Hørup Kirke.
Hørup kirke ligger højt med udsigt til Augustenborg
og over Alssund til Dybbøl.
Højdedraget, som kirken ligger på, stiger op helt
nede fra Høruphav.
Et sagn fortæller, hvorfor kirken ligger, hvor den
ligger, og hvorfor landsbyen bærer navnet Hørup.
Da kirken skulle bygges, begyndte man først længere nede ad bakkedraget og nærmere vandet. Men
hver gang fundamentet var lagt, fandt man det morgenen efter splittet ad og en røst inde fra højen
råbte: ”Højere op! Højere op!”
Sådan gik det to gange, indtil kirken, tredje gang man lagde grunden, blev lagt der, hvor den nu
ligger.
Kirken er først bygget af kampesten og i romansk stil, nok omkring 1250, men er allerede omkring
1275-1325 forlænget mod vest med byggeri i munkesten i unggotisk stil.
Ved forlængelsen blev de oprindelige døre muret til og to nye – mandsdør mod syd og kvindedør
mod nord – opført. Som man kan se, er disse i gotisk stil: de har spidsbue i stedet for den romanske
rundbue. Spidsen er nu ikke særlig markeret.
På kirkens nordmur er indmuret den døroverligger – tympanon – i granit, som formentlig har prydet
den romanske norddør. Tympanonen er i granit med relief af et menneskehoved mellem to løver.
Den gotiske kvindedør er nu tilmuret, mens mandsdøren på sydsiden stadig er i brug.
I begyndelsen af 1400tallet blev kirkens kor forlænget med to fag med krydshvælv. Tagrytteren er
muligvis bygget samtidig med korforlængelsen.
Våbenhuset er sengotisk, dvs. fra begyndelsen af 1500tallet. Sakristiet på kirkens nordside er i sin
nuværende form fra 1840, men har erstattet en tidligere tilbygning, hvilket ses af, at døren fra koret
ind til sakristiet er af ældre dato.
På taget af korets sydside ses en tagkvist med indsat ur. Den er fra
1784, da et barnløst ægtepar, Chresten Jørgensen og Karen
Chrestensdatter i Mjang, efterlod en del af deres formue til kirken.
Da hertugen af Augustenborg i 1848 flygtede fra Als, overgik patronatsretten til kronen. Kirken blev da brugt som krudtmagasin
under treårskrigen og trængte af gode grunde til istandsættelse efter
krigen. Ved denne istandsættelse blev de oprindelige vinduer erstattet af de nuværende store vinduer mod syd.
Kirken menes at være indviet til Sankt Jørgen. På Sønderborg slot
ses en middelalderlig træfigur af Sankt Jørgen til hest, som har stået
i Hørup kirke.
Syd for kirken står et klokketårn i træ. Klokketårnets bærende træværk, kongen, er dateret 1689, men dele af træværket er ældre.
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Tekst og billeder Hørup Kirke er udarbejdet i 2010 -2011 af:
Agnete Raahauge, Else Kryhlmand, Ulla Jürgensen, Anette Nielsen, Birgit Iversen
Kilder
Danmarks Kirker udgivet af nationalmuseet
De Danske Kirker Gads Forlag
Chr. Knudsen: Samlede efterretninger til en beskrivelse af Hørup sogn.
Artikler om Hørup Kirke skrevet af Anna Kirstine Nielsen i Lokalhistorisk årsskrift
Oplysninger fra lokale beboere i sognet samt oplysninger fra pastor emeritus Mogens K. Hvalsøe,
der var præst i Hørup i 38 år fra 1966 - 2004.
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Koret
Alteret
Alterbordet er muret. Det blev omsat i 1851 og dækket af paneler i
1939, da alteret gennemgik en restaurering.
I 1772 blev der købt sort fløjl til
alterklæde sammen med sølvtresser,
kniplinger og sølvplade med
kongens navn.
Kun 2 år senere var der indbrud, og
de stjålne sølvtresser blev erstattet
af silkesnore. Pladen blev også stjålet.
I 1852 fik man rødt alterklæde.

Til alteret har kirken i dag 2 alterduge.
Den ene alterdug er broderet af Cathrine Iversen, Paradisgård. Det broderede motiv er skiftevis fisk og symbolet IHS.
Dette symbol ses også malet på selve alteret.
Fisk, fordi forbogstaverne i det græske ord for fisk også er
forbogstaverne i trosbekendelsen: Jesus Kristus – Guds Søn –
Frelseren.
IHS står for Iesus Hominum Salvator latin for: Jesus Menneskenes Frelser.

