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Fig. 1. Kirken set fra øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church seen from the east.

BAVNEHØJ KIRKE
KØBENHAVN BY
Bavnehøj Kirke blev indviet 1948 i en tidligere flygtningebarak, der indrettedes til midlertidig kirke. Efter
adskillige års forsøg på at rejse en endelig kirke, lykkedes det 1976-77 at opføre en beskeden udgave af
et projekt af Holger Jensen fra 1966-67. Kirken blev
udvidet med en menighedssal 1989-90 ved arkitekt
Peter Brogaard. Kirken blev taget ud af drift efter kgl.
resolution af 9. sept. 2013 og 2014 solgt til den serbiskortodokse kirke i Danmark.
Kirkens grundlæggelse og historie. Bavnehøj Kirke ligger i
kvarteret mellem Enghavevej og Vestre Kirkegård, der
er præget af pensionistboliger og institutioner samt
almennyttigt boligbyggeri, opført o. 1930-50. Bavnehøj fik 1942 et selvstændigt kirkeligt liv med menighedskreds, menighedspleje og bibelkredse m.v., men
lokalemæssigt måtte man holde sig til Enghave Kirke
og den lokale skole. 1948 fik man en egen kirkesal,
indrettet i en barak fra Kløvermarkslejren, der havde

været benyttet af tyske efterkrigsflygtninge. Den blev
indviet 31. okt. 1948 (kgl. resolution 29. okt.) og fungerede som filialkirke for en del af Enghave Sogn. Bavnehøj fik aldrig selvstændig sognestatus.
1948 blev der nedsat en kirkekomité, der havde til
formål at erstatte barakkirken med en egentlig kirkebygning i grundmur. Et af de grundlæggende problemer for komitéen i den henseende var de manglende
muligheder for at udvide grunden, der var meget
lille. Syd for barakken blokerede Københavns Kommunes Skolevæsen for udvidelser, idet man ønskede
at bibeholde arealerne her med henblik på udvidelse
af Bavnehøj Skole. 1953 påtænktes at bygge kirken på
hjørnet af Tranehavevej og Nathalie Zahles Vej, lidt syd
for den eksisterende grund, men også her stødte man
på skolevæsenets interesser.
1962 udtalte Kirkefondets sekretær, at fondet ønskede
Bavnehøj Kirke påbegyndt, når Tagensbo Kirke var indviet (det skete først i 1970), men man understregede
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samtidig, at man forestillede sig et ganske beskedent
kirkebyggeri i stedet for en ‘stor kirke’. Året efter fik
man kontakt med arkitekt Holger Jensen, der på trods af
sine betænkeligheder ved den lille grund udarbejdede et
skitseprojekt, der omfattede hele området fra Bavnehøj
Allé til Nathalie Zahles Vej. Jensen kom med et detailprojekt 1966-67, og 1968 syntes alt parat til byggeriet på
denne store grund, da skolevæsenet pludselig erklærede,
at man ikke kunne afgive den sydlige del af området,
idet man ønskede at opføre en skole for småbørn på
arealet. Holger Jensen reducerede herefter sit projekt,
der igen kom i vanskeligheder som følge af oliekrisen og
statslige byggestop. 1976 lykkedes det dog kirkekomi-

téen at få kirkeministeriets godkendelse af en ‘ny, midlertidig kirke’, og 19. juni 1977 kunne kirken indvies.
Som følge af kirkens funktion som filialkirke i Enghave Sogn og hele dens beskedne karakter var Bavnehøj Kirke blandt de kirker, der først var lukningstruet.
Efter kgl. resolution af 9. sept. 2013 blev kirken taget
ud af brug med virkning fra 1. jan. 2014. Den sidste
gudstjeneste i folkekirkeligt regi foregik 1. dec. 2013.
Herefter blev kirken af menighedsrådet sat til salg
via Colliers International og i marts 2014 solgt for
2.550.000 kr. til den serbisk-ortodokse kirke i København (jf. fig. 7). De indkomne midler blev senere brugt
til en ombygning af Enghave Kirke.

