
†KALVØ KLOSTER
HJELMSLEV HERRED

Fig. 1. Skanderborg Sø med Kalvø og Sønderø til højre; i baggrunden ses Skanderborg. Foto Lars Lassen o. 1994. 
– Skanderborg lake with Kalvø and Sønderø at the right; Skanderborg is seen in the background.

Et kloster af benediktinerordenen blev grundlagt på 
øen i Skanderborg Sø engang før 1168.1 Dets isolerede 
placering var ikke usædvanlig for tidlige klostre, idet 
den må ses i sammenhæng med idealerne om mun-
kene som eneboere.2 Oplysninger om klostret skyldes 
alene benediktinerordenens konkurrenter og kritikere, 
cistercienserne, der 1168 overtog stedet, og som havde 
deres kloster dér, indtil de 1172 fandt deres blivende 
bo i Øm Kloster (s. 3777).3 
 Cisterciencerkonventet, der udgjorde et datterklo-
ster af Vitskøl (Ålborg Amt), havde i nogle år søgt efter 
et velegnet sted for deres kloster i Århus Stift. Efter 
først at have forsøgt sig i Sminge (s. 3314), havde mun-
kene 1165 takket være gode forbindelser til konge og 
bisp tilegnet sig et gammelt benediktinerkloster, i Veng 

(s. 3189). Her følte de sig imidlertid forfulgt, og 1168 
flyttede de med Øm-krønikens ord »til en ø der hed-
der Kalvø, hvor de sorte munke (benediktinerne) … 
rømmede pladsen«.4 Af disse skal der da kun have væ-
ret to. Med sig bragte cistercienserne de jordiske lev-
ninger og ben af deres klosters grundlæggere, biskop 
Eskil, Erik Greve og andre, der har skullet genbegraves 
i kirken; cistercienserkirker var altid indviet til Jomfru 
Maria. Munkene byggede ifølge krøniken »huse eller 
rettere hytter« (tuguriis potius quam domibus) på øen, og 
de erhvervede en nærliggende græsningsret til ni svin i 
Båstrup i Hylke Sogn. 
 En medvirkende årsag til, at cistercienserne 1172 
forlod Kalvø til fordel for Øm, var, at overfarten til øen 
var så besværlig. Der kunne ikke bygges bro, og af og 
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til gik der en eller to uger, uden at man kunne komme 
over.
 Øen, der ikke har været beboet i nyere tid, hørte 
indtil 1963 under Skanderup Sogn, et tilknytningsfor-
hold, der meget vel kan være oprindeligt. Siden 1963 
er Kalvø henlagt under Hylke Sogn.
 Arkæologiske undersøgelser. C. M. Smidt foretog 1913 
en mindre sondering på øen, dog uden at finde faste 
bygningslevn. 1944 gennemførte C. G. Schultz en re-
kognoscering, der 1946 fulgtes af en udgravning i sam-
arbejde med landsretssagfører Chr. Holtet. Nye prøve-
gravninger udførtes 1993 af Skanderborg Museum.

Kalvø ligger i den østlige del af den stærkt for-
grenede Skanderborg Sø i forlængelse af halvøen 
Sønderø, der udgår fra søens søndre bred nord-
vest for Ringkloster. Øen har en flad kystbrem-
me mod nord- og sydøst (fig. 2), mens resten af 
arealet optages af en høj banke, der rejser sig ind-
til ca. 10 meter over søens nuværende vandstand.5 
Øens areal øgedes betragteligt ved en generel 
sænkning af vandstanden i Skanderborg Sø med 
1 m o. 1930. Indtil sænkningen rejste banken sig 
direkte af søens vand mod nordvest, mens der nu 
også her er en flad kyststribe. Sønderø udgår fra 
engarealer ved søbredden i syd og rejser sig mod 
nord til en højde af omtrent samme størrelse 
som Kalvø. Den flade og våde landstrækning ved 
halvøens fod antyder, at også den oprindelig har 
været en ø.6 Overfarten fra søbredden til Kalvø 
har derfor næppe foregået via Sønderø. Det godt 
100 m brede sund mellem øen og halvøen har 
nu, efter vandstandssænkningen, en dybde af ca. 
10 m.
 Kalvø var beboet i stenalderen,7 men synes ik-
ke at have haft fast bosættelse i historisk tid med 
undtagelse af den tilknyttet klostret.8