Den anden nuværende alterdug er
broderet af Anna Speggers, Mjang.
Den er broderet med guldkors og druer.
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Altertavlen.
Altertavlen er sammensat af stykker fra forskellige tider. For at begynde med de yngste
stykker:
Ærkeenglen i toppen, basunenglene langs
siderne samt arkantus-siderne er skåret i
1738 af billedskærer Claus Evertsen, mens
Hans Ebbesen har malet opstandelsesbilledet
i topfeltet.
Arkantusbaldakinen over apostelfigurerne er
fra ca. 1694. Predellaen med billede af den
sidste nadver er fra 1688, et arbejde bestilt af
provst Johs.Krag.
Dette billede erstattede den oprindelige predella fra ca.1500, som nu hænger på den nederste del af skibets sydvæg under pulpituret.
(Se beskrivelse af denne på side 20)

Altertavlens ”skab” er 12 udskårne apostelfigurer fra ca.1425. Apostlene er, fra nord mod syd: Jakob den Ældre, Bartholomæus, Peter, unavngiven apostel, Johannes, Paulus. Unavngiven apostel,
Matthias, Jakob den yngre, Filip, Simon og Matthæus. Mange af apostlene er genkendelige på det
instrument, de blev slået ihjel med.
Apostlene, som oprindelig har været del af en større gruppe, er skåret efter samme forlæg som tilsvarende apostelfigurer i nord- og sydslevigske kirker bl.a. Bevtoft og Oksbøl.
Kristusfiguren i midten er skåret af Claus Evertsen i 1738.
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Altersølvet
Kirken råder over et forholdsvis nyt sæt
altersølv, som ses her til venstre. Sættet er
anskaffet i 1974. Til hverdag er det gemt
væk i et tyverisikret skab.
Det samme gælder gammelt altersølv, der
er brugt gennem tiderne.

Ved høstgudstjenesten i 2006 blev to sæt nye hørlærredsservietter til alterkalken og alterdisken taget i
brug.
Servietterne, som har fine kniplingsborter, er fremstillet af Lisbeth Nielsen Hørup og Lisbeth Bonefeld
Høruphav.

På foden af kalken herunder er indgraveret følgende årstal:
Bekostning 1599
Repareret 1773
Dette sæt altersølv er tysk fabriksarbejde i uædelt
metal.
Det bruges ikke længere, men opbevares i et tyverisikret skab.

Alterkalk dateret 1599

Alterbæger der er i brug i dag.
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Alterlysestagerne.
I Hørup Kirke findes 2 alterlysestager.
De er 50 cm høje, og de er tidsfæstet til at være sengotiske fra o. 1575.
De står på tre meget store, siddende løver med lokket manke, næsten som flettet.
Lysestagerne har kirken fået af Augustenborg hertugen.

Alterlysestagerne står fremme på alteret ved alle kirkelige handlinger i Hørup Kirke.
Til hverdag er de gemt væk i et tyverisikret skab.
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Brudestolene
I koret står 2 brudestole.
De er fra 1984. De første, der sad på dem, var guldbrudeparret Anna Cathrine og Hans Schmidt fra
Lambjerg, der fejrede guldbryllup den 27.11.1984.
Ved bryllup, sølvbryllup og guldbryllup placeres stolene foran knæfaldet, så brudeparret sidder med
ansigterne mod alteret.

Stolene blev lavet af lokale håndværkere - snedker Hans Sørensen og maler Henning Paulsen.

Anne Katrine og Hans Schmidt fotograferet sammen med Hans Sørensen th. og
Henning Paulsen tv.

Hans Sørensen og dennes hustru ligger begravet
vest for kirken. Gravstedet vedligeholdes af kirken.

Guldbrudeparret sammen med pastor Mogens K. Hvalsøe, der sammen med daværende menighedsråd fik
fremstillet stolene efter forbillede fra Oksbøl Kirke.
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Døbefonten
Nyt dåbsfad.
Døbefonten, som står i venstre side af koret, er en romansk, granit font.
Den formodes at være fra omkring 1270.
Både selve fonten og foden har udhuggede mønstre.
Især lægger man mærke til, at tovudsmykningen findes både på kummen og foden.

I 2004 blev der anskaffet et nyt dåbsfad og kande. Sættet er udført af guldsmed Andreas Exner i et meget enkelt
design. Den 9. maj 2004 blev det taget
i brug.
Midlerne til dåbsfad og kande er skænket af A. P. Møllers Fond.
Pris 150.000 kr.
Det første barn, der er døbt i dette
dåbsfad er Sara Hedegaard Bertelsen
Dåbsfadet blev samme dag båret ind af
2 konfirmander. Malene Jørgensen
bærer dåbskanden, og Cathrine Charlotte Herting bærer dåbsfadet.
Det gamle dåbsfad, der er nederlandsk og stammer fra o. 1650, kan ses i et skab i våbenhuset sammen med en dåbskande af messing fra 1825. Fadet er udsmykket med jagtscene i bunden. Jæger,
hunde, vildsvin, enhjørning, hjort og bjørn samt bølgeranke langs kanten.
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Vaser
I kirken findes i koret 2 gulvvaser, lavet af keramiker Hilde List-Jensen, Stenholt. De er blå, og
glædens og sorgens tårer løber ned ad dem. Vaserne er taget i brug oktober 1989.

