
Fig. 1. Eskilsø. Ruinen set fra nord,
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Kirken var viet til S. Thomas1. På Eskilsø i Roskilde Fjord grundlagdes engang for 
1145 et samfund af regelbundne Augustinerkanniker; bisp Asser i Roskilde havde 

været her, for han blev biskop nævnte år2. Klosteret var af beskedent omfang og synes 
i 1160’erne at have været i oplosning, hvorfor biskop Absalon formåede den franske 
Victorinerkannik Vilhelm, hvem han kendte fra sine studier i Paris, til at overtage le
delsen. Vilhelm kom o. 1165 med tre af sine klosterbrødre til Eskilsø3, hvor han søgte 
at reformere klosteret, stottet af gaver fra Absalon, bl.a. overdragelsen 1171 af Tjæreby 
kirke4. På grund af praktiske vanskeligheder overflyttedes klosteret o. 1175 til Æbel- 
holt5, men Vilhelm bestemte dog, at oen skulle forblive klostergods6, og middelalderen 
igennem har klosteret formentlig haft en ladegård der16. 1340 nævnes en herr Asser af 
Eskilsø7. Ved reformationen tilfaldt besiddelserne Kronen, som 1560 mageskiftede dem 
til Corfitz Ulfeldt til Holckenhavn8, der lagde oen under herregården Selsø. Kirken må 
være nedlagt senest ved reformationen.

Kirkeruinen ligger nordvestligt på Eskilsø, på et af øens højeste punkter. 
Murene står i dag bevaret i en højde af ca. 0,5—2 m over jordsmonnet. Kir
ken har bestået af romansk apsis, kor og skib og lidt yngre tårn i vest. Orien
teringen har nogen afvigelse til syd.
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Fig. 2. Eskilsø. Plan. 1:300. Målt af Charles Christensen 1928, suppleret af KdeFL og Henrik 
Jacobsen 1975. Tegnet af Henrik Jacobsen 1976.

De skriftlige vidnesbyrd sandsynliggør, at det oprindelige anlæg er opført i 
1100-tallets første halvdel, og dette modsiges vel ikke af de arkæologiske, trods 
den relativt ringe murtykkelse og ret store apsis. Grundplanens ejendommelige 
proportioner: at skibet kun udgør ca. halvdelen af den samlede længde, skal 
rimeligvis ses i sammenhæng med funktionen som klosterkirke9.

Materialet er rå kamp med anvendelse af fråd- og kridtsten til detaljer. De 
ret små kampesten er lagt i regelmæssige skifter på 15—25 cm.s højde, og 
murtykkelsen er overalt ca. 96 cm. Til norddørens karme er anvendt frådsten, 
og af samme materiale er en smiget *kilsten fra et vinduesstik. Vangerne i den 
ret brede triumfbue er sat med både fråd- og kridtkvadre. Murene hviler på 
en ca. 40 cm høj syld af kampesten lagt i ler.

Døre og vinduer. Norddøren står bevaret til knapt een meters højde med sine 
retkantede yderkarme og let smigede inderkarme af veltildannede frådstens- 
kvadre. Syddøren kan ikke længere konstateres. Da murene ikke er bevaret 
i den dertil fornødne højde, kan der intet siges om vinduernes antal og pla
cering, men nævnte *smigsten viser, at de har været af den sædvanlige ro
manske udformning.

Tilføjelser og ændringer. Til skibets vestgavl er der vel endnu i 1100-tallet 
føjet et tårn. Materialet i de 110—115 cm svære mure er overvejende kampe
sten, men der er tillige anvendt betydelige mængder frådsten, der sine steder 
udvendig og i hele det indre optræder som smukt tildannede kvadre (fig. 4 a). 
I tårnrummet løber — undtagen op ad skibets vestgavl — et 15—20 cm bredt, 
sokkellignende, retkantet fremspring ca. 40 cm over det oprindelige gulvlag10; 
også udvendig findes et sådant fremspring, ca. 15 cm bredt og i niveau med 
jordsmonnet. Tårnet hviler på en 60—80 cm høj syld af kampesten. Samhø
rende med tårnet er i dets indre opført en frådstenshvælving, hvoraf kun er be
varet de særdeles omhyggeligt udformede, nedre partier af skjoldbuer og gra
ter (fig. 4 b); de mange kileformede frådstenskvadre, der er fundet, viser, at 
grathvælvingen var af ca. 40 cm.s tykkelse. I vestgavlen er en lige gennem- 
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H.Stiesdal 1075Fig. 3. Eskilsø. Klosterkirkens ruin, set fra øst.

løbende døråbning11, og østligt i sydmuren ses indvendig nederste del af en 
34 cm dyb, smiget niche, der er sat bl.a. med tegl og vistnok er sekundær. I 
tårnets gulv hæver tre sekundære fundamenter af kampe- og munkesten sig 
10—15 cm over det oprindelige gulvlag — deres funktion kendes ikke (fig. 2).

