Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1977. - The church seen from south-west,
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I middelalderen og indtil domkapitlets opløsning
førte ærkedegnen 1 tilsyn med kirken (sml. lignende
forhold i Vitten s. 1787, samt s.l366f.). 9.januar
16662 overdrog Frederik III patronatsretten til M o gens Friis til Favrskov, og ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse 16723 blev kirken indlemmet heri
(jfr. alterkalk).
Grevskabet solgte 6. august 1810 kirketienden til
forpagter Hvid på Ristrup efter en forudgående auktion 15. februar 1809. 16.juni 1812 skødede købmand Niels Hvid i Århus kirken til gårdejer Ole
Christensen i Norring, 4 som 11.juni 1813 afhændede
Danmarks Kirker, Århus amt

den til sognets beboere. 5 Kirken overgik til selveje
1.januar 1910.
Ifølge Pontoppidans Atlas 6 benyttede de kejserlige
tropper 1628 kirken som kornmagasin og skød til
måls efter liget af den gravlagte Laurids Rostrup (jfr.
gravkrypt). Ifølge kirkebogen blev der under Kejserkrigen ikke holdt gudstjeneste et helt år.
Sabro synes oprindelig at have udgjort et eget pastorat; en præst er nævnt 1573.7 15918 var sognet
sammen med Fårup anneks til Lading, hvorfra de to
sogne udskiltes 1903, idet Fårup blev hovedsogn og
Sabro anneks hertil.
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hjørner, måltes 1862 til 2 9 x 2 7 favne (ca. 50 m i
firkant); den var da beplantet med unge askeog elmetræer, og der var anlagt beplantede
gange. 9
Der er tre indgange, alle med jerngitterfløje:
én i det nyomsatte østdige med trappe fra den
lavereliggende landsbygade og én midt i vestdiget, samt sydligere i samme dige en køreport
fra 1926, hvis fløje er ophængt i murede piller,
afdækket med glasserede sten. Den østre indgang blev indtil 1926 benyttet som køreindgang; en †port med låge omtales i 1700'rne, 10
mens låger i syd og nord er nævnt 1811. 11 1958 anlagdes en parkeringsplads syd for kirkegården.
Fig. 2. Tværsnit af skib 1:150, målt af S. Gottfred
Petersen 1980, tegnet af Flemming Beyer 1981. Cross-section of nave 1:150.

Den højtliggende kirke er rejst på toppen af en
lille bakke nordligst i landsbyen, hvor terrænet
falder stærkt m o d nord, ned mod Lilleådalen.
Fra kirkegården er der smuk udsigt over mark
og eng til Nørreris skov.
Kirkegården, som 1926 er udvidet mod syd,
hegnes af markstensdiger, der på grund af terrænforholdene næsten overalt tjener som støttemure. Den ældre kirkegård, med afrundede

Fig. 3. Frådstensmurværk i korets sydmur (s. 1867).
VM fot. 1966. - Section of travertine masonry.

Ligkapellet i kirkegårdens sydvestre hjørne
(svarende til det i Fårup) er opført 1926 efter
forslag af den kongelige bygningsinspektør. 1 2
Den teglhængte bygning i blank mur af røde
sten er 1966 udvidet med toiletter. 1 3 - Der er
1918 anlagt et fortov omkring kirken. 9
Kirken er en noget reduceret romansk bygning, bestående af kor og skib, der inden
1500'rne er blevet stærkt afkortet i vest; efter
afkortningen er opført et lille tårn med våbenhus i underetagen og trappehus fra o. 1877. Orienteringen har en ubetydelig afvigelse m o d
syd.
Det afstumpede skib samt den kendsgerning,
at vestgavlen er yngre end langmurene (jfr.
ndf.), viser at kirken oprindelig må have strakt
sig længere mod vest - en formodning, der
1965 blev bekræftet ved fremdragelsen af f u n damentrester indtil ca. 6,5 m vest for skibets
nuværende vestgavl. 1 4 Det er ikke muligt at afgøre, hvordan vestenden har været udformet,
eller hvornår den er revet ned. Skibets sekundære vestgavl synes dog opført før det lille
tårn, som snarest må dateres til 1500'rne. Også
koret er afkortet, men antagelig kun med nogle
centimeter, der forsvandt, da gavlen fornyedes
1862.
Materialer. Murene, der er ca. en meter tykke, er rejst af blandede materialer over en skråkantsokkel af granit, i øst og vest afbrudt uden
hjørnesten. Som følge af terrænets fald østover
ligger korets sokkel et skifte lavere end skibets.
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Fig. 4. Plan 1:300, målt af TF og KdeFL
1966, tegnet af Flemming Beyer 1981.
Den prikkede linie angiver skibets oprindelige udstrækning mod vest, afsløret
ved en udgravning 1965. - Ground-plan
1:300.