Vaserne til alterbordet er nye. De blev taget i brug 1. søndag i advent 2005. De er kugleformede og
så små, at de ikke skjuler alterbilledet. De 4 vaser er en gave fra keramiker Louise Bøttern, Høruphav.
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Piscina
Bag alteret i korets østvæg findes en piscina.
Tidligere hældte man dåbsvandet ud i østvæggen; så kunne det sive ned i de knoglerester, man
uvægerligt fra tid til anden fandt ved gravning; de blev traditionelt begravet ved kirkens ydermur
mod øst.

Bag alteret findes et lille vægskab indmuret i
østvæggen.
Vægskabet er fra gotisk tid og har siden 1692 været anvendt til opbevaring af altersølvet
I dag er skabet tomt for inventar, da det har vist sig, at det uisolerede, tillukkede skab bliver fugtigt.

På østvæggen findes desuden en høj smal
rektangulær niche, der grænser helt op til
kalkmaleriet. Nichen har sandsynligvis
været lukket med en låge, og rummet er
brugt til opbevaring af fx lys.
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Præstetavle

Præstetavlerne i Hørup kirke:
Kirken har to tavler over sognets præster. Tavlerne opregner ikke blot præsterne fra efter reformationen, men går tilbage til den første præst i sognet, provst Mads, som døde i 1391.
Den ældste tavle er kalkmalet direkte på nordvæggen i koret, over døren til sakristiet.
Det var pastor magister Jørgen Olufsen, der lod præsterne optegne i 1604. Siden er rækken videreført til ca. 1920, da der ikke var mere plads.

Om den sidst anførte katolske præst, Hr. Peder Hvid, fortælles, at han endte sit liv i galgen i Flensborg, fordi han stak af med kalk og disk og en fisk af purt guld, kaldet ”Vor frues fisk.”
Han blev pågrebet i Flensborg.
Da han stod i galgen, så han nogle af sine tidligere sognebørn og bad dem bede for ham, hvortil de
svarede: ”For silde, Herre! For silde!”
På et tidspunkt er den kalkmalede tavle blevet dækket af en trætavle med plads til flere præster.
Denne blev i 1939 flyttet, så den gamle tavle igen var synlig. Trætavlen hænger nu i våbenhuset.
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Portræt af Otto Franck
Portrættet af hr. Otto Franck hænger på nordvæggen i koret, bag døbefonten.
På portrættet står: ”Hr. Otto Franck, født i Assens 1702, præst under 4 konger i 37 år, døde 1767.”
Desuden står der: ”Opere fidus, onere felix.” ( Tro mod sit arbejde, lykkelig ved sin byrde.) samt”
1.Tim.4 w 7A”.
Beretningen om, hvordan hr. Franck blev præst i Hørup er bemærkelsesværdig: I begyndelsen af
1730 var en teologisk kandidat blevet kaldet til Hørup, men han døde, før han nåede at blive indsat i
embedet. Han var forlovet med en kammerpige på Københavns slot, Lucia Hedvig.
Kong Frederik den 4. må have haft ondt af kammerpigen, for han lovede hende, at hun måtte vælge
Hørup eller et andet præstekald på Als, hvis hun kunne finde en præstemand, der ville gifte sig med
hende.
Hun valgte at holde fast ved Hørup på
grund af sognets landskabelige yndigheder; dertil valgte hun den smukkeste
teologiske student i København. Det
var Otto Franck, som skyndte sig at
gøre sit studium færdigt, så han kunne
indsættes i Hørup sognekald i efteråret
1730.
Hr. Franck var en mild og godmodig
mand, men fru Lucia Hedvig derimod
var heftig og skrap og ofte lod hun
ham høre, at kaldet var hendes, og at
han kun havde det af hendes nåde. Når
hun ikke fik sin vilje, låste hun sig inde
på sit kammer og nægtede at komme
ud. Så tog hr. Franck ned til forpagtersken på Maibølgård, madam Boisen,
og fik hende til at tale godt for præstekonen.
Hr. Franck blev efterfulgt i kaldet af sin svigersøn H.G.Brolund, som var en anderledes stejl og
handlekraftig mand end hr. Franck. Da hans svigermor Lucia Hedvig nægtede at flytte op på enkesædet i Kirke Hørup, fordi hun betragtede præstegården som sin, satte Brolund enkesædet godt i
stand og inviterede svigermoderen ud på en køretur. Hun blev kørt til enkesædet og sat af der, hvilket hun aldrig tilgav svigersønnen.
Lucia Hedvig og hr. Otto Franck skænkede den lysekrone til kirken, som hænger i koret. Deres
navne er indgraverede på den.
Lucia Hedvig og Otto Franck havde en søn, Peder Franck, der måtte opgive sit teologiske studium
på grund af dårligt syn. Han kom så til Hørup som hjælpedegn og boede på kapellaniet. Da der i
1788 skulle være bispevisitats blev sognets egentlige degn, Jacob Hansen Grau, mere og mere bekymret for, om den blinde præstesøn skulle overtage hans arbejde, og på selve visitatsdagen steg
angsten herfor ham så meget til hovedet, at han, mens folk allerede sad i kirken, gik over til kapellaniet og stak præstesønnen ihjel, hvorefter han skar struben over på sig selv.
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Portræt af Christian Metz

