
Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1977. - The church seen from south-east. 

LADING KIRKE 
SABRO HERRED 

I middelalderen og så længe domkapitlet bestod før-
te ærkedegnen tilsyn med kirken.1 25. september 
1661 overdrog kongen patronatsretten til Mogens 
Friis til Favrskov,2 og ved grevskabet Frijsenborgs 
oprettelse 16723 blev kirken indlemmet heri. Den 
overgik til selveje 1.juli 1921. 

Sognet udgjorde efter reformationen og indtil 
1903 sammen med Sabro og Fårup ét pastorat. Sog-
nepræsten boede indtil 1910 i Skjoldelev (sml. 
s. 1862). 

Kirken ligger i den vestre ende af landsbyen på 
toppen af en sydvendt skråning, der falder ned 

mod Århus-Viborg landevej. Mod syd og vest 
er der udsigt til Lading sø og skovene i Skiv-
holme og Lyngballe. 

Kirkegården blev 18864 udvidet mod syd frem 
til landevejen. Det gamle område samt hele 
østsiden hegnes af markstensdiger, det nye af 
grevskabets vanlige, cementafdækkede kløv-
stensmure, opført efter tegning af Christen 
Kiilsgaard (fig. 3). På norddiget gror der et 
hegn af syrenbuske. 

Kirkegården har fire indgange: i syd en træ-
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Fig. 2. Plan 1:300. Målt af Jens Vilhelm-
sen 1977, tegnet af Flemming Beyer 
1981. - Ground-plan 1:300. 

tremmelåge, ophængt mellem kløvstenspiller, i 
vest i lignende med to fløje og vestligst i nord-
diget en jerngitterfløj mellem murede vange. 
En køreport i norddigets østende lukkes af træ-
tremmer, ophængt i stolper. En †port med låge 
i østdiget er nævnt 1715, og 17715 omtales en 
østre og vestre †kirkeport. Et usigneret forslag6 

(fig. 3) til murede, tårnagtige portpiller som 
dem i Haldum og Over Hadsten synes derimod 
ikke at være kommet til udførelse. - Diget var 
1715 så forfaldent, at kirkegården så ud som en 
»fælled«.5 

Et ligkapel af gule sten (arkitekt A. Theil-
gaard, Hammel), i kirkegårdens nordøstre 
hjørne, afløste 19707 et †kapel af røde sten, op-
ført 1924 af arkitekt P. M. Wier, Århus.8 

Et (†)halsjern manglede 1763,9 og det blev på-
lagt kirken at anskaffe et nyt. 

Kirken, som blev stærkt ændret ved en om-
bygning 1861-62, består af romansk kor og 
skib samt underdelen af et senmiddelalderligt 
tårn; et ældre våbenhus ved syddøren erstatte-
des 1852 af det nuværende. 1861 fjernede man 
korets granitkvadre og opførte en skalmur af 
tegl, og samtidig fik koret et nyt hvælv; tårn-
partiet i vest blev inddraget i kirkerummet, og 
en tagrytter over vestgavlen afløstes af det nu-
værende tårn. Orienteringen har en lille afvi-
gelse mod syd. 

De oprindelige afsnit, kor og skib, var opført 
af granitkvadre over skråkantsokkel. Af Chri-
sten Kiilsgaards plan (fig. 4) ses det, at skibet 

strakte sig indtil 2,4 m vest for norddøren; 
skråkantsoklen (dog uden hjørnesten) afbrydes 
176 cm vest for denne dør. I skibets nordmur 
ses elleve granitskifter, hvoraf de tre nederste 
tilsammen måler 135 cm. Skibet er nu 4,8 m 
højt, koret 4,3 m. Indvendig dækkes vægfla-
derne af et tykt lag puds. 