Herover følger et skifte af granitkvadre, hvorefter der vist overalt er muret med kvaderdannede frådsten (jfr. fig. 3) i regelmæssige skifter,
der indvendig står med udglattede fuger og
kvaderridsninger. I de øvre murpartier, således
i triumfmurens østside, over korhvælvet, ses
tillige kridt og en ikke ringe mængde jernal.
Alle oprindelige åbninger er gået tabt. Skibets døre har utvivlsomt været placeret i den
nedbrudte vestende, 1 5 og vinduerne er alle opslugt af nyere.
Ændringer og tilføjelser. Korets hvælv ligesom
muligvis også triumfbuens særprægede form
må stamme fra senmiddelalderen; men hvæl-

vingen bærer dog præg af senere ændringer. 1 6
Det nu kuppelagtige krydshvælv med halvstensribber må tidligere have haft skjoldbuer,
hvilende på falsede hjørnepiller, der må skjule
sig i mere eller mindre behugget form bag de
tykke pudslag.
I hvælvets vestkappe findes en cirkulær åbning, 50 cm i diameter. Lignende åbninger træffes flere steder i stiftet, således i Århus domkirke (sml. s.255) samt i Sabros nabosogn, Bor u m . 1 7 Hullet har sandsynligvis i katolsk tid
været benyttet ved kirkespil, f.eks. på Kristi
himmelfartsdag. 1 8
Det kan som nævnt ikke afgøres, hvornår

Fig. 5. Kirkens nordfacade 1:200. Målt og tegnet af Aage Hamrum, Arne G. Nielsen og Georg V. Nielsen,
Kunstakademiets bygningsskole 1943. - The north facade of the church, 1:200.
119*

1868

SABRO HERRED

Fig. 6. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior, looking east.

det fladloftede skib er afkortet i vest. Den nuværende vestmur, der må være opført i forbindelse med nedrivningen, er noget sværere (135
cm) end skibets gamle mure. Den er uden sokkel og rejst af genanvendt materiale, f.eks. ses
der sokkelkvadre højt oppe i murværket. Taggavlen er bevaret indtil 2,4 m over murkronen
og består overvejende af jernal samt enkelte
fråd- og kridtsten samt lidt tegl; fugerne står
uden efterbehandling. Den rundbuede døråbning må være samtidig med muren.
Det lille tårn, 12 meter højt til murkronen,
omtales første gang o. 1676, 19 men er rimeligvis
k o m m e t til i 1500'rne (sml. tårnene i Elsted,
s. 1740, og Borum, Framlev hrd.). Murene er
af munkesten i munkeforbandt over en syld af
marksten; østmuren hviler på skibets vestgavl.
Tårnet har på vestfacaden, 2,6 m over terræn,
haft en kordongesims, et skifte højt og med

affaset underside; rester af dette skifte ses på
begge sider af den rundbuede, nu tre meter høje portal. Det nederste, høje r u m fungerer som
våbenhus med forbindelse til skibet gennem
den ovennævnte vestdør, der åbner sig m o d
tårnet med brede, sekundært udhuggede smige. I dørens rundbuede afslutning ses slidspor
efter (klokke)reb.
Stiger må fra først af have givet adgang til de
øvre stokværk; nu sker det via et lille trappehus
ved tårnets nordside, opført o. 1877. 9 Mellemetagen far lys gennem en lille, rundbuet og falset
glug i vest, mens en rundbuet dør fører ind til
skibets loftsrum; i dørfløjen er skåret initialerne
»BP« og »SSB« samt »1775«.
Klokkestokværket har hele seks glamhuller,
ét i syd og nord, to i øst og vest; de rundbuede
åbninger er falset både ud- og indvendig. Det
blytækte pyramidetag krones af en 1980 genop-
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior, looking west,

sat vindfløj med vejrhane. - Tårnet stod ifølge
synet o. 1676 19 med teglklædte »tindinger«
(kamme eller kamtakker) og har altså tidligere
haft saddeltag, sandsynligvis med gavle i syd
og nord.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken, der
af synet 1817 20 betegnedes som »uren, støvet
og forsømt«, undergik 1827 21 en større reparation. Spredt omkring i bygningen ses så mange
udbedringer i tegl, at synsprotokollen 1862 beskrev ydermurene som værende for størstedelen af teglsten. Koret er helt præget af en istandsættelse samme år, 9 da langmurene fik en
bloktandgesims, som også førtes op langs den
fornyede østgavls taglinie. Den gamle korgavl
blev allerede 1700 10 betegnet som forfalden og
»grundvolden« (soklen) som brøstfældig. Skibets sydvesthjørne er ommuret 1868, mens
det nordøstre hælder stærkt udad. Skævheden

måltes 1872 til tolv tommer (30 cm). 9 Skibet
bindes sammen af to hvidmalede ankerbjælker
ved øst- og vestvæg. Indtil 1960'erne var der
tillige tre jernankre i koret.
Kongelig bygningsinspektør Walther besøgte 1884 og 1891 16 kirken, som biskop Clausen
1886 22 ønskede »restaureret tilbage i sømmelig
stil«. Walther gik imod en skalmuring med
kampesten, ligesom han frarådede gipsloft og
store, nye vinduer. En »restauration« som i nabosognenes Frijsenborgkirker blev aldrig gennemført. Under tilsyn af arkitekt R. Frimodt
Clausen indsattes o. 1893 23 de nuværende seks
rundbuede og smigede vinduer, hvis røde,
teglmurede karme indtil 1960'erne stod uden
hvidtning (sml. samme arkitekts vinduer i Søften, s. 1695f.). De foregående seks noget forskellige vinduer, tre i nord og tre i syd, betegnedes 1884 16 af Walther som »nærmest gotiske
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side, der kun var tækket med »fjæl«. Koret stod
1941-80 med tegl på nordsiden.
Forskellige rester af †kalkmalede dekorationer
er konstateret under sidste restaurering. På korets ribber en buerække med prikker, som almindeligvis indgår i egnens hvælvdekorationer
fra o. 1500. På skibets nordvæg er mellem vinduerne fundet spor, muligvis af et epitaf.