Fig. 2. Kirken og dens omgivelser 2018. 1:4000. Københavns Kommune (http://kbhkort.kk.dk). – The
church and its surroundings, 2018.
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Fig. 3. Forslag til kirkens ydre, tegnet af Holger Jensen straks efter hans udpegelse som kirkens arkitekt 1963. Rigsarkivet. – Proposal for the church’s exterior, drawn by Holger Jensen immediately after being chosen as the church’s architect in
1963.

BYGNING
Kirken, der er indviet 19. juni 1977, er opført efter
tegninger af arkitekt Holger Jensen og i samarbejde
med det rådgivende ingeniørfirma Crone & Koch (fig.
3 og 5a-b).1 Byggeriet blev efter årelange forhandlinger om dets placering, økonomi, og hvad det skulle
omfatte, endelig godkendt i februar 1976, hvorefter
byggetilladelsen forelå 20. maj.2 Tømrerfirmaet H.
Trasborg og Søn fik overladt opførelsen, som blev indledt 1. sept. 1976 med grundstensnedlæggelse 7. nov.
samme år. Små fjorten dage senere, 19. nov. 1976, faldt
godkendelsen af, at kirken blev udvidet med et lokale
til ungdomsarbejdet.3

Beliggenhed. Kirken er opført i den del af bydelen
Kongens Enghave, som afgrænses af Vestre Kirkegård og de to store indfaldsveje Vigerslev Allé
og Enghavevej. Kvarterets første institution var
Vestre Fængsel fra 1871, men fra 1920’erne tilkom en række etageejendomme med fortrinsvis
almene boliger, foruden en del sportsforeninger. Et kompleks med ældreboliger blev bygget

i 1940’erne. Kirken er placeret på en frigrund
ud til Vestre Kirkegård i hjørnet mellem Bavnehøj Allé og Tranehavevej med indgang ud til den
sidstnævnte over en forplads belagt med SF-sten.
Bygningen er orienteret næsten nord-syd med
kirkerummet nordvest-sydøst. Omkring den
første, midlertidige †trækirke på stedet blev der
umiddelbart efter dens indvielse sat †pigtråds- og
rosenhegn for at forhindre kvarterets børn i at
løbe rundt om kirken. Mod vejen blev der sat
et lavt raftehegn.3 Den endelige bygning fik en
lav teglstenssætning omkring selve kirken, mens
gårdrummet bag ved bygningen er indhegnet af
dels et grønmalet plankeværk med låge, opsat
bag ved kirken, hvor den knækker frem, dels en
gulstensmur, i krydsskifte, der på en gang afslutter og afgrænser hele komplekset mod syd. Ud
for den del af kirken, der rummer de forskellige
hjælpefunktioner, og hvor der også er plads til
eksempelvis skraldespande, er der sat et hvidmalet
tremmehegn. Et redskabsskur blev opført 1984.4
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Fig. 4. En situationsplan fra 1974 viser den påtænkte kirke kombineret med
både en menighedsbørnehave og et fritidshjem. 1:1000. Tegnet af Freerk
Oldenburger 2019 efter tegning af Holger Jensen 1974. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – A sketch plan from 1974 shows the proposed church combined
with both a church nursery school and recreation centre for children.

Kirken, der består af den oprindelige del (fig. 5b)
og en godt ti år yngre tilbygning (fig. 10), har en
original udformning og er udført af et usædvanligt
materiale. Den oprindelige del af bygningen synes
sammensat af to forskellige dele, hvoraf den ene
del består af selve kirkerummet med tilhørende
indgangsparti og sakristi (præsteværelse), mens den
anden del rummer menighedssal/konfirmandstue,
køkken og toiletter. Den første del er i såvel plan
som opstalt markeret som den mest betydningsfulde. I planen udgør den egentlige kirkedel en
uregelmæssig, til alle sider aftrappet form, placeret
i en vinkel på 45° i forhold til den mere prosaiske
del af komplekset: en rektangulær fløj. I opstalten
ligger kirkedelens indgang i forlængelse af den lave

