Fig. 1. Udsnit af kort over Kalundborg og nordlige omegn med Raklev kirke, der afløste S. Olai som sogne
kirke, og Gåsetofte, der 1476 lå i S. Olai sogn, samt Lerchenfeld. 1:30.000. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen
A492-75. - Detail of map of Kalundborg and environs to the north.

†S. OLAI KIRKE
Kirken omtales første gang 1443.1 3. maj mageskif
tede kong Erik sig til et jordstykke tilhørende S. Olai
kirke, og hvorpå en hestestald var opført, beliggende
syd for S. Olai kirkegård. Kirken må have fungeret
som sognekirke for Kordelområdet, men har des
uden betjent befolkningen i et område, der i udstræk
ning svarede til det senere Raklev sogn. I al fald ind
førtes Jørgen Rud til Vedbygård 1476 i noget gods i
bl.a. Gåsetofte, der da var beliggende i S. Olai sogn
(sml. fig. 1).2 Kirken synes i nogle år i Christian II.s
tid at have haft Vor Frue som anneks (jfr. s. 3019).3
Efter reformationen blev Vor Frue sognekirke for

hele byen. S. Olai er sandsynligvis blevet revet ned,
og landdistriktet omdannet til Raklev sogn (sml. s.
1375). Hvornår en ny bygning opførtes, vides ikke,
men 1646 udførtes reparationsarbejder på den. Det er
tænkeligt, at man skal forestille sig en situation som i
Århus, hvor den middelalderlige S. Olai kirke styr
tede sammen 1548 for henimod midten af 1600’rne at
blive afløst af et kapel, uden alter, hvor sognebørnene
kunne høre ligprædiken (DK. Århus s. 1329f.). Dog
vides det, at den svenske øverstbefalende i Kalund
borg, grev Königsmark, i april 1658 afholdt takkegudstjeneste for sejren over Sjælland i S. Olai kirke.
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Som navnet fortæller, var kirken viet til den norske
kongehelgen S. Olav.11
Et par gange, i 1530 og 1536, omtales et af kirkens
altre viet Vor Frue,12 og den må formodes også at
have haft et for S. Olav.
Møntfund. En Stralsund skilling 1538 blev 1957 fun
det på kirkegården, og året efter fandt graveren en
Meklenborg hulpenning o. 1400 (Oertzen 183).
Begge i Kalundborg Museum. Desuden fremkom en
Magnus Smek, Lund.13

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD

Fig. 2. Fundamenter fundet ved gravning på kirke
gården, formentlig 1918, sml. fig. 3. Fot. i Kalund
borg by- og egnshistoriske arkiv. - Foundations discov
ered during excavation works in the churchyard, probably
in 1918, cf. fig. 3.

Ved den lejlighed opsatte præsten et bækken ved kir
kedøren, hvori der indkom seks daler og seks skil
ling.4 Men ved århundredets slutning og senere ser
den ud til hovedsagelig, hvis ikke udelukkende, at
have været anvendt i forbindelse med begravelser,
hvortil der ikke længere var megen plads på Vor Frue
kirkegård.5
1701 fremgår af det reviderede kirkeregnskab, at
revisorerne har foreslået S. Olai kirkes regnskaber in
korporeret i Vor Frues. S. Olai havde tidligere stået
under sit »aparte« regnskab, mens menighederne og
sognene opfattedes som en enhed.6 Allerede i
1600’rne synes den nye kirke at have haft økonomiske
problemer. Da nogle indkøbte materialer blev stjålet
under svenskekrigen, resolveredes således, at kirken
ikke kunne lide al skaden, men kirkeværgen måtte
påtage sig halvdelen,4 og igen 1697 påpegedes, at kir
ken var fattig og ikke havde anden indkomst end af
jord, og hvad nogen godtfolk dertil ville give.7 I
samme retning peger endvidere udlejningen 1745 af
kirkens loft til oplæg af sejl (sml. †kirkeskibe).8 Kir
ken, der også fungerede som sømærke ved indsej
lingen til byen, og dens inventar bortsolgtes ved auk
tion 1797 til murermester Laurids Bernsteen.9 Kirke
gården benyttedes fortsat som begravelsesplads,10
som det stadig er tilfældet.