INVENTAR
Oversigt. Tilknytningen til de nærliggende hovedgårde har sat sine spor på inventaret. Ristrups ejere
har skænket alterstagerne 1588 og altertavlen 1621,
Frijsenborgs ejere alterkalken 1765. Fra midten af
1600-årene stammer det usædvanlige, malede korbuekrucifiks, prædikestolen 1653 og epitafiet fra
o. 1664. Af ældre inventarstykker kan fremhæves
den romanske løvefont og klokken fra 1400'rne.

Fig. 8. Altertavle 1621; maleri af Lyders 1851 (s.
1871). NE fot. 1978. - Altarpiece 1621; painting 1851.

af form« med firkantede trækarme. - I skibets
sydfacade spores stadig to store, rundbuede
vinduer.
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1888 og anbragt i skibets nordøstre hjørne, blev 1905 afløst af en større ovn. 9 1939 indrettedes samme
sted en kalorifer, som 1965 er erstattet af et
centralvarmeanlæg med f y r r u m i kapellets tilbygning.
Ved en restaurering 1965-67 (arkitekterne Aksel Skov og Aage Kristensen) blev facadernes
løse puds afbanket ude og inde, og kirken fik
gulve af gule, kantstillede mursten. Indtil da lå
her store og hvide cementfliser, fra 1895, 9 i diagonalt mønster, mens der under stolestader og
bag knæfaldet var trægulve. 1 3
Kirken står hvidkalket ude og inde. Skibets
bjælkeloft er malet lysgråt. Efter en omlægning
1980 (ark. Jens Vilhelmsen) er tagene igen
overalt tækket med bly, med rødmalede sugfjæl på skib og tårn. Skibet har formodentlig
haft tegltag siden 1700'rne; 10 o. 1676 19 var det
gamle blytag »formuldet« og fjernet på den ene

Fig. 9. Altertavle 1621, søjle og storvinge (s. 1871).
NE fot. 1977. - Altarpiece 1621, column and main
panel.

SABRO KIRKE

Alterbordet er et glat fyrretræspanel muligvis fra
1871, 9 da synet ønskede bordet forlænget med
seks t o m m e r både i syd og nord. I den bærende
konstruktion indvendig indgår ved forkanten
to umalede egetræssøjler, der måske oprindelig
har støttet altertavlen. De har kannelerede skafter over profileret rundstavsbase og hviler på
retkantede postamenter, der hver har én side
dekoreret med beslagværk i fladsnit; foroven
afsluttes de af lille plade. 1862 9 bestod †bordet
af tre drejede egestolper foran og en bordplade,
hvis bagkant hvilede i østvæggen.
Panelet er beklædt med et rødt alterklcede
med guldgalonerede kanter og latinsk kors.
1862 9 var †alterklædet af sort fløjl med sølvfrynser, svarende til †messehaglen.
Altertavlen (fig. 8), ifølge malet indskrift
skænket 1621, er et til k o r r u m m e t vel proportioneret arbejde i senrenæssance; i midtfeltet er
indsat et maleri fra 1851.
Det kvadratiske storfelt flankeres af glatte
smalfyldinger med foranstående, kraftige søjler, der har korintiske kapitæler og beslagværksprydbælter med frugter og lille kvindehoved i relief. Også fodfeltets og krongesimsens krumknægte prydes af beslagværk, de sidste omkring reliefløvemaske med stort, åbent
gab. Under søjlerne hænger pluskæbede englehoveder (fig. 11) af samme, men grovere art
som dem, der ses på epitaf nr. 2 i Århus Vor
Frue (s. 1196), der også i andre detaljer kan have dannet forbillede. Buttede englehoveder er
tillige midtpunkt i de kartoucheformede storvinger (fig. 9), der foroven afsluttes af rovfuglehoved og til siderne af akantusblade svarende
til dem, der kroner topgavlen. Denne har i
gavlfeltet stort englehoved. Det relativt høje
topfelt, flankeret af draperismykkede pilastre,
har vinger som storstykkets, men med muslingeskal i midten og konsoller, der bærer kvindestatuetter (fig. 10), formodentlig dyder, men
nu uden atributter. Topstykkets fyldingsbagklædning består af to fyrreplanker (i modsætning til den øvrige tavle, af eg); den ene, der
langs siderne og hen over midten har udskåret
slyngbånd, er muligvis en genanvendt gavlplanke fra et ældre stolesæt fra 1600'rne.

Fig. 10. Altertavledetalje 1621 (s. 1871).
1979. - Detail of altarpiece 1621.
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NE fot.

I storfeltet er indsat et oliemaleri på lærred,
88X75 cm, af nadverens indstiftelse, efter Carlo Dolci, signeret »Malet af P. A. Lyders
1851«. 24 Restaureret 1956 af N . J . Termansen.

Fig. 11. Englehoved fra altertavlen 1621 (s. 1871).
JJF fot. 1979. - Head of angel from 1621 altarpiece.
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Fig. 12. Alterkalk, skænket af grev Wedell Friis 1765,
udført af Johannes Zønnichsen Buxlund, Århus
(s. 1873). NE fot. 1977. - Chalice, donated by Count
Wedell Friis 1765, made by Johs. Zønnichsen Buxlund.

Fig. 13. Alterstage, skænket 1588 af Laurids Rostrup
til Ristrup og hustru Kirsten Rud (s. 1873). NE fot.
1977. - Altar candlestick, donated 1588 by Laurids
Rostrup of Ristrup and his wife Kirsten Rud.