menighedsfløj, mens dens tag løfter sig højt herover. Idet taglinjen på denne side også stiger 45
grader, danner facaden over indgangen en retvinklet trekant med den øverste spids som et tårn, der
på siden og bagtil aftrappes for atter at løfte sig i et
spil af vinkler på 15° og 45°. Materialemæssigt er
bygningen opført som et træskelet samlet med bl.a.
rustbehandlede stålbolte og på kirkedelen beklædt
med kobberplader.3 Den øvrige del af komplekset
har en enkel træbeklædning af lodretstillede stave
malet i en lyseblå tone. Udhænget på såvel kirkens
indgangsfacade som indgangen til menighedsfløjen er af sten med stålbeklædning, mens et bredt
bånd, ligeledes af stål, løber langs menighedsfløjens
tag og halvvejs op langs kirkedelens tagryg som
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Fig. 5a. Facader mod henholdsvis sydøst og nord, samt snit gennem henholdsvis det skråtstillede kirkerum og
mødesalen. 1: 500. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 efter tegning af Holger Jensen 1975. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – Facades respectively towards the south-east and north, and sections through the angled church interior
and the meeting hall.

udhæng for et stort vindue, der ligesom hele facaden er udformet som en retvinklet trekant. Den
tredjedel af menighedsfløjen, der vender ud imod
gården, og som rummer fløjens gangarealer, er lavere og uden bånd langs kanten, men fortsætter i
det stålbåndskantede halvtag ud for kirkens indgang. Kirkens tilspidsede tårnafsnit fremhæves af
et kraftigt lamelgitter, mens der øverst står et kors.
Dens indgangsparti dannes af dels indgangsdøren,
dels et tredelt trådgitter.
Døre og vinduer. Kirkens døre adskiller sig ikke
fra den omgivende facadebeklædning. Kirkerummet er primært belyst gennem det ovennævnte,
trekantede vinduesparti over hovedindgangen;
det er lodretsprosset, har indfældet glasdør og er
forsynet med lamelgardiner. Hertil kommer en
lyssprække i hver af bagmurens to afsæt samt mod
gårdsrummet bag ved bygningen to almindelige,
rektangulære vinduer og et ubrudt bånd af lave
vinduer under loftet. Kirkedelen er herudover
kun brudt af to rektangulære vinduer i stueplan
imod Bavnehøj Allé ind til præsteværelset, mens
den del af gangpartiet foran kirkerummet, der
fungerer som våbenhus, får lys gennem trådgitteret. Kirkedelens bagside er uden vinduer, men
med en glat dør malet i en lyseblå farve, mens
der i menighedsfløjen er et enkelt vindue mod
forpladsen og ellers kun vinduer placeret på bygningens bagside; disse, der alle fører ind til menighedssalen, er ligesom i kirkerummet fordelt
på almindelige rektangulære vinduer og et bånd
af vinduer umiddelbart under loftet. Tre ovenlysvinduer i menighedsfløjens forreste, lavere del
markerer tilstedeværelsen af tre toiletter.

Indre. Bygningen rummer relativt få rum. En
gang umiddelbart inden for kirkens hovedindgang
fører lige ind til kirken, forbindes med trappen
til orgelpulpituret og præsteværelset og knækkes
over i et gangareal placeret i menighedsfløjens
forreste, lavere del, hvor det delvist afbrydes af tre
toiletter. Det enkle kirkerum med orgelpulpituret
indrettet over præsteværelset som det mest markante indslag kan ved en foldevæg sættes i forbindelse med yderligere rum i menighedsfløjen.
En oprindelig inddeling af fløjen i ungdomssal,
køkken og menighedssal, hvortil kom et fyrrum,
et depot og et rengøringsrum, blev ved en om- og
tilbygning 1989-90 ændret til tre sale og et depot,
idet køkkenet blev flyttet til en ny fløj og fyrrummet indrettet i kælderen herunder.Vægge og
lofter blev udført af gipsonit, som fra første færd
stod hvidmalet på væggene og beklædt med mørk
hessian på lofterne. Hessianbeklædningen er nu
fjernet, og rummene står hvide overalt bortset fra
endevæggen i den yderste menighedssal, der ud-