Sydligt i skibets vestgavl er brudt en ca. 85 cm bred, retvinklet døråbning; 
at dømme efter pudsspor er døren etableret noget senere end tårnets opførelse. 
Hele skibets sydmur, der er den ringest bevarede del af bygningen, synes på 
et tidspunkt at være omsat, og muligvis i forbindelse hermed er der umiddel
bart vest for triumf muren anbragt en ca. 105 cm bred dør, hvis vestre karm 
af kridtsten smiger let indad og har rundt hjørne indvendig. Formodentlig i 
senmiddelalderen er triumfbuen blevet tilmuret med rå og kløvet kamp med 
enkelte teglstumper indtrykket i fugerne.
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Fig. 4 a—b. Eskilsø. a. Parti af tårnets nordfaçade (p. 2636). b. Tårnets indvendige nordvesthjørne
(p. 2636).

Ved en oprensning 1975, hvor man i fylden omkring ruinen konstaterede en 
mængde teglbrokker, blev også fundet to middelalderlige *formsten, der må 
have været anvendt i false omkring muråbninger (fig. 5 b, c), samt eftermid- 
delalderlige *vingetegl (fig. 5 a).

Om bygningens skæbne fra middelalderen til nyere tid vides næsten intet12, 
men både den nævnte tilmuring af triumfbuen og tilstedeværelsen af funda
mentet af en bageovn nordligt i apsis tyder på, at dele af bygningen har tjent 
til verdsligt brug13. Af indberetninger fra begyndelsen af 1800-tallet fremgår, 
at ruinens tilstand dengang ikke var meget forskellig fra den nuværende, kun 
skal tårnet have stået noget højere og muligvis have haft sin hvælving få år 
tidligere14.

Kirkens nuværende tilstand præges af i århundreder at have været udsat for 
vejrliget og vegetationens nedbrydende kræfter, og den trues fortsat af disse; 
dog er det en arkæologisk gunstig omstændighed, at ruinen hidtil er helt ure- 
staureret.

I NM. opbevares et *vievandskar, der må formodes at have hørt til kirken. 
Det er plumpt udhugget, ca. 23 cm i ydre diameter og ca. 15 cm dybt, med 
en bred, fremstående tap på de to sider og indridsninger imellem disse15.



ESKILSØ †KLOSTERKIRKE 2639

K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R

Kgl. Bibl. NyKglSaml. 368b 2°. En samling af forskellige stykker til Danmarks to
pografi. Heri usign. plan og beskrivelse 1824.

Nationalmuseet. Indberetning af B. Thorlacius 1808. Usign. og udat. afskrift m. suppl. 
af beskrivelsen i Kgl. Bibl., denne desuden i afskrift ved H. Billeskov Jansen 1937 i brev 
til C. M. Smidt. Henry Petersen 1873—74. Hans Stiesdal 1975 (udgravning i tårnrum).
— Beskrivelse ved Henrik Jacobsen 1976.

Tegninger i NM. Kort over parti af Eskilsø med ruinen 1794, plan af H. B. Storck 
1864, plan og skitse af J. B. Loffler 1873, målsat skitse af pille af C. Christensen 1925, 
plan og snit af C. Christensen 1928, snit af murværk ved J. Hertz 1975.

1 S.R. D. VI, 132. 2 Lunde Domkapitels Gavebøger, ed. C. Weeke, 1884—89, p. 91. 
3 DiplDan., DaRigBr. 1. rk. II nr. 164. 4 S.R.D. VI, 132, Vitæ Sanctorum Danorum, 
cd. M. Cl. Gertz, 1908—12, p. 319, 321, 370, H. Olrik: Danske Helgeners Levned, 1893 
—94, p. 212ff. 5 S.R.D. VI, 134ff., Olrik p. 228. 6 DiplDan., DaRigBr. 1. rk. II nr. 
165. 7 Ibid. 3. rk. I nr. 27, 28. 8 Kronens Skoder I, 73. 9 Vedr. de til kirken hø- 
rende klosterbygninger kan intet siges. Måske tor man antage, at de har haft deres 
plads syd for kirken, på baggrund af den sekundære syddør med rester af brolægning 
(fig. 2), samt nogle i 1871 påtrufne, mindre fundamenter af tegl ca. 25 m syd for kirken 
(indb. af 1873—74). 10 Om gulvforhold: se indb. 1975. 11 Nederst i nordre vange 
findes på østsiden en lodret, kileformet grube, 10—15 cm bred og dyb, og i begge van
ger sidder en vandret rille 60—70 cm over gulvlaget. 12 1665 omtales, at Hans von 
Møllengraf på Eskilsø sælger 1500 tagsten til Gerlev kirke (jfr. p. 2537 note 29), dog 
vides ikke, om stenene kom fra kirken. 13 Ligeledes indberetter Henry Petersen, at 
tårnrummet i 1830’rne benyttedes som fåresti. 14 Flere af disse indb. omtaler tvivl
somme, lokale udsagn om tidligere eksistens af murstenshvælv. Henry Petersen omta
ler en skillevæg imellem apsis og kor — det må udfra undersøgelse af bygningen afvises.
15 Inv. nr. 14493. 16 Kirkehist. Saml. 4. rk. I, 789.

Fig. 5 a—c. Eskilsø. a. *Vingetegl. b—c. *Formsten (p. 2638). 1:10. Målt af Henrik Jacobsen 1976.


