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Fig. 1. Gården Ring Kloster set mod nordvest. Det middelalderlige klosteranlæg lå under avlsbygningerne til 
venstre. I baggrunden Skanderborg sø med Kalvø. Sylvest Jensen fot. 1961. KglBibl. - Aerial view of the small 
estate Ring Kloster, before alterations in the 1970s, situated above the scattered remains of the Benedictine nunnery, probably 

founded in the 12th century, demolished in the 17th century. 

RING †KLOSTERKIRKE 
HYLKE S O G N 

Nonneklosteret tilhørte benediktinerordenen, bevid-
net 1395.1 Institutionen var blandt de tidlige i den 
gruppe af klostre, der i tidens løb skød op ved Gu-
denåen og dens søer. Grundlæggelsestidspunktet 
kendes ikke, men sættes sædvanligvis til llOOrne. En 
prior fra Ring var involveret i Århusbispen Peder 
Vognsens testamente 1203, hvor hans placering mel-
lem de øvrige vidner kunne tyde på, at klosteret på 

dette tidspunkt ikke var nyanlagt, men havde opnået 
en vis position.2 

Klosterets leder benævnes i kilderne priorinde eller 
priorisse, første gang 1345.3 Hun var ansvarlig for 
overholdelse af ordenens forskrifter. Derudover var 
der en prior, som varetog klosterets interesser ud-
adtil, f.eks. på herredstinget. 14244 blev prioren ud-
peget af Erik af Pommerns dronning Philippa, men 
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omstændighederne lader formode, at udnævnelses-
retten sædvanligvis lå ved bispestolen i Århus, som 
netop dette år var ubesat. Det kan noteres, at prioren 
i ældre tid normalt tillige var præst eller havde et 
andet gejstligt embede uden for klosteret. Fra 
1430rne5 og i stigende grad indsattes en verdslig per-
son. Niels Clementsen til Avnsbjerg, der vistnok var 
prior 1503-18, eller forstander som posten med tiden 
oftest benævntes, skyldte alene kongen sin stilling.6 

Klostergodsets sammensætning tyder på, at pen-
sionærerne rekrutteredes blandt adelens døtre.7 En 
strid om en part i den nærliggende gård Havreballe, 
der sandsynligvis drejede sig om en datters lod, an-
tyder, at man lokalt sendte døtre til Ring kloster, li-
gesom det regionalt havde tiltrækningskraft anskue-
liggjort ved, at den rige Anders Jakobsen Bjørn til 
Stenalt ved Randers f jord sendte to af sine døtre til 
Ring.8 Men også piger fra håndværkerstanden i Ly-
bæk fandtes blandt nonnerne.9 

Af testamentariske gaver nævnes kun en godsover-
dragelse fra Niels Brok af Hylke 130110 (jfr. s. 4627), 
derimod kendes en del gaver til klosterets beboere. 
1292 drejer det sig om en guldring til Margrethe, dat-
ter af Skjalm Bang, fra søsteren Gyde, 1345 om en 
skilling grot til priorinden fru Katherine og hendes 
søster Bodil fra den gavmilde kannik Peder Jensen af 
Nim, samt 1491 om nederlandsk klæde til to af An-
ders Jakobsens døtre.11 Ingen af de nævnte omtales 
som nonne. 

Kun få enkeltheder kendes i forbindelse med insti-
tutionens ændrede status i reformationstiden. Prior 
Claus Gjordsen, der tillige beklædte andre gejstlige 
embeder, var svagelig, og ved hans død forlenede kon-
gen Ring kloster 153212 til rigshofmester Mogens 
Gøye, der siden 1516 havde været lensmand på Skan-
derborg og var kendt for sin aktive medvirken ved 
nedlæggelse af flere jyske klostre. Den direkte for-
lening fra kongens hånd uden om bispen i Århus 
markerede et brud med hidtidig praksis, og det nær-
liggende Voer kloster søgte samme år beskyttelse un-
der biskop Ove Bille (jfr. s. 3874). Med bispernes 
fængsling 1536 og Kirkeordinansen det følgende år 
havde kronen imidlertid tiltaget sig fuld råderet over 
Kirkens ejendomme. Ved Mogens Gøyes død 1544 
pantsatte Christian III Ring kloster til Herluf Trolle, 
gift med Mogens ' datter Birgitte Gøye. Trolle måtte 
påtage sig »at besørge de derværende jomfruer deres 
tilbørlige årlige underhold«.13 