Kirken med den omgivende kirkegård lå øst
nordøst for Munkesøen. Mod syd strakte sig de
jorder, der i middelalderen hørte til franciska
nerklostret, senere Kalundborg slots ladegård,
som 1752 afløstes af det 1975 nedbrændte Kaalund kloster. Paludan anfører i sin beskrivelse af
byen, udgivet 1788, at stadens grænser gik gen
nem søen til ladegården og atter derfra op om
kring S. Olai kirke til Nørrebom (sml. s. 3020
fig. 3).14 Endvidere berettes at kirken ligger »på
en mådelig højde, ses derfor uagtet sin lave byg
ning, tidlig både til lands og vands«.17
Kirkegården udgjordes af den lille trekant i
det nuværende begravelsesareals søndre hjørne.
Foruden til begravelser er den to gange blevet
brugt til støbning af klokker til Vor Frue kirke
(sml. s. 3188 og 3190). Som hegn nævnes 1647
stengærde,15 og 1653 betaltes Moritz Christen
sen for tre gærder han lukkede omkring kirke
gården, der »lå ganske øde og ingen ville ved
kende sig«. Herefter beplantedes samme gærder
med tjørne. Men året efter måtte der igen ind
købes tre læs tjørne, eftersom forrige lukkelse
var blevet stjålet i løbet af vinteren. Atter 1655
anføres nyt gærde om kirkegården,4 og i
1660’ernes første år opsatte Lauridtz stensætter
23 favne fra grunden;16 denne gang forklares
nyopsætningen ikke. 1702 istandsattes planke
værket ved kirkeporten, og 1751 blev stengær
det omkring kirkegården repareret, og en stolpe
nedgravet ved porten, hvor svin ville gå ind.
1776 omtales reparation af gærdet på de mest
brøstfæl dige steder, og 1782 omsattes det atter.8
Hovedindgangen var i syd, fra S. Olai Kirke
stræde (nuværende Skt. Olaigade, hvorfra der
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stadig er adgang). 1661, muligvis som følge af
svenskekrigens ulykker, etableredes en ny køre
port med fodgængerlåge, hvortil indkøbtes tre
stolper og »hammer« (overligger) af eg samt
løsholt over lågen. Tømmermændene Christen
Jensen og Peder Hansen huggede tømmeret, og
snedker Jens Pedersen høvlede og sammenstrøg
port og låge. Smeden, Thomas Kielsen, leve
rede stabler, klinke og klinkefald og Christen
Jensen Blalund en ny lås og nøgle til porten.4
Denne fornyedes flere gange i løbet af 1700’rne,
bl.a. 1718, da den i et uvejr ved juletid væltede
omkuld »med stolper og alt«, hvorefter tøm
mermændene Lauritz Jacobsen og Christen
Nielsen rejste den igen sammen med det om
givende stakitværk. 1748 og 1760 forfærdigedes
en ny port og låge, sidste gang af snedker Jens
Bastrup. Foruden arbejde med stenbroen inden
og uden for porten til ladegårdsmuren betaltes
stenpikker Moritz Christensen i 1660’erne for en
»stente« (låge) ved leddet, opsat fra grunden.
Det kan muligvis vedrøre en indgang i nordøst.
To stenter omtales 1713.8
Et materialhus nævnes 1710 i forbindelse med
betaling for en ny dør.8 Måske er det identisk
med det ganske forfaldne skur, som man ved
synet 173218 fandt det rådeligst at nedrive, da det
ansås for at være til stor skade og ingen synder
lig nytte (jfr. nedenfor).

BYGNINGER
Den middelalderlige S. Olai I var formentlig
stedets ældste kirke og kan have betjent en gam
mel bebyggelse i bunden af fjorden. Efter frem
komsten af den befæstede by Kalundborg, var
det først og fremmest beboerne i Kordel og
landdistriktet nord for Kalundborg, som søgte
hertil. Kirken er formentlig nedrevet umiddel
bart forud for opførelsen 1547 af dens afløser i
Raklev, der også var viet til S. Olav. I betragt
ning af det store antal granitkvadre, som er be
nyttet til dennes bygning, er det tænkeligt, at
dette materiale i hvert fald i en vis udstrækning
har været brugt i S. Olai I.
1918 påtraf man på kirkegården fundamenter,
som antagelig stammede fra den nedbrudte
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Fig. 3. Fundamenter fundet ved gravning på kirke
gården, formentlig 1918, sml. fig. 2. Fot. i Kalund
borg by- og egnshistoriske arkiv. - Foundations discov
ered during excavation works in the churchyard, probably
in 1918, cf. fig. 2.

