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Kirkens grundlæggelse og historie. Med sin beliggenhed 
i Kongens Enghave hører Sjælør Kirke til den del af 
Valbydistriktet, der 1901 blev overført fra Hvidovre 
Sogn (Københavns Amt) til Staden København, men 
i forhold til andre dele af de indlemmede distrikter 
kom byudviklingen først meget sent i gang her. Ved 
den store konkurrence om byplanlægningen i de ind-
lemmede distrikter 1908 blev der foreslået en parkallé, 
der udgik fra Søndermarken, og som ledte frem til 
en projekteret kystvej langs Kalveboderne. Denne idé 
blev fastholdt frem til omkring 1950, men blev da 
erstattet af planer for indføring af Køge Bugt-motor-
vejen.

Sjælør Kirke blev indviet 1948 i en midlertidig træ-
barak, der indrettedes efter tegninger af arkitekterne 
Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe. Den blev 1952 
afløst af en grundmuret kirkebygning, opført af Holger 
Jensen. Ved om- og tilbygninger 1973-75 udvide-
des kirken, og der indrettedes en menighedssal i til-
knytning til kirkerummet. 1981-82 føjedes egentlige 
menighedslokaler til, ligesom der opførtes en præste-
bolig syd for kirken. Som en del af kirkekomplekset 
hører også et fritidshjem, taget i brug 1962. Kirken 
blev lukket 2009 ved kgl. resolution af 15. apr. med 
virkning fra 26. apr. samme år, delvist ombygget og 
anvendes nu som byspejdercenter.

SJÆLØR KIRKE
KØBENHAVN BY

Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church seen from the east.
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heraf foreslog Holger Jensen at placere den endelige 
kirkebygning på en grund på hjørnet af Glucksvej og 
Verdisvej, altså trukket noget tilbage fra boulevarden 
med et lille anlæg foran. Den senere pergola foran 
kirken er en reminiscens heraf.
 I kirkelig henseende blev den københavnske del 
af Hvidovre Sogn, der var blevet indlemmet 1901, 
udskilt året efter, da Jesuskirken fungerede som sog-
nekirke (Valby Sogn). Derfra udskiltes Sydhavn Sogn 
1922 med kirkelig betjening i Frederiksholm Kirke i 
P. Knudsens Gade. Ved kgl. resolution af 6. sept. 1948 
deltes Frederiksholm Sogn i to distrikter med den 
senere Sjælør Kirke som distriktskirke. Allerede året 
efter oprettedes Sjælør Sogn (kgl. resolution af 19. aug. 
1949) med virkning fra 1. sept. samme år.

 Udviklingen gik imidlertid langsomt. Først 1937 
begyndte anlægget af den mellemste del af parkal-
léen. Langs alléen og i de tilstødende gader opførtes 
en række beboelsesejendomme i to-tre etager, men 
Anden Verdenskrig og de følgende års materialeman-
gel hindrede en videre udbygning mod syd. Endnu da 
Holger Jensens kirke var under opførelse 1951-52, ses 
skitseprojekter til en fortsættelse af denne karakteristi-
ske blokbebyggelse. Kirken var således tænkt at ligge 
centralt og markant ud til en større trafikåre. På trods 

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

Fig. 3. Plan, snit og opstalter. 1:500. Tegning af Holger Jensen 1951. Køben-
havns Kommunes Byggesagsarkiv. – Plan, section and elevations.
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resolution af 19. aug. samme år. Indtil da omtaltes den 
som ‘Kirken på Wagnersvej’.
 Som et led i ønskerne om at forbedre økonomien 
i Københavns Stift besluttedes det 2005 at sammen-
lægge sognet med Frederiksholms Sogn, og ved kgl. 
resolution af 15. apr. 2009 besluttedes det at nedlægge 
kirken efter gudstjenesten 26. apr. 2009. Menighedsrå-
det havde allerede da solgt kirken til KFUM-spejderne 
for 15 mio. kr., og siden har kirkekomplekset efter en 
mindre ombygning ved arkitektfirmaet CUBUS fun-
geret som center for spejderbevægelsen under navnet 
‘Spejdercenter CPH’.

 Den første midlertidige kirke, ‘Barakkirken’, blev op -
ført af Kirkefondet, der organiserede en husstandsind-
samling i lokalområdet (1945-48) og sikrede, at Ung-
dommens Kirkesag på Landet (1946) indsamlede midler 
til indretningen af barakken. I de første år organiseredes 
nye indsamlinger for at finansiere den færdige kirke.
 Sjælør Kirke er opkaldt efter sin beliggenhed ved 
boulevarden, der 1936 fik sit navn efter en lokalitet, 
der optræder på et kort over området fra ca. 1720 på 
Det Kongelige Bibliotek (Sjælør = Sæløre, dvs. pynt 
med sælbestand). Navnet ‘Sjælør Kirke’ blev besluttet 
i Kirkekomitéen 1949 og endeligt bekræftet i den kgl. 

Fig. 4a. Forslag til kirkebyggeri. Farvelagte tegninger af Holger Jensen 1950. Rigsar-
kivet. – Suggestion for church building.
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blev en parcel af kirkens grund 1958 udskilt til 
Sjælør Fritidshjem, som også blev projekteret af 
Holger Jensen og indledt opført med grundstens-
nedlæggelsen 22. okt. 1961. Dette byggeri, et ‘fri-
tidshjem – ungdomshus – gamlehjem’ blev, ikke 
helt i overensstemmelse med den etapeopdeling, 
som Holger Jensen oprindeligt havde foreslået, 
opfattet som en anden etape af kirkebyggeriet, 
mens en udvidelse af selve kirken med blandt an-
det et klokketårn blev betragtet som en tredje.2 
1979 overtog kommunen den have øst og syd for 
kirken, der oprindeligt havde hørt under land-
stedet Lisesminde, senere åndssvageasylet Karens-
minde, og Københavns Borgerrepræsentation 
godkendte et salg af en del af grunden til brug for 
en præstebolig for Sjælør Kirke.3 Kirken var fra 
første færd omgivet af grønne områder, der i takt 
med kompleksets udvidelse blev forvandlet til 
mere eller mindre lukkede atriumgårde (jf. fig. 9). 
Forgården, med en overdækket pergola ud imod 
Sjælør Boulevard, er belagt med herregårdssten, 
mens de øvrige gårdområder har terrasser og sti-
er af samme type sten samt i øvrigt græsplæner, 
bede og forskellige træer, hvoraf flere eksotiske 
som et par plataner og en figen. Foråret 1956 blev 

