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vende, der her kunne bygge virksomheder forholds-
vis billigere end inde i byen. Pga. befolkningspresset 
i København begyndte en vis udstykning til bolig-
formål, særligt villaer og bungalower. Frem til 1940 
udstykkedes store dele af Utterslev, der da havde godt 
9.500 indbyggere, og hvor man forventede en stigning 
til ca. 12-13.000, når området var fuldt udbygget. Det 
skete i de følgende tiår.
 Denne udvikling omfattede også Utterslevgård. 
Gården, der lå syd for gadekæret, var opført ca. 1870 
som et trelænget anlæg med stuehus i syd og to længer 
mod nordøst og nordvest. En omfattende brand i 
landsbyen 1899 berørte ikke stuehuset, men derimod 
de to sidelænger, der dog umiddelbart efter blev gen-
opbygget af ejeren, grosserer H. C. Jensen, der drev et 
stort tømrerfirma i Saxogade. Han boede på gården 
sammen med sine børn, heriblandt sønnen J. C. Jensen, 
der drev gården som landbrug og gartneri.

Utterslev Kirke blev opført 1962-64 ved arkitekterne 
Povl Ernst Hoff og Bennet Windinge. Den afløste en 
midlertidig kirkesal fra 1938, indrettet i hovedbyg-
ningen til landejendommen Utterslevgård. Kirken 
erstattede den vestlige sidelænge til gården, og indgik 
samtidig i et kompleks med en børnehave og et fritids-
hjem, som de samme arkitekter havde opført i stedet 
for en forfalden østlig længe af gården. Hovedbygnin-
gen blev derefter indrettet til menighedslokaler. Kirken 
blev taget ud af brug som folkekirke 2013 og solgt til 
en af Luthersk Missions frimenigheder, der driver den 
videre under navnet ‘Nordvestkirken’.

Kirkens grundlæggelse og historie. Utterslev havde frem 
mod år 1900 beholdt sin funktion som landsby med 
gårde og huse med det endnu bevarede gadekær som 
midtpunkt, men i takt med Københavns ekspansion 
blev gårdene overtaget af fabrikanter og industridri-
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Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church seen from the North West.
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kgl. resolution af 8. juni 1938 blev kirkesalen godkendt 
som ‘hjælpekirke’ til Brønshøj Kirke. Den blev indviet 
12. juni samme år.
 Allerede få måneder senere oprettedes det selvstæn-
dige Utterslev Sogn ved kgl. resolution af 31. okt. med 
virkning fra 1. dec. samme år. På dette tidspunkt forelå 
et projekt til opførelsen af en endelig kirkebygning ved 
H. Lønborg-Jensen. Den skulle ligge som en fjerde, 
nordlig fløj af den gamle gård med omdannelsen af 
gårdspladsen til et lukket anlæg. Lønborg-Jensens pro-
jekt stødte dog ind i Anden Verdenskrigs mangelsitua-
tion og blev henlagt. En ny kirkekomité, der skulle 
forberede opførelsen af den endelige kirkebygning, 
blev nedsat 1951, og virkede frem til indvielsen af den 
nye kirke 8. sept. 1963.
 Utterslev Kirke var blandt de kirkebygninger, som 
Stiftsrådet tidligt ønskede at nedlægge. Trods modstand 
fra menighedsrådet skete det ved kgl. resolution af 29. 
aug. 2013. 8. sept. 2013 kunne man afholde kirkens 
50-års jubilæum, hvorefter kirken officielt lukkede fire 
dage senere. I efteråret 2014 solgte menighedsrådet 
kirken for 6,5 mio. kr. til Luthersk Mission, der bruger 
den som kirke for en frimenighed. De indkomne 
midler blev anvendt til en udbygning af Bellahøj Kirke.

 H. C. Jensens arvinger solgte 1904 gården, der snart 
efter kom i et svensk ejendomsaktieselskabs besid-
delse, og en udstykning blev påbegyndt. Selve gården 
blev dog fortsat drevet som landbrug og gartneri af J. 
C. Jensen. Han overtog gården 1925, men solgte den 
1932 til Københavns Kommune. Herfra udskiltes 1938 
hovedbygningen og den vestlige sidelænge som matri-
kelnr. 1224, og den erhvervedes af Utterslev Kirke-
komité. Den østlige sidelænge blev senere udskilt som 
matrikelnr. 1382, Utterslev.
 Utterslev hørte oprindeligt til det store Brønshøj 
Sogn, der foruden kirkebyen selv omfattede landsby-
erne Vanløse og Husum. Herfra udskiltes allerede 1902 
den tæt befolkede, sydlige del af Utterslev by i Kaper-
naums Sogn. Vanløse Sogn blev frasepareret 1909, 
Grøndals Kirkedistrikt 1917, Bispebjerg Sogn 1927 og 
Husum Sogn 1928. Alligevel hørte Brønshøj Sogn til 
et af Københavns største med over 25.000 indbyggere 
(1938). Oprettelsen af et nyt sogn var således uomgæn-
geligt. 1937 nedsatte Brønshøj Menighedsråd derfor 
en kirkekomité, der skulle forberede opførelsen af en 
hjælpekirke i Utterslev. Komitéen overtog ejendoms-
retten til Utterslevgård og indrettede herefter stuehu-
set til kirkesal ved arkitekt H. Lønborg-Jensen. Ved en 

Fig. 2. Kirken og dens omgivelser 2018. 1:4000. Københavns Kommune (http://kbhkort.kk.dk). – The 
church and its surroundings, 2018.



