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strikt (jf. s. 2307). Sognet lå under Ribe Stift til 1922, 
da det blev overført til det nyoprettede Haderslev Stift 
(jf. s. 1015).
 Efter reformationen var kirken i kongens eje frem 
til 1688, da den som en del af en betaling for gæld 
overgik til Margrete Elligers, enke efter den kongelige 
skriver Johan Vulf.6 Den næste kendte ejer var sogne-
præsten Peder Nielsen Ahrensberg, og efter hans død 
1733 overgik den til sønnen, Johan Pedersen Ahrens-
berg, der også var stedets præst. Efter ham blev hans 
svigersøn Jens Jørgensen Mandix 1749 kaldet af kon-
gen, mens efterfølgeren Johannes Antoniussen Monrad 
1763 blev kaldet af fru Hylleborg Kristina Asmussen, 
enke efter Christen Retz til Laage. Hun blev senere 
gift med Claus Rodenberg til Hvejsel Lundgård, der 
blev nævnt som ejer af kirken med kaldsret 1776, men 
som 1774 erklærede, at han ikke havde noget at gøre 
med kirkens reparation, idet han henviste til Anders 

Historisk indledning. Kirken nævnes første gang i Ribe 
Oldemoders kirkeliste (o. 1350) med en afgift på 4 
skilling sterling; i landehjælpen 1524-26 med 20 skil-
ling (jf. s. 1016). En klokke blev afl everet ved klokke-
skatten 1528-29 (jf. s. 1018). 
 Kirken er tidligere formodet indviet til Skt. Anna, 
men dette skyldes en misforståelse, idet præsten o. 
1600 blot var tillagt indtægterne fra et Skt. Annas alter 
mod at holde fredagsprædiken. 1 
 En præst i Hvejsel, »Therkillus de Hwixil«, er nævnt 
1338 og en anden, Peder Friis, 1418.2 1459 blev en 
hr. Matthias betænkt i et testamente,3 og 1466 nævnes 
Mads Nielsen, præst i Hvejsel (samme mand?).4 1478, 
1479 og 1487 kendes en Anders Jepsen præst, der kan 
have levet længe; i hvert fald optrådte der også en hr. 
Anders i Hvejsel 1512; han var bispens offi cial.5 
 Hvejsel havde frem til 1895 Givskud som anneks. 
1908 opførtes en kirke i Ildved, der fi k eget kirkedi-
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – The church seen from the south east.
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Kruuse på Hvolgård. Også Vilhelm Fahrenhorst på 
Hvejselgård ejede den en overgang. 1795 købte sog-
nemændene deres kirke. 1914 overgik den til selveje i 
menighedsrådets regi.7 
 Oplysninger om kirkens gods blev samlet i en †jor-
debog 1575,8 men kendes først fra 1620. Da havde 
kirken en del ejendomme: et degnebol, som degnen 
betalte jordskyld af; præsten rådede over fem agre, for 
hvilke han leverede vin og brød, fem stykker jord, for 
hvilke han holdt fredagsprædiken, samt en toft ved 
kirken. Stougård betalte for brugen af en eng og et 
stykke jord, Alstedgård for en gård og noget jord, og 
derudover modtog kirken jordskyld af endnu en ager 
og noget jord. 9 1688 udgjorde indtægterne dog min-
dre end 10 % af tienden.10 Kirkegodset var afhændet 
inden 1870. 11 For den omtalte gård brugt af Alstedgård 
anførtes giveren som »Barfuedt«, der sandsynligvis er 
den Albrecht Barfod, der ejede Alstedgård i midten af 
1400-tallet.9 
 Sagn. Kirken skulle først bygges på Højbjerg, men 
hvad der byggedes om dagen, blev revet ned om nat-
ten. Da man holdt vagt, kom der en stor sort hund, 
som man fulgte, til den lagde sig, og på det sted kom 
kirken til at ligge.12 
 Møntfund. Ved gravning af en grav på kirkegården 
fandtes 1878 tre mønter fra Christian IV’s tid.13 

Sognet ligger lidt nord for Jelling, hvor Østjyl-
lands mindre sogne bliver afl øst af hedelandets 
større. Sognets vestligste dele er præget af hede-
jord, mens de øvrige består af en bølget moræne-
fl ade. I matriklen 1688 rummede sognet 55 gårde 
og 14 huse, mens den dyrkede jord blev opgjort 
til 270 tdr. hartkorn.14 1801 levede der 628 ind-
byggere i sognet, hvilket 1925 var steget til 1.495; 
herefter har tallet været faldende.15 
 Herredstinget for de sammenlagte Tørrild og 
Nørvang herreder blev 1688 placeret i Hallund i 
sognet, hvor det lå indtil 1734.16 
 Sognets gamle præstegård, der blev bortforpag-
tet 1919 og udstykket 1930,17 ses på kortet 1783 
som et stort fi relænget anlæg lidt sydvest for kir-
ken (fi g. 2).

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort over Bjerlev og Hvej-
sel Bys jorder med kirken og præstegården liggende 
midt imellem de to ejerlav. 1:10.000. Målt og inddelt 
af landinspektør Ole Munch 1785 og Bie 1783. Sam-
mentegnet af Merete Rude 2015. – Detail of cadastral 
map of Bjerlev and Hvejsel villages with the church and the 
vicarage between the two village lands. 
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i øst bortset fra et mindre stykke. Murene har 
afl øst †kampestensdiger.
 Hovedindgangen mod vest er en køreport med 
ganglåge af støbejern mellem helt enkle rekt-
angulære granitpiller fra 2007. Mod nord er en 
ganglåge indsat i det gamle kirkegårdsafsnit og to 
lidt tilbagetrukne køreporte i den udvidede del, 
alle af støbejern og båret af fi rkantede kløvstens-
piller, der er kronet af cementkupler (fi g. 5). En 
støbejernsganglåge er indsat i syd. 
 I slutningen af 1500-tallet havde kirkegården 
tre teglstensmurede indgange i henholdsvis vest, 
nord og øst, alle forsynet med †kirkeriste. Den 
østre blev også kaldt for ‘Ildved stette’, og den 
nordre omfattede tillige en køreport. Udgifter til 
vedligeholdelse af stendige og indgange optræder 
ofte i regnskabet, således blev hele diget genop-
ført fra grunden 1647.1

 Kirken ligger umiddelbart syd for skellet mel-
lem Hvejsel og Bjerlev ejerlav (fi g. 2). Kirkevær-
gerne betalte 1611, 1614 og 1623 til ‘kirkebroer’ 
over vandløbene mod først Ildved og derefter 
Fausing (fi g. 6).1 Ejerne af Mindstrup hovedgård 
havde en tæt tilknytning til kirken (jf. s. 2280), 
men efter at Fasti-slægten var uddød 1628, blev 
tilknytningen mindre stabil.18

 Kirken ligger i en lavning i det kuperede land-
skab, hvor bygningen er rejst på en lille bakke, der 
har sit højeste punkt lidt øst for koret. 1861 var 
kirkegården 113 alen lang (øst-vest) og 76 alen bred 
(ca. 71×48 m). 19 Den blev udvidet mod øst 1883 
og igen 1919, så arealet er næsten fordoblet.11 
 Kirkegården hegnes af hække, naur mod nord 
og vest, bøg mod syd og øst. Uden for hække-
ne står en kløvstensmur med cementdække fra 
1920;20 den mangler på sydsidens østlige del og 

Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl. Bibl. – Aerial photo of the church from the south 
west.
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 En graverbygning fra o. 1900 med toiletfacilite-
ter ved parkeringspladsen vest for kirkegården er 
bygget op mod kirkegårdsmuren i øst. Bygningen 
er et øst-vest vendt rødstenshus med rødt tegl-
tag og sorte træbeklædte gavle. Den er ombygget 
1947 og 1966 (arkitekt Helge Andreassen, Vejle) 
i forbindelse med etablering af et fyrrum til op-
varmning af kirken (jf. s. 2277)25 og igen 1990 (ar-
kitektfi rmaet Agro-Byg, Horsens).24 Oplagsplads 
og et skur er i kirkegårdens nordøstre hjørne.
 En mindesten, 205 cm høj, står vest for kirken på 
den anden side af vejen (fi g. 4). Den er sat over 
A. Pedersen (1853-1923), der var lærer i Hvej-
sel 1876-1916 og kasserer for Hvejsel Sparekasse 
1894-1923, og rejst af Sparekassen og venner i 
skolekredsen. 

 1682 fi k kirkeværgerne tilladelse til at sælge 
græsslettet på kirkegården mod vedligeholdelse af 
kirkegårdsdiget.1 1812 klagedes der over, at deg-
nens kreaturer gjorde kirkegården til en ‘u-ørken’ 
trods en forsvarlig indhegning. 1854 anlægges der 
grusede stier på 2,5 alens bredde fra indgangene 
til †våbenhuset, og 1863 planeres gravpladsen. 21 
1927 stod kirkegårdsgartner Chr. Nielsen for en 
omfattende regulering (fi g. 43).22

 Bygninger på kirkegården. Et ligkapel er bygget 
1916 (arkitekt S. V. Monrad, Brande) øst for kir-
ken på det nye areal.23 Bygningen, der vender 
nord-syd, står efter en ombygning 1992 24 hvid-
kalket over en kløvstenssokkel og er tækket med 
mørkglaserede tegl. Fra nord leder en rundbuet 
port ind til kapelrummet, mens en mindre port i 
syd giver adgang til et redskabsrum. 

Fig. 5. Kirkegårdens nordre ganglåge fra 1920 set fra 
nordøst (s. 2267). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Northern churchyard gate.

Fig. 4. Mindesten vest for kirken, sat over lærer A. Pe-
dersen, †1923 (s. 2268). Foto Arnold Mikkelsen 2015. 
– Memorial stone to teacher A. Pedersen.
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ke granitkvadre af vekslende højde; et tilsvarende 
skifte i kapellets sydmur må være rykket ud, da 
kapellet blev bygget. Kvadrene må opfattes som 
sekundært indsatte, idet der er konstateret fråd-
stensmurværk mellem dem og sylden.27 Bortset 
fra kvadrene er det oprindelige materiale over alt 
frådsten, der gennem tiderne er blevet repareret 
med tegl. 
 Vinduer og døre. Af de oprindelige meget smalle 
vinduer ses et i korets nordmur og et i skibets syd-
mur. Gennem overkalkningen fremstår de som 
rundbuede vinduesåbninger. Korets måler i faca-
den 155×60 cm, og skibets, der fremkom 2006, 
180×60 cm (fi g. 44).28 Tilsvarende vinduer i nord 
må gemme sig bag overkalkningen; J. B. Løffl er 
noterede 1878, at kirken havde ‘modtaget lyset 
gennem små højtsiddende rundbuede vinduer, 
der endnu kunne spores på kirkens nordside’. 

BYGNING

Kirken er en romansk frådstensbygning bestående af 
kor og skib. I senmiddelalderen blev der tilføjet et tårn 
i vest og o. 1504 et kapel mod syd. Et †våbenhus mod 
syd, sandsynligvis også fra senmiddelalderen, blev ned-
taget 1910. Formentlig i tredje fjerdedel af 1500-tallet 
er et hvælv indbygget i koret. Orienteringen er solret.

Den velproportionerede romanske kirke er ca. 22 
m lang og iagttages nu bedst fra nord, hvor fråd-
stenene pletvist ses gennem kalkningen.
 Grundplanen er afsat med rette vinkler. Skibet 
er udvendig godt dobbelt så langt som koret, og 
korbuen er en anelse bredere end en tredjedel af 
skibets indvendige bredde. Springet mellem kor 
og skib udgør omtrent den halve murtykkelse.26 
 Materiale og teknik. Bygningen er rejst uden 
sokkel, men murfoden er markeret med en ræk-

Fig. 6. Kirkesti, fredet vadested bestående af 18 trædesten over Fousing bæk (s. 2267). 
Foto Olaf Olsen 1959. – Church path with ford across Fousing bæk. 
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 Indre. Kor og skib er bygget med fl adt loft, se-
nere indsattes hvælv i koret (jf. s. 2275). Væggene 
blev ved opførelsen pudset med en frådstensbase-
ret kalk,29 hvorpå der var lagt et tyndt lag hvid-
tekalk. Korbuen er forhøjet,30 og kragbåndene 
ændredes formentlig i slutningen af 1800-tallet 
efter samme skabelon, som er anvendt i buen til 
kapellet. 
 Af de oprindelige gavltrekanter er der beva-
ret to skifter af større frådsten i den vestre gavl. 

 Begge døre er tilmurede, men kan ses udvendig. 
Den nordre åbning har været rundbuet eller har 
haft tympanonfelt og måler 225×102 cm, mens 
sporet efter den udvidede søndre er rektangulært 
og måler 230×135 cm. Syddøren, der er tilmuret 
i forbindelse med våbenhusets nedrivning 1910, 
var ifølge Uldall ‘ganske ombygget’ og dækket af 
en fl ad bue og dermed næppe oprindelig. Hvor-
når norddøren blev tilmuret, vides ikke, men 1890 
sås der ingen spor efter den. 

