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Fig. 1. Den katolske Skt. Norberts kirke set fra nordvest. Foto HW 2004. – St. Norbert’s Church (Roman Catholic) viewed 
from the north west.



Oversigt. Den katolske kirke på hjørnet af Blegbanken 
og Fjellegade, vest for Rådhustorvet, er opført 1922-
24 efter tegninger af arkitekt Fr. Wipfler. Kirken er 
indviet 20. juli 1924 af biskop Josef Brems, der havde 
været menighedens første præst 1904-22.

Historisk indledning. Den katolske menighed i Vejle 
er grundlagt 1904 af to flamske præster af præmon-
stratenserordenen, Josef Brems og Simon Eyckens, 
udgået fra abbediet Averbode nær Antwerpen i det 
nordlige Belgien. Efter købet af en stor grund på 
Blegbanken etablerede menigheden sig i de føl-
gende år med både skole, hospital, kirke og børne-
have. Som den første kirke benyttedes indtil 1924 
et beskedent †kapel, der var indrettet i en tidligere 
hestestald tilhørende apoteker Daugaard, og hvor 
den første messe blev fejret 1. dec. 1904. Det var 
en lav bygning med indgang i nordgavlen. 1911 
ankom medlemmer af den belgiske søsterorden, 
Skt. Maria Søstrene fra kongregationen i Berlaar, 
der på samme grund opførte Skt. Maria hospitalet, 
hvis første afsnit blev taget i brug 1913.
 Kirken, hvortil grundstenen blev lagt 17. sept. 
1922, er bygget i umiddelbar tilknytning til ho-
spitalet, hvis ældste del, en bygning i to etager af 
røde mursten med højt tag, er opført efter teg-
ning af arkitekt N. Christof Hansen, Vejle. Som 
arkitekt for kirken, der skulle erstatte det mid-
lertidige †kapel, valgtes Fr. Wipfler, Odense, der 
1892-95 havde stået for opførelsen af den katol-
ske Jesu-Hjerte Kirke i Stenogade i København. 
Kirken i Vejle synes i nogen grad at være inspi-
reret af den katolske Skt. Albani Kirke i Odense, 
1906-08 (DK Odense 1603).
 Bygningen, af røde mursten og med rødt tegltag, 
er en høj, treskibet hallekirke med stort hoved-
skib og forholdsvis smalle sideskibe samlet under 
ét tag. Den er opført i tillempede gotiske stilfor-
mer fra 1200-tallet med spidsbuede åbninger og 
blændinger og spidse hvælvbuer. Det tresidet af-
sluttede kor, der mod syd er bygget sammen med 
den samtidige præstebolig, omgives af en lav kor-

