh. Lorenzen: De danske Cistercienser-
klostres Bygningshistorie. Med Tegninger og Op-
maalinger af  Arkitekt Charles Christensen, I-II, Kbh. 
1940-41, Øm s. 47-56. Herreklostrene, s. 9-72. 
Sv. E. Green-Pedersen: Øm klosters grundlæggelse 
og dets forhold  til bisp Sven af  Aarhus, i ÅrbÅrhSt. 
57, 1964, s. 173-246. Jacob Isager: Syvogtyve abbeder 
i Øm, i ÅrbÅrhSt. 57, 1964, s. 133-40. Holger G(ar-
ner) Nielsen: Øm Kloster, Cara insula, gennem fire 
århundreder, i ÅrbÅrhSt. 62, 1969, s. 7-65. - Se i øv-
rigt ovenfor  under Vejledninger. 

Jørgen Bjerg: Øm klosters grundlæggelse, Årb-
ÅrhSt. 67, 1975-76, s. 68-82. B.P.McGuire: Conflict 
and Continuity at Øm Abbey. A Cistercian Experi-
ence in Medieval Denmark, Copenhagen 1976. Op-
uscula graecolatina, vol. 8. Per Kr. Madsen: Bispe-
grave på Øm kloster, hikuin 3, 1977, s. 137-56. Øm 
Kloster-Projektet. Nyt fra  de arkæologiske undersø-
gelser, ved lærestolen for  middelalderarkæologi, År-
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hus universitet, 1975-78. Olaf  Olsen: Krønike og ud-
gravning. Øm kloster i historisk og arkæologisk be-
lysning, Convivium, Kbh. 1979, s. 2-22. Ole Schiør-
ring: Lægbrødrefløjen  på Øm kloster. Fra de seneste 
arkæologiske udgravninger, i Løgumkloster Studier 
2, Løgumkloster 1980, s. 9-15. Jens Ingvordsen: As-
garth og broder Martins kanal; bidrag til Øm klosters 
topografi,  i ÅrbÅrhSt. 75, 1990, s. 45-79. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Kjeld de 
Fine Licht, beskrivelse af  omgivelser og bygning ved 
Kjeld de Fine Licht, inventar samt grav- og løsfund 
ved Vibeke Michelsen, begravelser ved Per Nielsen 
og Vibeke Michelsen. Engelsk oversættelse ved Jean 
Olsen. Redaktionen afsluttet  1992. 

1 ActaPont. III, nr. 2227. 
2 Øm Klosters Krønike. Krøniken har utvetydigt 
præg af  partsindlæg, hvilket man med rette har fæst-
net sig ved. Af  nyere behandlinger af  perioden, klo-
steret og konflikten  skal nævnes: N. Skyum-Nielsen: 
Kirkekampen i Danmark 1241-1290, 1963; S.E. 
Green-Pedersen 1964, og De danske cistercienserklo-
stres grundlæggelse og den politiske magtkamp i det 
12. årh., i Middelalder, Metode og Medier. Festskrift 
til Niels Skyum-Nielsen, 1981, s. 41-65; J. Bjerg 
1975-76; B. P. McGuire: The Cistercians in Denmark. 
Cistercian Studies XXXV. Kalamazoo, Michigan 
1982; Politikens og Gyldendals Danmarks historie IV, 
180-85 (O.Fenger) og V, 117-20 (K.Hørby), 1989. 
3 Udover Lorenzens oversigt kan henvises til bl.a. 
S. Curman: Bidrag till Kännedomen om Cistercien-
serordens Byggnadskonst I, Kyrkoplanen, Stock-
holm 1912; A. Dimier: Recueil de plans d'eglises ci-
sterciennes, Grignan og Paris 1949 og 1967; 
W. Braunfels:  Abendländische Klosterbaukunst, 
Køln 1965; W. Krönig: Altenberg und die Baukunst 
der Zisterzienser, Køln 1981. 
4 DaStedn. s. 132-34. 
5 Senest P. Rasmussen, i Herreklostrene, s. 46, n. 3, 
formoder,  at klosteret oprindelig lå i Dover sogn. Jfr. 
nedenfor  note 10. 
6 DaRigBr. 2. rk. II, nr. 154. 
7 Desuden kom årene 1270-1310 til at udgøre en svag 
periode, hvad angår gaver, Herreklostrene, s.63. 
8 DiplDan. l.rk. III, nr. 70-72 og 112-15. 
9 Jfr.  E.Bavngaard og H. N. Garner: Kalk til Øm 
Kloster. ÅrbÅrhSt. LXIX, 1980, s. 7-13. 
10 DiplDan. l.rk. III, nr. 122. Fritagelsen modificere-
des ved Laterankonciliet 1215, hvilket er en del af 
baggrunden for  bispestolens krav på klosteret i kon-
flikten. 
11 DaRigBr. 2. rk. I, nr. 451-53; II, nr. 122-23; V, 
nr. 224 og 309. To ligeledes små bidrag nævnes 1495, 
DaMag. l.rk. VI, 268, og 1519, L.Bisgaard: Tjene-
steideal og fromhedsideal,  1988, s. 156. Jfr.  Herreklo-