Fig. 8. Grundplan. 1:300. Målt af Grønne, Thorup & Jessen 1998, sup-
pleret af Jakob Kieffer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. 
– Ground plan. 

Fig. 7. Tværsnit gennem skib og kapel set mod øst. 1:300. Opmålt og tegnet 
af Anders C. Christensen 2016. – Section through nave and chapel, looking east.
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kronerne skåret ned, hvorved tårnet er blevet lidt 
lavere, svarende til en gesims.
 Der er siden 1910 adgang til kirken gennem 
en rundbuet, falset dør i tårnets vestmur. Et †vin-
due på samme sted, nævnt 1631, indeholdt 1890 
en fl adbuet støbejernsramme.1 Tårnrummet, der 
dækkes af et usædvanligt krydshvælv med ret-
kantede kvartstensribber, har siden 1910 fungeret 
som våbenhus; før stod her stolestader. Tårnrum-
met forbindes med skibet ved en rundbuet arka-
de nu lukket af fl øjdøre. Tidligere var der adgang 
til tårnet gennem en †dør i syd, der dog næppe 
var oprindelig.
 Man kommer nu op i tårnet via pulpituret og 
skibets tagrum. Før 1910 gav en stige adgang via 
en falset, rundbuet dør i mellemstokværkets syd-
side. Tidligere stod der et †trappehus syd for tårnet. 
En murer fi k 1605 14 dages løn for at reparere 
spindeltrappen, og igen 1676 nævnes den murede 
tårntrappe. 1667 var ‘huset, hvor trappen går op 
til klokken’ ganske brøstfældig.32 Hvornår trap-
pehuset er nedrevet, vides ikke. Om trappetårnet 
var oprindeligt kan ikke siges, ligesom alderen på 
døren i mellemstokværkets sydside er ukendt.33

 Klokkestokværket har som andre af egnens kir-
ker oprindelig haft to fl adbuede og falsede glam-

Murværket derover udgør tårnets østmur. 1862 
blev der brudt en adgang fra tårnet til kirkens 
loft.21

 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ræk-
kefølgen i de forskellige ændringer kendes ikke, 
men det må formodes, at †våbenhuset blev byg-
get efter kapellet. Tilføjelserne er alle udført i 
munkesten. 
 Det tre stokværk høje tårn har gavle i øst og 
vest. Grundplanen er kvadratisk, bygningen er 
lidt smallere end skibet. Tårnets østmur hviler på 
skibets vestgavl, hvori er indsat en adgangsgiven-
de arkade, der nu er lukket af fl øjdøre. Murene 
er rejst over et fundament af kampesten, der er 
synligt i nord. Af middelalderligt murværk, røde 
teglsten af munkestensformat i munkeskifte med 
skarpryggede fuger, er bevaret den østlige og det 
meste af den nordlige mur, mens syd- og vest-
mur er ommuret adskillige gange, senest 1872 
med sten i normalformat.31 Vestsidens ommuring 
er trukket om hjørnet, hvor den vestligste del af 
nordfacaden også er i små sten. Indvendig er syd-
muren bevaret i højde med hvælvkappernes top, 
vestmuren yderligere ca. 175 cm. Facaderne er 
præget af mange sortmalede murankre, anbragt 
i rækker. Senest 1872 er gavlkammene og mur-

Fig. 9. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church seen from the 
south west.
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kan være brudt allerede i forbindelse med op-
hængningen af en ny klokke 1601. Foruden det 
nævnte hul i nord er der glamhuller i de om-
murede partier i syd og vest, mens østmuren over 
skibets tagspids har et rundbuet, lidt ‘rustikt’ lyd-

huller i nord og med al sandsynlighed også i syd. 
I nord ses indvendig tilmuringen (med munke-
sten) af det vestre glamhul, mens det østre har 
bevaret sin østre karm (fi g. 10, 15). Sidstnævnte 
glamhul er ødelagt af en rektangulær åbning, som 

Fig. 10. Tilmuret glamhul indvendig i tårnets nordside (s. 2272). Af et tilsvarende lidt 
østligere placeret glamhul ses dele af den indvendige østre fals. Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Walled up belfry light in the tower north side. 
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Fig. 11. Kapellets indre set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of chapel looking south.
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met dækkes af et ottedelt hvælv med retkantede 
halvstensribber og uden overribber undtagen i 
nord, hvor der er en halvstens, let ribbe med trin-
sten. I hvælvsviklerne ses fi re spygatter (fi g. 13), 

hul, som kan være sekundært brudt i det mid-
delalderlige murværk. 
 Den bevarede gavltrekant i øst (fi g. 45) prydes 
over en tandsnitsfrise af to fl adbuede blændinger, 
imellem hvilke der er to ligeledes fl adbuede lys-
åbninger; spidsen afsluttes med et tandsnit. Vestre 
gavlspids, der som nævnt er fornyet 1872, har en 
fl adbuet og falset åbning og afsluttes med en sti-
gende rundbuefrise, der også smykker sydmuren. 
 Kapellet, ved skibets sydside, står siden 1700-tal-
let med helvalm og opskalkede tagfl ader; det blev 
benævnt ‘korskirken’. Bygningen kan dendrokro-
nologisk dateres til o. 1504 (jf. s. 2277). Murene 
af røde tegl af munkestensformat i munkeskifte 
hviler på et fundament af synlige, liggende gra-
nitsten, hvorover der er brugt et eller to skifter 
kampesten i øst og vest, og i syd de udfl yttede 
granitkvadre fra skibet. Øverst på østmuren er en 
trappefrise. Kapellet åbner sig mod skibet gennem 
en rundbuet arkade, hvis kragbånd ligesom kor-
buens er fornyet i slutningen af 1800-tallet. Rum-

Fig. 12. Oversiden af kapellets hvælv og del af tagværket, hvis træ er fældet o. 1504 (s. 2274). Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Chapel vault seen from above with roofi ng timber from 1504.

Fig. 13. Kapellets sydøstre spygat (s. 2274). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Scupper in chapel vault.
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 En dør førte fra våbenhusets tagrum ind til 
pulpituret i skibets vestende. Den tilmurede dør-
åbning ses endnu i det udvendige murværk; dør-
hullet rummer tekniske installationer og er ind-
vendig afl ukket med en ståldør. 1647 repareredes 
begge trapper til våbenhusets loft (‘skriftelof-
tet’).37 1908 var bygningen brøstfældig på grund 
af vanrøgt.24

 Vinduerne i kirkens sydside, et i koret og et i 
skibet, er udvidet og ændret i senmiddelalderen. 
De rundbuede og falsede åbninger omgives af et 
prydskifte af løbere. Skibets vindue har afl øst det 
lidt vestligere placerede romanske vindue, der er 
tilmuret med teglsten i munkestensformat (fi g. 
44).38 Det måtte 1631 repareres, fordi soldaterne 
i Kejserkrigen 1627-29 var brudt ind i kirken på 
dette sted.1 
 I 1500-tallet gennemgik koret en større ombyg-
ning. Østgavlen blev taget ned og genopført i en 
tyndere udgave.39 I rummet indbyggedes et halv-
stenshvælv med otte retkantede ribber og overribber 

der er formet af to sammenlagte munketagsten, 
hvis spidse ender rager lidt frem for kapperne.
 1637 gennemgik kapellet sammen med den øv-
rige kirke en større reparation, da gavlen var faldet 
ned og blev muret op igen, og den søndre side blev 
udhugget.1 De øverste to tredjedele af sydmuren 
og en større del af vestmuren er ommuret med sten 
i normalformat, og et rundbuet støbejernsvindue 
sidder i et falset, fl adbuet vinduesstik, indadtil i en 
rundbuet, smiget niche. Et nok oprindeligt vindue 
nævnes i regnskaberne 1596 og 1626.1

 Et sandsynligvis senmiddelalderligt †våbenhus –
i regnskaberne også kaldet skriftehuset (»Skriff-
testett«)1 – stod ved kirkens sydside frem til 1910 
(fi g. 42, 46).34 Det var rykket et stykke mod vest 
nok af hensyn til lysindfaldet i kirken, hvad der 
viser, at det formodentlig var yngre end kapellet. 
Det var opført i ‘store røde mursten’ (munkesten) 
og havde 1890 en fl ad, rundbuet dør i gavlen og 
et fi rkantet vindue i øst.35 Den oprindelige tagbe-
klædning var bly, der inden 1815 var afl øst af tegl.36

Fig. 14. Korhvælvets overside, sandsynligvis tredje fjerdel af 1500-tallet (s. 2275). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – 
Choir vault seen from above, probably from c. 1550-75.
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blev genopført og den nuværende vinduesåbning 
blev udhugget. 1652 blev en del af kirkens mure 
igen istandsat. Kapellet var da brøstfældigt, mur-
stykket mellem kapel og våbenhus var faldet ud, 
og korets søndre side blev repareret og grundvol-
den under kirkens nordre side blev indsat, fordi 
den ‘havde skøttet sig og var på fald’.1 I 1700-tal-
let må der være foretaget en større reparation af 
tagværkerne (jf. ndf.), hvorved en gesims på kor, 
skib og kapel blev tilføjet. 1846 holdt man en 
sognesamling om kirkens mangler, og en samlet 
hovedreparation fandt sted 1872, hvor tårnet blev 
ommuret mod vest og syd. 44 
 Sandsynligvis i forbindelse med indsættelsen af 
en kakkelovn senest 1890 (jf. ndf.) blev der mel-
lem våbenhus og kapel etableret et lille †halvtag 
dækket med tagpap og indrettet til kuloplag (fi g. 
44). Det er fjernet samtidig med †våbenhuset 
1910.24 
 2006 renoverede man bygningen – primært 
murværket under terræn og skibets sydside (arki-
tekt Kuno Mielby, Skibet). 

af kantstillede helsten. Det var sandsynligvis også 
ved den lejlighed, at koråbningen blev forhøjet og 
gavltrekanten ommuret i gule og røde teglsten og 
forsynet med en gennemgang med buestik.40 Til 
alle disse arbejder er anvendt en sten i renæssance-
format på 24×12×5,5 cm.41 Østmur og hvælv blev 
bygget samtidig, hvorfor der ikke er en skjoldbue 
mod øst. Ombygningerne er formodentlig ud-
ført samtidig med indretningen af en gravkæl-
der i 1570’erne (jf. s. 2299). 42 Ombygningen kan 
i så fald dateres til tredje fjerdedel af 1500-tallet. 
 Vedligeholdelse og istandsættelse. 1637 hed det, at 
kirken var ganske fordærvet af et ‘Guds vejr’, mu-
ligvis den stærke storm 1634, der omtales i andre 
kirkeregnskaber fra området.43 En murermester 
og fem mand var på kost i 32 dage, mens tår-
net blev udhugget og fornyet på vestre og søndre 
side, våbenhuset blev udhugget og istandsat, og 
hele kirken renoveret og forsynet med nye mur-
ankre. Også det bly, der var blæst af kirken, blev 
forfærdiget og ‘udklappet’. Kapellet fi k i samme 
omgang sin store reparation, den nedfaldne gavl 

Fig. 15. Kirken set fra nordøst. Foto Ebbe Nyborg 2015. – The church seen from the north east.
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 Opvarmning. Kirken fi k elvarme 1999. Den 
har kunnet opvarmes i hvert fald siden 1890, da 
der var placeret en †kakkelovn i skibets nordøstre 
hjørne.48 1925 blev ovnen udskiftet med et †ka-
loriferanlæg fra fi rmaet Hess – en gave til kirken 
fra gårdejer H. P. Østergaard, Hvejsel. 1966 blev 
der etableret et †centralvarmeanlæg (arkitekt Helge 
Andreassen, Vejle).49 
 Belægning. Tagdryppet er belagt med piksten. 
Mod vest er der 2006 etableret en tilkørselsram-
pe (arkitekt Nielsen & Wad, Aarhus). 
 Der er i 1800-tallet etableret tre ventilationska-
naler placeret i vestligt i skibets nordmur, i korets 
østgavl og i kapellets sydgavl. 