BYGNING

Kirken, der er indviet 14. sept. 1952, er opført af arki-
tekt Holger Jensen.1 Byggeriet, der blev indledt med 
en grundstensnedlæggelse 16. marts 1952, foregik i 
etaper, men modsat de fleste nyere københavnske kir-
kebyggerier ikke med menighedslokalerne, men med 
selve kirkerummet som det første trin, idet en oprin-
delig flygtningebarak, der havde tjent som midlertidig 
kirke gennem fire år, overgik til at blive brugt som en 
midlertidig menighedssal.

Beliggenhed. Bygningen er opført i det køben-
havnske Sydhavnskvarter midt i det såkaldte Mu-
sikkvarter, som domineres af etageejendomme 
opført i stokke med grønne omgivelser i tiden op 
imod og omkring 1950. Grunden på hjørnet af 
Wagnersvej og Rubinsteinsvej blev dog overve-
jet skiftet ud med et areal placeret ved Verdisvej. 
Kirkens orientering er omtrent solret, idet alter-
partiet dog er placeret mod vest. Blandt de funk-
tioner, som knytter sig til kirken, er forskellige 
faciliteter for børn og unge. De havde umiddel-
bart efter den endelige kirkes opførelse fortsat til 
huse i det midlertidige kirkekompleks, men efter 
en del overvejelser om deres fremtidige karakter 

Fig. 4b. Forslag til kirkebyggeri. 1:500. Farvelagte tegninger af Holger Jensen 1950. Rigs-
arkivet. – Suggestion for church building.
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bundet med kirkekomplekset ved en bred gang. 
Hele komplekset er muret op i gule tegl lagt i 
krydsskifte, og har hvidmalede vindskeder og 
tjæret træ på gavlene samt under tagskægget, hvor 
der ikke er vinduer. Kirkerummet, hvortil der er 
adgang fra forpladsen via en dør af lodretstillede 
mahogniplanker og gennem den del af østfløjen, 
der udgør et våbenhus/forrum, er udvendig mar-
keret med et sadeltag, der løfter sig i fire etagers 
højde, mens sidefløjene er holdt i én etage og 
forsynet med et skråtag med kun fem procents 
hældning. Ingen af kirkens to gavlpartier er ud-
murede; det vestlige (fig. 5) er udfyldt med tjæret 
træ prydet med et stort, latinsk kors i en rek-
tangulær ramme dannet af hvidmalede lister over 
en tredelt sokkel af samme type lister, mens det 
østlige (fig. 1), der som alle kirkens øvrige døre og 
vinduer har hvidmalet ramme, rummer et stort, 
lodretsprosset vindue med den samme rektangel-

der på grunden opsat en flagstang. Et midlerti-
digt †redskabsskur tjente til opbevaring indtil fær-
diggørelsen af fritidshjemmet, der blev forsynet 
med en kælder, som også kirken kunne bruge. Et 
redskabsskur af lodretstillede, brunmalede brædder 
er dog sidenhen føjet til syd for menighedssalen. 
Den første, midlertidige †trækirke på stedet blev 
omgivet med et almindeligt trådhegn, mens den 
endelige bygning blev afgrænset fra vejen ved en 
bøgehæk.4 
 Kirkekomplekset består af et kirkerum med 
kvadratisk grundplan, mod nord, syd og øst ind-
kapslet af fløje med våbenhus, dåbs-, menigheds- 
og konfirmandrum, toiletter og kontorer. Nord- 
og østfløjen løber som smalle bånd uden på kir-
kerummet, om end med to udløbere mod øst til 
afgrænsning af kirkens forplads, mens der mod 
syd er tilføjet en menighedssal i direkte forlæn-
gelse af kirkerummet samt en præstebolig, for-

Fig. 5. Kirken set fra vest. Foto Willy Hansen 1952. KB. – The church seen from the west.
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forgård en bane af højrektangulære vinduer ind-
sat i bræddebeklædningen under taget, og i den 
søndre er de rektangulære vinduer herunder ind-
sat i nicher i hele murens højde og nederst ud-
fyldt med hvidmalede felter.
 Indre. I det enkle, rektangulære kirkerum (fig. 
6) står væggene i blank mur, om end med store 
partier enten i hvidpudset cement eller dækket 
af hvidmalet masonit. De store skrå tagflader, der 
ved kraftige trægitterdrager beklædt med hvid-
malet masonit og hvilende på piller af gule tegl, 

markering som på vestgavlen. Kirkerummet får 
herudover lys fra en vinduesvæg med en glasdør 
ud til gården mellem menighedsalen mod syd og 
muren samt plankeværket ind til fritidshjemmet 
mod nord. I hhv. våbenhuset og gangen til den 
oprindelige præstebolig er væggene af glas, og 
de tilstødende bygninger med hjælpefunktioner 
er umiddelbart under tagskægget forsynet med 
fortløbende bånd af lave vinduer, suppleret med 
rektangulære dobbeltglasvinduer. I de to udlø-
berfløje mod øst er der dog ind imod kirkens 

