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både årtider og ugemesser, for fruen og alle afdøde 
troende (jf. også s. 2741).3 Det er ikke kildemæssigt 
bevidnet, men en overvejende sandsynlig antagelse, at 
klostret tilhørte benediktinerordenen ligesom det før-
nævnte i Gudum.4 Tidspunktet for dets grundlæggelse 
er heller ikke dokumenteret, men det ældre lokali-
tetsnavn, »Stubtorp« eller »Stubbetorp«, kunne måske 
henvise til, at klostret var indrettet i eller ved en ældre 
hovedgård, eventuelt som en privatstiftelse.5 If. et segl, 
anvendt 1457 af klostrets priorisse Christine Pallesdat-
ter (fig. 2), var klostret og dets kirke viet til Jomfru 
Maria (værnehelgen), der er gengivet på seglet i profil, 
tronende med Jesusbarnet foran en knælende nonne, 
tilsyneladende vist uden slør.6 
 Klosterkirken er tidligst nævnt i familieoptegnelser 
af Iver Juel (†1556) med tilføjelser ved hans søn, Kjeld 

Klostret i Stubber (»Stubthorp«),1 nævnes tidligst før 
1268 samt i 1268 i forbindelse med en testamentarisk 
gave på 2 mark fra den gavmilde fru Gro, der var enke 
efter Esbern Vagnsen (Vognsen) og med ægtemandens 
samtykke efter hans død valgte at indtræde i Roskilde 
Skt. Clare Kloster. Flertallet af gaverne målrettedes til 
klostre, heriblandt til to klostre i Hardsyssel – foruden 
Stubber også til Gudum Kloster (s. 1025).2 1274 mod-
tog klostret, der nu nævnes som nonnekloster (»mo-
nasterio monialium de Stubbethorp«), en sjælegave fra 
fru Lucie i forbindelse med en ejendomstransaktion. 
Til gengæld for erhvervelsen af en gård i Vinderup 
(Vinderup Hovgård) skulle den nye ejer, Rigens marsk 
Jens Kalv og hans arvinger, forsyne klostret og samtlige 
kirker i Ginding og Hjerm herreder med vin og 
oblater i forbindelse med afholdelse her af sjælemesser, 

STUBBER †KLOSTERKIRKE
SEVEL SOGN

Fig. 1. Klosterruinen i landskabet set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The convent ruin in the landscape 
seen from the north west.
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hele kompleksets forfaldne tilstand, idet det tre gange 
forinden havde været røvet, plyndret (‘plustret’) og af-
brændt, måske i forbindelse med Grevens Fejde 1534-
36. Kirken var på det tidspunkt tækket med et gam-
melt stråtag (s. 3241).7 1538 (fornyet 1540 og 1542) fik 
Iver Juel forleningsbrev på klostret mod en årlig afgift 
på 50 dlr. og en forpligtelse til at underholde beboerne, 
herunder 11 nonner, samt til at holde bygningerne i 
stand.8 1547 valgte han dog at købe klostret og hele 
dets gods for 12.765 dlr. På dette tidspunkt talte klo-
stret i alt 12 nonner, deriblandt både en ældre og en 
yngre priorinde.9 En statusoversigt over bygningerne 
vidner om deres forfaldne tilstand, hvilket dog allerede 
blev delvist afhjulpet i Iver Juel og siden i Kjeld Juels 
tid. Kirken kan have været identisk med kompleksets 
sydfløj (‘det synderste hus’), hvis mure stod på hæld og 
var rådne (s. 3240). 1552 blev et porthus opført, måske 
som erstatning for den nu nedrevne kirkefløj. Under 
alle omstændigheder blev ‘det søndre stenhus’ 1592 
fornyet med en port igennem, og kirkefløjen har da 
for længst været forsvundet.10 Antagelig har den næp-

Juel (†1606), i forbindelse med en omtale af først-
nævntes erhvervelse af klostret som len og siden som 
ejendom (jf. ndf.). I den sammenhæng understregedes 

Fig. 2. Stubber Klosters segl, anvendt 1457 (s. 3235). 
Tegning af Søren Abildgaard i Langebeks Diplomatarium, 
Rigsarkivet. – Stubber Kloster’s seal, used in1457.

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt 1796 af M. Michaelsen, tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Ca
dastral map.
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Nonneklosteret, hvoraf en rest endnu eksisterer, 
har rejst sig på en mindre, nu landfast holm ved 
den nordvestlige bred af Stubbergård Sø. Den 
knap 5 km lange, nord-syd orienterede sø udgør 
den sydlige del af det system af tunneldale, der 
løber gennem Skive Fjord og fra dennes bund 
fortsætter med flere forgreninger af vekslende 
størrelse. Den langstrakte sænkning med Stub-
bergård Sø i syd og Flynder Sø i nord udgjorde 
førhen en naturlig barriere for vejforbindelserne 
mellem Holstebro og Skive, hvis vigtigste linje-
føring via Sevel passerede mellem de to søer (jf. s. 
3161). Områdets store landskabelige skønhed og 
øde karakter – samt ikke mindst klosterruinens 
tilstedeværelse – foranledigede 1980 en fredning 
af søen og dens omgivelser, og dermed er nu hele 
vådområdet fra Flyndersøens nordspids til Stam-
pestrømmen syd for Stubbergård Sø fredet.
 Hovedadgangsvejen til klostertomten forløber 
i dag langs søens nordvestbred, på den gamle vej 