†KALKMALERIER

1878 afdækkede Henry Petersen og J. B.  Løffl  er 
rester af romanske og senere kalkmalerier på ko-
rets og skibets nordvægge. Skønt Løffl er talte for 
en bevaring af de ældste fremstillinger, blev alt 
igen tildækket. 
 1948 gjorde Egmont Lind et forsøg på atter at 
få malerierne frem, idet han lavede søgestriber 
både på ‘nord- og sydvæggen’. Den gamle ‘be-
rapning’ var dog næsten overalt afl øst af en ny 
og stenhård, og kun i korbuen lykkedes det at 
konstatere maleri, der dér fandtes i tre lag. Det 
var dog stærkt ødelagt og blev atter overkalket.
 1) O. 1200-25, på korets nordvæg (Nørlund-
Lind, Kalkmalerier 295). Her sås øst for det oprin-
delige vindue en siddende fi gur, glorie- og skægløs, 
45 cm høj, der kendes gennem Løffl ers kalke (fi g. 
16). Den viser en tæt fi gur halvt vendt imod øst 
med vinklede arme og hænderne rakt samme vej. 
Et hovedklæde (rødt?) hænger ned over ryggen, 
og en mørk kappe var øjensynligt beregnet på 
at krænge over hovedet. Herunder bar personen 
en langærmet, fodsid og folderig kjortel, der var 
omgjordet med et bælte. Bag hænderne vises to 
linjer, der buer sig koncentrisk, og som det er 
nærlæggende at opfatte som tilhørende et bue-
slag – Løffl er taler om ‘en art baldakin’, som hæn-
derne omfavnede. 
 På samme væg vest for vinduet og delvist af-
brudt af hvælvet fremkom et større fragment, 
127×179 cm, der også kendes gennem en kalke af 

 De to rundbuede og falsede vinduer i skibets 
nordside er først kommet til 1685, da en murer-
mester betaltes for at ‘brække muren’ og en smed 
for at lave to nye vinduer.1 Åbningerne fi k 1869 
rammer af støbejern ligesom sydsidens vinduer.21

 Tagværkerne, af eg repareret med lidt fyr, er af 
typen med et hanebånd og spærstivere, dog har 
skibet dobbelte hanebånd.45 Efter nedtagningen i 
1700-tallet blev spærene forkortet. Skalke er til-
føjet overalt, og i kor og kapel er spærstiverne 
forkortet og rykket ud. I kor og skib gennum-
mererede man tagværkets bjælker, og nok senest 
på dette tidspunkt blev dele udskiftet med fyr.46 
Sandsynligvis samtidig blev kapellets gavltrekant 
fjernet og taget valmet. Træværket i tårn og kor 
gennemgik 1992 en større istandsættelse, hvor-
ved de nedre dele af korets spær blev udskiftet 
(arkitektfi rmaet Grønne, Thorup & Jessen, Var-
de). 
 Dendrokronologiske undersøgelser. 2015 er der fra 
tagværkerne udtaget 17 boreprøver, hvoraf 13 er 
dateret. Fra koret kunne tømmerets fældningsår 
bestemmes i to prøver til o. 1509 og o. 1691, og 
fra skibet i otte prøver til o. 1366, o. 1415, o. 1459, 
o. 1474 og o. 1489. Spredningen viser, at tagvær-
kerne i kor og skib må være blevet repareret gen-
tagne gange. Tre prøver fra kapellets tagværk gav 
et samstemmende fældningsår o. 1504.47

 Tagene har en beklædning af bly, der med mel-
lemrum er smeltet om. Over †våbenhuset var der 
i 1800-tallet teglsten. 
 Det brunmalede loft i skibet er fastgjort til 
bindbjælkernes underside, men hviler desuden 
på et eget bjælkelag.
 Gulvene består overalt af røde mursten, der må-
ler 27×13×8 cm, de fl este lagt på fl aden, der er 
malede trægulve under bænkene og rå inden-
for og øst for knæfaldet. Gulvet i koret er hævet 
to trin over skibets. Nye »gulsten« nævnes ofte 
i regnskaberne, 1604 anvendte man således 100 
fra Mindstrup. Fra Alsted hentede man 1610 100 
mursten til våbenhuset. 1676 var gulvet ganske 
brøstfældigt med bortslidte og søndertrådte sten, 
og Iver Krabbe på Mindstrup forærede et læs 
mursten til dets reparation.1 1834 brugte man 
300 brændte sten til gulvet, 1836 endnu 1000 
mursten og 1835 dertil tre læs hvidt strøsand.44
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sværd ved siden (eller i hvert fald en skede). Skjol-
dene er smalle og hvælvede og spidser til nedefter, 
mens de øvre hjørner er afrundede. Hestene, der 
fremtræder hvide og med okkertoner (en med 
koncentriske ringe), har skaberakker i grønt og 
sort (dekomponeret rødt?) med kantning og sad-
lerne høj bagsvidsel. Et sted viser kalken en stig-
bøjle med knop.
 Der spores i alt tre ryttergrupper. En første og 
bedst bevaret nærmest vinduet på mindst fi re ri-
der imod øst med lanserne hævede og skjoldene 
holdt op for brystet. De er her vekselvis grønne 
og sorte med hvide randstriber. En anden gruppe 
bagved og delvist dækkende den første rider den 
modsatte vej, imod vest, og har her stødt ind i 
den tredje gruppe, som – bortset fra nogle he-
steben – skjultes bag hvælvingen. En af rytterne 
i den anden gruppe har armen højt hævet til an-
greb med en nu kun antydet lanse, en anden har 
et skjold, der er lodret delt mellem grønt og sort. 
 Malegrunden var et tyndt lag hvidtekalk på et 
frådstensbaseret pudslag. Ifølge Løffl er havde ryt-
terbilledet en gul og grøn baggrund; kalken viser 
kun lidt grønt mellem hestenes ben; blåt forekom 
ikke i udsmykningen.
 Nørlund opfattede den siddende person som 
en rest af en apostelrække, der vel i givet fald har 
siddet under arkader vendt imod et Kristusbil-
lede på østvæggen. Der synes at være et noget 
brat sammenstød mellem et sådant motiv og de 
fremspringende ryttere lige på den anden side 
af vinduet. At sådanne ryttere forekommer helt 
inde i kirkernes kor, er dog ikke noget særsyn, 
idet dette ses både i Ølsted (s. 1707) og Skibet 
(Tørrild Hrd.) kirker. Som dér kan en nærlig-
gende tolkning være, at der er tale om riddere på 
jagt efter Den Hellige Gral, det kar, hvori Joseph 
af Arimathæa havde opsamlet Jesu blod til brug 
ved Nadveren. Imod denne tolkning taler dog 
det forhold, at der i Hvejsel er tale om en ud-
præget kampscene som i Ål (DK Ribe 1318-20), 
Skanderup (DK Århus 2899), Hornslet (Randers 
Amt) og Højen (Jerlev Hrd.). Sådanne fremstil-
linger har allerede Eigil Rothe1908 villet se som 
psykomakier, dvs. kampe mellem dyder og laster, 
svarende til et citat fra det engelske Albanipsalter: 
»Ligesom disse (ridderne) er mandige og forfarne 

Løffl er (fi g. 17). Den viser kæmpende ryttergrup-
per i elegant fi rspring. De bærer kegleformede 
hjelme, én med næsebeskytter, og deres knælange 
brynjeskjorter (i lysokker?) går op over hoveder-
ne. Der bliver kæmpet med lanser, mens én har et 

Fig. 16. Siddende fi gur, †kalkmaleri fra o. 1200-25 på 
korets nordvæg øst for vinduet (s. 2277). Kalke af J. B. 
Løffl er 1878. – Seated person, †wall painting from c. 1200-
25 on the north wall of the chancel east of the window.
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gelig kendt gennem Løffl ers ‘farveskitse’ (fi g. 18). 
Den viser en rød bygning gennemskåret, bagvæg-
gen med en smal rundbuet dør og to højtsid-
dende vinduer. I rummet eller ‘foran bygningen’ 
står en person, som fremtræder ret udvisket, men 
som bærer en fodsid klædning (grøn?) og vender 
eller hælder hovedet imod øst. Tagets nedre del 
var belagt med fi ne skælagtige tagplader, mens 
den øvre gav plads til en drage og en lille stjerne.
 Løffl er opfattede i sin indberetning maleriet 
som romansk og sammenhørende med korets, 
ligesom han sammenlignede dragen med ‘de fan-
tastiske dyrefi gurer, vi så ofte fi nder udmejslede 
på vore kirkeportalers dækstene’. 1944 fremholdt 
Nørlund rigtigt, at dragen nærmest virker tidlig-
gotisk, og det samme må siges om stjernen, hvis 

i dystløb, således bør også vi være mandige og 
fuldkomne i standhaftighed og fasthed«.50

 Sin nærmeste modsvarighed har malerierne i 
Ølsted Kirke, hvor der er tilsvarende ryttere i ko-
ret, og hvor udsmykningen også teknisk set synes 
nærtstående (s. 1698-1709, begge malet på hvid-
tekalk). Malerierne har generelt sluttet sig til eg-
nens kreds af senromanske udsmykninger, som de 
også kendes i kirker som Hedensted, Daugaard, 
Engum og Sindbjerg (s. 1846-53, 1914-16, 1946-
50, 1914-16, 1946-50, 2130-37). 
 2) O. 1225-1300, måske sammenhørende med 
nr. 1, men formentlig noget yngre. På skibets 
nordvæg op imod triumfvæggen ‘omtrent i væg-
gens halve højde’ fremkom en bygning (en kirke?) 
med hvælvet tag og kronende knop, nu hovedsa-

Fig. 17. Kæmpende ryttergrupper, †kalkmaleri fra o. 1200-25 vestligt på korets nordvæg (s. 2278). Kalke af J. B. 
Løffl er 1878. – Mounted knights fi ghting, mural painting from c. 1200-25.
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INVENTAR

Oversigt. Ældst er den romanske døbefont. Et udtryks-
fuldt krucifi ks stammer fra o. 1450, og de gotiske alter-
stager må dateres o. 1525-50.
 Hovedstykkerne er fra renæssancetiden og udmær-
ker sig ved deres folkelige udtryk og derved, at deres 
tilblivelse er belyst i kirkens regnskaber. Prædikestolen 
bærer årstal 1582 og våbener for kirkeværgen Palle Fa-
sti til Mindstrup og Smidstrup og Peder Juel til Alsted, 
uanset at Palle Fastis regnskaber viser, at han faktisk 
lod kirken selv betale. Det samme forhold gør sig gæl-
dende for en †messehagel og en klokke fra 1601.
 Mens prædikestolen er i ungrenæssancestil, fremtræ-
der altertavlen fra 1594-95 som et stateligt og ligele-
des lokalt arbejde i højrenæssancestil. Fem stolegavle 
fra1634 har tilhørt et helt sæt stader, som ifølge ind-
skrift blev anskaffet af Nielsen i Bjerlev, der da havde 
været værge i 19 år.
 Et dåbsfad er fra o. 1675-1700, altersølvet skyldes 
Conrad Meyer i Vejle, mens en oblatæske er leveret o. 
1825 af Hans Peter Severin Ingerslev sammesteds. En 
tidligere altertavle fra 1875 er et maleri af Opstandel-
sen udført af Ove Dalsgaard. 
 Farvesætning og istandsættelser. Mens altertavlen stort 
set står med malerier og staffering fra 1853, er det øv-
rige inventar i det væsentlige farvesat af Peter J. Bag-
ger ved en istandsættelse 1938 i gråt, blåt og lysebrunt. 
Krucifi ksets farver skyldes Jens Johansen 1994.
 Prædikestolens snedker blev 1582 hentet fra Tirsbæk 
herregård; men den blev først stafferet 1599, da man 
hidførte maleren fra Horsens. For altertavlens ved-
kommende betaltes der 1594 »for taffl en att giøre«, og 
1596 kunne man hente en maler fra »Verholm« ved 
Horsens. Han skulle undervejs have bragt guld og sølv 
til tavlen fra Kolding. 1636 betaltes Peder Maler i Ribe 
for at renovere altertavlen og ‘guld derpå at forbedre på 
adskillige steder’. 
 Efter Svenskekrigen 1643-45 måtte snedker Jens 
Møller i Mindstrup Mølle ‘på ny opbygge stolene’. Og 
under de følgende besættelser 1657-60 blev åbenbart 
alt løst inventar stjålet bortset fra alterstagerne og en 
†messehagel.
 En nymaling i 1700-tallet omfattede skriftord i al-
tertavlens sidefelter (et oprindeligt træk?). 1840 malede 
man prædikestolen, en †skrifte- og præstestol med samt 
en †alterskranke. Og 1846 var det op til en sognefor-
samling at tage stilling til kirkens mangler. Man bestem-
te, at de gamle stader kun skulle males ‘på forsiden’.
 1853 fandt synet altertavlens nye bemaling ‘uden 
al skønhedssans’, og med anskaffelsen af Dalsgaards 
maleri 1875 blev den gamle tavle henlagt på loftet. 
1938 blev prædikestolen istandsat af Peter J. Bagger, og 
1951-52 tog man den gamle altertavle ned fra loftet, 
hvorefter Einar V. Jensen gav den en smuk og respekt-
fuld istandsættelse. 

den har hørt til en sammenhængende baggrunds-
udsmykning. Hvis maleriet har været samtidigt 
med korets, er det nærliggende, at det senere i 
1200-tallet har fået en modernisering med bag-
grundsstjerner, som det eksempelvis er tilfældet 
med malerierne i Vejlby Kirke (Randers Amt).51

 3-5) Egmont Lind fandt 1948 lidt farve i rød 
og dodenkop på korets sydvæg og i korbuen 
som sagt rester af tre lag bemaling, der fandtes i 
nordsiden, og som kendes gennem et fotografi  (i 
NM). Det ældste lag kan næppe have at gøre med 
nr. 1 og 2, men må snarere have været sengotisk. 
Lind skelnede rester af en fi gur iført hovedlin og 
kjortel. Af det mellemste lag sås en versalindskrift 
foroven: »Philipus M …« (Melancton?), en ud-
strakt hånd (til venstre på fotografi et) og nogle 
blomster (til højre). Endelig var af det yngste lag 
bevaret rester af en bladfrise i gråt og rødbrunt. 