1924 gennemgik tavlen en restaurering ved
Povl Jensen. 25 Over den oprindelige staffering
lå dels en overmaling fra 1851 med grå og brune farver og indskrifter refererende til maleriet, 26 dels en beskeden staffering med gråt,
rødt og sort samt gul farve i stedet for guld,
måske fra 1800'rnes begyndelse. 27 Hertil hørte
en indskrift, med gul skriveskrift, i tavlens
midt- og fodfelt: »Kommer hid til mig ...«.
Ved restaureringen genfremstilledes såvidt
muligt den oprindelige renæssancestaffering,
på kridtgrund: guld, sølv og farver, således
gråhvidt på søjler og kvindedragter og blåt på
vingerne som baggrund for røde og grønne
frugter.
I frisefeltet blev afdækket en giverindskrift 37
med gylden fraktur på sort bund: »an(n)o 1621
den 18. . . . Haffuer Erlig oc Velbyurdig mand
Hans Skramb till Regstrup ladet den(n)e / alter
taffle Opsette oc paa Hans egen Bekostt(n)ing

ladet Forferdige, Oc den giffuet till Saabro
Kiercke / Gud Fader allermegtigste till Ære oc
Kiercken till en hederlig Ziratt. Oc kostett den
53 Daller«. I fodfeltet fandtes farverester efter
fire adelsvåbner, der kunne identificeres ved
hjælp af de initialer, der var malet ovenover:
»H.S.F. H.S.M. F.A.P.F. F.A.P.M.«, dvs.
Hans Skrams fædrene og mødrene og hustruen, fru Anna Parsbergs fædrene og mødrene
våbner. Da deres bevaringstilstand ikke tillod
en rekonstruktion, maledes i stedet, med gylden fraktur på sort, et vers forfattet af den daværende sognepræst. Topfrisen fik indskriften:
»Min siæl! Lov Herren! ... Ps. 103«. I Topfyldingen er nymalet Kristi monogram, med rødt
på strålekranset, hvid, oval bund, omgivet af
gråt. Ved restaureringen blev konstateret, at
der her havde været en indskrift med gyldne
bogstaver på sort bund, ligesom der var ubetydelige rester af et billede i storfeltet.
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Altersølv. Alterkalk (fig. 12), 1765, udført af
Johannes Zønnichsen Buxlund, Århus; 20 cm
høj. Den har sekstunget, glat fod, sekskantede
skaftled ledsaget af små profilstave og fladoval,
midtdelt knop. Det store, glatte bæger har under mundingsranden graveret giverparrets navne, med kursiv: »Erhard Greve Wedell Frijs og Christine Sophie Grevinde af Wedell Frijs«,
på hver side af deres grevekronede alliancevåben, holdt af løver stående på krydsskraverede
podier. Våbenet omslynges af et bånd, hvori
der forneden er ophængt et kors; herunder årstallet »1765«. Ny tud og halvlåg. Under foden
mestermærket (Bøje 1946, s. 19628) og en indprikning: »vog 37 lod 2½ q« (qvintin). Tilhørende disk, 12,5 cm i tvm., glat, på randen graveret Georgskors; ingen stempler.
Oblatæske og vinkande, 1971, »udført af sølvsmed Sv. Toxværd«. En vinkande af porcelæn,
o. 1860, 9 fra Den kongelige Porcelænsfabrik,
sort, med guldkors og kanter (jfr. Skejbys
s. 1381), er nu ude af brug.
Vinskummeske, udført af Niels Holst Wendelboe (†1876; Bøje s.200 29 ). På skaftet graveret
kors og på undersiden mesterstemplet og »11
lødig«.
Sygesæt, 1873, fælles med Fårup (s. 1892).
Alterstager (fig. 13), 1588, ca. 32,5 cm høje,
på profileret fod med hulled, skaft bestående af
fladtrykt baluster over hul- og vaseled samt lyseskål med udkragning over hulled. På begge
stagers øvre fodled er ens, graverede våbner for
Kaas, Rostrup, Rud og Bølle og herunder de
tilhørende initialer: »L.R.M. L.R.F. K.R.F.
K . R . M . 1588«, dvs. giverne, Laurids Rostrups
mødrene og fædrene og hans hustrus, Kirsten
Ruds fædrene og mødrene (våbner). Stagernes
messinglysetorn er forneden gennemboret af
hul til fæstnelse af lysepiber, en til hver side.
Under fodranden ses rester af tre udbugninger,
muligvis spor af afsavede fødder.
Syvarmet lysestage, skænket 1945 til minde
om gårdejer i Sabro R. P. Edslev og hustru, Else Marie.
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldgaloneret kors og kanter. 1862 9 var Miagelen af sort
fløjl med sølvgaloner.

Fig. 14. Malet korbuekrucifiks, o. 1650 (s. 1874).
NE fot. 1977. - Painted rood arch crucifix, c. 1650.