pe været benyttet efter sin oprindelige bestemmelse 
af herregårdens beboere, der allerede 1549 anvendte 
Sevel Kirke til Kjeld Juels barnedåb og siden, 1556, til 
Iver Juels egen begravelse (s. 3159), efter at han forin-
den var afgået ved døden i den 1555 nyopførte fruer-
stue (vel nordfløjen). 
 Som omtalt s. 3160 opsplittedes ejendomsretten til 
hovedgården efter Christence Juels død 1658 mellem 
flere personer, og det tidligere anselige anlæg, der i sin 
ombyggede stand omfattede et firfløjet kompleks med 
prægtige, grundmurede huse, hvoraf et var på tre og de 
øvrige på to etager. Siden tiltog forfaldet, og omkring 
midten af 1700-tallet betegnedes komplekset som »ik-
kun slet og ringe«.11 Efter en række senere ejerskifter, 
bl.a. 1836-70 under Jacob Boserup, der 1849 opførte 
Ny Stubbergård nordvest for klostret, blev klostrets 
sidst bevarede, større bygningsdel, vestfløjen, for stør-
steparten nedrevet o. 1870, jf. også ndf.12

 Helligkilde. Ved Blakskær sydvest for Stubbergård Sø 
er en meget vandrig kilde, der gennem Helleå har sit 
udløb i Skive Fjord. Det er dog usikkert, om kilden, 
der endnu o. 1850 havde stort besøg på sankthansaften 
og også senere besøgtes flittigt, i middelalderen havde 
nogen særlig tilknytning til Stubber Kloster.13

Fig. 4. Luftfotografi af klosterruinen set fra øst. Foto Lis Helles Olesen 2008. – Aerial photograph of the convent ruin 
seen from the east.
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KLOSTERBYGNINGERNE

Stedets omskiftelige historie taget i betragtning 
må det betegnes som overraskende, at dele af det 
middelalderlige anlæg, dvs. en del af vestfløjen, 
endnu består. En medvirkende årsag er utvivl-
somt, at en sekundær øvre †etage var beboet 
endnu 1907, lang tid efter de øvrige bygnin-
gers nedrivning (jf. fig. 24).17 Som det fremgår 
af Iver Juels efterladte optegnelser, var klosteret 
allerede kort efter middelalderens slutning dog i 
slet tilstand efter flere plyndringer og brande. En 
målrettet indsats bragte atter anlægget på fode, 
idet bl.a. et porthus blev opført, senere fornyet 
af sønnen Kjeld Juel,18 og som det fremgår af det 
ældst kendte matrikelkort, bestod anlægget 1796 
foruden hovedbygningerne af flere økonomibyg-
ninger med tilhørende haver (fig. 3).
 Vor viden om anlæggets udformning og karak-
ter skyldes i vid udstrækning to arkæologiske ud
gravninger foretaget 1898 og 1916-20. Førstnævn-

mod Sevel, men tidligere var der også forbindelser 
sydover mod Haderup og vestpå, hvor den gamle 
hulvej endnu skærer sig ned i bakkerne (jf. fig. 3). 
Selve den lille holm, hvis højeste punkt hæver sig 
ca. 7 m over søens vandspejl, har tilnærmelses-
vis kvadratisk planform og måler ca. 150×150 m. 
Bakketoppens profil har i tidens løb ændret sig 
meget, senest ved omfattende terrænreguleringer 
1916-20,14 men sikkert er det, at afgrænsningen 
former sig som et forholdsvist stejlt fald mod nord 
og vest, mens den gradvist flader ud mod syd og 
øst. Øen var i ældre tider muligvis helt omgivet 
af vand, men ikke desto mindre anlagde Iver Juel 
1545 ‘grave om gården’, der allerede 1552 blev 
gjort dybere, ligesom en pram blev anskaffet.15 
Senere opførtes en bro, hvoraf rester endnu 1884 
kunne bevidnes af folk på egnen.16 Den land-
skabsmæssigt markante og afsidesliggende lokali-
tet har ikke været vanskelig at forsvare, og navnet 
‘Stubthorp’ antyder da også, at nonnerne ikke var 
stedets første beboere (jf. ovf.).

Fig. 5. Klosterruinen set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The convent ruin seen from the north east.