Fig. 18. Bygning (kirke?) med hvælvet tag og kronende 
knopspir, †kalkmaleri fra o. 1225-1300 østligt på ski-
bets nordvæg (s. 2279). Farveskitse af J. B. Løffl er 1878. 
– Building (church?), mural painting from c. 1225-1300.
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fl ankerer storstykkets tre felter. Det midterste 
er næsten kvadratisk med omløbende tandsnit, 
mens de smallere sidefelter indfattes af profi l-
lister. De indre søjler hviler på postamentfrem-
spring med løvehoved fortil og diamantbosse 
på siderne. Og oventil bærer søjlerne frisefrem-
spring med kugle- og retkantbosser. Under de 
ydre søjler afslutter en hængekugle, der som 
tavlens spir er fra en større restaurering 1853. 
Sidestykkerne har små særskilte hængestykker 
med »Anno 1595« i ovalfelter. De udgøres af 
rulleværk ligesom storvingerne, der er ganske 
smalle med afsluttende ørnehoved og et hæn-
gende frugtbundt.
 Den profi lerede storgesims bærer yderst små 
kuglespir og over sidestykkerne selvstændige top-
stykker i form af kartoucher med et rundbuet felt 
(den nordre nyskåret 1951). De fl ankerer attikaen 
(fi g. 22), der rummer to felter indfattet af halv-
nøgne, joniske kvindehermer med bossekvadre 
på skafterne. Attikaen savner vinger og frise; over 
den rejser sig topstykket (fi g. 21), hvis ene felt 

Alterbordet fra 188719 er et enkelt panelværk, 
175×108 cm, med tre profi lfyldinger fortil, en 
ved hver af siderne. Bordet er indrettet som skab 
med låger bagtil. Rammeværket står gråt, fyldin-
gerne rødbrune med gyldent Kristusmonogram i 
den midterste. †Alterborde. 1599 betaltes en maler 
for at ‘formale’ alterklædningen,1 og 1862 bestod 
alterbordet af fyrrebrædder.19 
 †Alterklæder. 1646 anfører synet et gammelt 
uldent, ubrugeligt klæde, og 1650 skænkede sa-
lig Kirsten Larsdatter et klæde af rød stakket fl os 
(fl øjl). 1672 indkøbte man i Horsens klæde til et 
nyt, rødt alteromhæng foruden ‘bindel’ (bånd) og 
frynser til en vægt af fi re lod.1 1832 anskaffedes 
et klæde af fl øjl med agramaner, og 1860 skulle 
‘nedhænget om alterbordet’ erstattes af et nyt af 
rødt fl øjl eller silke.44 
 Altertavle (fi g. 20), 1594, med skåret årstal 
1595.52 Den store tavle, af charmerende lokalt 
arbejde, er arkitektonisk opbygget med en at-
tika indskudt imellem stor- og topstykke. Tunge 
joniske søjler med gennemløbende kannelurer 

Fig. 19. Indre set imod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior seen towards the east.
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dre †maleri (jf. ndf.) er 1994 indsat et nyt panel 
med Nadverens indstiftelsesord i gyldne versaler 
på sort bund.
 Træværket står med en gråblå grundfarve, søj-
leskafter og profi ler er hvidgrå, og endvidere er 
brugt gulgråt, brunt, rødt, blåt og forgyldning. 
Indskrifterne er i gul fraktur, dels på sort bund 
(frisen), dels på brun bund (under malerierne). I 
frisen læses »Christus Jesus er bleven os Visdom 
fra Gud …1. Cor. 1,30«.

kantes af joniske mandshermer, der har rulleværk 
helt op til halsen. Dets vinger er blot spinkle 
dobbeltvolutter, og øverst afslutter en gavl, der 
som sidestykkerne rummer et rundbuefelt.
 Malerier, staffering og indskrifter er i alt væ-
sentligt fra 1853. Dog er et enkelt maleri for-
mentlig oprindeligt (fra 1595).53 Det fi ndes i 
topstykket (fi g. 21) og viser Himmelfarten i skik-
kelse af Kristus, der med udslåede arme svæver 
over de stående apostle. I stedet for storfeltets æl-

Fig. 20. Altertavle, 1594 (s. 2281). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, 1594.



2283HVEJSEL KIRKE

144*

Fig. 22. Altertavlens attika med malerier fra 1853 af Jesus på Korset og Opstandelsen (s. 2281, 2284). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altarpiece attic with paintings from 1853 of the Crucifi xion and the Resurrection.

Fig. 21. Altertavlens topstykke med rester af oprindeligt maleri visende Himmelfarten (s. 2281-82). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Top fi eld of altarpiece with original painting, the Ascension.
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navne vedføjet: »Petrus« (i topgavlen), »Johannes« 
(i syd) og »Jacobus« (nymalet 1951).
 Altertavlens tilblivelse fremgår af kirkens regn-
skaber. Her anføres 1594 betaling af 20 mk for 
»tømmer til taffl en«, og 84 mk. for »taffl en att 
giøre«. 1596 var en maler blevet betalt 30 dlr. 
for malearbejdet. Han blev hentet til Hvejsel fra 
»Verholm« (Vær sogn, Aarhus Amt), betaltes 35 
dages kostpenge og skulle under arbejdet have 
hentet »guld og sølv til tavlen« med en vogn fra 
Kolding.54 Om denne malers virke vidner for-
mentlig endnu topfeltets malerirester (fi g. 21).
 1636 betaltes Peder Maler i Ribe for at re-
novere altertavlen ‘og guld derpå at forbedre på 
adskillige steder’.1 Ved en restaurering 1951-52 
overvejedes det, om sidefelterne oprindelig (eller 
efter 1636) havde savnet malerier og i stedet haft 
indskrifter. I hvert fald konstateredes det, at der 
til en nymaling i 1700-tallet havde hørt Nadver-
ordene i sidefelterne og skriveskrift i postament 
og frise. Flere steder sporedes endvidere marmo-
rering. 

 Malerierne fra 1853 er følgende: I storstykkets 
nordre felt (fi g. 23) ses Maria med Barnet. Hun 
står og ser på det nøgne, ranke barn, der sidder på 
hendes venstre arm, mens hun slår ud med den 
højre. Derunder læses: »Barnet voxte og blev stærk 
i Aanden …Luc. 2,40«. I syd viser billedet Getse-
mane (fi g. 24). Jesus knæler knuget af kval imod 
den bitre kalk, som en engel holder frem imod 
ham. Derunder læses: »Christus beder i Getsema-
ne …Matt. 26,39«. Attikaens nordre maleri viser 
en velnæret Jesus på Korset (fi g. 22). Ved hans ven-
stre side står Johannes sørgende, mens en kvinde, 
der omfavner korsets fod, i henhold til indskrif-
ten nedenunder må være Maria: »Der Jesus saae 
sin Moder, siger han Qvinde se denne er din Søn 
…Joh. 19,25.«. I syd vises Opstandelsen (fi g. 22). 
Kristus har væltet gravens sten til side og vandrer 
hen over græsset, mens tre forfærdede romerske 
soldater dels ligger, dels knæler foran graven. Der-
under læses: »Men Vogterne skjælvede af frygt, og 
bleve ligesom døde Matt. 28,4.« Buefelterne har 
malerier af apostle efter Thorvaldsen med deres 

Fig. 23-24. Altermalerier fra1853 i tavlens storstykke (s. 2284). Maria med Barnet (til venstre) og Getsemane. Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, centre section with paintings from 1853 of the Virgin (left) and The Agony in the Gar den. 
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foreslog Nationalmuseet, at man tog vare på tav-
len og fi k den restaureret og taget ned i kirken 
igen. Og 1947 tilbød en ejerinde af Hvejselgård, 
Nielsine Jørgensen, at bekoste istandsættelsen, 
hvis man omdannede tavlen til en præsterække 
med præsternes navne på et nyt panel i storfeltet, 
hvis maleri var forsvundet i tiden på loftet. Re-
staureringen foretoges 1951-52 af Einar V. Jensen, 
ifølge hvem han modtog dens stykker nærmest 
som ‘en bunke brænde’ og måtte forny og sup-
plere i vidt omfang. Efter arbejdet blev tavlen op-
sat imod væggen i korsarmen. Men en prøveop-
stilling på alteret medførte beslutning om at be-

 1853 fi k tavlen sin nuværende staffering med 
malerier,44 hvorover kirkesynets dom lød: ‘dog 
må bemærkes, at altertavlens opmaling og udstaf-
fering er foretaget med de mest afstikkende far-
ver og uden al skønhedssans, samt at de påmalede 
fi gurer nærmer sig temmelig meget til karikatu-
rer’.55 Storfeltet havde da et †maleri af Nadveren 
(fra 1853).
 1875 blev tavlen afl øst af nedenstående og 
henlagt på kirkeloftet i adskilt stand. Folkemin-
desamleren Evald Tang Kristensen beretter, hvor-
dan skolebørnene legede med den, således at han 
fandt dele af den forskellige steder på loftet.1921 

Fig. 25. Tidligere altertavle fra 1875 med maleri, Opstandelsen, af Ove Dalsgaard (s. 
2286). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Former altarpiece, 1875, with painting, the Resur-
rection, by Ove Dalsgaard. 
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 Altersølv (fi g. 26), 1772, udført af Conrad  Meyer 
i Vejle.56 Kalken, 22 cm høj, har sekstunget, af-
trappet fod med et lille støbt krucifi ks på en af 
tungerne. Skaftet er cylindrisk, knoppen tæt go-
droneret med en midtribbe, der prydes af tre små 
englehoveder. Bægeret er svajet med glatte sider. 
Disken, 12 cm i tværmål, er glat med et cirkelkors 
på fanen. På undersiden guldsmedens stempel 
(Bøje nr. 6393) og mærket »1772«.
 †Altersølv. 1583 blev kalken repareret (for en 
dlr.), atter 1590, da det skete i Vejle. 1609 var no-
get ‘brækket’ på kalken, der igen blev repareret. 
1629 blev kalk og disk taget af de kejserlige trop-
per, hvilket fi k værgen til at kalde kalken ‘skøn 
og stor’. Måske blev den købt tilbage. For alle-
rede 1632 tales der om, at ‘kirkens gamle kalk og 
disk’ var blevet ‘brudt’ og måtte ‘omgøres’. Arbej-
det udførtes af Larids Guldsmed i Ribe (Laurids 

holde den dér og ønske om, at en kunstner skulle 
udføre et nyt maleri til storfeltet. Dette blev der 
dog intet af, og man forsynede blot midtfel-
tet med sortmalet panel.1994 genfi k tavlen sin 
gamle funktion med det nuværende skriftsted i 
storfeltet.
 Den tidligere altertavle fra 1875 (fi g. 25) er et 
rundbuet maleri af Opstandelsen (olie på lærred), 
signeret »Ove Dalsgaard Sorø 1875«. Jesus træder 
ud af graven og viser diskret sine sår i hænderne, 
mens en engel knæler i bøn for hans fødder. Ma-
leriet indfattes af en portallignende opbygning 
med en lav, korsprydet gavl. Bemaling fra 1938. 
1951-52, da tavlen blev nedtaget og opsat på sin 
nuværende plads op imod korsarmens østvæg, af-
tog man dens predella og henlagde den på loftet. 
Det bærer indskriften: »Død hvor er din Braad 1. 
Kor. 15 v. 55«. 

