
Fig. 1. Virring 1:10000. Malt og udskiftet  1779 af  Hans Severing Bruhn, suppleringer medtaget indtil 1833. 
Kopieret af  Anna Brinch Thorsen 1987. Beliggenheden af  Kejlstrup †kirke er identisk med det firkantede 
område i kortets højre side med påskriften  »Kirkegaarden«. I kortets øverste, venstre hjørne ses »Løkkehullet«,6 

hvorfra  strålerne i landsbyoverdrevets særprægede, vifteformede  udstykning udgår. - Map  of  the village.  The  site 
of  the demolished  medieval  church is the square area on the right,  marked  »Kirkegaarden«. 

KEJLSTRUP †KIRKE 
FRUERING SOGN 

Hverken Kejlstrup eller kirken nævnes i middel-
alderlige kilder. »Wed Kedelstrup Kierk« fore-
kommer som stedsangivelse i markbogen 1683.1 

Ved midten af  1700rne sås levn af  kirken,2 og 
udskiftningskortet  fra  1779 (fig.  1) godtgør, at 
kirkegården dengang var kendelig. De sidste 
murrester skal være benyttet som byggemateri-
ale ved opførelsen  1877 af  Kejlstrupgård.3 I dag 
er der umiddelbart intet at observere på stedet, 
som er en svag hævning på det højtliggende ter-
ræn mellem Fastrup og Virring. Kirken, der i sin 
tid må have haft  en landskabeligt fin  beliggen-

hed, skal søges på sydsiden af  vejen mellem de 
nævnte landsbyer, knap to kilometer fra  Virring 
og umiddelbart øst for  Kejlstrupgård. Lokalite-
ten har ikke været undersøgt. 

To romanske  *gravsten 4 er indmuret i nordfaca-
den af  laden til Kejlstrupgård, en på hver side af 
porten. 

1) (Fig. 2), af  grovkornet, grå granit, synlige 
mål 69xca. 35 cm. Foroven har den lille sten en 
dobbelt rammestreg, hvorimod kun en enkelt 
ses ved langsiderne. Fladen optages af  et kontur-
hugget processionskors, et Georgskors, med 



3016 HJELMSLEV HERRED 

Fig. 2. Romansk *gravsten nr. 1 (s. 3015). NE fot. 
1984. - Romanesque tombstone no. 1. 

lille, trekantet fordybning  eller streg i hver af  de 
lodrette korsarmsender, en firkant  i den ene 
vandrette a rm. 5 Korsstaven plantet i lille, tre-
kantet fod. 

2) (Fig. 3), af  grovkornet, rødlig granit med 
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brede, blåsorte skråstriber, synlige mål 84x36 
cm. Kun ved de svagt affasede  langsider fore-
kommer en enkelt rammelinie; på den stærkt 
forvitrede  overflade  ses intet spor af  ornamen-
tik. 

4 Indb. NM 2. afd.  ved Erik Moltke og Vibeke Mi-
chelsen 1948 og Vibeke Michelsen 1984. 
5 Jfr.  gravsten i Holme (s. 2211) og Tranbjerg 
(s. 2232). 
6 Sevel Andersen (note 3) s. 151f.  Jfr.  Harald Nielsen: 
Udsigt over Udskiftningen  i det forrige  skander-
borgske Rytterdistrikt (o. 1770-1820). JySaml. Ny 
rk. III, 27-64, om landinspektør Bruhn s. 34. 

Fig. 3. Romansk *gravsten nr. 2 (s. 3016). NE fot. 
1984. - Romanesque tombstone no. 2. 