157114 indløste Frederik II pantet og lagde det under 
Skanderborg, i hvilket lys oprettelsen af klosterets 
jordebog 1573 skal ses. Anlægget fungerede herefter 
som ladegård under slottet med foged, skriver og 
personale, indtil Christian IV 162315 bortforpagtede 
gården som fæstegods med tiendeforpligtelse. Ved 
denne lejlighed overførtes området fra Fruering til 
Hylke sogn.16 

De skriftlige kilder angående klosterets bygninger er 
yderst sparsomme og berører næsten udelukkende 
perioden som kongelig ladegård. Den ældste efter-
retning fortæller imidlertid, at klosteret brændte 
1430,17 men genopførelsen kom hurtigt i gang, og det 
blev »bygt og forbedret, bedre end det var tilforn«. 

I tiden efter reformationen er der næppe ofret me-
get på vedligeholdelse. 159618 omtales et 20 bindinger 
langt hus, som på grund af bygfældighed skulle gen-
rejses. 160319 beordrede kongen genopførelse af to 
huse, der var blæst om. I forbindelse med moderni-
sering af Skanderborg slot 1610-17 indledte Christian 
IV en istandsættelse af dets ladegårde. 161020 tilgik der 
lensmanden besked om ved første lejlighed at lade 
nedbryde hvælvingen på den kirke i Ring kloster, 
som nu bruges til lade, da den ganske og aldeles skal 
stå for fald, så der kan blive des bedre rum til det hø 
og korn, som lægges deri. 161121 bestiltes 80 læster 
kalk fra Mariager. 161522 skulle lensmanden lade op-
sætte teglovn, hvor han mener, der er godt ler at fa, 
og hvor det mest bekvemt kan lade sig gøre. 161723 

hedder det, at alle skillerum skal ned, loft laves til 
korn og havre, kirken istandsættes, så det, der avles, 
kan ligge der. 

I sine breve understreger kongen, at alt skal gøres 
så billigt som muligt, hvilket, sammenholdt med kir-
kens benyttelse som lade, ikke kan have befordret 
dens bevarelse. Bygningens endelige skæbne besegle-
des 1638,24 da kongen tillod nedbrydning af det hus, 
som i gammel tid har været kirke, og som en af bøn-
derne har brugt som lade, siden klosteret blev bort-
fæstet. Lensmanden skal anvende den faldefærdige 
bygnings tømmer til en påtænkt udbygning af Skan-
derup kirke (jfr. s. 2890). 1771 noterede Søren Abild-
gaard, at der nu intet var at se af klosteret. 

Ifølge indskriften på den *alterkalk fra 1519, der nu 
tilhører Stilling kirke (s. 2959), har der i klosterkirken 
været et alter for Den hellige Jomfru. 

Møntfund, I forbindelse med de nedennævnte un-
dersøgelser er fundet i alt 48 *mønter, alle middelal-
derlige med den ældste fra Valdemar Sejrs tid i første 
del af 1200rne (NM. FP. 3350 og 4056). 