Døre og vinduer. Den tilmurede, vandret af-
dækkede norddør har karme af rejste kvadre. 
Døren er udvendig 216 cm høj over den gen-
nemløbende bygningssokkel. Syddøren er 

Fig. 3. Forslag til murede portpiller, formentlig teg-
net af Christen Kiilsgaard (s. 1848). - Design for 
gateports, presumably drawn by Christen Kiilsgaard. 
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Fig. 4. Forslag til kirkens ombygning, tegnet af Christen Kiilsgaard 1862. På grundplanen ses den senere 
nedbrudte tårnbue. - Proposed reconstruction of the church, drawn by Christen Kiilsgaard 1862. 

stærkt udvidet og afsluttes nu af en rund bue. 
To ældre beboere mente 1898-99 at huske, at 
der i 1860'erne over døren blev afsløret »en stor 
sten med figurer«, som igen blev overpudset.10 

En plan 1899 om at afdække det formodede 
(†)tympanon(?) blev aldrig ført ud i livet. 

Et romansk vindue i skibets nordmur blev 
fremdraget 19054 og er det eneste, der er beva-
ret. Det er 122 cm højt og sidder 210 cm over 
skråkantsoklen. 

Indre. Den runde korbue, der synes at være 
uændret, har attisk profilerede kragbånd over 
skråkantsokkel (jfr. s. 1651, fig.2). 

Tilføjelser og ændringer. Det 1852 nedbrudte 
våbenhus samt det tidligere hvælv i koret (jfr. 

ndf.) kom rimeligvis til i den senere middelal-
der. I denne periode tilføjedes tillige et (†)tårn i 
vest, som dog tidligt blev brudt ned i højde 
med skibet og fik fælles tag med dette. 1862 
indlemmedes underdelen i kirkerummet, idet 
man nedbrød skibets gamle vestgavl med tårn-
buen og behuggede flankemurene, så de fik 
samme tykkelse som skibet, j fr . Kiilsgaards 
opmåling (fig. 4). 

Tårnpartiet er opført af munkesten og gen-
anvendte kvadre over en syld af marksten, i 
vest over den udflyttede skråkantsokkel. Vest-
muren, som er over halvanden meter tyk, er 
bevaret indtil en meter over murkronen. Ved 
opførelsen brød man en spidsbuet arkade i ski-

Danmarks Kirker, Århus amt 118 
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1977. - The church seen from north-east. 

bets vestgavl, 4,4 m bred og 4,4 m høj.1 1 Tilba-
ge af enkeltheder er nu kun en smal, tilmuret 
dør i nordsiden, tæt ved skibets gamle gavl. 
Døren, der formodentligt har ført ind til en 
trappe (sml. Spørring, V.Lisbjerg hrd., 
s. 1676) er fladbuet og falset og måler 170x58 
cm i lysningen. Tårnrummet stod 1862 med 
fladt loft. 

Tårnbuen samt den nævnte dør viser, at byg-
geriet skal henføres til senmiddelalderen; de 
skriftlige kilder godtgør, at de øvre stokværk 
var væk inden 1700'rnes midte (jfr. †klokkestol 
1769),5 muligvis adskillige år tidligere. Tårnet 
har lidt samme skæbne som adskillige andre på 
Århusegnen: også kirkerne i Åby (Hasle hrd.), 
Grundfør, Spørring, Trige og Ølsted (V. Lis-
bjerg hrd.) samt Over Hadsten (s. 1820) måtte 
opgive at holde deres tårne ved magt. 

Inden 181012 var der i lighed med flere af de 
ovennævnte kirker opsat en †tagrytter (»kirke-
tinding«, »tårn«) over vestgavlen. Rytteren var 
ved nedtagelsen 18628 af bindingsværk, 1,9 m i 
firkant og 3,1 m høj. Det 3,8 m høje spir var 
tækket med bly og afsluttedes med en †vindfløj. 
- Over skibets vestgavl var der en muret kam, 
beklædt med teglsten. 

Ombygningen 1861-62,13 under ledelse af Ki-
ilsgaard14 (sml. fig.4), kom i stand på grund af 
korets dårlige forfatning. Efter en reparation 
181712 hældede korgavlen 1847 igen slemt mod 
øst, formentlig som følge af presset fra hvæl-
vingen. 1853 var sydmuren »nedskreden«, og 

186015 pålagde synet, at trækbjælkerne i koret 
blev udskiftet med jernankre, fordi de første 
var til »vansir« for kirken. 

