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Den gamle institution Øm Kloster kunne 
søndag d. 6. juli 2014 fejre sit halvfem-
sindstyvende jubilæum som museum. Da 
museet åbnede sine døre på en sommer-
søndag i 1924, var der forud foregået en 
atypisk museumsgrundlæggelse, der vidner 
om uselvisk og personligt engagement, stæ-
dighed og vedholdenhed. Man kan godt 
sige, at museet blev grundlagt ved en til-
fældighed, og at det gennem alle årene har 
kæmpet for at beholde sit særpræg og sin 
status som specialmuseum, først som for-
eningsejet, herefter selvejende og slutte-
lig siden 2007, som en afdeling under det 
statsanerkendte Skanderborg Museum.

Grundlæggelseshistorien
Historien om museet er en spændende hi-
storie, der strækker sig over ni årtier. Den 
tager sit egentlige udgangspunkt en tor-
denfyldt sommersøndag d. 18. juni 1911. 
Foreningen Historisk Samfund for Aarhus 
Stift var på udfl ugt til Emborg og Rye. Fra 
Ry station kørte og gik medlemmerne de 4 
km til Emborg, hvor cand. mag. Vilhelm 
Lorentzen fortalte om Øm Kloster. På den 
lune sommerdag brød et voldsomt tor-
denvejr ud, og gæsterne måtte løbe i læ i 
et nærliggende forsamlingshus. Her fi k de 
fortalt den sidste del af foredraget. Senere 

på eftermiddagen var selskabet nået til Rye 
kirke, hvor mange mennesker var mødt 
frem for at høre endnu to foredrag. Cand. 
theol. Bågø fortalte om Øm Klosters histo-
rie og Vilhelm Lorentzen om klostrets byg-
ninger og økonomi. 

Efter foredragene mødtes den nu inspi-
rerede forsamling til et festmåltid på Rye 
kro. Her blev der talt om dagens oplevelser 
og særligt om, hvad der kunne gøres for at 
bevare de spor, der var tilbage af klostret 
og sætte et minde over den stolte institu-
tion Øm Kloster. Nogle i forsamlingen, 
herunder den lokale læge Kristian Isager og 
højskoleforstander R.S. Bording samt fl ere 
andre, talte varmt for at købe jordlodder i 
Emborg og lade dem undersøge arkæolo-
gisk.

Der blev impulsivt startet en indsam-
ling med det formål at rejse penge til kø-
bet, og der blev indsamlet næsten 800 kr. 
Af disse penge blev der brugt 575 kr. til 
køb af to grundstykker, som der allerede 
var fundet murede grave på. Planen var, at 
når de arkæologiske undersøgelser, forestå-
et af Nationalmuseet, var tilendebragt, ville 
man lade stedet indhegne og anbringe en 
mindesten på området. 

Her stoppede Historisk Samfund for 
Aarhus Stift midlertidig ikke, for forenin-

90 års fødselsdag på Øm Kloster Museum 
− glimt fra ni årtiers museumshistorie
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gen havde fået blod på tanden, og med 
tiden opkøbte den betragtelige dele af 
landsbyen Emborg og indledte et samar-
bejde med Nationalmuseet om udgrav-
ningen af klosterruinen – og langt senere, 
i 1970’erne, med Lærestolen for Middelal-
derarkæologi ved Århus Universitet.

Der blev oprettet en fond med det for-
mål at indsamle midler til arbejdet i Em-
borg. De særligt engagerede personer i 
foretagendet var formand for Historisk 
Samfund for Aarhus Stift, bibliotekar Eiler 
Haugsted, og senere, arkitekt ved Natio-
nalmuseet C. M. Smidt, der også var man-
den bag udgravningerne. Men et stort antal 
mennesker har gennem årene ydet støtte til 
projektet både praktisk og økonomisk.

De første udgravninger
Udgravningerne på de to jordlodder kom 
i gang, og der var fra starten stor interesse 
for sagen. I 1917 var de arkæologiske ud-
gravninger så langt fremskredne, at da Hi-
storisk Samfund afholdt sit sommermøde 
i Emborg, kunne man samle en betydelig 
menneskemængde. Det foregik en dejlig 
sommerdag d. 17. juni. Det fortælles, at fra 
middagstid strømmede folk til Emborg for 
at se og høre mere. Ry-beboerne kom med 
båd over Gudensø eller ad vejen langs søen. 
Folk fra Brædstrupegnen kom kørende i 
hestevogn eller sejlende tværs over Mossø. 
Og Emborgs beboere åbnede gæstfrit de-
res stalde for de fremmede heste. Et større 
selskab fra Århus spiste den medbragte fro-

Det første museum inden udvidelsen, set fra nordøst. Foto i Øm Kloster Museum.
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kost i skyggen af de høje popler efter den 
varme tur fra Ry station. 