Fig. 5b. Plan. 1:500.Tegnet af Freerk Oldenburger 2019
efter tegning af Holger Jensen 1975. 1: 500. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – Plan.
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gøres af den førnævnte gulstensmur, og som står
i blankmur. I gangarealerne samt i kirkerummet
er gulvet lagt med tynde Hasleklinker i gulbrune
nuancer, mens de øvrige gulve er af armeret beton belagt med enten linoleum eller linoleumsfliser.3 Pulpituret har plankegulv.
Kirken har ingen egentlige tagværker, idet tagbeklædningen, der består af tagpap, er lagt direkte på
fyrretræsskelettet.
Arkitekturhistoriske forudsætninger og betydning. Som følge
af overvejelserne om, hvorvidt kirken overhovedet
skulle opføres, blev også den endelige kirke bygget som
en ‘ny midlertidig kirke’, dvs. så den i påkommende tilfælde ville kunne flyttes. Det blev dog hurtigt vedtaget, at den skulle have en vis rejsning og dermed ‘en
mere ydre kirkekarakter end de seneste vandrekirker’.5
Holger Jensen er blevet kaldt de små kirkers arkitekt,
og det gør sig i særlig grad gældende, når det handler
om Bavnehøj; en efter arkitektens eget udsagn ‘lille og
stilfærdig’ kirke med plads til kun 128 siddende. Det var
således også grundens begrænsede størrelse, der 1963
førte til inddragelsen af Holger Jensen (fig. 3). Han tog
udfordringen op og leverede to år senere et detailpro-

jekt, hvor kirken var suppleret med både børnehave
og ungdomslokaler. En plan for en vinkelbygning, der
omfattede kirke, børnehave, fritidshjem og småbørnsskole, blev 1970 godkendt af kommunen, men Holger
Jensen arbejdede også med en koncentreret model, hvor
børneinstitutionerne var udeladt og kirke, menighedssal, præste- og venterum, toiletter, køkken og ligkapel
samlet i en tilnærmelsesvis rektangulær bygning, hvor
et stort skråtag den ene vej markerede kirken og et lidt
mindre skråtag den anden vej menighedssalen.
I det endelige projekt blev der tilsvarende kun medtaget egentligt kirkerelaterede funktioner, hvortil der
dog kom, at den korte fløj var givet et mindre knæk.
Den lille kirkes særpræg som andet og mere end en
formindsket udgave af en stor er dermed blevet understreget, idet bygningen ved en nu mere krystallinsk
form og gentagelserne af treenighedssymbolet trekanten er blevet et materialiseret udtryk for sit sakrale
formål.3 Da det var arkitektens opfattelse, at det ville
være svært for en udenforstående at forestå en kunstnerisk udsmykning af det ‘meget specielt formede
rum’, valgte han selv at stå for alterets udformning, idet
han tilføjede, at dette ikke var så almindeligt.3 Det er
det sidenhen blevet, idet eksempelvis langt størstedelen
af de kirker, der blev nyopført i Danmark 2001-10, har
et alterparti tegnet af arkitekten.

Fig. 6. Indre set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking south.
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Fig. 7. Det serbisk-ortodokse kirkerum, indre set mod nord (sml. fig. 8). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
The Serbian Orthodox church interior, looking north (cf. fig. 8).

Senere istandsættelser og ændringer. En sidefløj med
spisekøkken og ligkapel blev 1989-90 føjet til
vinkelret på menighedsfløjen modsat kirkerummet, idet det oprindelige køkken samtidig blev
nedlagt og menighedsområdet udvidet. Den nye
fløj, der blev projekteret af Holger Jensen i samarbejde med Lars Jensen og opført af arkitekt
Peter Brogaard, er bygget i samme stil og af de
samme materialer som den oprindelige menighedsfløj, med vindue til køkkenet og port til kapellet samt med kælder. En mindre ombygning
af menighedsfløjen fandt sted 2011 forud for en
anvendelse af kirken som nødherberg for hjemløse.6 Beklædningen på kapellet er 2016 fornyet.
Opvarmning og belysning. Det blev 1970 besluttet, at den kommende kirke skulle have sit eget
varmeanlæg.3 Et oliefyr blev 2016 fjernet til fordel for fjernvarme. Kirken havde fra første færd
elektrisk lys.
En †trækirke opstillet på den grund, hvor den endelige kirke skulle opføres, blev indviet 31. okt.
1948. Kirken var indrettet i den ene af to barak-