omgang, indeholdende bl.a. kirkens sakristi. Ho-
vedindgangen er en portal i kirkens vestende, der 
flankeres af små flersidede udbygninger med selv-
stændige indgange og afvalmede tage; den søndre 
var oprindelig indrettet til dåbskapel, mens den 
nordre indeholder en trappe. Kirkens klokke hæn-
ger i en tagrytter over skibets østende. 
 Ydermurene ledsages af aftrappede, teglhængte 
støttepiller, der markerer de enkelte bygningsaf-
snit. Vinduerne er fordelt med to i hver af side-
skibenes fag. Udsmykning er i langsiderne be-
grænset til en gesims, mens vestfacaden er rigere 
udstyret. Her er der over dørfremspringet anbragt 
et cirkelvindue, og gavlspidsen, der afsluttes med 
top- og fodtinder, prydes af en dekoration med 
syv stigende højblændinger. Tagfladerne brydes 
af små kviste, og den sekssidede tagrytter afsluttes 
med et stejlt, kobberklædt spir.
 Indre. I det lyse, hvidkalkede rum bæres de rib-
beløse hvælv, der har kapper af træ, af slanke run-
de piller. De hviler på høje, ottekantede plinter 
af sandsten og har blad-kapitæler. I det flersidede 
kor, der åbner sig mod skibet med en høj arkade, 
er ganske tynde, spinkle halvsøjler ført op som 
rundstave mellem hvælvets kapper.
 Glasmalerier, 1974-2002, i seks af kirkens vin-
duer er alle udført efter tegninger af maleren Nis 
Schmidt. 1) 1974, korets fire spidsbuede vinduer 
lavet i glas og beton af glarmester L. Freese. De 
tre østligste, bag højaltret, viser (efter kunstnerens 
eget udsagn) i forenklede symboler Treenighe-
den: i midten Gud, omgivet af Sønnen (nord) 
og Helligånden (syd).1 Farverne er overvejende 
holdt i rødt og blåt, mens et fjerde vindue i ko-
rets nordside, symboliserende Getsemane, er i 
dæmpede grå nuancer. 2) 1987, cirkelvinduet i 
vestgavlen, bag orglet, udført af Per Hebsgaards 
værksted. Det symboliserer Kirken i Verden, med 
de stærkeste farver koncentreret i det centrale 
felt. 3) 2002, et spidsbuet vindue i det tidligere 
dåbskapel, udført i blyindfattet glas af glarmester 
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Fig. 2a-e. a-d. Opstalter, forslag ved Fr. Wipfler 1922. e. Grundplan. Tegnet af MN 2005 efter Fr. Wipfler 1922. 
1:300. – a-d. Elevations. e. Ground plan.
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Fig. 3a-b. Snit, forslag ved Fr. Wip-Fr. Wip-
fler 1922. 1:300. a. Længdesnit mod 
nord. b. Tværsnit mod øst. – Sections 
towards north and east.
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Preben Mogensen. Det viser i gule, røde og vio-
lette farver kirkens værnehelgen Skt. Norberts 
bispestav, en oblat og et brændende hjerte, den 
hellige Augustins symbol.
 †Glasmalerier fra kirkens opførelsestid i korets 
vinduer er nedtaget 1974. De forestillede stående 
helgener i traditionel, nygotisk udformning.

Inventaret er dels fra kirkens bygningstid, dels 
fra nyindretning efter reformkoncilet 1962-65. 
Rummets træinventaret fremtræder hovedsagelig 
i blank og lakeret egetræ.
 Alterpartiet er nyindrettet 1965. Alterbordet er ud-
ført af den da fjernede alterskrankes relieffer fra 

1924, der viser Kristus og evangelistsymbolerne. 
Materialet er ‘slavonisk egetræ’, og skæringerne 
skyldes den belgiske billedskærer Gustaaf Go-
ethyn. Som alterprydelse tjener et spinkelt krucifiks 
af bronze, ophængt over alterbordet, mens taber-
naklet har form af et lille vægskab bag det. Lågen er 
en keramisk mosaik med små kors, udført af pastor 
W. Wuyts. Ved siden af lågen markerer en lille rød 
lampe, når Kristi legeme er til stede i tabernaklet. 
 Det tidligere (†)alterparti var fra 1924. Bevaret 
er dets tabernakel, der nu findes i sakristiet. Dets 
messinglåger, 74×53 cm, er rigt udsmykkede i 
middelalderstil. Midtpå har de mandelformede 
felter med kalk, oblat og korslam, over og under 

Fig. 4. Indre set mod øst. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the east.
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dem fire firpas med evangelisternes symbolvæs-
ner, mens alle mellemrum er udfyldt med vinløv. 
 Sidealterfigurer m.m., nr. 1-3 i brug og derfor 
næppe oprindelige i kirken, da de har afløst to 
ældre, nr. 4-5, som nu er på kirkeloftet. Til de 
ibrugværende figurer hører ingen egentlige al-
terborde, idet der dog under nr. 1-2 er opsat små 
hylder til lys.
 1) Maria stående med barnet, udskåret i træ 
som en middelalderlig ‘schöne Madonna’. Figu-
ren siges, som nr. 2, at være udført i Oberammer-
gau i Bayern. Opsat i vægniche ved østre ende 
af det nordre sideskib. 2) Kristus som Den gode 
Hyrde med et genfundet lam over skulderen. Af 
samme arbejde som nr. 1, placeret i en tilsvarende 
niche i syd. 3) Anna Selvtredje, figurgruppe ud-
ført i mørkfarvet træ som kopi af en formentlig 
dansk, sengotisk alterfigur. Opsat i gangen ind 
til præsteværelserne. Tidligere sidealterfigurer m.m., 
nu på kirkeloftet, metalstøbte med brogede far-
ver, formentlig fra 1924. 4) Kristus, 130 cm høj, 
med venstre hånd pegende mod et hjerte på sit 