Fig. 26. Altersølv, 1772, udført af Conrad Meyer i Vejle (s. 2286) og oblatæske, 1862, udført af Hans Peter Severin 
Ingerslev i Vejle (s. 2287). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar silver, 1772, made by Conrad Meyer in Vejle and wafer 
box, 1862, made by Hans Peter Severin Ingerslev in Vejle.
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lod brede guldkniplinger, fem lod smalle og der-
til et lod rød og gul silke ‘hvorpå velbyrdig Palle 
Fasti lod indlægge en seddel med sin egen hånd 
under’ (dvs. sin underskrift). Fasti tiltog sig altså 
åbenbart en rolle som giver, selvom han ret be-
set kun var værge og lod udgifterne indgå i sit 
regnskab. Af betydning for anskaffelsen kan have 
været, at året 1614 var Palle Fastis sidste som kir-
keværge. Hagelen blev røvet af fjenden 1629. Til 
erstatning udførtes samme år en ny hagel af no-
genlunde de samme materialer, og som endnu 
brugtes 1685.1 1861 anskaffede man en hagel af 
rødt silkefl øjl med kors af ægte guldbrokade og 
guldgaloner.44

 Alterskranke 1846, hesteskoformet med dreje-
de stivere og bred håndliste. Malet 1938 i brunt 
og gråt. Ved en sognesamling 1846 bestemtes, at 
rækværket foran alteret skulle være rundt ‘med 
søjler og et hvælvet fyrrestykke foroven’.44 †Al-
terskranke. 1821 skulle anskaffes nye ‘bænke’ til 
knæfaldet. 57

Mortensen?), der lagde 6 lod 1 kvint til kalken, 
så den kom til at veje 32 lod og 1 kvint. 1652 
var den gal igen, idet kalken var ‘sønder i foden’ 
og måtte sendes med bud til ‘guldsmeden i Vej-
le’. Sættet må være blevet røvet i Svenskekrigen 
1657-60, for 1666 anskaffede kirken en ny kalk 
og disk af sølv.1 
 En oblatæske (fi g. 26) fra 1862 er leveret af Hans 
Peter Severin Ingerslev i Vejle.21 Den er oval, 12× 
8,5 cm, 4 cm høj, glat med let hvælvet låg. På 
undersiden guldsmedens stempel (Bøje nr. 6421) 
og Vejles bymærke. En alterkande fra 1939 er 28 
cm høj med kronende ringkors og spiller på kal-
kens former. Den bærer indskriften: »Skænket 
Hvejsel Kirke Advent 1939 af Mine Bertelsen før 
Sandvad nu Jelling«. Under foden ses foruden et 
københavnsmærke »1939« to utydelige stempler. 
1862 var en †alterkande af ‘ægte porcelæn’, ud-
vendig sort med forgyldt rand.19

 Et sygesæt er nyt, af tin, mærket »EB design«. 
†Sygesæt. 1601 købtes en tinfl aske, formentlig til 
et sygesæt.1 1625 lod man udføre ‘en liden ny 
kalk og disk, som Hr. Michel Jensen’ (præsten) 
anvendte til at besøge de syge med og kom der-
til 11 lod sølv og 1 kvart’. Sættet blev røvet af 
de kejserlige tropper 1629. Herefter benyttede 
man selve altersættet til sygebesøg, indtil Laurids 
Guldsmed 1632 lavede et nyt sygesæt, der vejede 
15 lod. Det afl østes 1648 (efter Torstenssonkri-
gen) af et nyt, som var skænket af Kirsten Lars-
datter i Hvejsel, og som bar hendes navn (vægt 8 
lod). Dette er øjensynligt forsvundet under den 
anden Svenskekrigs besættelser, for 1677 blev det 
tilladt værgerne at anskaffe et sygesæt af tin.1 Si-
den må man atter have fået et sæt af sølv, som 
‘guldsmeden’ omstøbte 1822.44 Atter 1849 an-
skaffede man et †sygesæt med futteral,44 måske 
det, der eksisterede 1949.11 
 Alterstagerne (fi g. 27) er gotiske, fra o. 1525-75. 
De har klokkefod, cylinderskaft med to ringe 
og skål i stil med foden. En syvstage med årstal 
1917 er 50 cm høj og bærer på foden indskriften: 
»Skænket Hvejsel Kirke af Karen Lassen, Nim, 
29. Juli 1917«. 
 †Messehagler. 1614 havde kirkeværgen Palle 
Fasti til Mindstrup og Smidstrup ladet fremstille 
en rød fl øjls messehagel, hvortil bl.a. medgik 8½ 

Fig. 27. Alterstager, o. 1525-75 (s. 2287). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, c. 1525-75.
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ner overgang til halvkuglekummen, tværmål 67 
cm, der har glatte sider med lidt fl etværk og langs 
mundingen en ganske spinkel rundstav. Fordyb-
ningen er harmonisk. I skibets nordøsthjørne. 
1581 betaltes to karle for at fl ytte »funthen«,1 der 
1862 stod i korbuen.19 1882 blev den renset for 
maling.21

 Dåbsfad. 1) (Fig. 28) o. 1675-1700, tværmål 36 
cm, med glat fordybning og på fanen et næsten 
udpudset vinløv. 2) 1932, messing, 61 cm i tvær-
mål, med indskrift: »Skænket Hvejsel Kirke af læ-
rer L. Madsen Hauge og Hustru Mariane Hauge 
af Mindstrup Anno 1932«. Langs fordybningen læ-
ses Dåbsbefalingen. 1653 købtes et †dåbsfad af tin 
for 2 dlr. 3 mk.1 Dåbskande, 1930, af messing, 32 
cm høj, med kuglekorpus prydet af hammerkors. 
På foden indskriften: »Skænket Hvejsel Kirke til 
Minde om Johanne Marie Hauge 12/8 1901-
25/11 1930«. 1862 var en †dåbskande af tin.19 
 En †fontehimmel (»offerheng offer funten«) blev 
malet 1599, og der købtes en lænke til ophænget.1

 Korbuekrucifi ks (fi g. 30, 47-48), o. 1450, med kors 
fra 1938. Den velskårne og sjælfulde fi gur, 129 cm 
høj, hænger i skrånende og let bøjede arme med 
gribende hænder. Hovedet er faldet ned på højre 
skulder, lændeklædet er ganske kort med snip ved 
højre hofte, og fødderne er markant krydsede 
med den højre lagt øverst. Hovedet (fi g. 48) bærer 
en stor fl ettet tornekrone, ansigtet er dødt med 
smerteligt sammentrukne bryn, tomme øjne og 
åbenstående mund. Legemet er modelleret med 
udspilet brystkasse, brystvorter, vunde i højre side, 
men ingen særlig udpensling af hændernes og 
føddernes sår. Figuren er ikke hulet fra bagsiden.
 Korset fra 1938 fremtræder glat med syvkan-
tede endefelter, der rummer relieffer af evange-
listernes symbolvæsner forsynet med skriftbånd. 
Selve korset skyldes snedker Aage Jørgensen, 
Hvejsel, mens skæringerne er udført af billed-
skæreren Sigurd Forchammer og svarer nogen-
lunde til hans endefelter i Øster Snede Kirke fra 
1935 (s. 2067-68).
 Bemalingen stammer fra en restaurering 1994 
ved Jens Johansen og omfatter en rødgul hud-
farve, hvidt og blåt på lændeklædet, grønt på 
korset og forgyldte evangelisttegn med påmalede 
navne«.

 Døbefont (fi g. 29), romansk af rødlig granit, 91 
cm høj, af enkel bægerform.58 Foden har form af 
en pyramidestub med indristet zigzagbånd langs 
den øvre kant på de tre sider. Et kort skaft dan-

Fig. 28. Dåbsfad, o. 1675-1700 (s. 2288). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Baptismal dish, c. 1675-1700.

Fig. 29. Døbefont, romansk af granit (s. 2288). Foto 
Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal font, Romanesque, 
granite.
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initialer T.N.R., og som har våbener for Palle Fa-
sti til Mindstrup og Smidstrup (†1628) og Peder 
Juel til Alsted. Kurven dannes af fem arkadefag, 
der nu kantes af spinkle halvbalustre (fra 1938). 
Arkaderne udgøres af lisener med bladværk og 
profi lkapitæler og bærer bueslag med neglesnit, 
som deles af små volutbuer, hvorved der gives 
plads til et mandshoved. Arkaderne indeholder 
akantusløv med forskellige motiver. Fra nord ses: 
1) Løvet rummer et englehoved og kommer ud af 
munden på et lille fabeldyr forneden (en drage?). 
2) Et våben for Palle Fasti (fi g. 32) med hans ini-

 1858 blev Kristusfi guren afvasket,21 og 1862 var 
krucifi kset anbragt ‘til venstre midt i højkirken’.19 
Et fotografi  fra 1921 (i NM) viser fi guren hvid-
malet og hængende på et glat, mørkt fyrrekors fra 
1800-tallet. I forbindelse med korsets fornyelse 
1938 påførtes en broget bemaling på tyk, gipsag-
tig kridtgrund, der slørede det fi ne snitværk. Ved 
dets fjernelse 1994 fremkom to ældre lag (jf. fi g. 
47),59 inden krucifi kset fi k sin nuværende bema-
ling.
 Prædikestol (fi g. 31) 1582, et folkeligt arbejde, 
hvis snedker måske gemmer sig bag de indskårne 

Fig. 30. Korbuekrucifi ks o. 1450 (s. 2288). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Holy Rood, 
c. 1450. 
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og hans hustru Sophie af Mecklenburg.60 4) Juel-
våben (fi g. 33) med initialer »PI for Peder Juel til 
Alsted (Øster Nykirke Sogn)«.61 5) Løvet rum-
mer et hoved og vokser ud af tre andre forneden.
 Profi ler med tandsnit inddeler kurven vand-
ret, og på frisens og postamentets hjørner er 
der vekslende hoveder, som er underskårne, så 
de næsten står fri af rammeværket. Postament-

tialer »PF«  og en lille morian med pandebånd 
siddende på hjelmtegnet. 3) Frederik II’s konge-
lige initialer »FS« over et mandligt og et kvindeligt 
hoved (fi g. 34), der måske skal forestille kongen 

Fig. 32-33. Prædikestol, våbener for Palle Fasti til Mindstrup og Smidstrup (til venstre) og Peder Juel til Alsted (s. 
2289, 2291). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, detail with coats of arms of Palle Fasti (left) and Peder Juel.

Fig. 31. Prædikestol, 1582, med mulig snedkersignatur 
»TNR« (s. 2289). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pul-
pit, 1582, with possible carpenters signature »TNA«. 
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Fig. 34. Prædikestol, mands- og kvindehoved, måske Frederik II og dronning Sophie (s. 2291). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Pulpit detail, heads of man and woman, possibly King Frederik II and Queen Sophie.

Fig. 35. Prædikestol, udsnit af indskrift med årstal 1582 og mulig snedkersignatur »T.N.R.« (s. 2293). Foto Arnold 
Mikkelsen 2015. – Pulpit, detail of inscription with possible cabinet-maker’s signature »T.N.R.« and the year »1582«.
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felterne har indskåret ensbetydende versalind-
skrifter på latin (øverst) og dansk, der raffi neret 
har begyndelsesbogstaverne fælles: »Grandævum/ 
No men Domini/ Fortissima/ Turris« og »Guds/ 
Naffn Den/ Faste/ Thorn/ T.N.R. An(no) 1582« 
(fi g. 35). Årstallet og initialerne, der som nævnt 
formentlig tilhører snedkeren, står på én linje og 
fortsætter således begge indskrifter.
 En let svajet underbaldakin har ribber i stødene 
og ender i et udskåret mandshoved (fi g. 37). Præ-
dikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne med 
opgang gennem triumfmuren. Himlen ovenover 
er udført i forenklet renæssancestil 1938 af Peter 
J. Bagger. En stejl bogstol fra 1821 er i enkle klas-
sicistiske former.44

 Bemalingen er Baggers fra 1938 udført med et 
beskedent holdepunkt i ældre farvespor. Grund-
farven er lyslilla, rød og blå (til dels som marmo-
rering), og endvidere er brugt gråt og blåt samt 
lidt forgyldning. Indskrifterne, som han afdæk-
kede og supplerede, står med gylden skrift på sort 
bund, i frisen med oprindelig fraktur: »Atspører 

Fig. 36. Indre set imod øst, o. 1900. Foto i NM. – Interior seen towards the east, c. 1900.