strene, s. 63 og L. Rasmussen: Gaver til klostrene i 
middelalderen. KirkehistSaml. 1991, Øm s. 32-33. 
12 DaKancReg. 28. okt. 
13 Garner 1969, s. 41-53. 
14 KancBrevb. 19.juli. 
15 Note 13. C. M. Smidt, Vejledning 1942, s. 29, for-
moder, at der har været et kapel nær det sted, hvor 
vejen østfra  krydsede Munkekanalen. 
16 KancBrevb. 30. dec. 
17 1975 opstillede Mønt- og medaillesamlingen på 
NM en liste (F.P. 3338) over de indtil da fundne  møn-
ter, ialt 71, hvoraf  den ældste er fra  Valdemar Sejrs 
tid, jfr.  grav nr. 17. 
18 Aktiviteten omtales direkte og indirekte i C. M. 
Smidts trykte og utrykte beretninger; særskilt skal 
peges på skildringer i ÅrbÅrhSt. 1912 og 1945, jfr. 
desuden NM årsberetninger 1912-22. 
19 Note 3. Bortset fra  Øm er cistercienserkanaler her i 
landet bl.a. kendt i Sorø. Jfr.  Die Wasserversorgung 
im Mittelalter. Frontinus Gesellschaft,  Mainz 1991. 
20 Klosterkrøniken fortæller  om en af  brødrene, der 
forestod  kanalarbejde og foretog  nivellering. Den ba-
sale omstændighed, at Gudensøs vandspejl ligger la-
vere end Mossøs, har man på egnen selvsagt været 
klar over i generationer. Jfr.  J. Ingvordsen 1991. 
21 Hvor hegnsmuren ser ud til at ville ramme kana-
len, er 1921 konstateret stor markstenssyld eller -fyld. 
22 Tilsvarende gælder f.eks.  også i Sorø og Vitskøl. 
23 C. M. Smidt mente, at fundamentet  kun havde væ-
ret forberedt  til denne udstrækning. O.1918 ledte han 
forgæves  efter  en vestgavisfundering. 
24 Eksempelvis er det måske en konsekvens af  denne 
fremgangsmåde,  når der i tværskibets nordvestre 
hjørne ser ud til at være foretaget  en korrektion. 
25 C. M. Smidt, Notebog CVIII, s. 78, noterer, at fun-
deringen for  nordvestre korsskæringspille er 170 cm 
høj. 
26 C. M. Smidt, Notebog LII, passim, og notater på 
målebladene. 
27 Den tredeling, som østgavlens fundering  udviser, 
tør man næppe drage arkitektoniske konsekvenser af. 
28 A. Andersens undersøgelser af  terrænet på kirkens 
nordside rejser spørgsmålet, om nordportalen over-
hovedet blev udført. 
29 C.M.Smidt, Notebog LXXV, s. 65-66. Under 
omtale af  murværk i søndre korsarms vestside næv-
nes mulige levn af  trappen til dormitoriet. 
30 C. M. Smidt, Notebog CXV, s. 18. 
31 Hovedparten af  den betydelige mængde af  byg-
ningssten,  både af  granit og tegl, der er sat i forbin-
delse med klosteranlægget eller opsamlet ved udgrav-
ningskampagnerne siden århundredets begyndelse, 
befinder  sig i det lokale museum og på Moesgård. 
Materialets registrering og analyse, der ligger uden 
for  Danmarks Kirkers rammer, er endnu ikke afslut-
tet. Nedenfor  skal blot peges på enkelte fænomener. 
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Fig.31. Glaseret kapitæl af  brændt ler, fundet  1960 i 
østre klosterkanal. Øm Kloster Museum. Søren 
Gottfred  Petersen fot.  1992. - Glazed  brick  capital. 