1861 besluttede man at underkaste koret en 
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Fig. 6. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior looking east. 

grundig reparation, der det følgende år fortsat-
tes i skib og våbenhus, hvorved kirken blev 
omformet til den bygning, vi kender i dag. Ko-
rets kvaderstensfacade afløstes af en skalmur 
med hjørne- og endelisener samt den karakteri-
stiske gesims, der året efter førtes videre over 
resten af kirken. Det gamle †korhvælv erstatte-
des af det nuværende, noget kuppelagtige 
hvælv, der er ottedelt og hviler på falsede hjør-
nepiller og halvstens ribber og formodentlig er 
en ret nær kopi af det nedbrudte. 

I vest inddrog man som nævnt den stærkt 
behuggede tårnunderdel, så det lange rum fik 
ubrudte, glatte vægflader.16 Der indsattes seks 
store, rundbuede støbejernsvinduer, ét i koret 
og fem i det forlængede skib; samtidig lukkede 
man tre vinduesåbninger, hvoraf to rundbuede 
endnu ses i skibets sydmur.1 7 - I korgavlen er 

der anbragt en lille luge, og i den tredelte tag-
gavl et mindre støbejernsvindue. Tagværkerne 
blev ombygget og i stor udstrækning fornyet; 
tegltagene18 med sugfjæl måtte vige for skifer-
tage (walisiske Portmadoc naturskifer19), der 
over skib og våbenhus fik et betydeligt ud-
hæng. 

På tagrytterens plads over den svære vest-
mur opførtes et lille rødstens tårn med hjørneli-
sener og en kraftig gesims. Vestmuren, der er 
rejst over en retkantet sokkel, springer lidt 
frem fra murplanet, mens østmuren hviler på 
to murede piller i rummet. Der er slanke, rund-
buede glamhuller i alle verdenshjørner, og over 
det stejle, skiferklædte pyramidetag opsattes en 
vindfløj med kugle og kors som på flere af de 
øvrige Frijsenborgkirker. 

Det 18524 opførte våbenhus blev forhøjet og 
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior looking west. 

tillempet kirkens nye arkitektoniske præg: man 
murede en gavl med forsænket bånd20 og kors 
over en stor, rundbuet dør (sml. våbenhuset i 
Folby s. 1833) og tilføjede lisener og gesims. 
Indtil 1852 stod her et tegltækket †våbenhus, 
nævnt første gang 1715,5 men muligvis betyde-
lig ældre. Synet ønskede 185015 et lille vindue 
indsat i muren. 

Indvendig fik skibet gipsloft med gesims 
langs væggene (sml. Vitten, s. 1791), og i gul-
vet lagdes sorte og gule Frijsendalfliser. 

Varme. En nylig anskaffet kakkelovn flytte-
des 188515 til skibets nordøstre hjørne, hvor 
den eksisterende skorsten opførtes. Et lav-
tryksdampanlæg, installeret 193221 i en kælder 
uden for kirken, blev 19707 afløst af et oliefyr i 
den nyopførte kapelbygning. 

En restaurering 197819 (arkitekterne Jens Vil-
helmsen og Aage Kristensen) har fastholdt 

præget fra forrige århundrede. Det udvendige 
murværk er udbedret og skiferbelægningen 
omlagt og delvis udskiftet med tilsvarende ski-
fersten fra en ældre landbrugsbygning. De ny-
opførte murpartier fremtræder stadig i blank 
mur, mens skibets kvaderstensfacader er renset 
i nord og hvidtet i syd. Alt i alt fremstår den 
omdannede kirke som en karakteristisk repræ-
sentant for 1860'ernes byggeskik med parallel-
ler i storlandbrugets bygninger og den begyn-
dende industrialismes fabrikshuse. 

Kalkmalet dekoration i koret, 19094 udført af 
P. Rahbek i overensstemmelse med egnens 
vanlige ribbedekoration fra o. 1500.22 
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I N V E N T A R 

Oversigt. Kirkens hovedrestaurering 1861-62 omfat-
tede også inventaret: baldakinaltertavlen fra o. 1600 
og prædikestolen fra 1650 blev omdannet, ligesom 
nye stole blev udført. Omkring århundredskiftet og 
i årene lige derefter kom de øvrige inventarstykker 
til: alterskranke, opgang til prædikestol, salmenum-
mertavler, og hovedstykker som altertavle og præ-
dikestol blev nystafferet af grevskabets foretrukne 
maler P. Rahbek. 

