
NYBY †KIRKE 
S K A N D E R U P S O G N 

Fig. 1. Området ved Mallinggård i Skanderup sogn 
1:10000. Opmålt 1804 af  Christen Slebsagger. Kortet 
indbefatter  mindre dele af  jordene under Skander-
borg ladegård (1804) og Gram by (1816). Kopieret 
1987 af  Jørgen Wichmann. Kirkens beliggenhed er 
markeret med en stjerne (*). - Map  of  the village,  * 
marks  the site of  the demolished  church. 

Ved vejarbejder, der foregik  på arealer øst for  Skan-
derborg sø som forberedelse  til bebyggelsen Høj van-
gen, stødte man 1974 på rester af  en indtil da ukendt 
kirkebygning.1 Som følge  af  fundet  ændredes bypla-
nen, hvorved kirketomten kunne bevares som et 
grønt område, og den undersøgelse, som National-
museet samme sommer foretog  på stedet, havde kun 
en foreløbig  karakter.2 Ikke uden sandsynlighed er 
lokaliteten identificeret  med landsbyen Nyby, der 
blev nedbrudt ved midten af  1500rne ved etablering af 
Skanderborg slots ladegårde.3 Kirken nævnes hver-
ken i regnskabet over kirkernes landehjælp 1524 eller i 
listen over afleverede  klokker 1528-294 og er da an-
tagelig nedrevet før  denne tid. 

På arealet nord for  kirketomten anlægges fra  1986 
efter  tegning af  landskabsarkitekten Ida Vestergård en 
annekskirkegård for  Skanderborg. 

Kirken har været rejst på en jævnt rundet bakke-
knold på toppen af  det højtliggende terræn på 
østsiden af  Skanderborg sø, hvorfor  den i sin tid 
må have været synlig viden om. Den har be-
fundet  sig omtrent midtvejs mellem Stilling og 
Skanderup, nærmest sidstnævnte. Mere lokalt 
ligger kirkeruinen på sydsiden af  Mallinggårds-
vej, ca. 300 meter syd for  Mallinggård, der ind-
til 1777 hed Østre ladegård. 5 

Af  kirkegårdens grænser er ingen spor kon-
stateret, men ved udgravningen 1974 så man syd 
og vest for  kirken adskillige grave, hvoraf  de 
fleste  var svagt trapezformede  barnegrave med 
afrundede  ender; ingen blev nærmere under-
søgt. 
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Kirken har bestået af  kor og skib og i alt været 
20,5 m lang. Skibets udvendige bredde har væ-
ret 8,5 m, korets 7, dvs. størrelsen har stort set 
svaret til f.eks.  nabokirken i Stilling (s. 2948). På 
en markstenssyld har den været rejst af  frådsten, 
ligesom adskillige kirker i omegnen (jfr.  f.eks. 

Skanderup, s. 2884 og Fruering, s. 2978), men af 
murværket var kun rester af  det nederste skifte 
bevaret i korets østgavl. En iøjnefaldende  æn-
dring i funderingens  stenstørrelse i skibets syd-
side, omkring tre meter vest for  triumfmuren, 
lader antage, at et byggestop er indtruffet  under 
opførelsen. 

Ved sonderingerne fandtes  intet tegl, og man 
stødte ikke på levn af  gulvlag eller bygnings-
enkeltheder.6 

Orienteringen afviger  godt 10° mod syd. 
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Fig. 3. Plan 1:300. Tegnet 1988 af  KdeFL efter  udgravningsplan ved Morten Aaman Sørensen 1974 i NM 2. afd.  -
Ground-plan. 

Fig. 2. Sydsidens fundering  under frilæggelse,  set fra 
øst. Morten Aaman Sørensen fot.  1974. - The  founda-
tion of  the south side  of  the church, seen from  the east during 
excavation. The  church was demolished  already  in medie-
val times. 


