Sødrup og Oldrup 1:10000. Opmålt og inddelt af Ernst Wesenberg 1801-02, prøvet af Ludvig Boesen 1818 og
antaget af P. L. Krebs. Kopieret af C. Svane 1862. - Map of the village.

OLDRUP †KIRKE
HUNDSLUND SOGN

Kirken nævnes i forbindelse med landehjælpen 1524261 og atter 1529, da den afleverede en klokke, som
med al jernfang, dvs. ophænget, vejede halvandet
skippund.2 Oldrup sogn eksisterede 15443 og omtales 15794 som anneks til Hundslund. Endnu 16615
havde præsten indtægter af annekspræstegården i
Oldrup.

I det højtliggende terræn, der i dag udgør den
nordlige del af Hundslund sogn, har Oldrup
kirke rejst sig på toppen af en vældig bakke. Fra
stedet er der en storslået udsigt, navnlig mod
øst og syd, hvor man over Århusbugten skimter Samsø og hen over Horsens fjord kigger
langt ind i Bjerre herred. I sin tid må kirkebygningen have været synlig viden om.
Kirken, som allerede Pontoppidan omtaler6
som »forlængst afbrudt«, har ligget omkring
en halv kilometer vestsydvest for landsbyen
Oldrup, på en lokalitet der i ældre tid oftest

benævnes Sødrup mark.7 Ifølge matrikelkortet
var kirkegårdens udstrækning kendelig endnu
omkring år 1800, og i begyndelsen af dette århundrede eksisterede der levn af bygningen.8
De sidste rester af kirken var vistnok to parallelle mure, som havde en indbyrdes afstand af
ca. seks meter og uden nærmere undersøgelse
fjernedes 1903.9 Hvis disse mure har tilhørt skibet, har kirken været en af stiftets små (jfr.
f.eks. Randlev, s. 2464). Foruden store marksten (sylden?) er på stedet fundet kvadre og
brokker af munkesten.
Med sognepræsten som formand foranledigede et lokalt udvalg, at kirkens beliggenhed
1935 markeredes10 med et granitkors, hvorpå
med versaler er skrevet: »Her stod Oldrup kirke« og på soklen, opbygget af marksten og et
par granitkvadre, er der på en af de sidstnævnte
oplyst: »Til c. 1670«.
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