3239STUBBER †KLOSTERKIRKE

udgraverens håndskrevne notater tilsyneladende 
udgør hele dokumentationen.
 Foranlediget af ruinens fredning 1911 og den 
efterfølgende sikring af den stående bygningsrest 
foretoges af Nationalmuseet ved C. M. Smidt 
en udgravnings- og opmålingskampagne i årene 
1916-20.19 Undersøgelserne, der 1919-20 blev 
udført med deltagelse af et hold på 18 indsatte fra 
Horsens Tugthus,20 bibragte væsentlig ny viden 

te udførtes af Ivar Hertzsprung på Nationalmu-
seets vegne og havde karakter af en mindre og 
hastigt udført nødudgravning af klostertomtens 
sydlige del. Hertzsprung, der befandt sig i områ-
det i forbindelse med registreringen af Sahl Kir-
kes gyldne alter (s. 2787), var tilkaldt som følge 
af fund af knogler på stedet, hvilket var meddelt 
af lokale Sevelboere (jf. ndf.). Imidlertid synes 
en opmålingsplan ikke længere at eksistere, idet 

Fig. 6a-d. Plan, snit og opstalter af klostertomten. 1:300. Plan og opstalt af hvælvpille. 1:100. Målt af Ejvind Draiby 
1932. Danmarks Kunstbibliotek. – Plan, sections and elevations of the convent ruin. Plan and elevation of pillar.
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Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af C. M. Smidt 1917. – Plan. 
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om anlægget, idet supplerende oplysninger om 
kirken dog var yderst sparsomme.
 Om selve †klosterkirkens udformning vides så-
ledes stort set intet, blot at den efter reforma-
tionen var stråtækt.21 Kirken, der synes at have 
udgjort anlæggets sydfløj, idet en præcis place-
ring og udstrækning ikke kendes, blev forment-
lig revet ned kort efter Iver Juels overtagelse af 
ejendommen. Fund af grave på den sydlige del 
af området synes at understøtte formodningen 
om en placering her (jf. ndf.), og bygningssten 
iblandet teglbrokker, fremkommet ved samme 
lejlighed, kan i princippet stamme fra kirken. 
Materialet omfattede rå kamp og kvadre, herun-
der en kvader med konkav yderside, øjensynligt 
beregnet til at indgå i stikket over en korbue. 
Desuden fandtes flere nu forsvundne †profilsten 
(fig. 22 og jf. fig. 19).22 Herudover findes på ste-
det romanske bygningssten i form af en vindu-
esoverligger, dækpladen fra et alterbord (jf. ndf.) 
samt adskillige kvadre (fig. 18-21), hvoraf en del i 
en årrække var placeret ved Ny Stubbergård (fig. 
19). Den retkantede monolitoverligger, der må-
ler 43×90 cm, har rundbuet smig langs åbningen, 
der ledsages af en vulst. Alle stenene kan dog lige 
så vel stamme fra den nedlagte †kirke i Trandum 
(s. 3272). 

Fig. 8. Længdesnit set mod øst. 1:300. Målt af C. M. Smidt 1925. – Longitudinal section looking east. 

Fig. 9. Plan over hvælvene. 1:300. Målt af C. M. Smidt 
1916. – Plan of the vaults. 
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diameter. Endelig findes samme sted en rødbrændt 
munkesten med gullige indslag (26×13×8,5 cm), 
hvorpå der i det våde ler er afsat et skoaftryk.23 
 Af de øvrige klosterbygninger er nu kun det 
nederste stokværk af vestfløjens nordlige del beva-
ret, opmålt og istandsat ved C. M. Smidt 1916-20 
(fig. 7). Den eksisterende del af fløjen opførtes ved 
afgravning af bankens nordvestvendte skråning, 
hvorved den bevarede etage mod øst har karakter 
af kælder med adgang via en østvendt trappe, mens 
en mere fri beliggenhed observeres mod vest og 
nord. Bygningen, der i sin nuværende form måler 
ca. 16,5×8 m, har på nord- og vestfacaderne i det 
nedre bevaret en del af det oprindelige murværk, 
der er opført af røde og gulflammede munkesten 
i munkeskifte, idet den øvre del er skalmuret med 
røde sten i krydsforbandt. 
 En oprindelig dør i østmuren har rundbuet stik 
med fals til begge sider, mens en †dør overfor, i 
vestmuren, nu er blændet og fremstår som vindue 

 En kalkstenssøjlebase fra Mundbjerg ca. 4 km 
syd for holmen, er måske også relateret til Stubber 
Kloster (fig. 11 og 13). Basen, nu i Holstebro Mu-
seum, har hjørneknopper, er 11 cm høj og måler 
16×16 cm i plan med et søjleskaft på ca. 12 cm i 

Fig. 10. Vestfløjens indre set fra nord (s. 3243). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of the west wing seen from the 
north.

Fig. 11. Søjlebase i Holstebro Museum (s. 3242). 1:5. 
Målt og tegnet af C. M. Smidt 1926-27. – Column base 
in Holstebro Museum. 
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buer og profilribberne med trekløverform ud-
springer. De spidsbuede gjordbuer og ribberne 
løber af på vægkonsoller af samme form som 
kragbåndet og i niveau med dette, idet ribbernes 
sammenstød med væghjørnerne dog er uformid-
lede; hvælvkappernes vederlag udgøres blot af et 
let udkragende skifte.

med et ydre, fladbuet renæssancestik. En rund-
buet dør i nordmuren er derimod genåbnet efter 
restaureringen 1916-20, og vest for denne er be-
varet et oprindeligt vindue i form af en smal og 
retkantet lyssprække i det ydre, mens åbningen 
mod det indre omgives af en fladbuet niche (jf. 
fig. 5). Tre bredere åbninger med samme form ses 
i vestmuren, hvor de ydre stik dog er omdannet 
svarende til den ovenfor nævnte vestdør. 
 Bygningens indre er opdelt i to omtrent lige 
store halvdele, hvoraf den nordre består af et rum, 
der overdækkes af fire krydshvælv på en lav, cir-
kulær pille.24 Pillen, der hviler på et fremsprin-
gende og ligeledes cirkulært granitfundament, 
har et skråkantet sokkelled og et kragbånd i form 
af et rundet led, hvorfra de helstensbrede gjord-

Fig. 12. Udgravning af vestfløjens vestside set fra nord. Foto C. M. Smidt 1920. – Excavation of the west side of the 
west wing seen from the north. 