Fig. 6. Det tidligere kirkerum set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Former 
church interior looking west.
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kerummet, menighedssalen og gangarealerne 
mod nord, øst og syd er gulvet lagt med gule, 
hårdtbrændte tegl på fladen, mens toiletterne og 
kapellet har klinkegulv. Under kirkens opførelse 
blev det maj 1952 oplyst, at der efter Holger Jen-
sens forslag ikke skulle lægges bøgeparket, men 
det billige tyske produkt alinol i kirkens ‘side-
skibe’, vel de oprindelige gangarealer uden om 

er opdelt i hver tre sektioner beklædt med ma-
hognibrædder. Et orgelpulpitur er markeret ved 
en forhøjning mod nord, mens der mod syd er to 
store, hvidmalede fløjdøre ind imod den tilstø-
dende menighedssal samt det ovennævnte store 
vindue med glasdør. Lokalerne rundt om selve 
kirkerummet står med vægge, der overvejende er 
i blank mur og har hvidtede lofter. I både kir-

Fig. 7. Holger Jensen var fra første færd indstillet på, at den nye Sjælør kirke skulle 
bygges i etaper. Etapernes indhold ændrede dog karakter undervejs i byggeriet. Uda-
teret perspektivskitse af Holger Jensen. Kongens Enghaves Lokalhistoriske Arkiv. – 
Holger Jensen knew from the outset that the new Sjælør Church was to be built in stages. These 
stages, however, altered in character during the course of the church’s construction. Undated 
perspective sketch by Holger Jensen.
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fritidshjemmets grund; denne kælder er kun til-
gængelig via en udvendig betontrappe. 
 Kirkens tagværker er lagt med spær og batts 
dækket med tagplader. Tagbeklædningen består af 
diagonaleternit over kirkerummet og tagpap over 
kompleksets øvrige dele i overensstemmelse med 
en tidligt truffet beslutning om, at der udmærket 
kunne gøres forskel på kirke og sidebygninger.6

selve kirkerummet. Få måneder senere blev det 
besluttet at lægge askeparket.2 Da kirken af øko-
nomiske årsager blev opført uden en egentlig 
kælder, måtte der ved dens opførelse søges om 
dispensation for kravet om, at den nye bygning 
skulle forsynes med et sikringsrum.5 En lille fyr- 
og vaskekælder er lagt mod nordvest, hvor to 
små rum tilhørende kirken er forskudt ind over 

Fig. 8. Sjælør Kirke var et pionerværk i det danske kirkebyggeris historie, og talrige 
skitser viser arkitekten, Holger Jensens, arbejde med dens udformning. Delvis farve-
lagt tegning fra 1950. Kongens Enghaves Lokalhistoriske Arkiv. – Sjælør Church was 
a pioneering work in the history of Danish church building, and numerous sketches show the 
work upon its design by the architect, Holger Jensen.
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i opfattelsen af et kirkebyggeri gjorde Sjælør Kirke til 
en milepæl i den danske arkitektur.7 I sin samtid vakte 
den dog både begejstring og forargelse. Hvor en kirke 
traditionelt skulle løfte sig over de almindelige bygnin-
ger, er Sjælør Kirke konstrueret, så den danner et selv-
stændigt bymiljø, hvor den sakrale del løfter sig som et 
telt over de tilstødende, ydmygt lave fløje. Med brugen 
af det mægtige sadeltag over gavle, der ikke var udmu-
rede, fik Holger Jensen samtidig skabt en prisbillig, 
fuldt fungerende kontrast til områdets øvrige bygnin-
ger og understreget, at et gudshus ikke nødvendigvis 
skulle være større og mere kostbart end de menne-
skelige huse, men først og fremmest noget andet. Selv 
om kirken meget hurtigt opnåede byggetilladelse på 
grund af de lave omkostninger og dens funktionali-
tet, hæftede kritikerne sig mindre ved den nye kirkes 
moderne formsprog end ved dens størrelse, som lige-
frem blev opfattet som blasfemisk: En lille kirke kunne, 
hed det sig, gøre Gud lille.8 Foråret 1953 tildelte For-
eningen til Hovedstadens Forskønnelse Kirkefondet sit 
diplom for opførelsen af Sjælør Kirke. 

Arkitekturhistoriske forudsætninger og betydning. Sjælør 
Kirke var Holger Jensens første kirkebygning og en 
direkte følge af, at han i forbindelse med en regi-
streringsopgave for Kirkefondet 1940 havde ment at 
kunne bygge en kirke billigere, end det hidtil var sket. 
Han udførte hovedparten af tegningerne til kirken 
og hørte om den opnåede byggetilladelse, mens han 
efter et studieophold i Massachusetts var fortsat rundt 
i USA. I Chicago havde han mødt Ludwig Mies van 
der Rohe og set hans netop fuldførte, lille kubiske 
kapel til Illinois Institute of Technology, en bygning, 
som ifølge Holger Jensen var indbegrebet af Mies van 
der Rohes diktum ‘less is more’. En anden arkitekt, 
som han havde truffet på denne tur, var Frank Lloyd 
Wright, der var blevet hans læremester, når det gjaldt 
bygningernes tilpasning til den omgivende natur, og 
med et supplement af tanker fra Alvar Aalto og Pietro 
Belluschi var Holger Jensen fra første færd sat i stand til 
at bygge en kirke, der ikke besvarede det traditionelle 
spørgsmål om, hvordan sådan én skulle se ud, men det 
mere fremsynede: Hvad er en kirke? Denne drejning 

