ØM - MUSEUM FOR KLOSTERLIV

’Total nytænkning og et helt nyt og moderne koncept er
nødvendigt og kan løfte Øm Kloster Museum op til at blive
et enestående og fascinerende museum for ikke alene Øm
Kloster men også dansk klostervæsen i det hele taget.
Et sådant museum findes ikke i Danmark’.
Else Roesdahl, professor emerita

BAGGRUND
Øm Kloster er i dag en ruin. Ruinområdet spreder sig over et areal
på 12.500 m². Ud over fundamentet af et komplet kloster med kirke,
bygninger til beboelse og dagligliv, klostergård og korsgange består ruinparken af fem ’åbne’ grave med overdækninger, hvor der
er direkte kig til udgravede skeletter, en kloster- og bryghave med
gamle planter, ca. 23.000 udgravede genstande samt konturerne
af tre kanaler.
Museet har tre bygninger på selve fortidsmindeområdet opført i perioden 1850-1934. Disse bygninger, der i høj grad er et produkt af
deres tid, er utidssvarende for genstandsopbevaring og fremvisning.
Derudover forstyrrer de historien og fortællingen om det imponerende middelalderkloster.
Museet har åbent i sommerhalvåret og besøges af mellem 60008000 gæster, men kan på en weekend tiltrække 4000 gæster, når
der afholdes særlige arrangementer, hvilket forsøgsmæssigt blev
testet i 2017. Museet oplever en stadig stigende interesse, men samtidig efterspørges der også mere forståelig viden og oplevelser i
relation til formidlingen af historien samt fuld tilgængelighed for alle
– herunder for børn og personer med nedsat funktionsniveau.
På den baggrund er der udarbejdet et forslag om fremtidens Øm Museum for Klosterliv.
Visionen er at skabe et levende museum, som formidler kulturarven
og munkenes dagligdag gennem udstilling og aktiviteter ude og
inde. Intentionen er at iscenesætte og forstærke fortællingen om
ruinen, genstandene og kulturlandskabet.
Visionen er at lade ruinen være centrum for oplevelsen på Øm
Kloster. Frem for én stor samlet museumsbygning, foreslås tre mindre
museumsbygninger placeret spredt i landskabet uden for ruinen
mod vest.
Det nye Øm Kloster Museum forestilles som et anlæg, der genfortolker historien om Øm Kloster og klosteranlægget samtidig med, at
det bruges til at formidle kulturlandskabet, ruinen og klosterlivet.

VÆRDI OG RELEVANS

FORMÅL

Ruinerne af middelalderens Øm Kloster er en national kulturarvs perle. Stedets historiske ægthed og autensitet kombineret med dets spirituelle atmosfære og placeringen i et roligt naturlandskab udgør en unik ramme for den besøgendes oplevelse.

Det nye museum vil betyde en stærk branding af området. Her kan lag af historien udforskes i dybden, på stedet, hvor disse ting faktisk skete.
Formidlingen er baseret på forskning og videnskabelig tradition inden for arkæologi og historie. Stedet skal tiltrække forskere fra ind- og udland, der kan være
med til at udvikle stedets potentiale.
Planerne om et ’Museum for klosterliv’ går ud over det traditionelle fysiske museums begrænsende mure. Dette gøres ved at skabe arkæologisk og historisk
relevans ved workshops med fokus på aktivitet, oplevelse og dannelse, som
supplerer udstillingerne. Og sikrer, at der hele tiden er noget nyt og interessant
at vende tilbage til.
Dette arbejde skal have en social effekt for hele kommunen og inspirere til
samskabende projekter og arrangementer. Projektet skal danne grundlag for en
ny model for bæredygtige kulturhistoriske besøgssteder i Danmark og sætte en
ny standard for, hvad små museer kan i en stor verden.
Stedet skal være væsentligt, betydende og forandrende for lokalområdet og
samtidigt opmuntre turister til besøg. Et højkvalitetstilbud i Øm vil få turister til at
blive i regionen længere tid, så værdikæden kommer yderligere i spil til gavn
for den lokale økonomi.