95UTTERSLEV KIRKE

vej, Nordstien, Sokkelundsvej og Rentemestervej 
(Utterslev Gadekær). I kirkens nærområde er der 
fortsat bevaret ældre huse, men stedet har siden 
1930’erne i høj grad ændret karakter. Bebyggel-
sesprocenten steg således kraftigt, da der bl.a. blev 
indledt et omfattende byggeri af etageejendomme, 
og 1940 flyttede Efterslægtselskabets Skole ind på 
Utterslevvej over for kirkens grund. Kirkebyg-
ningen er næsten orienteret solret, men er lagt 
med koret mod sydvest og indgangspartiet ud til 
Rentemestervej mod nordøst. Her er der brolagt 
med rektangulære cementfliser, mens der ud for 
børneinstitutionerne er armeret græs. En granit-
trappe på fire trin med en rampe ved siden fører 
op til kirken. På det øverste stødtrin er med ver-
saler udhugget navnet »Utterslev Kirke«. Et †stakit 
ud imod Utterslevvej blev 1956 ønsket erstattet af 
en rabat med roser, men ses afbildet på et maleri af 
den tidligere kirke udført 1962, jf. ndf. Den nuvæ-
rende kirke er ud imod Utterslevvej placeret med 
facaden i gadeskellet og ligger i øvrigt frit, mens de 
oprindelige børneinstitutioner ud imod Nordsti-
en afgrænses af en støttemur udformet som et dige 
af natursten i cement, idet arealet på hjørnet imod 
Sokkelundsvej udfyldes af en lukket gårdhave.

BYGNING

Kirken, der er indviet 8. sept. 1963, halvandet år efter 
grundstensnedlæggelsen 25. marts 1962, er opført efter 
tegninger af arkitekterne Povl Ernst Hoff og Bennet 
Windinge (fig. 3 og 4a-d), under ledelse af C. Møl-
gaard Hansen og med teknisk bistand fra rådgivende 
ingeniør Hans Porsdal. Allerede 1937 forelå et pro-
jekt til en ny kirke udarbejdet af arkitekterne Harald 
Lønborg-Jensen og Viggo Hardie-Fischer (fig. 7), og 
efter Lønborg-Jensens død 1948 fremlagde Hardie-
Fischer et nyt forslag. Men kun få måneder efter ind-
leveringen af de sidste tegninger blev det besluttet 
at finde en anden arkitekt, med den begrundelse, at 
Hardie-Fischer både var dyr og arbejdede i en stil, der 
ikke nød yndest hos den kgl. bygningsinspektør Kaj 
Gottlob.1 Den første nybygning på grunden var dog 
ikke en kirke, men en børneinstitution, opført af Hoff 
og Windinge, der ved opførelsen fik i opdrag at sørge 
for, at der også var plads til en kirke.2 I den endelige 
kirke indgår en midlertidig †kirke som sideskib.

Beliggenhed. Kirken er opført umiddelbart syd for 
den gamle Utterslev landsbys gadekær i det nu-
værende københavnske nordvestkvarter (fig. 2). 
Sammen med et trefløjet kompleks indrettet til 
børneinstitutioner, der oprindeligt var knyttet til 
kirken, optager den et areal afgrænset af Utterslev-

Fig. 3. Situationsplan. 1: 1000. Kirken skitseret til højre. Syd opad. Tegning af Poul Ernst 
Hoff og Bennet Windinge 1955, rettet 1962. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – 
Sketch plan. South at the top.
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tilspidsede byggegrund, støder de sammen i en 
stump vinkel, og overgangspartiet, hvori der bl.a. 
er indrettet toilet og kontor, har følgelig fået en 
trapezoid form. De tre bygningsdele er samlet 
under et fælles tag, der med varierede hæld-
ninger slører planens uregelmæssigheder og får 
kirken til at fremstå som ét stort, kubisk massiv, 
højt hævet over de lange lave fløje med børne-
institutionerne. Taget har en mærkbar stigning 
i kirkens længderetning fra dens indgangsparti, 
men knækker en smule opefter både ved sin be-
gyndelse og sin afslutning, hvortil kommer, at det 

 Bygningens ydre. Kirkens hovedfløj (fig. 1, jf. 
fig. 4a) optager et regulært rektangel, hvortil der 
dog mod sydøst er føjet et noget bredere parti 
af hensyn til optagelsen af den midlertidige kir-
ke som sideskib; her er indrettet præsteværelse, 
konfirmandsal og kapel. Tilsvarende er der øst 
for hovedindgangen et ekstra parti, der, idet det 
udfylder mellemrummet mellem kirken og den 
længste af de tre fløje, der rummer børneinsti-
tutionerne, er blevet bygget sammen med den 
sidstnævnte som en del heraf. Da begge de to 
bygninger er lagt i flugt med siderne på den let 