Fig. 9. Isometrisk situationsplan efter fuldførelsen af byggeriets 2. etape. 1:500. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 
efter tegning af Lars Jensen og Holger Jensen 1975. Kirkefondets Arkiv. – Isometric sketch plan after the completion of 
the second stage of the building work.
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som menighedssal og barakkerne blive stående, indtil 
kirken havde fået tilbygget lokaler til møder og under-
visning, og der på den hidtidige legeplads/frigrund 
vest for kirken var opført et permanent fritidshjem. Så 
kunne barakkerne rives ned, og den plads, hvorpå de 
havde stået, bruges som ny legeplads/frigrund. Syd for 
kirken kunne efterfølgende tilføjes først et modul med 
en præstebolig og derpå et modul med et ungdoms-
hus med scene, café, hobby- og værkstedsrum osv. På 
den opmåling af kirkens grund, som blev udarbejdet 
af Stadsingeniørens Direktorat 1952, er der dog også 
skitseret en udvidelse øst for kirken. Allerede de tidlig-
ste tegninger er præget af tanken om et åbent byggeri 
med indlagte gårde og friarealer, men selve kirken var 
tiltænkt en mere traditionel udformning og orien-
tering end den endelige, idet den var tegnet med et 
rektangulært skib og et noget smallere kor og placeret, 
så koret lå imod Sjælør Boulevard mod øst. Et senere 
forslag, dateret januar 1956, viser kirken sat i direkte 
forbindelse med et stærkt udvidet ungdomshus, der i 
denne udgave også har en særskilt bestyrerbolig; til-
syneladende i stedet for den påtænkte præstebolig.10 
Da kirkekomplekset endelig stod færdigt, var det dog 
uden ungdomshus, men med tilbygget præstebolig, 
drejet 90 grader i forhold til den oprindeligt projek-
terede bygning, så den kom til at ligge med langsiden 
mod kirken. 

 Projektet blev dog rettet noget til undervejs. 15. 
sept. 1949 drøftede kirkekomitéen muligheden for 
at foretage ændringer i Holger Jensens kirkebygning, 
og 19. maj året efter fremviste arkitekten sit sidste 
projekt, som blev modtaget med velvilje. Et halvt år 
efter, 3. nov., kunne han fremlægge et endeligt forslag, 
og det blev enstemmigt godkendt og fremvist på et 
bispemøde i forlængelse af nytårskuren 1951 som et 
eksempel på en ny, prisbillig bykirke, indrettet, så den 
gradvist kunne udvides med flere funktioner, bl.a. en 
menighedssal, som kunne sættes i forbindelse med kir-
kerummet. Den mest markante forskel på dette projekt 
og den endelige kirke var, at bispekollegiet fik præsen-
teret en bygning i mørkerøde sten med mørke, tilbage-
trukne fuger.9 Myndighedsgodkendelsen det følgende 
år forløb også uden større problemer, idet den kgl. byg-
ningsinspektør Kaj Gottlob mente, at kirken kunne få 
en mere fordelagtig placering på en anden grund syd 
for den udvalgte. Kirkekomitéen accepterede at bruge 
denne grund, men af byplanmæssige årsager blev den 
påtænkte flytning aldrig effektueret.2

 Udviklingen af kirkens udformning kan følges via 
de bevarede tegninger. Holger Jensen gik fra starten 
ud fra et dominosystem, så kirken kunne bygges ud 
imod Wagnersvej, nordøst for de vinkelstillede barak-
ker, der tjente til midlertidig kirke samt fritidshjem (jf. 
fig. 17). Den midlertidige kirke kunne herefter bruges 

Fig. 10. Plan efter fuldførelsen af byggeriets 2. etape med bl.a. 
en konfirmandsal. 1:500. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 
efter tegning af Lars Jensen og Holger Jensen 1975. Kirkefon-
dets Arkiv. – Plan after the completion of the second stage of the 
building work, including a schoolroom for candidates for confirmation.
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havde brugt mindre gode materialer, til at be-
sørge skaderne udbedret.11 1965 blev der ned-
sat en byggekomité til at varetage opførelsen af 
den tredje etape af kirkebyggeriet, dvs. en me-
nighedssal til en mulig udvidelse af kirkerummet, 
foruden konfirmandstuer, kontorer og et kapel. 
Men arbejdet blev først endeligt fuldført 1983 
efter langvarige forhandlinger om anskaffelserne 
af de nødvendige grundarealer i forhold til kom-
munens planer, vejføringer osv. Menighedssalen 
blev på 90 m2 og præsteboligen på 197 m2; den 
sidste blev dog efter få års brug omdannet til kon-
torer.12 I stedet for et påtænkt regulært tårn blev 
der i den nyanlagte forgård med pergola opsat et 
slankt og enkelt muret klokketårn.13 Afslutningsvis 
blev der syd for kirken opført en præstebolig. En 
til- og ombygning ledet af Holger Jensens søn, 
arkitekt Lars Jensen, 1978, omfattede en flytning 
af kirkens hovedindgang fra Wagnersvej til Sjælør 
Boulevard og en række deraf følgende ændrin-
ger af nordfløjen. Kirkebygningen blev isoleret, 
ligesom der blev indsat termoruder i dens gavl.12

 Opvarmning og belysning. Kirken havde oprin-
deligt oliefyr, men fik 1985 fjernvarme.14

Fig. 12. Plan efter fuldførelsen af byggeriets 3. etape med bl.a. 
en menighedssal. 1:500. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 
efter tegning af Lars Jensen og Holger Jensen 1979, med revi-
sioner 1983. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – Plan 
after the completion of the third stage of the building work, including 
a church hall.

Fig. 11. Situationsplan med forslag til 2. og 3. etape 
af det samlede byggeri. 2. etape skulle blandt andet 
omfatte et ligkapel og en konfirmandstue, 3. etape 
en menighedssal. 1:1000. Tegning af Lars Jensen og 
Holger Jensen 1977. Københavns Kommunes Bygge-
sagsarkiv. – Plan. Proposal for the second and third stages 
of the overall building work. The second stage would include 
a chapel and schoolroom for candidates for confirmation, the 
third stage a church hall.