Klosteret vidner om en særlig middelalderlig samfundsform og livsform, og
netop Øm Kloster har et overordentlig stort potentiale til at formidle dette og
til ny forskning derom. Selv om ingen bygninger er bevaret, er der usædvanlig
mange og varierede oplysninger om klosteret og dets historie, både skriftlige
og arkæologiske. Gennem tiden er der foretaget mange udgravninger, således
at et næsten komplet grundplan af klostret er lokaliseret og i dag markeret i
terrænet, og et kolossalt stort genstandsmateriale er skaffet til veje, blandt andet
en kirkegård med mange skeletter af klosterets døde.
Klosterhistorien vækker genklang i os alle i den vestlige verden. Den kristne
historie er fundamentet for vores nutidige etiske holdninger, vores demokrati og
velfærdsinstitution, og så er den en fælles referenceramme. På det fysiske plan
var klostrene en vidensbank for teknologi, humanisme og videnskab i middelalderen, i tiden inden universiteternes læringsmiljøer opstod. Viden er bevaret
gennem et righoldigt og varieret kildemateriale.

MÅLGRUPPE
Den besøgende på Øm i dag er primært enten over 67 år eller et skolebarn på
besøg med sin klasse. Målgruppen udvides yderligere med to særlige fokusområder - turister og børnefamilier.
Attraktionen skal skaber et flow af turister, der målbevidst kommer for at besøge stedet, fordi stedet er smukt og unikt og de kun her kan finde viden om den
samlede danske klosterhistorie.
Skanderborg Kommune arbejder målrettet på øget tilflytning gennem etablering
af nye store boligområder og byfortætning. Det medfører at et stigende antal
familier, flytter til området fra de større byer. Disse er overvejende unge børnefamilier, der har valgt at flytte til en mindre by eller på landet og leve i harmoni
med naturen, men stadig søger de oplevelser, som byen tilbyder. De kan finde
det svært, at få en stærk tilknytning til det nye område. Øm Museum kan drage
fordel af denne målgruppe ved at skabe fælles arrangementer, workshops og
foredrag for de voksne, og udendørs aktiviteter for børn og voksne med fokus
på arkæologi, historie, videnskab og kunst.

’Takket være de rige fund fra de mange udgravninger
i Øm, har stedet potentiale til at udvikle sig til et vigtigt
forskningscenter for ikke blot Øm Kloster, men for hele
Danmarks middelalderlige klostervæsen gennem 500 år’.
Hans Krongaard Kristensen
Lektor emeritus, klosterforsker, forfatter

Situationsplan af eksisterende forhold
Øm Kloster Museum set fra fratergården - fremtidige forhold

Situationsplan af fremtidige forhold

Det er Slots- og Kulturstyrelsen klare indtryk, at projektet i
væsentlig grad vil forbedre formidling og tilgængeliggørelse
af fortidsmindet samt sikre dets bevaring på længere sigt.
Marianne Rasmussen Lindegaard
Specialkonsulent

PROJEKTBESKRIVELSE
Ønsket er at skabe et museumsanlæg, hvor ruinen og samlingen opleves i
synergi med kulturlandskabet. Forslaget er derfor at placere tre mindre formidlingsbygninger spredt i landskabet frem for en stor samlet museumsbygning.
Museumsområdet foreslås udvidet med ekstra 23.000 m² mod vest som vil
muliggøre afvikling af et antal større aktiviteter udenfor ruin området. De nye
bygninger foreslås placeret i et nyt område uden for den oprindelige ”Kloster
Ø”. Kanalen mod vest ønskes fremhævet i landskabet, og en æblelund etableres over klosterkirkegården for tilsammen at skabe en naturlig afgrænsning
til ruinområdet. En ny udstillingsbygning er placeret ved vejkanten mod nord,
akademi i skovkanten mod vest og et væksthus ved klosterhaven.
Placering af den nye udstillingsbygning er foreslået, hvor der i dag ligger to
landbrugsejendomme. Udstillingsbygningen vil derved agere som et pejlemærke for forbipasserende og betyde, at parkering og daglig service-tilkørsel kan
afvikles i god afstand fra klosterruinen og naturen.
Træer samt forpagterboligen, som er placeret oven på munkekanalen ønskes
fjernet for at skabe udsyn fra udstillingen over ruinen til Mossø. Herved gives
der samtidig mulighed for at kunne udgrave kanalen over tid som en del af
attraktionsaktiviteterne ved museet.
Dialog med Øm Klosters naboer om de fremtidige planer er igangværende og
der er positiv dialog med ejerne af de berørte ejendomme, som ønskes opkøbt.

