
Fig. 1. Indre set mod øst. NE fot. 1993. – Kircheninneres gegen Osten.

S. PEDERS KIRKE
HOLSTED SOGN

Kirken1 i Holsted stationsby,2 3 km syd for sog
nebyen, opførtes 1927-28 (indviet 23. sept. 1928) 
efter tegninger af arkitekt Axel G. Jørgensen, 
der få år forinden havde ledet opførelsen af 
Kristkirken i Kolding.3

Den rummelige kirkegård, der omgives af bø
gehække, blev taget i brug allerede 1922. Det 
følgende år indviedes et lille ligkapel af røde sten, 
teglhængt og med en kobberklædt tagrytter.

Kirken, der er orienteret nord-syd, består af et 
tredelt skib med et kort, tresidet kor og et bredt 
tårn, hvis underrum tjener som våbenhus. Som

Kristkirken er bygningen i hele sin karakter på
virket af C. F. Hansens klassicisme: store rund
buede vinduer, glatpudsede flader og tønde
hvælv. De hvidtede teglstensmure hviler på en 
lav, groft tilhugget granitsokkel og afsluttes 
med en falsgesims. Tegltaget er afvalmet over 
det polygonalt afsluttede kor. De blyindfattede 
vinduer har let farvet glas. Tårnet har sadeltag 
med blændingsprydede gavle. Hovedindgangen 
i gavlmuren er en rundbuet, falset portal. Om
kring det nordre glamhul er 1978 opsat kirkens 
indvielsesår »19-28«.
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Fig. 2. Grundplan og længdesnit af kirken ved Axel G. Jørgensen. Architekten 1929. 1:300. – Grundriss und 
Längsschnitt, 1929.

I det helstøbte rum er den bærende idé hoved
skibets store tøndehvælv, en såkaldt Rabitz- 
konstruktion, ophængt i tagværket. De meget 
smalle »sideskibe« dækkes af korte tværgående 
tøndehvælv, som er forbundet indbyrdes ved 
rundbuede gennembrydninger. Koret er hævet 
nogle trin over en underliggende kælder med 
kedelrum og dækkes af et femsidet hvælv. De 
store, høje buer mod kor og tårnrum er rund
buede. Væggene er hvidtede og gulvet lagt med 
gule klinker. Under stolene er der trægulv.

I forbindelse med en restaurering 1976 ved ar
kitekterne Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae er der i 
det østre hjørne mellem kor og skib tilføjet et 
lille sakristi, hvortil der er adgang fra koret. 
Samtidig indrettedes et venterum i tilknytning 
til forhallen.

Inventaret stammer i alt væsentligt fra opførel
sen og skyldes fortrinsvis lokale kræfter. Sned
kerarbejdet er udført af Holger Andersen og 
Jørgen Malle, malearbejdet i grågrønne toner, 
blåt og grå marmorering af Em. Mortensen.

Alterbordet, et panelværk med ottesidede me
daljoner og reliefskåret korslam i midten, bærer 
en altertavle i gotiserende former med tredelt 
maleri, Peters Fiskedræt, hvis motiv spiller på 
kirkens navn. Maleriet, i olie på lærred, er ud
ført i sarte, især grønlige toner af maleren Kræ
sten Iversen (signeret »K. I. 1928«).4 På predel- 
laen er i gule versaler anført citater fra Lukas 
5,4-8. Over altertavlen er på væggen ophængt 
en gobelin med sol og vækster, vævet 1979 af 
Astrid Kahn, Gentofte, efter tegning af Mogens 
Jørgensen.
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Fig. 3. Opstalt og tværsnit af kirken ved Axel G. Jørgensen. Architekten 1929. 1:300. – Aufriss und Querschnitte, 
1929.

Altersølvet smykkes af vinløv og graverede 
kors og hjerter, kalken bærer indskriften »Dette 
er mit Blod«, disken »Dette er mit Legeme«. Til 
sættet hører oblatæske og alterkande, ligeledes i 
Københavnsk sølv. Alterstagerne, af messing, 
47 cm høje, er leveret af Knud Eiby i Odense.