En del af  stenene henføres  uden nærmere lokali-
sering til kirken og bekræfter  grundplanens udsagn 
ved at antyde et byggeri af  en vis rigdom, hvad angår 
de arkitektoniske led og dekorationens enkeltheder. 

I materialet indgår en del granit,  bl.a. sokkelkvadre. 
Blandt formsten  af  tegl  er der rundstave og sten til 
halve og kvarte søjler af  forskellig  dimension foruden 
mursten, der ved runding, affasning  eller hulled rø-
ber sig som tjenlige til vulster og gesimsbånd. Tegl-
materialet indeholder tillige hjørneknopper, hvoraf 
en stor blev fremdraget  i søndre korsarm 1916. 
Mange sten er riflede  og/eller glaserede. Til kirken og 
sakristiet (foruden  kapitelsalen) er som nævnt knyttet 
trekløverformede  ribbetegl. Overalt er fundet  tagsten 
af  varierende form;  de glaserede eksemplarer (lige-
som stenene med firkløverfrise  af  samme form  som i 
Rye (s. 3729)) stammer næppe fra  kirken. 

En del gulvfliser  af  tegl henføres  til kirken; liste ved 
Poul Nørlund opregner bl.a.: Rudeformede  med sort 
glasur, adskillige, bl.a. rektangulære og trapezfor-
mede, med dekoration og (grøn) glasur foruden  tre-
kantede. Andre er konstateret under udgravningerne, 
og restpartier er endnu på plads: Ca. 22x22x6 cm 
(nordre østkapel ved søndre korsarm og områder ved 
sydvestre korsskæringspille, jfr.  fig.  9 og 13), ca. 
16x16x6,5 cm (i arkaden til sydligste østkapel og 
langs sydsiden af  skrankemuren). 

Desuden er en del glaseret bygningstegl, herunder 
dekorerede fliser,  i årenes løb opsamlet på tomten, 
indsamlet i terrænet eller fremkommet  under udgrav-

ningerne og beror nu i Øm Kloster Museum. Enkelte 
stykker stammer angiveligt fra  kirken, men det om-
fattende  materiale er ikke bearbejdet. For at give et 
indtryk af  den kvalitet, der har været anvendt, er ud-
valgte eksemplarer afbildet  fig.  35 og 36. 
32 Smidt 1926, s. 195ff. 
33 Fundamenternes udsagn er lidet meddelsomt, hvad 
byggefaser  angår; midlertidige lukkemure har ikke 
nødvendigvis fordret  solid syld. Det er usikkert, om 
de nord-sydgående forstærkninger,  der observeres i 
tværskibets vestside, er vidnesbyrd om en pause un-
der byggeriet. E. Møller i NMArb. 1950, s. 134, for-
moder her en skrankemur. 
34 Det er den almindelige opfattelse,  senest Schiør-
ring: Lægbrødrefløjen,  s. 14, at det selvstændige byg-
ningsafsnit  nordligst i klosterets vestfløj,  sammen 
med det planlagte skibs søndre mur, tilhører kirkens 
første  byggeperiode. 
35 C. M. Smidt, Notebog LI, 49-53, har på arealet ob-
serveret kalklag, murbrokker og rester af  vindue. 
36 Yderligere er nogle begravelser blevet »klippet 
over«, C. M. Smidt, Notebog CVIII, s. 130. 
37 Samme, Notebog LII, s. 47-48, noterer, at der i den 
nordre forstærkningspille  synes at have været indret-
tet en trappe. 
38 C. M. Smidt, Notebog CXV, s. 22. 
39 Samme, Notebog LII, s. 37; E. Møller i NMArb. 
1950, s. 133-34; jfr.  E. Kirchner-Doberer: Die deut-
schen Lettner bis 1300. Linz 1946. Jfr.  note 33. 
40 C. M. Smidt, Notebog LII, s. 24 og 37. 
41 Samme, Notebog CVIII, s. 99 og 1942, s. 40. 
42 Samme, Notebog CVIII, s. 77-78. 
43 Øm Klosters Krønike, s. 47. 
44 Samme s. 36. 
45 Kirken har rimeligvis ejet flere  liturgiske genstande 
til brug ved de mange messer, der skulle afholdes  ved 