Alterbordet er et panel, stærkt omdannet og for-
nyet samtidig med altertavlens istandsættelser 
1861 og 1890.4 Forsiden har tre arkadefyldin-
ger, gavlene hver én. Stafferet 1909 som tavlen 
(jfr. ndf.). 

†Alterklæder omtales kun sjældent i regnska-
berne og da blot som manglende eller ubrugeli-
ge;5 1862 var klædet af rødt fløjlsplys.8 

Altertavlen (fig. 10), o. 1600, af baldakintype, 
er kraftigt omdannet og fornyet 1861, da også 
nye oliemalerier indsattes, og igen 1895 og 
1909.4 Oprindelig synes tavlen at have hørt til 
gruppen af baldakintavler, der som Haldums 
(s. 1805) har et storstykke opdelt i tre lige store 
felter, med pilasterbårne arkader smykket med 
slyngbånd i bueslaget. De flankerende halspila-
stre har for de to yderstes vedkommende på 
forsiden kassetteværk i fladsnit som i Haldum, 
de to indre og spinklere, med kannelurer, er 
formodentlig de »to store søjler«, som snedker 
Würtz opsatte 1861.4 De ret lave frisefrem-
spring har ligeledes kassetteværk som i Hal-
dum, mens de lidt højere postamentfremspring 
yderst har reliefskårne løvemasker (fig. 13), in-
derst (nyere) diamantbosser. Tavlens øvre del 
er i hovedsagen ny, baldakinen antagelig delvis 
rekonstrueret efter forgængeren. De to drejede 
hængekugler er tilføjet 1909.4 

Ved restaureringen 1861 fik tavlen tre nye 
oliemalerier på lærred,8 i midten den opstandne, 
lysklædte Kristus foran bjerghulens mørke, i 
nord kong David, i hvid kjortel og rød kappe, 
spillende på harpen, i syd den hvidhårede Mo-
ses stående med lovens tavle i et landskab. Al-
tertavlens rammeværk var da oliemalet »med 
forskellige stenfarver«. 1886-87 blev den ege-
træsmalet og »stafferet« med gyldne lister, men 
1895 afrenset for alle farver og bonet.4 1909 fik 

Fig. 8. Alterkalk 1763, udført af Niels Christensen 
Brasch, Randers, og sygekalk 1872 af A.J. Wester-
gaard, Kbh. (s. 1854f.). NE fot. 1977. - Chalice 
1763, by Niels Christensen Brasch, Randers and chalice 

for the sick 1872 made by H.J. Westergaard, Copen-
hagen. 

Fig. 9. Alterstage 1625-50 (s. 1855). NE fot. 1977. -
Altar candlestick 1625-50. 
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Fig. 10. Altertavle 
o. 1600, med malerier fra 
1861 (s. 1853). NE fot. 
1977.-Altarpiece c. 1600, 
with paintings 1861. 

den sin nuværende staffering af P. Rahbek,2 3 

grønt og rødbrunt som de dominerende farver, 
med forgyldning på lister og ornamenter. Bal-
dakinens himmel er blå med gyldne stjerner. 
Alle indskrifter, med fraktur, er gyldne på sort 
baggrund. I trekantgavlen Jesumonogrammet 
og i baldakinens frise: »Siger dem som budne 
ere: See jeg hafuer beridt mit Maaltid. Matth: 
22,4«. I frise- og postamentfelter indskrifter re-
fererende til malerierne, fra nord: »Afløs mig 
med Isop, at jeg blifuer reen. Ps: 51. - Oc de 
funde Steenen velt af Grafuen. Luc: 24,2. - I 
skulle giøre efter Ordet, oc icke alleeniste høre 
det. Isac: 1,22.« I postamentfelterne: »Jeg vil 
siunge Herren i alle mine Dage. . . Ps: 104. -
Hvilken som er gifuen derhen for vore Synders 
skyld. . . Rom: 4,25. - Thi Lofuen er gifuen 
ved Mose. . . Ioh: 1,17.« 