I sakristiet hænger endnu et præsteportræt – af Christian Metz, som var præst i Hørup fra 1932 til
1965.
Pastor Metz var født i Åbenrå og havde som så mange danske sønderjyder været tysk soldat i
1.verdenskrig. Hans første embede var i Hammelev – Enslev på Djursland, men han ville hjem til
Sønderjylland.
På portrættet, som er malet af H. Mundt i Metz’ pensionistbolig i Kollund, ses han med doktorring
på fingeren.
Metz var en lærd mand, der læste mange af oldtidens sprog. Men beretninger om ham vidner om, at
han var lige så underfundig, som han var lærd.
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Skibet
Kalkmalerier
I såvel korbuen som i buen mellem hvælvingerne er der kalkmalerier fra nyere tid. På østvæggen
nord for altret er der i en niche nogle kalkmalerier fra omkring 1500.
Her har der i katolsk tid været et sidealter,

Kalkmaleri i korbuen fra nyere tid

Kalkmaleri på østvæggen i koret fra omkring 1500

Ved restaureringen af kirken i 1939 blev en del
meget gamle kalkmalerier
fjernet.
Nu er kun tre våbenskjolde fra 1400 – 1450 på
væggen bag prædikestolen
tilbage. Hvem våbenskjoldene tilhører vides ikke.
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Lysekronerne.
Lysekronen i koret er fra 1767. Skænket af Hr. Otto Franck og Lucia Hedvig Franck, en tidligere
præstefamilie, hvis versaler er indgraveret i den store hængekugle. I koret hænger et portræt af Otto
Franck. Se omtalen på side 11.

Lysekronerne i kirkeskibet er tysk fabriksarbejde fra 1901
og 1909.

Peter Hell fra Lambjerg har i 1957 skænket lysekronen i våbenhuset.
På lysekronen er indgraveret Marie og Peter Hell 1957.
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Kirkeskib
I skibet hænger et kirkeskib med årstallet 1749. Det er det ældste kirkeskib i Haderslev Stift.
Det er en tremastet fuldrigger med eet lag kanoner.
Kirkeskibet er gennem årene
været udsat for restaurering.
Oppe i skibet er der fundet
små sedler, som fortæller lidt
om skibets bevaring.
Sedlerne ligger i en lille, men
tung blyæske, hvorpå der står
1951.

I perioden 1864 – 1920, hvor kirken var under tysk herredømme, var
det forbudt at flage med Dannebrog.
I den lille blyæske findes et lille dannebrogsflag og en seddel med følgende tekst:

!

!

" # $%%&
!
'

Teksterne på de øvrige sedler er følgende:
Dette skib var repareret af Hell Høruphav aar 1856.
Atter i aar restaureret af Andreas Grove Stephensen Broager, Hørup marts 1881
Repareret af Hans H Lassen Hørup 1895
Repareret og malet til Påske den 22. april 1919 af Hans H. Lassen
ved Høruphav
Dette skib er restaureret den 28.8.1951 af bådsmand Axel W.G.
Jensen Høruphav.
Delvis restaureret i september 1977 af Pastor M. Larsen Præstegården Svenstrup Als 6430 Nordborg
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Kirkebænke, gulv og loft.
Bænkene blev restaurerede i 1844, og i 1858 blev dørene tilføjet.
I 2004 blev kirken restaureret og bænkene fik den nuværende farve. I mange år var bænkene malet i
en blå farve, så forandringen var stor, da den nye farve, var en realitet. Farven er afstemt med gulvfliserne og prædikestolen.
I 1977 under restaureringen blev 1/3 af stolestaderne fjernet, så der blev bedre plads på bænkene.
Bænkeryggene fik en hældning, så siddekomforten blev forbedret. Samtidig blev der lagt trægulv
under bænkene. Kun Kegnæsbænkene blev bevaret i deres oprindelige form med stengulv under.
I forbindelse med restaureringen blev der i de øverste bænkerækker indrettet plads til kørestolsbrugere.

Gulv
Flisegulvet stammer formentlig
fra en hovedistandsættelse af
kirken i 1888 – 89.
Loft.
Skibets malede bræddeloft må
være fra 1770 – 71. På det omløbende brede karnisprofilerede
gesimsbrædt,er i nord et lille
felt med indskriften: renoveret
anno 1783 N C.

