
Fig. 1. †Nykøbing Helligånds kapel. 

† H E L L I G Å N D S K A P E L 

Helligåndshuset i Nykøbing nævnes første  gang 1447, og kirken eller kapellet 1452, 
da et brev omtaler patronerne for  S. Olafs  alter i helligåndshus1. 1486 skænkede 

kong Hans »den Helligånds kapel i Nykøbing« Idestrup kirke, idet han dog samtidig 
forbeholdt  sig patronatsretten til begge2 ; denne overdragelse bekræftedes  1532 af  Fre-
derik 1., der befalede,  at messerne skulle ophøre3 , og af  Frederik 2.4 

Kapellet blev opretholdt efter  reformationen,  da helligåndshuset blev Nykøbing 
hospital, og der holdtes daglig morgen- og aftenbøn  samt månedlig gudstjeneste af  sog-
nepræsten. 

Kapellet lå umiddelbart syd for  Gråbrødreklostrets kirkegård og var 1740 
adskilt fra  denne ved en mur af  bindingsværk og sten. I muren var en låge5. 
Efter  at kapellet var nedbrudt, søgte man at jævne en del af  grunden til kir-
kegården, men dette blev atter opgivet 18536. 

Kapellet bestod af  et sengotisk langhus med tresidet østgavl og et tilbyg-
get vesttårn samt en udløberfløj  på korets nordside fra  1761. Tårnet blev 
nedrevet 1818 og det øvrige 1833. Heldigvis er bevaret en række tegninger 
fra  tiden før  eller under nedbrydningen, som trods åbenlyse fejl  og indbyrdes 
modsigelser giver et godt indtryk af  bygningerne (fig.  1—4). 

Langhuset  skal efter  en opgivelse kort før  nedrivningen indvendigt have 
været af  kamp (kridt?) og udvendigt af  munkesten7. Pastor Jens Hansen 
Smidts »opmåling« viser en indvendig længde på ca. 29 alen eller ca. 19 m, hvil-



Fig. 2. †Nykøbing Helligånds kapel. Plan, længdesnit og opstalt. 1:300. Målt af  J. H. Smidt. 
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Fig. 3. †Nykøbing Helligånds kapel. Perspektivsnit. 

ket modsvarer en oplysning i et overslag fra  1740, hvorefter  kapellet havde 
19 fag  tagværk8. Murene havde ingen synlig sokkel og var delt af  udvendige 
støttepiller, der ikke overskar gesimsens simple udkragninger. Efter  »opmå-
lingen« har det vestre fag  kun været halvt så bredt som de øvrige to, hvilket 
er mindre troværdigt. Dersom det er rigtigt, at hver støttepille har haft  en 
lille firkantet  blænding (fig.  1), har de været beslægtet med klosterkirkens vest-
piller (s. 213). Der har — som i klosterkirken — kun været vinduer mod øst 
og syd. De var højtsiddende, spidsbuede og mangefalsede,  men med undta-
gelse af  østvinduet synes de til sidst at have stået med et indsat fladbuet  eller 
rektangulært vindue. Korpolygonen var afvalmet.  Det indre var overspændt 
med lave hvælv, der vist har været ottedelte med rund eller firkantet  slutsten. 

Tilføjelser  og ændringer.  I skibets vestgavl førte  en portal, som måske var 
oprindelig, ind til tårnet,  der må være bygget i middelalderens sidste periode. 
Ifølge  en indberetning fra  18059 målte det indvendigt i firkant  7 3 / 4 alen, 
hvilket sikkert er rigtigere end »opmålingens« umådelig store tårn, der har 
3 1 / 2 gang så stor grundflade.  Til gengæld er tårnmurene, der skulle være 
2 1/6 alen tykke, vist meget for  spinkle. Tårnhøjden opgives i indberetningen 
til 201/2 alen. Tårnet har mod syd haft  en portal til tårnrummet, som næppe 
har været overhvælvet. I sydsiden er desuden vist et stort, fladbuet  vindue 
til mellemstokværket og fladbuede  tvilling-glamhuller. Tårngavlene har haft 
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Fig. 4. †Nykøbing Helligånds kapel. Interiørtegning af  Just M. Thiele. 

trappekamme og den for  landsdelen sædvanlige blændingsdekoration af  tre 
cirkelblændinger over en høj savskiftefrise. 

Nordfløjen  blev tilbygget 1761 for  at give plads til flere  hospitalslemmer10, og 
anvendelsen som hospital prægede derefter  i høj grad bygningerne. I tårn-
rummet, der 1569, mens hospitalet havde seks mandlige og ni kvindelige pa-
tienter, blev brugt som saltkammer11, blev opmuret to dårekister, og på over-
gangen mellem skib og nordfløj  blev indrettet to kamre, muligvis for  tilsynet, 
hvorfra  der blev fyret  i bilæggerovne i hospitalsrummene, som var fyldt  med 
gallerier og køjer. 

Tagværket i langhuset er på perspektivsnittet (fig.  3) vist som et misfor-
stået middelalderligt krydsbåndsspærfag  med dobbelte hanebånd. Derimod 
skyldes strækbjælkerne under hvælvingerne sikkert en senere sikringsforan-
staltning. 