Altersølv. Alterkalk (fig.8), 1763, udført af 
Niels Christensen Brasch, Randers. Den er 21 
cm høj, har sekstunget, profileret fod og seks-
kantet skaft med små profilstave ved overgang 
til fod, bæger og knop. Denne har på over- og 
undersiden spidse blade med trambuleret midt-
parti, samt rudebosser med graverede versaler: 
»Ihesus« på skraveret bund. Det store, indven-
digt forgyldte bæger har under en mundingsli-
nie en graveret indskrift, med skriveskrift: 
»Anno 1763 er denne Kalch og Disk given Gud 
til ære og KierKen til Sier / af Self eyer bonden 
Iohan Georg WacKer og Hustrue Anna Peders-
daatter Hougaard,/ Som boede og døde udi 
Schioldeløv udi Lading Sogn.« På en af fod-
pladens tunger ses mesterstemplet (Bøje 1946, 
2412). 

Disk, 18624 omstøbt (jfr. ovfr.) og forgyldt 



LADING KIRKE 1855 

af Niels Holst Wendelboe, Århus24 (Bøje 1946, 
s. 200), der midt i bunden har anbragt sit stem-
pel, et W inden for perlerække, i oval. 14,7 cm i 
tvm., glat, på randen et graveret Georgskors. 

Oblatæske og vinkande, o. 1862,8 af porcelæn 
fra Bing & Grøndahl, sorte, med guldkors og 
-kanter (jfr. Skejby s. 1381), kandens låg hvidt 
med gyldne kanter. 

Sygesæt (fig. 8), 1872, udført af Almer Julius 
Westergaard, Kbhvn. 14 cm højt, medregnet 
oblatskruegemmet i låget. På bægeret er grave-
ret et latinsk kors med trekløverformede kors-
armsender; under mundingsranden stempler 
for guldsmeden (Bøje 1979, s.262: A.I.V.), gu-
ardeinen samt Københavns bystempel (18)72. 
Samme tre stempler ses på den i bægeret ind-
passede vinbeholder og oblatæsken i låget. Til-
hørende disk med samme stempler, 8 cm i 
tvm., glat, på randen graveret cirkelkors. 

Alterstager (fig. 9), 1625-50, 30,5 cm høje, 
svarende til stagerne i Grundfør (s. 1661), dog 
med enkelte færre profilringe på fodskålen; op-
rindelig lysetorn. Syvarmet lysestage erhvervet 
1925.8 

†Messehagler. 1862 var haglen af rødt fløjl;8 

den erstattedes 1867 af en ny, tilsvarende, de-
koreret med to alen brede guldtresser. 1891 var 
stoffet rødt silkefløjl med guldgaloner.4 

Alterskranke, 1905,4 svarende til Over Had-
stens (s. 1824). Den forrige (†)skranke, 1861 ud-
ført af snedker Würtz i Voldby, var et »udskå-
ret«, blåmalet tralværk, der strakte sig tværs 
over koret.8 

Døbefont (fig. 14), romansk, af grå granit. 
Den store, dybe kumme, 76 cm i tvm., har flad 
rundstav foroven samt lille skaftring. Fodens 
øvre runding afsluttes af spinkelt profilled un-
der vulst. 1887 blev fonten renset;4 den stod 
formodentlig da midt i koret,2 5 nu i skibets 
nordøsthjørne. 

Dåbsfad, »Anskaffet til Lading Kirke 1887 af 
Mogens Greve Krag-Juel-Vind-Frijs og Grev-
inde Frederikke Krag-Juel-Vind-Frijs født 
Comtesse Danneskjold-Samsø«; af messing, 
24,5 cm i tvm., halvkugleformet, med smal 
krave, hvorpå den graverede indskrift, med 
skriveskrift. Indsat i samtidig, bred messing-

Fig.11. Prædikestolens lydhimmel 1650 (s. 1856). 
NE fot. 1977. - Sounding-board for pulpit 1650. 

krave, der bærer stempel for leverandøren af 
begge dele, kobbersmed A. Wilson, Århus.4 -
1700 manglede kirken dåbsfad;5 1829 fandtes et 
lille †tinbækken.26 

Dåbskande, 1880, af tin, leveret af H. Scou-
rup, Århus,2 7 og ganske svarende til Over Had-
stens nr. 2 (s. 1824); ca. 25,5 cm høj, ude af 
brug. 