Senere istandsættelser og ændringer. Allerede maj 
1956 var store dele af kirkekomplekset repara-
tionstrængende, og arkitekten blev anmodet om 
at få de håndværkere, der ved kirkens opførelse 
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nes herimod, var der også mulighed for at skaffe 
plads til næsten dobbelt så mange kirkegængere 
ved spidsbelastninger.15 Efter stenkirkens indviel-
se blev vinkelbygningen fortsat anvendt som me-
nighedshus samt til børne- og ungdomsarbejde. 
Efter færdiggørelsen af Sjælør Fritidshjem 1962 
blev den del, der var indrettet til børneinstitution, 
overladt til Sydvestkvarterets Fritidshjem.

En †trækirke indrettet i en flygtningebarak fra be-
sættelsestiden var sammen med en barak indret-
tet til fritidshjem opstillet på den grund, hvor den 
endelige kirke skulle opføres, men med adressen 
Rubinsteinsvej 47; den blev indviet 12. sept. 
1948. Den vinkelformede, sadeltagsdækkede byg-
ning (fig. 13) blev indrettet af arkitekterne Arthur 
Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe med fritidshjem 
i den barak, der lå ud imod Rubinsteinsvej, og 
som havde en dør flankeret af et bredere og et 
smallere vindue i gavlen, ni vinduer og en dør 
på den frie langside og syv vinduer på den side, 
der stødte op til fløjen med kirken. Denne havde 
på den ene langside en dør og tre vinduer og 
på den anden fire vinduer, mens gavlen var uden 
gennembrydninger. En halvtagsbygning prydet 
med et trækors tjente som vindfang. Vinduerne 
havde krydssprosser. Kirkerummet havde fladt 
træloft og et korparti, der takket være et depot-
rum til hver side var gjort smallere end skibet. 
Partiet kunne skjules med skydedøre og rummet 
bruges til andre formål end de rent kirkelige. Idet 
kirken havde samme bredde som den tilstødende 
børnestue i fritidshjemsbarakken og kunne åb-

Fig. 13. Opstalter, plan, snit og beliggenhed af den midlertidige kirke, indrettet 1948 i en 
tidligere flygtningebarak. 1:500. Tegning af Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe 1947. 
Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – Elevations, plan, sections and location of the temporary 
church, adapted from a previous barracks housing refugees, 1948.

Fig. 14. Den midlertidige †barakkirkes indre. Foto o. 
1950. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – Inte-
rior of the temporary †barracks church.
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udført hos firmaet Clara Wæver efter tegning af 
Holger Jensen.20

 †Alterudsmykningen fra 1952 var et stort, for-
gyldt trækors ophængt på vestvæggen (jf. fig. 16).
 †Altersæt, anskaffet 1963 fra Dansk Parament-
handel.4 Et †sygesæt anskaffedes antageligt o. 
1967.4 †Oblatæske, cylindrisk. †Alterkande, an-
skaffet 1949 fra Dansk Paramenthandel.21

 †Alterstager, 1952, af messing, tegnet af Holger 
Jensen og leveret af L. Ziirsen Kirstensen.2 To 
†syvstager anskaffedes 1965, men gik ud af brug 
få år senere.4

 †Messehagler. 1) 1955, udført i silke med guld-
broderi af A. Bønnelycke for Selskabet for Kir-
kelig Kunst efter tegning af Edvard Jensen (Hol-
ger Jensens bror).22 2) 1972, anskaffedes en grøn 
messehagel fra Kirsten og John Becker, Søllerød.4 
3-5) 1991-93, i liturgiske farver: rød (1991), hvid 
(1992) og grøn (1993), udført af Anne Morten-
sen og Bitten Orm Hansen.4 
 †Alterskranker. 1) (Jf. fig. 16), 1952, af træ, op-
stillet med tre retvinklede sider med åbning midt 
for alterbordet.20 2) 1983,21 rundbuet, af stål med 
håndliste af træ.
 †Døbefont (jf. fig. 16), 1952, en egetræsskål på 
en muret trefod af blanke gule teglsten i normal-
format. Sidstnævnte blev 198321 erstattet af en 
kubisk fod i samme materiale, to sten bred og ni 
skifter høj, øverst rulleskifte. Stod syd for alteret.23

 †Dåbsfadet fik 1988 påsat et kors i bunden.4 En 
ny †dåbskande anskaffedes samme år.4

 †Prædikestol (fig. 15), 1952, af egetræ,2 med 
kvadratisk grundplan og tre sider, hvis ramme-
værk udfyldtes af lodrette brædder; på fire lave 
ben, flytbar.
 †Stoleværket udgjordes fra 195220 af bænke, hvis 
udførelse kunne ligne sammenstillede løse stole. 
 †Løse stole blev formentlig anskaffet o. 1965 fra 
FDB4 og udskiftet 1983.19

 *Orgel, 1955, bygget af Th. Frobenius & Co., 
Kongens Lyngby og Horsens, oprindeligt med 
seks stemmer, ét manual og pedal, ombygget og 
udvidet 1986 af Th. Frobenius & Sønner til 13 
stemmer og fire transmissioner, to manualer og 
pedal.24 
 Oprindelig disposition (1955): Manual: Ge-
dakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Scharf 

INVENTAR

Kirkens inventar var tegnet af Holger Jensen, der også 
her trak på erfaringer fra opholdet i USA. 1951 med-
delte han således fra Los Angeles, at han under sin rejse 
i landet var blevet inspireret til at ændre sit tidligere 
forslag til kirkens interiør.10 Blandt hans inspirations-
kilder (jf. s. 118)16 synes kirkens inventar at have mest til 
fælles med Mies van der Rohes og ikke mindst Pietro 
Belluschis kirkeinventar.17 Valget af den gule teglsten 
som materiale for alterbord og døbefont er dog også i 
overensstemmelse med de forudgående årtiers tenden-
ser i dansk kirkebyggeri, jf. f.eks. Kaare Klints prædike-
stol til Betlehemskirken i København.
 Ved afindvielsen 2009 blev kirkens løsøre båret ud af 
biskop og præster.18

