1. Alfred Brandt: Prospekt af Skovshoved Kirke på hjørnet af Teglgårdsvej og Krøyers vej med en oprindelig planlagt
præstegård ud mod Teglgårdsvej. Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger
(KBSA).
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SKOVSHOVED KIRKE
– SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
Skønvirkekirken mellem historicisme og neoklassicisme
Den 17. oktober 1915 var en festdag i Skovshoved (fig. 1). Den 8. juni 1914
var grundstenen til Skovshoved Kirke blevet lagt, og ved resolution den 6.
oktober 1915 var Skovshoved Sogn blevet udskilt fra Ordrup Sogn.1 Nu blev
kirken indviet af Sjællands biskop Harald Ostenfeldt, der også indsatte pastor K.E. Nielsen som sognepræst ved Skovshoved Kirke. Skovserne havde
endelig, efter flere års tilløb, fået deres egen kirke.
Kirkens bænke var fuldt besat. Til stede var Christian X og dronning Alexandrine samt enkedronning Louise (fig. 2), der havde skænket alteret og
korskranken til kirken. Majestæterne var ledsaget af adskillige prinser og
prinsesser.2 Ved indvielsen sad den kongelige familie forrest på en stolerække til højre i koret. Bag de kongelige og i den anden side af koret sås
medlemmer af Gentofte Kommunes sogneråd, der havde skænket grunden,
hvor kirken blev opført, samt talrige andre ædle givere. Det er svært at identificere de enkelte deltagere på fotografiet, men mon ikke vekselerer Carl
Chr. og hustru Margit Reimann har siddet på nogle af de pladser, der var
reserveret særligt indbudte.3 Ægteparret boede på den fornemme ejendom
“Solhauge” på Strandboulevarden 1 (i dag Øresundshøj 1b)4 og havde i 1912
skænket den dengang anselige sum på 20.000 kr. i anledning af deres sølvbryllup. Betingelsen var, at kirken påbegyndtes inden 1. maj 1914 og var
under tag inden Sankt Hans dag 1915.5 Blandt deltagerne på de reserverede
pladser har man helt sikkert også set enkefru Johanne Andersen, der boede i
den store villa for enden af Norasvej (i dag Gyldenlundsvej 3), thi hendes gaver til kirken var utallige, altermalerier, prædikestol, døbefont, kirkeklokke m.m. Hun var, som enkedronningen, svensk af fødsel.6 Desuden havde
mange i og uden for sognet givet gaver til kirkens opførelse og udsmykning.
Også enkefru Glückstadt, der havde dækket underskuddet på 20.000 kr. ved
kirkens fuldendelse, var til stede.7

Skovshoved Sogn og Kirke
Gennem århundreder havde skovserne måttet tage den lange vej fra
Skovshoved til Gentofte Kirke, enten til fods ad “kirkestien” eller til vogns
op ad Ordrupvej. Ganske vist er der efterretning om et Sankt Annæ Kapel i
Skovshoved, men kun én, lidt uklar, kilde omtaler dette kapel i 1482.8
I 1876 var Ordrup Kirke blevet opført med Hans Jørgen Holm som arkitekt som ’succursalkirke’ til Gentofte Sogn, som reaktion på, at den katolske
kirke Sankt Andreas Kirke i 1872 blev indviet i Ordrup.9 Det var Polly Berling, enke efter Carl Berling, der lod den katolske kirke opføre på Ordruphøj.
Dette sendte chokbølger gennem Gentofte Sogn, da man med bekymring så
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2. Skovshoved Kirke under indvielsen 17. oktober 1915. Forest til
højre i koret ses Christian X, dronning Alexandrine og enkedronning
Louise. På prædikestolen pastor
K.E. Nielsen. Foto C. Ferslew og Co.
Skovshoved Kirke.

faren for en katolsk påvirkning af sognebørnene. Resultatet var, at der blev
taget initiativ til at opføre Ordrup Kirke på Vasehøjen lige over for Ordruphøj for at dæmme op mod den katolske trussel (fig. 3).10
Imidlertid voksede befolkningstallet støt, og i 1891 blev Ordrup Sogn udskilt som selvstændigt sogn af Gentofte Sogn. Pladsproblemer førte til, at
man i 1911 talte om at udvide kirken, men disse planer blev skrinlagt, da ønsket om en kirke i Skovshoved blev udtalt. Allerede i 1908, da den nye skole i
Skovshoved blev bygget,11 begyndte man lejlighedsvis at bruge en foredragssal i den gamle skolebygning (Teglgårdsvej 5) til kirkeligt brug. Ved Ordrup
Kirke blev der ansat to hjælpepræster, den ene, pastor P.L. von Boeck med
særlig henblik på betjeningen af beboerne i Skovshoved. Han oprettede et
frivilligt menighedsråd og påbegyndte nidkært det arbejde, hvorfra det senere Skovshoved Sogn udviklede sig.
Uheldigvis havde foredragssalen også andre brugere end pastor Boeck og
det frivillige menighedsråd, idet salen kunne lejes af alle, der havde et begrundet behov. Det kom derfor i 1910 til et sammenstød med sportsklubben SIF (Skovshoved Idrætsforening), hvor pastoren uheldigvis forløb sig.
Ved en generalforsamling havde SIF tilladt sig at nedtage nogle skriftsteder,
som var opsat i salen og på talerstolen. I pastor Boecks noget overdrevne
udlægning blev det til, at sportsklubbens medlemmer, overvejende ’Ungsocialister’, i fuldskab havde øvet hærværk på salen. Denne urimelige anklage kunne bestyrelsen for SIF selvfølgelig ikke lade sidde på sig. Faktisk
var der slet ikke serveret alkohol til generalforsamlingen! SIF anlagde injuriesag mod pastor Boeck, som denne tabte, hvorefter han blev forflyttet. I
en samtale med SIFs formand lærer Magne Kjems forklarede pastor Boeck,
at han da godt vidste, at anklagerne var urimelige, men for ham havde det
været væsentligt at understrege, hvor vigtigt det var, at Skovshoved fik en
kirke. Pastoren var fuldstændig uforstående over for, at SIFs medlemmer
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3. Ordrup Kirke og Sankt Andreas
Kirke på hver side af Ordrupvej.
Kirkerne er bygget på hver sin høj,
Vasehøjen og Ordruphøj. Fra Illustreret Tidende 1876.

ikke ville have prædikatet fulderikker og hærværksmænd hæftet på sig, selv
i en god sags tjeneste!12
Det blev den anden hjælpepræst, den populære K.E. Nielsen (1879-1956),
der fik indflydelse på den senere sognedeling, der førte til oprettelsen
af Skovshoved Sogn.13 Sognets grænser strækker sig i hovedtrækkene
fra nordsiden af Charlottenlund Skov, jernbanen til Klampenborg og
Helsingør, Clarasvej, Skovporten, Dyrehaven, Klampenborgvej, Peter Lieps
Vej, Bellevue Strandbad og Sundet ned til Charlottenlund Skov.
Der blev oprettet en kirkekomité, der stod for indsamlingen af pengene
og valget af arkitekt. Indsamlings- og byggekomiteen bestod af pastor K.E.
Nielsen (sekretær), provst Ferdinand Munck, grosserer Leonard Tang, fisker
Alfred Rasmussen, fabrikant Neubert (enten Fritz eller Poul, de to brødre
havde begge bopæl i Charlottenlund), købmand N. Høy Petersen, kandidat
F. Storch og formanden for SIF lærer Magne Kjems (kasserer).14
Udgifterne til grunden og kirkens opførelse blev afholdt for midler dels
skænket af private, dels bevilget af Gentofte Kommune. Carl Chr. og Margit
Reimanns gave på 20.000 kr. inspirerede Gentofte Kommune til at bidrage
med en grund på Teglgårdsvej over for Skovshoved Skole, og der blev herudover bevilget 30.000 kr. til kirkens opførelse. Herefter strømmede gaverne
ind til byggeriet og kirkens udsmykning. Arbejdet med den nye kirke påbegyndtes i april 1914, altså lige før ægteparret Reimanns frist for påbegyndelse af byggeriet udløb.
Opførelsen af kirken beløb sig til i alt til ca. 100.000 kr. Det budgetterede
underskud på ca. 20.000 blev som nævnt dækket af en enkefru Glückstadt.