ker, som i slutningen af 1945 var blevet bygget til
tyske flygtninge i den såkaldte Kløvermarkslejr,
og som var blevet opstillet i vinkel med en anden,
der blev brugt som hhv. børnehave og til menighedsarrangementer.3 Barakken blev opvarmet af
en kakkelovn, der 1959 blev godkendt erstattet af
enten et olieaggregat eller en oliekamin. Et fotografi af barakkens indre, taget ved dens indvielse,
viser et fladloftet rum med bræddeklædte vægge
og loft, midt i den ene gavl en simpel pladedør
og til siderne herfor samt på bygningens langsider tæt sammenstillede, enkeltsprossede vinduer.7
1974 blev barakken omtalt som meget forfalden,
og december 1975 blev der efter en ansøgning af
1. juli 1975 bevilget nedrivning af de eksisterende bygninger til fordel for en ny, endelig kirke.8
En †klokkestabel blev 1956 foræret Bavnehøjkirken fra Sundkirken på Amager, da denne efter
tretten års forløb kunne forlade sit midlertidige
tilhørssted til fordel for en stenkirke.3 1958 blev
denne stabel dog erstattet af en ny tømmerkonstruktion, bygget efter tegninger af arkitekt Vilhelm Hvalsøe.2

136

NEDLAGTE KIRKER I KØBENHAVN

INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar er, medmindre andet er
anført, fra 1977. Dette gælder bl.a. de større stykker,
der er tegnet af kirkens arkitekt Holger Jensen med
vægt på det funktionelle.9

Alterbordet (jf. fig. 8), et åbent rammeværk af
blankt fyrretræ, er opstillet med afstand til væggen ud fra en idé om større interaktion mellem
præst og menighed. Det anvendes endnu af den
serbisk-ortodokse kirke.
Et †antependium (jf. fig. 8), med den græske
indskrift ‘ichtys’ (fisk), var udført som stoftryk af
Inge Ingetoft.3
*Alterudsmykningen (jf. fig. 8) var udført 1994
af Nina Kleivan (*1960) som fire oliemalerier
på lærred, tilsammen ca. 2,5×2 m. Hovedmoti-

vet er Bebudelsen: Ærkeenglen Gabriel (foroven
tv.) og den siddende Maria (forneden th.)er tegnet med løs, sort kontur på blå baggrund. Den
anden diagonals billedfelter viser i sort og gråt
en skyformation (foroven th.) og et bjerg, hvis
ledsagende symboler henviser til Treenigheden
og Korsfæstelsen.10
†Alterudsmykningen fra 1977 bestod af et enkelt
kors ophængt på væggen.
*Altersættet fra 1958, et såkaldt ‘Margrethesæt’,
er udført i sterlingsølv hos C. C. Hermann, København og anskaffet gennem Dansk Paramenthandel.11 Stykkerne bærer punslet ornamentik i
form af bue- og bladfriser med firpas. Desuden
graverede versalindskrifter: »C.C. Hermann« og
»Bavnehøj Kirke København A.D. 1958«. Den 22
cm høje kalk har sekstunget fod med bladfrise

Fig. 8. Indre set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking north.
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Fig. 9. *Kirkeskibet »Karla« (s. 138). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The church ship
“Karla”.