UDSTILLINGSBROER
Adgang til og rundt i ruinen skal gøres tilgængelig for alle via bedre belægninger og hvilepladser. Ideen er at placere tre udstillingsbroer (Kirkebroen, Munkebroen og Slusebroen) over terræn i landskabet sammen med en arbejdsgård
for akademiet. Disse elementer fremhæver og formidler fortællinger om Øm
Kloster og fungerer som ledetråd i den udendørs del af museet.
Kirkebroen mod nord giver adgang fra parkeringspladsen op til udstillingsbygningens foyer på første sal og leder derefter besøgende ud over munkekanalen
ned gennem æblelunden og ind på ruin-området. Kirkebroen er hævet 4,5 m
over terræn på det højeste punkt, hvilket muliggør udsyn over hele ruinkomplekset.
Belægninger, stålkanter og mindre ramper leder besøgende gennem ruinens
rum mod klosterhaven og vinterhaven mod syd. Fra arbejdsgården leder Munkebroen besøgende over kanalen og mellem træerne til akademiet.
Slusebroen leder besøgende fra arbejdsgården, langs kanalen, over vådområdet til Mossø for at fremhæve munkenes tilknytning til vandet. Munkebroen og
Slusebroen er lave gangbroer hævet omkring 30 cm over terræn.

RUINPARKEN
Med udvidelsen af museumsanlægget bliver det muligt at iscenesætte ankomsten til ruinen på en helt ny måde. Parkering placeres vest for den nye
udstillingsbygning og bygningen bliver dermed porten ind til ruinparken. Fra
udstillingsbygningen føres man via en bro over den gamle kanal og ned til selve
klosterruinen. Udstillingsbygningen, væksthuset ved Klosterhaven og Akademibygningen bliver altså en række pejlemærker på turen rundt i ruinparken, og de
tre store broer markerer vigtige overgange og steder.
Klosterhaven fastholdes på sin nuværende placering, men omlægges, og der
etableres et væksthus i forbindelse med haven. Bryghaven flyttes over til den
nye Akademibygning, så den kobles op mod de faciliteter, der findes i bygningen der.
Den vestre kanal ryddes for vegetation, så det bliver muligt at fornemme kanalens forløb, og broerne over er med til at understrege kanalen og hele tanken
om Cara Insula – munkenes kære ø.
Ruinparken afgrænses mod nord af en æblelund på den gamle kirkegård efter
samme princip som kendes fra andre klosteranlæg, hvor frugthave og begravelsesplads samtænkes. Mod vest plantes en række lindetræer og mod øst et
hasselhegn mellem udstillingsbygning og akademibygning. Mod syd fastholdes
det frie udsyn og blik ned mod Mossø.
RUINEN
Ruinen trænger til restaurering, da murværket flere steder er i forfald. Restaurering af ruinen er derfor første step i en opgradering af museet. De etablerede kantafgræsninger af sveller er udtjente, og der er derfor behov for en ny
formidling af klosterets grundplan. Samtidig dækkes store flader i ruinen i dag af
græs – også arealer, der tidligere har været en del af klosterets bygningsmasse.
Det forvirrer billedet og gør det vanskeligt at afkode, hvad der i klostertiden har
været bygning og gårdrum/uderum.
Klosterets grundplan formidles med kanter og rammer i stål, der optegner rum,
mure og åbninger. Alle rummene inde i bygningsmassen markeres med en belægning af knust tegl, der markerer gulvene i rummene. I fratergården etableres
stier, der fører ind mod brønden i midten, så gården opdeles i fire kvadrater.

Udstrækningen af arbejdsgården markeres med en grusbelægning. De nye
belægninger vil guide de besøgende rundt, optegne klosteranlægget og gøre
det mere klart, hvor færdsel er tilladt.
For at skabe adgang og tilgængelighed til hele ruinen etableres en række korte
ramper og små broer, der fører de besøgende rundt i ruinen og henover de
gamle klosterfundamenter. Samtidig med restaureringen af ruinen opsættes desuden nye infostandere med information om de enkelte rum og deres anvendelse.
FUNKTION
For at kunne imødekomme et driftsmæssigt fremtidssikret museum er der, udover
nutidssvarende formidlingsfaciliteter for den permanente samling, foreslået et
galleri til særudstillinger, en cafe og en større butik. Særudstillingerne og cafeen
er essentielle for, at museet kan være attraktiv for genbesøg og for at imødekomme nuværende og flere aktiviteter.
Akademiet og væksthuset ses som destinationer i landskabet, og udendørsudstillingerne understøtter fortællingen af klosteranlægget. Samtidig vil disse være
foranderlige elementer, som vil være med til at give liv til museet i dagligdagen,
give afkast i form af aktiviteter og noget for besøgende at vende tilbage til.