Arkitekten
Kirken blev opført efter tegninger af Alfred Jens Ferdinandt Brandt (fig. 4),
der var født 23. juni i 1873 i København. Efter en praktisk uddannelse som
murersvend gik han på Teknisk Skole og besøgte Kunstakademiet i KøbenSKOVSHOVED KIRKE – SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
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4. Alfred Brandt: Skitse til korpartiet i Skovshoved Kirke. Der findes
tilsyneladende ikke fotos af Alfred
Brandt i offentlige samlinger, men
præsten på skitsen ligner kirkens første præst K.E. Nielsen, og man kan
med nogen forsigtighed gætte på, at
manden foran prædikestolen er kirkens arkitekt Alfred Brandt. KBSA.

havn i årene 1894-1902. Herefter arbejdede han som konduktør bl.a. hos
Martin Nyrop, C.L. Thuren og Heinrich Wenck, indtil han nedsatte sig med
egen tegnestue i Hellerup omkring 1908.
Brandt var ansat hos Martin Nyrop fra 1900 og kan her have arbejdet såvel med Københavns Rådhus som Eliaskirken på Vesterbro. Han lærte her
omsorg for detaljer og dekorationer og respekt for materialer og det gode
kunsthåndværk. Brandt blev samtidig fortrolig med arkitekturens nationale udtryk, der udvikledes først hos J.D. Herholdt og siden hos Hans Jørgen
Holm. Fra omkring 1904 arbejdede han for De danske Statsbaners arkitekt
Heinrich Wenck. Wencks stationsbygninger er ligesom Martin Nyrops præget af glæde over og respekt for gode materialer og godt håndværk og viser
stor omhu for detaljerne samt brug af til tider finurlige skulpturelle detaljer,
alt sammen grundmotiver og temaer, som Brandt udnyttede i sit senere arbejde.
Brandt foretog studierejser til Lübeck og Hamborg i 1898 og til Tyskland
og Frankrig i 1904-05. Desuden deltog han i opmålingsture sammen med
professor Hans Jørgen Holm i 1899 til Tømmerby Kirke, hvor han tegnede
kirkens nordside.15 Han deltog uden held i en række konkurrenceprojekter: i
1905 et krematorium til Bispebjerg Kirkegård og i 1913 et kapel på Hellerup
Kirkegård. I forbindelse med indvielsen af Skovshoved Kirke oplyses det,
at han var “Rudolph Tegners Medarbejder ved Konstruktionen af Modellen
til den stærkt omdiskuterede »Kærlighedens Port«. Sammen med billedhugger
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5. Alfred Brandt: Projekt til en kirke
i gotisk stil belønnet med den Neuhausenske medalje. KBSA.

Jens Lund har han endvidere til Forskønnelsesforeningen indleveret Forslag til
et Bymærke, at rejse Syd for Takstgrænsen mellem Hellerup og Kjøbenhavn”.16
Brandt samarbejdede også med Jens Lund om et Grundtvigsmonument, en
imponerende portalbygning med skulpturrelieffer, der skulle forbinde Vartov med rådhuset.17
Kirkebyggeri var ham ikke fremmed. Han opnåede i 1903 den Neuhausenske medalje for et kirkeprojekt (fig. 5). Projektet var tænkt som en nygotisk
købstadskirke af anseelig størrelse med menighedssale i en sidebygning
og en præstebolig. I 1910 udførte han i samarbejde med Harald Lønborg
Skovlund Kirke i Ribe Stift, som arkitekterne søgte at give et traditionelt
landsbypræg med hvidkalkede mure og rødt tegltag. Arkitekterne valgte
at give kirken et markant tårnparti, et bredt og tilsyneladende solidt tårn,
der imidlertid gav bygningsinspektøren I. V. Pedersen ikke helt uberettigede
anfægtelser. Bygningsinspektøren påpegede, at mere end en fjerdedel af
tårnet kun hvilede på to søjler inde i kirken, og han frygtede derfor, at
tårnets konstruktion ikke kunne bære.18 Inventaret i Skovlund Kirke er som
i Skovshoved præget af en blomstrende skønvirkestil.
I 1913 vandt Brandt en konkurrence om plakatsøjler til Københavns
Kommune.19 Disse er præget af skønvirkestilen og vidner om arkitektens
sans for materialer og det dekorative, der også kan spores i Skovshoved Kirkes inventar.
Efter opførelsen af Skovshoved Kirke udførte Brandt en række kirkeprojekter, hvoraf ingen dog blev realiseret (Filips Kirke på Amager, Sankt Lukas
Kirke i Århus og Messiaskirken i Gentofte). Sammen med G.B. Hagen udførte han i 1929-30 en udvidelse af Skovshoved Skole og opførelsen af Dyssegårdsskolen, sidstnævnte også ved Carl Schiødts medvirken.
Brandt var en alsidig kunstner, der også arbejdede med kunstindustri, noget der også har betydning for Skovshoved Kirkes kunstneriske udtryk. Han
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beskæftigede sig med fajance og plakatkunst samt glasmosaik og maleri og
underviste ved Glarmesterlaugets Fagskole. Han døde 27. marts 1937, og
hans urne er nedsat på Mariebjerg Kirkegård.

Kirkens opførelse og ‘konkurrencen’
’Komitéen for Opførelse af en Kirke i Skovshoved’ påbegyndte sit arbejde
1. oktober 1912. Byggeriets forhistorie er uklar, og kilderne angiver hele
tre forskellige handlingsforløb. Ifølge en kilde udskrev komiteen en konkurrence i foråret 1913.20 En anden kilde angiver, at der indkom forslag til
kirkebygningen fra flere arkitekter, uden at kommissionen havde efterlyst
det.21 Endelig hævdes det, at arkitekten P.V. Jensen Klint allerede i 1912 blev
opfordret til at udarbejde et projekt.22 Der kendes fire-fem projekter fra Jensen Klints hånd, hvoraf især det ene må siges at have været originalt, en
nyfortolkning af den danske landsbykirke (se nedenfor). De tidligste tegninger til kirken af Brandt synes at være fra 1913, hvor P.V. Jensen Klints
tidligste projekt stammer fra 1912, hvorfor Jensen Klint synes at have haft
et forspring. I sidste ende var det kommunens byggeudvalg suppleret med
professor Hans Jørgen Holm, Ordrup Kirkes arkitekt, der skulle træffe den
endelige afgørelse, men man kan ikke forestille sig, at dette er sket, uden
at medlemmerne af ’Komiteen for Opførelse af en Kirke i Skovshoved’ har
givet sit besyv med. En brevveksling mellem Ferdinand Munck, der sad i
komiteen, og P.V. Jensen Klint viser, at en form for konkurrence har fundet
sted: Munck skriver på komiteens vegne den 21. juli 1913, at komiteen har
fået bedømmelsen fra det af sognerådet medsatte bedømmelsesudvalg, og at
der var to forslag, som udvalget havde besluttet at fremhæve. Munck citerer
ordret fra bedømmelsen af Jensens udkast (se nedenfor) og fortæller, at udvalget opfordrer til, at de udvalgte arkitekter (dvs. Brandt og Jensen Klint)
mod et honorar på 250 kr. udarbejder fuldstændige skitser i forholdet 1:200.
Når de reviderede forslag var forelagt bedømmelsesudvalget ville man tage
endelig stilling. Dvs. at Brandt og Jensen Klint kom ud i en slutrunde, hvor
de på baggrund af bedømmelsesudvalgets kritik skulle konkurrere om opgaven. Et kritikpunkt i begge projekter var tilsyneladende dimensioneringen af kirkebygningerne på grund af den beskedne grund, men det var nu
lykkedes komiteen at få øget grunden med ca. 1000 kvadratalen således, at
der mod vest var tillagt 10 alen i hele bredden. Komiteen ville sætte pris på
de reviderede tegninger hurtigst muligt.23
I forbindelse med byggeriet udarbejdede Brandt i 1913 en kortfattet licitationsbeskrivelse Særlige Betingelser og Beskrivelser af Kirken i Skovhoved.
Der lå et eksemplar i Gentofte Kommunes Byggesagsarkiv, og der refereres
til den i Lisbeth A. Lunds speciale fra 1982.24 I forbindelse med digitaliseringen af dokumenterne i byggesagerne vedrørende Skovshoved Kirke har
man, uvist af hvilke grunde, kun fundet det relevant at digitalisere forsiden.
Da originalerne til det digitaliserede materiale er destrueret, er licitationsbeskrivelsen således gået tabt, med mindre et eksemplar skulle dukke op i et
andet arkiv eller i privateje.
Det vides, at Brandt, ligesom P.V. Jensen Klint, arbejdede ud fra nogle spe-
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6. P.V. Jensen Klint: Situationsplan
af en kirke i Skovshoved tænkt opført på en grund på Krøyersvej over
for SIFs baner. KBSA.

7. P.V.Jensen Klint: 1912-projektet i
fugleperspektiv. KBSA.

cifikke retningslinjer, der var udarbejdet af ’Komitéen for Opførelse af en
Kirke i Skovshoved’. Uagtet det ikke direkte fremgik af betingelserne havde
man blandt andet forestillet sig en præstegård med en forbindelsesbygning
på kirkens nordvestre side, men den blev opgivet, antagelig af økonomiske
grunde.

P.V. Jensen Klints projekter
1912-projektet
Der foreligger fire til fem forslag fra P.V. Jensen Klints hånd, idet det dog kan
være svært at afgøre, om nogle af tegningerne er et selvstændigt projekt, eller der er tale om variationer. Det tidligste er fra 1912 og var altså det, der
blev udarbejdet “på opfordring”. Her kommer et andet interessant aspekt
ind. P.V. Jensen Klints 1912-projekt er ikke tegnet til grunden på hjørnet af
Teglgårdsvej og Krøyersvej, men til en mindre, smal grund på Krøyersvej,
SKOVSHOVED KIRKE – SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
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8. P.V. Jensen Klint: Projekt til Skovshoved Kirke 1912. KBSA.