Fig. 4a-b. Plan og længdesnit. 1: 500. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 efter tegnin-
ger af Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge hhv. 1959, rettet 1962, og 1957. Køben-
havns Kommunes Byggesagsarkiv. – Plan and longitudinal section.
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mod den nye kirke med et savtaksmønster, der 
afspejler kamtakkerne på den gamle del. Denne 
har således bevaret en selvstændig form som et 
langhus med sadeltag og kamtakkede gavle, for-
uden et lille sadeltag på den oprindelige klokkes 
plads på vestgavlen. Materialet er for begge fløjes 
vedkommende hvidkalkede tegl. På den nye del 
er de muret op i polsk skifte over en sorttjæret 
sokkel, der ved at forløbe vandret uden hensyn 
til den let opadskrånende grund begynder forfra 
ved korpartiets begyndelse for således at afspej-
le tagprofilen. På sideskibet er stenene muret i 

brydes af et bånd af lodretstillede vinduer i hele 
bygningens bredde, hvor skibet glider over i ko-
ret. Dette bliver derved markeret ved et højere 
placeret tag med hældning modsat det øvrige. 
Ved korets afslutning stoppes stigningen brat, 
hvorefter bygningen afsluttes med et skråt halv-
tag over partiet med præsteværelse, konfirmand-
sal og kapel. Sideskibet mod øst, stedets første 
kirke (fig. 6 og 11), er forbundet med den nye 
kirke med en lille halvtagsbygning, der løber af 
på en stræbepille i skellet mellem den nye kir-
kes skib og kor. Halvtagsbygningens tag afsluttes 

Fig. 4c-d. Opstalt af facade mod Utterslevvej og længdesnit set fra børneinstitutio-
nen. 1: 500. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 efter tegninger af Poul Ernst Hoff 
og Bennet Windinge hhv. 1959 og 1957. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – 
Elevation of facade towards Utterslevvej and longitudinal section seen from the childcare centre.
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talen, med zinkoverligger, er udvidet til dobbelt 
bredde, idet fløjdøren til hver side er suppleret 
med et tremmefag. Det smalle, skråt afsluttede 
klokketårn er på hver kortside gennembrudt af 
én høj åbning, mens der på langsiderne er indlagt 
en tværbjælke. På hver af skibets langsider er der 
syv høje smalle lyssprækker, som mod Utterslev-
vej repeteres i et lamelvindue ind til kapellet. 
 Døre og vinduer. Udover hovedportalen er der 
en dobbeltdør til kapellet, en dør i præsteværel-
sets sidevæg, og en dør til sideskibet fra Nord-
stien. Alle disse døre er glatte. Hertil kommer en 
kælderdør til sideskibet fra gården. En kælderdør 
fører ind til et fyrrum under kirkens indgangs-
parti, ligesom en indvendig dør forbinder kirken 

krydsforbandt med rundbuestik over vinduerne. 
Stik imellem de eksisterende vinduer vidner 
om, at vinduer og døre oprindeligt har haft en 
anderledes fordeling, formentlig før bygningen 
blev indrettet til kirke, jf. ndf. Den gamle del er 
endvidere forsynet med profileret gesims og har 
sadeltag. Tagfladerne er over den nye del dækket 
af tagpap over et tykt lag rockwool, mens den 
ældre del har rødt tegltag. 
 Kirkens hovedindgang markeres siden decem-
ber 1967 af et stort bronzekors sammensat af to 
enkle bjælker og ophængt til højre for døren.3 
Bortset fra at kirkens navn er angivet i sorte ver-
saler på siden mod Utterslevvej, er murværket 
kun brudt af bygningens døre og vinduer. Por-

Fig. 5. Kirkens indre set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Church interior looking north. 
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set og i kapellet er der lagt klinker, i våbenhuset 
svarende til kirkerummets, men suppleret med en 
stor måtte, og i kapellet små kvadratiske klinker. 
De øvrige gulve er belagt med linoleum. 
 Kapellet var indtil 1985 indvendig gulmalet, 
men blev herefter malet blåt med en hvid over-
kant.1

 Tagværkerne består over den nye del af et git-
terspærværk, mens der over sidefløjen er en kon-
struktion fra 1938 bestående af nummererede 
fyrrebjælker og opbygget med langstol, om end 
med skråbånd, der hver især er forstærkede ved 
to tværbjælker, udgående fra den nederste del af 
kongerne, så de går op til lægterne. Et undertag er 
af brædder. Tagbeklædningen består over den nye 
del af tagpap, mens den gamle del er tækket med 
røde tegl.

