
 

Danmarks Kirker, Århus

Boring by syd for den befæstede †stormandsgård 
Boringholm1 havde i middelalderen sin egen kir-
ke, der blev nedlagt en tid efter reformationen. 
De skriftlige oplysninger om kirken og sognet, 
der senere blev delt mellem Hvirring og Horn-
borg, er sparsomme og sene. Kirken nævnes før-
ste gang 1524, da den ydede det beskedne beløb 
af 8 mk. til den ekstraskat, som Frederik I pålagde 
landets kirker.2 Ved klokkeskatten 1528-29 måtte 
kirken afgive én af sine klokker (se ndf.). Efter 
reformationen udgjorde sognet endnu en tid en 
del af det store pastorat, der med Hvirring som 
hovedsogn omfattede det meste af Nim herred.3 

BORING †KIRKE
HVIRRING SOGN

Nedlæggelsen synes at være sket under sogne-
præst Peder Lauridsen (†1566),4 og kirken omta-
les da også 1548 som ‘den øde kirke ved Navlha-
le’ (dvs. Rask Mølle).5 Hundrede år senere (her-
redsbogen 1661) huskede man det dog sådan, at 
sognet først skulle være nedlagt i sognepræst Pe-
der Jensen Borups tid (1566-1603), da den ene 
halvdel blev lagt til Hvirring og den anden til 
Hornborg.6

 †Kirkebygningen har stået på den såkaldte Kir-
kebakke umiddelbart syd for Boring by (jfr. ma-
trikelkortet 1790, fig. 2). Den fredede banke7 (fig. 
1), der ikke er nærmere undersøgt, fremtræder i 

Fig. 1. Kirkebakken i Boring set fra nord. Niels Jørgen Poulsen fot. 2002. – The church hill in Boring seen from the 
north.
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dag som en kuplet høj, ca. 60×30 m og med så 
stejle sider, at man må spørge sig, om den ikke til 
dels er menneskeskabt.8 Af tomten, der ligger helt 
i græs, anes i grønsværen kun konturerne af byg-
ningen, der har været orienteret øst-vest, og det 
kan ikke uden en arkæologisk udgravning afgø-
res, om den (som foreslået i Trap: Danmark) har 
haft romansk plantype. En mergelgrav i bankens 
sydlige (og vestlige?) del har muligvis opslugt de-
le af bygningen.
 En tradition, optegnet i 1700rne,9 vil vide, at 
kirken skal være nedbrudt af Claus Glambek til 
Rask (†1591), der af stenene lod bygge hvælvin-
ger i Hvirring kirke (jfr. også sagnet s. 5226). 
Overleveringen kan meget vel være rigtig, for så 
vidt som Glambek 1589 lod udføre en del arbej-
der i Hvirring, men hvælvstenene er dog næppe 
hentet i Boring (jfr. s. 5236). Der var i 1700rne 
endnu ‘kendetegn’ af den nedbrudte kirke på ste-
det.9

 Sagn. Den gamle Skanderborg-Ribe-vej, ‘Val-
demars vej’, gik over ‘Kapelbank’ ved Boring kir-
ke. De vejfarende søgte gerne ind i kirken, for 
at bede deres helgen hjælpe dem videre over Ul-
dum kær, ‘Gudenkær’, hvor vejen dengang var 
ufremkommelig.10

 En mindesten på kirkebakken bærer indskriften 
»Her laa Boring Kirke til Aar 1536. Fredet 1949«. 
Banken var tidligere beplantet med asketræer, og 

beskrives 1975 som ‘en af Danmarks smukkeste 
kirketomter’.11

 †Inventar. En †klokke, der med jernfang vejede 
2 skippd., blev som nævnt inddraget ved klok-
keskatten 1528-29.12 Afgivelsen af en klokke må 
indicere, at kirken hidtil havde haft i det mindste 
to klokker.13

 Kirkens ‘lysestager’ skal efter traditionen være i 
privateje på egnen,10 men et fotografi af den på-
gældende stage (i NM) viser, at den er langt se-
nere end kirken.14

Fig. 2. Matrikelkort af Boring by 1:10.000. Opmålt 
af Wesenberg 1790, rettelser medtaget til 1860. Teg-
net af Birgitte Andreasen. Kirketomten, syd for byen, 
er angivet med ×. – Land registry map of Boring. Sur�Sur�
veyed in 1790, corrections added until 1860. The †church 
is marked by ×.
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