9. P.V. Jensen Klint: Skitse til en kirke. KBSA.
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skråt over for SIFs boldbaner (fig. 6-7). Det var en grund, som Detailhandlerbanken tilsyneladende gavmildt skænkede til formålet, men dels trådte
banken i likvidation, dels fandt komiteen ikke, at grunden var præsentabel
nok. Desuden antydede avisen Socialdemokraten, at gaven var givet med den
bagtanke, at Gentofte Sogneråd betalte anlæggelsen af nye veje i kvarteret,
et forhold der utvivlsomt foruroligede medlemmerne af sognerådet.25 Det
er derfor vigtigt at holde sig for øje, at P.V. Jensen Klints første projekt er
skabt til en anden grund end Teglgårdsvejgrunden. Kassationen af P.V. Jensen Klints 1912-projekt kan således også hænge sammen med, at det blev en
helt anden grund, der kom i spil.
1912-projektet er med rette blevet opfattet som et nybrud inden for dansk
kirkebyggeri og en slags forløber for udformningen af Grundtvigskirken
(fig. 8). Kirken ville på den pågældende grund på Krøyersvej have ligget
højt, og tårnpartiet ville have været vestvendt. Her var tale om en kirke med
et våbenhus på den vestlige tårngavl. Sakristi og præsteværelse lå østligst på
hhv. skibets nord- og sydside, og det rektangulære kor havde samme bredde
som skibet. Det er lykkedes Thomas Bo Jensen at afsløre den sandsynlige
metodik, som Jensen Klint anvendte, da han udformede tårnpartiet (fig. 9).
En tegning viser en parafrase over en traditionel dansk landsbykirke, hvor
tårnets blændingsfelt på normal vis er afsluttet af en vandret linje. Klint
har derefter antydet skibets tagrejsning på tårnets modsatte side og trukket
disse linjer frem på tårnfacaden. Det mest originale træk er, at Jensen Klint
fordobler gavlen, så tårnet fremstår med to tårnafslutninger (fig. 10). Var
kirken bygget på det pågældende sted efter Klints projekt, så havde dobbelttårnet været et fornemt ’søkendemærke’. Uagtet 1912-projektet ikke blev benyttet i Skovshoved, fik projektet betydning for Jensen Klints senere kirker,
og det kan opfattes som forarbejde til Grundtvigskirken og Fredens Kirke
i Odense.
1913-projekterne
I Jensen Klints projekter fra det følgende år er kirken tegnet til grunden på
hjørnet af Teglgårdsvej. Imidlertid udviser de slet ikke samme originalitet
og nytænkning, endsige monumentalitet (fig. 11). Projekternes styrke ligger
i den omhu, hvormed han har arbejdet med planløsningen. Jensen Klint har
nøje undersøgt bygningens orientering, og i et af forslagene er tårnet forsøgt
placeret i vest og koret i øst, men han har alligevel opgivet forsøget. I et af
hans tårnforslag er afslutningen i øvrigt kuplet ligesom i Brandts oprindelige tårnafslutning! I førnævnte brev af 21. juli 1913 fra Ferdinand Munck til
P.V. Jensen Klint citerer Munck bedømmelsesudvalgets vurdering af Klints
indsendte projekt: “Tilbage er to Forslag, som Udvalget enstemmigt har besluttet at fremhæve ---26 Det andet er Arkitekt P.V. Jensen Klints. Det viser den
bedste Udnyttelse af den givne Grund, de ydre Former, (der tales her om Udkastet med det affasede brudte Pyramidespir) vidner om indgaaende og selvstændig Forstaaelse af vor hjemlige Bygningskunst fra den senere Middelalder
og endelig vil det afgjort kunne gennemføres for den fastsatte sum 65.000 kr.
--- Men ogsaa Arkitekt Klint har været hæmmet af grundens Dimensioner. Det
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11. P.V. Jensen Klint: Forslag til
Skovshoved Kirke på Teglgårdsvejgrunden. KBSA.

ses af Kirkens Smalhed (indvendig Bredde 11 Alen) og Udvalget føler sig ikke
helt, at Kirkebygningens Volumen vil kunne gøre sig tilstrækkeligt gældende”.
Som nævnt lykkedes det komiteen at få grunden øget med 1000 kvadratmeter, og Klint sender allerede 26. august reviderede tegninger. Her skriver
han bl.a. i sine kommentarer: “Kirkeskibets Tværmaal er blevne c. 1 Al. Større
og Spiret er blevet kraftigere. Om end jeg har ment helst at vilde beholde Tvendegavlene paa Taarnet, som synes mig bedst at harmonere med det øvrige, kan
jeg dog, hvis Komiteen foretrækker det, udelade disse”.27
Thomas Bo Jensen karakteriserer bygningsmassen i Jensen Klints sene
projekter således: “som et sæt historiske relikvier, fint indtegnet i helheden,
men ikke brugt nævneværdigt anderledes end i så mange andres kollegers arbejder fra den tid”.28 Forslaget vakte imidlertid begejstring hos samtidens
førende kunsthistoriker Francis Beckett, der, lidt uretfærdigt, kritiserede
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12. Skovshoved Kirke 1916. Foran
kirken er der pga. 1. Verdenskrig oprettet midlertidige militære barakker. Foto i Skovshoved Kirke.

Brandts kirke for ikke at tage hensyn til dansk byggetradition og hævdede,
at det var “løvefødder og gesvejsninger”, det kom an på.29 Samme beskyldning kunne man måske også rette mod Jensen Klints endelige Skovshovedprojekt. At Jensen Klints 1913-forslag skulle udtrykke mere “Danskhed” end
Brandts, kan det måske også være lidt svært at få øje på. Det kan undre, at
Francis Beckett slet ikke nævner Jensen Klints første projekt, da det var det,
der var originalt og banebrydende.

Skovshoved Kirkes ydre
Ved Skovshoved Kirkes indvielse skrev Berlingske Tidende under overskriften “Fiskernes Kirke”: “Da Arkitekt A.J.F. Brandt fik den Opgave at levere Tegninger til Skovshoved Kirke, var denne tænkt som Fiskernes Kirke, og Taarnet,
som med sin kuppelformede Hat ses viden om, blev da opført med den smukke
Tanke, at det skulle tiene som Sømærke.30 Men ogsaa under udarbejdelsen af
Kirkens Interiør har Arkitekten haft Fiskerne og deres Gerning for Øje, og en
Fisk er da det mærke, som ses at gaa igen paa Skjolde og andre Steder31”.
Skovshoved Kirke hører ikke til et af de mest progressive byggerier for sin
tid, men har dog visse træk, der fortæller, at arkitekten Alfred Brandt var
lydhør over for nye idealer i arkitekturen. Kirken ligger højt og er synlig
viden om, især fra Øresund, og bygningen lå ved opførelsen frit ud til marker
og enge (fig.12). Materialet er røde håndstrøgne munkesten (store teglsten)
på en lav granitsokkel, hvorover der løber en dekorativ profileret muret
fodgesims. Komplekset består af to parallelle sammenbyggede bygninger. I
nord et hovedskib med apsis i vest. Skibet er ca. 10 m bredt og 14 m langt.
I syd menighedshuset (fig. 13). Bygningen har rundbuede vinduer, i øverste
etage koblede med en dekorativ murstenssøjle imellem. Apsis er opført i
hele skibets bredde og er dekoreret med en rundbuedekoration på fem buer,
der hviler på murede halvsøjler med trapezkapitæler. Herover er syv buede
vinduer og nederst ligeledes syv vinduer til kælderen under apsis (fig. 14).
Kælderen har altid været benyttet til mere prosaiske formål, og den kan på
SKOVSHOVED KIRKE – SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
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ingen måde sammenlignes med sakristier i store romanske domkirker som
f.eks. domkirken i Lund.
Hovedindgangen i skibets østside er gennem en rundbuet portal, flankeret af to granitsøjler med kapitæler inspireret af romanske granitarbejder
(fig. 15). Granitkapitælerne er udhugget med duer, og til venstre ses A (alfa)
til højre Ω (omega). I portalens tympanonfelt er der i 2016 indsat et stort
relief i stentøj af billedkunstneren Vivian Rose (jf. nedenfor). Herover er et
stort cirkulært vindue med glasmosaik af Knud Lollesgaard, opsat i 1968
(jf. nedenfor). Vinduet er omgivet af evangelistsymboler i sandsten. Mellem
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Fig. 13. Alfred Brandt: Plan af
Skovhoved Kirke. Mod nord ses en
sekundær skitse af det i 1930 opførte
kapel. KBSA.
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14. A. Brandt: Skovshoved Kirkes
vestside. KBSA.
15. Alfred Brandt: Skovshoveds Kirkes østfacade. KBSA.

skibet og tårnet er en mellembygning med en mindre indgangsdør, der også
har et tympanonfelt med et stentøjsrelief af Vivian Rose fra 2016 (fig. 16).
Ved skibets søndre side mod Teglgårdsvej ligger menighedshuset/
sideskibet, der er opført i to etager. Huset er inddelt i tre fag med blændingsdekorerede gavle. Mod vest er et trappehus, der med sin halvcirkulære
plan udefra giver associationer til en apsis (fig. 17). Ved projekteringen af
Skovshoved Kirke var det endnu forholdsvist nyt, at man ved nybygning af
kirker planlagde menighedssale. Det var en udvikling, der var begyndt kort
før århundredeskiftet og havde sin baggrund i de krav, som foreningen Den
Københavnske Kirkefond, hvis formål det var at skaffe midler til opførelsen
af nye kirker i København, stillede til nybyggeri. Fonden blev dannet i 1890,
og det teoretiske grundlag blev offentliggjort samme år under titlen Syv
Punkter til Overvejelse for Kirkens Venner.32 Der blev lagt vægt på styrkelsen
af menighedslivet, søndagsskoler, bibelklasser, ungdomsforeninger samt
ledelse af møder til vækkelse, belæring og opbyggelse. Alle disse idealer
krævede plads og lokaler ud over det egentlige kirkerum. Endelig medførte loven om menighedsråd fra 1903 behovet for lokaler til at afholde
møder for menighedsråd og menigheder. Skovshoved Kirke er ikke en
kirkefondskirke, men har dog inspiration fra foreningen. Medlem af Den
Københavnske Kirkefond kontreadmiral C.A. Garde sad til sin død i 1911 i
Ordrup menighedsråd og havde været virksom for, at der blev rejst en kirke
i Skovhoved.33 Foreningens medlemmer deltog også i kirkens indvielse. Som
nævnt arbejdede Brandt for Martin Nyrop ved opførelsen af Eliaskirken,
som er opført på initiativ af Den Københavnske Kirkefond, og som netop
har en forsamlingssal i kirkens kælderetage. I Brandts eget projekt til Den
Neuhausenske Medalje er der også tænkt på menighedslokaler.
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16. Skovshoved Kirkes østfacade. Foto Jenny
Sundby.