 På grundlag af en formodning om, at et bene-
diktinerkloster ville være højt placeret i terrænet, 
foretog C. M. Smidt en eftersøgning af klosterets 
bygninger på toppen af banken, hvilket imidlertid 
var resultatløst. Til gengæld lykkedes det for C. 
G. Schultz, omtrent midt på den flade, østre del 
af øen, at påvise tomten af en stenbygning. Un-
dersøgelsen 1993 bekræftede placeringen, men 
bragte ikke yderligere enkeltheder for dagen.
 †Klosterkirke? Den afdækkede bygningstomt 
havde orienteringen øst-vest, om end med be-

tydelig afvigelse mod syd (jf. fig. 2). Tomten bar 
præg af omfattende plyndring, og det afdække-
de synes kun at være ‘plyndringsgrøfterne’ efter 
bygningens fundamenter med ganske få kampe-
sten liggende på oprindelig plads. Det fremgik, at 
bygningen havde målt o. 13,5×9,5 m.9 Bygnin-
gens form kunne ikke konstateres med sikker-
hed, men en ansamling af sten i tomtens østende 
antydede ifølge udgraveren tilstedeværelsen af en 
apsis, mens det til gengæld ikke kunne klarlægges, 
hvorvidt der var et smallere bygningsafsnit, et kor, 
i øst i tilknytning til den eventuelle apsis.
 Byggematerialet fremgik af talrige fragmenter af 
frådsten, dog afdækkedes tillige en enkelt tildan-
net granitsten,10 der kan have indgået i et hjørne, 
formentlig i soklen.
 Der er ikke fundet spor af andre til klosteret 
hørende bygninger, men disse må antages at have 
været af træ og beliggende i nær tilknytning til 
den formodede kirketomt. Tidspunktet for klo-
sterbygningernes nedrivning er ukendt, men iføl-
ge Øm klosters Krønike11 efterlod munkene ved de-
res videre færd til klosterets nye sted i Øm nogle 
få mænd til pasning af øen og dens tilliggende.
 Et brudstykke af ‘en tilsleben Sten af en rødlig 
Stenart’10 har næppe indgået blandt bygningsma-
terialerne, men kan være et fragment af en grav-
sten eller et inventarstykke, f.eks. en alterbords-
plade eller snarest dækpladen til en helgengrav. 
 Der er ikke registreret grave (sml. historisk ind-
ledning) ved de arkæologiske undersøgelser 1946 
og -93, dog fremkom førstnævnte år enkelte 
menneskeknogler.12
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Fig. 2. Kort over Kalvø og Sønderø. 1:5000. Tegnet af C. G. Schultz 1946, her gengivet efter 
Chr. Holtet 1956. – Map of Kalvø and Sønderø. 1:5000.

1 Om klostrets datering se DiplDan 1. rk. II, nr. 182.
2 Se eksempelvis Eskildsø i Roskilde Fjord (DK Frborg 
2635) og James France, The Cistercians in Scandinavia, 
Kalamazoo, Michigan 1992, 25.
3 Scriptores Minores udg. M. Cl. Gertz II, 169-177. I 
dansk oversættelse, Øm klosters Krønike, oversat af Jør-
gen Olrik. Historisk Samfund for Århus Stift, 1968, 
12-18. For litteratur om Øm Klosters grundlæggelses-
historie se ovf. s. 3777.
4 En lignende cisterciensisk overtagelse af et ældre be-
nediktinerkloster kan nævnes i Seem (DK Ribe 3437)
5 Toppunktet ligger 33 m over havet.

6 Det ved vandstandssænkningen opdukkede areal er for 
Kalvøs vedkommende angivet på fig. 2 med en prikket 
signatur, mens konturen af Sønderø synes at vise omfan-
get før vandstandssænkningen.
7 Det Kulturhistoriske Centralregister, sognebeskrivel-
sesnummer 160208-59A/59B.
8 Endnu o. 1830 var der dog synlige rester af en mindre 
bygning, der, formentlig i 1700-tallets sidste tredjedel, 
var opført umiddelbart neden for banken mod sydøst. 
Sml. C. M. Smidt, 183-84. Placeringen af denne byg-
ning registreredes ved Skanderborg Museums under-
søgelse 1993.
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9 Ifølge undersøgelsen 1993 dog muligvis lidt smallere, 
8,5-9 m.
10 Holtet, 14.
11 Jf. note 3.
12 Holtet, 15.

13 Den til indberetningen hørende kortskitse, der var 
udarbejdet på grundlag af et målebordsblad fra 1878, 
synes bortkommet; den gengives her (fig. 2) efter  Hol-
tet, 13. Den ikke helt målfaste gengivelse er justeret 
efter et moderne målebordsblad.