bryst. 5) Skt. Josef, 124 cm høj, med Jesusbarnet 
på venstre arm og et blomstrende scepter i sin 
højre hånd. 6) Et Kristusbarn, 65 cm højt, stående 
velsignende med korsæblet i venstre hånd. Barnet 
er påklædt med kappe og krone, og på fodstyk-
ket læses: »The more you honour me/ the more 
I will bless you«. Til de tidligere alterfigurer nr. 
3-4 hører to sidealterborde i lakeret egetræ med 
udskårne forsider i den nygotiske stil, der præger 
kirkens inventar fra 1924. På kirkeloftet. 
 Altersølv (fig. 5). Altersæt. 1) 1937, pletsølv, bestå-
ende af en glat kalk, 19 cm høj, med to skaftringe 
og kors på den stejle fod, samt en tilsvarende disk, 
tværmål 12 cm. Under kalkens fod læses: »Van Uw 
Ouders 7. Maart 1937«. 2) 1972 og 1982, med to 
lidt forskellige kalke, 17 cm høje, af samme sølv-
arbejde med dybe bægre og en uens modernistisk 
dekoration. Under den enes fod læses: »1972 – 3. 
april – 1982 van Mama en Papa (fra mor og far) 
†19.11 1996, †11.9 1981 Silkeborg 1.9 1982«. 
Den glatte disk, tværmål 17 cm, har mønster som 
kalkene og bærer på undersiden indskriften: »In 

Fig. 5. Monstrans og ciborier, hovedsagelig fra 1924, samt nyere altersølv (s. 220). Foto HW 2004. – Monstrance and 
ciboria, mainly from 1924, and more recent altar vessels.
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Fig. 6. Indre set mod vest. Foto HW 2004. – Interior viewed towards the west.

Loving Memory of Helen & Henry Lystrup«. En 
kalk af sølvplet, formentlig 1960’erne, 18,5 cm 
høj, er glat med rustikeret fod og en knop, der 
bærer indskriften: »Mysterium Fidei XP« (Troens 
mysterium Kristus). En nyere disk har form af en 
stor glat tallerken, tværmål 27 cm.