17. Skovshoved Kirkes vest- og sydfacade. Foto Jenny Sundby.

I sideskibets sydøstre hjørne ved hjørnet af Teglgårdsvej og Krøyersvej står
et tårn. Det er opført i røde tegl ligesom kirken og har i soklen mod øst og
syd tre store granitsten. Tårnet har rundbuede vinduer og glamhuller samt
et højt, let opskalket pyramidespir med kobberdækning fra 1935. Der er
på østsiden murankre med årstallet 1914. Det oprindelige tårnur var i 1919
skænket af fru Elisabeth Freimann, men er udskiftet senere. Vindfløjen er
udformet som en fisk. Kirkens tag er dækket af røde teglsten.
Mod nord blev der i 1930, også efter tegning af Alfred Brandt, tilbygget et
kapel i røde munkesten, der i dag fungerer som dåbsværelse. Kapellet er i en
etage og havde oprindeligt ingen vinduer på nær et cirkulært vindue i nordgavlen, der i dag er tilmuret. I denne bygnings østfacade ud mod Krøyersvej
er anbragt et monument for faldne frihedskæmpere udført efter tegning af
Johannes Kragh og indviet 30. december 1945 (fig. 18).
Mod nord og vest blev der i 1985 opført kapeller og kontorer i en etage.
Disse tilbygninger og kirken danner et lukket rum omkring en gårdhave.
Facaderne mod det lille parkanlæg omkring kirken har ingen vinduer. Kapellerne, der hæver sig lidt over de øvrige tilbygninger i kompleksets nordvestlige hjørne, er semicirkulære og harmonerer i det ydre med apsis og det
apsideformede trappehus i menighedshuset. Disse tilbygninger blev projekteret af Wilhelm Wohlerts tegnestue ved arkitekterne Viggo Kanneworff og
Niels Munk34 (fig. 19-20).
Mange undrer sig over, at Skovshoved Kirke vender ‘forkert’, for traditio-
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18. Monumentet for de faldne frihedskæmpere i Skovshoved Sogn.
Foto Jenny Sundby.
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19. Skovshoved kirkes nordside før
de nye kapel-og kontorbygninger
blev opført. Foto fra begyndelsen af
1980’erne i Skovshoved Kirke.

20. Skovshoved Kirkes nordside efter tilbygningernes opførelse i 1984.
Foto Jenny Sundby.

nelt bør apsis orienteres mod øst. I de allerfleste middelalderkirker er alteret
anbragt i øst, og det er først i nyere tid, at flere kirker, især bykirker, har alter
og kor vendt i andre retninger. Det skyldes oftest, at grund og gadeforhold
ikke tillader en traditionel orientering. Det er også tilfældet i Skovhoved.
Den grund, som man endte med at erhverve til kirken, vender mod syd og
øst mod vej, og det blev udslagsgivende for Brandts placering af hovedindgangen mod øst. P.V. Jensen Klint havde i et af sine projekter forsøgt at vende
kirken ’rigtigt’, ved at anbringe et våbenhus med indgang fra Teglgårdsvej,
men opgav forehavendet. Som nævnt var der på et tidspunkt tale om at
bygge kirken på en grund på Krøyersvej over for SIFs nuværende baner (fig.
6). Var kirken bygget der, ville kirken have vendt ‘rigtigt’.
SKOVSHOVED KIRKE – SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
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21. Skovshoved Kirke omkring 1920.
Foto Nationalmuseet
22. Alfred Brandt: Skitse til det
nye spir på Skovshoved Kirke 1935.
KBSA.

Tårnet
Kirken havde oprindeligt et karakteristisk kubeformet spir (fig. 21).35 Den
samlede højde var ved opførelsen knap 25 m, hvoraf spiret med kuplen
målte knap 8 m. Det havde været et krav fra bygherrerne, at tårnet skulle
være et ’søkendemærke’ for fiskere og andre søfolk på Sundet. Spiret
skrånede forneden, og stræbepiller flankerede de rundbuede åbninger
indtil et åbent rum, der hverken var lukkede med vinduer eller skodder.
Foroven afsluttedes det oprindelige spir med en spids pudset kuppel i
jernbeton. På trods af, at gulvet i spirets åbne rum var belagt med fliser i
hydraulisk cement, der skulle sikre holdbarheden, måtte man på grund af
vedligeholdelsesproblemer allerede i 1935 udskifte kuplen og den øverste
del af tårnet med det nuværende opskalkede kobberspir (fig. 22). Det
oprindelige tårn var, i modsætning til det nuværende, som ’søkendemærke’
meget originalt. Det er for så vidt meget karakteristisk for kirkebyggeriet
omkring år 1900, at man ofrer tårnet megen opmærksomhed og lægger
vægt på et meget individualistisk arkitektonisk udtryk, som det også ses
i f.eks. Fredens Kirke på Østerbro (Martin Nyrop 1906), Kristkirken på
Vesterbro (Valdemar Koch 1898), eller Højerup Kirke på Stevns (Helge
Bojesen-Møller 1912-13). Også Alfred Brandt og Harald Lønborgs Skovlund
Kirke i Sønderjylland har et meget markant tårn med let svulmen på
midten, altså en entasis, og dækkes af et stort pyramidespir. Tårnet er også
et væsentligt element i alle Brandts andre kirkeprojekter. Det virker som
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23. Alfred Brandt: Skovshoved
Kirke. Tværsnit af tårn. Mellem tårn
og kubespiret ses ovenlysvinduet.
KBSA.
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24. Alfred Brandt: Projekt til kirke
ved Hartmannsvej og Tranegårdsvej
i Gentofte, antagelig til Mesiaskirken, Maglegårds Sogn. KBSA.
25. Alfred Brandt: Konkurrenceprojekt til Lukaskirken i Århus. KBSA.

om, at de ny sogne prøvede at skabe sig en identitet ved, at kirkebygningen
fik et markant tårn. Prøver man at finde forbilleder for det oprindelige spir
i Skovshoved, kommer man hurtigt i vanskeligheder. Umiddelbart vender
man blikket mod Tveje Merløse Kirkes tvillingetårne, men her er kuplen
ikke åben. Retter man blikket mod syd, til det franske Aquitanien, hvor
mange kirkebygninger har kupler og kuplede tårne, ser man, at også de
SKOVSHOVED KIRKE – SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
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26. Skovshoved Kirke. Interiør mod
vest. Foto Jenny Sundby.

27. Skovshoved Kirke. Interiør mod øst.
Foto Jenny Sundby.
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savner stræbepiller. Den byzantinske arkitektur har mange eksempler på
kupler med stræbepiller – men nej – blandt disse finder man heller ikke
overbevisende forlæg for det særegne tårn i Skovshoved. Alfred Brandt er
selv tavs om sine inspirationskilder. I sin præsentation af Skovshoved Kirke
i tidsskriftet Architekten nævner Brandt ikke tårnet med et ord!
De oprindelige tegninger viser, at der under kuplens åbne rum har været
et ovenlysvindue (fig. 23). Man får den tanke, at lys fra kirkens tårn skulle
skinne op gennem vinduet, og at tårnet således rent faktisk har skullet fungere som det ønskede ’søkendemærke’ også om natten. Imidlertid foreligger
der ingen beskrivelser eller beretninger om kirken fra de første år inden
tårnets ombygning, der kan bekræfte, at det har forholdt sig således. Forklaringen kan da også være, at man har ønsket ekstra lys i tårnrummet.
I senere kirkeprojekter genbruger Brandt ideen med et tårn med kubeformet spir. I et projekt til en kirke ved Hartmannsvej og Tranegårdsvej i
Gentofte, antagelig et projekt til Messiaskirken i Maglegårds Sogn, projekterede han en romaniserende kirke, med et tårn, der her var forsynet med
stræbepiller og kronet af en åben kuppel (fig. 24) og ligeledes i et konkurrenceprojekt til Sankt Lukas Kirke i Århus (fig. 25).

