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 s. 4491, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes vedr. oprin
delig bemaling: if. resen (se ovf.) havde søn
nerne »rødeguul Haar«, mens det om Peder 
skrams sten anføres, at han havde gråt hår og 
skæg, mens elsebe Krabbes klæder og hue var 
malet sort, hovedlinet, samt det plisserede lin
ned i hals og ved ærmerne var hvidmalet, mens 
halskæder med medaljon var gyldent.
 s. 4491, h.sp. linje 24 f.o. tilføjes: if. resen (se 
ovf.) var de to gravsten over Peder skram og 
hans familie opstillet i sydkapellet op ad øst
væggen.
 s. 4494, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes: if. resen 
(se ovf.) oplyses Christen Pedersen Horsens 
†1683, 77 år gammel, i embedets 48. år og da 
han havde været provst i 37 år (sml. s. 4494 no
te 141).
 s. 4501, h.sp. linje 7 f.o. tilføjes: if. resen (se 
ovf.) fandtes i krypten to ‘ligsten’, som gengives 
i et træsnit (fig. 16), der i lighed med de øvrige, 
må bygge på tegninger leveret af kirkens præst, 
Christen Pedersen Horsens. if. illustrationen 
synes der snarere at være tale om forhøjninger 
til henstilling af kister. Den store, som fremtræ
der profileret, hævede sig ‘tre kvarter’ (d.e. 18 
tommer=ca. 47 cm) over gulvet, den lille kun 
‘1’ kvarter (6 tommer=ca. 16 cm); begge var 
orienteret østvest.
 s. 4511, note 135, 1776, læs: 1576.

Ovsted Kirke. Bd. 9, s. 4544, v.sp. linje 6 f.n., 
den højestliggende i landet, læs: en af de højest
liggende i landet.59

 s. 4550, h.sp. linje 3 f.n., det ældre skib.25, læs: 
det ældre skib.26

Tåning Kirke. Bd. 9, s. 4601, KAlKMAleri
er, læs: †KAlKMAlerier.
 s. 4608, h.sp. linje 5 f.o., mindetavle s. 4615, 
læs: mindetavle nr. 2, s. 4616.
 s. 4616, h.sp. linje 8 f.n., fordybet, ulæselig 
versalindskrift, læs: fordybet versalindskrift.
 s. 4620, v.sp. linje 3 f.n., Tyrstinge, læs: Tyr
sting.
 s. 4620, h.sp. linje 2 f.o. til krukke, læs: til 
urne.

Hylke Kirke. Bd. 9, s. 4655, h.sp. linje 2 f.o. Tel
sen, læs: felsen.
 s. 4656, fig. 40 Telsen, læs: felsen.

Vedslet Kirke. Bd. 9, s. 4685, h.sp. linje 15 f.n., 
(jfr. ndf., nr. 2), læs: (jfr. ndf., †nr. 2).
 s. 4690, h.sp. linje 6 f.n., oluf olufsen, læs: 
olvf olvfsen.
 s. 4697, note 3, ovennævnte Niels grøn, læs: 
jens grøn.
 s. 4693, h. sp. linje 2 f.o., gren, læs: olivengren.

Kattrup Kirke. s. 4712, v.sp. linje 3 f.n. 1978, 
læs: 1998.
  s. 4712, h.sp. lin 4 f.o. gylden skriveskrift, 
læs: gylden fraktur.
 s. 4716, v.sp. linje 3 f.o. s. H. Buhe, læs: s. H. 
Buhl.
 s. 4732, efter beskrivelsen af Kattrup Kirke 
tilføjes:

†KirKe i BorUP(?)

sydvestligt i sognet har der muligvis lig
get en romansk †kirke ved den forsvundne 
landsby Borup,60 hvis ejendomme nedlagdes 
i 1770’erne og herefter indgik i den af Hor
senskøbmanden jens overbye byggede store 
Borupgård. Ved vejarbejder 1926 på toppen af 
en bakkeholm sydøst for gården stødte man på 
bygningsrester, bl.a. en række granitkvadre og 
munkesten, som skønnedes at hidrøre fra den 
forsvundne landsby. senere samme år gennem
førtes ved arkitekt C. M. smidt, Nationalmuse
et, en arkæologisk undersøgelse, hvorved påvi
stes rester af en muret kælder til en større gård, 
antagelig fra 1500tallet og muligvis tilhørende 
‘bondekongen’ Niels grøn.61 Udgraveren på
viste i kælderen en del materiale (granitkvadre, 
munkesten, gulvfliser), som tilligemed tagtegl 
(nonnesten og vingetegl af ældre type) samt en 