Fig. 13. Søjlebase i Holstebro Museum (s. 3242). Foto 
Anders C. Christensen 2019. – Column base in Holstebro 
Museum.
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 Datering. Bygningen – eller de bevarede dele 
af den – udmærker sig ved den fine, håndværks-
mæssige kvalitet og er i øvrigt bemærkelsesvær-
dig ved de ganske få eksempler på sammenlig-
nelige profanbygninger fra perioden. En af disse 
er Korsbrødregården i Nyborg, dateret til anden 
fjerdedel af 1400-tallet (DK Svendborg 859-68). 
En lignende datering for Stubber Klosterruin er 
en mulighed eller måske snarere første halvdel af 
århundredet. 
 Ved C. M. Smidts undersøgelser fremkom end-
videre resterne af en †nordfløj (ca. 12,5×6,5 m, fig. 
15) i tilknytning til den nu stående bygningsrest, 
og endvidere påvistes dele af vestfløjens sydlige 
del, hvor en række †bageovne dog formentlig var 

 I kontrast til ‘pillesalen’ i nord står den søndre, 
mere kælderprægede del, hvis gulvniveau er hø-
jere liggende, og som er opdelt i mindre rum. 
En rundbuet dør i en fladbuet anslagsfals østligst 
i pillesalens sydvæg giver adgang til et mindre 
fordelingsrum, hvorfra der er forbindelse til et 
tøndehvælvet gennemgangsrum mod vest – med 
ovenfor nævnte blændede †dør – og til en trap-
peopgang mod syd. Herfra fører en korridor hen 
til kompleksets sydvestligste rum, der dækkes af 
et krydshvælv svarende til pillesalens, og hvor-
fra indfyringen til fløjens hypocaust nord herfor 
kunne kontrolleres (fig. 7).25 Flere af rummene er 
endvidere udstyret med vægnicher af forskellig 
udformning.26 

Fig. 14. Vestfløjen set fra syd. Foto C. M. Smidt 1916. – The west wing seen from the 
south.
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relikviegemme, ca. 5×3,5 cm, 3 cm dybt. Dækpla-
den, der delvist kan være behugget i nyere tid, er 
i dag ligesom de romanske bygningssten (jf. ovf.) 
placeret i området syd for de bevarede dele af 
vestfløjen.29 1909 var den sammen med de øvrige, 
bevarede bygningsfragmenter (jf. ovf.) henlagt i 
Ny Stubbergårds have (jf. fig. 19), men lå inden 
da foran indgangsdøren til gården, nær vejen mod 
klosterruinen.30 Dækpladens oprindelige prove-
niens lader sig ikke afgøre med sikkerhed. I lighed 
med de ovf. omtalte bygningssten hidrører den 
antagelig fra den 1554 nedrevne Trandum Kirke 
(s. 3272), men det kan vel ikke helt udelukkes, at 
den stammer fra klosterkirken, der ligeledes synes 
nedrevet på Iver Juels tid (jf. ovf.). 

eftermiddelalderlige.27 Om en eventuel †østfløj 
vides intet. Af den yngre, men dog middelalder-
lige nordfløj, hvis mure i forhold til vestfløjens 
var tyndere, var der rester af syd- og østmuren, 
alt i munkeskifte. Fløjen, der var smallere og kor-
tere end vestfløjen, havde en dør i østgavlen, af 
hvilken den søndre vange med indvendig fals er-
kendtes, og desuden en niche i østvæggen.28 
 Dækplade fra †alterbord (fig. 19 og 21), romansk, 
af granit; ca. 120×65-72 cm, ca. 33 cm tyk. Dæk-
pladen, hvis to hjørner delvist er afstødt, er for-
synet med en uregelmæssigt tilhugget skråkant. 
I pladens midte, dog let forskudt mod den ene 
langside, er markeret en helgengrav, ca. 15×10 cm, 
hvori i ca. 1,5 cm’s dybde er udsparet et mindre 

Fig. 15. †Nordfløjens sydøsthjørne (s. 3244). Foto C. M. Smidt 1919. – Southeastern 
corner of the †north wing. 
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med hovedenden i vest blev påtruffet syd-sydvest 
for den stående bygning, omtrent halvanden fod 
under jordoverfladen; ved skelettet var fundet en 
‘lille sort, forarbejdet genstand’.33 Langs den ki-
steløse gravs sydlige side var der en stensætning 
af ‘hugne, glattere flisesten’, og fra dennes vestlige 
ende en række kampesten, der strakte sig et par 
alen mod syd (fig. 17). Det meddeltes til slut, at 
der før Prætorius’ tid tillige var fundet ‘benrester, 
stumper af beslag, rosenkransstykker etc.’34 If. læ-
rer Kristensen i Sevel var der dog fundet rester 
af to individer, og hertil kom forskellige kvadre, 
hvoraf to formodedes at have siddet i en korbue 
(jf. ovf.); den ene blev betegnet som sokkelsten 
med en profil svarende til den på Sevel Kirke. 
 Ved Hertzsprungs ankomst sommeren 1898 
blev der gjort nøjere rede for fundene. ‘Grav 1’, 
hvis lokalitet dog ikke blev nærmere bestemt, 
indeholdt et skelet af et voksenindivid med ar-
mene langs siderne. Langs gravens sydside var der 
nogle kampesten iblandet teglbrokker, herunder 
rå kamp og en kvader med konkav yderside, jf. 
ovf. Desuden fandtes en almindelig kvader samt 

