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(†)Skt. JoHAnneS kirke
tidLigere MetodiStkirke – Svendborg

hjem. Senere samme år afholdtes offentlige møder i 
lokalerne »San Francisco« og herefter regelmæssigt i 
Anne Hvides gård (Fruestræde 3). Menigheden var 
vokset til 70 medlemmer, da man 1881 erhvervede 
grunden på Lundevej.1 den blev 1964 lagt sammen 
med menigheden i rudkøbing og 1990 med menig-
heden i Fåborg. – efter afhændelsen af kirkebygningen 
1995 holdt menigheden en tid til i lejede lokaler, indtil 
den 2006 blev slået sammen med metodistmenighe-
den i odense. i den forbindelse blev en del af inventa-
ret doneret til metodistkirken i Letland.2

Fig. 1. den tidligere (†)kirke set fra nordvest. Foto Mogens vedsø 2013. - The former (†)church seen from the north west.

Historisk indledning. den tidligere metodistkirke på 
Lundevej, umiddelbart nord for Assistens kirkegård, 
blev opført og indviet 1882. den husede den lokale 
menighed indtil 1995, da bygningen blev solgt til er-
hvervsformål. 
 Metodismen kom til danmark via USA 1858 og 
blev et anerkendt trossamfund 1866. Menigheden 
i Svendborg stiftedes 10. maj 1862, efter at de første 
møder havde været afholdt 1860 under ledelse af nord-
manden Markus nielsen. de fandt sted i ‘Poul Smeds 
kirke’, et selvbygget gudshus ved Poul Ludvigsens 
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gennem de to høje vinduer i gavlen (fig. 3). det 
lavt spændte †tøndehvælv var ledsaget af en kraftig, 
profileret gesims og støttet af et trækbånd af jern. 
tagkonstruktionen brændte 1950, og ved en ef-
terfølgende ombygning blev tøndehvælvet afløst 
af det nuværende ‘aftrappede’ bjælkeloft, der bæ-
res af frie stolper langs væggene (arkitekt Johan-
nes Wrang, københavn).
 †Kalkmaleri. 1) o. 1882. ved kirkens indvielse 
var det tøndehvælvede loft udsmykket med ma-
lede rektangler, der krydsedes af diagonale linjer. 
over alterpartiet var den halvrunde gavl endvi-
dere udsmykket med spinkel bladornamentik, to 
malede felter med frakturindskrifter af Sl. 23,1 og 
1. Joh. 4,16 og over orgelnichen frakturindskrif-
ten »vaager (og) beder«. væggene var dekorerede 
i nyklassicistisk stil med bl.a. en frise med mean-
derbort under gesimsen, og bag alterpartiet var 
malet doriske søjler, der bar en frise med versa-
lindskriften: »Fred være med eder!«. 
 2) 1902. efter udvidelsen af kirkerummet ma-
ledes kassettering på tøndehvælvet. væggene blev 
udsmykket med bl.a. en blomsterbort. 

bYgning

kirken, der er orienteret med alterpartiet i syd, er 
opført 1882 af arkitekt Jens eckersberg, Svend-
borg.3 den består af et langhus med tårn og ind-
gang i nord og en sydlig sidefløj med præstebolig 
og mødelokaler ved kirkens vestside. den lave 
bygning er af røde mursten og taget tækket med 
skifer. Stilen er en historicerende teglstensarki-
tektur med lave fagdelende støttepiller. nord-
facaden, der præsenterer kirken mod gaden, har 
lisener og en stigende rundbuefrise. de rundbu-
ede, falsede vinduer, med diagonalt stillede jern-
sprosser, er koblet parvis med to åbninger i hvert 
fag. bygningens langsider bindes sammen af et 
profileret bånd under vinduerne og en kraftigere 
gesims langs murkronen. efter 1995 er facaderne 
på nær sydgavlen strøget med en fremmedgøren-
de, mørkeblå farve, som sammen med de hvid-
malede gesimser og vinduesindfatninger helt har 
ændret bygningens karakter.4