Præcis kl. 13.30 havde ca. 800 men-
nesker fundet sig tilrette på foreningens 
grund. Her blev gæsterne budt velkom-
men af Eiler Haugsted. Han fortalte om 
Øm Kloster og om resultaterne af de sid-
ste års udgravninger. Der blev sunget san-
ge, og Kristian Isager fortalte om skelet-
fundene, hvorefter mødet afsluttedes med 
sangen ”Jylland mellem tvende have”. Til 
sidst gik folk rundt mellem fundamenter-
ne for ved selvsyn at opleve, hvad de havde 
hørt. Herefter brød forsamlingen op, og kl. 
18 mødte henved 100 af dagens deltagere 
til fællesspisning på Hotel Ry. Efter mid-
dagen begav gruppen sig i den lyse som-
mernat over i højskolens have, for at høre 
Haugsted tale om cistercienserne og biskop 
Gunner.

Arbejdet med de arkæologiske udgrav-
ninger fortsatte, og da der ikke var mere 
at gøre på foreningens egne jordlodder, fi k 
Smidt mulighed for, med Emborgs bebo-
eres velvilje, at lave undersøgelser i deres 
haver, marker og veje. Med de mange ar-
kæologiske undersøgelser voksede behovet 
for at etablere et hus, hvor genstandene fra 
udgravningerne kunne fremvises.

En drøm bliver til virkelighed 
– det foreningsejede museum

På foreningens generalforsamling i 1922 
blev det besluttet at rejse et lille hus til 
fremvisning af fundene fra udgravninger-
ne. Ideen om et museum var født. Arkitek-
ten bag byggeriet skulle være C. M. Smidt 

selv, der netop var uddannet arkitekt. Pri-
sen for byggeriet måtte ikke overstige sum-
men af 3000 kr. 

En indsamling blev sat i værk lige på 
stedet, og da aftenen var omme, var der al-
lerede indsamlet 174 kr. Foreningens med-
lemmer talte om at forhøje kontingentet til 
4 kr. i stedet for 3 kr. for hermed at kun-
ne få råd til at bygge huset. Dette blev dog 
nedstemt, men det hindrede ikke folk i fri-
villigt at indbetale den ekstra krone. Til hu-
set skulle de bedste munkestensbrokker fra 
nedbrydningen af klostret anvendes. Der 
blev indhentet et tilbud på gammelt tøm-
mer til bindingsværk samt gamle tagsten og 
givet løfte om støtte fl ere steder fra. 

I 1922 blev arbejdet med huset påbe-
gyndt under arkitekt Smidts ledelse, og i 
løbet af efteråret kom huset under tag. Ar-
bejdet forsatte i 1923. Desværre viste det 
sig, at det blev mere bekosteligt end først 
antaget, så foreningen måtte optage et lån 
på 1000 kr. Interessen var stor, og til for-
eningens sommermøde i juli 1923 mødte 
henved 1000 mennesker frem for at se 
udgravningerne og det nye museumshus. 

I dagens anledning var der i huset ind-
rettet en lille udstilling med C. M. Smidts 
fotografi er og planer, og midt for indgan-
gen hang et maleri af Mossø ved Emborg, 
som maleren Poul Steffensen havde skæn-
ket Historisk samfund. Maleriet blev sene-
re bortloddet til fordel for museumshuset. 

Så oprandt dagen for museets offi cielle 
åbning endelig, og søndag d. 6. juli 1924 
slog museet dørene op. Museet var ind-
rettet med to store skabe på nordvæggen, 
fyldt med formsten og bygningsrester. Un-



82

der vinduerne mod øst og vest blev de fi ne 
glaserede sten, metalsager og brugsgenstan-
de udstillet i montrer. Midt på gulvet var 
anbragt en dobbelt sarkofag med plads til 
to af skeletterne. Heri lå skeletterne af ab-
bed Jens og et skelet, som formodedes at 
være Biskop Peder Elafsen. På væggene 
hang fotografi er og C. M. Smidts plan over 
klosteranlægget. Arkitekt Smidt tog imod 
de mange gæster og forklarede både om 
samlingen og udgravningerne, og på da-
gen kunne besøgende købe en helt ny vej-
ledning for besøgende, skrevet af C. M. 
Smidt. Hele sommeren og langt ud på ef-
teråret strømmede besøgende til Øm Klo-
ster Museum for at se resterne af klostret 
- en drøm var gået i opfyldelse.