Undersøgelser på klostertomten blev indledt på pri-
vat basis af arkitekterne Sven Fritz og Thorkild Ry-
Andersen, der 1933-34 udførte en snes spredtlig-
gende, mindre udgravninger. 1972 og det følgende år 
samt 1983 og 1985 har Afdelingen for Middelalder-
arkæologi ved Århus universitet gennemført ret om-
fattende udgravninger, der har givet værdifulde op-
lysninger om anlægget, men kun i begrænset omfang 
har haft mulighed for at kaste lys over den del, som 
antages at have huset kirken. Her er kun gravet 
1933-34 og 1972. Resultatet af alle hidtidige under-
søgelser er samlet og bearbejdet af Jens Ingvordsen 
1987 og udgivet 1990. Ved gennemgangen nedenfor 
henvises generelt til denne bog. 
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Fig. 2. Skitsemæssig plan 1:500 af det senmiddelalderlige kloster. Med kryds er angivet de steder i anlægget, 
hvor der er påvist en eller flere grave. Tegnet 1997 af KdeFL på grundlag af Mogens Vedsø 1974, Søren Gottfred 
Petersen 1988, Jens Ingvordsen 1990 og Hans Krongaard Kristensen 1997. Funderingsstrækninger i sydfløjen 
(s. 4665) markeret med krydsskravering. - Indication of the possible size of the nunnery. The church seems to have been 
placed in the south wing. 

B E L I G G E N H E D 

Klosteret har ligget ved den sydøstlige bred af 
Skanderborg sø på en lille, næslignende bakke, 
som kun hæver sig svagt over søen. Mod vest 
afgrænses tomten af Ringkloster å, der løber ud 
i søen, og hvis vidtstrakte engdrag i øvrigt præ-
ger landskabet. I dag dækkes klosterområdet 

delvis af gården Ring Kloster, hvis bygninger 
fra 1800rne før nedrivninger i 1970erne dannede 
en malerisk helhed (jfr. fig. 1). 

Bakkens beskedne højde over søens vandspejl 
ses allerede omkring år 1300 at have forvoldt 
problemer som følge af opstemning af Tåning å, 
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Fig. 3. Tympanon (s. 4666). Henrik Wichmann fot. 1996. - Tympanum, now included in a modern building on the site. 

der er eneste afløb for Skanderborg sø. I nær-
heden af klosteret er påvist flere, antagelig mid-
delalderlige fiskedamme. 

B Y G N I N G 

Udgravningerne har vist, at klosteret i sin sidste 
fase udgjorde et firfløjet kompleks af grundmu-
rede bygninger omkring en omtrent kvadratisk 
gård. I denne helhed må nonnernes sovesal i 
overensstemmelse med skik og brug have været 
placeret i vestfløjen, mens systuen befandt sig i 
nordre længe. Udgravningerne har videre godt-
gjort, at komplekset først opnåede sin solide ka-
rakter efter branden 1430. Ganske vist afdække-
des i det nordøstre hjørne to(?) ældre, grund-
murede huse, som efter branden blev indbygget 
i anlægget, men betydelige afsnit af det ældre 
kompleks var opført af billigere materialer. For 
første gang her i landet i forbindelse med et klo-
steranlæg konstateredes der under nordfløjen og 
dele af den østre levn af træbyggeri. Der blev 
påvist to faser, en ældre med jordgravede stolper 
fra midten af 1200rne og en yngre af en let kon-
struktion, muligvis bindingsværk, der hvilede 
på en syld af marksten og formentlig var fra 
tiden omkring 1325. 

Udgravningernes begrænsede omfang og fel-
ternes delvis dårligt sammenhængende udsagn 
gør kirkens placering i komplekset usikker. Den 
omstændighed, at der i søndre længe ikke er på-
vist skillevægge, mens de rum og murforløb, 
der er iagttaget i de andre fløje synes at udelukke 
en placering her, fører til den antagelse, at kir-
ken har ligget i sydfløjen. Formodningen støttes 
af fund af grave ved denne del af komplekset. 

Sonderingerne i sydfløjens midterste del pe-
ger på en indvendig bygningsbredde på godt 
otte meter, hvortil der på nordsiden, dvs. mod 
gården, har sluttet sig et paralleltløbende funda-
ment, der tænkeligt angav en 2,5 m bred kors-
gang, lidt yngre end fløjen i øvrigt. Har kirken 
således haft en rimelig, omend beskeden bredde, 
er dens længde og udformning i øst og vest tem-
melig usikker. I øst har nedbrudte og usammen-
hængende fundamentrester givet næring til for-
modninger om en eller flere ombygninger af 
korpartiet. I et tidligt stadium vil det være fri-
stende her at anbringe de nedennævnte apsis-
kvadre samtidig med, at den til Østbirk kirke 
overførte altertavle (s. 4456) vil have krævet et 
kor af mere anselig størrelse. 