 Grave. Som det fremgår af herredsbeskrivelsen 
1880, kunne gamle folk i sognet berette, at der 
førhen havde ‘været en kirkegård mellem laden 
og borggården’. 1884 antoges atter, at klosterets 
kirkegård var placeret mod syd, idet man ‘for nog-
le år siden’ endnu fandt knogler her.31 I årene før 
1898 fremkom ved tilfældige gravninger en ‘rund 
ovn med mange skår af jydepotter, foruden nogle 
dyreben og menneskeben’.32 Oplysningerne blev 
meddelt af pastor Prætorius i Sevel, der endvide-
re berettede, at et ‘nogenlunde velbevaret skelet’ 

Fig. 16-17. 16. Grave set fra øst (s. 3246). Foto C. M. Smidt 1919. 17. Grav og bygningssten set fra øst (s. 3246). 
Udateret foto, 1898? – 16. Graves seen from the east. 17. Grave and construction stones seen from the east.

Fig. 18. Romansk vinduesoverligger ved klosterruinen 
(s. 3241). 1:15. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 
2018. – Romanesque window lintel at the convent ruin. 



3247STUBBER †KLOSTERKIRKE

206*

syd’ i forhold til vestfløjen registrerede ‘nogle be-
gravelser’, heraf en grav indeholdende skeletter-
ne af en kvinde med et nyfødt barn på brystet.36 
Endnu to gravlæggelser blev fremgravet godt 20 
m øst for vestfløjen (jf. fig. 7), dvs. i klostergården, 
den senere gårdsplads nord for †kirken.

en sokkelsten med profil bestående af to vulster 
med mellemliggende, retkantet led. Syd for grav 
1 fandtes adskillige løse knogler, heraf bækken-
ben fra tre individer.35 
 Udgravningerne 1916-20 bragte yderligere 
grave for dagen, idet C. M. Smidt ‘længere mod 

Fig. 19. Bygningssten i Stubbergårds have (s. 3241). Foto M. Mackeprang 1909. – Construction stones 
in the Stubbergård garden. 

Fig. 20-21. 20. Romansk vinduesoverligger ved klosterruinen (s. 3241). 21. Romansk alterbordsfragment med 
relikviegemme (s. 3245). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 20. Romanesque window lintel at the convent ruin. 21. Ro
manesque Communion table fragment with reliquary.
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Stubber Kloster«, Kirkehistoriske Samlinger 4,1, 1889-
91 (Neergaard 188991), 67-74; Villads Christensen, 
»Stubber Klosters Historie«, Hardsyssels Aarbøger 5, 
1911, 37-112 (Christensen 1911); C. M. Smidt, »Stub-
berkloster«, Nationalmuseets Arbejdsmark 1943 (Smidt 
1943), 77-84; P. K. Hofmansen, Klosteret og Herregården 
Stubber, Vinderup 1980 (fot. optryk 2004, Hofmansen 
1980 (2004)).

Historisk indledning og alterbordsplade ved Birgitte 
Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og grave ved 
Anders C. Christensen. Engelsk oversættelse ved James 
Manley. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og gra-
fisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen 
afsluttet september 2019.

1 Stednavnet er sammensat af ‘stub’ i betydningen træ-
stub og efterleddet ‘torp’, betegnelsen på en gård, en 
mindre landsby eller en udflytterbebyggelse, jf. Dan
marks Stednavne, Stednavneudvalget og Institut for 
Navneforskning (udg.), 17, 1, Kbh. 1976, 241. Det 
første leds afledning af personnavnet ‘Stubbe’ er også 
foreslået, jf. Villads Christensen, »Stubber Klosters 
Historie«, Hardsyssels Aarbøger 1911, 49 (Christensen 
1911). Navnet ‘Stubber’ eller Stubberup’ afløser det 
førstnævnte o. 1400, jf. Christensen 1911 46-49. 
2 Diplomatarium Danicum. Udg. af Det danske Sprog- 
og Litteraturselskab, 2, 2, Kbh. 1941, nr. 122-23 (før 

KILDER OG HENVISNINGER 

Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller 
utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Stubber Klo-
sterkirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur 
samt forkortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almin-
delighed, jf. også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks 
Kirker, Kbh. 1933- er angivet som DK, efterfulgt af 
betegnelsen for det pågældende amt; referencer inden 
for Ringkøbing Amt har dog kun sideangivelse.