Fig. 32. Sokkelkvadre og formsten  1:10, tegnet af 
KdeFL 1992. 1 og 2. Østre afsnit  af  kirken i Rye 
(s. 3722). 3. Granitkvadre ved Øm †kloster. 4. Ribbe-
sten af  tegl, fundet  1910. 5. Hårdtbrændt rundstavs-
sten, fundet  1913 (4 og 5 efter  C. M. Smidt). - Details 
from  the church of  Rye (i  and  2, p. 3722) and  presumably 
from  the demolished  church of  Øm. 
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altrene, men de er antagelig blevet inddraget af  kro-
nen i årene omkring reformationen,  jfr.  Holger Rør-
dam: Om Beskatningen af  Kirkerne og Plyndringen 
af  deres Klenodier i Kong Frederik I. s Tid, i Ny Kir-
kehistSaml. IV, 1867-68, s. 26-43. 
46 Jens Ingvordsen: Vandkar af  sten, i Skbg. Mu-
seums årbog 1988, s. 7-12. 
47 Jfr.  C. M. Smidt 1942, s. 37, fig.  11 og Poul Nør-
lunds registrant. 
48 Uldall: Kirkeklokker,  s. 199, nr. 10. 
49 Jfr.  Jens Vellev: Støbning af  middelalderens kirke-
klokker, i hikuin 3, 1977, s. 250f.  med henvisninger 
til C.M.Smidt. 
50 Om abbeden jfr.  Holger Fr. Rørdam: Efterretnin-
ger om de to sidste Abbeder i Øm Kloster, i Kirke-
histSaml. 3. rk. III, 1881-82, s. 94ff.  og H. Garner 
Nielsen: Abbed Peders død, i Skalk 1966:2, s. 18-24. 
51 Jfr.  J. Isager, s. 133ff. 
52 Jfr.  Øm Kloster-projektet 1978, nr. 9. - Vejledning 
1968, s. 19. 
53 Jfr.  litteraturlisten, Kr. Isager. Se i øvrigt Pia Ben-
nike: Middelalderens skeletfund,  i hikuin 17, 1990, 
s. 135-146, især s. 141 med henvisning til J. Boldsens 
populationsgenetiske undersøgelser. 
54 Begravet i kiste- eller jordgrave, fortrinsvis  i nor-
dre korsarm og ved nordvestre kapel; jfr.  i øvrigt 
Kr. Isager, 1936, s.36ff. 
55 Dog kunne undtagelsesvis også prælater og klo-
sterets velgørere begraves her, jfr.  Edw. Ortved: Ci-

Fig. 33. Granitkapitæl. Øm Kloster Museum. Søren 
Gottfred  Petersen fot.  1992. - Granite capital. 

Fig.34. Granitkapitæl, indgået i Øm Kloster Mu-
seum 1983. Søren Gottfred  Petersen fot.  1992. - Gran-
ite capital. 

Fig. 36. Dekoreret, rød teglflise  med brungrøn gla-
sur, ca. tre cm tyk. Fundet i søndre korsarm. Øm 
Kloster Museum, tidligere NM (inv. nr. D 8585). 
Birgit Als Hansen fot.  1978. - Glazed  floor  tile. 

