
 

 

 

 

 

1014 KIRKERNE I ESBJERG 

†KAPEL I S. NIKOLAJ SKOLE 

Den katolske skole på hjørnet af Nørregade og 
Kirkegade er opført 1923-24 af arkitekt O. 
Berg. Skolen, der ligger i nær tilknytning til 
S. Josephs hospital, grundlagt 1904 af franske 
S. Joseph-søstre fra Chambery, indeholdt indtil 
opførelsen af S. Nikolaj kirke 1969 byens katol
ske kapel. Det er en murstensbygning i to eta
ger med omløbende kordongesims og tegl
hængt sadeltag. Den blændingsprydede og 
kamtakkede gavlfacade mod Kirkegade inde
holder en rundbuet portal i kvadersat mur
fremspring, afdækket med en kamtakket gavl. 

Selve kapellet var beliggende i 2. etage, der 
nu er omdannet til undervisningsbrug. Det 
blev ved indretningen 1924 dekoreret af billed
huggeren Chresten Skikkild (1885-1927) under 
medvirken af malerinden Birgitte West og bil
ledhuggeren Aksel Theilmann. Apsisvæggen i 
vestenden af det tøndehvælvede rum blev 
smykket af kalkmalerier: Den gode hyrde, 
S. Peter og S. Nikolaus samt evangelistsymbo
ler; på triumfvæggens søndre del Maria med 
barnet. I indgangspartiet fandtes en træskåret, 
bemalet Pietà. Tre små vinduer her har bevaret 
deres glasmosaikker: Jesu dåb, Fristelsen og 
Himmelfarten. 

Sct. Nicolaj katolske menighed, Esbjerg 1904-54. 
1954. – Peter Schindler: Tilbage til Rom. Livserin
dringer II, 1959, s. 131f. 

Fig. 51. S. Nikolaj katolske kirke, set fra sydøst 
(s. 1013). NE fot. 1983. — Die katholische Sankt-Ni
kolaj-Kirche, von Südosten gesehen. 

Fig. 52. S. Nikolaj katolske skole, som 1924-69 
rummede byens katolske kapel. Set fra sydøst. NE 
fot. 1983. — Die katholische Sankt-Nikolaj-Schule, in 
der sich 1924-69 die katholische Kapelle der Stadt befand. 

KIRKEGÅRDE I ESBJERG 

1) Kirkegården ved Nørregade, nær Vor Frel
sers kirke, er anlagt 1884. Areal: 1,3 hektarer. 
Den sidste kistebegravelse er foretaget 1972, 
den sidste urnenedsættelse 1982. Området lig
ger nu hen som en græsgroet park med store, 
gamle træer. Et større antal ældre gravminder 
er bevaret. 

2) Kirkegården ved Gormsgade er anlagt 
1897 og udvidet 1926. Areal: 7,2 hektarer. Et 
ligkapel på en højning midt på terrænet er op
ført 1897 efter tegning af arkitekt Axel Møller 
(sml. Vor Frelsers kirke s. 1003). Det er en goti- 
serende centralbygning af røde mursten med 
udhængende skifertag og lille spir i toppen. 

3) Fovrfeld gravlund, i byens nordvestre 
kvarter, anlagt 1930-39. Areal: 21 hektarer. Et 
ligkapel, tidligere også et krematorium, er op
ført 1938 af arkitekt Harald Peters. 

4) Novrup kirkegård i byens østre del, anlagt 
1966-78. Areal: 16 hektarer. Første begravelse 
1976. Et krematorium med ligkapel er 1978 op
ført af arkitekt Ole Guldbrandsen. 

Om Jerne kirkegård, se ovenfor side 973. 