1836 blev det gamle hospital og tilbygningen fuldstændig  nedrevet, og 1836 
indviedes et nyt kapel i den nye forstanderbolig,  men også det er nedlagt, og 
hospitalets kapel befinder  sig siden 1895 i bygningskompleksets østfløj, 
»Kronprins Frederiks Bygning«. 
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I N V E N T A R 

Med undtagelse af  * altertavle, altersølv og alterstager er alt inventaret i det 
nuværende kapel nyere (se bygning s. 247). 

† Alterbord,  muret (?) op ad korets østvæg, under vinduet (se fig.  4). 
* Altertavlen  (fig.  5) er en trefløjet,  malet helligtrekongerstavle fra  o. 1520, af 

Antwerpen-maleren »Mesteren fra  Frankfurt«12.  Midtertavlen, som er 115 cm 
høj og 85 cm bred, forestiller  de hellige tre kongers tilbedelse med Maria og 
barnet i midten flankeret  af  Josef  til højre og den ældste hvidhårede konge 
knælende til venstre. Sidstnævnte figur,  i hvilken man med urette har set et 
portræt af  kong Hans, overskæres af  rammen og fylder  det nederste højre 
hjørne af  venstre fløjs  inderside, hvor Melchior er fremstillet  stående med en 
lågpokal i hånden; tilsvarende findes  på højre fløjs  inderside den tredie konge. 
På yderfløjenes  bagsider er fremstillet  bebudelsen, og i modsætning til de 
øvrige malerier er disse ret velbevaret. På midterfløjen  er nederst malet det 
oldenborgske våben, og tavlen er utvivlsomt stiftet  af  et medlem af  det olden-
borgske hus, hvis overhoved, kongen, siden 1486 havde kaldsretten til kapellet. 

Billederne, som er malet med olie på kridtgrundet træ, indfattes  af  en ramme, 
hvis lodrette rammestykker og bueslag har en høvlet profil,  medens fodlisten 
har en bred skråkant. Tavlen blev 1823 afgivet  til kommissionen for  oldsagers 
opbevaring og findes  nu i Nationalmuseet. 

†Altertavle,  nævnt 1836 (inventarium). 
Altersølv.  Kalke.  1) (Fig. 6) fra  1610, 14,5 cm høj. Ottekantet, ottetunget 

fod  med tilsvarende fodplade  og rudemønstret standkant. Aftrappede  profiler 
ved overgangen til det ottekantede skaft  og stor, flad  knop med drevne blade, 
vandret midtdelt ved en fin  tovsnoning. Det halvkugleformede  bæger hviler på 
en flettet  ring, hvorunder er anbragt en fliget  bladkrans. På fodpladens  under-
side findes  en graveret versalindskrift,  som beretter, at Melcker Christophersøn 
lod kalken gøre 1610 efter  dronningens (Sophies) befaling,  og at den vejer 22 
lod. Af  mestermærket ses kun det første  bogstav, et A. Samtidig disk  med 
nadverordene på latin med versaler. 

2) (Fig. 7) fra  1746, 19 cm høj. Sekskantet fod  med tunget fodplade  og 
kraftig  vulst. Sekskantet skaft  med stor, riflet  knop og bæger med stejle sider 
og udsvejfet  rand. Indprikket kursivindskrift  på foden,  ifølge  hvilken kalken 
blev omgjort 1746 af  en gammel, brøstfældig  kalk i Idestrup på lensmandens 
bekostning og skænket til hospitalskirken. Samtidig disk  med kors på ran-
den og indprikket årstal i bunden. 

† Vinkande  af  porcellæn, nævnt 1836 (inventarium). 
Alterstager  (fig.  8) fra  1592, 20,5 cm høje. Bred fod  med hulstav, skaft  med 

vaseled under halvt balusterled og flad  lyseskål, ligeledes med hulstav. Ny 
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Fig. 5. †Nykøbing Helligånds kapel. * Altertavlens yderfløje  med maleri af  bebudelsen (s. 248). 
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O. N. 1944 
Fig. 7. †Nykøbing Helligånds 

kapel. Alterkalk 1746 
(s. 248). 

O. N. 1944 
Fig. 8. †Nykøbing Helligånds 

kapel. Alterstager 1592 
(s. 248). 

O. N. 1944 
Fig. 6. †Nykøbing Helligånds 

kapel. Alterkalk 1610 
(s. 248). 

lysetorn af  jern. På foden  findes  en latinsk indskrift  med graverede versaler 
indeholdende givernavnene, sognepræsten i Nykøbing Joannes Mich(elsen) 
Vellæus (Hans Michelsen Vejle) og hustru Catherina (sml. epitaf  nr. 3. S. 234). 

† Alterbibel  og † alterbog,  fandtes  på alteret 168013. Biblen er muligvis iden-
tisk med en dansk bibel fra  1589 i samtidigt bind, som nu opbevares hos 
hospitalsforstanderen. 

† Prædikestol  (se fig.  2 og 4), fritstående  ved pulpituret i kirkens østende. 
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