I fløjens vestre ende har udgravningerne af-
sløret solide, halvanden til to meter brede stræk-
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ninger af et markstensfundament, som angiver 
en omtrent kvadratisk bygning (ca. 10 x godt 11 
m). Fundomstændighederne muliggør beklage-
ligvis ingen præcis datering; relationen til den 
smallere, formodede kirke østfor er ikke afkla-
ret, ej heller en eventuel forbindelse til anlæg-
gets vestfløj. 

Om kirken i øvrigt vides kun, på grundlag af 
ovennævnte brev 1610, at den havde hvælvinger; 
muligvis hidrører nogle af de ved sydfløjen 
fundne, halvt ødelagte og ukarakteristiske 
formsten herfra. 

G R A N I T M A T E R I A L E 

På klosterområdet findes en mængde romanske 
granitkvadre. 1972-73 opgjordes deres antal til 
60, der dels indgik i den nuværende gårds byg-
ninger, dels lå i en dynge ved søbredden. Ved 
udgravningerne er desuden konstateret genan-
vendte kvadre i nordfløjens funderinger fra ti-
den før branden. 

Det betragtelige antal kunne tyde på, at der i 
anlægget har indgået en kirke af kvadre, men 
den mulighed kan ikke udelukkes, at stenene er 
ført til klosteret fra en eller flere nedrevne eller 
ombyggede kirker i omegnen. 

Materialet omfatter bl.a. fire apsiskvadre og 
tre sokkelsten, hvor det observeres, at de til ap-
sisblokkene beregnede radier er forskellige, lige-
som højder og sokkelprofiler afviger indbyrdes. 

En gruppe udgøres af portalsten, bl.a. fire 
med fals til døranslag, hvoraf de to har udhug-
ninger, formentlig til stængebom. Desuden en 
beskadiget *kragsten (nu i Skanderborg mu-
seum. Inv. nr. 45/73), dekoreret med en grov, 
indristet, dobbelt tovsnoning (fig. 4), samt frag-
ment af sekundært bearbejdet søjleskaft med di-
ameter 16,5 cm. 

Endelig et tympanon (fig. 3), romansk, af 
grovkornet, rødgul granit, 65x148 cm; indbe-
fattet rammen af to rundstave er det halvcirku-
lære felt 105 cm bredt. Det slidte, lidt grove re-
lief rummer et sceneri med tre personer og et 
dyr. Omtrent i midten står en kjortelklædt per-
son med løftede arme og påfaldende store hæn-
der. Hans ansigt, der måske har glorie, synes 

Fig. 4. *Kragsten (s. 4666). Afd. for Middelalder-ar-
kæologi fot. 1972. - String course of granite, now in 
Skanderborg museum. 

ligesom fødderne at være vendt mod heraldisk 
venstre. Personen her er ligeledes kjortelklædt 
og holder, vendt mod midterfiguren, en firkan-
tet genstand, måske en bog; han bærer tilsynela-
dende trekantet hat. Personen i feltets modsatte 
side har samme dragt, men synes barhovedet. I 
højre hånd holder han en nøgle, i venstre en 
genstand, der kunne ligne et jagthorn. Det fir-
benede dyr i billedets heraldisk højre hjørne må 
være en løve, at dømme efter halen, der k rum-
mer sig under bugen og over kroppen ender i en 
dusk. 

Scenen kan muligvis være en noget forvan-
sket »traditio legis«, hvor apostlene får overrakt 
deres værdighedstegn: Peter nøglen og Paulus 
bogen.25 

Stenen, hvis tilstedeværelse på klosterarealet 
tidligst fremgår 1831, er nu indmuret i sydfaca-
den af gårdens beboelseshus fra 1970erne. 

I N V E N T A R 

Kendskabet til kirkens inventar er yderst ringe 
og omfatter kun de genstande, der efter refor-
mationen overførtes til andre kirker. 