Vest for indgangsdøren har
man bevaret nogle renæssance
stolegavle.
På dem står IHS. (Iesus Hominum Salvator. latin for: Jesus
Menneskenes Frelser)
Disse bænke under pulpituret
var forbeholdt beboerne på
Kegnæs, som hørte under Hørup Sogn indtil Kegnæs i 1615
fik sin egen kirke.
I folkemunde hedder de derfor
Kegnæsbænkene.
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Korbuekrucifiks
På kirkens nordvæg hænger det krucifix, som indtil 1844 hang i korbuen.
Til krucifixet har der oprindeligt hørt to sidefigurer – en Maria og en Johannes, som nu står på Sønderborg slot.
Krucifixet er fra ca.1300, det vil sige i unggotisk stil, hvilket ses ved, at Kristusskikkelsen er mindre stiv end de tilsvarende romanske krucifix; armene er mere rundede, ryggen mere svajet og knæene mere bøjede.
Det brunmalede kors er overgroet med en grøn stamme, som skyder af korsets rod – jf. Den Danske
Salmebog nr. 291 v.5.
Det grønne træ er livstræet, det træ, som stod i Edens have og med frugt til evigt liv, men som
menneskene efter syndefaldet blev udelukket fra. På korset betalte Guds søn ”syndens sold”, løsesummen for vor synd, så vi nu i hans navn skænkes det evige livs håb.
Korset er således både Jesu stedet, hvor vores skylds omfang bliver synlig: så stor var den, at Guds
egen søn måtte bøde for den med sit liv! – og på en og samme tid livets træ til evigt liv for os.
Dette skænkes os i evangeliet, det glædelige budskab – ordet om Guds søns gerning for os på korset, som prædikes i kirken.
Derfor munder krucifixets fire ender ud i medaljoner med billeder af de fire evangelisters symboler: Mattæus – mennesket; Markus – løven; Lukas – oksen og Johannes – ørnen.
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Orgel og pulpitur
I kirken mod vest ses orgelet, der er anbragt oppe under loftet på vestpulpituret.
Det første orgel er fra 1865, hvor det blev placeret på pulpituret, ligesom det er i dag. Dette orgel
havde 4 stemmer.
Det nuværende orgel er bygget af Marcussen & Søn 1978. Det har 2 manualer (klaviaturer) og
pedal og aktuelt disse stemmer (disposition):
Hovedværk
Spidsgamba 8’
Rørfløjte 8’
Principal 4’
Oktav 2’
Mixtur III

Svelleværk
Gedakt 8’
Spilfløjte 4’
Gemshorn 2’
Quint 2 2/3’
Svelle

Pedal
Subbas 16’
Koblinger
HV- SV
P - HV
P - SV

Orglet er fuldt mekanisk, og bortset fra den elektriske blæser er det i det store og hele bygget efter
den nordtyske tradition tilbage i 1600-tallet. Det er lavet, så kun de stemmer, der er aktiveret ved
registertræk, klinger (sløjfevindlade).
I 2007 blev Oktav 2’ og Gemshorn 2’ byttet rundt, da den kraftige Oktav (en principalstemme) var
for skarp at have i svelleværket lige bag den spillende.

Pulpituret mod nord strakte sig helt op til triumfbuen indtil 1939, hvor kirken blev restaureret.
Fra triumfbuen var der en opgang til pulpituret.
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Pengeblok
Pengeblokken, der står
ved indgangspanelet i vest
inde i kirken, blev repareret efter tyveriet i 1714.
Pengeblokken er for oven
trind (cylinderformet) og
forneden ottekantet.
Den er beslået med lodrette og vandrette jernbånd.
Øverst et fladt jernlåg med
en pengeslidse.
Nederst stor hængelås af
styltet rundbueform.

I kirken findes to mindre pengebøsser af nyere dato. Det er disse pengebøsser, der bruges til kollekten i kirken

Kollekt:
Menighedsrådet har besluttet, at Hørup Kirke p.t. samler ind efter nedenstående praksis.
• I julen samles der ind til Støtteselskabet for Pakistans Kirker.
• Nytårsdag indsamles til Det Danske Bibelselskab.
• Ved spejdernes nytårsparade går kollekten til spejderne i Hørup.
• Ved høstgudstjenesten går kollekten til Kirkens Korshær.
• Hvad der ellers kommer i kirkebøsserne i løbet af året går til menighedsplejen i sognet.
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Den gamle Predella
Den oprindelige predella fra ca.1500 hænger nu på den nederste del af skibets sydvæg under pulpituret.
Da kirken blev restaureret i 1939, blev den fundet under den nuværende predella og flyttet til den
nuværende plads.
I 1977 blev den nænsomt restaureret.
Denne stærkt ramponerede predella forestiller Kristus som smertensmand.
Nærmest ham ses Maria og Johannes; yderst til højre Maria Magdalene med turban-agtig skøgehat
og yderst til venstre sankt Katharina.