Klosterhaven kommer til
Her stoppede drømmen dog ikke. Forenin-
gen rullede atter ærmerne op og tog fat på 
en regulering af terrænet omkring museet 

og klostertomten. Først udførtes en pla-
nering omkring klosterhuset, som mu-
seumsbygningen nu kaldtes. I 1926 blev 
en klosterhave anlagt rundt om den nye 
museumsbygning. Det var apoteker Jens 
Lind fra Østbirks job at anlægge kloster-
haven nord, vest og syd for museumshu-
set. Jens Lind anlagde haven ved at skabe 
63 kvadratiske bede. Heri plantede han læ-
geurter, farveplanter og andre nytteplanter, 
som kendtes fra middelalderlige lægebøger. 
Flere af planterne blev oprindelig fundet 
omkring klosterruinen og i landbohaverne 
i Emborg. Andre planter fi k Jens Lind fra 
Botanisk Have i København. 

Klostrets oprindelige have bestod af 66 
forskellige planter.

Museum, nu med billetsalg
Da Søren Jensen – tidligere opsynsmand − 
og dennes hustru Maren Jensen døde i for-
året 1932, havde foreningen fået forkøbsret 

Museets indretning 
med formsten 

i montre og den store 
sarkofag stående på 

gulvet med plads til to 
skeletter. Foto i Øm 

Kloster Museum.
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til deres hus og grund, som den erhvervede 
for 2000 kr.

Af nedbrydningsmaterialerne blev der 
bygget et lille hus vest for kirketomten. 
Oprindeligt blev huset tækket med strå, 
men fi k senere et tegltag. Planen var at 
bruge huset som billetsalg og til opbeva-
ring af redskaber. Huset, der var tegnet af 
arkitekt Smidt, blev påbegyndt i 1932 og 
færdigbygget i 1933. Oprindeligt var der to 
rum, men i 1934 blev skillevæggen nedre-

vet for at gøre plads til de omfattende fund 
fra klostrets kirkegård, som siden 1933 var 
dukket op af jorden. I 1948 blev der ind-
rettet et toilet på bagsiden af huset. I det lil-
le indelukke var der plads til en fritstående 
toiletspand, som det var kustodens opgave 
at tømme. 

Huset, der stadig fi ndes, fungerede som 
billetsalg frem til 1970’erne, hvor Emborgs 
gamle købmandsbutik blev omdannet til 
museets administration og billetsalg. 

Museet udvider
De mange fund, særligt skeletfundene 
gjorde, at der med tiden kom et stort ønske 
om at få udvidet museumshuset, og i 1938 
blev bygningen udvidet i retning mod syd, 
således at museet tilnærmelsesvis fi k for-
doblet sin størrelse. Endnu engang blev det 
henstillet til medlemmerne om at betænke 
foreningen med en pengegave for at kunne 
føre planen om en museumsudvidelse ud i 
livet. Den Raben Levetzauske Fond ydede 
ligeledes et tilskud på 1000 kr. til projek-Museets første billetsalg. Foto i Øm Kloster Museum.

Museet efter 
udvidelsen med 

klosterhaven 
anlagt foran. 

Foto i Ry Lokalarkiv
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tet. I løbet af vinteren udarbejdede C. M. 
Smidt planer til forlængelsen af museums-
huset. Tagsten fi k man fra Randers, mens 
en nabo donerede tømmer til bindings-
værket. Dette tømmer kom fra en bygning 
fra 1600-tallet og bar spor efter genanven-
delse allerede dengang – så måske stammer 
tømmeret fra klostertiden – en spændende 
tanke. Den nye indgangsdør blev placeret 
midt for bygningens vestfacade. I juli 1938 
kunne knoglematerialerne placeres i nye 
fi ne skabe og montrer lavet til netop dem. 
Og nu var museumshuset delt i to udstil-
linger: mod nord” Den Smidtske sam-
ling” og mod syd ”Den Isagerske samling”. 
Sådan er huset til dels stadig indrettet.

