
Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot. 1998. - Kirche von Westen. 

S. JOHANNES KIRKE 

Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov. 
1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl. 
bygningsinspektør Ejnar Packness, Ålborg, som 
døde 1952, inden byggeriet kom i gang, hvor-
efter ledelsen blev overladt til eleven, arkitekt 
Søren Jensen, Herning. Kirken udgør nordre 
fløj i et sluttet anlæg omkring en atriumgård, 
hvis vestre og søndre længe med kontorer og 
menighedslokaler er tilføjet af Søren Jensen hhv. 
1977 og 1991. Selve kirken, som består af hoved-
skib og et nordre sideskib, er opført i mangefold 
forskellige stilarter. Orglet er imod sædvane 
anbragt over alteret i kirkens østende. Et højt, 

fritstående klokketårn, syd for koret, tjener 
tillige som vandtårn og stod færdigt allerede 
1953. 

For at afhjælpe pladsmangel i Herning kirke 
og betjene den vestre bydels voksende befolk-
ning holdtes i 1940'erne regelmæssige gudstje-
nester i kapellet på Vestre kirkegård. K o m m u -
nen stillede 1944 en grund til rådighed for en ny 
kirke syd for gården Fredhøj, hvor Herning An-
delsboligforening i disse år lod opføre 280 lejlig-
heder under ledelse af Ejnar Packness. Menig-
hedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne 
kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og 

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt 29 
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Fig. 2. Forslag til bebyggelse omkr ing kirken ved Ejnar Packness 1947. 1:3000. - Vorschlag fiir die Bebauung der 
unmittelbaren Kirchenumgebung von Ejnar Packness 1947. 1:3000. 

der set S. Markus kirke, som han havde opført 
1928-33. Den nære sammenhæng mellem bolig-
kvartér og kirke, der hermed blev resultatet, har 
et forbillede i bebyggelsen omkring Grundt-
vigskirken i København. Denne bebyggelse, fra 
1924-26, er ligesom Grundtvigskirken tegnet af 
arkitekt P. V. Jensen-Klint. 

Ejnar Packness' forslag til udformningen af 
den samlede bebyggelse (jfr. beliggenhedsplan 
fig. 2) lå i hvert fald færdig i okt. 1947, for-
modentlig noget tidligere; men på grund af ef-

terkrigstidens restriktioner måtte kirkebygge-
riet vente. Efter boligerne fulgte i første o m -
gang tårnet, hvortil der forelå fuldt udarbejdede 
tegninger 1949. Det var Packness' idé, at man 
frem for at opføre et vandtårn i nærheden af kir-
ken, som ville stjæle billedet fra et kommende 
klokketårn, skulle kombinere de to.1 

Omgivelser. Det omgivende boligkvartér Fred-
høj (fig. 2) er i to etager i en enkel klassicerende 
stil med kurvehanksbuede porte. Facaderne 
mod kirken er af gule sten, mens de øvrige mur -

Fig. 3. Plan 1:300. Ejnar Packness 1951, omtegnet af MN 1999. - Grundriss. 
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flader - ligesom kirken - er af røde sten. Huse-
nes tagbeklædning af vingetegl er senere udskif-
tet med cementsten. Atriumgården mellem kir-
keanlæggets fløje er anlagt efter forslag af land-
skabsarkitekt Kristine Jensen 1991. Det er en 
klostergårdslignende have, omsluttet mod øst af 
en skærmende mur, hvori en 'apsis' åbner sig 
mod gården. Arealet er udlagt i græs med bro-
lagte stier under enkelte fritstående træer. Et 
bassin med rindende vand er udformet som et 
kors, hvormed arkitekten angiveligt henviser til 
de fire hovedst rømme i Edens have. 

Kirken er et langhus med sakristi i øst og for-
hal i vest samt et nordre sideskib.2 Murene er 

som nævnt af røde mursten over en kampe-
stenssokkel, og taget er tækket med sorte vinge-
tegl. Arkitekturen har træk fælles med Packness' 
hovedværk, S. Markus kirke i Ålborg og med 
Hasseris kirke (Ålborg amt).3 Som Markuskir-
ken er Johanneskirken stor i anslaget med et 
grundpræg af 1920'ernes klassicisme. Heri er 
fint indarbejdet en lang række historiske lån, 
som spænder fra oldkirken over nordisk mid-
delalder og renæssance til 1700'ernes danske 
byggeskik. Orglets utraditionelle placering over 
alteret var skitseret i Packness' første forslag, og 
gennemførelsen af ideen var en betingelse for, at 
han ville påtage sig opgaven som bygmester. 