Ifølge legenden levede Katharina af Alexandria i det 3.århundrede – dvs. i Romerrigets hedenske
tid. Katharina blev stillet overfor 50 lærde, som skulle afdisputere hende hendes kristne tro, men
hun omvendte dem allesammen. Da hun nægtede at tilbede kejseren og Jupiter, blev hun først flænset af et hjul med knive på, og da dette ikke kunne dræbe hende, blev hun halshugget. Hun afbildes
derfor med marterhjul og / eller sværd.
Dyrkelsen af hende kom til Norden i 1200-tallet.
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Prædikestolen
Prædikestolen.
Prædikestolen er i ungrenæssance, skænket i 1578 af Thomas Sture til Gammelgaard, som var
amtmand over Sønderborg og Nordborg, hans hustru Barte, deres eneste datter Kathrine og deres
svigersøn Hans Blome.
Deres hjælmede våbenmærker er udsmykningen i stolens fire arkader.
Prædikestolen var oprindelig umalet og stod i blank eg med de udskårne hoveder og masker i lyst
indlagt træ.
Den nuværende bemaling skyldes Mathias Bluhme, der i 1746 i pastor Otto Francks dage lod prædikestolen restaurere.
Ind til da stod prædikestolens skriftcitater på plattysk, men nu blev de overmalet og erstattet af
skriftsteder på latin og dansk.
Opgangen til prædikestolen er i triumfmurens søndre del. Oprindelig har prædikestolen vel siddet
lige foran åbningen. Nu er der en lille 1700 tals balkon med udsavede bølgetremmer, med et ungrenæssance ornament i postamentfyldningen.

Der har været en himmel, som blev taget væk ved restaureringen i 1939.
Tidligere hang et lille klæde foran pulten på prædikestolen.
Det var blåt og broderet med gyldne aks af Pastor Metz'
datter Lise efter hendes fars tegning.
Da kirken blev restaureret i 2004, blev læseforhænget
taget ned, og desværre viste det sig, at det var mørnet, så
det måtte kasseres.
I 2006 fik kirken installeret højttaleranlæg.
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Præsteportrætter 1
Portrætterne af den ældre og yngre Schwensen.
På sydvæggen lige indenfor døren til våbenhuset hænger portrættet af Christian Schwensen, som
var præst i Hørup i 50 år – fra 1795 til 1845.
Overfor hans portræt, på nordvæggen ved siden af den blændede kvindedør, hænger portrættet af
hans søn Christian Carl August Schwensen, som først var kapellan hos sin far – fra 1838 – og siden
efterfulgte faderen som sognepræst i Hørup, indtil han i 1892 gik på pension i Mariager.
Den ældre Schwensen, født 1764, stammede fra Bommerlund kro ved Bov. Han havde studeret ved universitetet i Kiel og været præst i Adsbøl og Gråsten, inden
hertugen på Augustenborg, som siden 1765 havde haft
kaldsretten til embederne på Als, kaldte ham til Hørup.
Christian Schwensen var gift to gange og fik 13 børn,
hvoraf flere døtre blev gift med præster på Als, en med
forpagter Jessen, fra 1853 ejer af Maibølgård.
Som det ses af præsteportrættet bar Schwensen tysk
præstekrave. Hans familie havde megen omgang med
hertugen på Augustenborg, og hertugen brød sig ikke
om at se danske præstekraver ved sit bord. Schwensen
var ikke slesvig-holstener, men i hjemmet taltes der
tysk, og han havde jo også studeret i Kiel.
I løbet af 1830erne blev den ældre Schwensen sig imidlertid bevidst som dansk og sproget i hjemmet ændredes
til dansk.

I det nordvestlige hjørne af den
gamle kirkegård findes stenene
fra Schwensens familiegravsted.
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Præsteportrætter 2
Den yngre Schwensen blev født i Hørup præstegård den 23.marts 1811. Han studerede teologi ved
Københavns Universitet og blev i 1838 kapellan hos sin aldrende fader. Til den ende lod hans far et
nyt kapellani opføre nord for kirken. Dette blev nedrevet i 2008.
C.C.A. Schwensen – som var opkaldt efter
hertugen af Augustenborg – var en afgjort
dansk mand, og han bærer på portrættet dansk
præstekrave. Han blev dog i sit fødesogn også
efter, at Sønderjylland i 1864 var tabt til
Preussen. Først i 1892 tog han sin afsked og
flyttede til sin datter på Trudsholm gods ved
Mariager, hvor han døde i 1899.
Under krigen i 1864 havde præstefamilien
gæstfrit åbnet præstegården for hjemløse fra
Sønderborg efter bombardementet, og fru
Scwensen – den yngre Schwensens anden hustru – havde taget sig omhyggeligt af de mange danske soldater, der blev indkvarteret i
præstegården. Da preusserne gik over til Als
den 29.juni faldt krigens sidste granat i præstegårdens have.

Derefter blev flagstangen fældet, for der skulle ikke flages med det tyske flag i præstegården. Det
danske flag blev omhyggeligt gemt og taget med til Mariager. Herfra blev det i 1920 sendt tilbage
til sognet, hvor det hørte hjemme. Det ligger nu i præstegårdens brandsikre boks.

Gravplade over den ældre
Schwensen.