Fig. 37. Udskåret mandshoved som afslutning på præ-
dikestolens underbaldakin (s. 2293). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Mans head, lower fi nial of pulpit. 
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nævnes i Sydvestjylland (DK Ribe 1122, 3237).63 
1653 udførte snedker Jens Møller i Mindstrup 
Mølle en ny opgang med ‘forklædning og låge’.1 
1840 blev stolen malet,1 og 1888 udførtes en †him-
mel i enkel empirestil (fyrretræ) af snedker Henrik 
Larsen, Hvejsel (jf. fi g. 36).11 Måske samme år blev 
prædikestolen overstrøget med egetræsfarve (jf. fi g. 
36), og skriftfelterne dækket med blikplader, der 
fi k versalindskrift fra Joh. 3,16. Chr. Axel Jensen 
undersøgte stolen 1921, og hans foto (i NM) vi-
ser dens oprindelige hjørner med midtknækkede 
lisener. Ved restaureringen 1938 fjernede P. J. Bag-
ger blikpladerne og afdækkede kurvens indskrifter, 
der i postamentet endvidere var dækket af voks, kit 
og farve.11 En afætsning af farvelagene viste under 
egetræsfarven en mørkebrun overstrygning (vel 
fra 1840) og svage rester af renæssancestaffering. 
 Stolestader, o. 1900, med let skrå fyldingsryglæn, 
fyldingsgavle og rudimentære armlæn. Malet 1938 
i blåt, gråt og lysebrunt.
 Fra et ældre sæt †stolestader dateret 1634 stam-
mer fem gavle, der nu er opsat forrest i korsarmens 
østside (fi g. 38). De er afsavet i spærform oventil 
og nu 109 cm høje; de fi re er opsat som dobbelt-
gavle. Der er tale om plankegavle med fl adedæk-
kende udskæring i fl adsnit. Alle har de et omlø-
bende slyngbånd, inden for hvilket de fi re prydes 
af enkelt beslagværk. Den femte rummer ind-
skriften: »1634 hafr Nels Nielsen i Bialeøf (Bjer-
lev) som nu er oc hafver vert Kirckevere i 19 Aar 
ladt set dese Skmel (skamler, dvs. stolestader)«.64 
Over og under udskæringen ses små rosetter, og 
øverst er der et par steder rester af indskæring, 
som næsten er forsvundet med afsavningen. På 
gavlen med indskrift anes et årstal »(1)634«, og 
på to andre et Jesusmonogram. Malet med det 
øvrige stoleværk. Stadernes anskaffelse er anført 
i regnskabet 1634 som 16 mandsstole (»Karlle 
Schamble«) og 14 kvindestole »udgravede« (ud-
skårne) med opstandere (gavle), »sedefi elle« (sæ-
der) og armtræer. 1647, efter Torstenssonkrigen, 
måtte snedker Jens Møller i Mindstrup Mølle ‘på 
ny opbygge stolene’, og 1650 købtes egefjæl til 

først Guds Rige oc hans Retferdighed …Math 
6,33«, i himlens frise med kursiv (fra 1938): »Saa-
ledes elskede Gud Verden …Joh. 3 v.16«.
 Prædikestolens snedker var formentlig også 
mester for Vindelev Kirkes (s. 2254). Han optræ-
der i kirkens regnskaber, idet kirkeværgen 1581 
købte deller (brædder) for 25 dlr. og betalte en 
snedker 12 dlr. for en ny prædikestol.62 Dellerne 
blev hentet fra Vejle, snedkeren med vogn i »Tis-
beck« (Tirsbæk Herregård ved Vejle). Endvidere 
betaltes tre karle en dag for at »sette predicksto-
ell«, altså opsætte den færdige stol. Den blev øjen-
synligt først malet 1599, da regnskabet anfører 
dens staffering og udgift til at hente en maler i 
Horsens.1

 Der er tale om en af landets bedste prædikestole 
i landlig ungrenæssancestil. Sidestykker kan især 

Fig. 38. Stolegavle 1634 (s. 2294). Foto Arnold Mik-
kelsen 2015. – Bench ends, 1634.

Fig. 39. Indre set imod vest. Foto Arnold Mikkelsen 
2015. – Interior seen towards the west.
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 1625 gjorde Oluf snedker en skrifte- og præste-
stol ‘af ny’.1 Den blev malet 1840,44 og 1862 stod 
den ‘foran i koret afl ukket med brædder, fylding 
og gitter’; den var da malet grå.19 Bortskaffet 
1867.19

 En †degnestol blev 1642 repareret af Niels Sned-
ker fra Ål og fl yttet op ved alteret.1 1840 blev den 
malet,44 og 1862 stod den ‘til højre foran i koret 
med bræddefylding og oliemaling’. Bortskaffet 
1867.19

19 nye stader, der året efter blev malet af Peder 
Maler.1 1664-66 opregnedes der 28 stader i ski-
bet og 14 i korsarmen, de fl este uden ‘fodtrin’ 
og stivere; et stade øverst i kirken og to nederst 
var helt borte.65 1846 bestemte en sognesamling, 
at de gamle stole blot skulle males på forsiden. 
1854 fi k (også) kvindestolene rygstød,44 og 1862 
opregnede synsprotokollen 86 stader, hvoraf fem 
havde låge.19 Indtil 1910 tjente de gamle gavle på 
fi re bænke i våbenhuset.

Fig. 40. Klokke, 1601, med våbener for kirkeværgen Palle Fasti til Mindstrup og 
Smidstrup og hans hustru Karen Juel (s. 2297). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Bell 
with coats of arms of the churchwarden Palle Fasti and his wife Karen Juel. 
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Danmarks Kirker, Vejle 145

nedre balusterled: » … Jessen paa Bryllupsdagen 
… Hvejsel Kirke 1888«. 2) O. 1900, lille og sirlig, 
en gave fra N. J. Hansen og hustru, Hvejsel Præ-
stegård.11 3) 1925, i barokstil med 2×6 arme og 
skriveskrift på den glatte hængekugle: »Skænket 
til Hvejsel Kirke af Karen og Niels Mols, Bjerlev 
Anno 1925«. 4) 1925, som nr. 2 med indskriften: 
»Skænket til Hvejsel Kirke af Nielsine og Jørgen 
Jørgensen Hvejselgaard Anno 1925«. En †lysekro-
ne, vel fra 1850-1900, var hovedsagelig af træ og 
henlå 1949 på kirkeloftet.11 
 1620 gjordes et †ildkar til kirken for 1 mk.
 †Ligbårer. 1619 lavedes en ny ligbåre af fyr, og 
1645 betaltes for dens reparation.168

 Klokken (fi g. 40) er fra 1601 med våbener for 
kirkeværgen Palle Fasti til Mindstrup og Smid-
strup og hans hustru Karen Juel, tværmål 92 cm. 
Den har profi lering mellem legeme og slagring 
og om halsen tre bånd med versalskrift mellem 
tredobbelte lister: »Anno Christi 1601 den 16. 
Jvlii lod erlige oc velbyrdige Mand Palle Fastii 
til Mindstrup støbe denne Klock til sin Sogne-
kirke Hveysel Kirke af mig Adam Nielsen Kol-
ding. Psallam Deo« (Jeg vil lovsynge Gud). Mel-
lem støberens for- og efternavn er indskudt hans 
mærke som på bønklokken i Kolding (s. 725, fi g. 
132). På legemet ses en medaljon med Jesusmo-
nogram og (modsat) våbener og initialer »PF« og 
»KI« for kirkeværgen og hans hustru (jf. prædike-
stol og †messehagel). Nyere slyngebom.
 Støberen Adam Nielsen har udført en del klok-
ker i Jylland, heriblandt stormklokken og den 
nævnte bønklokke i hjembyen Kolding, i hvis 
indskrifter han kaldes ‘grydestøber’ (s. 724-25).69

 Regnskaberne anfører nøje udgifterne til klok-
ken, der støbtes i Kolding. Man købte ‘kobber 
messing’ for 265 mk. og svarede ‘en klokkestøber’ 
(Adam Nielsen) 15 mk., hvorefter der betaltes for 
otte heste til at hente klokken til Hvejsel på en 
vogn. Her gav kirken en tønde øl samt 16 målti-
der til sognemændene ‘for klokken at opvinde’.1 
 †Klokker. Ved klokkeskatten 1528-29 fi k »Hvis-
sell« kirke lov at beholde sin største, men måtte 
afl evere en anden, der med sin jernfang vejede 2 
skippund. Differencen mellem klokkernes vægt 
måtte sognet udrede (jf. s. 1018, 2074 med note 
94).70

 1651 betaltes for en †kiste af egetræ med jern-
beslag og dobbelt lås til opbevaring af messeklæ-
der og altersølv. Atter 1671 betaltes for ‘en halv 
kiste’ til messeklæder.1

 En †kirkeblok stod 1862 mellem skibet og kors-
armen.19 
 †Pengetavler. 1661 købtes en stang jern til tav-
len til de fattige.1 †Klingpung. 1949 kunne ældre 
folk i sognet endnu huske, at man havde haft 
en ‘klingbeutel’, en pose på en lang stang med 
bjælde, som brugtes ‘i længst forgangen tid til at 
række ind over stolene ved indsamling’.11

 †Pulpiturer. 1607 betalte kirken for at fl ytte pul-
pituret, som man havde ‘fortinget’ med en sned-
ker. 1671 anvendtes til et nyt pulpitur tre tylvter 
fyrreplanker foruden træ til opstandere og ‘skam-
ler at lægge på’.1 1817 nævnes pulpituret, ‘hvor 
der ringes med klokken’,57 og som altså åbenbart 
gik ud i tårnet; 1840 fi k pulpituret nyt gulv.44

 Orgel (jf. fi g. 39), 1984, med syv stemmer, ét ma-
nual og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. 
Disposition: Manual: Principal 8', Rørfl øjte 8', 
Oktav 4', Dækfl øjte 4', Oktav 2', Mixtur II. Pe-
dal: Subbas 16'. Koppel M-P. Facadens træværk er 
genanvendt fra kirkens tidligere †orgel. På vestpul-
pitur med spillebordet i orgelhusets nordre gavl. 
 †Orgel, 1898,11 med fi re stemmer, bygget af 
Frederik Nielsen, Aarhus. Omdisponeret 1917 
af R. Friis Søndergaard, der samtidig installerede 
en svelleanordning. Oprindelig disposition: Bor-
dun 16' (fra Fs), Principal 8', Gedakt 8', Flauto 
4'. Disposition 1917: Bordun 16' (fra Fs), Prin-
cipal 8', Salicional 8', Flauto 4'; svelle. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade.66 Facadepiberne, af tinlege-
ring, der oprindelig var klingende, stod stumme 
efter etableringen af svellekasse i 1917. Skænket 
af Ane Schmidt.67 På pulpitur i vest, med spille-
bord i orgelhusets nordre gavl. Facadens træværk 
er genanvendt i kirkens nuværende orgel.
 Salmenummertavler. 1-2) O. 1900, med profi l-
kant og trekantgavl, 86×51 cm, beregnet til hæn-
gecifre. Bemaling som stoleværket. 3) Nyere, i 
form af et gråmalet bræt med hængecifre.
 Lysekroner. 1) 1888, skænket af August Her-
mann Samuel Holst på Hvejselgård.11 Den er i 
fl amboyant barok med seks tredelte arme (24 
lys) og har svært læselig indskrift på stammens 
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mand Christen Splyd til Menstrvp som død[e] 
1561 med hans kiere hvsfrw frw Ide Lange som 
døde 1578. Hves siele hvile hos Gvd«.
 Figurstenen, af grå kalksten, står nu overpudset 
og skjult i syddørens niche og må derfor beskri-

GRAVMINDER

Gravsten (fi g. 41), 1570’erne, over Christen Splid 
til Mindstrup, †1561, og hans hustru Ide Lange, 
†1578. »Her ligger begrafven erlig oc welbyrdig 

Fig. 41. Gravsten, 1570’erne, over Christen Splid til Mindstrup (†1561) og hustru Ide Lange 
(†1578) (s. 2298). Tegning af Søren Abildgaard 1771. I NM. – Tombstone from the 1570s of 
Christen Splid of Mindstrup and his wife Ide Lange. 
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145*

sætte i kirken ligesom Laurits Jensens to børn var 
blevet det. 1671 omtaltes præsten Bertel Chri-
stensens begravelse ved alteret.76 1925 påstødte 
man i kirkens midtergang, i forbindelse med ind-
lægningen af et varmeanlæg, en begravelse, der 
var omsat med kampesten, og som indeholdt lev-
ninger af kister og svært jernbeslag, tre kranier, 
knoglerester og bindet af en bog.77 
 En †kisteplade, fundet på en ligkiste, var ifølge 
Søren Abildgaard 1771 lagt over Karen Dyre, der 
døde 18. sept. 1590 på Mindstrup.78

 Kirkegårdsmonument. O. 1871, over John Ander-
sen, *16. marts 1798 i Drostrup, Læborg Sogn, 
†24. nov. 1871 i Ildved Kro, og hustru Mette 
Marie Sörensdatter, *29. marts 1809 i Ølholm, 
†24. juni 1843 i Ildved Kro. Sandstensgrotte, 82 
cm høj, med gravskrift på indfældet hvid mar-
morplade, øverst en medaljon med blomst og 
salmeteksten »Lad os bruge den kostbare tid«. I 
lapidarium nord for kirkegårdskapellet.