 det lille kvadratiske, spirprydede tårn er i tre 
stokværk og indeholder nederst en forstue til kir-
ken (våbenhus). den rundbuede indgang i nord er 
anbragt i en fremspringende portal, der er afsluttet 
med en profileret spidsgavl. et vandret bånd under 
det gennembrudte tympanon indeholder opførel-
sesåret »1882«. tårnet dækkes af et lavt pyramide-
tag over en rigt profileret gesims. Herover rejser sig 
et otte-sidet klokkespir, hvis lanterne har rundbu-
ede åbninger. den tømrede konstruktion er klædt 
med zink og afsluttes med en vindfløj med »1882«.
 kirkens indre, der er noget ændret 1902 og 
1950, fremtrådte fra begyndelsen som vækkel-
sesmenighedens store forsamlingssal ikke meget 
forskellig fra tidens forsamlingshuse og missions-
huse. det spartanske rum, med ferniserede bænke 
og bræddegulv, var som i andre metodistkirker 
uden opdeling i kor og skib.5 den vigtigste ud-
smykning var malede dekorationer i det gipsede 
†tøndehvælv (jf. †kalkmaleri). Frem til 1902 var 
salens sydlige del skilt fra med en væg bag alter-
partiet. Heri var to døre, hvoraf den ene ledte 
op til orglet, der var anbragt i en niche over al-
terpartiet. efter orglets flytning blev skillevæg-
gen fjernet og alterpartiet rykket frem til syd-
væggen, hvorved rummet kunne modtage lyset 

Fig. 2.  grundplan. 1:300. tegnet af Merete rude 2012 
efter Johs. Wrang 1950. – Ground plan.
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 †Døbefont, o. 1894, af sandsten(?).7 kummen 
var ved overkanten smykket med Matt. 28,19 i 
fordybede versaler. glat, søjleformet skaft og kva-
dratisk fod. opstillet inden for alterskranken.
 †Stolestaderne, o. 1882, bestod af 21 bænke med 
udsavede gavle, der afsluttedes af et kløverblads-
motiv og smalt rygstød. bænkene blev forkortet 
og derefter malet røde i forbindelse med istand-
sættelsen 1950.8

 Gitter, 1882, af eg. en dobbeltfløj med gitter-
værk og svungen overside. oprindelig placering 
ukendt. endnu i tårnværelset. 
 †Orgel, o. 1882, oprindelig med tre stemmer, 
bygget af Peter Mortensen gudme, Svendborg. 
oprindelig disposition: Principal 8', gedakt 8', Fu-
gara 4'. omdisponeret og udvidet med én stem-
me 1950 af eggert Froberg, odense,9 hvorefter 
dispositionen lød: Principal 8', gedakt 8', octave 
4'10, Piccolo 2'. Sammenbygget kile-fødebælg og 
parallel-magasinbælg. Facaden blev fjernet 1950, 
hvor orgelhuset blev gjort lavere i forbindelse 
med kirkeombygningen.11 orglet, der oprinde-
lig var indbygget i en niche over alteret, blev o. 
1902 anbragt på et pulpitur i kirkens nordende 
med brystning i syv fag og malet citat med gyl-
den fraktur fra Sl. 121,8.12

inventAr

Hovedparten af inventaret hidrørte fra kirkens opførel-
se 1882. ved nedlæggelsen af menigheden 2006 skæn-
kedes bl.a. altersølvet til metodistkirken i Letland og 
klokken til menigheden i Holstebro, mens kirkeskibet 
fortsat er ophængt i det tidligere kirkerum.

†Alterpartiet, o. 1882, havde den for metodist-
kirker vanlige udformning af et enkelt †alterbord 
kombineret med en bagvedstående †prædikestol 
(jf. fig. 3), der havde opgange ved siderne. kur-
ven bestod af tre fag, hvert med profilkantede, 
ryggede fyldinger.
 †Alterudsmykninger. 1) (Jf. fig. 3), 1902. et ar-
kitektonisk opbygget panel udformet som pila-
stre der bærer en rundbuegavl udsmykket med et 
kors. ødelagt ved brand 1950. 2) 1950. et enkelt 
kors af træ, oplyst fra bagsiden.
 *Altersølvet er 2006 doneret til metodistkirken i 
Letland.
 †Syvstage, o. 1900, ‘titusstage’ med ottekantet, 
aftrappet fod. Formentlig et arbejde af bronzestø-
ber Lauritz rasmussen, københavn.6 
 †Alterskranke (jf. fig. 3) o. 1882. en halvcirku-
lær skranke med drejede balustre og smal hånd-
liste.

Fig. 3. kirkens indre 1920. Postkort i Metodistkirkens Landsarkiv. Foto david burmeister kaaring 
2012. – Interior of the church 1920.
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gelse ved Mogens vedsø. redaktionen afsluttet april 
2012.
 