En verdenskrig kommer i vejen
Med Anden Verdenskrigs udbrud dalede 
den stadigt voksende strøm af gæster til 
museet. Forbud mod automobilkørsel sat-
te brat en stopper for besøgende i krigsåre-
ne 1939-45. Til trods for formandens op-
fordringer til at tage jernbanetoget til Ry 
station og gå eller cykle de kun 4 km ud 
til museet, blev folk væk. Dette betød, at 
museets bruttoindtægter raslede ned, og i 
perioden 1939 til 1940 faldt omsætningen 
fra 5000 kr. til 1000 kr. årligt. Med den fal-
dende indtægt var det svært at vedligeholde 
bygninger og grund samt afl ønne en ku-
stode, og i krigsperioden blev museet kun 
opretholdt ved hjælp af kustoden Anders 

Kristian Isagers samling i museet. Foto i Ry Lokalarkiv.
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Andersens ihærdige arbejde og gennem 
økonomisk hjælp fra undervisningsmini-
steriet, Rye sogneråd og venner af museet. 

En tid med opsving og travlhed
Først da benzinstrømmen til privatbiler 
atter blev normaliseret i 1940’erne, strøm-
mede gæster atter til museet. Årtierne, 
hvor danske familier fi k mulighed for at 
købe privatbil, fi k sat gang i besøgene til 
museet. Mange danske og udenlandske gæ-
ster besøgte museet, men også mange ru-
tebiler og større selskaber gæstede stedet, 
og i 1960’erne toppede besøgstallet med 
34.000 gæster om året.

I 1950’erne strømmede danske katolik-
ker til den årlige messe, der dengang blev 
afholdt i klosterruinen. Op mod 2000 
mennesker deltog i messen, men ruinerne 
kunne ikke klare det store slid af så mange 
personer på én gang, så fra 1955 stoppede 
de årlige katolske messer. De danske kato-

likker erhvervede i stedet et areal ca. 1 km 
vest for museet, hvor de opbyggede eget 
lejrcenter med kirke. Dette bærer navnet 
Øm Borgen og er i dag et velfungerende 
lejrcenter og en god nabo til museet.

Købmandsforretningen bliver 
udstilling og administration

I 1970 blev den tidligere Emborg Køb-
mandshandel udbudt til salg. Først erhver-
vede Historisk Samfund bygningen, som 
herefter blev overtaget af det daværende 
Ministerium for Kulturelle Anliggender. 

I løbet af et par år gennemgik ejendom-
men en gennemgribende ombygning, så 
den kunne anvendes til museumsformål. 
Der blev indrettet billetkontor og arbejds- 
og opholdsrum for personale. Midt i byg-
ningen blev etableret en hal til både perma-
nente og løbende udstillinger.

Fra Munkevej – landsbyens hovedgade 

Det nye billetsalg 
i tidligere Emborg 
Købmandshandels 
renoverede lokaler. 
Foto 1974 i Øm 
Kloster Museum.
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– er husets oprindelige udseende bevaret, 
mens facaden mod ruinen blev ændret, 
så hallen kunne afl ukkes med skydeporte. 
Huset, et fi nt gammelt stråtækt bindings-
værkshus fra midten af 18oo-tallet, funge-
rer den dag i dag som museets administra-
tion og billetsalg. 

Raketaffyringsramperne kommer til
Sådan er museets nuværende gravover-
dækninger omtalt af en spøgefuld turist. 
Muligvis på grund af deres form, der ikke 
røber, hvad de er bygget over. Gravover-
dækningerne blev etableret i 1984. Inden 

da havde de fem fritlagte grave, der siden 
1941 var synlige i ruinerne, været place-
ret i en betonkasse forsynet med et glaslåg, 
der blev åbnet og lukket i takt med mu-
seets åbningstider. I 1981 var ønsket at få 
konstrueret en gravoverdækning med et 
stabilt klima som en bevarende foranstalt-
ning. Ligeledes var det ønsket at få en in-
stallation, der ikke skulle passes. Det er 
daværende museumsleder Holger Garner 
Nielsens fortjeneste, at projektet blev gen-
nemført. Gennem midler fra amtet og pri-
vate fondsmidler blev projektet en realitet. 
I 1984 kunne i alt fem gravoverdækninger 

De nye gravoverdækninger i kirkeruinen. Foto 1984 i Øm Kloster Museum.
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præsenteres for offentligheden. Museet var 
overordentlig tilfreds, og de nye installatio-
ner var et ny aktiv for museet.

