
I sommeren før første verdenskrigs udbrud 1914 
overvejede man at opføre en kirke med egen kir-
kegård mellem Boring og Rask Mølle.
 To sæt tegninger ved arkitekt Viggo Norn 1914, 
nu i Horsens Museum,1 viser, at kirken skulle lig-
ge på en bakke øst for den gamle landevej mel-
lem Uldum og Rask Mølle, lidt nord for det sted, 
hvor vejen drejer fra til Boring.2 Tegningerne be-
står dels af et rentegnet ‘Forslag til en kirke i Bo-
ring’ (fig. 1, 2 og 4), signeret og dateret ‘V. Norn, 
Horsens den 3. juli 1914’, dels en blyantsskitse 
(fig. 3) til en alternativ bygning (en korskirke).
 Det rentegnede forslag (fig. 1, 2 og 4) viser et 
langhus med et lille polygonalt afsluttet kor i øst 
og et tårn i vest med stejlt pyramidespir. Kirken 
var i alt 25 m lang og orienteret med tårn og ho-

vedindgang ud mod vejen. Den var tænkt som en 
teglstensbygning på en sokkel af kløvede sten og 
med tegltag. Der var stræbepiller ved det tredelt 
afsluttede kor, som havde afvalmet tag, mens ski-
bets østgavl var accentueret med en muret kam. 
Åbningerne var falsede og fladbuede, og døren 
anbragt under et spids spejl. Der var fladt træloft 
i skibet og hvælv i koret.
 Det alternative skitseforslag (fig. 3) viser en kir-
ke af samme størrelse, men udformet som en 
hvælvet korskirke med kamtakkede gavle, et lille 
kor i øst og et traditionelt, østdansk, gotisk tårn 
i vest med sadeltag. Forslaget har store ligheder 
med kirken i Lønne (jfr. DK. Ribe, s. 1275f.), som 
blev opført af arkitekt J. Magdahl Nielsen 1904 
og samme år publiceret i Architekten.3
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Fig. 1. Forslag til kirke ved Boring ved Viggo Norn, 1914. Tegning i Horsens Museum. 1:300. – Proposal 
for a church at Boring by the architect Viggo Norn, 1914.
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Fig. 2. Forslag til kirke ved Boring ved 
Viggo Norn, 1914. Tegning i Horsens 
Museum. 1:300. – Proposal for a church at 
Boring by the architect Viggo Norn, 1914.
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Fig. 3. Alternativt forslag til kirke ved Boring 
ved Viggo Norn,1914. Skitse i Horsens Mu-Skitse i Horsens Mu-
seum. 1:300. – Alternative proposal for a church 
at Boring by the architect Viggo Norn, 1914.
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Redaktion (2002) ved Niels Jørgen Poulsen.

1 Horsens Museum. Tegninger nr. 10A.
2 Projektet til en ny kirke nær Boring har tilsynela-
dende ikke afsat sig øvrige spor. Det er formodentlig 
blevet skrinlagt på grund af verdenskrigen.

3 J. Magdahl Nielsen: Lønne Kirke, Architekten VII, 
1904, s. 53-57. – Mht. til den skitserede kirkes indre 
sml. også kirkerne på Reersø (DK. Holbæk, s. 1293f.), 
opført 1903-04 af arkitekt Søren Lemche efter tegnin-
ger af Valdemar Koch (†1902), og i Vester Løve (DK. 
Holbæk, s. 1149f.), opført 1911-12 af Søren Lemche.

Fig. 4. Forslag til kirke ved Boring ved Viggo Norn, 1914. Situa-
tionsplan i Horsens Museum. – Proposal for a church at Boring by the 
architect Viggo Norn, 1914.