Fig. 12. Udsnit af prædikestol 1650 (s. 1856). NE 
fot. 1977. - Section of pulpit 1650. 
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Fig. 13. Detalje fra altertavle, jfr . fig. 10 (s. 1853). 
NE fot. 1977. - Detail of altarpiece, cf fig. 10. 

Bronzekrucifiks, nyt, ophængt på 35 cm højt 
trækors i den tilmurede norddør. 

Prædikestol og himmel (fig. 11-12), med skåret 
årstal 1650, af fyr, i landlig senrenæssancestil; 
1861 omlavet og 1909 dekoreret med blomster-
malerier. Stolen består af fem fag med flad-
snitsmykkede arkader og på hjørnerne primiti-
ve, kvindelige hermer, hvis arme er oprullet 
spiralformet ligesom de tilhørende volutkapi-
tæler. Gesimsen har kraftig æggestav over 
tandsnit. Både frise og postament er lave, med 
listeindrammede fyldinger flankeret af skårne 
rosetter; kartoucheformede hængestykker mel-
lem drejede kugler.2 8 

Den ottekantede himmel, med skåret årstal 
og Jesumonogram på undersiden, har høje kar-
touchetopstykker med skællede topspir, ge-
sims med konsolstav over æggestav og flad-
snitliste samt under hjørnerne tykkindede eng-
lehoveder. De udsavede hængestykker stam-

mer formentlig fra 1861, da snedker Würtz 
omlavede stol og himmel, og en ny trappe ud-
førtes.4 Denne ændring har antagelig drejet sig 
om en tilpasning af stolen til en anden opstil-
ling end den oprindelige, med opgang gennem 
tr iumfmuren, 1861 tilmuret som niche4 (jfr. Sa-
bro). En sådan ombygning var allerede ønsket 
af synet 1810,29 da man foreslog opgangen til-
muret og stolen flyttet hen til vinduet. - 1908 
fik prædikestolen ny bærestolpe, trappe og op-
gangspanel. Samtidig maledes stol og himmel 
med »polykromfarver og guld« af P .Rahbek, 4 

der tillige udførte arkadernes store blomster i 
guld med grønne blade på lysblå baggrund. 
Denne blomstermaling kan måske være inspi-
reret af fundne spor (jfr. Brabrand s. 1534 og 
Sabro s. 1875). Gyldne er ligeledes himlens års-
tal, Jesumonogram og stjerner samt stolens 
frakturindskrifter, i frisen: »Guds Ord Bliffuer 
Evindelig. Esai: 40«, i postamentet: »Ære Være 
Gud I Det Høiie. Luc: 2«. 18864 var stolen ble-
vet egetræsmalet, lakeret og bronzeret.30 

Stolestader, 1862, udført af snedker Würtz i 
Voldby med anvendelse af ældre ryglæn i 22 
stader.4 De rundbuede gavle med drejet knap 
på det øvre, fligede rammestykke svarer gan-
ske til Vittens (s. 1795). Lysgrå og -grønne i to 
nuancer. 1887 blev stolene egetræsmalede, li-
sterne bronzerede.4 

Armstol til præsten, o. 1872,15 med Frijs-våb-
net udskåret i ryglænet; i koret syd for altret. 
En lukket †præste- og †degnestol var 1862 opstil-
let ved hver side af kordøren.8 

To ens fattigbøsser (fig.15), 1900, leveret af 
A. Wilson, Århus,4 svarende til bl.a. Over 
Hadstens (s. 1825). Anbragt på ottekantede 
piedestaler på hver side af skibets syddør. 