kirke (fig. 2-3), men de undersøgtes ikke nær
mere,19 og kun en fornyet gravning vil kunne
kaste lys over kirkens nøjagtige placering,20
størrelse og nærmere udformning.
S. Olai II var en bindingsværksbygning, der
kan have været opført på den middelalderlige
kirkes fundamenter. Hvornår det skete, vides
ikke. Den ældste omtale er fra 1646, da der be
taltes for materialer til kirkens fornødenhed.4 I
en indberetning fra 1697 formodedes kirken at
være bygget »imod 40 år tidligere«,7 en formod
ning der formentlig beror på disse oplysninger
fra kirkeregnskaberne. Skal man tro gengivelsen
på Resens bykort fra 1677 (fig. 4)* var der tale
om en korskirke uden tårn,21 men de kamtakkede gavle stemmer dårligt med byggemåden,
der i hvert fald i tilbygningen med sikkerhed
vides at være bindingsværk.
I de ældste regnskaber, der går tilbage til 1615,
optræder udgifter til Olaikirken som nævnt
først 1646, da der indkøbtes 3500 mursten, som
blev sat ind i kirken, 200 tagsten til tagets for
bedring og andet til kirkens fornødenhed.4
Disse udbetalinger viser, at der på daværende
tidspunkt eksisterede en bygning, som skulle
istandsættes eller, som det snart viste sig, ud
vides. To år senere, i 1648, anskaffedes yderli
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gere materialer22 til mere omfattende bygnings
arbejder, hvor bl.a. tømmermændene betaltes
for at afbryde og igen færdiggøre en del af det
gamle træværk på sydsiden og fik arbejdsløn for
»de fem bindinger (fag) hus«. Det må dreje sig
om en udbygning (korsarm) på kirkens sydside.
Mouridtz Christensen fra Kalundborg brugte 70
dage til selvanden at »stene og sylle det nye hus«
med kampesten. Ti store læs blev gravet op af
marken og kørt ind. Af 1500 tagsten blev 1160
lagt på de fem nye fag (de resterende 340 brugtes
1650 til at reparere en del af kirketaget, det
ældre?). Den ligeledes stedlige murermester
Christen Lauridtzen murede med mursten (de
1646 indkøbte?), ler og kalk mellem tømmeret.
De resterende mursten brugtes til en ovn på kir
kegården, hvor Vor Frue kirkes store klokke
blev omstøbt; 1650 blev ovnen brudt ned, og
sten båret ind i kirken. Desuden anskaffedes træ
til vindskeder og til et dørtræ i gavlen samt to
egeplanker til en ny dør, muligvis den Johan
kontrafejer malede (sml. †korgitter).4
1656 synes alt at gentage sig med opsætning af
fem bindinger hus af ny, denne gang dog til en
udvidelse i kirkens vestre ende og med andre
håndværkere. Christopher Brask leverede byg
ningstømmer; det samme gjorde Søren Jesper
sen og rådmand Sten Hansen. Arbejdsløn udbe
taltes til tømmermændene Christen Jensen og
Jørgen Jensen samt Jens snedker. Vognmand
Anders Pedersen kørte 12 læs kampesten, som
skulle bruges under huset, og ni læs mursand;
brolægger Bertel Michelsen betaltes for de fire
bindinger hus, han havde stenet. Murerme
strene Christen Jørgensen og Anders Nielsen
murede med mursten og spækkede.
Bygningen var forsynet med en vindfløj,
hvortil der 1648 købtes fyrretræ, og efter sven
skekrigen anskaffedes ikke mindre end tre vind
haner eller -fløje.4

En vurdering i marts 1657 med henblik på
salg af det forrådnede tømmer fra den gamle
gavl antyder, at bygningsarbejderne kan være
forårsaget af dårlig vedligeholdelsesstand for
uden vel også af et ønske om mere plads. I be
gyndelsen af 1660’erne23 siges om kirken, at den
efter fejdetiden var meget brøstfældig. For tred