Fig. 4. Kirkens vestfacade og snit gennem tårn set fra vest ved Ejnar Packness 1951 og 1949, revideret af Søren 
Jensen 1952. 1:300. - Die Westfassade der Kirche und Schnitt durch den Turm von Westen gesehen. 
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Fig. 5a-c. Forslag til S.Johannes kirke ved Ejnar Packness 1951, revideret af Søren Jensen 1952. 1:300. a. Opstalt 
af kirkens nordside, b. Opstalt af kirkens østside, c. Opstalt af kirkens sydvæg. - Vorschlag für S.Johannes Kirche 
1951, revidiert 1952. a. Nordwand. b. Ostwand. c. Südwand des Schiffs (Innenwand). 



Fig. 6a-c. Forslag til S.Johannes kirke ved Ejnar Packness 1951, revideret af Søren Jensen 1952. 1:300. a. Opstalt 
af kirkens sydside, b. Tværsnit set mod øst. c. Tværsnit set mod vest. - Vorschlag für S. Johannes Kirche 1951, 
revidiert 1952. a. Südwand. b. Querschnitt gegen Osten. c. Querschnitt gegen Westen. 

S.JOHANNES KIRKE 
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Udvendig støttes hovedskibets mure af af-
trappede piller, tækket med kobber. Kobber-
tækket er også et højt, slankt spir over et otte-
kantet trappetårn i det vestre hjørne mellem ho-
vedskib og sideskib. Tårnet er tydeligt inspireret 
af dansk herregårdsarkitektur i renæssancen. De 
udvendige partier omkring døre og vinduer er 
hvidtede med en markant effekt. Kurvehanks-
buen er brugt som afslutning i dørene: over den 
falsede hovedindgang i vest og dørene i trappe-
tårnet, i østgavlen og i skibets sydside mod vest-
fløjen. Vinduerne er udformet på forskellig vis. 
De højeste, i vestgavlen og vestligst i sydsiden, 
afsluttes med trekløverbue. De store vinduer ne-
derst i sydsiden, med retkantet lysning, står ind-
vendig med hulkelede smige. Taget er let op-
skalket over en kraftig, profileret gesims; den 
nordre tagflade er trukket ud over sideskibet. 

I det indre står rummet med grå, sprutpudsede 
vægge. Hovedskibet, der har åben tagstol (lav, 
træklædt sadelform), forbindes med sideskibet 
med tre rundbuede, falsede arkader mellem 
slanke, ottekantede søjler med kvadratisk kapi-
tæl. Basilika-formen fornemmes i buen over al-
teret og i de små 'højkirkevinduer ' , hvoraf 
nordsidens er falske og kun leder ind til tag-
rummet over sideskibet. Korafsnittet er hævet 
fire trin og har som den øvrige kirke gulv af 
kalkstensfliser. Korbuen er høj og dyb med let 
smigede vanger m o d skibet. Den lukkes i nedre 
halvdel af en væg, bag hvilken der er indrettet 
sakristi. Orge l rummet herover dækkes af et 
seksdelt grathvælv, mens kirkens vestparti, som 
åbner sig mod kirken med en høj rundbue, dæk-
kes af et stjernehvælv i senmiddelalderlige for-
mer. 

Det store, fritstående tårn (fig. 4, 5, 6) har ved 
sin åbne platform øverst mindelser både om tår-
net på Koldinghus og om Ribe domkirkes store 
tårn. Det er i seks stokværk og måler i højden 31 
m til den øvre platform. Den betydelige stør-
relse er bestemt af tårnets dobbelte funktion 
som klokke- og vandtårn. Det er opført som en 
betonkonstruktion med udvendige facader af 
røde mursten svarende til kirkens. Det blanke 
murværk brydes af åbne bomhuller i hvert 18. 
skifte. Af de fire nedre etager rummer den ne-

derste t ransformatorrum, mens anden og tredje 
etage oprindelig var bestemt til konfirmandstue 
og menighedsrådssal. I femte etage hænger 
klokken, og i sjette og øverste etage findes den 
store, cylindriske vandbeholder. Tårnet er i an-
den etage forbundet med koret ved en overdæk-
ket gangbro, hvilende på en kurvehanksformet 
bue. Denne forbindelsesgang må være inspireret 
af Roskilde domkirkes såkaldte Absalonsbue ' 
mellem bispegården og højkoret. Åbningerne, 
som er i forskellige størrelser, afsluttes med 
fladrundbuer. Klokkeetagen markerer sig ved 
de store glamhuller, som åbner sig mod øst, syd 
og vest. Fire urskiver er anbragt øverst på be-
holderetagen. Herunder er der i hver side m ø n -
stermurede symboler: hjerte (øst), anker (syd), 
kors (vest) og de græske bogstaver alfa og ome-
ga (nord). Murene krones af en balustrade, over 
hvis fire hjørner er anbragt en ørn (af cement). 
Som øverst på Rundetårn udmunder trappen i 
en lille cylindrisk bygning, her kronet af et 
stort, forgyldt kors. 

