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Asmild Kirke, der ligger på østsiden af Viborg Søndersø, 
-

tidig er det også en kirke med en efter danske forhold 
meget kompliceret bygningshistorie med udvidelser, 
ombygninger og reduktioner, der væsentligst har fun-

er derfor det væsentligste kapitel i bogen, og her ligger 

Indledningsvis vil der være et kapitel om kirkens 

heri blive argumenteret for, at kirken skal opfattes som 

Paven godkendte i 1169 oprettelsen af et nonnekloster 
ved kirken, som allerede dengang var op mod 100 år 

fundet mange hverdagsgenstande i klosterbygninger-

er derfor indsat et kapitel om nonneklostre generelt i 
Danmark og et om de fysiske forhold ved andre af disse 

-
geligt len, før det efter Svenskekrigene blev solgt til en 

-

Forskningsoversigt for kirke og 
kloster
Kirkens komplicerede bygningshistorie er baseret på 
mange undersøgelser og analyser, som skridt for skridt 

-

Vilh. Lorenzen
Det første egentlige forsøg på at forstå den specielle 

De 
danske Benediktinerklostres Bygningshistorie 1 Spe-
cielt med nordsidens udformning med arkader og høj-
kirkevinduer havde det længe været erkendt, at kirken 
tidligere havde været en basilika, hvor nu sideskibene 

2 -
faser, som er markeret på en grundplan tegnet af arki-
tekt Charles Christensen, der også har bidraget med 

hvis ydermur må være påvist ved opførelsen af kirkens 
3 Sideskibets mur skulle angiveligt være 

usikker omkring den søndre arkademur, men er inde på, 

(sikkert med hjælp af Charles 
mindre udgravning i 1926 ved arkademuren i nord og 
påvist, at fundamentet for arkadepillerne lå mere end 

4

C.G. Schultz
-

tionalmuseet en lang række undersøgelser i og omkring 

hvor det viste sig, at sideskibene var afsluttet med apsi-
der mod øst og mere væsentligt, at kirken havde haft et 

5
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I 1950 vendte 
-

gede han, at der var indmuret en runesten i tårnets 

for at få mere klarhed over udformningen af det oprin-

tværs af kirken, uden at det vist blev helt afklaret, hvad 
-

dersøgelser består dokumentationen kun af opmålinger 

der nogle få sider tekst om bygningen, hvor hovedre-
sultaterne er gengivet i forbindelse med en grundplan 

runestenen, hvis indskrift han alligevel ikke ville bruge, 
til at tage magten fra bygningsundersøgelserne, som 

Udgravninger i klosterbygningerne
Fra 1961 og nogle år frem foretog Viborg Stiftsmuseum 

-
6

undersøgelserne i Asmild Bispegård, der desværre også 
7 

De to udgravninger blev dog påbegyndt samtidig i 
sensommeren 1961, hvorefter der vist årligt blev gravet 

8

brønden er dateret til henholdsvis 1969 og 1970 og viser 
9 -

dersøgelserne fandt sted på forskellige tidspunkter af året 
og i varierende længder, men fortrinsvis i sensommeren 

-
gerne var stærkt afhængig af, om der var andre presse-

Ved den første kampagne i 1961 blev der som planlagt 
udlagt tre felter fra vest mod øst, hvor det viste sig, at der 

Fig. 1.1. Asmild Kirke set fra syd. Overordnet er der tale om en ganske enkel langhusbygning med et lavt tårn og et nyere våbenhus på 
nordsiden. Ved en nøjere betragtning ses dog mange uregelmæssigheder, der vidner om en kompliceret bygningshistorie. Foto: HKK 2012.
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Fig. 1.2. Vilh. Lorenzens grundplan af Asmild Kirke. Tolkningen af kirkens mange byggefaser er angivet med forskellige skraveringer. 
Planen er udført længe før, de grundlæggende udgravninger blev sat i værk. Opmåling: Charles Christensen, efter Lorenzen 1929.

kun var klosterbygninger i det vestligste felt helt mod 
10 

yderligere mod vest ned over skrænten, hvor man fandt 

-

vestfundamentets inderside i hele dets længde og kon-

11

vestfundamentet blev afdækket i 1966, og det påvistes, 
“at vestmuren hvilede på over to meter tykke fyldlag, der 