Kirkens indre
Kirkens indre står i hovedanslaget som oprindeligt fra Brandts hånd, men
rummet har gennem årene gennemgået flere mindre ændringer. Væggene
er, som de ydre, opført i munkesten, men med hvidkalkede flader. Skibet
har et tøndehvælv og koret en halvkuppel støbt i jernbeton. Koret er hævet
med tre trin over skibets gulv. Mellem kor og skib er en rundbue. Koret domineres af alterpartiet med altermaleri og syv glasmosaikker, der er indsat
i kirkens vinduer i 1966 (jf. nedenfor) (fig. 26).
Mod øst er orgelpulpituret (fig. 27). Herunder har væggen tre buer, i midten
en dørportal med dobbelt dør og på hver side en tredelt buedekoration med
murede konsoller. Disse buer var oprindeligt lavere uden tredeling, men ved
en udbygning af orgelpulpituret i 1929 blev de gjort kraftigere. Samtidig
blev der muret søjler med trapezkapitæler mellem de tre buer (fig. 28-29).
De nederste vinduer i nordsiden blev af hensyn til lysindfaldet sænket i
1992. Denne løsning har været omdiskuteret, da nogle i menighedsrådet og
blandt sognets beboere mente, at det brød med kirkens stil, og at udsigten
til kirkens gårdrum kunne virke forstyrrende på kirkegængerne. Sidebygningens sale mod syd står i direkte forbindelse med kirken, forneden ved tre
buer adskilte af firkantede piller og med foldedøre. Foroven kan tre buede
vinduer med smedejernsdekorationer åbnes, hvorved de to menighedssale
kan forbindes direkte med kirken og afhjælpe den pladsmangel, der opstår
ved højtiderne, især konfirmationer og juleaftensgudstjenester.
Kirkerummets oprindelige trægulv blev i 1992 afløst af et muret klinkegulv. Kirkens indre er et harmonisk og roligt rum trods det noget særprægede inventar, der er præget af skønvirkestilens organiske ornamenter og de
brogede glasvinduer fra slutningen af 1960’erne. Dette skyldes ikke mindst
den klassiske tone, som det brede tøndehvælv og korets halvkuppel giver
SKOVSHOVED KIRKE – SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
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28. Skovshoved Kirke. Interiør
mod øst før 1929. Foto i Skovshoved
Kirke.
29. Alfred Brandt: Prospekt til
udvidelse af orgelpulpituret 1929.
KBSA.

kirkerummet. Brandts bygning er overvejende inspireret af senromansk
dansk byggestil, uden at man kan pege på et konkret forbillede. Dog peger
skibets brede tøndehvælv og halvkuplen også hen på en diskret klassicisme,
således at kirken har såvel historicistiske som neoklassiske træk. Desuden
er hele kirken hvidkalket indvendig. De røde murstensdetaljer, der indgår
i den indvendige dekoration i mange andre historicistiske kirker med inspiration fra den sene romanske stil, optræder ikke her. Det bidrager til
interiørets renfærdige enkelthed.
Skovshoved Kirke er blevet sammenlignet med Sankt Andreas Kirke på
hjørnet af Gothersgade og Øster Farimagsgade i København opført efter
tegninger af Marin Borch i 1901 (fig. 30).36 Det er korrekt, at valget af den
senromanske stil samt disponeringen af tårn og facade (tårn – mellembygning – gavlfacade) minder om Skovshoved Kirke, ligesom Andreaskirkens
sideskib med tre gavlfag kan være muligt forbillede for Brandt. Dog
forekommer de dekorative detaljer og vinduesdisponeringen meget
forskellig i de to kirker. Også indvendigt er de to kirker væsentlig forskellige.
Sankt Andreas Kirkes interiør er ren historicisme. Den har krydshvælv samt
piller og hvælvribber som dekoration i rød blankmur. I modsætning hertil
står Skovshoved Kirkes hvidkalkede interiør og tøndehvælv, der bidrager til
interiørets klassicistiske tone. Desuden kan Sankt Andreas Kirkes sideskib
og galleri ikke åbnes ind til kirken og dermed udvide kirkerummet, som det
er tilfældet i Skovshoved.

Inventaret
Kirkerummet fremstår trods ændringer og dekorationer af nyere dato meget
intakt og oprindeligt. Alt oprindeligt inventar blev udført efter tegninger af
Alfred Brandt, og det er for størstedelen bevaret. Inventaret er i hovedsagen
gaver, der blev skænket i forbindelse med kirkens opførelse og indvielse.
Alteret og alterskranken med korsdekorationer og knæfald var skænket af
Frederik VIII’s enkedronning Louise. De oprindelige lysekroner var gaver
fra grevinde Ingeborg Agnes Moltke til Espe37 og hofjægermesterinde Lüt-
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30. Martin Borch: Sankt Andreas
Kirke i København. Foto Jenny
Sundby.
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31. Alterparti med Hyrdernes Tilbedelse udført af Axel Helsted i
1903. Forarbejde til Altertavlen i
Kristkirken på Vesterbro. Foto Jenny
Sundby.

tichau.38 I dag har kirken lysekroner tegnet af Wilhelm Wohlerts tegnestue.
Enkefru Johanne Andersen fra Skovshoved skænkede det meste af kirkens
øvrige inventar, alterbillede, prædikestol, døbefont m.m.
Billedskærerarbejderne i kirken blev skænket af kunstmaler J.J. Freimann,
Charlottenlund, og udført af billedhugger Niels Hansen.39 Inventaret er udført i den for tiden karakteristiske skønvirkestil karakteriseret med organiske ornamenter inspireret af naturens former og var ved kirkens indvielse
holdt i mørke farver. I dag fremstår farverne, bortset fra alteret, i lyse grå
toner hine steder med forgyldninger. Der foreligger ingen dokumentation
for, hvilken form for dialog der har været mellem arkitekten, komiteen og
præsten, men tegningerne antyder, at en sådan dialog har fundet sted, og at
man i nogle tilfælde har måttet indskrænke ambitionerne – rimeligvis pga.
af økonomien.
Altertavlen (fig. 31) har udskæringer med planteornamentik og druer
holdt i overvejende blågrønne og røde farver med forgyldninger. Overfladisk kan man få associationer til såvel den tidlige middelalders gyldne altre
som til højrenæssancen, men betragter man udskæringer og det slyngede
bladværk nøjere, erkender man, at der her mere er tale om en skønvirkestil
end egentlig historicisme. Den altertavle, som Brandt tegnede til Skovlund
Kirke, viser således langt større afhængighed af de historiske forlæg (de
gyldne altre), end tilfældet er i Skovshoved, hvor arkitekten forholder sig
mere frit til de historiske forbilleder.
Altermaleriet Hyrdernes Tilbedelse er udført af Axel Helsted 1903 som et
forarbejde til altertavlen i Kristkirken på Vesterbro. I Vesterbrokirken er
altermaleriet i et stykke, men i Skovshoved er maleriet delt i tre. Midtpartiet
viser Maria foran krybben med barnet. På sidefløjen til venstre ses knælenSKOVSHOVED KIRKE – SØMÆRKE OG FISKERNES KIRKE
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32. Alfred Brandt:
Forslag til alterpartiet
i Skovshoved Kirke.
KBSA.

33. Prædikestolen i Skovshoved Kirke.
Foto Jenny Sundby.
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34. Detalje af prædikestolen i
Skovhoved Kirke. Foto Jenny
Sundby.

35. Krucifikset i Skovshoved Kirke.
Foto Jenny Sundby.
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36. Døbefont og dåbshimmel i
Skovshoved Kirke. Foto Jenny
Sundby.

de hyrder og til højre Josef, der ligeledes knæler. På Alfred Brandts skitser
ses det, at han havde forestillet sig, at alteret blev forsynet med ekstra yderfløje, til venstre Kristus som Urtegårdsmand med Maria Magdalena, til højre
Kvinderne ved Graven (fig. 32).
Alterbordet er af træ. Det fremstår nu, som det blev istandsat i 2015, hvor
det fik en rødmalet bordplade og forside med fyldingspaneler i grå og hvide
nuancer. Alterskranken er med udskårne korsdekorationer. På alterbordet
står der et sæt alterlysestager af sølv og et af malm. Desuden står her en
syvarmet stage.40 Alterkrucifikset er skænket anonymt i 1949. Ved festlige lejligheder benyttes blomstervaser af sølv, der ser ud til at stamme fra kirkens
opførelse. Ligeså med kirkesølvet: kande, kalk og disk samt oblatæske, der er
tegnet af Alfred Brandt som det øvrige inventar. Blomstervaserne og kirkesølvet er ligesom det øvrige inventar udført i en karakteristisk skønvirkestil.
Prædikestolen er i malet træ. Den er femkantet og står på en muret sokkel
(fig. 33). På panelerne med slyngornamenter og en roset med stjerne øverst
ses foruden felter med blomster fra venstre Helligåndsduen og et Kristusmonogram. Bogstaverne X og P står for de græske bogstaver Chi og Rho,
som sammen er en forkortelse for Christos – Kristus. Dette felt krones af
en engel, der bærer bogpulten. Dernæst en fisk, der står på halen med åben
mund (fig. 34). Fisken var i den første kristne tid et hemmeligt symbol på
Kristus. Det græske ord ICHTYS dannede forbogstaverne (på græsk) i sætningen ’Jesu Kristus Guds Søn Frelseren’. Men fisken er også en henvisning
til det vigtigste erhverv i Skovshoved ved kirkens opførelse, nemlig fiskeriet.
Krucifikset, der hænger på korets nordre side, viser Kristus uden tornekrone, men med korsglorie, der skjuler øvre korsarm.41 Korsarmene ender
i forgyldte volutter (fig. 35). Kristi krop er stiv uden svaj og armene uden
bøjning. Han er hverken den sejrende himmelkonge eller den lidende smertensmand. Fødderne ligger over hinanden og er gennemboret af en nagle.
En halvkrans af skyer hænger ned fra korsets arme, og på korsarmene knæler to engle med forgyldte glorier på hver side og holder en liljeprydet krone
over Kristi hoved.
Døbefonten i bægerbladsform er udhugget i en rødlig granit med vingede englehoveder og stjerner og står på en rund fod med en glat rundstav
(fig. 36). Den kronelignende fontehimmel står i ubemalet træ og har på
ydersiden englehoveder med glorier og vinger i palmet- og båndslyng.42
På undersiden i midten er et kors med en Helligåndsdue, som er omsluttet
af en kant dekoreret med bølger, der muligvis repræsenter Jordanfloden.
Til døbefonten hører et todelt dåbsfad i messing. Den yderste fane er holder for det midterste dåbsfad. Denne ydre fane, der stammer fra kirkens
opførelse, bærer indskriften: “LAD DE SMAA BØRN KOMME TIL MIG”.
Det midterste dåbsfad er utvivlsomt et sydtysk arbejde (Nürnberg) fra
1500-tallet, hvor det centrale buklede fiskeblæremønster er udbredt. Den
første omløbende indskrift er en fire gange gentagen remse: “AWE (MARIA?) (HE?)”. Den anden omløbende indskrift gentager igen fire gange en
remse: “ICH BART GELVK ALZEIT” på moderne tysk: “Ich schuf / bildete
für immer Glück”, dvs.: “ jeg frembragte /skabte/dannede lykke til alle tider “.43
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37. Alfred Brandt: Skitse til vindue
med hjort. KBSA.
38. Alfred Brandt: Skitse til vindue
med fisk. KBSA.