* Altertavle. Hovedaltertavlen blev 1582 over-
ladt til Niels Skram, der lod den opstille i Øst-
birk kirke (s. 4456). 

* Alterkalk og disk. Et sæt blev 1593 overdraget 
Stilling kirke (s. 2959). 
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†Klokke. 156426 befalede kongen, at en 
klokke, som hang i Ring kloster, skulle gives til 
borgerne i Horsens mod betaling med en til-
svarende mængde kobber. 

BEGRAVELSER 

Ved de ovenfor nævnte udgravninger blev på-
vist en del middelalderlige begravelser. Præcis 
hvor mange er uvist, da de overvejende er f rem-
kommet i de ældre undersøgelser og kun er 
mangelfuldt dokumenteret. 

Begravelserne grupperer sig i to hovedområ-
der, et søndre og et nordre (jfr. fig. 2). Tilstede-
værelsen af grave i anlæggets sydlige del skyldes 
formentlig, at de ligger inden for fundamen-
terne af den bygning, der tolkes som kirke. 
Mangelfuld dokumentation umuliggør imidler-
tid en beskrivelse af dem, og områdets afgræns-
ning er ikke påvist. 

Eksistensen af grave i klosterets nordlige del 
er vanskeligere at forklare. De falder i to grup-
per, en vestlig og en østlig. I første gruppe fand-
tes de hidtil eneste påviste murede grave, der 
formentlig skal dateres til 1200rne og antagelig 
har været anlagt i en klostergang. Samme for-
klaring kan muligvis også gælde de fire grave i 
fløjens østre del. De var anlagt i et nord-syd 
gående bælte af en bredde på op til to meter og 
kan være fra tiden omkring år 1300. Hvis da-
teringen af kompleksets ældre nordfløje opret-
holdes, vil gravene være anlagt midt i bygnin-
gen, hvor der dengang var køkken. Dette fore-
kommer ikke sandsynligt, hvorfor fløjenes da-
tering måske skal rykkes op i tid.27 

Endelig skal man være stødt på grave i et om-
råde umiddelbart øst for klosteret, hvor der 
imidlertid aldrig er foretaget arkæologiske un-
dersøgelser. 

M U R E D E GRAVE 

1934 er påvist mindst to murede grave i anlæg-
gets nordlige del, på et sted som ved middelal-
derens slutning indgik i en korsgang. 

1) (Fig. 5), trapezformet munkestensgrav med 
hovedrum, 170x56-35 cm; siderne fire skifter 

Fig. 5. Muret grav nr. 1 (s. 4667). Fritz og Ry-Ander-
sen fot. 1934. - Walled grave no. i. 

høje af delvis itubrudte munkesten i en halv 
stens tykkelse. Det indvendige hovedrum var 
dannet ved to kantstillede mursten i hver side. 
Det nederste skifte var lagt på ler (under-
grund?), som også udgjorde gravens bund. I de 
svagt buede langsider manglede i hver ende i 
øverste skifte en binder,28 hvilket formentlig har 
tjent til anbringelse af tværgående bjælker med 
henblik på trædække. Skelettet lå med armene 
ned langs siden. 

2) (Fig. 7), ca. en meter nord for nr. 1. Kun 
sydsiden og en del af østre ende bevaret, resten 
forstyrret af fundament. Den bevarede del af 
graven var omkring 230 cm lang; størstedelen af 
sydsiden dannedes af en granitkvader 
(167x38x18-19 cm), stillet på højkant med en 
glat side indad. I fortsættelse heraf var lagt to lag 
munkesten (nedre på fladen, øvre på kant) i en 
halv meters længde, efter et retvinklet hjørne 
fortsat ca. 37 cm mod nord. På kvaderens ind-
advendte side var stillet to munkesten på kant 
over hinanden. Gravens bund bestod muligvis 
af murstensbrokker.29 

3) Oversigtsplanen 1934 angiver med en sti-
plet kontur i nærheden af de to ovennævnte, og 
uden nærmere oplysninger, muligvis en tredie 
grav. 