Alterskranke, 1862, 9 med tætstillede, drejede
balustre, opstillet i halvbue; lysgrå, håndlisten
sort. Den forrige †skranke strakte sig tværs
over koret. 9
Døbefont (fig. 15), romansk, af grovkornet
granit, k u m m e n , ca. 70 cm i tvm., af lysgrå
granit, foden af rødlig. Den store, ret tykvæggede k u m m e (ca. 10 cm), 25 cm dyb, har en
udsmykning i fladt relief, der er en enkel variant af de østjyske løvefontes. Under en flad
mundingsvulst løber en grov bladranke afgrænset forneden af lille rundstav. Herunder
ses to par primitive dobbeltløver, hvert med
fælles, fladt dyrehoved. Mankerne er unuanceret angivet ved streghugning. Tre af løverne
har på sædvanlig vis halerne stukket ind mellem de tynde ben og lagt op over ryggen, hvor
de breder sig ud i et stort blad til hver side; den
fjerde har hale, med stor kvast, stukket mellem
benene, men skråt ned mod jorden. Den baseformede fod har øvre rundstav samt på hver af
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de fire sider en kraftig rundstav over lille hulled; på hjørnerne et trekantet, indadfoldet blad.
1867ff. 9 ønskedes fonten renset for kalk. O p stillet under korbuens nordside ligesom ved århundredskiftet.
Dåbsfade. 1) 1897, 9 af messing, 76 cm i tvm.,
glat, med svag midthulning, der har hul til en
messingskål, 24 cm i tvm., med smal kant. 2)
1703, af tin, ottekantet, med grev Frijs' spejlm o n o g r a m på kanten; ret medtaget. U d e af
brug.
Dåbskande, 1897, 9 af messing, 29 cm høj til
det flade låg; almindelig chokoladekandeform
med latinsk sølvkors og stor bøjlehank.
Malet korbuekrucifiks (fig. 14), o. 1650, ca. 130
cm højt. På et fladt, sortmalet korstræ, bestående af en lodret planke med tilsatte tværarme,
er malet den ophængte Kristus. Armene er
skråt strakte, venstre hånds fingre udrettede,
højre hånds »velsignende«. Figuren har grålig
karnation modelleret med hvidt. Hovedet,
med tornekrone, har kraftig, mørkebrun hår-

Fig. 15. Romansk døbefont (s. 1873). NE fot. 1977.
— Romanesque baptismal font.

og skægvækst, omsluttet af gul strålebræmme.
Øjnene er lukkede, fra sidevunde og naglegab
er blodspor. Det smalle lændeklæde er lysgrønt, skygget med sort. Tværs over øvre
korsarm er et hvidt skriftbånd med gyldne,
sortskyggede versaler: »INRI«. Ophængt over
korbuen.
Prædikestol (fig. 17), med skåret årstal 1653
og blomstermalerier muligvis fra o. 1680. Den
karnapformede stol, der rimeligvis er fra samme værksted som bl.a. Brabrands (s. 1534) og
den forsvundne i Åby (s. 1444), består af fem
fyldingsfag. De tre midterste danner f r e m spring foran opgangen, gennem triumfvæggen, de to sidefag er anbragt fladt på korvæggen, det yderste afsluttet m o d korbuen af skåret bruskværk, der foroven løber ud i fantasidyrehoved, forneden i fuglehoved. To nøgne
kvindehermer (fig. 16), på skaft med draperiophæng med kvast, flankerer det fremspringende felt, mens en tredie herme, med afvigende håndstilling, er anbragt yderst mod korbuen. En herme inderst mod væggen er tilføjet
ved restaureringen 1924. Storfelterne har arkader med barokt fladsnit i sviklerne, diamant-
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Fig. 16. Udsnit af prædikestol, 1653, med herme
(s. 1874). NE fot. 1977.
- Section of pulpit, 1653,
with herm.

Fig. 17. Prædikestol
1653 (s. 1874). NE fot.
1977. - Pulpit 1653.

bosser som kapitæler og pilastre, der er opløst i
bruskbarokke bøjler. Midtfaget er foruden ved
hermerne også fremhævet ved to skårne hoveder i fodfeltet og ved englehoveder på de to
krumknægte, der støtter krongesimsen, med
æggestav og tandsnit. Hovederne forneden,
der henholdsvis er omsluttet af krave og bladværk, afbryder de to smalfelter med det reliefskårne »Anno 1653«.
1924 blev stolen restaureret af Povl Jensen.
U n d e r to stafferinger samtidige med altertavlens fra o. 1851 og o. 1800 (jfr. ovfr.) fandtes
spor af den oprindelige bemaling, der så vidt
muligt blev genfremstillet. Den oprindelige
staffering er muligvis først udført o. 1680 at
d ø m m e efter storfelternes barokblomster, der
svarer til Brabrand-stolens fra 1679. Planterne
har sølvstængler, grønne blade og gyldne
blomster. Stolens øvrige farver er i hovedsagen
rødbrunt og sort med megen forgyldning og
en del sølv. Indskrifterne står med gylden fraktur på sort bund, i frisen: »Herrens frøct er
Reen oc blifuer ewindelige. Psalm. 19«, på postamentet: »wor Guds ord - blifuer fast ewindelige. E . K . 40«, dvs. Esajas 40. kap. vers 8,