Gravpladen kan ses på familiegravstedet på den gamle kirkegård i det nordvestlige hjørne.
Gravpladerne er desværre efterhånden temmelig medtagne
af vejr og vind.
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Den syvarmede lysestage
Den syvarmede lysestage er skænket af
Niels Kristensen Nielsen – født i Miang og hans hustru Anne Kathrine Nielsen født Kaad i Mintebjerg.
De blev gift i 1894. Niels blev indkaldt til den tyske
hær i 1914.
Efter krigen vendte han tilbage til Miang. Ægteparret
var flittige kirkegængere og i samråd med pastor
Metz, som blev præst i Hørup i 1931, indbetalte de et
beløb (legat) til stiftsøvrigheden, for at sikre sig gravfred efter sidst levendes død og begravelse, og samtidig købte de den syvarmede lysestage til kirken.

Den syvarmede lysestage havde først sin plads på
alteret, men blev flyttet til mariabuen i kvindesiden. I denne niche i korbuevæggen har der i katolsk tid stået en træfigur af Maria med
barnet, som nu findes på Sønderborg Slot

Anne og Niels Nielsen

Gravstedet, hvor Anne og Niels Nielsen er begravet,
findes nord for kirken. Gravstedet holdes nu ved lige
af kirken.
Den syvarmede lysestage findes i mange kirker. Historien går
tilbage til Grundtvig. Han læste om de 7 menigheder i Johannes
Åbenbaringen og mente, at den sjette menighed måtte være
Danmark og den 7. i Indien ved Ganges.
Da Grundtvig så skulle fejre sit 50 års præstejubilæum, fik han
af Danske, Norske og Svenske kvinder foræret en syvarmet
lysestage overrakt af enkedronning Caroline Amalie den 29. maj 1861. I 1890 forærer Asta Grundtvig stagen til Frederikskirken (Marmorkirken), som havde status af mindekirke for Grundtvig. Og derfra dannede den mode i grundtvigske
kredse. Hvor stagen stod på alteret, så var det en grundtvigsk kirke man var kommet til.
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Våbenhus
Dåbsfad

Det gamle dåbsfad, der er nederlandsk og stammer fra o. 1650, kan ses i et skab i våbenhuset sammen med en dåbskande af messing fra 1825.
Fadet er udsmykket med jagtscene i bunden. Jæger, hunde, vildsvin, enhjørning, hjort og bjørn samt
bølgeranke langs kanten.
I Jydstrup ved Sorø findes et tilsvarende dåbsfad.

Det fortælles, at dåbsfadet er en gave fra Augustenborg Slot
Skabet er købt i 2005 for penge fra Bitten og Mads Clausens Fond.
Dåbsfadet har været i brug indtil 9.maj 2004, hvor det blev erstattet af det nye dåbsfad, som er beskrevet på side 9.
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Gravsten
Gravsten. O. 1775, med sekundære indskrifter. Rød kalksten, 199x135 cm, med to
store, langstrakte rokokoskjolde under draperi holdt af engle og omgivet af storakantus; forneden dødningehoved. Af de oprindelige indskrifter med relief versaler er hovedparten bevaret, men personalia fjernet og erstattet af nye <i spids parentes>:
»Her under hviler den erlige og welagte Mand - < Friederich Petersen af > Bromølle,
salig udi Herren honsofved A(nn)o 1<846 den 17. Mai> hans Alder <70> Aar « —
»Her under hviler disligeste den erlige og dydige Hustrue < Anna Catharine Petersen)
døde salig udi Herren A(nn)o <1829> den <l5. Mai> hindes Alder <42> Aar. «

På det udspændte klæde over
skjoldene oprindelige versaler:
»Død hvor er din Braad« etc.
Fundet i ny tid af graveren på
et gravsted nord for kirken.
Stenen blev placeret ved kirkemuren syd for koret.
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Kirkeklokke og gavebrev
Klokken, der står i et hjørne i våbenhuset, er fra 1571.
Den er kaldet ”Maria klokken”.
Klokken er skriftløs bortset fra årstallet i
den ellers tomme halsfrise.
Klokken har i mange år haft sin plads i
tagrytteren, men blev efter 2. verdenskrig
placeret i våbenhuset.

I våbenhuset på østvæggen hænger dette gavebrev.
Gavebrevet er sammen med en kirkeklokke sendt til
Hørup Sogn efter genforeningen i 1920.
Den i gavebrevet omtalte kirkeklokke hænger i klokketårnet og er stadig i brug.
Historien bag dette gavebrev og kirkeklokke er følgende:
Efter genforeningen i 1920 donerede Krigsministriet i alt 60 gamle
malmkanoner til støbning af klokker til de sønderjyske kirker, som
havde tvangsafleveret klokker. Disse kanoner var for en stor del
støbt af materiale fra kirkeklokker, inddraget ved klokkeskatten
1528 og 1602. Genforeningsklokkerne var at betragte som en gave
fra det danske folk, idet der oprettedes "Nationalfondet af 1918 til
Anskaffelse af Kirkeklokker i Sønderjylland".
Klokkerne blev naturligvis taknemligt modtaget i de sønderjyske
sogne. På én og samme søndag efter påske i 1921 blev alle de genforeningsklokker, som på det tidspunkt var overdraget, indviet på
højtidelig vis, sandsynligvis med oplæsning af det gavebrev, der fulgte med hver klokke, som en kirke fik overdraget.
Dette gavebrev sluttede med ordene:
»Naar da Klokken atter lyder over det ved Troskabens og Kærlighedens Kraft genvundne Land, ligger deri den
Bøn,at Frelsens Ord paa Folkets Maal maa være og vokse, mens Malmen har Mæle. Juni 1921. Nationalfondet af
1918 til Anskaffelse af Kirkeklokker i Sønderjylland".