Arkitekturhistoriske forudsætninger. Harald Lønborg-Jen-
sen og Viggo Hardie-Fischer, som fik det første opdrag 
om kirkens opførelse, knyttede den til den trelængede 
gård, hvoraf den ene fløj blev indrettet til en midlerti-
dig kirkesal.4 Det var således tanken, at den nye kirke 
skulle udgøre en fjerde fløj, så der opstod et gårdrum, 
som skulle virke som en klostergård. Selve kirken var 
tænkt holdt i en traditionel udformning med kor med 
apsis, skib og tårn, hvoraf de to smallere bygningsdele, 
kor og tårn, dog flugtede skibet ud imod den gamle 
gård, så der opstod en ubrudt facade. Kirken var i 
øvrigt med stræbepiller og trappetårn, og den del af 
skibet, der vendte væk fra gården, var opdelt i tre gavle, 
der hver var forsynet med tre blændingsindfattede vin-
duer. Det indre var overhvælvet. Her var der altså tale 
om en pastiche, der først og fremmest skulle signalere 
et formål. Da den endelige kirke blev opført, var der 
gået 20 år, og opfattelsen af, hvordan en kirke skulle se 
ud, var under markant forandring. 
 Povl Ernst Hoff og Bennet Windinge arbejdede med 
forkærlighed i en enkel funktionalisme med blik for 
såvel byggegrundens karakter som bygningens detaljer. 
Der var overvejelser om at lade kirkens hovedfacade 
stå i natursten, måske for at antyde en forbindelse til de 
middelalderlige kirker.5 Men i sidste ende blev Utters-
lev kirke gennemført moderne. Den er udformet med 
en betydelig hensyntagen til grundens form og hæld-
ning, den tidligere kirke er elegant gjort til en del af  
den nye, og der er sørget for alle detaljer, fra kirkerum-
mets blødstrøgne sten og lyse fuger til dets vindues-
karme og dørhåndtag. Den er bygget på et tidspunkt, 
hvor kirker udført i et moderne formsprog endnu var 
ret få i Danmark, og den skiller sig ud ved sin markante 
krop og sin kombination af det skarptskårne og det 
skulpturelle. 

med børneinstitutionerne. Koret belyses gennem 
det førnævnte bånd af vinduer over taget, mens 
konfirmandstuen har et langt, lodretsprosset vin-
due og præsteværelset et almindeligt rektangu-
lært. Sideskibets fladrundbuede vinduer er spros-
sede. Hovedportalen er af lakeret teak, portalen 
til kapellet gråmalet og de sidste døre blåmalede, 
mens samtlige vinduer er hvide. 
 Indre. I det rektangulære kirkerums indre så-
vel som i rummene for hver ende, dels våbenhus, 
dåbsventerum og toilet samt opgang til pulpitu-
ret, dels præsteværelse, konfirmandstue og kapel, 
står væggene i synlig mur; i blankmur i kirke-
rummet og hvidmalet i siderummene. Skiftet 
er det samme polske skifte som i det ydre, men 
væggene står i øvrigt usmykkede, om end med 
et betydeligt lysindfald ned over koret fra vindu-
erne i tagfladen. En kort sidemur i hele kirkens 
højde dækker indgangen fra præsteværelset til 
kirken, mens stræbemuren til sideskibet marke-
rer sig i kirken som en hvid trekant under loftet, 
lige før skibet glider over i koret. Kirkerummet 
måler 13×23 m, mens højden stiger fra 6 m til 
12 m fra indgangspartiet til koret. Forbindelsen 
mellem kirkerummet og sideskibet er sikret via 
en stor dobbeltport af lakeret teaktræ. Sideskibet 
er dog hævet over kirkerummet ved en trappe 
på tre trin. Gulvet er belagt med rektangulære 
granitfliser og korets gulv hævet fire trin over 
skibets. Loftet, der fremstår delt i to forskudte 
plan, består af et gitterværk med trælameller. Git-
terværket fortsætter nedover som afskærmning af 
pulpituret, der er placeret over kirkens indgangs-
parti som loft over våbenhuset og de tilstødende 
rum. Vinduernes skrå karme er af marmor.
 Sideskibets østre parti rummer toiletter og køk-
ken, og under dets tag er der udover det egentlige 
tagrum et opholdsrum. Under sideskibet er der 
endvidere en selvstændig kælder. Salen i denne 
fløj står med hvidkalkede vægge og bræddeloft 
med gråmalede tværbjælker, mens kunstige pul-
piturer i form af panelerede halvvægge hvilende 
på søjler med profilerede tværstivere langs lang-
siderne skjuler, at rummet skærer sig op i loftet.  
Sidefløjens gulve er lagt i beton og dækket med 
linoleum, om end i et baderum med klinker og i 
et værelse på første sal med planker. I våbenhu-
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terne Harald Lønborg-Jensen og Viggo Hardie-
Fischer om at levere tegningerne til en ny kirke, 
men også om at begynde arbejdet med at indrette 
en midlertidig kirkesal i hovedbygningen af en 
af områdets gamle bygninger, nemlig Utterslev-
gård, et grundmuret, skifertækt kompleks, som på 
dette tidspunkt stod fornyet efter en brand 1899.8 
Denne kirkesal, som sidenhen skulle ændres til 
en menighedssal, blev etableret ved, at hoved- og 
skillerummene i den ene del af bygningen blev 
fjernet, bjælkelaget løftet og et nyt tagværk etab-
leret. Gavlene fik kamtakker, og der blev brudt 
tre høje vinduer på korgavlen og opsat et klok-
keskjul. 1942 tilkom også et midlertidigt ligka-
pel, bygget af Lønborg-Jensen i en eksisterende 

Senere istandsættelser. En vandskade gav 1979 an-
ledning til drøftelser af, hvorvidt kamtakkerne 
på sidefløjen skulle fjernes, men de blev sammen 
med murværket to år senere sat i stand.6