Arkivalier. Vinderup Egnshistoriske Arkiv,  Stubber Klo-
ster. Diverse sager.
 Nationalmuseet (NM). Notesbøger. C. M. Smidt, LIX, 
62-92, 99-100, 122-28. Indberetninger.  Ivar Hertzsprung 
(opmåling af bygningssten og alterbordsplade på Ny 
Stubbergård samt grave i klostertomten); Ejnar Peder-
sen Kannik 1907 (bygningssten og alterbordsplade); 
Henry Bailum 1978 (alterbordplade).
 Tegninger. NM. J. B. Løffler 1892 (situations- og 
grundplan); C. M. Smidt 1911, 1916-19, 1925 (plan, 
snit, opstalt, detaljer); Danmarks Kunstbibliotek. Ejvind 
Draiby 1932 (plan, snit, detaljer).
 Litteratur. »Familieoptegnelser af Iver Juel til Stub-
bergaard og hans Søn Kjeld Juel«, udg. O. Nielsen, 
Danske Samlinger for Historie, Topographie, Personal og 
Literaturhistorie 1, 1865-66 (Nielsen 186566), 47-59; 
Carl Neergaard, »Bidrag til Danmarks Klosterhistorie. 

Fig. 22-23. 22. Profilsten (s. 3241). 1:5. Målt og tegnet af C. M. Smidt. 23. 
Ribbesten (s. 3243). 1:5. Målt og tegnet af C. M. Smidt. – 22. Moulding 
stones. 23. Rib brick.
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12 Om denne ejendoms nyere historie, jf. Hofmansen 
1980 (2004) 31-33. 
13 Siegfred Svane, Danske Helligkilder og Lægedomskilder, 
Kbh. 1984, 255.
14 NM. Korrespondanceark. j.nr. 51/11.
15 Nielsen 186566 57 f.
16 Jf. udateret avisartikel, »En gammel Klosterruin« 
(Skive Folkeblad?) 1884, i NM.
17 NM. Korrespondanceark. Indberetning v. Ejnar Peder-
sen Kannik 1907, j.nr. 202/07. Bygningen var fraflyttet 
1911.
18 Nielsen 186566 47-59.
19 Smidt 1943 77-84.
20 Fangekolonierne på Heden, dvs. i Gedhus og Flyn-
dersø, sidstnævnte i drift 1898-o. 1930, var oprettet 
som sommerhalvårlige friluftsarbejdslejre for indsatte 
i Horsens Tugthus. 
21 Nielsen 186566 55. 
22 De to †profilsten kan ikke længere lokaliseres. O. 
1907 fandtes tillige ‘over husets indgangsdør’ indmuret 
en i ‘sten’ udhugget mandshoved. Desuden fandtes i en 
af nicherne i det overhvælvede rum hensat et ‘kvin-
dehoved, der efter sigende skal være fundet i jorden i 
klosterets gårdsplads.’ Jf. indberetning v. Ejnar Pedersen 
Kannik (note 17).
23 Holstebro Museum inv.nr. 32. Jf. Krongaard Kristen
sen 2013 (note 4), 297.
24 Det nordvestre hvælvfag var 1889 nedstyrtet, idet 
det forrige hus var brændt og gavlen nedfalden, og 
endnu 1915 gik regnvand igennem her; jf. NM. Kor
respondanceark. j.nr. 496/14. 
25 Johs. Hertz, »Some Examples of Medieval Hypo-
causts in Denmark«, Chateau Gaillard, VII, 1975, 127-
39. Anlægget er dog ikke nærmere beskrevet her, blot 
medtaget i en oversigt og på fig. 18; jf. også brev af 
Johs. Hertz til godsejer V. D. Lausen, hvor anlæggets 
fortolkning som maltkølle foreslås ændret, NM. Kor
respondanceark.
26 Vedr. indretning af vestfløjen, se Krongaard Kristensen 
2013 (note 4), 215-16.
27 Smidt 1943 80.
28 Nordfløjen blev dog aldrig færdigudgravet, jf. notat 
af C. M. Smidt (31/8 1920), NM. Korrespondanceark. 
Se endvidere notesbøger, C. M. S. LIX, 62-92, 99-100, 
122-128.
29 Stenens placering på dette sted er bevidnet i foto-
grafi 1973 og indb. 1978 ved Henry Bailum, NM. 
Antikvarisktopografisk Ark.
30 Jf. Nielsen 1895 (note 4), 457 samt indb. og opmålin-
ger hhv. fra Ivar Hertzsprung 1898 og Ejnar Pedersen 
Kannik 1907, NM. Antikvarisktopografisk Ark.
31 Udateret avisartikel, 1884 (Skive Folkeblad?), jf. 
NM. Korrespondanceark.
32 NM. Korrespondanceark. Notits v. Ivar Hertzsprung, 
j.nr. 186/98.
33 Bemeldte genstand, der ikke længere kan lokalise-