Kirkebænkene havde oprindelig halvrunde høje afslutninger, men er nu lavere med trekantsgavle båret af små forgyldte søjler. I gavlene er udskårne
cirkelfelter, bortset fra de øverste stolestader, der har våbenskjold udformet
med Sokkelunds Herreds segl (tre træer) fra 1648. Cirkelfelterne er dekorerede med blomster og blomsterkranse (enkelte kan med lidt god vilje tolkes
som Lutherroser), ornamentik, løver, hjorte og fisk.
Salmenummertavlerne i malet træ er kronet af et topstykke med kors omgivet af fire hjerter flankeret af akantusslyng. På hver side af tavlen er snoede
forgyldte søjler med kapitæler.
Glasmosaikkerne i koret. Kirken havde oprindeligt glasmosaikker skænket
af glarmesterfirmaet Laur. Frese & Sønner og var som det øvrige inventar
tegnet af Alfred Brandt.44 Af korets syv rundbuede vinduer var de fem
midterste med glasmalerier.45 Disse vinduer havde foroven en roset og var
indbyrdes forbundet med et stjernemotiv. Med nogen forsigtighed kan
man ud fra et bevaret vindue, Brandts tegninger og ældre fotos forsøge at
bestemme motiverne og deres placering. Rækkefølgen synes fra syd mod
nord at have været: 1) En hjort omgivet af planteornamentik, en reference til
Samlernes Bog kap. 42, v. 2: “Som hjorten skriger efter rindende vand, således
skriger min Sjæl efter dig, o Gud”46 (fig. 37). 2) Dernæst en gabende fisk, hvis
tilstedeværelse både er et Kristussymbol og en reference til hovederhvervet i
sognet ved kirkens opførelse, omgivet af grønne planter (tangplanter?) (fig.
38).47 3) I midtvinduet var en Helligåndsdue i planteornamentik.48 4) Som
symbol på opstandelsen og det evige liv sås en påfugl,49 fulgt af 5) en hane,
en reference til Peters fornægtelse af Kristus (Mat. kap. 26, v. 69-75). 50
I 1934 tog kirkens organist Poul Schierbeck initiativ til nye glasmalerier
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39. Knud Lollesgaard: glasmosaik i
Skovshoved Kirke 1965. Foto Jenny
Sundby.
40. Knud Lollesgaard: Kristi Genkomst. Østvindue Skovshoved
Kirke glasmosaik 1969. Foto Jenny
Sundby.

i koret, udarbejdet af Johannes Kragh. Udsmykningen skulle vise et kors i
midtvinduet flankeret af fire knælende engle, to på hver side. Imidlertid
blev kun midtvinduet med korset udført.51
Korets nuværende syv vinduer er udført af Knud Lollesgaard (1911-1997) i
samarbejde med glarmesterfirmaet Laur. Frese & Sønner i forbindelse med
kirkens 50 års jubilæum og var en gave fra sognets beboere med tilskud fra
Gentofte Kommune og Statens Kunstfond. Ruderne er udført i dæmpede
lyse efterårsfarver, og glassene er ikke indsat i bly, men i cement. Fra kirkens
skib ses kun de fem. Længst til højre ses ‘Kundskabens Træ’, symbolet på
syndefaldet og menneskets hovmod. Så følger symbolet på dåben, en due,
Helligåndsduen, der daler ned. I det midterste vindue ses påskevinduet,
korset, sejrstegnet, der viser, at langfredags mørke ender med den skønne
påskemorgen, hvor Kristus besejrer døden (fig. 39). Til venstre herfor viser
ruden den tilgivende Kristus med udbredte arme, og så følger ‘Livets Træ’,
et modstykke til ’Kundskabens Træ’, der sammen med Helligåndsduen og
Kristus viser Guds tilgivende kærlighed. Står man oppe i koret, opdager
man, at de fem ruder flankeres af endnu to ruder med de græske bogstaver
A og Ω i monogram. “Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden” (Johannes
Åbenbaring 21, 6). Udsmykningen er således en fortælling om menneskets
forhold til Gud fra syndefald til frelse.52
På det givne tidspunkt kunne kirken næppe have fundet en mere kompetent og anset kunstner til at udføre glasmosaikkerne. Lige før arbejdet med
Skovshoved Kirke havde Knud Lollesgaard opnået international berømmelse ved sin store udsmykning til Kirkernes Verdensråds Kapel i Genéve.
Glasmaleriet i østgavlen. Ved opførelsen indsattes en stor glasmosaik med
Peters fiskedræt. Glasmosaikken blev, med pastor K.E. Nielsens ord i 1923
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“… forbedret. De to Ansigter, der beherskede Billedet var ganske mislykkede;
de er nu ændrede og afdæmpede, saa Billedet virke dekorativt uden fremtrædende Mangler”.53
I 1969 fik det cirkulære vindue i østgavlen en dekoration med Kristi Genkomst (fig. 40), der som korets glasmosaikker var udført af Knud Lollesgaard. Finansieringen skete på samme måde, som ved korets vinduer.
Kirkeskibet Fred er fuldrigget og med påmalede kanonporte. Skibet blev
ophængt i 1917 og er en gave fra sognets fiskere.
Klokkerne blev ophængt i 1979 og bærer indskrifter forfattet af sognepræst Ole Christiansen. Klokkerne har foroven et bånd med planteslyng og
violinspillende engle, herunder et skriftbånd og under indskriften et ornamentalt bånd. På begge klokkers sider er indstøbt fisk. Den store klokke
bærer på skriftbåndet indskriften: “STØBT TIL SKOVSHOVED KIRKE ÅR
1978 AF PETIT & FRITSEN I HOLLAND SOM AFLØSER FOR KIRKENS
FØRSTE KLOKKE FRA 1915 6399”. På klokkens side: “GUDS NÅDES ORD/
I VERDEN BOR”. Klokken erstattede en klokke støbt af de Smithske støberier med indskriften: “1915/ SKÆNKET AF ENKEFRU JOHANNA ANDERSEN/ TIL SKOVSHOVED KIRKE/ GVD TIL ÆRE”. Den lille klokke bærer
på skriftbåndet indskriften: “STØBT TIL SKOVSHOVED KIRKE AF PETIT
& FRITSEN I HOLLAND SOM AFLØSER FOR EN KLOKKE FRA 1940”. På
klokkens side: “I SANG OG BØN/ LOVPRIS GUDS SØN”. Klokken erstattede en klokke støbt af B. Løw og med indskriften: “V.A./ KLOKKE MELD
VOR LÆNGSEL UD”.

Kirkens tympanonfelter
I den nu forsvundne licitationsbeskrivelse fremgik det, at Brandt overvejede
såvel stenhuggerarbejder som mosaikarbejder i kirkens tympanonfelter.54
På Brandts tegninger ses i det store tympanonfelt en velsignende Kristus
omgivet af planteslyng og A (alfa) til højre Ω (omega) (fig. 41). I det lille
tympanonfelt skitserede han en fremstilling af Adam og Eva efter Syndefaldet, inspireret af et romansk relief fra en portaldekoration fra Vejlby Kirke
på Djursland. Alternativt forestillede Brandt sig mosaikarbejder i tympanonfelterne, men hvorledes de skulle have fremstået og med hvilke emner
fremgår ikke. Udsmykningerne blev øjensynlig opgivet af økonomiske
grunde.
I begyndelsen af nullerne opstod den tanke i menighedsrådet at give tympanonfelterne en udsmykning, men til forskel fra Alfred Brandts projekt
med relieffer inspireret af danske middelalderlige granitarbejder, ønskede
man, at den nye udsmykning fik et nutidigt udtryk.
Menighedsrådet rettede i 2006 henvendelse til billedkunstneren Vivian
Rose, der med sin skulptur Skovserpigen, der blev opstillet på Den Gamle
Strandvej i Skovshoved i 2003, til fulde havde demonstreret sit talent, også
når det gælder det monumentale udtryk. Kunstneren udarbejdede først et
forslag i glasmosaik, som skulle forholde sig til det eksisterende runde vindue i betonglas, udført af Knud Lollesgaard i 1969, ved selv at bruge en enkel
farveholdning og et stringent formsprog, således at de forskellige arbejder
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41. Alfred Brandt: Skitse til dekoration af tympanonfelt. Detalje af fig. 14.
KBSA.