12 I 1967 

sydmuren, der havde samme karakter som vestmuren, 
13 -

i den nordlige del tidligere været benyttet som kirke-

-
de været udsat for en omfattende brand i midten af 

kældre fra det senere herregårdsanlæg, hvilket vanske-
liggjorde visse iagttagelser omkring den middelalderlige 

-

Hubert Krins
De tidligste danske stenkirker blev behandlet i en af-
handling af -

14

omfattende systematisk afsnit om alle de tidlige kirker i 

at følge 
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15

-

det er en barbariseret form for den saksiske støtteveksel, 

søjler, fordi der ikke fandtes byggemateriale til søjler i 

-

andre sydligere liggende kirker, hvor vekslingen i stedet 
16

Udgravning 1973
I 1973 fjernede menighedsrådet ved Asmild Kirke et 
lille ligkapel, der var placeret nogenlunde, hvor kirkens 

arkæologerne fra Viborg Stiftsmuseum til at undersøge 
17 Ved udgravningen fandt man under tårn-

gulvet en centralt placeret grav, og det kunne i bunden af 
graven konstateres, at den delvis var anlagt i en plyndret 
fundamentgrøft fra sideskibets oprindelige fortsættelse 

-
-

fundet et brandlag i tårnet med mønter fra første halvdel 

Udgravninger 1978 og 79
I 1978 skulle der indlægges fjernvarme, og en gammel 
olietank, der var placeret ovenpå søndre sideskibsmur, 

18 Det gav muligheder for fortsatte under-

Fig. 1.3. Plan af C.G. Schultz’ udgravning 1948. Opmålingen viser, hvor meget -
pagne. Opmåling: C.G. Schultz 1948, Nationalmuseet.
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søgelser i det søndre tårn og den vestligste del af side-

Der var derfor mulighed for at registrere murværket i 

I forbindelse med fjernelsen af det gamle oliefyr og 
den tilhørende skorsten blev det muligt at foretage byg-
ningsarkæologiske undersøgelser i tårnets kælderrum 

efter vestværkets nedbrydning og inden opførelsen af 
det senmiddelalderlige, nuværende tårn var bygget to 

del af tårnrummet var opfyldt af en stor muret grav fra 

-
den af fundamenterne til den vestligste del af nordre 

øvrigt havde sideskibets vestligste fag været skilt fra den 

Afbankningen af pudslag blev fortsat på kirkens syd-

ned til fundamenterne, og det kunne påvises, at der ikke 
som tidligere tolket var sten fra en eventuel apsis, der 

-
ningen kun ført ned til nuværende terræn, så der blev 

blev der heller ikke mulighed for at foretage samme de-

Fig. 1.4. Rekonstruktion af kirken 
med kik ind i det indre og en grund-
plan, sådan som Schultz tolkede situ-
ationen i 1951. Han opfattede kirken 
som et resultat af en enkelt byggefase, 
men havde problemer med de mulige 
rester af en bue i det vestligste fag, der 
ses indtegnet på snittet. Tegning: C.G. 
Schultz 1951, Nationalmuseet.
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Undersøgelse 1984
I 1984 kom turen til kirkens nordside, hvor pudset på 

19 Der viste 
sig små lidt sjuskede udførte vinduer i tilmuringen af 

årenes løb ikke repareret i så omfattende grad som på 

-

-

Det er gjort meget omhyggeligt, således at kun eksperter 

-

derste skifter af koret var opført med kampesten og 

Af hensyn til et omfangsdræn blev apsiden i nordre 
sideskib afdækket i hele den indvendige runding, hvor 

Undersøgelse 1990
20 -

påvistes ni bomhuller placeret i regelmæssig afstand 
i niveau med orgelpulpituret og frem til overgangen 

beregnet til bjælker, der har båret det middelalderlige 

kirken ses et ligkapel, der blev fjernet i 1973, og plankeværket, der dannede skel mellem kirkens og Asmildgårds områder. Billedet af-
slører, at udgravningen har fået lov til at hvile i en længere periode. Foto: Erik Levin Nielsen 1970, Viborg Stiftsmuseum.
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Fig. 1.6. Grundplan af den romanske Asmild Kirke ifølge Hubert Krins. Grundlæggende er det dog blot Schultz’ plan, der gengives. 
Den er til gengæld indtegnet på en plan af den eksisterende kirke. Vedrørende den detaljerede udformning af kor og apsis mod øst er 
Krins lidt skeptisk, men følger Schultz. Tegning: Hubert Krins 1968.

