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dig ødelagt (fig. 5).2 Nogle år efter krigen blev hotellet 
istandsat og delvis genopført, men en planlagt genop-
førelse af Hermon blev skrinlagt.

Hotellet ligger, hvor Østerøvej og Christians-
lundsvej mødes ved stranden nord for Nyborg. 
Fra grundlæggelsen 1899 og til i dag har hotellet 
udviklet sig til en stor moderne hotel- og konfe-
rencevirksomhed under stadig udbygning.

bygNiNg

Den 1913 indrettede mødesal lå i en til formålet 
opført bygning sydvest for de øvrige daværende 
hotelbygninger (fig. 2). bygningen var formet 
som et latinsk kors og var i to etager, hvoraf den 

Historisk indledning. Hotel Nyborg Strand, der var etab-
leret som »Nyborg nye badehotel« 1899, blev i 1912 
købt som »A/S Missions Kurstedet Nyborg Strand«. 
Missionen repræsenterede mange kirkelige retninger, 
og stedet skulle bruges til det årlige kirkemøde efter 
inspiration fra England. Hotellet blev ombygget efter 
tegninger af arkitekt Aug. Colding, Nyborg, der også 
tegnede det toetages korsformede mødehus »Hermon« 
i nybarok stil, og som i overetagen indeholdt en møde-
sal, der blev taget i brug 10. juni 1913 (fig. 1 og 4).1

 Efter endnu en ombygning i 1930’erne efter teg-
ninger ved arkitekt Carl Møller tilføjedes en korbyg-
ning. grundstenen til denne blev nedlagt 25. maj 1935, 
og den indviedes af biskop A. J. Rud 18. maj 1936, 
så der herefter kunne afholdes egentlige gudstjenester. 
Hermon kunne da rumme 1100 mennesker.
 Under krigen lejede forsvarsministeriet hotellet 
til kaserne. Natten til den 29. aug. 1943 stormede 
tyskerne stedet, Hermon blev brændt af og fuldstæn-
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Fig. 1. Hotel Nyborg Strand med mødesalen Hermon. Foto før 1935. i NlA. – Hotel Nyborg Strand with meeting 
hall Hermon.
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 Ved udvidelsen 1935-36 tilføjedes en korbyg-
ning mod syd i forlængelse af bygningen, og som 
denne i to etager, hvorefter mødesalen blev en 
egentlig kirkesal (fig. 3).
 Korets indre var korsformet med relativt dybe 
nicher mod nord, øst og vest og en mindre dyb, 
der indeholdt alteret, mod syd. i hjørnerne og 
bag alteret var anbragt en række smårum samt en 
trappe til underetagen. Rummet overdækkedes af 
et træloft med synlige bjælker.

øverste indeholdt mødesalen, mens der var væ-
relser og mindre mødesale i underetagen. Mur-
værket fremtrådte pudset og kalket med »kva-
dersatte« hjørner, der var malet i en mørkere 
farve. De helvalmede tagflader var teglhængte, og 
korsskæringen kronedes af en ottekantet tagryt-
ter med løgkuppelspir og vindfløj. Hovedadgan-
gen var placeret i nordgavlen, inden for hvilken 
en trappe førte op til salen. yderligere indgange 
fandtes på hver side af vestre udbygning med for-
anliggende fritrapper (jf. fig. 3). 
 Det korsformede rum fremtrådte med flade 
pudsede lofter, der langs ydervæggene ledsage-
des af kraftigt fremspringende karnisprofilerede 
‘hulkele’. i den søndre fløjs hjørner udmundede 
trapper fra underetagen.

Fig. 3. projekt til udvidelse af Hermon. planer af 
hovedetagen (øverst) og underetagen (nederst). 1:300. 
tegnet af Carl Møller 1935. i NlA. – Project for expan-
sion of Hermon. Plans.

Fig. 2. Situationssplan. 1:3000. tegnet af p. p. Jespersen o. 1913. i NlA. – Situation plan.



1323†HERMoN



1324 Nyborg

Fig. 4. Hermon set fra nordvest. Udateret foto. i NlA. – Hermon seen from the north west. Undated.