†Alterbord (jf. fig. 16), 1952, ombygget 1983,19 
muret i løberskifte af blanke gule teglsten i nor-
malformat, fire skifter bredt, og 11 skifter højt; 
øverst rulleskifte. Bordpladen var oprindeligt af 
sandsten,2 fra 1983 af lyst træ. †Antependium, 1952, 

Fig. 15. †Prædikestol 1952, tegnet af Holger Jensen 
(s. 122). Foto Ib Rasmussen 2006. – †Pulpit, 1952, 
designed by Holger Jensen.
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Fig. 16. Kirkerummet set mod sydvest. Foto Thorvald Andrésen o. 1952. KB. – Church interior looking south west.
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Arkivalier. Rigsarkivet København  (RAK). Menig-
hedsrådsarkivet. Diverse dokumenter fra Kirkekomi-
téen 1947-68 (Menighedsrådsark. Div. dok. 1947-68); 
Diverse dokumenter vedr. kirkekomitéen og kir-
kebestyrelsen 1948-63 (Menighedsrådsark. Div. dok. 
1948-63); Regnskabsprotokol for Sjælør Sogns fol-
kekirkelige menighedssamfund 1949-69 (Menig-
hedsrådsark. Regnskabsprot.); For handlingsprotokol 
1949-93 (Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 
1949-93); Korrespondance 1952-85 (Menigheds-
rådsark. Korrespondance 1952-85); Diverse doku-
menter vedrørende tilbygningsprojekter 1975-86 
(Menighedsrådsark. Div. dok. vedr. tilbygning 1975-86).
 Kirkefondets Arkiv. Sjælør Kirke; Københavns Kir-
kesag. Sjælør Kirke.
 Københavns Kommune. Byggesagsarkivet. Teknik- 
og Miljøforvaltningen. Kongens Enghave, matr.nr. 344. 
 Tegninger. Københavns Kommunes Byggesagsar-
kiv. Holger Jensen 1951 (plan, snit og opstalter). Holger 
Jensen 1952 (situationsplan). Holger Jensen og Lars 
Jensen 1977 (plan). Holger Jensen og Lars Jensen 1979 
rev. 1983 (plan). Cubus Arkitektfirma I/S 2009 (plan). 
Kirkefondets Arkiv. Holger Jensen og Lars Jensen 1975 
(plan, isometri). Kongens Enghaves Lokalhistoriske 
Arkiv. Holger Jensen 1950 (skitse). Holger Jensen u.d. 
(skitse).
 Litteratur. Holger Jensen, »Sjælør kirke«, Arkitekten 
1953, 245-47.

Historisk indledning ved Bjørn Westerbeek Dahl, byg-
ningsbeskrivelse ved Ulla Kjær, inventar ved Lasse J. 
Bendtsen og Kristian Lumholdt (orgler). Engelsk over-
sættelse ved James Manley (billedtekster og resumé) og 
Patrick Marsden (billedtekster). Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet december 2017.

1 Viggo Jensen, Arkitekt Holger Jensens kirker, Kbh. 
2005, 16-17.
2 RAK. Menighedsrådsark. Div. dok. 1948-63.
3 Kirkefondets Arkiv. Sjælør Kirke. Orientering fra Di-
rektoratet for Stadens faste Ejendomme 21. dec. 1979.
4 RAK. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 1949-93.
5 Kirkefondets Arkiv, Sjælør Kirke, ansøgning fra 
Holger Jensen til Civilforsvarsstyrelsen om at måtte 
udskyde etableringen af sikringsrummet til der med 
opførelsen af et fritidshjem var indrettet en kælder.
6 Kirkefondets Arkiv. Sjælør Kirke. 29. marts 1951.
7 Holger Jensen, »Tilbageblik«, Kirkefondets Årbog 1989, 
17-26. Kirkefondets Arkiv, Sjælør Kirke, Holger Jensen 
fra Los Angeles 25. sept. 1951.
8 Kirkefondet. Københavns Kirkesag. Sjælør Kirke, 
1951. Sjælør Sogneblad 1953 med uddrag af foredrag 
ved provst A. Bliddal, der mente, at Sjælør Kirke var en 

II. Pedal: Subbas 16'. Manualomfang: C-g3. Pe-
dalomfang: C-d1. Mekanisk aktion.25 Opstillet på 
et †pulpitur i kirkens nordvesthjørne19 med or-
gelhus af blankt fyrretræ efter tegning af Holger 
Jensen. 
 Udvidet disposition (1986): Hovedværk: Prin-
cipal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Gemshorn 4', 
Oktav 2', Mixtur III, Trompet 8'. Rygpositiv: 
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Waldfløjte 2', 
Quint 11/3'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', Rør-
fløjte 8', Oktav 4', Trompet 8'. Manualomfang: 
C-g3. Pedalomfang: C-f 1. Kopler: I-II, I-P, II-P. 
Mekanisk aktion.26 Opstillet på et lavt muret po-
dium i kirkerummets nordøsthjørne, med vest-
vendt spillebord. Det nye orgelhus var tegnet af 
Holger Jensen i overensstemmelse med hans æl-
dre orgelhus, der genanvendtes som rygpositiv.19 
Efter kirkens lukning blev orglet foræret til og 
opstillet i en kirke i Ustronie Morskie, Polen.27

 Et †harmonium tilhørende organisten anvendtes 
indtil 1955.21

 Et †pulpitur i den nordre ‘tværarm’ blev fjernet 
ved ombygningen og flytningen af †orglet 1986 
(ovf).
 Fire †salmenummertavler i blankt fyrretræ, til 
hæn gecifre.
 †Belysningen udgjordes af pendelkroner. 1983 
anskaffedes nye, med hver seks pendler ophængt 
i en træramme formet som en Davidsstjerne, ef-
ter forbillede i Hedegårdskirken (Holger Jensen, 
1982).19