 Opvarmning og belysning. Kirken opvarmes af et 
oprindeligt luftvarmeanlæg. Idet børneinstitutio-
nen blev opført først, er kirkens varmesystem dog 
koblet på institutionens. Kirken havde fra første 
færd indlagt el. Sideskibet fik 1966 neonbelys-
ning, anskaffet for et beløb skænket af en privat 
sogneboer til udsmykning af den nye kirke.7

En †midlertidig kirke (fig. 6), indrettet i stuehuset 
til en oprindelig gård, blev indviet 12. juni 1938. 
Kirkeudvalget bad eftersommeren 1937 arkitek-

Fig. 6. Projekt til indretning af en midlertidig kirke i den sydligste fløj af Utterslevgård. Opstalter, 
planer og snit. 1: 500. Tegning af V. Fischer og H. Lønborg-Jensen 1938. Københavns Kommunes Byg-
gesagsarkiv. – Proposal for the establishment of a temporary church in the southernmost wing of Utterslevgård. 
Elevations, plans and sections. 
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som på flere færdige tegninger med bl.a. varme-
mæssige og sanitære installationer og er afbildet på 
et maleri ophængt i den nuværende kirkes præste-
værelse.4 Maleriet, signeret »H.I.T. 1962«, viser flø-
jen set fra vest, med sprossevinduer på langsiderne 
og tre høje, rundbuede vinduer på gavlen; her var 
der endvidere til hver af siderne en tegldækket 
stræbepille og i gavlspidsen et klokkeophæng be-
stående af et halvtag på konsoller. Kirkens indre er 
ligeledes fastholdt på et maleri, nu ophængt i selve 
fløjen. Det er signeret »Th. Ulrichsen [19]42« og 
viser et rum med bræddeloft og -gulv, hvidkalkede 
vægge, søjlebårne pulpiturer langs begge langvæg-
ge og på korgavlen de tre høje, spidsbuede vinduer.

vognport, mens et nyt interimistisk kapel 16 år 
senere blev bygget af Hoff og Windinge i den si-
defløj, der blev brugt til konfirmander.9 Forud for 
opførelsen af den nye kirke blev det diskuteret, 
om den bygning, hvori den midlertidige kirke var 
indrettet, skulle rives ned eller restaureres, men 
det endte 1961 med, at kun gårdens anden beva-
rede fløj blev revet ned. Denne, der lå vinkelret 
på kirkefløjen, nogenlunde hvor den nuværende 
kirke støder sammen med børneinstitutionen, 
blev fortrinsvis brugt til børnehave og naturligt 
erstattet af den nybyggede børneinstitution.
 Den fløj, der blev indrettet til kirke, ses på så-
vel en skitse af Lønborg-Jensen og Hardie-Fischer 

Fig. 7. Ikke-realiseret forslag til en kirke på Utterslevgårds plads, hvor den ene fløj af gården indgår i et firlæn-
get anlæg over for kirken. 1: 500. Tegning ved V. Fischer og H. Lønborg-Jensen 1938. Københavns Kommunes 
Byggesagsarkiv. – Unrealised proposal for a church at the site of Utterslevgård, in which one wing of the house forms part 
of a four-winged structure opposite the church. 
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vævet tæppe, hvis lodrette baner i blå og dæmpe-
de rødlige nuancer brydes af diagonale og forne-
den af vandrette, mere tyngende linjer. Desuden 
korsede kors. Tæppet er vævet 1963 hos Kirsten 
& John Becker, Søllerød, efter karton af Barbro 
Nilsson. Signeret »BN«. Tilhører endnu Bellahøj-
Utterslev Menighedsråd, men udlånt til Luthersk 
Mission.
 *Alterkalk (jf. fig. 9), 1938, formentlig udført 
af P. Hjelmer, Brønshøj (jf. oblatæske og alter-
kande). Den enkle, 17 cm høje kalk har cirkulær 
fod og kort, cylindrisk skaftled over vulst. Stemp-
lerne tæller mestermærket »Hjelmer«, Køben-
havnsmærke 1938 og Johannes Siggaards guar-
dejnmærke.10 
 *Alterdisk (jf. fig. 9), 1713, udført af den køben-
havnske guldsmed Niels Johnsen til orlogsflåden 
og antageligt overladt til Utterslev af Kirkemini-
steriet. Disken, 15,5 cm i tværmål, har glat forsi-

INVENTAR

Oversigt. De større inventarstykker er alle udført 1963. 
Ældst blandt løsøret er en alterdisk fra 1713, mens 
det øvrige sølvtøj ligesom alterstager og dåbsudstyr 
blev anskaffet til den ældre †kirkesal o. 1938. Udover 
det inventar, der fulgte med ved salget af kirken til 
Luthersk Mission, låner de nye ejere inventarstykker 
af Bellahøj-Utterslev Menighedsråd. Andet løsøre er 
overført til Bellahøj Kirke.