Fig. 5. Hermon set fra nordvest efter ødelæggelsen 29. aug. 1943. i NlA. – Hermon seen from the north west after 
destruction, 29 August 1943.
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hvori en medaljon med Korslammet; alt kronet 
af et lille kors. Foran predellaens midtfelt stod et 
lille krucifiks, sidefelterne havde malet versalind-
skrift i form af et skriftsted (Jer. 31,9). 
 Alterstagerne, i renæssancestil, havde karnisfor-
met fod hvorover tilsvarende krave, stærkt leddelt 
balusterskaft og lille, flad lyseskål.
 Alterskranken, der hegnede alteret på tre sider, 
bestod af spinkle balustre under en håndliste. 
Foran den var et knæfald.
 Lysekronen var en barokkopi med 3×6 svungne 
arme og balusterskaft, der forneden afsluttedes 
med en stor hængekugle.

iNVENtAR

Korets inventar må være anskaffet i forbindelse med 
opførelsen 1936. Det kendes kun fra fig. 7-8, og omfat-
tede ud over det nedenfor beskrevne et rektangulært 
alterbord og to altersæt, hver bestående af kalk og disk. 
Mødesalen, der fra 1936 udgjorde kirkens skib, var 
møbleret med simple bænke og rummede derudover en 
talerstol og et harmonium; alt formentlig anskaffet o. 1913. 
Hele inventaret gik til ved angrebet 29. aug. 1843.3

Altertavlen var en pastiche på en brabantinsk al-
tertavle med høj, tredelt predella, midtstykke med 
faste fløje med reliefskårne scener fra Kristi liv 
og opstandelse samt et halvcirkelbuet topstykke 

Fig. 6. indre set mod syd. Foto før 1935. i NlA. – Interior looking south. Before 1935. 
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ved Rikke ilsted Kristiansen. oversættelse til engelsk 
ved James Manley. Korrektur ved Jørgen lethan. tek-
nisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Redaktionen afsluttet april 2015.

1 NlA. årsberetninger, regnskaber m.m. vedr. »A/S 
Missions Kurstedet Nyborg Strand«.
2 tyskerne anvendte herefter ruinen som skydebane.
3 Hans Arne Hansen, Nyborg Strand 100 år. I takt med 
tiden, Arden 1999, 116 (med genoptryk af J. th. thom-
sen, ”Nyborgmøderne”s og ”Nyborg Strand”s tilblivelse. Træk 
fra historien gennem 50 år 1910-1960, Hellerup 1960).
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Arkivalier. Nyborg lokalhistoriske Arkiv (NlA). 
årsberetninger, regnskaber m.m. vedr. »A/S Missions 
Kurstedet Nyborg Strand«.

Tegninger. Nyborg lokalhistoriske Arkiv (NlA).  
Situationssplan ved p. p. Jespersen o. 1913. – projekt til 
udvidelse af Hermon ved Carl Møller 1935.

Historisk indledning samt beskrivelse af kirkesalens 
omgivelser og bygning ved Kirstin Eliasen. inventar 

Fig. 7. Alterparti, 1936. Foto Erhardt Jensen. i NlA. – Altar section, 1936.
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consecrated on 18 May 1936 as a true oratory so 
that after this services could be held there. At that 
time Hermon could seat 1100 people. 
 During World War ii the Ministry of Defence 
rented the hotel as barracks. on the night of 29 
August 1943 the germans stormed the place, and 
Hermon was burnt down and completely de-
stroyed (fig. 5). Some years after the war the hotel 
was refurbished and partly rebuilt, but a planned 
full rebuilding of Hermon was abandoned. 
 Furnishings. the furnishings of the chancel must 
have been procured during building in 1936. they 
are only known from figs. 7-8 and comprised a 
Communion table and an altarpiece, two altar candle-
sticks, an altar rail and a chandelier. All the furnishings 
were destroyed in the attack on 29 August 1943 
(cf. above).

Hotel Nyborg Strand, which was established as 
“Nyborg’s new spa hotel” in 1899, was bought in 
1912 as “A/S Missions Kurstedet Nyborg Strand”, 
and lies where Østerøvej and Christianslundsvej 
met by the beach north of Nyborg (fig. 1). the 
‘Mission’ in question represented many ecclesias-
tical movements, and the place was to be used for 
the annual general assembly with inspiration from 
England. the hotel was rebuilt after drawings by 
the architect Aug. Colding, Nyborg, who also de-
signed the two-storey cruciform meeting-house 
“Hermon” in neo-baroque style, which had a 
meeting hall on the upper floor which came into 
use on 10 June 1913 (figs. 1 and 4).
 After yet another rebuilding in the 1930s to 
drawings by the architect Carl Möller, a chan-
cel building was added (fig. 3). the building was 

Fig. 8. interiør af koret, indviet 1936. postkort i NlA. – Interior of chancel, consecrated in 1936.
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