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Ansgars Kirke er den første kirke, som blev 

bygget i Odense siden middelalderen.

Der var opstået et nyt kvarter – Vesterbro 

- med håndværkere og arbejdere, som var 
flyttet t il b yen f or a t a rbejde p å d e s tore 
virksomheder. Folket ville have en kirke og 
samlede 100.000 kr. sammen i løbet af to 
år. Byens berømte arkitekt,  Niels Jacobsen 
(1865 - 1935), tilbød at tegne kirken og 

føre det overordnede tilsyn med bygge-

riet uden betaling - et fornemt tilbud, som 
man sagde ja tak til. Kommunen skænkede 

grunden med den klausul, at der ikke måt-

te sættes hegn op ud mod Ansgar Anlæg. 
Derfor har vi stadig den flotte udsigt fra 

Ansgargården.

Under byggeriet modtog kirken en del 

gaver fra folk i byen. Resultatet af denne 

pionerånd kunne indvis den første søndag i 

advent 1902. Pionerånden lever stadig!

Arkitektur

Kirken er bygget i romansk stil, hvor de 

runde buer går igen overalt. Materialerne 

er granit, egetræ og røde teglsten - hele 

byggeriet udstråler kraft og urokkelighed. 

En stor del af kirkens udvendige ornamen-

tik er hentet fra planter og dyr – bl.a. sand-

stensvædderne på alle husets hjørner. Disse 

symboler på liv og vækst er ledsaget af sal-

melinien over hoveddøren “Op min sjæl, 

thi sol er oppe”, der pointerer at dette er et 

sted til tak og lovprisning. 

Reliefferne er skabt af Thomas Bærentzen 

(1869 - 1936), der bla. har udsmykket fron-

tonen på Odense Teater.

Døren

Adgangen til kirken sker gennem våbenhu-

set via en flot egetræsdør. Døren blev for-

nyet i 1952 i forbindelse med kirkens 50 års 

jubilæum, og de to relieffer, som viser mun-

ken Ansgar, der udfører de to sakramenter; 

dåben og nadveren, er skåret af Axel og Ber-

tram Jacobsen - sønner af kirkens arkitekt. 



Freskomaleriet i korbuen

Når man står ved døren, er noget af det 

mest iøjnefaldende i kirken freskomaleriet 

på triumfvæggen.

I 1936 malede Niels Skovgaard disse moti-

ver fra Johannes Åbenbaring - endnu en-

gang havde menigheden samlet midler ind 

til kirken.

Niels Skovgaard (1858-1937) var søn af 

maleren P. C. Skovgaard og bror til Joakim 

Skovgaard, der udsmykkede Viborg Dom-

kirke. Hele familien var stærkt optaget af 

Grundtvigs tanker. Fresken henter motivet 

fra Åbenbaringsbogen og gengiver teksten. 

Man ser Kristus, der kommer på himlens 

skyer ved dommedag. Han er omringet af 

syv lysestager, der er symboler på kirkehi-

storiens store menigheder, heriblandt den 

danske. Tolkningen bygger på Grundtvigs 

store visionære digt “Christenhedens Syv-

stierne”. Symbolsk er også stjerne-bolden 

i Kristi hånd.

Billedet blev Niels Skovgaards sidste værk. 

Han havde sin unge søn Hjalte med som 

hjælper. Begges initialer ses til venstre ved 

døren til præsteværelset. Hjalte Skovgaards 

initialer er skrevet med runer, som det var 

typisk for Skovgaardfamilien.



Altertavlen

Det næste, der fanger øjet er kirkens alter-

tavle. Den blev skænket til kirken i 1918 af 

familien Dæhnfeldt.

Axel Poulsen (1887-1972) skar den flotte 

egetræstavle, som forestiller stalden i Betle-

hem, hvor det nyfødte Jesusbarn tilbedes af 

de hellige tre konger og hyrderne. På taget 

spiller og synger englene “Fred på jorden 

....”

Axel Poulsen var bl.a. uddannet af Joakim 

Skovgaard, og hans stil er kendetegnet ved 

folkelighed og enkelhed. Både materialet 

og linjeføringen er robust og kraftfuld, men 

samtidig forfinet igennem den forgyldning 

efter middelalderlig skik, der kom til i 1926.

Alteret

Når alterbordet står dækket er det med 

altersølv udført i 1902 af guldsmed L. 