42. Vivian Rose: Kristendommens begyndelse. Udsmykning af Skovshoved
Kirkes store tympanonfelt 2016. Foto
Jenny Sundby.
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korresponderer og samler østgavlen. Menighedsrådet godkendte Vivian
Roses smukke projekter, men det viste sig, at glasmosaikken ikke kunne
realiseres pga. af konstruktive forhold. Kunstneren besluttede da, med menighedsrådets godkendelse, at udføre et nyt projekt i stentøj. Udførelsen af
stentøjsfelterne er sket i samarbejde med Tommerup Teglværk i 2015-16.
Det store tympanonfelt viser kristendommens begyndelse (fig. 42). I dåbsvandet med lyset, der reflekteres og brydes, ses i midten en stor fisk med
Kristusmonogrammet XP.
Omkring den store fisk svømmer tolv mindre i deres rette element, dåbsvandet, ligesom menigheden gennem døren til kirken indtræder i dens rette
element, det hellige rum, hvor evangeliet forkyndes. Fiskene symboliserer
således de tolv apostle, der som de første spredte evangeliet til menigheden. Det store fiskesymbols opadgående bevægelse peger som en pil op mod
Knud Lollesgaards glasmosaik med Kristi Genkomst. Kristus står her med
favnende udstrakte arme, klar til at modtage menigheden. Det er tanken, at
de to udsmykninger, selv om de har forskellige kunstneriske udtryk, samler
østgavlen til et hele.
Det lille tympanonfelt viser jord og himmel i et stigende hierarki, hvor
jordens sokkel bærer himmelhvælvet i forskellige stadier. Lyset fra Himlen
sejrer over Jordens mørke, som der står i Johannesevangeliet kap. 1 vers 5:
“Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det”. Om her er tale
om en solopgang eller solnedgang er op til den enkelte.

Skovshoved Kirke fra fiskernes kirke til en forstadskirke
Da kirken blev opført, var fiskeriet sognets hovederhverv. Det er det ikke
mere, og i dag er der vist kun lystfiskere tilbage i sognet. Ikke desto mindre
betyder havnen og sundet meget for sognets liv og erhverv, uagtet mange
beboere pendler mellem København og Skovshoved. Kirken har undergået
mange forandringer som følge af de krav og fordringer, som er opstået i
løbet af de sidste hundrede år, men har alligevel formået at bevare mange
karakteristiske elementer fra opførelsen, og de nye tilbygninger er opført
med respekt for kirkens oprindelige arkitektur. Den mest markante ændring af bygningen var udskiftningen af kirkens iøjefaldende kubeformede
tårnafslutning med det kobberdækkede keglespir. Det var en ændring, der
syntes at være en konsekvens af byggesjusk eller manglende kendskab til
og erfaring med de brugte materialer. De hydrauliske fliser i det åbne rums
gulv opfyldte i hvert fald ikke arkitektens forventninger. Kirken blev skabt
i en brydningstid, og det ses af formsproget. Første Verdenskrig rasede, og
der var opbrud i de arkitektoniske udtryksmåder. Kirkens ydre er skabt i
en behersket historicisme, inspireret af en dansk senromansk tradition.
Inventaret er udført i en udtalt broget, måske for tiden lidt gammeldags,
skønvirkestil, og kirkerummet er med sin ro og enkelthed, som er understreget af tøndehvælvet, et forvarsel om den neoklassicisme, der prægede
arkitekturen i årene efter opførelsen. Eftertidens tilføjelser, Knud Lollesgaards glasmosaikker, tilbygningerne med kontorer og kapeller og Vivian
Roses stentøjsmosaikker, vidner om et levende hus, hvor nye tiders krav og
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formsprog går i dialog med en fortid, en fortid, der for brugerne af bygningen er essentiel og nærværende.

NOTER
1 Kirken blev beskrevet af kirkens arkitekt Alfred Brandt: Architekten nr. 31, 29. april
1916, p. 273-278. Den første grundige redegørelse for Skovshoved Kirkes bygning og
inventar er en konferensopgave af Lisbeth A. Lund: Skovshoved Kirke, 1982 (eksemplar ved Skovshoved Kirke). Af publicerede redegørelser om kirken kan nævnes
Trap Danmark 4. (1920) og 5. (1966) udgave; Erik Horskjær: Skovshoved Kirke, i De
danske kirker, bd. 1. Storkøbenhavn 1966, p. 156-57 samt Karin Kryger og Marianne
Telling (red.): Skovshoved Kirke 100 år. Skovshoved 2015.
2 Berlingske Tidende 18. oktober 1916.
3 Carl Chr. Reimann (1853-1929) og Margit Reimann f. Meisterlin (1863-1927).
Forældre til den berømte sygeplejerske Christiane Reimann (Dansk Kvindebiografisk
Leksikon).
4 Ejendommen var opført efter arkitekten Erik Schiødtes tegninger. Det Kgl. Bibliotek
– Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger.
5 Ferd. Munck. (red.): Ordrup Kirke: I anledning af Halvhundredaarsdagen for dens
Indvielse 23. juli 1876. Charlottenlund 1926, p. 58f; Skovshoved Ordrup Avis, august
2001, 58f.
6 Johanne Andersen f. Nelsson (Nilsson) var født 24. november 1841 i Sverige og enke
efter husejer Hans Jørgen Andersen (død 1897, født på Møn 14. januar 1822). Hun
døde 20. oktober 1926 og blev som sin afdøde mand begravet på Ordrup Kirkegård.
Skovshoved Kirkes Kirkebog (kan findes på Statens Arkivers hjemmeside www.sa.dk).
Det vides ikke, hvorledes ægteparret var blevet så velsitueret.
7 Enkefru Glückstadt er muligvis identisk med kgl. klasselotterikollektrice Rosa
Pauline Glückstadt, der døde i 1916. Hun var enke efter vekselerer og translatør
Moritz Hartvig Glückstadt. Moritz Glückstadts nevø Emil Glückstadt købte
ejendommen Sølyst i Skovshoved i 1913.
8 William Christensen (udg.): Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, Kbh.
1904, p 37.
9 Om Sct. Andreas Kirke se Sebastian Olden Jørgensen: Sankt Andreas Kirke 18731998, strejflys over livet i og omkring kirken i 125 år. Ordrup 1998; om restaureringen
se Poul J. Neubert: Restaureringen af Sct. Andreas Kirke i Ordrup, i Architectura
2009, p. 120-151.
10 Ejler Nystrøm: Gentofte Sogn i Fortid og Nutid. Kbh. 1916, p. 186-88; Ferd. Munck,
note 5, p. 14f.
11 Skolen blev opført efter tegninger af arkitekten Andreas Thejll og senere udvidet i
1928-29 ved arkitekterne Alfred Brandt og G.B. Hagen. Weilbachs Kunstnerleksikon
har en fejl, idet det i artiklen om Brandt hævdes, at han opførte skolen i 1908
sammen med G.B. Hagen, men i artiklen om Andreas Thejll står Thejll korrekt som
arkitekt til den oprindelige skolebygning.
12 “Tidligere skoleinspektør Magne Kjems’ erindringer” (båndoptagelse): Halvor
Pedersens Samling, Gentofte Lokalhistoriske Arkiv; Kirke og Sogn, februar 1965
(Sognepræst Ole Christiansens interview med skoleinspektør Magne Kjems);
Socialdemokraten havde 5. december 1911 en artikel om Boecks iver for en ny kirke i
Skovshoved. Her blev det udlagt som, da pastoren ikke kunne gøre sig håb om at
blive sognepræst i Ordrup, nu øjnede en chance for et embede i Skovshoved.
13 K.E. flyttede til Skovshoved, Teglgårdsvej 58, der senere blev erhvervet af
menighedsrådet som præstebolig, en funktion ejendommen havde til 1981.
14 Kirke og Sogn note 12.
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15 Lisbet A. Lund note 1, p. 5; Hans J. Holm: Studierejser af Kunstakademiets Elever
foretagne under H.J. Holms Vejledning, 2. rk. I, 1913, tavle 15.
16 Berlingske Tidende 17. oktober 1915. Skelstenen eller bymærket mellem Københavns
og Gentofte Kommuner blev først rejst i 1926, og i Københavns Kommune har man
ifølge fagansvarlig mag.art. Jens Peter Munk ingen oplysninger om Brandts evt.
medvirken til monumentet.
17 Architekten 10. jan. 1914, 16. årg., nr. 15, p. 146-18; Teresa Nielsen “Til Minde om
N.F.S. Grundtvig”, i Teresa Nielsen og Anne-Mette Villumsen (red.): Niels Skovgaard. Maler. Billedhugger. Keramiker. Illustrator. Viborg, Vejen og Fuglsang 2018, p.
324.
18 Kai Knudsen: Skovlund Kirke 1910-2010, Skovlund Menighedsråd, 33-35 (tilgængelig
på nettet) https://issuu.com/skovlund-sognearkiv/docs/skovlund_kirke_1910-2010.
19 Architekten 1. november 1913, 16. årg., nr. 5, p. 41f.
20 Lisbeth A. Lund note 1, p. 8. Her refereres til oplysninger fra daværende kirkeværge
Kaare Kjems, der var søn af Magne Kjems, der var kasserer i komiteen. Thomas Bo
Jensen: P.V. Jensen Klint, p. 213. Heraf fremgår det, at P.V. Jensen Klint først blev
opfordret til at give forslag (i 1912) og siden var i konkurrence (i 1913). Der synes
ikke bevaret arkiver, der mere systematisk kan dokumentere komiteens arbejde.
21 Ferd. Munck note 5, p. 58f.
22 Thomas Bo Jensen note 20.
23 Ferd. Munck og P.V. Jensens Klints breve i Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger i mappen med P.V. Jensen Klints
tegninger til Skovshoved Kirke.
24 Lisbeth A. Lund note 1, p.12.
25 Socialdemokraten 5. december 1911.
26 Ferd. Munck undlader loyalt at citere vurderingen af Brandts projekt.
27 Se note 23.
28 Thomas Bo Jensen note 20, p. 215.
29 Francis Beckett: “Kirken i Skovshoved”, Dansk Arkitektforenings Tidsskrift, nr. 45, 6.
Novb. 1915, p. 265-268.
30 I 1920 i 4. udgaven af Trap Danmark, note 1, betegnes kirken stadig: Sømærke,
“Fiskernes Kirke”.
31 Berlingske Tidende 17. oktober 1915.
32 Den Københavnske Kirkefond (udg.): Københavns Kirkesag 1890-1915. Festskrift
udgivet af Kirkefondets Forretningsudvalg, Kbh. 1915, p. 119f; Jens Holger Schjørring: “1800 til i dag”, i Kirkens Historie 2, Kbh. 2012, p. 501f.
33 Dagbladet København 16. oktober 1915.
34 Arkitektur DK nr. 2, 1987, p. 60-62.
35 Forfatteren har tidligere gjort rede for tårn og spir i: Mursten, jernbeton og kobber.
Om spir og spirforslag til Skovshoved Kirke, Skovshoved Avis Særnummer i anledning
af Johansen H. Christensens afgang, 30. august 2008, p. 4f. samt i Karin Kryger og
Marianne Telling note 1, p. 22.
36 Erik Horskjær note 1, p. 156.
37 Født Danneskiold-Samsøe, gift med Adam Gottlob Moltke til Espe. Ægteskabet
opløst 1926, hvor hun blev gift med Otto lensbaron Reedz-Thott.
38 Muligvis identisk med Margrethe Theresia Petrine Malvina f. Jessen gift med
finansminister Christian Lüttichau.
39 Alfred Brandt note 1, p. 278. Ifølge Lisbeth A. Lund var træskærerarbejdet holdt
uden for licitation, da her var tale om en gave, der ikke kom i udbud, jf. Lisbeth A.
Lund note 1, p. 19.
40 Skænket ved kirkens indvielse af en kontorchef Colding. Københavns Amts AvisLyngby Avis 16. oktober 1915; Villabyerne (Distriktsbladet) 21. oktober 1915.
41 Krucifikset var skænket af en fru Saluz, jf. note 39.
42 Fontehimlen var skænket af stud. polit. F. Breinning, der også skænkede to
“Epitafier”. Her tænkes antagelig på salmenummertavlerne, jf. note 39.
43 Hermann P. Lockner: Messing, München 1981. Tak til dr. phil. Vibeke Winge for
oversættelse af den ikke helt entydige indskrift.
44 Glasmalerierne var skænket af søster Kirstine, grosserer G. Markus, fru Friis,
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45