Døbefonten, der er kalkformet, 85 cm høj, 
med et bølgeornament under mundingsranden, 
er udhugget af den lokale stenhugger Christen 
Thullesen af en rød granitsten, fundet i den sted
lige »Sjællænder-mose«. Dåbsfad og –kande er 
ganske enkle i glat messing, og over fonten er 
opstillet en marmorkopi efter Thorvaldsens 
Kristus (104 cm høj).

Prædikestol i seks fag med ottekantede fyldin
ger, spinkle balustersøjler, ottesidet himmel og 
en svungen opgang. Stoleværket er lukket med

jævnhøje fyldingslåger og –gavle, der har ud- 
trækssæder og krones af en lille lysestage.

Orglet, fra 1971, med 18 stemmer, tre manua
ler og pedal, er bygget af Th. Frobenius & Søn
ner, Kgs. Lyngby, til Grundtvigskirken i Es
bjerg. Erhvervet 1988. Disposition: Rygpositiv: 
Rørfløjte 8', Fugara 8', Principal 4', Spidsfløjte 
2', Mixtur, Dulcian 8'. Brystværk I: Gedakt 8', 
Kobbelfløjte 4', Principal 2', Quint 1 1/3'. Bryst
værk II: Quintatøn 8', Gedaktfløjte 4', Principal 
1', Krumhorn 8'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', 
Fagot 16', Skalmej 4'. Fælles tremulant og svelle 
for Brystværk I og II. Tegnet af Ole Nielsen i 
samarbejde med orgelbyggeriet. På vestpulpitur 
fra 1928. †Orgel, 1929, med ni stemmer, ét ma
nual og pedal, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved Th. Frobenius & Co. Disposition: Bordun
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Fig. 4. Alterparti, tavlen med malerier, Peters Fiske
dræt, udført af Kræsten Iversen. NE fot. 1993. – 
Altarpartie, Altarbild mit Gemälden, der Fischzug Petri, 
von Kræsten Iversen.

16', Principal 8', Gedakt 8', Gamba 8', Celeste 8', 
Oktav 4', Fløjte 4', Rauschquint II; oktavkop
pel, svelle. Pedal: Subbas 16'. Én frikombina- 
tion, fire kollektiver. Pneumatisk aktion, kegle- 
vindlade. På vestpulpituret. Piber fra orglet er 
genanvendt i et nyt instrument, i privateje.

Klokker, ophængt i jernvuggebomme i tårnet. 
1) Tvm. 90 cm, halsen med profilindrammede 
reliefversaler: »De Smithske Støberier i Aalborg 
gjorde mig til Holsted Kirke Aar 1928«. På lege
met: »Lovsang ringer jeg, Mørket tvinger jeg, 
Naade bringer jeg«. 2) Tilsvarende, tvm. 54 cm, 
om halsen: »De Smithske Støberier i Aalborg 
gjorde mig og Ungdomsforeningerne Holsted 
Sogn gav mig til dets Kirke Aar 1928«. På lege
met: »Ved Gry og ved Kvæld/ søg Livets Væld«. 
Et Klokkespil er 1982 skænket af Karen Frode 
Pedersen. De ti klokker bærer alle reliefversa
lerne: »Lovsynger Herren«.

Litteratur. Architekten XXXI, 1929, s. 106-08; Jens 
Chr. Frederiksen: Historiske Efterretninger om Hol
sted Sogn, Holsted 1931, s. 233-41; Set. Peders kirke, 
Holsted St., 1928-1978, udg. af menighedsrådet 1978.

1 Navnet Set. Peders kirke blev først officielt fastslået 
af Kirkeministeriet 1931.
2 En del af stationsbyen ligger i Føvling sogn.
3 Flere interesserede arkitekter meldte sig, bl. a. Aage 
Bugge, Varde, og N. P. Jensen, Odense.
4 Maleren, den senere professor Kræsten Iversen 
(1886-1955), var født i Holsted, hvor hans far havde 
bygget den ny kirke 1885. Et forarbejde til maleriet 
blev senere overladt den danske sømandskirke i 
Grimsby i England.