Orgelpulpitur i vest, 1898, enkelt fyldingspa-
nel. †Pulpitur, omtalt 1715 i forbindelse med 
sønderbrudte stole sammesteds.5 

Orgel, bygget 1898 af Fr. Nielsen, Århus. Ét 
manual med fire stemmer: Bordun 16 Fod, 
Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod. 
Mekanisk sløjfevindlade. 1933 indbyggedes 
værket i svellekasse.8 Skænket af Abelone Pe-
dersen. På pulpitur i vest.31 

Tre salmenummertavler, anskaffet 1903-05,4 er 
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grevskabets vanlige. En lille tavle, til dåb og 
nadver, med buet, brudt gavl (jfr. fig. 6) er mu-
ligvis ældre. De forrige nummertavler var ud-
ført 1856 og 1866 af Würtz i Voldby.4 

Stor præsterækketavle, 1906,4 i profileret ram-
me med tandsnit og indskrift med hvidmalet 
brødskrift, nøje svarende til Vittens (s. 1795). 
På skibets nordvæg. 

To nyere lysekroner, barokkopier med 2 x 8 
lysearme og øvre prydarme med refleksblom-
ster, er ophængt i skibet. En tilsvarende, men 
med mindre hængekugle, er muligvis identisk 
med en af de to kroner, der 1897 var skænket af 
menigheden.1 3 Ophængt 1899 sammen med 
syv †væglampetter;4 to lysearme er anbragt på 
pillerne ved orglet. En nyere lysearm opsat ved 
prædikestolen. 

Klokke, 1898,4 omstøbt af S. Frichs efterføl-
ger i Århus, af en gammel klokke fra Voldby 
(Gjern hrd.); 67,5 cm i tvm. Indskrift med re-
liefversaler: »Anno domini M D C C C I I C hanc 

Fig. 14. Romansk døbefont (s. 1855). NE fot. 1977. 
- Romanesque baptismal font. 

Fig. 15. Fattigbøsse, 1900, af messing (s. 1856). NE 
fot. 1977. - Brass collecting-box 1900. 

campanum in usum templi Lading fundere jus-
sit Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs comes in Frij-
senborg, I. Claussen episcopo, L.Jensen præ-
posito, V. Øhlenschlæger pastore hujus ecclesi-
æ et S. Krarup magistro, H. Tilemann admini-
stratore, C. Kiilsgaard ædificatore hujus comi-
tis. S. Frichs efterfølger Aarhus«. (I Herrens år 
1898 befalede M.K-J-V-F, greve til Frijsen-
borg, at støbe denne klokke til brug i Lading 
kirke, da I. C. var biskop, L. J. provst, V. Ø. 
præst ved denne kirke og S. K. lærer, H. T. 
administrator, C. K. bygmester hos denne gre-
ve. ...«). 

†Klokker. 1-2) Ved indkrævningen af klokke-
skatten 1528-2932 afleveredes to klokker, der 
med al jernfang (tilbehør) vejede henholdsvis 
19 lispund og to skippund. 3) Under kirkens 
hovedrestaurering 1863 stod den revnede klok-
ke, af ukendt alder, på kirkegården.15 4) Efter at 
være omstøbt af »Stallknecht, Horsens, 
1864«,33 revnede den atter 1898,15 hvorefter den 
overførtes til Voldby kirke (Gjern hrd.), der 
udvekslede den med sin gamle klokke, der atter 
omstøbtes til den nuværende.21 

Klokkestol, 1899, leveret af N. Rasmussen.4 

†»Klokkeværket«, der 1769 stod på kirkegården 
(efter at den øvre del af tårnet var nedrevet), 
vaklede da meget.5 
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Fig. 16. Gravsten nr. 1, o. 1625-50 (s. 1858). NE fot. 
1977. - Tombstone no. 1, c. 1625-50. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Fig. 16), 1625-50, over ukendt æg-
tepar. Lysgrå kalksten, 235x156 cm, stærkt 
nedslidt. Stenen hører til en gruppe, især re-
præsenteret i Århus domkirke (jfr. s.777f., 
nr. 28 m.fl.) udført efter et forlæg af G. Sadeler, 
med den opstandne Kristus som hovedmotiv. 
De to portrætmedaljoner foroven viser manden 
med halvlangt hår og kort, bredt fuldskæg, hu-
struen med konehue og rund krave; i de nedre 
ovalfelter ses henholdsvis Kristus på korset og 
gravlæggelsen. Under det nedslidte skriftfelt, 
der er indrammet af kartouche med antydning 
af bruskede bøjler, anes to profilvendte kranier. 
1905 indsat i korets nordmur, tidligere antage-
lig placeret i korgulvet. 