der indledes: Blomsterne visner, men vor Guds
ord etc., et bibelcitat, der har nøje relation til
blomstermalingen i storfelterne.
Som støtte for prædikestolen er oprindelig
muret en skjoldformet, let hvælvet underbaldakin (jfr. fig. 2) med kraftig kant og midtribbe,
over lille konsol; hvidkalket. Opgangen til
prædikestolen er ad en muret trappe 3 0 gennem
triumfvæggens søndre del.
Stoleværk, formodentlig fra 1855 da det ønskedes hovedrestaureret. 3 1 Glatte planker med
trekantgavl over to profillister. Den øverste
stol i syd er indrettet til degnestol; 1898 fik den
nye paneler. 1901 blev stolene gjort bekvemmere ved at øge sædernes bredde og hælde ryglænene. 9 Malet lysgrå, tidligere egetræsmalet. Vedr. ældre stolesæt(P), se under altertavle.
†Herskabsstole, o. 1588(?). Ifølge Søren Abildgaards notebog 1771 havde de øverste stolestader udskårne våbner for Rostrup og Rud samt
initialerne »L. R.« og »K. R« for Laurids Rostrup og hustru, Kirsten Rud (jfr. alterstager).
†Skrifte- og degnestol stod 1862 9 på hver side
af altret, men den sidste ønskedes da flyttet til
nuværende plads.
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†Ligbåre ønskedes 1811 20 af synet flyttet ud af
koret sammen med sprøjten, da det var et upassende sted for disse ting.
Klokker. 1) (Fig. 18-19), 1400'rne, 75 cm i
tvm. I det skriftløse bånd om halsen ses aftryk
af fire mønter: to antagelig tyske brakteater og
en »Wittenpfenning« fra o. 1400, den fjerde
måske en kobberpenning fra Erik af P o m m e r n
o. 1425 (Uldall s. 136). Foroven på klokkelegemet ses et støbermærke, tegnet i kappen med
fine linier. Hankene har dobbelte tovsnoninger. 2) O m s t ø b t »Aarhus 1889« af »S. Frichs
Efterfølgere«; 65 cm i tvm., indskrift over
slagkanten.

Fig. 18. Klokke fra 1400'rne (s. 1876). NE fot. 1977.
- Bell from the 1400's.
Pengebøsser. »Fattig Bøsse«, nævnt 1862, 9
rektangulær blikæske med pengetragt; gullig
skriveskrift. Anbragt på næstvestligste stolestade i syd. En tilsvarende, af træ og brunmalet, er
nu ude af brug.
†Pulpiturer. 1) 1702 10 omtales »pulpiturloftet«
som ganske brøstfældigt. 1808 trængte det til at
forbedres, da mange fjæl var rådne, og 1811
måtte rækværket fastgøres. 2 0 2) Ved orglets anskaffelse 1916 opsattes et pulpitur i vest, hvis to
bærende fyrrestolper har skårne initialer og årstal: »1916, GAM« og »1916, E M N « ; på loftet.
Orgel, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co.,
Kgs. Lyngby. Et manual med fire stemmer.
Facade tegnet af Aksel Skov og Aage Kristensen i samarbejde med orgelbyggeriet. På gulvet
i skibets nordvesthjørne. †Orgel, leveret 1916 af
A. C. Zachariasen, Århus. Tre stemmer. Pneumatisk aktion. På vestpulpitur. 3 2
To salmenummertavler, o. 1800, med buet gavl
hvori lille, hjerteformet ophængningshul; sortmalede og beregnet til kridttal. 3 3
To lysekroner, nyere, hver med 2 x 8 lysearme; istandsat 1966. O p h æ n g t i skibet.

†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1529 34 afleveredes to klokker med »al jernfang« (tilbehør); den ene vejede 2½ skippund og 5 lispund,
den anden 1 skippund og 7½ lispund. 3) 1676
omtales en klokke, der muligvis er identisk
med den mindste af de to klokker, 1 9 og som
begyndte at revne 1873. 9 1889 måtte den o m støbes (jfr. ovfr.), den målte da 21½ t o m m e i
højden (ca. 56 cm), dens tvm. forneden var
25½ t o m m e (ca. 66 cm), foroven 11 tommer
(ca. 28 cm) 3 5 .
Klokkestol til to klokker, af eg, muligvis fra
tiden kort efter 1771, 10 da kirkesynet bemærkeFig. 19. Detalje af klokke med støbermærke og aftryk af mønter (s. 1876). NE fot. 1977. - Detail of bell
with founder's stamp and impress of coins.
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de, at træværket, som klokkerne hang i, var
råddent og i stykker og endda noget af det faldet ned, så den største klokke var ubrugelig.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 20), o. 1664. Billedskærerarbejde
med maleri fra 1851, ifølge indskrift over Niels
Poulsøn Brandt. . . fordum sognepræst til Lading, Sabro og Forrup sogne og provst i Sabro
herred, †19. apr. 1664, 69 år gl., og hustru Karen Nielsdatter, †12. dec. 1658, ? år gl.; 36 de
levede sammen i 38 år, 6 måneder og 2 dage og
avlede 10 børn, 7 sønner og 3 døtre.
Tavlens arkitektonisk opbyggede storfelt har
snosøjler flankerende et fremspringende malerifelt i profileret ramme med afskårne hjørner; i
sviklerne her ses tykkindede englehoveder. Såvel top- og hængestykke som de smalle storvinger er opløst i bruskbarokke komponenter,
øreflipvolutter og bøjler, der omslutter eller løber ud i fantasimasker (fig. 21). I topstykket
bærer masken en fladtrykt kugle, i storvingerne grove dydefigurer: mod øst Håbet, med due
og anker, m o d vest formentlig Troen, med bog
og afbrudt stav (kors?).
1924 gennemgik epitafiet en restaurering ved
Povl Jensen, der genfremstillede den oprindelige staffering: sort som baggrund for guld på
masker, kanter og detaljer, i øvrigt rød og grøn
lasur på sølv. Indskrifterne, med gylden fraktur
på sort, er rekonstrueret efter sporene af de oprindelige bogstaver, der var udført med megen
omhu. I topfeltet: »Døden er Opslugen i Seyer. . . 1.cor.«, i frisefeltet: »See det Guds Lam,
Som Bær Verdens synder, ioh. 1. c.«, på hængestykkets hvælvede plader de ovenfor gengivne data. På storfeltets træplade er et maleri signeret: »Malet af P. A. Lyders 1851« (skriveskrift). Det er en pastiche af et epitafiemaleri,
med et ældre ægtepar knælende foran et lille
krucifiks, muligvis udført på grundlag af et nu
helt forsvundet maleri, men med så mange atypiske afvigelser i detaljen (håndstilling, hårbehandling, dragt), at det oprindelige maleri enten må have været i stærkt forfald ved nymalin-