46
47
48
49
50

51
52
53
54

fabrikant Hager. apoteker Bauer-Petersen, grosserer William Petersen. justitsråd
Jørgensen m.fl. jf. note 39.
Ifølge Lisbeth A. Lund note 1, p. 24. Den rækkefølge, der her angives, svarer ikke til
hvad man kan se på ældre fotos. Forfatteren har forsøgt at få afklaret dels rækkefølgen, dels om alle vinduer var dekorerede hos ældre skovsere og pastor emeritus
Ole Christiansen, der var præst i kirken, da vinduerne blev udskiftet med Knud
Lollesgaards glasmosaikker. Den almindelige mening er, at alle syv vinduer var
dekorerede, men der kendes kun fem motiver, jf. note 43.
Placeringen fremgår måske af et foto fra efter 1934.
Placeringen nærmest midtvinduet fremgår af et foto fra indvielsen samt et foto efter
1934.
Et eksteriørbillede (Alfred Brandt note 1, p. 275) antyder, at Helligåndsduen var
anbragt i midtvinduet.
Placeringen fremgår af foto efter 1934. Om påfuglens symbolik se Peter and Linda
Murray: “Birds, symbolic”, i Oxford Dictionary of Christian Art, 2004.
I 1982 var vinduerne med fisken, påfuglen og hanen bevaret i private hjem, Lisbeth
A. Lund note 1, p. V note 8. I kirkens kælder opbevares i dag vinduet med påfuglen.
Lisbeth A. Lund skriver note 1, p. 24, efter oplysninger fra Kaare Kjems, der var søn
af Magne Kjems, at der kun var fem motiver, men opfatter Johannes Kraghs
midtvindue fra 1934 med korset (se nedenfor og note nr. 44) som oprindeligt og slår
motiverne med due og påfugl sammen som ét vindue. Hun nævner et lam, men ikke
en hjort, hvilket muligvis skyldes, at meddeleren har forvekslet de to motiver.
Villabyernes Blad januar 1935.
16. november 1975 uropførtes komponisten Leif Kaysers salmekantate skrevet over
Knud Lollesgaards glasmosaikker og med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond.
K.E. Nielsen: Kirkens Udsmykning, Kirke og Sogn, 1923.
Lisbeth A. Lund note 1, p. 12.
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SKOVSHOVED CHURCH – NAVIGATION-LANDMARK AND
FISHERMEN’S CHURCH
Art nouveau as intermediary between historicism and neoclassicism
Karin Kryger
It was a day of celebration in the little fishing hamlet of Skovshoved when the church
was consecrated on 17 October 1915. The ceremony was carried out in the presence
of King Christian X, Queen Alexandrine, Dowager Queen Louise and several other
members of the royal family. A church committee had organised the collection of
funds for the building and the choice of architect. The committee was initiated and
supported by Copenhagen’s Church Foundation. The church was built to designs
drawn up by Alfred Jens Ferdinandt Brandt, who was also responsible for the design
of the furnishings. Another architect, P.V. Jensen Klint, also worked on projects for a
church in Skovshoved; the earliest of those projects, from 1912, was a new departure
in Danish church architecture and can be seen as a precursor to Klint’s Grundtvig’s
Church in Copenhagen.
Skovshoved Church is not among the most progressive buildings of its time, but
it has certain features that reveal that the architect was responsive to new ideals in
architecture. The church is inspired by late Romanesque architecture, and is built of
red large-format hand-moulded bricks. The complex consists of two parallel joined
buildings; to the north is the main nave with the apse to the west, and the parish hall
is to the south. The nave is some 10 m wide and 14 m long. The apse is built with the
whole width of the nave.
The main entrance in the east side of the nave is through a round-arched portal
flanked by two granite pillars with capitals inspired by Romanesque works in granite.
In the tympanum of the arch a large stoneware relief, The Beginning of Christendom,
by the artist Vivian Rose, was inset in 2016. Above this there is a large circular
window with a glass mosaic by Knud Lollesgaard that was erected in 1968, with the
theme The Second Coming. The window is surrounded by symbols of the Evangelists
in sandstone. Between the nave and the tower there is an intermediate building with
a smaller entrance door, again with a tympanum with a relief in stoneware by Vivian
Rose, inset in 2016, entitled Earth and Heaven.
On the south side of the nave, as a side-aisle, is the parish hall, consisting of two
storeys that can be opened to connect with the church and thus extend the church area
for special ceremonies. Parish halls at the time the church was built were a relatively
new element in church architecture, inspired by the Copenhagen Church Foundation
and an Act of Parliament on Parish Councils passed in 1903.
At the south-east corner of the side-aisle there is a tower. Originally it had a
distinctive cube-shaped spire, but because of maintenance problems that spire was
replaced in 1934 by a pyramid-shaped copper-covered spire. On the north side, in
1930, a chapel was added, built according to plans by Alfred Brandt. This chapel, in
the same red brick material, functions as a baptistery today. In 1985 single-storey
chapels and offices were added to the north and west. With these additional buildings
the church forms a closed space around a courtyard-garden. The additions were
drawn up by the architect firm of Wilhelm Wohlert, and were the work of architects
Viggo Kanneworff and Niels Munk.
The interior walls of the church, like the outer ones, are of brick, but with
whitewashed surfaces. The nave is barrel-vaulted and the chancel has a half-cupola
cast in reinforced concrete, giving the space a classical ambience. The chancel is raised
three steps above the floor of the nave. It is dominated by the altar-painting and the
seven glass mosaics by Knud Lollesgaard set into the windows of the church in 1966.
When the church was built the main occupation in the parish was fishing, and fish
are used several times in the decoration of the church. The church has undergone
many changes in response to the challenges and expectations that have arisen in the
course of the last hundred years, but it has nevertheless managed to retain many
distinctive elements from its origins, and the new additions have been constructed
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with respect for the original architecture. The church was created at a time of
upheaval, and this can be seen in the language of its design. The First World War
was raging, and traditional architectural styles were breaking up. The exterior of the
church was designed with restrained historicism, the furnishings were in a markedly
variegated art nouveau or Arts and Crafts style – perhaps a little out-dated at the time
– while the church interior, with its calm and simple expression, enhanced by the
barrel-vaulting, pointed in the direction of the neo-classicism that was to distinguish
architecture in the years that followed the church’s construction. The later additions
bear witness to a living building, where the demands of more recent times and later
design-ideals form a dialogue with the past – a past which the users of the building
acknowledge as an essential and constantly-present element.
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