ves på grundlag af en tegning af antikvaren Søren 
Abildgaard 1771 (fi g. 41).71 Den viser ægtefæller-
ne stående i stenens fulde højde og bredde adskilt 
af et lille krucifi ks. Christen Splid er fremstillet 
bedende og iført fuld pladerustning. Hans tynd-
hårede hoved, med fuldskæg, fremtræder blottet, 
idet stridshjelmen er sat ved hans fødder, og ved 
hans side ses et stort slagsværd. Ide Lange står 
også traditionelt med armene vinklede og hæn-
derne ind foran livet. Hun bærer hovedlin, høj 
pibekrave og to kjoler, der når fødderne. I stenens 
hjørner ser man medaljoner med ægtefællernes 
fædrene og mødrene våbener, og gravskriften er 
udført som randskrift med reliefversaler.
 Chr. Axel Jensen anfører stenen blandt de få 
jyske fra tiden, der ikke kan tilskrives det me-
get produktive, såkaldte Aarhusværksted, som nu 
kan tilskrives stenhuggeren Herman Gertsen.72 
Jensen noterede, at stenen ‘med sin bedende 
mandsfi gur, sine skjoldfyldte hjørnecirkler og sin 
randskrift virkede helt slesvig-holstensk’ (Jensen, 
Gravsten II, 88).
 Da Søren Abildgaard tegnede stenen 1771 lå 
den i koret foran knæfaldet over en hvælvet 
†gravkrypt.42 I slutningen af 1800-tallet fl yttedes 
gravstenen til skibets mur, og da adgangen til kir-
ken forlagdes til tårnet 1910, fi k den sin plads i 
syddørens åbning.73 
 Foruden den nævnte †gravkrypt under koret 
fra 1570’erne fandtes i syd kapellet fl ere †murede 
begravelser. 1638 havde man istandsat to murede 
grave her og noteret i regnskabsbogen, at ingen 
af adelen i sognet ville kendes ved dem. Ej heller 
1673 var der nogen til at stå for vedligeholdel-
sen af en begravelse i kapellets sydside, der da var 
brøstfældig på tag og gulv. Gamle folk i sognet 
kunne ikke huske, at nogen var blevet begravet 
der, og sysselprovsten tillod derfor kirkeværgerne 
at få rettens ord for, at kirken ikke havde pligt til 
at tage vare på denne begravelse.74 ‘Skeletter’ fra 
kapellet blev nedgravet på kirkegården 1830-40, 
da man indrettede det med kirkestole.75

 Jordfæstegrave. Gennem tiden er der foretaget 
begravelser i gulvene i såvel kor og skib som ka-
pel. I 1600-tallet måtte man fl ere gange fylde jord 
i sunkne grave, og 1668 erfarede kirkeværgerne, 
at Laurits Lassen havde ladet sin hustrus lig ned-

Fig. 42. Planskitse med våbenhus, 1908. Tegning: Jens 
Petersen. Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv. – Plan 
with porch.
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ved Grønne, Thorup og Jessen 1998; kirkegårdsplan og 
ny forplads vest for tårnet ved Nielsen & Wad 2004; ny 
forplads vest for tårnet ved samme 2006; principskitse 
for nye granitpiller til kirkegårdslåge uden navn 2006; 
to klokkeplaceringsplaner ved Thubalka 2011.
 Litteratur. Leif Baun Christensen, Ildved Kirke 100 
år. Jelling 2008; Knud M. Hove, Hvejsel Sogn, Vejle 1949.

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse og gravmin-
der ved Jakob Kieffer-Olsen, inventar ved Ebbe Ny-
borg og Ole Beuchert Olesen (orgler). Engelsk over-
sættelse ved James Manley, oversættelse fra latin ved 
Peter Zeeberg. Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og 
grafi sk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktio-
nen afsluttet sept. 2016.

1 LAVib. Hvejsel Kirkeregnskaber 1581-1687 (C KRB 
215).
2 DiplDan 2 XII nr. 63. DiplDan nr. 14180628001, url: 
http://diplomatarium.dk/dokument/14180628001 
(besøgt 17. aug. 2016).
3 Hove 1949, 62. V. S. Skeel, Optegnelser om Familien 
Skeel, 1871, 364-367.
4 Repert 2. rk. nr. 2011.
5 Repert 2. rk. nr. 4279. Repert 2. rk. nr. 4511 og 6155. O. 
Nielsen: Gamle Jyske Tingsvidner, 1881, nr. 104. Urban 
Schrøder, »Til barsel på Mindstrup 1567. En optegnelse 
i en gammel bog«, PersHistT 1987, 45-59. Her nævnes 
en hr. Mickel Jensen, der skulle være præst på stedet 
1505-25, men det må være den Mikkel Jensen, der 
fungerede 1600-25, se Hove 1949, 95 og Arne Sundbo, 
»Af præsterækken i Hvejsel-Givskud«, ÅrbVejle 1954, 5.
6 Kronens Skøder II, 657-658.
7 Hove 1949, 89-90. LAVib. Hvejsel Menighedsråd. Kir-
kesynsprotokol 1861-1926. Når kirkens ejer ikke var 
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til s. 56-58, vedr. litteratur og forkortelser til s. 59-62. 
Endvidere er benyttet: 

Arkivalier. LAVib. Hvejsel Kirkeregnskaber 1581-1687 
(C KRB 215). – LAVib. Hvejsel Menighedsråd. Kirke-
synsprotokol 1861-1926. – LAVib. Tingbog Nørvang 
Herred 1664-1666. – LAVib. Hvejsel Kirke. Regnska-
ber 1820-1862 (C-KRB-216). – Arkitekt Kuno Miel-
bys arkiv. Hvejsel Kirke. – Jelling Lokalarkiv. Hvejsel 
Menighedsråd (A445). – Kirkens arkiv. Synsforretnin-
ger over kirken 1924-1988. – Det Kgl. Bygningsinspek-
torats arkiv. Hvejsel Kirke. – Vejle Stadsarkiv. Arkitekt 
Helge Andreassen (A6044).
 NM. Håndskrifter. Fr. Uldall, Om de danske Lands-
bykirker V, 366-369 (1890), nr. 876. – Notesbøger. Søren 
Abildgaard IV, 25-26 (1771), Otto Norn I, 46 (1951). 
– Indberetninger. J. B. Løffl er 1878 (kalkmalerier), Erik 
Bayer 1908 (prædikestol), E. Tang Kristensen uden år 
(altertavle), Chr. Axel Jensen 1921 (inventar), Egmont 
Lind 1948 (kalkmalerier), Einar V. Jensen 1954 (alter-
tavle), Karl Søndergaard Nielsen og Ole Alkærsig 1991 
(inventar), Jens Johansen 1994 (prædikestol, altertavle), 
Jens Johansen og Ole Belgaard Larsen 1994 (krucifi ks), 
Hans Mikkelsen 2007 (udgravning vest for kirken), Or-
la Hylleberg Eriksen, NNU rapportblad nr. 16, 2015 
(dendrokronologisk undersøgelse).
 Tegninger og opmålinger. NM. Gravsten over 
Christen Spliid og Ide Lange af Søren Abildgaard 
1771; tre kalker af kalkmalerier (J. B. Løffl er 1878); tryk 
af grundplan, fi re vandrette snit i tårnets træværk, to 
lodrette snit gennem tårnets øvre dele med træværk 
og tre tegninger med plan og snit af korets tagværk 

Fig. 43. Kirkegårdsplan (s. 2268). 1:1000. Tegnet af P. Pedersen tidligst 1927. På skibets loft. – Plan of church yard.
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20 Hove 1949, 86-87. Jelling Lokalarkiv. Hvejsel Menig-
hedsråd. A445 Lb. Nr. 64. 
21 Hove 1949, 86-87. LAVib. Nørvang-Tørrild Hrdr.s 
provsti. Synsprotokol 1854-90 (C 38-3). 
22 »Danske Kirkegaarde i 1928«, Vore Kirkegårde 1928-
29, 131-32.
23 Jelling Lokalarkiv. Hvejsel Menighedsråd. A445. Lb. 
Nr. 61.
24 Det Kgl. Bygningsinspektorats arkiv, Hvejsel Kirke. 
25 Kirkens arkiv, Synsforretninger over Kirken 1924-1988, 
19. juni 1947. Jelling Lokalarkiv. Hvejsel Menighedsråd. 
A445 Lb. nr. 14. 
26 En mistanke, udtalt 2006 af Birgit Als Hansen, om 
en oprindelig apsis kunne desværre hverken be- eller 
afkræftes ved daværende fundamentsarbejder. Kuno 
Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), byggemødereferat 
nr. 01, nr. 06.
27 Kuno Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), bygge-
mødereferat nr. 06. Lige så på korets sydside, hvor der 
konstateredes frådstensmurværk til 7 cm under terræn, 
derunder 30 cm med kampesten, og derunder igen 
fremspringende frådstensmurværk. NM. Korrespon-
dance, byggemødereferat nr. 01, 2004. Da kirken blev 
bygget, har jordhøjden sandsynligvis været i niveau med 
overgangen mellem kampestensfundamentet og fråd-

privilegeret (adelig), var det kongen, der kaldte præsten, 
jf. Rasmus Mortensen, »Af Biskop Blochs Samlinger. 
Skibet, Ø. Nykirke og Give Sogne«, ÅrbVejle 1940.
8 Inge Tofthøj Nielsen, »Kirkeværger, sognemænd og 
øvrighed i Koldinghus len 1580-1660«, ÅrbVejle 1972, 
183.
9 RA. 233. Danske Kancelli. Seks års kirkeregnskaber 
1614-1620 (B 184d).
10 Kronens Skøder II, 657-658. Jordtilliggendet omtales 
her som »en Kornafgift af Knudshauge i Bierlum Mark 
samt Jordskyldspenge af adskillige Agre og Enge«.
11 Hove 1949, 90.
12 Hove 1949, 344. 
13 På markerne øst for kirken er der 2012 og 2014 
fundet henholdsvis en fransk sølvmønt fra 1285-1314 
og en tysk penning fra ca. 1040. NM. Den Konge-
lige Mønt- og Medaillesamling (FP 416, FP 9287, og 
under registrering (VKH 7395x4)).
14 Henrik Pedersen, De danske Landbrug, 1928, 125.
15 Trap 4, VII, 591. 
16 Hove 1949, 55.
17 Hove 1949, 229-232.
18 Hove 1949, 89, 183-84.
19 LAVib. Hvejsel Menighedsråd. Kirkesynsprotokol 1861- 
1926.

Fig. 44. Romansk †vindue i skibets sydside samt spor efter halvtag (s. 2269 og s. 
2276). Foto Kuno Mielby 2006. – Romanesque †window in the south wall of the nave 
with traces of pent roof. 
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39 Korets østmur har i dag en tykkelse på 60 cm, og 
2006 viste den oprindelige gavls kassemur sig 25 cm 
under terræn og strakte sig 75 cm øst for den nuvæ-
rende gavl. Kuno Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), 
byggemødereferat nr. 01, nr. 06. 
40 Triumfmurens gavltrekant blev ved et syn 1667 vur-
deret til at skulle forbedres med kalk og sten, men der 
kan være tale om en reparation. Tingbog 1664-66 (jf. 
note 32).
41 Formatet på stenene, der blev anvendt til kapellet fra 
o. 1504, er 27,5×13,5×8,5 cm. Korbuen er for stærkt 
overpudset til, at det kan afgøres, hvilke sten den er 
bygget af. 1948 indberettede Egmont Lind efter en 
afdækning, at ‘Korbuens søndre vange er cementbe-
rappet og gav som resultat af hans banken kun et splin-
tret hammerhoved.’ NM. Indb. 1948. 
42 DaAtlas V, bd. 2, 980.
43 Jf. note 8, 164. Stormen skabte dødbringende over-
svømmelser i Vadehavet.
44 LAVib. Hvejsel Kirke. Regnskaber 1820-62 (C-KRB-
216).
45 Der er 8 spærfag over koret, 14 over skibet og 7 over 
tårnet. Over kapellet er der 4 hele spær. 
46 Ved genopsætningen fi k man i nordsiden begyndt 
med spær 2, men indsatte et spær uden nummer som 
det fjerde, hvorefter nummereringen passede igen.
47 NM. Indb. ved Dendrokronologisk Laboratorium. 
Orla Hylleberg Eriksen, NNU rapport nr. 16, 2015. Af 
de 17 udtagne prøver kunne de 13 dateres. Alle havde 
bevaret splintved eller kan på baggrund af iagttagelser 
under prøveudtagningen fastslås kun at mangle splint-
ved. Fra koret kunne to af fi re prøver dateres, hvoraf 
den ene har yngste årring fra 1489 og fældningstids-
punkt o.1509 (prøve nr. 61211039), mens den anden 
har yngste årring fra 1671 og fældningstidspunkt o. 
1691 (prøve nr. 61211049). Fra skibet kunne otte af 