Fremtidige forhold - foyer i udstillingsbygningen

VOLUMEN OG PLACERING
De tre museumsbygninger består af en udstillingsbygning på 1.150 m² fordelt
over tre etager, en mindre atelierbygning for forskere (Akademi) med mulighed
for overnatning på 150 m² samt en delvis lukket pergola (Væksthus) på 60 m².
De nye bygninger vil samlet have et fodaftryk på omkring 795 m², modsvarende et nuværende fodaftryk på omkring 830 m² af de eksisterende bygninger,
som forslået nedrives. Den oprindelige klosterkirke menes at være opført med
tagryggen 25 m over terræn og lå derfor som et markant pejlemærke i det
daværende åbne landskab. De nærliggende gårde, som blev opført senere,
har tagrygge på omkring 10 m over terræn.
Den nye udstillingsbygning mod nord tænkes at genfortolke klosterkirken i
omkreds og højde og er 19 m på det højeste punkt. Den foreslåede løftede foyeretage for udstillingsbygningen muliggør, at besøgende fra ankomsten såvel
som udstillingen på anden sal kan danne sig et overblik over ruinen og udstrækningen af kulturlandskabet og derved skabe forståelse mellem samling og sted.
Udstillingsbygningen er foreslået placeret 300 m fra Mossø. Den eksisterende
gård ligger omkring 175 m fra Mossø, og ladens tagryg vil fra Mossø syne
højere end den nye udstillingsbygning.
Akademiet er foreslået i en etage og putter sig ind ved skovkanten syd for udstillingen. Akademiet har et større udendørs gårdsareal til udstilling, arbejder og
forsøg i lighed med den oprindelige frater- og arbejdsgård, som ses i klosterruinens fundament.
Væksthuset er en delvis lukket drivhuskonstruktion til planteforskning og en åben
pergola, der ligger inde på ruinområdet i forlængelse af klosterhaven. I pergolaen er der hvilepladser, hvorfra besøgende kan nyde udsigten over Mossø.

Udsigtsrum i udstillingsbygningen

Arbejdsgård i akademiet

Foyer i udstillingsbygningen

Galleri for permanent samling i udstillingsbygningen

’Øm Klosters Krønike er en enestående kilde til dansk
klosterliv, og den fortjener i høj grad at blive gjort
tilgængelig i en moderne og læsevenlig udgave.
En sådan udgave vil uden tvivl føre til ny viden og ny
interesse fra forskere og studerende – både i Danmark og
internationalt.’
Ane Bysted, middelalderforsker og forfatter

FORMIDLING
KRØNIKEN
I en mørk kasse på Det Kongelige Bibliotek findes en unik kilde om Øm Kloster.
Her ligger en middelalderlig bog skrevet i 1200-tallet på Øm Kloster. Bogen
hedder ’Øm Klosters Krønike’ eller på latin Exordium cara insula, som betyder
Den Kære Ø’s opkomst. ’Den Kære Ø’ er munkenes eget navn for Øm Kloster.
Bogen er unik, fordi det er den eneste større danske middelalderkrønike og
klosterkrønike, hvis originalmanuskript stadig findes, og som fortæller om længere stræk af klosterets historie, om dets grundlæggelse, om forholdet til lokale
autoriteter og internationale forbindelser.
Krøniken puster liv i det arkæologiske fortidsminde og fortæller om det liv, der er
levet her. Den fortæller om markante personligheder, og om munkenes genvordigheder og forhåbninger.
Krøniken har essentiel værdi for Museet for Klosterliv, både som unik genstand
og kulturarvsminde og i kraft af de fortællinger, den rummer.
KRØNIKEN - OMDREJNINGSPUNKT FOR FORMIDLING
Øm Kloster Museum er i en unik position til at blive Danmarks Museum for Klosterliv på grund af den enestående overlevering af Øm Klosters Krønike. Takket
være denne krønike og de arkæologiske udgravninger, der har afdækket hele
klosterets grundplan og en stor mængde genstande fra klosterets tid, er Øm
Kloster det danske kloster, som vi har mest viden om.
Øm Klosters Krønike vil danne et naturligt omdrejningspunkt for formidlingen i
det nye Museum for Klosterliv. Det er intentionen at bruge Krøniken og dens
fortællinger som ledetråd i udstillingerne inde, såvel som ude:
•
Grafiske elementer fra Krøniken vil indgå i skiltning og guide den 		
besøgende rundt.
•
Personer fra Krøniken bringes til live i form af rekonstruktioner.
•
Vigtige episoder fra Krøniken fortælles i udstillingen, men også på 		
steder, hvor historien udspandt sig i ruinen.