langs kanten og firpas på standkanten, sekskantet
skaft samt knop med rudebosser og mellemfaldende rosetter. Disken, tværmål 17 cm, er sekspasformet og har frise på fanen.10 Et tidligere †altersæt var af sølvplet.2
*Oblatæske, anskaffet sammen med altersættet
og med samme udsmykning og indskrifter. Den
er sekspasformet, 12 cm i tværmål, 6 cm høj.10
*Alterkande, 1967, udført hos C. C. Hermann,
København, og anskaffet gennem Dansk Paramenthandel.12 Den 30 cm høje kandes udsmykning svarer til altersættets og foden til kalkens.
Korpus er pæreformet, det hvælvede låg med
korsformet knop.10
†Alterstagerne, 12,5 cm høje, gotiserende og
udformet som en alterkalk på sekstunget fod og
med knop, hvis bosser var groft tilvirkede.
*Alterbordskrucifiks, 1983, udført af Bent og
Helga Exner. Korset, af lueforgyldt sølv (10×10
cm), har radierende, gennembrudte arme omkring et cirkulært emaljearbejde i blåt og hvidt,

der stiliseret viser Den korsfæstede efter romansk
tradition. Stemplet »Exner 1983«.10
Fire *messehagler i de liturgiske farver grøn,
hvid, lilla og rød er udført af Inge Ingetoft.13
En †messehagel, tegnet af arkitekt Richard Jessen anskaffedes 1955.3 En anden modtoges 1973
som gave fra Jesu Hjerte Kirke.11
†Alterskranke (jf. fig. 8), tresidet, af blankt fyrretræ med sortlakerede jernopstandere. Skranken var
oprindeligt åben på forsiden, i overensstemmelse
med tankerne bag alterbordet, men allerede 1978
tilføjedes en forside.3 Alle tre sider var monteret på
hjul og med hængsler til indbyrdes fastgørelse.
Den ligeledes flytbare døbefont, af blankt fyrretræ, 85,5 cm høj, har lav skål på åben, korsformet
fod.14
Dåbsfad, o. 1948,3 af messing, tværmål 40 cm,
med trekløverkors i bunden. Den antagelig
jævngamle dåbskande, af messing, 26 cm høj, har
cirkulær fod, svagt konisk korpus med svungen
hank og hvælvet låg i tre afsæt.14
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Prædikestol (jf. fig. 8), af blankt fyrretræ, i enkel
udformning som en talerstol. Som alterbordet er
den uden forside, men beklædt med forhæng i liturgiske farver,15 udført af tekstilkunstnerne Helga Foght og Inge Ingetoft.3 Den anvendes endnu
af den serbisk-ortodokse kirke.
†Stoleværket bestod af løse stole tegnet af Børge
Mogensen (model J 39), af lys bøg og med fletsæder.3
To †pengebøsser, efter tegning af Martin Nyrop.16
*Orgel (jf. fig. 8), 1981, bygget af I. Starup &
Søn, København, med 12 stemmer. Disposition:
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Spidsfløjte
4', Waldfløjte 2', Mixtur III. Svelleværk: Gedakt
8', Kobbelfløjte 4', Italiensk Principal 2', Nasat
11/3', Krumhorn 8'. Pedal: Subbas 16'; Gedaktbas 8'. Manualomfang: C-g3, pedalomfang: C-f 1.
Kopler: HV-SV, HV-P, SV-P. Mekanisk aktion,
sløjfevindlader.17 Svagt trapezoidt orgelhus i fyrretræ, med Principal 8' som prospektpiber i fire
felter. Orglet, der var opstillet på pulpituret, er
afhændet til kapellet på Holmens Kirkegård.18
†Orgel, 1961, bygget af I. Starup & Søn, med
fire stemmer og anhangspedal.2 Disposition: Træged 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Scharff 1'. Mekanisk aktion.19
Et †harmonium anskaffedes 1948 og var i brug
indtil 1961.2
Pulpituret (jf. fig. 8 og s. 133) har brystning af
vertikalt forskudte stave i blankt fyrretræ.
Tre †salmenummertavler (jf. fig. 6) til hængecifre,
af blankt fyrretræ.
Belysningen udgøres af messingpendler (jf. fig. 6).
*Kirkeskib (fig. 9), »Karla«, en tremastet skonnert. Sort skrog med hvid ræling og rød bund
samt navnet i agterspejlet.10
Tre klokker, støbt 1977 af Petit & Fritsen, Holland. De små klokker, der har en diameter på hhv.
52,2 cm, 45,7 cm og 42 cm,20 har alle støberindskrift om halsen: »Støbt til Bavnehøj Kirke af Petit & Fritsen i Holland« samt indskrift på legemet,
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»Syng Herren en ny sang«.3
En †klokke (nr. 1) blev anskaffet 1956 fra
Sundkirken, der havde fået den fra Betlehemskirken.3 To år senere fik man en større †klokke
(nr. 2).
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Fig. 10. Plan, til- og ombygning 1989-90. 1: 500. Tegnet af
Freerk Oldenburger 2019 efter tegning af Holger Jensen og
Lars Jensen 1985. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. –
Plan, extension and conversion, 1989-90.