stercieordenen og dens klostre i norden, Kbh. I, 1927, 
s. 82. 
56 En fjerdedel  er efterladt  til senere undersøgelser. 
57 Hovedparten af  disse grave er afdækket  af  opsyns-
manden ved Øm kloster siden 1931 Anders Ander-
sen, der ved opmålinger, notater og en artikel i Årb-
ÅrhSt. 1938 har redegjort for  undersøgelserne. 
58 Kildegrundlaget for  behandlingen er først  og frem-
mest C. M. Smidts indberetninger, notebogsopteg-
nelser, opmålinger og fotos  samt de af  ham selv pu-
blicerede vejledninger til Øm Kloster Museum og 
specielt artikler i ÅrbÅrhSt. XXII, 1939, s. 101-116 og 
i NMArb. 1942, s. 31-47, hvortil henvises generelt. I 
de tilfælde,  hvor andre har foretaget  udgravninger 
eller har givet kommentarer hertil, er der specielle 
henvisninger i noterne. På grund af  den mangeårige 
udgravningsfase  (jfr.  s. 3780) under vanskelige vilkår, 
og hvori flere  personer har deltaget, er det optegnede 
materiale ret uensartet, og flere  relevante oplysninger 
må følgelig  mangle. - Redaktionen skylder Øm Klo-
ster Museums leder H. N. Garner megen tak for 
hjælp ved opklaringen af  forskellige  problemer vedr. 
undersøgelserne. 
59 C.M.Smidt har kun fundet  to jordgrave, hvor ske-
lettets hoved lå i øst. 

Fig. 35. Dekoreret, rød teglsten med skråfas  og brun 
glasur, ca. otte cm tyk. Fundet i grav i nordre 
korsarm. Øm Kloster Museum. Birgit Als Hansen 
fot.  1978. - Glazed  brick. 
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60 Jfr.  C. M. Smidt 1942, s. 39 og Jakob Kieffer-Olsen: 
Middelalderens gravskik i Danmark - en arkæologisk 
forskningsstatus,  i hikuin 17, 1990, s. 85-112. 
61 En i denne forbindelse  ønskelig redegørelse for  de 
murede graves stratigrafiske  relationer er udeladt 
som meningsløs uden en samtidig, fyldestgørende 
oplysning om alle de øvrige grave (kiste-, planke- og 
jordgrave) i hele klosterområdet, hvilket ikke ligger 
inden for  redaktionens rammer. 
62 C.M.Smidt 1942, s. 44, P.Kr. Madsen: Bispe-
grave, s. 143ff. 
63 Stenstørrelser ifølge  notebog CVIII, 29 og XCV, 
23: 28 á 28,5x13 á 13,5x8 á 8,5 cm. 
64 »Svage træspor« ved fodenden  kunne ifølge  CMS 
være spor af  en træbund(?). 
65 CMS.s mål er tilføjet  på indb. omtalt i note 66. 
Kun én krukke er nu bevaret. 
66 Chr. F.Jørgensen, indb. 1941, jfr.  P. Kr. Madsen, 
note 62 ovfr.  s. 147ff.  - Det glødende trækul skulle 
tjene som brændstof  til røgelsen, der ved begravelses-
ceremonien kunne fjerne  liglugten. 
67 Silkevævningen, betegnet Øm Kloster IV, 1941. 
Analyse: Binding: 2/1 kiper. Trådtal: 150/50 tråde pr. 
cm. Spinding: Afhaspet  silke (uden synlig spinding) i 
både kæde og skud. - Brocheringstråd: Guldlahn 
S-tv. om S-spundet silkesjæl. - For. Binding: Lærred, 
ujævnt vævet. Trådtal: Ca. 40/32 tråde pr. cm. Spin-
ding: Z/afhaspet  silke. Sytråd: 2-tråde. S-tv. - Den 
indvævede silkevævning har tilsyneladende samme 
silketrådsmateriale som ægkanten, men der er kun få 
tråde tilbage, og der kan derfor  ikke udføres  nogen 
væveanalyse. 
68 I NM, inv.nr.D 13162. Omtalt af  Fritze Lindahl, i 
Danefæ.  Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 
16. april 1980. Red. ved P. V. Glob; nr. 7. - F. L. har 
desuden venligst stillet sit manuskript til en bog om 
smykker og ringe til rådighed for  redaktionen. 
69 Brev af  ll.nov. 1941 til CMS (i NM) med hen-
visning til artikel af  P. N. i Vendsysselske Aarbøger 
1928-29, Hjørring 1929, s.301f.  Villingebæk-korset 
(NM, inv.nr. D 9278) bærer en hebraisk indskrift:  Du 
hersker evindelig, o Herre. 
70 I NM, inv.nr. D 13161, jfr.  note 68. 
71 Dette svarer ikke i mål til bispens sekundære grav-
sten, nu i Rye (s. 3758). 
72 Først udgravet af  træskomand Søren Jensen på hans 
lod 1910 og derefter  samme år af  M. Mackeprang 
(indb. 1911 med fotos). 
73 Tegl med rifling,  med skråkant og hjørnetegl med 
hulstav. Der fandtes  flere  sten, der syntes at have væ-
ret bestemt til en muret pille; jfr.  note 72. 
74 På grund af  en konstateret deformation  af  den ene 
hofte  kaldet »den halte munk«; jfr.  Isager 1936, s. 25f. 