18. nov. 1268 og 18. nov. 1268). Jf. også samme, nr. 121. 
3 Diplomatarium Danicum (note 1), nr. 223 (6. feb. 
1274). Om danske nonneklostre og kvindelige dona-
torer i middelalderen, jf. også Gina Gertrud Smith, 
»De danske nonneklostre indtil ca. 1250«, Kirkehisto
riske Samlinger 1973, 16; Linda Rasmussen, »Gaver til 
klostrene i middelalderen. Den sociale og kønsmæs-
sige fordeling af donatorer på danske herreklostre 
indtil 1385«, Kirkehistoriske Samlinger 1991, 36. Klo-
strets velgører, fru Gro, er også omtalt i Birgitte Lang-
kilde, »Danske benediktinernonner og deres klostre i 
det 13.-15. århundrede«, Kirkehistoriske Samlinger 1993, 
21.
4 Vedr. klostret og det senere Stubbergårds historie, jf. 
»Familieoptegnelser af Iver Juel til Stubbergaard og 
hans Søn Kjeld Juel«, udg. O. Nielsen, Danske Samlinger 
1, 1865-66 (Nielsen 186566), 47-59; Carl Neergaard, 
»Bidrag til Danmarks Klosterhistorie. Stubber Kloster«, 
Kirkehistoriske Samlinger 4, 1, 1889-91 (Neergaard 1889
91), 67-74; O. Nielsen, »Levninger af Stubbergaards 
Arkiv«, Danske Magazin 5, 2, 1889-92, 28-38; Historisk
topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder, 
udg. O. Nielsen, Kbh. 1895, 431-53; Villads Christensen, 
»Stubber Klosters Historie«, Hardsyssels Aarbøger 1911 
(Christensen 1911), 37-112; Vilh. Lorenzen, De danske 
Benediktinerklostres Bygningshistorie (De danske Klostres 
Bygningshistorie X), Kbh. 1933, 134-38; C. M. Smidt, 
»Stubberkloster«, Nationalmuseets Arbejdsmark 1943, 
77-84; P. K. Hofmansen, Klosteret og Herregården Stub
ber, Vinderup 1980 (fot. optryk 2004) (Hofmansen 1980 
(2004)); Hans Krongaard Kristensen, Klostre i det mid
delalderlige Danmark, Højbjerg 2013, særligt 215-16; Nils 
Engberg, Danmarks døde kirker, Odense 2018, 156-57, 
366-67.
5 Lorenzen 1933 (note 4), 134 f. Se også note 1.
6 Jf. Neergaard 188991 67-74. Som betonet af Christen
sen 1911 54 og yderligere understreget med randskrif-
ten (»S(igillum) D(omi)ne Priorisse in Stubbethorp«), 
der er angivet med majuskler, kunne seglet meget vel 
være ældre.
7 Nielsen 186566 55.
8 Nielsen 186566 55; Danske Kancelliregistranter 1535
50. Udg. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Histo
rie, Kbh. 1881-82, 63 (15. aug. 1538), 123 f. (9. april 
1540); Holger Fr. Rørdam, »Domme fra Christian III’s 
tid angaaende kirkelige Forhold«, Kirkehistoriske Sam
linger 2, 6, 1872-73, 279 (vedr. 1542).
9 Nielsen 186566 55-57; Danske Kancelliregistranter 
(note 8), 337-42 (6. marts 1547); Kronens Skøder paa 
afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark I, udg. af Rigs-
arkivet, Kbh. 1892, 31 f. 
10 Nielsen 186566 55, 59. 
11 Jf. Hans de Hofman, Samlinger af publique og private 
Stiftelser, Fundationer og Gavebreve IV, Kbh. 1759, 626; 
Erich. Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske 
Atlas 5,2, Kbh. 1769, 861.
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35 1907 var den romanske vinduessten placeret 12 m 
nord for kælderen, mens den 64 cm lange sokkelsten 
med profilering lå 100 m syd for kælderen ‘mellem 
en del sten’; jf. indberetning v. Ejnar Pedersen Kannik 
(note 17).
36 Smidt 1943 79.

res, blev overdraget billedhugger Fjeldskov til videre 
besørgelse til NM. I Hertzsprungs optegnelser er 
anført, at ‘det på Museet afleverede stykke sort ler er 
fundet blandt disse ben’, dvs. blandt en samling løse 
ben fra adskillige individer, jf. NM. Korrespondanceark.
34 NM. Korrespondanceark. J.nr. 186/98.

Fig. 24. Klosterholmen set fra vest. Foto M. Mackeprang 1909. – The convent island seen from the west.
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desolate character of the area – and not least the 
presence of the convent ruin – gave rise in 1980 
to a listing of the lake and its surroundings, and 
the whole wetland area from the northern point 
of the lake Flyndersø to Stampestrømmen south 
of the Stubbergård lake is now protected. To-
day the main approach road to the convent site 
runs along the northwestern shore of the lake, 
on the old road to Sevel, but earlier there were 
also connections to the south towards Haderup 
and to the west, where the old sunken road still 
cuts through the hills (cf. fig. 3). The small islet 
itself, whose highest point rises some 7 m above 
the water level of the lake, has an approximately 
square plan and measures c. 150×150 m. In for-
mer times the island was possibly entirely sur-
rounded by water; nevertheless, in 1545 Iver 
Juel established ‘ditches around the house’ which 
were made deeper around 1552, while a barge 
was acquired. Later a bridge was built, remains 
of which were witnessed by people in the area 
as late as 1884. 