De nyere tilbygninger i vest og syd (jfr. fig. 1) 
er som nævnt tilføjet hhv. 1977 og 1991. Det er 
lave, fagdelte bygninger af røde sten med hel-
valmet, svejfet tegltag. Der er forhal, kontorer 
og møderum i vestlængen og konfirmandloka-
ler i sydlængen. Med opførelsen af den sidste 
længe fik kirken den lukkede, klosterlignende 
gård, som vist allerede Ejnar Packness havde 
ønsket.4 

Glasmalerier. Et stort cirkelvindue i kirkens 
østgavl smykkes af en glasmosaik (jfr. fig. 7), et 
Kris tusmonogram i ottetakket stjerne, udført 
1957 af billedhuggeren Palle Bruun. Til vinduet i 
vestgavlen er 1999 en glasudsmykning, De pro-
fundis, ved Valdemar Foersom Hegndal under 
udførelse. Den er skænket af Kamma Jensen. 

Inventaret er hovedsagelig fra kirkens opfø-
relse og udført efter tegning af Søren Jensen. 
Alterbordet er udført af mørkerød, poleret 
Ølandssten, og som alterprydelse tjener et stort 
glat kors af afrikansk Debito-nøddetræ, opsat på 
væggen. 

Altersølvet, kalk (fig. 9), disk, oblatæske og 
alterkande, er tegnet af Søren Jensen og bærer 
påskriften: »Sct. Johannes kirke Herning 1955« 
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Fig. 7. Indre set m o d øst. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Osten. 
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og er stemplet »Cohr«. Alterstagerne er af drejet 
træ, og kirken har seks messehagler i liturgiske 
farver. 

Døbefonten i korets nordside er udført i samme 
røde kalksten som alterbordet. Dåbsfadet er 
som dåbskanden af sølv (mærket »Cohr«), 
begge med indskriften: »Sct. Johannes Kirke 
Herning 1955«. På fadets fane læses endvidere: 
»Guds Himmeriges fryd har han lovet de små«, 
samt på undersiden: »Vestervang Søndagsskoles 
børn og ledere 1945-1955«. 

Prædikestolen, der står ved sydvæggen, er ud-
ført som en enkel pult af Debito-nøddetræ. Sto-
lestaderne har lave, rødmalede gavle af moder-
nistisk form. I skibets vestende findes et pulpi-
tur med yderligere stader. 

Orgel, 1965, oprindelig med 31 stemmer, tre 
manualer og pedal, bygget af Frederiksborg O r -
gelbyggeri, Hillerød; 1985 ombygget og udvi-
det til 34 s temmer af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Den oprindelige disposition lød: 

Orglets nuværende disposition lyder:6 

Hovedværk Svelleværk 
Principal 8' Gedakt 16' 
Rørf lø j te 8 ' Spidsfløjte 8 ' 
O k t a v 4 ' Fugara 8 ' 
N a t h o r n 4 ' Vox Celeste 8 ' 
Q u i n t 2 2 /3 ' Principal 4' 
O k t a v 2 ' G e m s h o r n 4 ' 
Mix tu r V Flachfløjte 2' 
Dulcian 16' Sivfløjte 1' 
Spansk t r o m p e t 8 ' Mix tu r III-IV 

Trompe t t e 8 ' 
Tremulant 

Brystværk Pedal 
Gedakt 8' Principal 16' 
Fløjte 4' Subbas 16' 
Principal 2 ' O k t a v 8 ' 
Q u i n t 1 1/3' Gedakt 8' 
Sesquialtera II O k t a v 4' 
C y m b e l III M i x t u r IV 
Regal 8' Fagot 16' 
Tremulant T r o m p e t 8 ' 
Svellelåger 

Hovedværk Brystværk 
Principal 8 ' Gedakt 8 ' 
Rør f lø j te 8 ' Fløjte 4 ' 
O k t a v 4 ' Principal 2 ' 
N a t h o r n 4' Sivfløjte 1' 
Q u i n t 2 2 /3 ' Sesquialtera II 
O k t a v 2 ' C y m b e l III 
M i x t u r V Regal 8' 
Dulcian 16' Svellelåger 
T r o m p e t 8'5 