BAVNEHØJ CHURCH
History. Bavnehøj Church in Kongens Enghave is
situated on a free site out towards the cemetery
Vestre Kirkegård on the corner between Bavnehøj Allé and Tranehavevej. A former refugee barracks was converted in 1948 into a temporary
church. After several years of efforts to build a final
church, in 1976-77 a modern version of a tenyear-older project was built by the architect Holger Jensen. A parish hall was added in 1989-90 by
the architect Peter Brogaard. Bavnehøj, a chapel of
ease to Enghave, was never granted independent
parish status, and in 2012 it became part of the
large Vesterbro Parish.The church was decommissioned by a Royal resolution of 9 September 2013
and the next year was sold by the parish council to
the Serbian Orthodox Church in Denmark.

Building. The church building (fig. 1) from 197677 consists of two parts: the actual church interior
with its entrance and sacristy and a part with a
congregational hall/ Confirmation classroom, kitchen and toilets. The first part, in both plan and
elevation, is marked as the most important. In
the plan the actual church part has an irregular
form, stepped on all sides, and placed at an angle
of 45 degrees in relation to the more prosaic part
of the complex, a rectangular wing. In the elevation the entrance to the church part is a continuation of the low congregational wing, but its
roof rises high above the latter. As the roofline on
this side also rises 45 degrees, the facade above
the entrance forms a right-angled triangle with
the top point as a tower, which is corbelled at the
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side and the back only to rise again in a play of
angles of 15 and 45 degrees. This original design
is accompanied by an unusual choice of materials,
as the building is constructed as a wooden skeleton assembled with among other things anticorrosive steel bolts and clad on the church part with
copper sheeting. The remainder of the complex
has a simple wooden cladding of vertical staves
painted light blue. The pointed tower section of
the church is emphasized by a large louvre. The
extension from 1989-90 is in the same style and
the same materials as the original congregational
wing.The simple church interior (fig. 8), with the
organ loft set up above the vestry as the most striking feature, can be connected via a folding wall
with further space in the congregational wing.
As a result of the deliberations on whether the
church should be built at all, the final church was
built as a ‘new temporary church’ – that is, such
that it could be moved if so required. However, it
was quickly resolved that it should have a certain
elevation and thus “a more external church-like
character than the recent movable churches”.
Holger Jensen has been called the architect of
the small churches, and this is particularly true
when it comes to Bavnehøj; in the architect’s

own words a “small, quiet” church seating 128
people. It was in fact also the limited area of the
site that led in 1963 to the involvement of Holger
Jensen. He accepted the challenge and two years
later delivered a detailed project plan in which
the church was supplemented with both a kindergarten and youth localities. In the final project
only a few actual church-related functions were
included.
Furnishings. These were mainly from 1977, with
the larger items (cf. fig. 8) designed by the architect of the church, Holger Jensen, with the
emphasis on the functional although stressing
openness between pastor and congregation, since
both the free-standing Communion table and the
pulpit (which is still used by the Serbian Orthodox Church) are constructed as open frameworks
and the †altar rail originally had an open front.
The *Altar decoration (cf. fig. 8) has consisted since
1994 of a painting by Nina Kleivan (*1960) with
the Annunciation as the main motif. Most of
the movables are now at Enghave Church. The
church interior has now been furnished by the
Serbian Orthodox Church to meet its liturgical
requirements (cf. fig. 7).

