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Ved østsiden af Søndersø ligger Asmild
Kirke, en af Danmarks ældste stenkirker.
Asmild Kirke hørte til Asmild Kloster; - et
nonnekloster under Augustinerordenen,
der omtaltes for første gang i 1167. I slutningen af Middelalderen blev Asmild
Kloster nedlagt. Det nævnes sidste gang
i 1461.

Ved genopbygningen blev kirken reduceret i størrelse. Det tidligere omrids
af kirken kan i dag aﬂæses af det røde
farvebånd i granitbelægningen ved
kirkens fod.
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Kirken med klosteret mod syd har dannet et ﬁreﬂøjet anlæg omkring en indre
klostergård. Hertil hørte en brønd, en
klosterhave og en abildgård/frugtlund.
Viborg Stiftsmuseum har i perioden
1961-70 foretaget udgravninger af vestﬂøjen og den vestligste del af sydﬂøjen.
Vest- og sydﬂøj er opført i 1100-tallet.
I midten af 1300-tallet blev kirken og
klosteret ødelagt ved brand.
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Asmild Klosterhave er anlagt vest for Asmild Kirke ved foden af skråningen. Anlægget er skænket til Viborg Kommune af
Dansk Planteskoleejerforening ved foreningens 100 års jubilæum i 1998.
Haven er anlagt på det sted, hvor der i Middelalderen lå en klosterhave, og rummer en
samling af kendte og anvendte planter i
Danmark fra 1100-, 1200-, 1300- og 1400tallet. Asmild Klosterhave giver således et
billede af, hvornår de enkelte planter har
været alment kendt og benyttet, deres værdi som lægemidler, næringsmidler, skønhedsmidler og hvilken overtro, der har
været forbundet med nogle af planterne.
Klosterhaver kendetegnes ved, at der er anvendt en enkel geometri. Abildgårde består
af regelmæssigt plantede frugttræer. I Asmild Klosterhave symboliserer de ﬁre æbletræer en tidligere abildgård syd for haven.

Historiske spor
Ud fra tidligere udgravninger og botaniske analyser ved Søndersø har det været
muligt at få et indblik i fortiden. Aﬂejringer i Søndersø viser, at der i Vikingetiden
har været en større boplads med håndværkere på stedet, der har arbejdet med
læder, ben, metal og naturmaterialer fra
søbred, hede, mose og skov.
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Dåbslunden
I 2005 anlagde Viborg Kommune en frugtlund syd for Asmild Klosterhave, hvor der
i Middelalderen har ligget en abildgård.
Hvert forår holder Asmild Kirke en dåbstræf-gudstjeneste, når kirkens dåbsbørn
er 5 år. Ved denne lejlighed planter de et
paradisæbletræ. Frugtlunden bliver således løbende tilplantet i et regelmæssigt
system. Græsarealet er etableret som
blomstereng med en klippet sti, der slynger sig mellem træerne.
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Flere planter med tilknytning til sø, mose
og hede har været brugt som råmateriale: siv og rør til tagtækning, børster og kurvearbejder; hedelyng til dyrefoder, brændsel, koste og tagtækning;
pors til ølbrygning.
I jordprøver fra Viborg Søndersø dateret
til Vikingetid og Middelalder, er fundet
rester af kornskaller fra rug, byg og havre samt frø af jordbær, hindbær, brombær, æble, heste-bønne, hør og opiumvalmue. Fund af planterester kan være
med til at give et billede af den daglige
kost og de produkter, der har været dyrket og handlet i Viborg. Der er ikke fundet spor af eksotiske fødevarer, som kunne tyde på fjernhandel med sydlige
lande.