Rygpositiv Pedal 
Gedakt 8' Principal 16' 
Principal 4' Subbas 16' 
Rør f lø j te 4 ' O k t a v 8 ' 
G e m s h o r n 2 ' Gedakt 8 ' 
Q u i n t 1 1/3' O k t a v 4' 
Scharff IV M i x t u r IV 
K r u m h o r n 8' Fagott 16' 
Tremulant T r o m p e t 8 ' 

Manua lomfang : C - g ' " , peda lomfang : C - f ' . Kopler : 
SV-HV, BV-HV, BV-SV HV-P, SV-P, BV-P. 256 set-
zerkombinat ioner . Mekanisk t raktur , elektrisk regi-
stratur, sløjfevindlader. 

Orgelfacaden er tegnet af Søren Jensen i samar-
bejde med orgelbyggeriet. I overensstemmelse 
med E. Packness' ideer (jfr. ovf.) er orglet opsat 
på et pulpitur over sakristiet bag alteret ligesom 
i Markuskirken i Ålborg. 1955-64 benyttedes et 
lejet *orgel.7 

Et tredelt maleri, en ' trekon', på korets nord-
væg er udført 1966 af Bente Merrild og f rem-
stiller Dåben i Jordan, Jesus som tolvårig i 
Templet og Korsfæstelsen. 

Klokke, tvm. 124 cm, glat, på legemet relief-
versalerne: »Frels du nu Herre, giv lykke og 
held! / Værket i dag er dit eget«. Klokken savner 
krone, idet den er boltet direkte på en grønmalet 
vuggebom af jern. 

M a n u a l o m f a n g : C - g ' " , peda lomfang : C - d ' . Kopler: 
R P - H V , BV-HV, HV-P, RP-P , BV-P. Mekanisk ak-
tion, sløjfevindlader. 

Ved ombygningen 1985 tilbyggedes et stort, ro-
mantisk præget svelleværk. Rygpositivet blev 
nedtaget, og året efter opsattes dette som selv-
stændigt orgel i Hyllested kirke (Sorø amt). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

T e g n i n g e r . Arki tek t f i rmaet Søren Jensen, Hern ing : 
Bel iggenhedsplan ved Ejnar Packness 1947. Plan, snit 
og opstalter ved Ejnar Packness 1951, revideret af Sø-
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Fig. 8. Indre set m o d vest. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Westen 
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ren Jensen 1952. Tegninger til døbefont og altersølv 
ved Søren Jensen 1955. Plan af vest- og sydfløj ved 
Arkitektfirmaet Søren Jensen 1990. Situationsplan 
ved samme 1999. 

Litteratur. Sct. Johannes Kirke og Sogn - i anledning 
af kirkens færdiggørelse (udgivet af menighedsrådet), 
Herning 1977. - En bog om arkitekt, kgl. bygningsin-
spektør Ejnar Packness 1879-1952 (udg. af Per Svensson 
og Jacob Blegvad), Aalborg 1982. - Olaf Lind, »Bo-
lighistorie i Herning«, Boligen nr. 9, 1997, 8-9. 

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Re-
daktionen afsluttet 1999. 

1 Efter Packness' død i juni 1952 blev det som nævnt 
overladt den unge Herningarkitekt Søren Jensen at 
gøre arbejdet færdigt. Han skulle med egne ord 'op-
føre og fuldføre kirken efter Packness' tegninger og 

skitser i den udstrækning, de var færdige'. Ejnar 
Packness' endelige tegninger til kirken er dateret dec. 
1951, Søren Jensens revision nov. 1952. Grundstenen 
blev nedlagt 11. april 1953. 
2 En udateret model af kirken er gengivet hos Svens-
son og Blegvad 88. Modellen er stort set identisk med 
det endelige resultat, dog viser den en kvist i nordsi-
den og kamtakker over sideskibets vestgavl. 
3 Hasseris kirke er opført 1954-56 efter udkast af Ej-
nar Packness, endeligt udformet af arkitekterne Axel 
Schou og Adam Christensen. 
4 På situationsplanen 1947 (fig. 2) er der med kirkens 
placering på grunden skabt mulighed for et kloster-
lignende anlæg med kirken som nordre længe. 
5 Trompetstemmen er anbragt 'en chamade', dvs. ho-
risontalt i facaden. 
6 Organist- og Kantorembederne, 8. udg. 1997. 

Oplysninger om det lejede orgel findes i Den Dan-
ske Orgelregistrant. 

Fig. 9. Forslag til alterkalk ved Søren 
Jensen 1955 (s. 450). 1:10- Vorschlag für 
Abendmahlskelch von Søren Jensen 1955. 