Alterbordet (jf. fig. 8) fra 1963 er muret og helt 
beklædt med marmorplader. Forsiden har fem 
højrektangulære plader med markerede fuger. 
Bordpladen er svær og kraftigt fremspringende.
 Alterudsmykningen (jf. fig. 8) fra 1963 viser 
Kristus, kjortelklædt og med glorie, i en kors-
betegnende positur foran en strålekrans med 
korsformet gennembrydning. Som baggrund for 
dette forgyldte, plastiske arbejde hænger et stort 

Fig. 8. Kirkens indre set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Church interior looking south. 
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keformet fod. Stempel i bunden for kunstsmed F. 
W. Doberck & Søn, København.10 
 *Messehagler. 1) O. 1938, af rødt fløjl med guld-
kors og -kant, anskaffet fra Dansk Parament-
handel. 2) 1974,1 rød, med guldapplikation, der 
danner konturen i ryggens kors (i skæringen chi 
rho ledsaget af alpha og omega). 3-4) Nyere, i de 
liturgiske farver grøn og lilla. 5-6) 2004, i litur-
gisk hvid og grøn, vævet i silke og uld af Marie-
Louise Rosholm.10

 Alterskranken (jf. fig. 8), 1963, af lys eg, bredoval, 
med slanke, glatte messingbalustre.
 Altertæppe (jf. fig. 8), 1993, i blå og lilla nuancer 
med korsmotiv, udført af Stine Larsen (*1956).11

 Døbefont (jf. fig. 8), 1963, sekskantet, af cement 
med marmorbeklædning på siderne og messing 
foroven. Opstillet på gulvet i kirkens sydøsthjør-
ne.
 Dåbsfad, o. 1938, messing, tværmål 50,5 cm, 
med prikgraveret udsmykning og indskrift. I bun-
den et kors og tre duer med olivengrene, på fanen 
skriftstedet Fil. 1,6 med frakturlignende skrift. 
Overdraget til Luthersk Mission som løsøre.

de, mens bagsiden (fig. 10) foruden mestermærke 
(Bøje nr. 262) har graveret nummerering »N:12«, 
der viser at den er udført til orlogsflåden (jf. DK 
Ribe 2801, 3376 og DK Vejle 210). Her findes 
desuden en sekundært graveret indskrift fra 1719 
med skriveskrift: »Til Din og dit Huses ære/ Vi 
vor gafve vil frembære/ Herre dertil naadig See 
Gen. IV. 4.5. (1 Mos 4,5)/ Naar vi er angst og 
bange/ Lad os trøst og hielp erlange 1 Reg VIII. 
37.38.39. (1 Kong. 8,37-39)/ For Din Søns skyld 
lad det skee / Anni 1719 Mens Febr. (februar må-
ned år 1719)«.10

 *Oblatæske (jf. fig. 9), 1938, formentlig fra P. 
Hjelmer, Brønshøj (jf. alterkalk og -kande). Cy-
linderæsken, 12,5 cm i tværmål og 5 cm høj, bæ-
rer samme stempler som alterkalken.10

 *Alterkande (jf. fig. 9), 1933, formentlig udført 
af P. Hjelmer, Brønshøj (jf. alterkalk og oblatæ-
ske), 16,5 cm høj, enkelt udformet med håndtag 
af bakelit. Samme stempler som alterkalken, på 
nær det fem år ældre Københavnsmærke.10

 Syv *alterstager (jf. fig. 8), o. 1938, af messing, 
28 cm høje, med bastant balusterskaft og klok-

7*

Fig. 9. Disk, 1713 udført af Niels Johnsen, København, kalk, oblatæske og alterkande fra 1938, formentlig udført af 
P. Hjelmer, Brønshøj. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Paten, 1713, by Niels Johnsen, Copenhagen; chalice, wafer box and 
altar jug from 1938, probably by P. Hjelmer, Brønshøj.
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 Orgel (jf. fig. 5), 1963, oprindeligt med 15 stem-
mer, to manualer og pedal, bygget af I. Starup & 
Søn. Ombygget og udvidet til 19 stemmer 1988 
ved firmaet Jensen & Thomsen. Nuværende dis-
position: Hovedværk (rygpositiv): Principal 8', 
Rørfløjte 8', Oktav 4', Spidsfløjte 4', Kvint 22/3', 
Oktav 2', Mixtur III, Trompet 8'. Brystværk: Ge-
dakt 8', Rørfløjte 4', Fløjte 2', Oktav 1', Cornet 
II, Regal 8'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', Ge-
daktbas 8', Nathorn 4', Fagot 16'.12 Manualom-
fang; C-g³, pedalomfang: C-f¹. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlader. Opstillet vestligt på det meget lave 
orgelpulpitur med fremspringende hovedværk.
 Disposition 1963: Hovedværk (rygpositiv): Rør- 
fløjte 8', Principal 4', Gemshorn 2', Mixtur III. 

 Dåbskande, o. 1938, messing, 24,5 cm høj. Cy-
lindrisk korpus med davidsstjerner og på låget et 
ophøjet korslam. Overdraget til Luthersk Mis-
sion som løsøre.
 †Prædikestolen (jf. fig. 8) fra 1963 havde fem si-
der af svære, overlappende egeplanker, hvis svagt 
stigende højde kulminerede i det hjørne, der 
vendte imod menigheden. Var opstillet på gulvet 
i kirkens sydvesthjørne.
 Stoleværket (jf. fig. 5) af lys eg fra 1963 omfatter 
to rækker af 15 bænke, med enkle rektangulære 
gavle. Endvidere nyere, løse stole.
 Tre pengebøsser af messing, hhv. fra 1938 (med 
indskriften »Københavns Kirkefond«) og 1963 
(med reliefkors). 