Grønlund, Odense samt en alterkande, der 

ifølge en inskription på kanden, er skænket 

til kirken af stud. teol Jens Ruds forældre i 

1927 i forbindelse med kirkens 25 år jubi-

læum. Selve altersættet består af en smuk 

kalk med følgende tekst på foden “Til 

minde om pastor dr. Ludvig Helveg. Ans-

gars Kirke.”, en disk, og en oblatæske med 

hvælvet låg og versalindskriften: “Ansgars 

Kirke 1902”. 

Ludvig Helveg blev i 1857 præst ved Skt. 

Knuds og hospitalskirken, og havde der-

med det senere Ansgars Sogn som sit virke-

felt. Han døde i 1883, og derfor er teksten 

“Til minde om ...”



På alteret ses to store alterstager og en syv-

armet stage, alle udført i messing, og de 

udstråler alle en kraftfuldhed, som passer 

vældig godt til kirkens øvrige udtryk. 

Krucifikserne

I den østre korsarm ses et krucifiks fra 

1940, udført af billedskæren Robert Ras-

mussen her fra sognet. Det umalede egetæ 

er i samklang med det øvrige interiør, og 

har det samme præg af ægthed og gedi-

gent håndværk, som går tilbage til arkitekt 

Niels Jacobsen.

Krucifikset, der hænger ved nedgangen til 

Ansgargården, blev afsløret den 21. septem-

ber 2003. Det er en gave fra Læge Ingrid 

Sindø, der selv havde fået det som gave af 

kunstneren Niels Helledie.



Døbefonten

Kirkens døbefont er en ottekantet granit-

font forsynet med en palmebort. Fonten er 

leveret i 1902 af Wienbergs Stenhuggeri.

Dåbsfadet er af messing - fanen er dekore-

ret med drevne bølgelinier og medaljoner 

med kristne symboler. I bunden er der et 

felt med fire hjerter omgivet af cirkelslag.

Dåbskanden er forsølvet med en fremstil-

ling af Thorvaldsens dåbsengel indgraveret 

på korpus.

   

Prædikestolen

Prædikestolen er af Bremersandsten, le-

veret af sten- og billedhugger M.H. Ploug 

i 1902. I dag består prædikestolen af fire 

fag, der hviler på tre søjler. Prædikestolen 

har et meget enkelt udtryk, hvor hvert fag 

blot er forsynet med lidt ornamentik efter 

nordisk tradition.

Trappe og lysekroner

I 1939 har en ombygning og udvidelse af 

koret fundet sted, og ved den lejlighed er 

bl.a. trappen op til koret blevet gjort brede-

re. De nuværende trin af ølandssandsten er 

sandsynligvis blevet lagt på det tidspunkt. 

De indeholder flere fossiler.

De fire søjlehoveder på trappens gelæn-

der er hugget af Axel Poulsen og opsat i 

1924 på arkitekt Jacobsens initiativ. Hvert 

af søjlehovederne er dekoreret med fugle 

og blomster.

I kirkerummet hænger fire store messing-

lysekroner . De blev renoveret i 1977, og 

i den forbindelse blev de oprindelige glas-

kupler erstattet med de nuværende ned-

advendte armaturer; Alvar Aalto’s stor dob-

beltcylinder.



Lysgloben

Lysgloben, som blev overdraget den 23. 

maj 2017,  er produceret af metalværkste-

det på Fugleviglund Produktionshøjskole i 

Vissenbjerg. Udformningen skete i et sam-

arbejde med kirkens personale. 

Lysgloben har plads til 70 lys og den an-

vendes i mange af kirkens aktiviteter. Alle 

er velkomne til at tænde et lys og nyde en 

fredelig stund.



Orglerne

I og omkring Ansgars Kirke udspiller der 

sig et rigt musikliv, og kirken er berømt for 

sin fine akustik. Året igennem bliver der af-

holdt en afvekslende koncertrække, med 

solister fra både ind- og udland.

Kirken har to orgler, som er forskellige som 

nat og dag, men som begge repræsenterer 

udsøgt dansk håndværkskunst.

Pulpiturorglet er bygget i 1971 af Fam. 

Marcussen & Søn. Det har 31 stemmer, tre 

manualer og pedal. Orglet er udført i nor-

disk eg, og er intoneret af Mogens Bruns-

næs.

Det store romantiske orgel, hvis skulpturel-

le spillebord ses i kirken, er indviet i 1999. 

Instrumentet, som er elektro-akustisk, er 

udført af Egtved Pianofabrik i samarbejde 

med Skandinavisk Orgelcentrum. Dette or-

gel er med sine 152 stemmer det største af 

sin slags i Nordeuropa. Det er projekteret 

og intoneret af Flemming Fald, og lydgi-

verne er placeret flere steder i kirkerummet 

- bl.a. bag alteret og i et orgelhus over kup-

len under taget

 

 



Klokkerne

I Ansgars Kirkes tårn, campanilen, der er 

45 meter høj, hænger tre klokker, skæn-

ket i anledning af kirkens 60 års jubilæum i 

1962 af familien Wichmann.