 Monstrans (fig. 5), 1924, 50 cm høj, forgyldt 
pletsølv, standardvare i 1200-tals stil med imiteret 
emalje og versalindskrift: »Sanctus, sanctus, sanc-
tus« (Hellig, hellig, hellig).
 Ciborier (fig. 5). 1) 1924, 33 cm høj, pletsølv, 
hovedsagelig i senromansk stil, men i øvrigt af 
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samme arbejde som monstransen. Om bægeret 
graveret: »Accipite et comedite hoc est corpus 
Dei« (Modtag dette og spis det. Dette er Guds 
legeme). Låget er svajet med kronende kors, og 
på fodens underside læses signaturen »Joh. Ha-
mers fec(it)«, dvs. J. H. udførte. 2) 1924 eller lidt 
senere, af pletsølv, 29 cm høj, i gotisk stil med 
frakturindskrifter. På foden, der prydes af et kors-
fæstelsesbillede i medaljon, læses: »Ecce Agnus 
Dei Qvi Tollit Peccata Mundi« (Se det Guds Lam 
som bærer al verdens synder), på bægeret: »Qui 
Mandur(c?)at Hunc Panem vivet in Eternum« 
(Den som spiser dette brød skal have evigt liv), 
og på låget, der bærer et ringkors: »Hic est Panis 
qvi de Cælo Descendit« (Dette er brødet, som 
kommer ned fra himlen). En moderne pyksis af 
pletsølv er skiveformet og helt lav, tværmål 11 
cm, og bærer et Kristusmonogram. Et chrismato-
rium (til de hellige olier) af pletsølv, der har form 
af en lille cylinder, 5,5 cm høj, er tredelt med 
påskrevne versaler svarende til de tre indeholdte 
olietyper »cat«, »inf« og »chr«.
 Døbefonten, 113 cm høj, udgøres af en ældre, 
genbrugt stenmorter af marmoragtig kalksten, 
tværmål 42 cm, der står på en firsidet fod af råt 
tilhugget granit. Et krucifiks af bronze, 24 cm højt, 
er udført 2004 af Nis Schmidt som en gave fra 
pastor Jan Ophoff. I indgangskapellet.
 Som prædikestol tjener siden 1965 en enkel læ-
sepult af jern, hvortil der 1981-95 er udført fire 
vævninger i liturgiske farver, alle efter tegning af 
pastor Nis Schmidt og udført af væverskerne Mo-
nica Moëll Dammand og datteren Kirsten Moëll 
Dammand. En ældre prædikestol fra 1924 ligger på 
kirkeloftet. Den er af lakeret egetræ af samme ar-
bejde som alterbordet, tresidet med afskårne hjør-
ner og midtpå en udskåret, tronende Kristusfigur.
 Stolestaderne fra 1924 er enkle bænke med udsa-
vede gavle og foransatte knæleskamler, alt i blank 
eg. En skriftestol fra 1924 er udført i gotisk stil og 
har plads vestligst i søndre sideskib.
 Orglet, med 11 stemmer, to manualer og pedal, 
er bygget 1939 af Marcussen & Søn, Åbenrå.2

 14 Korsvejsstationer er udført 1998 af maleren 
og jesuitterpateren Adolf Meister, Århus, og har 

plads rundt om på kirkens vægge. Malerierne, 
52×42 cm, har præg af en gennemgående blå 
farve og viser motivmæssig inspiration både fra 
nutidens udfordringer (således Moder Teresa) og 
fra dansk romansk kunst. Som rester af en ældre 
(†)korsvej, der nedtoges i 1960’erne, synes på kir-
keloftet bevaret to udskårne trærelieffer af egetræ, 
100×86 cm.
 En skulptur af kirkens værnehelgen Skt. Nor-
bert er i anledning af menighedens 100 års ju-
bilæum 2004 udført efter udkast af pastor Nis 
Schmidt. Den er af grønpatineret bronze, 65 cm 
høj, udført af Fjellerup Skulpturstøberi, Svend-
borg, som en gave fra Averbode Kloster i Belgien. 
I kirkens indgangskapel.
 Seks lysekroner, formentlig fra 1924, er af mes-
sing i nygotisk stil. Kirkens klokke er utilgængelig 
i tagrytteren, men ses at bære indskrift.

Den ældre †kirkes indretning kendes alene gennem 
et utydeligt fotografi (i ÅrbVejle 1961, 56). Man 
ser altret som trinvis opbygget med et højt og 
smalt midtparti, utvivlsomt tabernaklet. Til venstre 
for altret anes den endnu eksisterende døbefont 
(morter), og til højre står vistnok en sidealterfigur. 
Stoleværket, opsat i to rækker, fremtræder yderst 
spartansk med spidst afsavede gavltoppe og brede 
skråpulte.

Tegninger. Ved Embedet. Forslag til katolsk kirke med 
præstebolig i Vejle ved Fr. Wipfler (1922). Plan, snit og 
opstalter.
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1 Nis Schmidt, »En slentretur i Sct. Norberts Kirke 
2004«, Sct. Norberts Menighed, Vejle 1904-2004, 21-27.
2 Dispositionen gengives i Organist- og Kantorembederne, 
5. udg. 1953. If. organist Leonora Gyller skyldes dispo-
sitionen den belgiske organist Flor Peeters.