Fig. 1.7. Udgravningen i sydtårnet 
og søndre sideskib 1978 set fra luften. 
Udgravningen er stort set afsluttet. Det 
mørke felt i forgrunden er den grav, der 
tømtes i 1973. Foto: Jens Vellev 1978, 
Viborg Stiftsmuseum. 



18

Undersøgelser i 1999 og 2001
I forbindelse med udlægning af den store parkerings-
plads syd for kirken blev der i 1999 lavet et snit på tværs 

21 Snittets 

resumeet lyder: “I en Ø-V gående søgegrøft gennem 

Desuden kunne det ses, at store dele af klosteret ligger 
på et kunstigt skabt plateau, hvor meget store mængder 

sand er blevet båret eller kørt til området for at hæve ter-

Formentlig blev der også påvist et senmiddelalderligt 

Forud for en udvidelse af Asmild Kirkegård mod syd 
mellem parkeringspladsen og Vinkelvej udlagde Viborg 

22

Fig. 1.8. Afbanket murværk ved 
skibets østligste arkade. Fjernelsen af 
pudsen afslører dels rester af stikket 
over åbningen og dels et lukket vindue 
i arkadens tilmuring. Foto: Jens Vellev 
1979, Viborg Stiftsmuseum.
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Fig. 1.10. Undersøgelsen af nordmu-
rens inderside ved Morten Aaman 
Sørensen fra Nationalmuseet. Der 
blev ikke påvist spor efter kalkmaleri-
er. Foto: Jens Vellev 1990, National-
museet.

Fig. 1.9. Den nederste del af murvær-
ket i korets nordmur set fra øst. Det 
ses, at lige under terrænhøjde er der et 
spring i murværket, hvor teglstensskal-
len i den øvre del har sluppet murkær-
nen. Foto: Jens Vellev 1984, Viborg 
Stiftsmuseum.
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mens de to længere mod syd kunne have relevans for 

der fundet anlæg i form af en brolægning, der må op-

bevaret ældre kulturlag, men om de kan række tilbage 

Forskningsoversigt efter 

Som tidligere nævnt spillede Asmild Kloster ikke no-

Paulsen har i en kort artikel behandlet lensmandsti-
23 Fremstillingen 

henblik på det eftermiddelalderlige inventar er behandlet 
af Jens 24 

Daniel Bruun har beskrevet slægten Bruuns forbin-
25 Bogen er dog mest erindrings-

til ejendom og bygninger, men forskellige kulturhistori-
ske oplysninger, som at i hans barndom var postvæsnet 
primitivt, så en forsendelse fra København til Viborg 

Birgit 
egnens landbrugshistorie kortfattet behandlet Asmild 

26 
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Noter

1. Introduktion og forskningsoversigt
 1. Lorenzen 1933, s. 67-74 + Tavle II-IV.

 2. Fx i Trap 1875, Bd. 5, s. 418.

 3. Der henvises til oplysninger af den lokale arkitekt Chr. Jensen, 
Lorenzen 1933, s. 68, note 1.

 4. Lorenzen 1933, s. 71-72.

 5. Schultz 1951.

 6. Viborg Museum, VSM A2. Udgravningen blev ledet af stud. 
mag. Erik Levin Nielsen. I lange perioder blev udgravninger 
udført af museumsassistent Anders Olsen med hjælp af militær-
nægtere. I 1966 og 67 var det tilsyneladende denne autodi-
dakte arkæolog, som alene stod for udgravningen. En del af 
opmålingsarbejdet blev udført af stud.mag. Mette Iversen. Der 
foreligger mange omhyggelige opmålinger heraf en del med 
uddybende tekst påskrevet, men ikke nogen samlet beretning, 

undersøgelsens arkivalier.

 7. Formentlig var det ganske enkelt for de udgravende arkæologer 
at skelne mellem de to lokaliteter. Desværre har uoverskuelig-
heden for udenforstående i de mange forløbne år været årsag til, 
at materialet meget hurtigt blev lagt væk igen.

 8. Undersøgelsen kan følges gennem de årlige trykte beretninger 
fra Viborg Stiftsmuseum fra 1961-62 til 1968-69.

 9. Der foreligger også arbejdssedler for en uge i oktober-november 
1971, hvor der dog næppe kan være foretaget ret meget.

