Vrold 1:10000. Målt af Jens Grouleff 1789. Kortet indbefatter en lille del af Skanderborg slots dyrehave (1815).
Kopieret af Jørgen Wichmann 1987. Kirkens omtrentlige beliggenhed er markeret med en stjerne (*). - Map of
the village, *marks the presumed site of the demolished medieval church.

VROLD †KIRKE
SKANDERUP S O G N

Vrold var ligesom Skanderup krongods på Valdemarstiden, 1 og i middelalderen har kongen
antagelig siddet inde med patronatsretten. 2 Kirken nævnes 1524,3 og 1528-294 afleverede den en
†klokke, der med jernfang vejede to skippund
(ca. 320 kg). Engang herefter er gudstjenester
ophørt, og sognet lagt under Skanderup. 15835
bevilgede kongen lensmanden på Dronningborg Niels Skram materialerne fra »det tårn og

gamle mur i Vrold, der står tilbage af den kirke,
som har været der« til forbedring af Østbirk
kirke ved Skrams hovedgård Urup i Voer herred. Herefter er Vrold kirke sandsynligvis sløjfet, men endnu ved midten af 1700rne beretter
Pontoppidan 6 om »kendetegn af et kapel eller
kirke«.
Kirken har ligget i den østre del af den ret
store landsby. På stedet er tid efter anden kon-
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HJELMSLEV HERRED

stateret dels m a n g e levn af begravelser på kirkegården, dels byggematerialer, såvel marksten
som frådsten og mursten. Angiveligt har fun-
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Byen nævnes i Kong Valdemars jordebog omkr.
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