B E N G E M M E 

Den østre halvdel af muret grav nr. 2 var ind-
rettet til gemme for knogler fra de grave, der 
var blevet forstyrret ved anlæggelsen af oven-
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nævnte fundament. Ved udnyttelse af den ældre 
gravs syd- og østside indrettedes et aflukke (ca. 
110x80x25 cm), hvis nordside på en strækning 
var én sten tyk og bestod af munkesten i tre 
skifter; heraf var de to nederste fortrinsvis lagt 
som løbere, fuge over fuge. Gemmets vestre 
ende bestod af tre løberskifter uden forbandt 
med gravens langsider. I bengemmet, hvis låg 
bestod af frådstensheller kantet med teglbrok-
ker, blev fundet rester af mindst fire skeletter. 
Bengemmet synes bygget op imod fundamentet 
til den grundmurede nordfløjs sydmur, som an-
tages at være opført forholdsvis kort tid efter 
branden 1430.30 

J O R D G R A V E 

I nordfløjen. 1) Iagttaget 1934. Lå muligvis mel-
lem ovennævnte murede grave nr. 1 og 2 og kan 
ved anlæggelsen have forstyrret nordvestre del 
af den første. Skelet af kvinde på ca. 40 år lå med 
hænderne samlet over bækkenet.31 1983 konsta-
teredes fire kistegrave. 2) Indeholdt jernsøm og 
spor af formuldet træ. Kisten, hvis østende var 
ca. 40 cm bred, blev kun påvist over en længde 
af ca. 60 cm, da begravelsen var overlejret af et 
kraftigt fundament fra midten af 1400rne; af 
samme grund blev kun fødderne og nedre del af 
den gravlagtes underben afdækket. I fylden 
uden for kisten fandtes en *mønt fra Erik Klip-
pings tid32 samt nogle gråbrændte potteskår. 
Under personens fødder var lagt en mursten. 3) 
Graven lå omkring en halv meter nord for den 

Fig. 6. Bengemme (s. 4667) i muret grav nr. 2, jfr . 
fig. 7. Fritz og Ry-Andersen fot. 1934. - Ossuary in the 
east end of walled grave no. 2, seen from the east. 

Fig. 7. Muret grav nr. 2 (s. 4667). I baggrunden det 
fundament fra midten af 1400rne, som har forstyrret 
graven, hvis østre ende blev omdannet til bengemme 
(s. 4667). Fritz og Ry-Andersen fot. 1934. - Walled 
grave no. 2. In the middle of the 15th century disturbed by 
foundations and made into an ossuary. 

foregående og indeholdt rester af formuldet træ; 
her blev kun påvist ca. 80 cm af kistens vestre 
ende, som var omkring 40 cm bred. Af den 
gravlagte registreredes underben og fødder, og i 
fylden fandtes nogle få gråbrændte potteskår. 4) 
Lå ca. 30 cm øst for nr. 2. Kun omkring en halv 
meter af fylden blev registreret, da resten lå 
uden for udgravningsfeltet. Sammenstyrtning 
forhindrede videre registrering ud over iagtta-
gelse af spor af kiste. 5) Anlagt nord for og del-
vis oven i nr. 4. Kun omkring 40 cm af gravens 
fyld i dens vestre ende blev registreret, da resten 
lå uden for udgravningsfeltet; spor af kiste 
kunne ikke undersøges af samme årsag som ved 
nr. 4. 

G R A V F U N D 

*Rosenkrans33 af 45 ravperler på (ny) snor; to af 
perlerne har en diameter på ca. halvanden cm, 
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de øvrige godt én cm. Perlerne indgik til museet 
i Århus i 1860erne og skal være fundet ved 
»grundudgravning til lade, hvor man traf på en 
snes lig, liggende i langagtigt, i leret udskåret 
rum; på et af ligene lå stykket«. 
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logi ved Århus universitet 1983. Notebog: Søren 
Abildgaard IX, 1771, s. 55. Tegninger og opmålinger: 
Tympanon ved Carl Hansen 1831, H. Harder 1832, 
Chr. O. Zeuthen 1862 og E. Schiødte 1878. Grund-
rids o.a. ved Afd. for Middelalder-arkæologi ved År-
hus universitet 1983. 