stensmurværket. Efter jordtilvækst er frådstensmurvær-
ket blevet udsat for jordfugt med nedbrydning til følge. 
Ved en efterfølgende reparation har man indsat kvadre 
i niveau med den daværende terrænhøjde. Denne 
udbedring må have fundet sted, før kapellet blev bygget.
28 Kuno Mielbys arkiv, Hvejsel Kirke (2006), byggemø-
dereferat nr. 10. 
29 Af J. B. Løffl er 1878 betegnet som »… en, som det 
synes af Ler og Bakkesand dannet Puds.« 
30 J. B. Løffl er var 1878 af den formening, at triumf-
buen var ombygget og udvidet i nyere tid, mens Uldall 
1890 skrev, at korbuen synes at være den oprinde-
lige. Givet den nuværende bredde på korbuen er den 
næppe udvidet på denne led, men den kan være omsat. 
31 Kirkesynet 1871 bestemte, at tårnets søndre og 
vestre side skulle ommures og forsynes med murankre. 
Jf. note 21.
32 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1). LAVib. Tingbog 
Nørvang Herred 1664-66 (mikrofi lm 31186).
33 Det meste af murværket omkring denne dør er i 
sten af normalformat. Kun i indermurens nedre dele 
ses sten i munkestensformat, og de danner ikke en 
vange i øst, men kan gøre det i vest.
34 Denne datering gives i Trap 4. udgave (1926), VII, 
592, og af Kirkesynsprotokol 1861-1926 (jf. note 7) 
fremgår det, at våbenhuset blev solgt for 80 kr. i 1910. 
Den endelige accept af planerne fra Den Kongelige 
Bygningsinspektør er ligeledes fra 1910, mens den 
første skrivelse i den anledning er fra 1908 (jf. Det Kgl. 
Bygningsinspektorats arkiv, Hvejsel Kirke). I Hove 1949, 
75 anføres årstallet for nedrivningen imidlertid som 
1907. Efter nedrivningen, hvor kirkens indgang fl ytte-
des til tårnet, måtte de derværende stolestader fjernes. 
Denne formindskelse af antallet af siddepladser må ses 
i sammenhæng med byggeriet af den ny kirke i Ildved 
1907-08, hvorfor 1910 må anses for det rigtige årstal, 
hvad angår den fysiske nedrivning, hvorimod beslut-
ningen lokalt kan være truffet 1907. 
35 NM. Uldall 1890. Den Kongelige Bygningsinspek-
tør vurderede 1908, at ‘Det nuværende våbenhus er 
vistnok oprindelig en middelalderlig murstensbygning, 
der i det 18. århundrede er blevet delvist ombygget og 
forsynet med ny gavl og nye gesimser.’ Jf. note 24.
36 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1), 1623. LAVib. Ribe 
Bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 1811-1815 (C 
4.709). 
37 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1), 1647. Hvis pul-
pituret og dets nævnte adgangsvej er så gamle som 
våbenhuset, kunne det være årsagen til, at bygningen 
blev rykket mod vest i forhold til kirkens syddør. I Jel-
ling (Tørrild Herred) har der tilsvarende været en †dør 
fra †våbenhusets loft til et †pulpitur. Denne dør kan 
dog først være tilkommet, efter at våbenhusets hvælv 
var fjernet. NM Jelling, Knud J. Kroghs materiale. 
38 Dette må være sket forud for eller samtidig med 
opførelsen af †våbenhus og kapel.

Fig. 45. Tårnets østre, blændingsprydede gavltrekant 
(s. 2274). 1:100. Skitsemæssigt opmålt af Jakob Kief-
fer-Olsen og tegnet af Anders C. Christensen 2016. 
– Eastern recessed gable of tower. 
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53 Restaurator skønnede 1954, at det kunne være fra 
1700-tallet. 
54 Jf. note 1. Selv om malearbejdet er bogført 1596, må 
det antages at være foretaget det år, 1585, der er anført 
på tavlen.
55 Liber Daticus gennem Hove 1949, 83.
56 Jf. GuldsmVejle 29.
57 LAVib. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
1803-18 (C 35A).
58 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang, Døbefonte.
59 Inderst lå rester af gammel farve på håret (middelal-
derlig?), derover en staffering med lys, varm hvid hud-
farve og en fuld staffering med rødlig hudfarve. 
60 Det må vedgås, at ligheden ikke er slående.
61 Det vides ikke, hvilken adkomst Peder Juel havde til 
at få sit våben og sine initialer på prædikestolen. 
62 Rgsk. 1581-1687 (jf. note 1). Endnu en passus har 
omhandlet prædikestolen, men er gået til på grund af 
en lakune i regnskabsbogen (slid).
63 Som et eksempel på en mere professionelt skåret stol 
af typen kan nævnes Åbenrå Kirkes (DK SJyll 1699).
64 Afkortningen af ordet ‘skamler’ kan skyldes den 
begrænsede plads til det.
65 LAVib. Tingbog. Nørvang Hrd. 1664-66 (mikrofi lm 
31186).
66 En elektrisk blæser installeredes 1952.
67 Ane Schmidt var enke efter friskolelærer P. H. 
 Schmidt. Hove 1949, 80.
68 LAVib. Hvejsel Kirkeregnskaber 1581-1687 (C KRB 
215).

ni prøver dateres, og de deler sig i fem grupper. Første 
gruppe rummer to prøver med fældningstidspunktet 
o. 1366 (prøve nr. 61210019 og nr. 61210039). Anden 
gruppe rummer også to prøver, hvis fældningstidspunk-
ter er o. 1415 (prøve nr. 61210029 og nr. 61210059). 
Tredje gruppe består af en prøve, hvor yngste årring er 
dannet 1445, og fældningstidspunktet er o. 1459 (prøve 
nr. 61210069). Fjerde gruppe består af to prøver, hvis 
fældningstidspunkter er o. 1474 (prøve nr. 61210049 
og nr. 61210089). Femte gruppe består af en prøve 
med yngste årring er fra 1484, og fældningstidspunkt o. 
1489 (prøve nr. 61210079). Tre af fi re prøver fra kapel-
let kunne dateres, og de gav alle et fældningstidspunkt 
o. 1504 (prøve nr. 61212019, prøve nr. 61212029 og 
prøve nr. 61212039), og hvor sidstnævnte prøve havde 
yngste årring 1502 med 18 splintår.
48 NM. Uldall 1890. I menighedsrådets arkiv, Jelling 
Lokalarkiv A445 lb. nr. 62, er en reklame fra Hess i 
Vejle fra 1887 for kakkelovne med uddrag af ministe-
riets fordringer til en ‘kirkeovn’.
49 Hove 1949, 84-85. Kirkesynsprotokol 1861-1926 (jf. 
note 7).
50 Eigil Rothe, »Rytterkampbilledet i Aal Kirke samt 
andre middelalderlige Kampscener i Danske Kirker«, 
ÅrbOldkHist 1908, 77-116. Her behandles malerierne 
i Hvejsel s. 87-88. 
51 Nørlund-Lind, Kalkmalerier 286.
52 Jf. Terkel Tikjøb, ‘Altertavlen i Hvejsel Kirke’, HaStb 
1994, 87-89. Her opfattes tavlen som en gave fra Palle 
Fasti.

Fig. 46. Skibets sydside med spor efter †våbenhus (s. 2275). Foto Hans Mikkelsen 
2007. – South side of nave with traces of †porch.
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gen på Nørvang Herredsting, og man måtte efterføl-
gende betale herredsskriveren for et tingsvidne. Lokalt 
har man haft en mistanke om, hvorfra begravelserne 
var foregået, for man købte også papir til en beskik-
kelse samt betalte to kaldsmænd til at give varsel til Iver 
Krabbe på Mindstrup, samt betalte for at få en udskrift 
af Iver Krabbes dom. Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1).
75 Hove 1949, 85. 
76 Kirkergsk. 1581-1687 (jf. note 1). Bertel Christen-
sen blev præst 1629 og døde antagelig 1655. Hove 
1949, 95-96. 
77 Hove 1949, 85. Vejle Amts Folkeblad 17. nov. 1925.
78 NM. Søren Abildgaards notesbog 1771, IV, 26. Hove 
1949, 84, og Schrøder 1987, 50 (jf. note 5) har fejlagtigt 
Karen Dyres død til 13. sept. 1570.

69 Nyrop, Kirkeklokker, 105, der også nævner klokker i 
Aggersborg (Hjørring Amt) og Sjørslev (Viborg Amt).
70 RA. Rentekammeret. Regnskaber ældre end 1559. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker (reg. 
108a).
71 Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-91). 
Fortiden på tegnebrættet, 2010, 530.
72 Se Allan Tønnesen, »Gert van Groningen og Århus-
værkstedet«, Århus Stifts Årbøger 1970, 67-77, og Hugo 
Johannsen, »Stenhuggere på Frederik II.s og Christian 
IV.s tid«, Sandstensportaler i Danmark, red. Inge Mette 
Kirkeby, 1995, 56 ff.
73 Sammenlign Trap 2, VI, 238 og Trap 3, V, 368. Hove 
1949, 75.
74 Den 12. aug. 1673 blev der læst op fra regnskabsbo-

Fig. 47. Korbuekrucifi ksfi gur, o. 1450, under restaurering 1994 (s. 2288-89). Foto Jens 
Johansen – Christ corpus from Holy Rood during restoration 1994.



2305HVEJSEL KIRKE

Fig. 48. Korbuekrucifi ks o. 1450, detalje af hovedet (s. 2288). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Holy Rood, c. 1450, 
close-up of the head. 



2306 NØRVANG HERRED

church accounts. The pulpit features the date 
1582 and the coats of arms of the churchwarden 
Palle Fasti of Mindstrup and Smidstrup and of 
Peder Juel of Alsted although it is evident from 
Palle Fasti’s accounts that in fact he let the church 
pay. The same applies to a †chasuble and a bell 
from 1601.
 While the pulpit is Early Renaissance, the al-
tarpiece from 1594-95 exhibits a mature Re-
naissance style. Five bench ends from 1634 once 
belonged to a set of benches that were set up to 
commemorate that a certain Nielsen had been 
churchwarden for 19 years. 
 A baptismal dish is from 1675-1700, the altar 
plate was supplied 1772 by Conrad Meyer, Ve-
jle, while a wafer box from c. 1825 is the work 
of Hans Peter Severin Ingerslev, also of Vejle. A 
former altarpiece from 1875 is a painting of the 
Resurrection by Ove Dalsgaard.
 Colour Scheme and refurbishings. While the altar-
piece mostly has colouring and paintings from 
1853, the other fi ttings were last painted in 1994 
by Jens Johansen.
 After the war with Sweden in 1643-45 the 
cabinetmaker Jens Møller of Mindstrup Mølle 
had to ‘build up’ the benches again. And during 
the following occupations in 1657-60 it seems 
that all removable items were stolen except for 
the candlesticks and a †chasuble.
 In 1853 the Church Survey decided that the 
new paint of the altarpiece was ‘tasteless’, and in 
1875 it was taken down and deposited in the loft 
in favour of Ove Dalsgaard’s. In 1938 the pulpit 
was restored by Peter J. Bagger, and in 1951-52 
the old altarpiece was reinstalled after a cautious 
restoration by Einar V. Jensen.
 Sepulchral monuments. A tombstone of the 1570s, 
commemorating Christen Splid of Mindstrup 
cannot be attributed to the current ‘Århus work-
shop’ but was perhaps supplied from Schleswig 
or Holstein. Earlier, it covered the †crypt. Now 
it stands in an overplastered and inaccessible state 
inside the recess of the south door. 

The church is a Romanesque building of calca-
reous tufa consisting of a chancel and nave. In 
the later Middle Ages a western tower was added 
and c. 1504 a chapel in the south. A †porch in the 
south, probably also Late Medieval, was demo-
lished in 1910. Only traces remain of the original 
doors and windows. 
 The sequence of the Gothic additions is uncer-
tain. The tower chamber has a vault and access 
to the upper fl oor was by way of winding stairs 
leading up to a door in the south. The tower has 
preserved its original height except for a cor-
nice, and its recessed eastern gable is almost un-
changed. The vaulted chapel was added c. 1504, 
when its roofi ng was felled. A frieze can be seen 
up on its eastern wall. The southern gable has 
been taken down. The †porch would have been 
added after the chapel.
 A vault was put up in the chancel, probably in 
the third quarter of the 1500s and at that time a 
†crypt was also established.
 †Wall paintings were uncovered in 1878 and 
1948 but were not preserved. On the north wall 
of the chancel there were images from c. 1200-
1225, known from tracings. In the east were re-
mains of a seated person who may have been 
one of a row of apostles. To the west groups of 
mounted knights were fi ghting, a subject not un-
familiar in Jutland wall painting of the age, which 
should perhaps be interpreted as psychomachias. 
 From the same time, but probably slightly 
younger (c. 1225-1300?) there was a cut-through 
structure with a cupola (a church?) on the north 
wall of the nave. Inside the building here were a 
dragon and a person only discernible as a shadow. 
Other remains in the chancel arch were post-
Reformation.
 Furnishings. The oldest item is the Romanesque 
font. An expressive crucifi x is from c. 1450, while 
the Gothic candlesticks could be dated c. 1525-75. 
 The main furnishings stem from the Renais-
sance and are distinctive in their folk-art style 
and the fact that their creation is described in the 
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