Et konkret mål er at få Krøniken tilbage til Øm Kloster til 850 års jubilæet i 2022.
Krøniken tilhører Det Kongelige Bibliotek og for at kunne låne den, er det nødvendigt at opgradere museets faciliteter til internationale standarder for indlån.
Vi ønsker at ’åbne kassen’, at få krøniken frem i lyset. Intentionen er at gøre selve
Krøniken til et centralt omdrejningspunkt i Øm - Museet for Klosterliv.
PROJEKTET BESTÅR AF:
•
En fornyet gennemgang af den oprindelige latinske tekst og en ny, 		
komplet oversættelse til et moderne, mundret dansk.
•
En digital gennemfotografering af manuskriptet. Den digitale kopi skal
indgå i udstillingerne, gøre Krøniken mere tilgængelig og gøre det
muligt at bladre i teksten og forstørre den uden at slide på det uerstattelige håndskrift.
•
En ny trykt udgave på dansk, hvor teksten samles, så oversættelsen
for første gang bliver komplet og følger håndskriftets rækkefølge. Den
nye udgave skal indeholde en grundig indledning og forklarende
noter. Teksten gøres mere tilgængelig ved hjælp af layout mm. stikord i
margin, brevene markeres med særlig trykfarve eller baggrund, og den
illustreres med fotos af genstande fundet på Øm samt fra steder, der
omtales i Krøniken.
•
En tilsvarende udgave oversat til engelsk, således at dens enorme
historiske potentiale gøres tilgængelig for international forskning.

ATTRAKTIONSUDVIKLING AF
ØM - MUSEUM FOR KLOSTERLIV
Dette prospekt er blevet til i processen med at attraktionsudvikle Øm Kloster.
Efter anbefaling fra §17, stk. 4-udvalget om turisme igangsatte Kultur- og Sundhedsudvalget, Skanderborg Kommune den 17. august 2017 en proces for attraktionsudvikling af Øm Kloster Museum.
VED GODKENDELSE AF KOMMISSORIET BLEV DER NEDSAT EN
STYREGRUPPE BESTÅENDE AF:
Karen Lindemann (Byrådsmedlem og repræsentant, Kultur- og Sundhedsudvalget, Skanderborg Kommune), John Haarup Laursen (Byrådsmedlem og repræsentant, Kultur- og Sundhedsudvalget, Skanderborg Kommune), Jørgen Lorenzen
(Formand for Museum Skanderborg), Loa Carnera (Næstformand for Museum
Skanderborg), Søren Sindbæk (Aarhus Universitet).
SAMT EN ARBEJDSGRUPPE BESTÅENDE AF:
Bente Hornbæk (Leder af Plan og Kultur, Skanderborg Kommune), Jesper
Simonsen (Kultur, Skanderborg Kommune), Viggo Rasmussen (Plan, Skanderborg Kommune), Malene Højberg (Strategi og Kultur, Skanderborg Kommune),
Marianne Purup (Turistchef, Visit Skanderborg), Lene Høst-Madsen (Direktør Museum Skanderborg), Lene Mollerup (Leder af Øm Kloster), Jakob Westermann
(Sekretær og fundraiser).

Efter inviteret udbud i marts 2018 valgte man at indlede et samarbejde med
arkitekterne Galmstrup Ltd. og SLA Arkitekter, som de gennemgående rådgivere
i et forprojekt.
I forprojektet har der løbende været dialog i form af seminarer, workshop og
informationsmøder med styregruppe og arbejdsgruppe, museumseksperter,
repræsentanter for Museumsforeningen, Øm Klosters Venner og naboer samt en
følgegruppe bestående af eksterne ressourcepersoner.
DER HAR VÆRET AFHOLDT FØLGENDE SEMINARER, WORKSHOPS
OG INFORMATIONSMØDER:
April 2018: Offentligt seminar.
Maj 2018: Informationsmøde for Museumsforeningen, Øm Klosters Venner,
naboer, følgegruppe bestående af eksterne ressourcepersoner.
Juni 2018: Idegenererende workshop for museumseksperter, museumsfagfolk,
styre-/arbejdsgruppen, Øm Klosters Venner og naboer.
August 2018: Arkitekterne Galmstrup Ltd. og SLA Arkitekter afleverede deres projekt, og i september 2018 blev projektskitsen godkendt af Skanderborg Byråd.

Kontakt
Lene Høst-Madsen - Museumsdirektør
Museum Skanderborg
lhm@museumskanderborg.dk
Tlf. 26 88 07 72
Lene Mollerup - Museumsinspektør
Museum Skanderborg
lmo@museumskanderborg.dk
Tlf. 26 16 81 94
Jesper Simonsen - Leder Kultur og Erhverv
Skanderborg Kommune
jesper.simonsen@skanderborg.dk
Tlf: 87 94 78 12

