
 
 
Gravkapellet inden restaureringen i 2012. 
 
 
 
 
I 2009 modtog menighedsrådet en arv fra et tidligere sognemedlem. 
Der var den klausul at pengene skulle anvendes til istandsættelse af 
gravkapellet. Arven kunne dog ikke dække og derfor ydede Den von 
Reiserske Stiftelse som Andreas von Reiser havde oprettet i sit 
testamente fra 1780 og ved yderligere midler fra menighedsrådet, står 
vi i dag med det færdige resultat. Det smukke og stilfulde resultat kan 
vi takke arkitekt Egon Duedahl for. 
 

 

Gravkapellet Gravkapellet Gravkapellet Gravkapellet     
i Veji Veji Veji Vejlby Kirkelby Kirkelby Kirkelby Kirke    

 
Herunder Hviler Her under Hviler 
Fordum Høy Welbaarne Frue Fordum Høy Welbaarne Herre 
AGATHA RODSTEEN URNE Herr Landshøvding og Ridder 
Født i Holsten af den kongelige Svænske Sværdsorden 
Den 21. Juni 1707 ANDREAS von REISER 
Var først i Ægteskab med Født i Gothenborg 
Hr major von Walkendorf den 3. November 1701 
Da værende Eyer af Billeshauge Død paa Lystgaarden Bonne Esperance 
Derefter med den 26. Juli 1782 
ANDREAS von REISER Levede i Ægteskab med Frue 
Død på Lerkesholm AGATHA RODSTEEN URNE 
Rigernes i 30 Aar 
I Skaane Efter at have tjent begge Naboe  
Den 19. juni 1779 Militaire Etat 
 med Hæder og Niddkiærhed 
 Og i begge Riiger nødt Distictioner 
 I Civil Etaten 
  nu sidst i sit Fædreneland 
 indrettet gode Stiftelser for de fattige 
 Saa fortiener hans ihukommelse 
 At blive i Ærefuld Minde og udi Velsignelse 



 
 
Nordkapellet Vejlby Kirke 
 
I 1658 overtog herregården Billeshave Vejlby Kirke. Ejerne af 
Billeshave ønsker sammen med overtagelsen, at der i Vejlby Kirke 
indrettes gravplads til slægten. Og nordkapellet bliver opført. 
 
Den sidste begravelse finder sted i 1784. Det er Agatha Rodsteen Urne 
og Andreas von Reiser. Andreas von Reiser var blevet gift med Agatha 
i marts 1749. Hun sad som enke på Billeshave. Andreas von Reiser 
bliver dermed ejer af Billeshave. De er ejere af Billeshave indtil 1760, 
hvor de sælger herregården. En del aftalen ved salget er, at de bevarer 
retten til at blive begravet Vejlby Kirke. 
 
Andreas von Reiser var svensk af fødsel og vil gerne tilbage til 
Sverige, men inden flytningen til Sverige, vil han have garanti for at 
han i Sverige bliver landshøvding. Det trækker ud. Han køber derfor 
lystejendommen Bonne Esperance i Gentofte. 
Andreas von Reiser bliver landshøvding i Sverige i Örkelljunga, hvor 
han køber herregården Lärkesholm. 
I 1779 dør Agatha og bliver bisat i Örkelljunga Kirke. 
 
I sit testamente bestemmer Andreas von Reiser bl.a. at dør han i 
Sverige skal han bisættes I Örkelljunga, men dør han i Danmark skal 
han bisættes i Vejlby Kirke. 
 
Andreas von Reiser skal derfor bisættes i Vejlby Kirke. 
 
Stensarkofagerne bliver transporteret til Vejlby. Inden de kan 
hensættes i gravkapellet forestår der et større arbejde. Arbejdet forestås 
af tømrermester Jacob Clausen og murermester Andreas Brandt begge 
fra Vejlby. Der medgår bl.a. 16.000 teglsten og en stor mængde 
tømmer og brædder. I 1784 bliver stensarkofagerne endelig hensat i 
kapellet. 
 
 
 

 
 
Nordkapellet som det så ud i 1784 
 

 
Nordkapellet Vejlby Kirke med de to stensarkofager inden gravkapellet blev lukket.  
Tegning af Niels Ringe 1825. (Åge Petersen: Vejlby minder, virke og tro 1972) 

 
 
Restaurering af Vejlby Kirke i 1920erne 
 
I midten af 1920eren gennemgår Vejlby Kirke en større restaurering, som 
bl.a. medfører at gravkapellet der indtil da havde været åbent ud mod 
kirkerummet, bliver lukket. Og sådan har det været indtil nu. Der har flere 
gange været overvejelser om at åbne kapellet ud mod kirkerummet. Men 
hver gang er forslagene ikke blevet realiseret, fordi der ikke var økonomiske 
midler tilstede. 
 
 
 
 
 


