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Fig. 1. Kirken set fra nordvest hen over Tværgade. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – The church seen from the 
north west.



Den tidligere metodistkirke på hjørnet af Ny-
gade og Tværgade, kaldet Vor Frelsers Kirke, er 
opført 1923 efter tegninger af arkitekt Vilhelm 
Olsen, Holbæk (1883-1950). Menigheden er op-
løst 1997 og bygningen afhændet 1998 til Arki-
tekthuset i Silkeborg.
 Den røde teglstensbygning (fig. 1) flugter med 
gadelinjen og virker først og fremmest i kraft af 
sit markante tårn, der som bygningen i sin helhed 
er holdt i en nybarok stil. Tårnet er med spiret 
32 m højt. Det springer lidt frem i forhold til 
facaden og indeholder nederst en klassicerende 
portal, der leder ind til en forhal. Derfra var der 
tidligere adgang til det enkelt udformede kirke-
rum. Tårnet er afsluttet med et stejlt pyramidetag, 
der ender i et kors. Klokkestokværket fremtræder 
som en selvstændig etage, trukket lidt tilbage fra 
murflugten. En ejendom bygget sammen med 
kirken rummede præstebolig og menighedsloka-
ler.
 Kirkens †inventar var, som det fremgår af et 
fotografi, ganske enkelt (fig. 2). Som vanligt hos 
metodisterne havde altret karakter af et prædike-
stolsalter. På alterbordet stod den tresidede præ-
dikestolskurv med profilfyldinger, og oven over 
hang en korsprydet himmel af facon som en 
hue. Den var fæstnet til et pulpitur med store fyl-
dinger, der hvilede på vægkonsoller og to svære 
glatte søjler flankerende alteret. Mellem dem var 
på væggen over alteret malet ordene: »Gud er 
Kærlighed« (frakturskrift). På alterbordet ses en 
syvstage, den halvcirkulære alterskranke har dre-
jede balustre, og stolestadernes gavle havde ud-
trækssæde og et lille, profileret topstykke med 
urneformet lysestage.

Metodistmenighedens første †kirke, kaldet Ebe-
nezer, lå i Søndergade og blev indviet 20. oktober 
1907. Det var en ottekantet træbygning (fig. 3), 
der 1894 var bygget for egne midler af pastor P. 
M. S. Jensen og oprindelig havde været opstil-

let i Fangel og derefter på havnen i Odense som 
sømandskirke. Den lille centralbygning, der blev 
fragtet til Silkeborg med jernbanen, afsluttedes 
med et klokkespir. Afhændet 1923. 
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Fig. 2. †Kirkens indre set imod alteret. Foto i Silkeborg 
Lokalhistoriske Arkiv. – Interior towards the altar.
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Fig. 3. Byens †metodistkirke 1907-23, en centralbygning af træ, der fungerede som van-
drekirke. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – The Methodist church 1907-23, a migratory 
building.