1 Forfatteren Johannes Jørgensens mor søgte fra o. 
1890 ind i den metodistiske menighed. 
2 Finn bræstrup karlsen (red.), Den danske Metodistkir-
kes historie, 2000, 33-34, 106 og 165. Arkivalier i Me-
todistkirkens Landsarkiv, københavn, samt oplyst af 
tidl. menighedsrådsmedlem Lars bræstrup, Svendborg, 
2011. 
3 Jens Juel eckersberg (1822-91), der var søn af male-
ren C. W. eckersberg, virkede som arkitekt i Svendborg 
fra 1863.  året før opførelsen af Skt. Johannes kirke i 
Svendborg, 1881, havde han tegnet den metodistiske 
vor Frelsers kirke i Frederikshavn. 
4 ved salget af kirken 1995 var det et krav til den nye 
ejer, at bygningen skulle males, så folk ikke skulle tro, 
at den stadig var en kirke. Farven måtte hverken være 
hvid eller gul. 
5 Jf. getsemanekirken i Horsens (DK Århus 6107-12) 
og Skt. Pouls kirke i vejle (DK Vejle 198-200). 
6 Jf. salgskatalog over Lauritz rasmussens arbejder, 
[s.a.]; eksemplar i nM. Se også DK KbhBy 4, 46. 
7 Svendborg Menighed: Korte klip fra menighedens histo-
rie, anonymt, udateret manuskript i Metodistkirkens 
Landsarkiv.  
8 kirkens protokol, Metodistkirkens Landsarkiv. 
9 if. inskription i vindladen. 
10 omdannet af gudmes Fugara 4'. 
11 orglet befinder sig muligvis i privateje. 
12 Yderligere oplysninger om orglet findes i den dan-
ske orgelregistrant. 
13 ikke at forveksle med byens tidligere metodistkirke, 
†Skt. Pouls kirke (DK Ringkøbing 328).

 †Lysekroner. 1) (Jf. fig. 3), o. 1882, med 12 
svungne arme, hhv. fire øverst og otte nederst, 
og hængekugle, var ophængt i en jernstang med 
kugler. 2) o. 1950, to hjulkroner med 12 lys.
 Kirkeskib, o. 1900, »Sion«. tremastet fuldrigger, 
hvidmalet med rød bund og sorte og grønne de-
taljer. Skibet hang 2012 endnu i det tidligere kir-
kerum.
 to †skabe, 1882 og o. 1902, var opstillet på hver 
side af alteret i salens sydlige ende (jf. fig. 3).
 *Klokke, 1899, skænket til Holstebro Metodist-
kirke ved idrætsefterskolen Lægården.13

kiLder og HenviSninger

Jf. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Svend-
borg Amt i almindelighed s. 59-60 og forkortelser vedr. 
Svendborg Amt s. 61-64.

Arkivalier Metodistkirkens Landsarkiv. Skt. Johannes, 
Svendborg. 
 Tegninger. Svendborg Kommune. Teknisk Forvaltning. 
Plan og snit med forslag til ændringer af tag og loft ved 
Johannes Wrang 1950.

Historisk indledning ved niels Jørgen Poulsen og 
david burmeister kaaring. bygningsbeskrivelse ved 
niels Jørgen Poulsen. inventar ved david burmeister 
kaaring med bidrag af ole beuchert olesen (orgel). 
engelsk oversættelse ved James Manley. korrekturlæs-
ning ved Jørgen Lethan. teknisk og grafisk tilrettelæg-

Historical introduction. the former Methodist church 
on Lundevej was consecrated in 1882 and 
housed the local congregation until 1995. After 
it was sold the congregation used rented prem-
ises for a time, until 2006, when it was merged 
with the Methodist congregation in odense. the 
old church building is now used for commercial 
purposes. 
 Building. the church, which was designed by 
the architect Jens eckersberg, consists of a nave 
with a small tower in the north and a southern 
side wing with the minister’s residence and meet-
ing rooms. the low building is in red brick in a 
historicizing formal idiom. the Spartan church 

interior, with varnished benches and a plank 
floor, was oriented towards the altar section in 
the south. When the church was sold in 1995 the 
new owner was required to paint the building 
in order to remove the look of a ‘church’. the 
facades have now been painted in an alienating 
blue colour.
 Furnishings. When the congregation was dis-
solved in 2006 some of the furnishings, including 
the altar plate, were donated to the Methodist 
church in Latvia, while the bell was given to the 
congregation in Holstebro. However, the church 
ship still hangs in what was then the church inte-
rior. 

(†)St. JoHn’S CHUrCH