fig. 16. østbirk. †Kistepodier i gravkrypt under syd
kapellet (s. 6371). efter resen 1684. – Østbirk. †Coffin 
stands in crypt below the south chapel.
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stump blåligt vinduesglas, fundet i og ved kæl
deren, bestemtes som værende genanvendt fra 
en nedrevet, middelalderlig bygning. At dette 
antagelig havde været en kirke, bestyrkedes ved 
påvisning af fire, romanske vinduesoverliggere 
samt en kragsten på den nærliggende Borup
gård. Af disse skænkede ejeren året efter *krag
stenen og den ene *vinduessten til Horsens 
Museum (HoM nr. 2206 og 2207), mens de 
andre forblev ved gården (fig. 17).
 i beskrivelsen af Kattrup Kirke (s. 4705) er 
sidstnævnte materiale henført hertil, men om
stændighederne udelukker ikke, at det omfat
tende middelalderlige bygningsmateriale, fun
det på samme sted, hidrører fra en romansk 
†kirke i landsbyen Borup, om end dens pla
cering ikke er påvist, ligesom den heller ikke 
omtales i skriftlige kilder.

Ørridslev Kirke. Bd. 9, s. 4742, h.sp. linje 2 f.n., 
jelling (Torrild hrd., Vejle a,), læs: jelling (Tør
rild hrd., Vejle amt).
 s. 4748, h.sp. linje 2 f.n., jens sigsgaard, læs: 
johs. siggaard.

 s. 4749, h.sp. linje 5. f.o., jens sigsgaard, læs: 
johs. siggaard.
 s. 4750, h.sp. linje 6 f.o., jens sigsgaard, læs: 
johs. siggaard.
 s. 4753, v.sp. linje 8 f.n. tilføjes: fade fra 1500
tallet (sml. Kattrup, s. 4717, fig. 21).
 s. 4757, v.sp. linje 10 f.n., gørtler M. P. iver
sen, læs: gørtler H. P. iversen.

Tolstrup Kirke. Bd. 9, s. 4777, h.sp. linje 5 f.o., 
Kundsen, læs: Knudsen.
 s. 4788, h.sp. linje 21 f.n., fladtrykte hænge
kugler, tilføjes: (jf. fig. 13).

Hansted Kirke. Bd. 9, s. 4844, fig. 19, skriftetav
le, læs: *skriftetavle. – Catechismal board, read: 
*Catechismal board. Tilføjes: i Horsens Museum.
 s. 4845, v.sp. linje 3 f.o., tilføjes: (HoM inv.
nr. 3607).

Vær Kirke. Bd. 9, s. 4884, v.sp. linje 4 f.o. tilføjes: 
en halvcirkulær sten af grålig granit (tværmål 
140 cm), som danner del af trin til våbenhu
set (sml. fig. 4) kan muligvis have været del af 
(†)fontepodium.62

Gangsted Kirke. Bd. 9, s. 4995, h.sp. linje 3 f.o., 
Bertel fædder (†1695), læs: Bertel fædder († 
før 1694).
 en klingpung i Horsens Museum (s. 6349) hid
rører muligvis fra kirken.

Søvind Kirke. Bd. 9, s. 5031, v.sp. 3. verselinje 
»Ach, den skildrer svagt de lyder«, læs: »Ach, 
den skildrer svagt de Dyder«.

Ås †Kirke. Bd. 9, s. 5039, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes: 
en *fontefod, der 1874 overførtes til Vær Kirke 
(s. 4883) fra serridslevgård, skal være opgravet 
på Tvingstrup Mark, ikke langt fra den ned
brudte †kirke.

Tamdrup Kirke. Bd. 9, s. 5127, h. sp. fig. 95 og 
96 bytter plads.

Nim Kirke. Bd. 9, s. 5195, v.sp., linje 22 f.n., 
(det venstre med kranium), læs: (den højre med 
kranie).

Underup Kirke. Bd. 9, s. 5214, v.sp. linje 5 f.n., 
altertavens, læs: altertavlens.
 s. 5219, v.sp. linje 6 f.n., D. A. jensen, læs: A. 
D. jensen.
 s. 5223, fig. 27, Chr. Axel jensen fot. 1912, 
læs: Annelise olesen fot. 1974.
 s. 5240, h.sp. linje 2, Walter, læs: Walther.

fig. 17. Borupgård. *romansk vinduesoverligger af 
granit muligvis fra †Borup Kirke (s. 6371). foto An
ders Horsbøl Nielsen 1998. – Borupgård. *Romanesque 
window lintel of granite, possibly from †Borup Church.