 Kirkens †klokke med ukendt støber og tilbli-
velsesår var en skibsklokke, diameter 35 cm,28 der 
blev efterladt af den tyske krigsmarine og 1949 
overladt kirken af Marineministeriet. Det er dog 
usikkert, om den som hævdet stammede fra et 
slagskib.10

†Barakkirkens †inventar fra 1948 (jf. fig. 14) var 
tegnet af arkitekt Vilhelm Hvalsøe.21 Alterpar-
tiet var i øst. Mod væggenes dybrøde baggrund 
stod et lyst †alterbord med et forgyldt kors som 
†alterudsmykning.21 Den lille †alterskranke var 
tresidet, †døbefonten opstillet i kirkerummets 
nordøsthjørne, og †prædikestolen, enkelt udfor-
met som talerstol, i sydøsthjørnet. Stoleværket 
udgjordes af †løse stole. 
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18 Kristeligt Dagblad 27. apr. 2009.
19 RAK. Menighedsrådsark. Div. dok. vedr. tilbygning 
1975-86.
20 RAK. Menighedsrådsark. Div. dok. 1947-68.
21 RAK. Menighedsrådsark. Regnskabsprot. 
22 RAK. Menighedsrådsark. Korrespondance 1952-85; 
Forhandlingsprot. 1949-93.
23 Man overvejede 1952 at anskaffe en gammel døbe-
font fra en unavngivet midtsjællandsk kirke, men endte 
med at foretrække en i stil med det øvrige inventar. 
RAK. Menighedsrådsark. Div. dok. 1947-68.
24 RAK. Menighedsrådsark. Korrespondance 1952-85; 
Div. dok. vedr. tilbygning 1975-86.
25 RAK. Menighedsrådsark. (note 24). Henrik Fibiger 
Nørfelt (red.), Organistbogen (6. udg.), Kbh. 1979, 210.
26 Eva-Marie Olesen (red.), Organistbogen, 9. udg., Kbh. 
2005, 55-56.
27 PO-bladet 2010 nr. 7, 308.
28 Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Højbjerg 
1996, 51.

staklade med tilhørende fodermesterbolig – og af den 
efterfølgende diskussion. 
9 Nationaltidende 6. jan. 1951.
10 Kirkefondets Arkiv. Sjælør Kirke.
11 RAK. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 1949-93. 
14. maj 1956.
12 Byggesagsarkivet. Teknik- og Miljøforvaltningen. 
Kongens Enghave, matr.nr. 344. RAK. Menighedsråds-
ark. Korrespondance 1952-85.
13 Kirkefondets Arkiv. Sjælør Kirke, 15. dec. 1975.
14 RAK. Menighedsrådsark. Korrespondance 1952-85.
15 Jf. tegning af barakkerne, dateret og signeret »11 
nvbr 1947. Wittmaack – Hvalsøe«. Byggesagsarkivet. 
Teknik- og Miljøforvaltningen. Kongens Enghave, 
matr.nr. 344.
16 Jensen 2005 (note 1), 13-15.
17 Sml. Belluschis lutheranske kirker fra 1940’erne i 
den amerikanske stat Oregon. Meredith L. Clausen, 
Spiritual Space: The Religious Architecture of Pietro Bellus-
chi, Seattle 1992, 55-67.

Fig. 17. Situationsplan med angivelse af hhv. træbarakkens og den 
nye kirkes placering. 1:1000. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 
efter tegning af Holger Jensen 1952. Københavns Kommunes Byg-
gesagsarkiv. – Sketch plan showing respectively the location of the wooden 
barracks and the new church
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there are no windows. The church interior, to 
which there is access from the forecourt via a 
door of vertical mahogany planks, and through 
the part of the east wing that forms a porch/an-
techamber, is marked on the outside with a pit-
ched roof that rises to four-storey height, while 
the side wings are in one storey and furnished 
with a pitched roof with only a five percent gra-
dient. Neither of the church’s two gable areas 
are filled in with masonry: the westernmost is 
filled in with tarred wood ornamented with a 
large Latin cross in a rectangular frame formed 
by white-painted mouldings over a triple base of 
the same type of mouldings, while the eastern-
most, which like all the other doors and windows 
of the church has a white-painted frame, contains 
a large vertically mullioned window with the sa-
me rectangular marking as the west gable. The 
church interior also receives light from a window 
wall with a glass door out to the yard between 
the congregational hall to the south and the wall 
as well as the board fence into the youth centre 
towards the north. In the porch and the passage 
to the original parsonage the walls are of glass, 
and the adjacent buildings with auxiliary func-
tions are furnished immediately below the eaves 
with continuous bands of low windows, supple-
mented with rectangular double glass windows. 
In the two offshoot wings to the east, however, 
in towards the forecourt of the church, a line of 
tall rectangular windows has been inserted in the 
planking under the roof, and in the southern one 
the rectangular windows are inserted in niches 
extending the whole height of the wall and filled 
out at the bottom with white-painted panels.
 In the simple, rectangular church interior the 
walls stand in the raw stone, although with large 
areas either in white-plastered cement or covered 
by white-painted hardboard. The large sloping 
roof surfaces, which are divided by large wooden 
lattice girders clad with white-painted hardboard 
and resting on pillars of yellow brick, are each 

Sjælør Church in the South Harbour neighbour-
hood of Copenhagen was consecrated in 1948 in 
a temporary wooden barracks which was furnis-
hed after drawings by the architects Arthur Witt-
maack and Vilhelm Hvalsøe. In 1952 it was su-
perseded by a brick-built church built by Holger 
Jensen – the very first by this productive church 
architect. Through rebuildings and extensions 
in the years 1973-75 the church was expanded, 
and a hall for the congregation was established in 
connection with the church interior. In 1981-
82 proper congregational localities were added, 
and a parsonage was built south of the church. 
A youth centre from 1962 was also a part of the 
church complex. The church was decommissio-
ned in 2009 and sold to the scouting organiza-
tion KFUM.

