
 

  

1012 KIRKERNE I ESBJERG 

Orgler. 1) Bygget 1966 af Troels Krohn, Hil
lerød; ombygget og udvidet 1978. 22 stemmer, 
to manualer og pedal. Facaden tegnet af arki
tekt Knud Thomsen. 2) Korpositiv, bygget 
1974 af Bruno Christensen og Sønner, Terkels-
bøl. Fire stemmer. 

1 Jens Urup Jensen: Glasmosaikkerne i Treenigheds
kirken. Dansk Kunsthaandværk 1967-68, s. 177-79. 

GRUNDTVIGSKIRKEN 

Kirken (fig. 48, 6) på hjørnet af Ribegade og 
Grundtvigs Allé er opført 1968-69 af arkitekt 
Ole Nielsen, Lyngby, efter en offentlig kon
kurrence 1958. Anlægget består af kirkesal med 
tilstødende, lave menighedslokaler mod vest, 
der lukker sig om en indre gård, samt en lukket 
gård i nord med ligkapel. Materialerne er røde 
mursten med brede fuger og rødt tegltag. Det 
rektangulære kirkerum langs Grundtvigs Allé, 
med altret i den nordre kortende, afsluttes i det 
nordvestre hjørne af et lavt, tværstillet tårn, 
forskudt bag altervæggen. Kirkens v-formede 
tag stiger mod tårnet, mens en kort tagflade 
rejser sig over orglet i kirkens søndre ende. 

Indvendig brydes de store, murede vægfla
der kun af tolv smalle og dybe vinduesspalter 
mod øst. Der opnås hermed en kontrastvirk
ning i forhold til det langt lysere tårnrum, der 
åbner sig mod korpartiet og får lys gennem et 

højt vindue i tårnets østside. Det kraftigt sti
gende loft er beklædt med ubehandlede bræd
der. Gulvet, som falder ned mod alterpartiet, 
hævet med tre trin, er belagt med hvide mar
morfliser. Alterbord og prædikestol er af mur
sten. Over altret hænger et enkelt trækors. Dø
befonten er en stor granitblok. Løse stole. 

Orgel, bygget 1971 af Th. Frobenius og Søn
ner, Lyngby. 18 stemmer, tre manualer og pe
dal. Facaden er tegnet af Ole Nielsen i samar
bejde med orgelbyggeriet. 

En stenskulptur, Jesu dåb, udført af Hjalmar 
Sonne, Esbjerg, er 1971 opstillet på plænen 
sydvest for kirken. 

Arkitekten 1960, s. 185-87. H. E. Langkilde i Hvem 
byggede Hvad, III, 1971, s. 44-45. 

S. JOHANNES KIRKE 

Esbjergs næstældste kirke, den beskedne meto
distkirke i Norgesgade (fig. 48, 3) er opført 
1895 for byens »amerikanske biskoppelige me
nighed«, organiseret 1893 med pastor C. 
Nielsen som forstander. Det er en rød mur-
stensbygning med skifertag, vinkelret på ga
den. Gavlen indeholder en rundbuet, falset 
portal i spidsbuet fremspring og prydes af en 
stigende rundbuefrise. Gavlkammen afsluttes 
med toptinde. 

Esbjerg 1868-1943, 1943, s. 202f. 

Fig. 49. Grundtvigskirken, set fra sydvest. Tegning 1972. — Die Grundtvigkirche, von Südwesten gesehen. 