75 Ved H. Garner. 
76 C.M. Smidt 1942, s.38f.,  P.Kr.Madsen: Bispe-
grave, s. 138f.  og Isager, 1936, s. 31. 
77 Først udgravet 1911 af  Søren Jensen i overværelse af 
Historisk Samfund  og derefter  igen samme år i fæl-
lesskab med CMS. Fot. gengivet i ÅrbÅrhSt. V, 
1912, s. 122. 
78 Isager 1936, s. 26-30. 
79 I NM6. F. P. 1390. Jfr.  Keld Grinder-Hansen: Dø-
demønter fra  danske kirker og kirkegårde, i hikuin 
17, 1990, s. 147ff.,  især s. 150. 
80 Klosterkrøniken s. 41; jfr.  C. M. Smidt 1942, s. 37. 
81 Venligst oplyst af  H. Garner. 
82 Opmåling med kommentarer af  CMS. 
83 Indb. ved Anders Andersen, jfr.  samme: Udgrav-
ningen af  Øm etc., 1938, s.79f.  med fig. 
84 Lis Nymark: Et nyfundet  gravsværd fra  Øm klo-
ster med et katalog over middelalderlige gravsværd 
fra  det nuværende Danmark, i hikuin 6, 1980, s. 121-
134; jfr.  samme: Øm kloster. Fund af  1400-tals sværd 
1977. Hovedfagsprøve  1979. (Manus, i Øm Kloster 
Museum). Jfr.  CMS notebog CXV, 1941, s. 25. 
85 Indb. ved Palle Birk Hansen 1978; jfr.  note 84. 
86 Så tidligt som 1904 blev til NM af  gårdejer S. Niel-
sen indsendt 12 *perler  af  forskellig  størrelse, fem  af 
rav, fem  af  ben, en af  glas og en af  en sort masse, 
fundet  på brystet af  et skelet »på Øm klosters grund«. 
Inv.nr.D 5801. 
87 Af  CMS omtalt som nr. 8, afdækket  sept. 1937. 
88 Af  CMS omtalt som nr. 18, afdækket  aug. 1935. 
89 Andersen: Udgravningen af  Øm etc. 1938, s. 87. 
90 Af  CMS omtalt i ms til foredrag  i Oldskriftsel-
skabet 21.nov. 1939. Den ene grav fundet  nær syd-
vesthjørnet af  pillen mellem nordre korsarms to øst-
kapeller, den anden i korsarmens nordvesthjørne, ved 
nordøsthjørnet af  pillen mod nordvestre kapel. -
Jordprøven: røgelse, undersøgt af  Chr. F.Jørgensen 
1934. 
91 Medlemmer af  slægten Rostrup har skænket gaver 
til Øm, jfr.  Holger G(arner) Nielsen: Øm Kloster, 
1969, s. 30. - CMS notebog XLI, 32. 
92 Nærmest sammenlignelig forekommer  to løsfund, 
en guldring med oval plade, fundet  i Hårslev (Odense 
amt), NM inv.nr. D 13340, og en sølvring med spids-
oval plade, fra  Møn(?), NM inv.nr. D 318. 
93 Dannet af  små, lodretstillede skiver anbragt lidt 
forskudt  for  hinanden. 
94 Ifølge  Ortved (jfr.  note 55, s. 19) kunne en ring 
høre til en abbeds insignier. Den skulle oprindelig 
være af  massivt guld med en glat sten i. Det sidst-
nævnte krav er måske i tidens løb blevet svækket li-
gesom så mange andre af  ordenens forordninger. 
95 Inv.nr. D 7449 a-c og D 8584a-b. 