Building. The building was erected in the middle 
of the so-called Music District, which is do-
minated by apartments block with green sur-
roundings built in the time up to and around 
1950. The church was conceived as lying cen-
trally and conspicuously out towards a planned 
but unrealized major traffic artery in the form of 
a park avenue from Søndermarken to a planned 
coast road along Kalveboderne. 
 The church complex consists of a church inte-
rior with a square ground plan, encapsulated to 
the north, south and east by wings with a porch, a 
baptismal room, a congregational room and Con-
firmation classes, toilets and offices. The north 
and east wings run as a narrow band outside the 
church interior, although with two offshoots to 
the east to demarcate the forecourt of the church, 
while towards the south a congregational hall has 
been added as a direct extension of the church 
interior, as well as a parsonage connected to the 
church complex by a broad passage. The whole 
complex is in yellow brick laid in cross bond, and 
has white-painted barge boards and tarred wood 
on the gables as well as under the eaves, where 

SJÆLØR CHURCH
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9*

though, it aroused both enthusiasm and indigna-
tion. Whereas a church traditionally had to rise 
above ordinary buildings, Sjælør Church is desig-
ned to constitute an independent urban milieu 
where the sacral part is elevated like a tent above 
the adjacent, modestly low wings. With the use of 
the huge pitched roof above gables which were 
not filled in, Holger Jensen at the same time ma-
naged to create an inexpensive but fully functio-
nal contrast with the other buildings of the area 
and underscore that a house of God need not be 
larger and more costly than the houses of men, 
but should first and foremost be something else. 
Although the church was very quickly granted 
building permission because of its low cost and 
functionality, the critics dwelt less on the new 
church’s modern formal idiom than on its size, 
which was actually considered blasphemous: a 
small church, they said, could make God small. In 
the spring of 1953 the Association for the Impro-
vement of the Capital awarded the Church Buil-
ding Fund its diploma for the building of Sjælør 
Church.
 As early as May 1956 large parts of the church 
complex were in need of repairs, and the ar-
chitect was asked to get the craftsmen who had 
used less good material in the building of the 
church to take charge of making good the dama-
ge. In 1965 a building committee was established 
to take charge of the building of the third stage 
of the church project, that is a congregational hall 
for a possible expansion of the church interior, 
as well as Confirmation classrooms, offices and a 
chapel. But the work was only finally completed 
in 1983 after long negotiations over the procu-
rement of the necessary sites in relation to the 
City Council’s plans, road siting etc. Instead of an 
intended proper tower a slender, simple mason-
ry bell tower was set up in the newly-established 
forecourt with a pergola. Finally, a parsonage was 
built south of the church. An expansion and re-
building headed by Holger Jensen’s son, the ar-
chitect Lars Jensen, in 1978, involved moving the 
main entrance of the church from Wagnersvej to 
Sjælør Boulevard and a number of consequential 
changes in the north wing. The church building 
was insulated and double glazing was installed 

divided into three sections clad with mahogany 
boards. An organ loft is marked by an elevation to 
the north, while towards the south there are two 
large, white-painted wing doors in towards the 
adjacent congregational hall as well as the abo-
ve-mentioned large window with a glass door. 
The localities around the church interior itself 
stand with walls mainly in plain brick and have 
whitewashed ceilings. In the church interior, the 
congregational hall and the passage areas to the 
north, east and south the floor is laid with yellow, 
hard-fired bricks on the surface. 
 The roofing of the church is laid with rafters 
and batts covered with roofing panels. The roof 
covering consists of diagonal asbestos cement over 
the church interior and roofing felt over the 
other parts of the complex in accordance with 
a decision made at an early stage that a distinc-
tion could be made between the church and side 
buildings.
 Sjælør Church was Holger Jensen’s first church 
building and a direct result of the fact that, in 
connection with a registration project for the 
Church Building Fund in 1940, he thought that 
he could build a church more inexpensively than 
had been done before. He did most of the dra-
wings for the church and heard about the gran-
ting of the building permit while he was still 
touring the USA after a study period in Massa-
chusetts and had continued around the country, 
and he had met Ludwig Mies van der Rohe in 
Chicago and seen his just-completed little cubic 
chapel for the Illinois Institute of Technology, a 
building which according to Holger Jensen was 
the epitome of Mies van der Rohe’s dictum ‘less 
is more’. Another architect he had met on this 
tour was Frank Lloyd Wright, who had become 
his mentor when it came to the adaptation of the 
buildings to the surrounding landscape, and with 
a supplement of ideas from Alvar Aalto and Pi-
etro Belluschi, Holger Jensen had from the outset 
been able to build a church that did not answer 
the traditional question of how such a church 
should look, but the more forward-looking que-
stion “What is a church?” This change in the per-
ception of a church project made Sjælør Church 
a milestone in Danish architecture. In its time, 
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of inspiration, the church’s furnishings seem to 
have most in common with Mies van der Rohe’s 
and not least Pietro Belluschi’s church fur-
nishings. The choice of the yellow brick as mate-
rial for the Communion table and font is howe-
ver also in accordance with the previous decade’s 
new tendencies in Danish church building (cf. 
for example Kaare Klint’s pulpit for Bethlehem 
Church in Copenhagen. At the deconsecration 
in 2009 the movables of the church were carried 
out by the Bishop and ministers. 

in its gable. In 1981 a congregational hall of 90 
square metres and a 197-square-metre parsonage 
were added, which were however converted to 
offices after a few years of use. 

Furnishings. The furnishings were designed by 
Holger Jensen, who in this case too drew on ex-
periences from the USA. In 1951 he reported 
from Los Angeles that during his travels in the 
country he had been inspired to change his pro-
posal for the church interior. Among his sources 
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