KglBibl: Tympanon ved J.G. Burman Becker 1862. 
Litteratur: Vilhelm Lorenzen: De danske Klostres 

Bygningshistorie X, De danske Benediktinerklostres 
Bygningshistorie, 1933. R. og O. Olsen: Nonneliv, 
især i Jylland, i Skalk 1972 nr. 6, s. 18-26. Jens Ing-
vordsen: De gode nonners konvent i Ring. Afd. for 
Middelalderarkæologi, Århus universitet m. fl. 1990. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, øvrige afsnit 
ved Jens Andersen, begge dele under medvirken af 
Kjeld de Fine Licht 1997. 

1 ActaPont. nr. 858. Af brevet fremgår, at abbeden fra 
benediktinerklosteret Essenbæk syd for Randers, 
provsten i Lybæk og dekanen i Roskilde af en eller 
anden grund blev indsat for fem år som værneherrer 
for Ring kloster. 
2 DiplDan. 1. rk. IV, nr. 82, jfr . G. G. Smith: De dan-
ske nonneklostre indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 
1973, s. 33. Det har været formodet (jfr. s. 3843), at 
benediktinske munke- og nonneklostre ved Mossø 
og Skanderborg sø har dannet en slags dobbeltinsti-
tutioner. For Rings vedkommende skulle det dreje 
sig om en relation til klosteret på Kalvø (Skanderborg 
kommune), som blev nedlagt omkring 1172. Med 
støtte i Poul Rasmussens studier af herreklostrenes 
godshistorie har Ingvordsen 1990, s. 43-45 peget på 
muligheden af, at nonnerne i Ring havde beholdt 
Kalvøklosterets besiddelser. 
3 DiplDan. 3. rk. II, nr. 147, jfr . Smith (note 2), s. 36. 
4 Repert. I, nr. 6077. 
5 KirkehistSaml. 1889-91, s. 497. Før 1430 er omtalt: 
Hr. Joseph, prior 1333, hr. Asser, præst og prior 
1340, sandsynligvis med embede ved Vor Frue alter i 
Århus domkirke, Erik Johansen, præst og prior 1405, 

Erik Laurenssen 1424, ærkedegn i Århus (H. Søgaard: 
Nogle diplomer fra Ring klosters arkiv 1257-1371, i 
JySaml. Ny rk. VI, 1964, nr. 9 og 10. DiplDan. 3. rk. 
I, nr. 26 og 3. rk. VII, nr. 240. Repert. I, nr. 4690 og 
6077). For tiden efter 1430 se Ingvordsen 1990, 
s. 28-31. 
6 V. A. Secher og A. Thiset: Om Rigsraad Niels Cle-
mentssøn til Avnsbjerg og hans Børn, i JySaml. 2. rk. 
I, 1886-88, s. 143-251, jfr . Ingvordsen 1990, s. 51. 
7 P. Rasmussen: Herreklostrene, s. 57. Birgitte Gøye 
blev således opfostret blandt nonnerne i Ring. 
8 ÆldDaArkReg. I, s. 178 og 271. 
9 DiplDan. 3. rk. VII, nr. 239. 
10 ÆldDaArkReg. I, s. 180. 
11 DiplDan. 2. rk. IV, nr. 67, 3. rk. II, nr. 147. 
12 Frederik Is Registranter, s. 467. Der skulle gøres 
inventarium som ved normale forleninger under kro-
nen. 
13 DaMag. 4. rk. IV, s. 216. 
14 KancBrevb. 29. marts og 16. april. Jfr. Breve til og 
fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye II, 2. april 1571 og 
KancBrevb. 27. okt. 1574 og 29. april 1576. Afskaffel-
sen af klosterets birketing 11. dec. 1579 peger i samme 
retning. 