Klokkerne har tekster fra den ældgamle 

salme “Aleneste Gud i Himmerig” fra det 

2. århundrede og lyder:

Store klokke

“Vi love, vi prise og takke dig,

 al æren skal dig tilhøre.

 O Herre, Gud Fader i Himmerig,

 for kærlighed du os mon gøre!”

Mellemste klokke

“O, Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,

 som vil os Himmerig give,

 du tog vor skyld og bar vor skam,

 Vor sjæl at holde i live.”

Lille klokke

“O Helligånd, vor trøstermand,

 som os vil sandheden lære,

 hjælp os at blive i nådens stand,

 og leve vor Fader til ære!”



Tårnuret

I kirketårnet hænger også tårnuret, som 

har vist sig at være et klenodie. I 2006 op-

dagede man ved et tilfælde, at det er lavet 

af Jens Olsen – ham med verdensuret i Kø-

benhavns Rådhus.  

Det har ikke været muligt at datere uret, 

men ifølge Stadsarkivet donerede Odense 

Byråd uret til kirken i forbindelse med ind-

vielsen i 1902 ... længe inden Jens Olsen 

for alvor blev berømt. Hans verdensur blev 

først realiseret og sat i gang i 1955, 10 år 

efter hans død.

Freskomalerierne af Anna E. Munch

Malerinden Anna E. Munch (1876-1960) 

har malet to freskomalerier til den gamle 

Ansgarsal i 1917.

Nu hænger ”Ansgar kommer til Danmark” 

i kirkerummet over døren til nedgangen til 

Ansgargården. Neden for trappen hænger 

den anden fresko ”Ansgar med sine lær-

linge”. De binder kirken og Ansgargården 

sammen.



Ansgargården

Ansgarsalen havde længe været for lille til 

alle de aktiviteter, der er i Ansgars Kirke. Der-

for var glæden stor, da Ansgargården blev 

indviet 28. november 2010.

Forud var gået et stort arbejde, da man ikke 

måtte bygge over jorden ud i Ansgar An-

læg. Menighedsrådet havde været på man-

ge ekskursioner og der havde været holdt 

mange møder. I marts 2006 forelagde arki-

tekterne Poul Janum og Finn Gammelgård 

planen om at grave sognegården ned. Den  

blev godt modtaget af alle instanser og kir-

ken fik 15 millioner at bygge for. Man ma-

geskiftede noget jord med kommunen og 

den 5. januar 2010 gik byggeriet i gang. 

Tidsplanen holdt næsten og den samlede 

pris blev 17 millioner, så det var godt, man 

havde solgt en præstegård.

Ansgargården er holdt i lyse farver med 

glas, træ og beton som de gennemgående 

materialer. Udsigten til både kirken og Ans-

gar Anlæg fra salen får natur og kultur til at 

gå op i en højere enhed. 

På billedet ses Ansgargården bag Ansgars 

Kirke – gravet ind i Ansgar Anlæg og med 

græs på taget.



ANSGARSKIRKE

”Den åbnede vej”

Maja Lise Engelhardts smukke maleri , som 

blev indviet 1. søndag i advent 2012 på 

kirkens 110 års fødselsdag, binder de to 

verdener sammen på smukkeste vis. Kunst-

neren har taget udgangspunkt i Lukasevan-

geliet 4. kap. v.16-30, hvor Jesus kommer 

til Nazareth – og jages ud af byen. Han dri-

ves hen mod kanten af bjerget, men han 

baner sig vej igennem menneskemængden 

og går videre. Materialet er akryl på lær-

red. Det er en gave fra Albani Fonden og 

en kreds af private – endnu engang stod 

befolkningen sammen om deres kirke.

Ud over salen indeholder Ansgargården ar-

bejdspladser til kirkens personale, mødelo-

kaler og et velfungerende køkken. 

Følg livet i Ansgars Kirke

- både på hjemmesiden og på Facebook!

På hjemmesiden kan du læse alt om hvad, 

der sker både i Ansgars Kirke og i Ansgar-

gården. Desuden er det muligt at tilmelde 

sig kirkens to nyhedsbreve - omhandlende 

henholdsvis generelle aktiviteter og kirkens 

musikliv.

Marianne Kyed, menighedsrådsmedlem

07.06.2019