2) (Fig. 17), antagelig fra o. 1688, med sekun-
dær indskrift 1883. Grå kalksten, 76x49 cm, 
med rester af det oprindelige årstal, formodent-

Fig. 17. Gravsten nr. 2, o. 1688(?), med indskrift 
1883 (s. 1858). NE fot. 1977. - Tombstone no.2. 

lig 1688, nederst på stenen. I en flad niche står 
en sæbebobleblæsende engel, symbol på for-
krænkeligheden, på et kranium over knogler. 
På det glatte felt herunder er med store skøn-
skriftsbogstaver indhugget initialerne »AM 
P D « over årstallet, der er omhugget til »1883«. 
Indmuret i våbenhusets østmur. 

Kirkegårdsmonument (fig. 18), o. 1856(?), ud-
ført af billedhuggeren August Saabye34 (1823-
1916) over forældrene: Erhard Saabye, sogne-
præst til Lading, Sabro og Faarup menigheder, 
*29. sept. 1778, †22. dec. 1851, og hustru Su-
sanne Saabye, *20.sept. 1785, †11.juli 1856. 
Stele af kalksten, på sokkel, ialt 200 cm høj, 
med fordybet versalindskrift. Stelen har udkra-
gende attika, med trekantgavl, hvori indfældet 
to reliefmedaljoner i hvid marmor med por-
trætter af det afdøde ægtepar; mellem disse er 
indridset to krydsstillede palmegrene. På ste-
lens forside indfældet et marmorrelief: en en-
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gel, med højre arm hævet i talende gestus og 
med palmegren i venstre hånd, sidder på en 
åben sarkofag, hvis låg er skudt til side. På kir-
kegården, nordvest for tårnet. 
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S U M M A R Y 

T h e chu rch , w h i c h w a s a l tered ex tens ive ly b y 
r e s t o r a t i o n 1861-62 (architect C h r i s t e n Kii ls-
gaard) , consis ts o f R o m a n e s q u e chancel and 
n a v e bui l t o f g ran i t e ashlar s t and ing on a c h a m -
fe red p l in th . J o i n e d to this in the w e s t i s the 
base o f a Late M e d i e v a l t o w e r w h i c h w a s s o o n 
cut d o w n to the h e i g h t o f the nave . An earlier 
p o r c h a t t he s o u t h d o o r w a y w a s replaced in 
1852 by the p re sen t one . In 1861 the gran i te 
ashlar of t he chancel w e r e r e m o v e d and a fac ing 
wa l l o f b r i ck erec ted . T h e chancel w a s a t this 
t i m e g iven a n e w vaul t . T h e r e m a i n s o f the 

t o w e r t o the w e s t w e r e inc luded i n the m a i n 
b o d y o f the c h u r c h and the r i dge tu r re t a b o v e 
the w e s t gable replaced by the p resen t t o w e r . 

D u r i n g the r ebu i ld ing o f 1861-62 m u c h o f 
the c h u r c h f u r n i t u r e w a s changed . T h e a l tar -
piece f r o m c . 1600 w a s fo r e x a m p l e p r o v i d e d 
w i t h n e w pa in t ings , t he pu lp i t f r o m 1650 r e -
c o n d i t i o n e d and n e w p e w s w e r e m a d e . O f the 
earl ier f u r n i t u r e m a y b e m e n t i o n e d the 
R o m a n e s q u e b a p t i s m a l fon t , the altar cand le -
st icks f r o m c. 1625-50 s imilar to those a t 
G r u n d f ø r (p. 1661) and the chalice d o n a t e d in 
1763 by the p a t r o n o f the chu rch . A m o n u m e n t 
c . 1856 by A u g . Saabye i s on the c h u r c h y a r d . 

Fig. 19. Landsbyplan 1:10000, målt o. 1800. - Map of the 
village c. 1800. 