Fig. 10. Bagside af disk, 1713 (jf. fig. 9), med stempel for Niels Johnsen, København og ind-
skrift 1719. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Back of paten, 1713 (cf. fig. 9), with stamp of Niels 
Johnsen, Copenhagen and inscription, 1719.
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ster). Korrektur ved Anne Frovin og Kristian Lumholdt 
(orgler). Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet december 2017.

Brystværk: Træged 8', Rørfløjte 4', Principal 2', 
Nasat 11/3', Scharff II, Regal 8'. Pedal: Subbas 16', 
Principal 8', Gedaktbas 8', Oktav 4', Quintatøn 
2'.13 
 †Orgel, 1945, bygget af Marcussen & Søn, med 
seks stemmer og anhangspedal. Disposition: Ge-
dakt 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Nasat 11/3', 
Scharf II, Ranket 16'; mekanisk traktur.14 Anskaf-
fet til den midlertidige †kirkesal; afhændet 1962.1

 Malerier, jf. s. 101.
Belysningen fra 1963 udgøres af 48 messingpend-
ler, hængende i taktvis større højde hen imod 
alteret.
 Klokke, 1962, støbt af John Taylor & Co, Eng-
land, tværmål 91,5 cm.15 Hænger i klokketårnet 
over kirkens nordøsthjørne (jf. fig. 1).

†Inventaret i den midlertidige †kirkesal var enkelt. 
†Alterudsmykningen var et kors opstillet på et 
retabellignende fodstykke bagest på †alterbordet, 
†prædikestolen havde højrektangulære fyldinger 
uden udsmykning eller bemaling, og †stolesta-
derne havde lave rektangulære gavle.16 

Fig. 11. Projekt til ombygning af den midlertidige kirke. Opstalter, planer og snit. 1: 500. 
Tegning af Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge 1955. Københavns Kommunes Bygge-
sagsarkiv. – Proposal for remodelling of the temporary church. Elevations, plans and sections. 
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12 Jakob K. Meile, »Truede orgler«, Orglet 2014 nr. 
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1 RAK. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 1949-88.
2 Utterslev Sogn 50 år, 26.
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Byg gesagsarkivet. Teknik- og miljøforvaltningen. Matr.
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Fig. 12. Situationsplan. 1: 1000. Kirken med projekteret, trefløjet børneinstitution tegnet 
ind til dels over den østligste fløj af den eksisterende, trelængede Utterslevgård. Tegnet af 
Freerk Oldenburger 2019 efter tegning af Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge 1955. 
Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – Sketch plan. The church with proposed three-winged 
childcare centre drawn in partly on top of the eastern wing of the existing three-winged Utterslevgård.
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cubic mass, raised high above the long low wings 
with the children’s institutions. The roof has a 
perceptible rise in the longitudinal direction of 
the church from its entrance area, but tilts a lit-
tle upward both at its beginning and its end; in 
addition it is interrupted by a band of vertical 
windows throughout the width of the building, 
where the nave merges with the chancel. This is 
marked by a higher-placed roof with the oppo-
site gradient to the rest. At the end of the chancel 
the rise stops abruptly, after which the building is 
terminated with a pent roof. The side aisle to the 
east, the first church on the site, is connected to 
the new church by a small pent-roofed building 
that runs off a buttress at the boundary between 
the nave and chancel of the new church. 
 The material for both wings is whitewashed 
bricks. On the new part they are laid in Flem-
ish bond over a black-tarred base which, running 
horizontally regardless of the slight upward gra-
dient of the site begins over again at the begin-
ning of the chancel area, thus reflecting the roof 
profile. In the side aisle the bricks are laid in cross 
bond with rounded arches above the windows.
 Apart from the fact that the name of the church 
is written in black capitals on the side towards 
Utterslevvej, the masonry is only interrupted by 
the doors and windows of the building. The portal, 
with a zinc lintel, has been given double width, 
as the double door is furnished on each side with 
a barred bay. The narrow, tapering bell tower is 
interrupted on each side by a tall opening, while 
on the long sides a crossbeam has been inlaid. On 
each of the long sides of the nave there are seven 
tall, narrow light-slits, which are repeated towards 
Utterslevvej in a louvre into the chapel. 
 The chancel is illuminated by the aforemen-
tioned band of windows above the roof, while 
the Confirmation classroom has a long, mul-
lioned window and the vestry has an ordinary 
rectangular one beside the door. The segmentally 
arched windows of the side aisle are mullioned. 

Utterslev Church in the northwestern district of 
Copenhagen was built in the years 1962-1964 
by the architects Povl Ernst Hoff and Bennet 
Windinge. It replaced a temporary church hall 
from 1938, furnished in the main building of 
the farming estate Utterslevgård. The church re-
placed the western side wing of the farm and at 
the same time formed part of a complex with 
a kindergarten and a youth centre which the 
same architects had built to replace a dilapidat-
ed eastern wing of the farm. The main building 
was then furnished as congregational localities. 
The church was decommissioned as a Church of 
Denmark church in 2013 and sold to one of the 
Lutheran Mission Society’s free congregations, 
which continues its functions under the name 
‘Nordvestkirken’ (the North West Church).