Fig. 20. Epitaf over sognepræst og provst Niels
Poulsøn Brandt, †1664, og hustru; maleri 1851
(s. 1877). NE fot. 1977. - Sepulchral monument for the
minister and rural dean Niels Poulsøn Brandt, †1664, and
his wife; painting from 1851.
Fig. 21. Detalje af epitaf o. 1664 (s. 1877). NE fot.
1977. - Detail of sepulchral monument c. 1664.
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Fig. 22. Romansk gravsten, nr. 1 (s. 1878). NE fot. 1977. - Romanesque tombstone no. 1.

gen eller helt forsvundet. Også rammeværket
fik 1851 en ny bemaling i brunt og gråt oven på
en staffering fra o. 1800, der i hovedsagen var
en gentagelse af den oprindelige. Ophængt på
skibets nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 22), romansk, af grovkornet, lys, rød- og gråmeleret granit, trapezformet, 197x61-53 cm, med affasede kanter. Inden for en bred, glat ramme ses et dobbelt processionskors i relief. Armene på det øvre kors
har udvidelser for enderne, tværarmene er markeret ved indhuggede linier hen over rammen.
Det nedre kors har cirkulært midtled og tre
pyramideformede arme. 1939 fundet i nordsiden af skibets gulv, tæt ved koret, nu indmuret
i tårnets sydvæg.
2) (Fig. 23), o. 1692. Figursten over »unge
dreng« Povl Pedersøn Brant, †1692, syv et
halvt år gammel. Rødlig kalksten, 57x44 cm,
nedre venstre hjørne afslået; indskrift med fordybede versaler, fornavnet med store skønskriftbogstaver. Barnet, i trekvartfigur, har
lokket hår, hænderne sammenlagt foran brystet,
og er iført en folderig kjole. Den brede ramme
smykkes af spinkel bladranke. Reliefbaggrunden prikhugget. Opsat på tårnrummets sydvæg.
Gravkrypten, under koret, siges ifølge herredsbogen 38 at være indrettet af Laurids Rostrup til Ristrup, †1602. Det tøndehvælvede,
hvidkalkede rum, der måler 315x440 cm, er

muret af munkesten. Hvælvet, hvis isselinie
ligger ca. 170 cm over rummets gulv, har
længderetning som kirkens. En ventilationsskakt til østgavlen er tilmuret, da korets nye
østmur blev opført. Nedgangen er ad en muret
trappe, der nås gennem en trælem under
korbuen.
1968 blev krypten tømt for sit indhold af kisterester m.m., der synes at have omfattet
mindst seks læderbetrukne trækister med hanke og kantbeslag. Ingen kisteplader eller -beslag blev iagttaget.
Ifølge ældre kilder 39 skulle »de kejserlige
krigsfolk« 1628, da de gjorde kirken til deres
provianthus, have oprejst Laurids Rostrups
»benrad« for at skyde til måls derefter.
Et *kistebeslag (fig. 24) med et Rantzau-våben, fra o. 1650, af messingblik, 25,5x21,5 cm,
er 1899 fundet på en mark under gården Ristrup. Nu i Kulturhistorisk museum, Randers
(inv. nr. (blåt) 177).
Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1827. Ursula
Louise Wormskiold (en søster til Ingeborg Rosenørn, jfr. kirkegårdsmonument nr. 3), *13.
febr. 1792, †5. marts 1827; »levede sine 7 sidste
aar udi lidelse og gudhengiven taalmod«.
Gravsten af granit, 127x46 cm; midt på stenen
indfældet en oval, hvid marmorplade hvorpå
indskrift med fordybede versaler. I kirkegårdens nordøstre hjørne på samme gravsted som
kirkegårdsmonument nr. 2 og 3. 2 0
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2) (Fig. 26), 1829, Peder Otto Rosenørn,
amtmand i Ringkiøbing i 15 år, 8 år stiftamtmand i Aarhus, *24.juni 1778, †29. sept. 1828.
Granitstele på fodstykke, 121 cm høj; indskrift
med fordybet skriveskrift og versaler findes på
den nederste af de tre indfældede, hvide
marmorplader. På denne findes desuden nederst et felt med planteslyng på prikket baggrund.
Den mellemste,
halvbueformede,
smykkes af guirlandeophæng, mens den øverste, halvcirkulære, på stelens buede gavl prydes
af sommerfugl, symbol for opstandelsen. Stelen er anbragt i kirkegårdens nordøstre hjørne
på et gravsted indrammet af lave granitkvadre
og endnu 1977 af fire store linde; samme sted
findes kirkegårdsmonument nr. 1 og gravsten
nr. 3. Oprindelig var stedet indhegnet af granitborner forbundet ved jernlænker. 2 0
3) (Fig. 26), o. 1859. Ingeborg Christiane Rosenørn, født Wormskiold, *31.juli 1784, 1828
enke efter amtmand Peder Otto Rosenørn,
1845-59 overhofmesterinde hos kong Christian
Fig. 23. Gravsten nr. 2, over drengen Povl Pedersen
Brandt, †1692 (s. 1878). VM fot. 1966. - Tombstone
no. 2, for the boy Povl Pedersøn Brandt, †1692.