Det skal bemærkes, at kongen 23. marts 1551 øn-
skede rødt ler, der tages ved Ring kloster (jfr. lokali-
teten Røde Mølle), og som en mand i Århus kan male 
med, bragt til Tøjhuset i København. 
15 KancBrevb. 14. okt. 
16 Samme 28. jan. og 26. juli 1624 samt 17. jan. 1634, 
jfr. s. 4628 og H. F. Rørdam: Kirkelige Forhold og 
Personligheder i Aarhus Stift i ældre Tid, i Kirkehist-
Saml. 3. rk. III, s. 339. 
17 C. Neergaard: En Begivenhed i Ring Klosters Hi-
storie, i KirkehistSaml. 4. rk. I, 1889-91, s. 493-98. 
18 KancBrevb. 28. april. 
19 Samme 20. sept. 
20 Samme 1. juni. 
21 Samme 29. april. 
22 Samme 19. april. 
23 Samme 18. feb. 
24 Samme 18. juli. 
25 Jfr. Lise Godtfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: 
Troens billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning 
1987, s. 208f. Vedr. tilsvarende motiv: Mackeprang: 
Granitportaler, s. 172f. Imod tolkningen taler især 
den omstændighed, at midterste figur ikke er vist 
frontalt. Løven i billedfeltet kunne være en remini-
scens fra Petersportalen i Slesvig domkirke, hvor de 
fire evangelistsymboler indgår. Mag.art. Bodil 
Franck, Virum, skal have stor tak for sin bistand ved 
tolkningen. 
26 KancBrevb. 8. dec. Iflg. Bodil Møller Knudsen ved 
Byarkivet i Horsens har man i byen ikke haft efter-
retning om klokken ud over bemærkningen i O. Fa-
bricius: Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, 
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Odense 1879, s. 50, hvor der 1565 nævnes en siden 
omstøbt »Jomfruklokke« i Vor Frelsers kirke. 
27 Dateringen af træfløjene bygger på et ganske spin-
kelt grundlag. Den ældste fase er dateret i forhold til 
den yngre, mens denne er dateret ved fundet af en 
enkelt mønt fra Erik Menveds tid (1286-1319, Ing-
vordsen, s . l l8f . ) . Lagfølgen mellem træfløjene og 
gravene er lidt usikker, da levnene af begge var ad-
skilt af bl.a. et kraftigt fundament fra 1400rne; desu-
den var de to delfelters øvre lag ikke identiske, Ing-
vordsen, fig. 84 og 86. Endelig viser en udgravnings-
beretning (M8 1983), at det er usikkert, fra hvilket 
niveau gravene blev anlagt. 
28 Dog undtaget den vestre halvdel af gravens nord-
side, som var reduceret til to skifters højde. 
29 Således opfattedes forholdet i det mindste af ud-
graverne i udkast til pressemeddelelse(?) 1934. 
30 Ingvordsen, s. 216. Ingvordsen har s. 256 opfattet 
bengraven som en primær konstruktion og dateret 
den til før midten af 1200rne. 

31 Iflg. Fritz og Ry-Andersens fotografier nr. 56 og 
59, hvor det betegnes »Skeletfund nr. 4«. Af fotogra-
fiet fremgår ikke klart, at graven lå mellem de to 
andre; ud fra snittets størrelse kan den imidlertid 
næppe have ligget andre steder. Alders- og kønsbe-
stemmelse fremgår af liste over skeletdele fra snittet, 
men grundlaget er ukendt. Graven betegnes i samme 
oversigt som »kistegrav«; fotografierne viser dog in-
tet spor af kiste. 
32 Da mønten lå i gravfylden uden for kisten, er der 
næppe tale om en såkaldt dødemønt, jfr . K. Grinder-
Hansen: Dødemønter fra danske kirker og kirke-
gårde, i hikuin 17, 1990, s. 147f. Da der desuden var 
keramik i gravfylden, kan mønten oprindelig have 
været indlejret i ældre, forstyrrede lag. Mønten do-
kumenterer kun, at graven tidligst kan være anlagt 
1259-86. 
33 Købstadmuseet Den gamle By. Inv. nr. 149. Kran-
sen er forlagt, hvorfor beskrivelsen bygger på muse-
ets registreringskort. 


