
Vejens gamle kirke som ramme om menighedslivet i 700 aar 

 

Og nu faar dens munkesten forhaabentlig en god anvendelse i tredje led 

 

Vejenavis – Fredag 9. November 1962 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejen gamle kirke og til højre nr. 98 og 96 i Nørregade. 

 

Den gamle kirke i Vejen er pludselig kommet i søgelyset som følge af, at en del af de 

munkesten, hvoraf den var opført, nu synes at skulle faa en tredje anvendelse, efter at de i ca. 

70 aar har staaet som facademur i et beboelseshus ( Nørregade 5 ) til den tidligere Svennings 

Maskinfabrik i Vejen. Denne bygning skal nu nedrives for at give plads til den ny brugs-

forening, og de gamle munkesten er derefter af entrepenør Villy Nielsen stillet til menigheds-

raadets raadighed. Begivenheden har givet anledning til spekulationer over, hvad der i øvrigt 

kan være blevet af resten af stenene fra kirken, da man ikke mener, at de allesammen kan 

være anvendt i det nævnte beboelseshus. 

 Gamle folk i Vejen mener at vide, at en hel del sten fra den gamle kirke er blevet anvendt 

til syldsten ( grundsten ) til flere af egnens gaarde og huse. 

 Men, ser man paa billedet af den gamle kirke i Vejen-bogen, tyder meget paa, at den 

væsentligt har bestaaet af kampesten, som var det hyppigst forekommende materiale til den 

tids kirkebyggeri. Vejen kirke menes at være opført i tidsrummet 1160-1170. Derimod har 

taarnet, som først er kommet til omkring aar 1400, nok været opført af munkesten. 

 Bygningen var – især for den tids befolkning – imponerende, men mærkeligt hjemgjort at 

skue. Tømmeret var groft, og stenene samlet paa sognets egne marker, og det meste arbejde 

var udført af sognets folk. Kun taget af bly var en fremmed og mærkelig ting. Man skulle 

ogsaa faa mere end 700 aar til at blive hjemmevant i denne kirke. Et par og tyve slægtled blev 

døbt og viet inden for dens mure og fik deres hvilested omkring den. Nu skulle man ikke 

længere graves ned et tilfældigt sted paa byens mark. Kirken var samlende og utvivlsomt 

ogsaa styrkende for fællesskabet. 

 Nu er alt dette borte. En mærkelig pietetsløs tid kom og handlede ilde med vedlige-

holdelsen, indtægterne gik andet steds hen og kirkerne forfaldt. 

 Nu var denne slette tid ikke værst for Vejen Kirke; naar den alligevel maatte falde, skyldes 

det at dens pladser blev for faa for den stærkt voksende stationsbybefolkning, og den ny kirke 

blev indviet den 20. december 1896. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Vejen nye kirke 