Hørup Kirkes genforeningsklokke har følgende vers af Vilhelm Andersen indgraveret:
TIL AT SAMLE DANSKE SJÆLE / GAV MIT FOLK MIG ATTER MÆLE /
DE LEVENDE JEG NÆVNER / DE DØDE JEG STÆVNER.
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Portræt af provst Johannes Krag
Portrættet af provst Johannes Knudsen Krag
hænger i våbenhuset.
Hr. Johannes Knudsen Krag var præst i Hørup fra 1660 til 1697. Han var født 14.april
1635 i Steenstrup på Fyn, hvor hans far var
sognepræst.
Hr. Krag giftede sig første gang med enken
på kaldet – dvs. hans forgængers enke, og
var i sin embedstid i alt gift tre gange og fik
med sine tre hustruer i alt 20 børn, hvoraf de
8 døde før han selv.
En af hans sønner, hr. Johannes Hansen Krag
efterfulgte sin far i embedet.
Hr. Johannes Knudsen Krag blev provst over
hele Als.
Den første kirkebog for Hørup sogn er påbegyndt i hr.Krags embedsperiode.
Han var en meget afholdt sognepræst, som
iflg. sognehistorien ”besørgede i sin tid sit
hellige embede med flid og troskab og til
sognefolkets hjerteligste fornøjelse i en alder
af 62 år og en embedstid af 38 år. Hans sogenfolk beklagede hans død og fulgte ham
med sorg og gråd til graven.” (
Chr.Knudsen: Samlede efterretninger til en
beskrivelse af Hørup sogn.)
Portrættet er malet af P.Hansen i 1689; det har storakantus-ramme, med top- og hængestykke. Bemærk at hr. Krag bærer dansk præstekrave – i modsætning til hr. Franck og den ældre pastor
Schwensen, som bærer tysk ornat.
Maleriets årstal er sat på den bog, som ligger opslået på bordet til højre for provsten. her står også
hans alder – 54 år – da maleriet blev til.
På rammens topstykke er sat gravskrift over hans tre
hustruer, på hængestykket gravskriften over ham selv.
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Præstetavle

Der findes 2 præstetavler i Hørup Kirke.
I en vinduesblænding i nordsiden af koret ses en gammel kalkmalet præstetavle. (Se denne).
På det tidspunkt har der ikke været plads til flere, og man har fået lavet trætavlen, som hænger i
våbenhuset.
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Skab

Det store skab i våbenhuset hører oprindelig ikke til kirken
Det er anskaffet i 1968, da der manglede plads til forskellige effekter, der bruges i kirken til forskellige lejligheder.
Skabet er købt hos antikvitetshandler Lybæk Petersen, Sønderborg.
Prisen var 1500 kr. + 300 kr. til hylder.
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Andet
Juletræstæpper
Ved juletid pynter børn fra sognets
børnehaver et lille juletræ med selvlavet pynt. Dette juletræ står i våbenhuset.
Juletræet står på et juletræstæppe der
er syet af en kreds af damer og taget i
brug til julen 1996. Motivet er inspireret af salmen ” Dejlig er den himmel blå”.
Dette tæppe er fremstillet af:
Dinne Hansen, Høruphav
Margit Fuchs, Nordborg
Gerda Matthiasen, Høruphav
Maren Thuesen, Lysabild
Rita Jensen, Høruphav

Hvert år til jul står der i koret to juletræer. Også disse to træer står på hver sit juletræstæppe, som er
taget i brug til julen 1999.
Tæpperne er inspireret af julens budskab og salmer, der hører højtiden til.
”På stjernetæpper lyseblå,
skal glade vi til kirke gå”

Tæpperne er fremstillet af:
Margit Fuchs, Nordborg, Dinne Hansen, Høruphav, Erna Rasmussen, Hørup, Gerda Matthiasen, Høruphav
Rita Jensen, Høruphav, Marga Mikkelsen, Høruphav, Birgit Nielsen, Høruphav

I 2010 fik menighedsrådet fra brandtilsynet påbud om at erstatte de levende lys på træerne med
elektrisk lys på grund af brandsikkerheden. Et påbud, som er taget til efterretning, men de levende
lys var bestemt kønnere.
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