Building. The church was built immediately south 
of the village pond of the old Utterslev village. 
Along with a three-wing complex furnished for 
children’s institutions that was originally con-
nected with the church, it occupies an area de-
marcated by the roads Utterslevvej, Nordstien, 
Sokkelundsvej and Rentemestervej. The main 
wing of the church occupies a regular rectangle, 
to which a rather wider part has been added to 
the south west, to accommodate the inclusion of 
the temporary church as a side aisle. Similarly, east 
of the main entrance an extra area has been added 
which, inasmuch as it fills out the space between 
the church and the longest of the three wings 
which houses the children’s institutions, has been 
built together with the latter as part of the same 
complex. Since both buildings have been built 
flush with the sides of the slightly tapering site 
area, they have come to meet at an obtuse angle 
and the transitional area has thus taken on a trap-
ezoid form. The three parts of the building are 
gathered under a common roof which with its 
varying pitches disguises the irregularities of the 
plan and makes the church appear as one large 
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away from the farm, was divided up with three 
gables, each with three recessed windows. The in-
terior was to be vaulted. This was thus a matter of 
a pastiche that would first and foremost signal a 
purpose. When the final church was built, twenty 
years had passed and the view of how a church 
should look was undergoing radical changes. 
 Povl Ernst Hoff and Bennet Windinge worked 
with a preference for a simple functionalism, with 
an eye for both the character of the site and the 
details of the building. Leaving the main facade 
of the church in natural stone was considered, 
perhaps in order to suggest a connection with 
the medieval churches. But in the end Utterslev 
Church became consistently modern. It was de-
signed with substantial allowances for the form 
and gradient of the site; the earlier church was el-
egantly built together with the new part and care 
was given to all the details, from the sand-faced 
brick and light-coloured joints of the church in-
terior to its window frames and door handles. It 
was built at a time when churches of a mod-
ern design were still very few in Denmark, and 
it stands out with its distinctive body mass and its 
combination of the clear-cut and the sculptural.

Furnishings. The larger items of furnishing were 
all made in 1963. Oldest among the movables is 
an altar paten from 1713, while the other plate 
such as altar candlesticks and baptismal equip-
ment was procured for the older †church hall 
around 1938. Some fixed and movable furnish-
ings accompanied the sale of the building to the 
Lutheran Mission, which however also borrows 
some furnishings from the Bellahøj-Utterslev 
Parish Council, while most of the movable items 
were transferred to Bellahøj Church. The mason-
ry Communion table (cf. fig. 8) is clad in marble. 
The same applies to the hexagonal font. The al-
tar decoration (cf. fig. 8) is a sculptural work that 
shows Christ in a cross-like posture in front of a 
halo with cruciform openwork. As a background 
for this hangs a large tapestry woven by Kirsten 
& John Becker, Søllerød, after a design by Barbro 
Nilsson. Worth singling out among the movables 
is an *altar paten (cf. fig. 9) made in 1713 by the 
Copenhagen goldsmith Niels Johnsen.

 In the rectangular church interior the walls are 
in plain brick. A short side wall rising the whole 
height of the church covers the entrance from 
the vestry to the church, while the buttressed wall 
of the side aisle is marked inside the church as a 
white triangle beneath the ceiling just before the 
nave merges with the chancel. The church interi-
or measures 13 x 23 metres, while its height rises 
from six to twelve metres from the entrance ar-
ea towards the chancel. The connection between 
the church interior and the side aisle is ensured 
by a large double gate of painted teak. The side 
aisle, however, rises above the church interior via 
stairs with three steps. The floor is laid with rec-
tangular granite slabs and the floor of the chancel 
rises four steps above that of the nave. The ceil-
ing, which has two levels, consists of latticework 
with wooden slats. The latticework continues 
downward as screening of the gallery, which is 
placed above the entrance area of the church as 
a ceiling over the porch and the adjacent spaces. 
The angled frames of the windows are in mar-
ble. The roofing above the new part consists of a 
truss, while above the side wing there is a con-
struction from 1938 consisting of numbered pine 
beams and built up with a crown plate, although 
with cross-braces, each of which is reinforced by 
two crossbeams projecting from the bottom part 
of the king posts and rising up to the laths. An 
underroof is of boards. The roof cladding above the 
new part consists of roofing felt, while the old 
part is roofed with red tiles. 
 The architects Harald Lønborg-Jensen and Vig-
go Hardie-Fischer, who received the first commis-
sion for the building of the church, linked it with 
the three-winged farm, one wing of which was 
furnished as a temporary church hall. It was thus 
the idea that the new church was to form a fourth 
wing, resulting in the formation of a courtyard 
space that was to be converted into a cloister-like 
court. The church itself was to be in a tradition-
al design with chancel and apse, nave and tower. 
Of the two narrower parts of the building, chan-
cel and tower, however, the nave was to line up 
with the old farm so that an uninterrupted facade 
would arise. The rest of the church, with buttresses 
and stairwell and the part of the nave that turned 
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