Buildings. Our knowledge of the form and char-
acter of the complex is to a great extent due to 
two archaeological excavations conducted in 
1898 and 1916-20. The first of these had the 
character of a smallish, quickly executed rescue 
excavation of the southern part of the convent 
site, while the second was prompted by the pro-
tection of the ruin in 1911. However, the inves-
tigations brought to light only extremely scanty 
information about the †church. About its form, 
for example, hardly anything is known; only that 
after the Reformation it had a thatched roof. The 
church appears to have formed the south wing of 
the complex, but was probably demolished short-
ly after Iver Juel’s takeover of the property. Finds 
of graves on the southern side of the area seem to 
support the presumption of a location there, and 
a few construction stones found in the aforemen-
tioned archaeological excavations may in princi-

The nuns’ convent in Stubber (»Stubthorp«) is 
mentioned earliest in c. 1268 and 1274 in con-
nection with gifts from Fru Gro, widow of Es-
bern Vagnsen (Vognsen) and a Fru Lucie. Pre-
sumably it belonged to the Benedictine Order 
like another convent in the local area, Gudum. 
According to a seal used in 1457 by the prioress 
of the convent, Christine Pallesdatter (fig. 2), the 
convent and its church were consecrated to the 
Virgin Mary (its patron saint), who is represent-
ed on the seal facing a kneeling nun. The con-
vent church is mentioned earliest in the family 
records of Iver Juel (†1556). In 1538 the con-
vent was enfeoffed to Juel, but in 1547 he chose 
to acquire the complex and convert it into the 
manor house Stubbergård. At this time 12 nuns 
were still living there. By that time the complex 
was in a state of great disrepair, presumably after 
being plundered during the civil war of 1534-
36. The church, which is mentioned earliest at 
this time, was like other former buildings of the 
convent covered with an old thatched roof. This 
was probably identical to the south wing. In the 
course of the next century or so the whole com-
plex was much rebuilt into a regular four-winged 
complex of brick-built houses of both two and 
three floors. Presumably, however, the church was 
demolished at an early stage. After the death of 
Christence Juel (†1658) the ownership of the 
property was divided among several people and 
the decay of the buildings accelerated. After a 
number of later changes in ownership, including 
in 1836-70 under Jacob Boserup, who in 1849 
built Ny Stubbergård north west of the convent, 
the last-preserved major part of the building, the 
west wing, was mostly demolished around 1870 
(cf. also below). 

Surroundings. The convent, of which a part still 
exists, was built on a small islet now connected 
with the northwestern bank of the lake Stub-
bergård Sø (fig. 4). The great natural beauty and 

STUBBER CONVENT †CHURCH
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of a †north wing (c. 12.5×6.5 m, fig. 15) in con-
nection with the now-standing building remains, 
as well as some of the southern part of the west 
wing, where a number of †bakers’ ovens were 
however probably constructed after Medieval 
times. Nothing is known about any †east wing. 

A covering slab from a Romanesque †Commun
ion table (figs. 19 and 21), of granite, c. 120´65-72 
cm, and c. 33 cm thick, was in recent times as-
signed to the old convent ruin after an earlier 
placing at Ny Stubbergård. In the middle of the 
slab a saint’s grave is marked, c. 15×10 cm with a 
small reliquary. The original provenance of the 
stone cannot be established with certainty. It 
may come from the convent church itself, but 
is perhaps more likely to have been taken from 
the contemporarily (1554) demolished Trandum 
Church (p. 3272), like a number of other build-
ing fragments (cf. above). 

Burials. From the two archaeological excava-
tions south of the actual convent complex came 
a number of grave finds which seem to be from 
the supposed churchyard in connection with the 
†convent church (figs. 16-17). Two more buri-
als were excavated a good 20 m east of the west 
wing (cf. fig. 7) – that is, in the cloister garth, the 
later courtyard north of the †church. In addition, 
fragments of coffin mountings, bone remains and 
pieces of rosaries had emerged earlier.

ple come from the church. Beyond this, Roman-
esque masonry can still be found in form of a 
window lintel, the covering stone of a Commun-
ion table and several ashlars (figs. 18-21). All the 
stones may however just as easily come from the 
closed-down †church in Trandum (p. 3272). Of 
the other convent buildings only the lowest floor 
of the northern part of the west wing is now pre-
served, measured and repaired in 1916-20 (figs. 5, 
7 and 10). The building, which in its present form 
measures c. 16.5´8 m, has on the lower parts of 
the north and west facades preserved part of the 
original masonry, which was in red and yellow-
flamed medieval brick in monk bond, while the 
upper part is faced with red bricks in cross-bond. 
The interior is divided into two approximately 
equally large halves, the northernmost of which 
consists of a space covered by four cross vaults 
on a low, circular column. In contrast to this we 
have the southernmost, more basement-like part, 
whose floor level is placed higher and which is 
divided into smaller spaces. The technical stand-
ard of the construction stands out with its fine 
craftsmanship and is also notable in terms of the 
very few examples of comparable secular build-
ings of the period. One of these is the Korsbrødre 
(Johannite) house in Nyborg, dated to the second 
quarter of the 1400s (DK Svendborg 859-868). A 
similar dating, or perhaps a dating to the first half 
of the century is a possibility for the Stubber con-
vent. The excavations also turned up the remains 