Fig. 24. *Kistebeslag med Rantzau-våben, fra o.
1650, fundet på en mark ved Ristrup; nu i Randers
museum (s. 1878). Randers m u s e u m fot. 1981. Coffin fitting with Rantzau armorial bearing, from
c. 1650, found in a field at Ristrup; now in Randers
museum.

VIII. s dronning Caroline Amalie, †22. april
1859. Stele svarende til nr. 2, men af sandsten
og med en lidt anden udformning af de to nedre marmortavler; 125 cm høj, indskrift med
fordybet brødskrift. Samme placering som
nr. 1 og 2.
Syd for Rosenørns gravsted findes desuden
en stele over proprietær Hans von Folsach til
Restrup (Ristrup), *30. aug. 1805 på Gjessinggaard, †14. aug. 1873 på Restrup.
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16
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17
Herforuden i Mårslet og Kolt (Ning hrd.) samt
bl.a. i Egå og Lyngby (Randers amt).
18
Jfr. Litteraturhenvisninger i D K . Århus, s. 359,
note 135.
19
Syn efter Mogens Friis 1675.
20
LA Vib. Lading præstearkiv. Liber daticus 18081938.
21
LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokol
1813-44 (C291.2).
22
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Kirker m . m .
1844-1933 (C30.63-66).
23
R. Frimodt Clausens arbejde nævnes i Weilbach:
KunstLeks. - Jernvinduerne er 1980 udskiftet med
nye, tilsvarende med blyindfatninger.
24
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25
Bag på altertavlen malet: »Altertavle, prædikestol
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26
På gesimsen stod: »Gjører dette til min I h u k o m melse«, i fodfeltet: »Saa ofte som I æde af dette
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27
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Fig.25. Landsbyplan 1:10000, målt 1794. - Map of
the village 1794.
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Fig. 26. Kirkegårdsmonumenter nr. 2 og 3, over amtmand P. O. Rosenørn, †1828, og hustru, Ingeborg
Christiane Rosenørn, †1859 (s. 1879). NE fot. 1977. - Churchyard monuments, nos.2 and 3, for the county
councillor P. O. Rosenørn, †1828, and his wife Ingeborg Christiane Rosenørn, †1859.
N r . 143. Skifte 1763), men 1769 (note 10) noteres, at
tavlen for 150 år siden har været malet, men nu ser
meget nøgen og fattig ud. 1816-21 bør tavlen o p m a les (note 20), hvilket måske er foretaget 1827 (note
21), da kirken havde »modtaget en betydelig reparation«. Allerede 1836 trængte tavlen til at males og repareres, hvilket måske drejer sig om tavlens malerier.
28
En lille variant af nr. 1379.
29
Variation af stemplet, » N . H . W . « i rektangel.
30
Reparationer omtalt 1808 (note 20) og 1872 (note
9).
31
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti 1826. Synsprotokol for kirker 1845-55 (C30.5).
32
Zachariasen: Orgelfortegn. samt meddelelse fra organist A. Nedergaard, Lading.
33
Den enes påskrift: Daab, Nadver, er skrevet 1966
med kridt og herefter lakeret.

Danmarks Kirker, Århus amt

34

RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn. over afleverede klokker 1528-29. Reg. 108A.
35
Ifølge sognepræstens brev af 7.juli 1889 til N M .
36
Ifølge restaurators indberetning og skitse stod
muligvis »Brandtin«; bynavnet var stavet »Ladding«, og hustruens alder var »?3« år gl.
37
Tavlen er muligvis skænket af Hans Skram i forbindelse med hans fuldstændige overtagelse af Sjelle
skovgård (Framlev hrd.) 1621.
38
LA Vib. Århus bispeark. Sabro - V.Lisbjerg herredsbog 1661 (C3.1096).
39
H o f m F u n d . II, 1756, s.324f., j f r . DaAtl. IV, 1768,
s. 207.
40
Jfr. brev af 20. marts 1899 fra sognepræsten til
N M . Pladen skal være fundet på Hanghedegårds
j o r d under pløjning; finderen ønskede den givet til
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SABRO HERRED

SUMMARY
Sabro church, consisting of chancel and nave,
is a Romanesque building which was reduced
in size before the 1500's by cutting off part of
its west end. A small tower with a porch in the
lower storey was added here. The walls, which
originally extended 6.5 m further to the west,
are constructed of various materials, mainly
travertine, standing on a chamfered plinth of
granite. The doors of the nave were presumably placed at the west end, now demolished;
the windows have all been replaced by new
ones. In the chancel's Late Medieval crossvaulting there is a circular aperture (50 cm in
diameter) in the west severy. Similar apertures
are found in several other places in the region,

including Århus cathedral (cf. p. 255) and were
probably used before the Reformation for
Miracle plays such as on Ascension Day.
The connection with the nearby estates has
left its mark on the church furniture. The owners of Ristrup donated the altar candlesticks in
1588 and the altarpiece in 1621, while the owners of Frijsenborg donated the chalice in 1765.
The atypical, painted rood arch crucifix dates
from the middle of the 1600's, the pulpit from
1653 and the sepulchral tablet from c. 1664.
Among the earlier articles of furniture are the
Romanesque baptismal font with lion sculpture
and the bell from the 15th century with the
bell-founder's mark. - A Romanesque tombstone was found in the floor furthest east at the
north side of the nave.

