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gets formand. Men med Schous fratræden som 
forstander allerede samme år forsvandt samtidig 
den drivende kraft bag forslaget, og planerne blev 
uden videre begrundelse skrinlagt. Inden da hav-
de man nået at udarbejde tegninger til en kirke, 
og projektet havde halvt om halvt fået ministe-
riets anbefaling til optagelse på finansloven (febr. 
1920).1 

I sommeren efter Første Verdenskrig, 1919, frem-
førtes ønsket om en filialkirke i Bråskov, den lille 
stationsby sydligst i sognet. Her var der siden 
1907 sket en betydelig tilvækst ved oprettelse af 
statsungdomshjemmet Bråskovgård (opdragelses-
anstalt for drenge og unge). Et udvalg til fremme 
af kirkesagen blev nedsat på initiativ af ungdoms-
hjemmets forstander, J. C. Schou, der var udval-
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Fig. 1. Forslag til kirke i Bråskov, Stenderup sogn, ved Elise Bahnson, 1919. Opstalter, plan (syd opad) og snit, 1:300. 
Kopi af tegninger i Stenderup Sogns Lokalarkiv. – Proposal for a church in Bråskov, Stenderup Parish, by Elise Bahnson, 
1919. Elevations, plan (south up) and section.
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ker. Koret, der var hævet i forhold til skibet, var 
forbundet med dette ved en bred, rund bue, og 
alteret tænktes anbragt foran en rundbuet niche.
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1 Forstander Schou uddybede i juni 1919 ansøgningen 
om tilladelse til at opføre en kirke med en henvisning 
til de mange på Bråskovgård (120 personer), for hvem 
en nærliggende kirke ville være af stor betydning. Kir-
kesagen blev tillige varmt anbefalet af overinspektøren 
for statsanstalterne i Danmark.
2 Stenderup var indtil 1973 anneks til Urlev.
3 Afstemningen blandt de to sognes ca. 500 stemmebe-
rettigede viste, at 196 var for en ny kirke, 154 var imod, 
mens 150 undlod at stemme.
4 Elise Bahnson (1888-1973) var Danmarks første kvin-
delige arkitekt. Hun arbejdede senere som arkitekt og 
missionær i Kina.

 Menighedsrådet for Urlev og Stenderup havde 
i maj 1919 aftalt en fremtidig fordeling af guds-
tjenester i de to sognekirker og den påtænkte 
kirke;2 og efter en bekræftende sogneafstemning 
vedtog rådet (24. juli 1919) en erklæring, som 
støt tede kirkeudvalgets ansøgning til ministeriet.3 
 I september 1919 forelå en tegning af arkitekt 
Elise Bahnson, København, samt et overslag, iføl-
ge hvilket kirken ville koste 75.000 kr.4 Heraf 
havde beboerne i Bråskov tegnet sig for 15000 
kr., fordelt på 9000 kr. i penge og 6.000 kr. i ma-
terialer og arbejdsydelser. Medregnet heri var det 
arbejde, som tænktes udført af statsanstaltens ele-
ver. Et areal til kirkebyggeri og kirkegård var ud-
peget ved vejen til Hornsyld, og den fremtidige 
begravelsesplads var godkendt af amtslægen.
 Tegningerne (fig. 1-2) viser en lille, hvidkalket 
og teglhængt kirke, 25 m lang, med traditionel 
grundplan, kor i øst og et lavt tårn i vest. Ind-
gangen skulle være i tårnets vestside og tårnrum-
met tjene som våbenhus. Korgavlen og tårnets 
vestside var prydet med tvillingdelte blændinger. 
Der var retkantede, småsprossede vinduer i begge 
sider, anbragt i et fladrundbuet spejl, og rumme-
ne var dækket med trælofter med synlige bjæl-

Fig. 2. Forslag til kirke i Bråskov, Stenderup sogn, ved Elise Bahnson, 1919. Snit, 1:300. Kopi af 
tegninger i Stenderup Sogns Lokalarkiv. – Proposal for a church in Bråskov, Stenderup Parish, by Elise 
Bahnson, 1919. Sections.


