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Ejerforhold Kirken hørte i middelalderen formodentlig under bispestolens foged i Saaby. 
 Efter reformationen blev den overtaget af kronen og lagt under 

Roskildegaard. 
 1673 P.L. Scavenius, Aastrup 
 1914 overgik kirken til selveje  
  
 I over 200 år var kirken ejet af Aastrups herremænd. Herremændene søgte 

selv Soderup Kirke og derfor blev Såby kirke forsømt. 



Opført Kirken er opført omkring 1100. Den hører til Sjællands ældste.  
 
Ydre Kirken er et romansk langhus som oprindeligt har haft et romansk 

tvillingetårn. Den tilhører gruppen af frådstenskirker med tvillingetårne opført 
af hvideslægten. Den er jævnaldrende med Tveje-Merløse, Fjenneslev, 
Kirke-Hyllinge og Tårnby på Amager. 

 Den er opført af frådstenskvadre, højst tænkeligt fra Vintre Møller-bruddet 
ligesom Sonnerup kirke. 

 Kirken blev i 1400-tallet udstyret med 4 gotiske krydshvælv til erstatning for 
det oprindelig flade træloft. 

 Omkring 1500 er tvillingetårnene blevet sammenføjet til et tårn. 
 I 1744 tillodes det at nedtage en alen af tårnet på grund af ”brystfældighed”. 

Samtidig blev tårnet forsynet med det nuværende pyramidespir med tegltag. 
 Sakristi fra 1400’rne. 
 Våbenhus. 
 

     
 
I middelalderens seneste del udvides våbenhuset med et kapel. Det opføres på en 
kampestenssyld. I den ene af de store sten ses helleristninger fra bronzealderen, et skib 
og talrige skålformede fordybninger. 
 
På søndre tilbygnings gavl A v 1772 og på skibets sydmur I B E, som henviser til Johan 
Bartholin Eichel til Aastrup.  
 
 
Indre Prædikestol i nygotisk stil, af zink malet som egetræ. 
 Døbefont, romansk, af granit. 
 Dåbsfad fra o. 1550 – 75 fra sydtyskland med det habsburgske våben i 

bunden, købt 1616.  
 
 Alterbordet er opført af frådsten op ad øst væggen. I oversiden fandt man i 

1858 en helgengrav, der indeholdt en blyæske med nogle benrester indsvøbt 
i rød silke.  

 Altertavle fra 1598, et træskærerarbejde i renæssancestil. 
 Stolestader er fra 1800-tallet. 



 

   
  

Mesteren for kirkeskibets kalkmalerier er Martinus Maler. Omkring 1410 sætter han sin 
autograf under maleriet der viser Olav den Hellige af Norge med krone, rigsæble og  
stridsøkse. 
Det næste kalkmaleri viser Sankt Jørgen der kæmper mod dragen 
 
 
 
 
Nærmest alteret er et kalkmaleri med livstræet.  
 
 
 
 
 
 
Inventar Pengeblok af eg fra 1880’erne 
  
Klokker En klokke fra 1519 støbt af klokkestøber Henrik. 
 En klokke fra 1857 skænket af F. V. Dannemand L. C. Schulin 
 Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en klokke og 1602 endnu en. 
 
  

 
 
     
 
 
Den gamle ligbåre 
 
 
 
 
 



 
 
Kirke Saaby Kirke 1906 


