
Hævningen i terrænet, hvorpå den forsvundne  kirke har ligget (t.v.), set fra  sydvest. Træer ved Krejbjerggård til 
højre. KdeFL fot.  1994. - Rise in the terrain  where the church once stood,  seen from  the south-west. 

KREJBJERG †KAPEL 
EJSTRUP SOGN 

Lokaliteten Krejbjerg er tidligst nævnt 1489,1 

men der kendes ingen middelalderlige hentyd-
ninger til en kirke. Første og eneste gang en så-
dan er omtalt i ældre tid er 1661,2 da Vrads her-
redsbog anfører,  at der i Ejstrup sogn findes 
grundvolden af  en kirke. Det var en dengang 
gammel mand, ejeren af  stedet, der havde be-
rettet, at hans oldefar  havde overpløjet området 
og tilsået det med byg; senere var afgrøden  ble-
vet ganske ødelagt af  »et stort vejr«, og siden 
havde man aldrig sået på arealet. 

Kirkepladsen, der i vore dage udpeges som 
toppen af  en bred, jævn bakke knap 100 m nord 

for  Krejbjerggård og godt 600 m øst for  Krej-
bjerg sø,3 er markeret med en sten, hvorpå er 
indhugget »Krejbjerg kirkeruin«. Bakken udgør 
det højeste punkt i det højtliggende område, der 
afgrænses  mod øst af  Holtum ås øvre løb og 
mod syd af  den snoede dal, som rummer Rør-
bæk sø og Kulsø og gennemstrømmes af  Skjern 
å. Dette vandløb har i århundreder dannet skel 
mellem Løver og Jelling sysler og dermed mel-
lem Århus og Ribe stifter. 

I dag er der ingen bygningslevn at få  øje på, 
men i en indberetning til Nationalmuseet 1877 
er noteret, at der fandtes  en »kirketomt tildels 
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Udsnit 1:10.000 af  kort over Krejbjerg og Lille Thorlund gårdes jorder, målt 1818 af  J. G. C. Tuxen, rettelser 
medtaget til 1863. Kopieret af  Anna Brinch Thorsen 1993. Kirkepladsen er markeret med en stjerne. - The 
probable site of  a medieval  church long since demolished  is marked  by an asterisk. 

opbrudt« med tilhugne granitkvadre og en en-
kelt smigsten fra  et v indue. 4 

Mens det meste af  færdslen  på den midtjyske 
alvej antages at have krydset Skjern å nær D y b -
dal øst for  Rørbæk sø, ret syd for  Nørre Snede, 

må man tænke sig, at en rute over Ejstrup eller 
en afstikker  har søgt et vestligere vadested, 5 og 
at man undervejs har haft  foranledning  til at 
rejse et kapel på den landskabeligt fremtrædende 
bakke. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 ÆldDaArkReg. II, 39. 
2 LA Vib. Århus bispearkiv (C 3. 1103). 
3 Tomten er indmålt i terrænet 1960 (kort i NM) i 
forbindelse  med fredlysning  ved deklaration af 
15. jan. 1963. 
4 Den forsvundne  kirke er medtaget i S. Elkjærs liste 

over Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt, i ÅrbÅrhSt. 
XI, 1918, s. 125. 
5Jfr.  H.Matthiessen: Hærvejen, 2. udg. 1934 og 
M. Lidegaard: Hærvejen langs Gudenåen, 1976. 
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