
ILLERUP †KIRKE 
DOVER SOGN 

Kirken var viet Crispinus  og Crispinianus. 1 Sognet 
nævnes første  gang 13172, kirken 1524,3 da den ydede 
10 mark i landehjælpen. 15734 omtales sognet, men 
samme år5 hedder det også, at Illerup ligger i Dover 
sogn. 16231 nævnes kirken som nedbrudt. 

Den forsvundne  kirke har haft  en dominerende 
beliggenhed, knejsende på en bakketop i høj-
landet oven for  Ilsø og Ødemose i sidedalen 
nord for  Illerup ådal. Fra stedet er der en eks-
traordinær udsigt, navnlig mod syd over Mossø 
til Ejer Bavnehøj. Illerup å må i sin tid have 
dannet grænse mellem Illerup og Skanderup 
sogne, ligesom vandløbet i dag udgør Dover 
sogns sydskel. Landevejen nordpå fra  Skander-
borg gik tidligere gennem landsbyen. 

Ved undersøgelser, som Skanderborg mu-
seum foretog  1946 og 1985, har man kunnet 

1 Præsteindb. til Ole Worm, s. 56, jfr.  DaAtlas, s. 197. 
De to helgener var brødre og beskyttere for  skoma-
gere og andre håndværkere i læderbranchen. Dyrkel-
sen af  disse helgener synes lidet udbredt her i landet. 
2 DiplDan. 2. rk. VII, nr. 529. 
3 DaMag. 4. rk. II, 41. 
4 KancBrevb. 16. jan. 1573. 
5 KancBrevb. 27. juni 1573. 
6 S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt. Årb-
ÅrhSt. XI, 1918, s. 124; Chr. Holtet: Skanderborg. 
Glimt fra  By og Egn. Skbg. 1956, s. 17-23: Sankt 

konstatere, at kirken lå i landsbyens sydside, 
men ruinens bevaringstilstand var så dårlig, at 
den kun afgav  beskedne oplysninger. Alle rester 
af  bygningens nordre del var i tidens løb fjernet 
ved grusgravning, mens de sparsomme levn af 
skibets sydmur blot tillod udgraverne at for-
mode en oprindelig længde på ca. 16 m. Tilsyne-
ladende har man fastslået  skibets sydvestre 
hjørne, mens der hverken er fundet  spor af  det 
sydøstre eller af  koret. I en afstand  af  knap fire 
meter fra  kirkens sydside konstateredes parallelt 
med dens hovedakse sylden af  en mur, der af 
udgraverne tolkedes som (den murede?) sydgavl 
af  et våbenhus, der i øvrigt har været letbygget 
af  træ eller bindingsværk.6 

På stedet er fundet  *frådsten  og *fragmenter 
af  tagtegl.7 

Crispinus' Kirke i Illerup, og s. 24-26: Lars Holtet: 
Skeletundersøgelser; H. Reinholdt: Kirken i Illerup. 
Skbg. museum årsskrift  XVII, 1985, s. 13-14, jfr.  Ar-
kæologiske udgravninger i Danmark 1985, 1986, 
s. 113; ØJyHjemst. 1986, s. 118. 

Det af  Chr. Heilskov: Hjelmslev Herred. Dover 
Sogn. ÅrbÅrhSt. XXVIII, 1935, s. 12-14, formodede 
nedrivningsår 1552 har ikke kunnet verificeres. 
7 Skbg. museum, inv. nr. 21/84 
Redaktion ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine Licht 
1989 

Illerup 1:10000. Opmålt 1817 af  S. Petersen, rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1981 af  Birgitte Andreasen. 
Kirkens beliggenhed markeret med stjerne. - Map  of  the village.  The  site of  the demolished,  medieval  church marked 
with an asterisk  (*). 