Fra selvejende institution 
til stasanerkendt museum

Det foreningsejede Øm Kloster Museum 
overgik i 1988 til den selvejende institution
Øm Kloster Museum. Det skete som et 
led i tidsudviklingen og for at fremtidssik-
re museet, der gennem en årrække havde 
kæmpet med at få økonomien til at hænge 
sammen. Med kommunens støtte og med 
en bestyrelse bestående af fem mand, hvor 
tre blev udpeget af institutionens tidligere 
ejer: Historisk Samfund, mens de sidste to 
blev udpeget af det daværende Ry byråd, 
fortsatte museet som hidtil frem til 1993, 
hvor Historisk Samfund trak sig helt ud 
af museumsbestyrelsen. Således var en æra 
slut, men også begyndelsen på en ny. Da 
Historisk Samfund stoppede, dannedes 
der en ny støtteforening: Øm Kloster Mu-
seumsforening, der siden fi k navnet ’Øm 
Klosters Venner’. Det blev museets støtte-
forening, der herefter udpegede medlem-
mer til museets bestyrelse.

I 2006 indgik den selvejende instituti-
on Øm Kloster Museum samarbejde med 
det statsanerkendte Skanderborg Museum. 
Dette skete som en naturlig udvikling for 
fortsat at sikre og bevare museet. Skander-
borg Museum fi k til ansvar at stå for økono-
mi og personale på Øm Kloster Museum.
 I 00’erne og 10’erne begyndte kræfter på 
nationalt plan at ytre ønske om at styrke 
museerne ved at samle mindre enheder til 

større og stærkere institutioner. På lands-
plan påbegyndtes museumsfusionerin-
ger, og Skanderborg Kommune var ingen 
undtagelse. Den 1. januar 2007 blev Øm 
Kloster Museum endelig fusioneret med 
Skanderborg Museum som den første mu-
seumsfusionering af fl ere i den nuværende 
Skanderborg Kommune. Siden er Fersk-
vandsmuseet i Ry og Museet på Gl. Rye 
Mølle ligeledes lagt sammen under navnet 
Skanderborg Museum, tillige med en ræk-
ke lokale arkiver.

Rekonstruktionen af biskop Peder Elafsens grav 
i museet. Foto af Ib Nicolaisen 2013.
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Skanderborg Museum består i dag af 
fem museums- og seks arkivenheder og er 
en velfungerende organisation under én le-
der. Øm Kloster Museums opgave er forsat 
at udbrede kendskabet til  den middelalder-
lige klosterkultur gennem indsamling, re-
gistrering, bevaring, forskning og formid-
ling. 

 Fremtiden
Hvad fremtiden bringer for den gamle in-
stitution, vil kun tiden vise. Der har de sid-
ste årtier været fl ere oplæg i spil om place-
ring af en ny museumsbygning på arealerne 
på og ved Øm Kloster. Det er blevet mere 
og mere åbenlyst, at tiden ikke arbejder 
for det smukke gamle museumshus, der 
på mange måder ikke er egnet til moderne 
udstillinger med krav til sikkerhed, teknik 
og muligheder for fornyelse. 

Museets permanente udstillinger og 
inventar er i de senere år gradvis fornyet. 
Sidst med en rekonstruktion af biskop Pe-
der Elafsens grav i museets gulv i 2012 og 
en ny opsætning af museets skeletsamling i 
2013 i nye montrer med integreret lys. 

På mange måder er den rigtige løsning 
ikke fundet endnu, hvor kulturminde, na-
tur og naboer smelter sammen til en hel-
hed, men sikkert er det, at vi ikke har hørt 
det sidste ord fra den gamle − men temme-
lig livsduelige institution. Tiden har vist, at 
stedet er overordentligt levedygtigt selv un-
der trange kår, og at der er stærke og enga-
gerede kræfter i museets styrelse såvel som i 
den lokale opbakning omkring museet. 

Så mon ikke museet tager 90 år til?

Litteratur og kilder
Århus Stifts Årbøger, div. årgange.
Øm Kloster Museums arkiv. 