 10. Viborg Stiftsmuseum 1961-62, s. 1-2.

 11. Fra Viborg Amt 1964, s. 148.

 12. Viborg Stiftsmuseum 1966-67, s. 1-2.

 13. Viborg Stiftsmuseum 1967-68, s. 1-2.

 14. Krins 1968, s. 21-26.

 16. Krins 1968, s. 24.

 17. Viborg Museum, VSM D657. Undersøgelsen blev udført af Erik 
Levin Nielsen og Jens Vellev.

 18. Viborg Museum, VSM D803. Udgravningen blev udført af Jens 
Vellev og forfatteren.

 19. Viborg Museum, VSM E209. Udgravningen blev udført af Jens 
Vellev og forfatteren.

 20. Undersøgelsen blev udført af Morten Aaman Sørensen for 
Nationalmuseet. Materiale på Nationalmuseet og på Viborg 
Museum, VSM E209.

 21. Viborg Museum, VSM F879. Udgravningen blev udført af stud.
mag. Bo Gregersen. Beretningen er ret karrig med oplysninger.

 22. Viborg Museum, VSM G194. Undersøgelsen blev gennemført 
af stud.mag. Morten Søvsø.

 23. Paulsen 1950.

 24. Vellev 1990, s. 27-72.

 25. Bruun 1925.

 26. Løgstrup 1993.

2. Beliggenhed
 1. Krongaard Kristensen 1987, s. 36-37. Argumentationen for 

opstemningen er uddybet i Krongaard Kristensen 1998b, 
specielt s. 59-61. 

 2. Således i pavebreve 1170 og 1188, DiplDan 1, III, 11 & 1, III, 
149. I brevene nævnes også Sankt Mortens Kirke, hvorom det 
udtrykkeligt angives, at den ligger på øen Fur. Ligeledes i biskop 
Niels’ overdragelse af kirken til domkapitlet, DiplDan 1, II, 172 
og DiplDan 1, III, 9-10.

 3. VitæSanct s. 263; Danske Helgeners Levned I, s. 156; Agergaard 
2015, s. 45.

 4. DiplDan 1, II, 175.

 5. Krongaard Kristensen 1987, s. 72-73.

 6. Om draget og sagnet, der er knyttet til en underjordisk gang, se 
også Vellev 1991.

 7. Resen 1934, s. 18, n. 2.

 8. Krog 1779, s. 195-196.

 9. Ursin 1849, s. 118.

 10. Krongaard Kristensen 1987, s. 36-37.

 11. Krongaard Kristensen 1987, s. 29-32.

 12. Matthiessen 1933.

 13. Oversættelse efter Danske Helgeners Levned I, s. 73.

 14. Krongaard Kristensen 1987, s. 40-41.

 15. Levin Nielsen 1968.

 16. Krongaard Kristensen og Poulsen 2016, s. 52-55. Der blev 
senere i 2001 gennemført en omfattende udgravning i samme 
område med inddragelse af ganske mange naturvidenskabsfolk, 
hvilket førte til mange spændende resultater, Viborg Søndersø 
1018-1030.

 17. Jensen 1998, s. 88. Den har næppe haft lang omløbstid i 
England, men kan naturligvis have fungeret anderledes i 
Danmark.

 18. Krongaard Kristensen 1998, s. 54-55.

 19. Vellev 1991. Gisles færd kan tidsfæstes ud fra henvisninger til 
historiske hændelser, som er nævnt i sagaen. Som de andre 
beretninger om sagatiden er Gisles vel nedskrevet i 1200-tallet.

 20. Primsigning er en symbolsk handling blandt vikinger i Norden, 
hvor personer modtager korsets tegn uden at lade sig døbe. 
Formentlig skete det hovedsageligt med henblik på bedre at 
kunne begå sig i omgang med de kristne.

 21. Ulriksen, Krause og Jensen 2014, s. 171-175; Krongaard 
Kristensen og Poulsen 2016, s. 52-55.

 22. Krongaard Kristensen og Poulsen 2016, s. 55.

 23. Krongaard Kristensen og Poulsen 2016, s. 52-59.

 24. Krongaard Kristensen 1987, s. 78; Krongaard Kristensen 1998, 
s. 352-353. Således antages også Norwich i England at være 

Carter 1979.

 25. Gelting 2004, s. 175-176. Knud den Stores stiftsinddeling var 
baseret på store stifter: Jylland, Fyn med Lolland og Falster, 
Sjælland og Skånelandene.