je gang i løbet af mindre end en snes år ind
købtes materialer til reparationsarbejder, som
denne gang i høj grad syntes at blive finansieret
af private. Amtsskriver Jens Poulsen forærede
2000 mursten til gulvet, to egefodstykker og en
karm med seks vinduer i, mens vistnok yderli
gere tre tilsvarende karme skænkedes af andre
navngivne borgere. Jens Jensen Samsing for
ærede 100 tagsten. »Øverste gavl« måtte opsæt
tes af ny. Indvendig kalkedes væggene, og lof
tet, som var af træ, blev malet af Madtz Jensen.
Gulvet blev lagt med de af amtsskriveren skæn
kede teglsten.4
Videre gennem 1700’rne omtales løbende re
parationer. 1715 var tømmeret i kirkens to gavle
(igen) overalt forrådnet, og derfor blev i stedet
for de nedtagne opført tre »italienske gavle«.
Det var murermester Niels Sørensen, der for
færdigede den vestre og søndre, mens Christen
Hansen lavede den østre gavl. Endvidere blev
tagene overalt forsynet med, hvad der mang
lede.8 Ved synet 1732 ansås en reparation for
højfornøden, men den udførtes først seks år se
nere og tog da et større omfang end oprindelig
antaget. Til tagets omlægning var beregnet ca.
1000 tagsten, men da man kom i gang medgik
1300, og tilsvarende måtte der foruden nye ram
mer også nyt bly i alle vinduer.8 Igen 1774 var
fem nye vindueskarme, 2½ alen høje og 7 kvar
ter brede, påkrævede, desuden skulle der opsæt
tes nye skodder til beskyttelse af vinduerne.
1661 købtes tre norske egeplanker til den ve
stre kirkedør.41710 leverede snedker Rasmus Sø
rensen en ny kirkedør belagt med flammer, og
senere på året betaltes for en haspe med krampe
til en dør i koret. 1762 igen omtales søndre kir
kedør.8
1721 oplyses om kirkebygningen, at den »be
står af tre gavle, og en liden til kalkhus, alt af
bindingsværk«.24 Kalkhuset kan være identisk
med den »Lude« (et skur), der ved synet 173225
omtales som ganske forfalden. En kort, men
dog lidt fyldigere beskrivelse fremkom i indbe
retninger fra midten af 1700’rne26 og i brandtak
sationen 1761.28 Kirken siges da at være lille, af
ege- og fyrrebindingsværk med murede tavl,
men uden tårn; taget var teglhængt, og i øvrigt
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Fig. 4. Udsnit af kort over Kalundborg fra Peder
Hansen Resen: Atlas Danicus, 1677, sml. s. 3014,
fig. 2. - Section of map of Kalundborg in Peder Hansen
Resen: Atlas Danicus, 1677.

så kirken ud som et andet ordinært hus. Den
bestod af 13 fag og to fag(!) udbygninger i sydsi
den.
Et sakristi omtalt som det sted, hvor fire »træ
billeder« stod,8 kan, men behøver ikke have væ
ret en selvstændig bygningsdel, jfr. de i amtet
ofte forekommende indretninger bag altret.27
Der kunne også være tale om den nordre til
bygning; den er ganske vist på tegningen fig. 4
placeret nord for skibet og ikke som venteligt
nord for koret, hvor sakristierne oftest er op
ført.

Udbygningen på sydsiden var allerede 1732 så
forfalden, at det ansås for rådeligst at rive den
ned, da den var til større skade end gavn. For
slaget synes imidlertid først 1774 at være blevet
efterkommet.8 I begyndelsen af maj var brøstfældigheden på undertømmer, mur og vinduer
desuagtet kommet så vidt, at det skønnedes
hensigtsmæssigt at nedrive fire fag af den vestre
og de to fag udbygning til siden, hvorefter hele
den søndre side skulle forsynes med nye egestol
per, og taget omlægges. Et overslag fra nogle
håndværkere fandtes imidlertid urimelig højt,
hvorfor arbejdet blev udbudt i licitation, og
nedrivningen derefter praktiseret, jfr. brandtak
sationens opgivelse 1791 af ni fag bygning og
ingen udhus28 i modsætning til 13 fag 1761 (jfr.
ovf.). Hermed stemmer også Paludans omtale af
kirken (før 1782) som »liden og efterhånden for
mindsket formedelst brøstfældighed«.
Bygningen blev alligevel ikke reddet derved.
1797 stod den i fare for at falde sammen, da den
var helt rådden.29 Den var da også allerede 1796
sat på auktion, som dog ikke effektueredes, men
en ny blev virkeliggjort 28. nov. 1797. Af be
tingelserne fremgår, at bygningen skulle bortta
ges og stedet ryddeliggøres »for alt af bygnin
gen, med grus og sten og hvad andet som kan
nedfalde«. Køberen skulle følge kirkeværgens
anvisning på de dage og den tid, han kunne be
gynde og fortsætte nedrivningen og bort
kørslen, samt videre anvisning til at værne om
gravstederne på kirkegården.30 Købmand Chri
stian Vorndran søgte at hindre nedrivningen
med henvisning til kirkens funktion som sø
mærke for byens havn, men da han ikke med et
søkort kunne godtgøre påstanden, havde den
ingen virkning.8
INVENTAR
Oversigt. Om inventaret haves kun få og spredte op
lysninger, ofte i forbindelse med reparationer eller
ændringer. Alene et par genstande, hvis proveniens
endog må anses for usikker, er i behold, blandt disse
et senmiddelalderligt alterbordspanel. Oplysninger
om forsvundne genstande må ligeledes tages med
forbehold, da det ikke altid tydeligt fremgår, om ar
kivalierne vedrører Vor Frue kirke eller S. Olai, jfr. s.
3314. I et inventarium fra 1660’ernes første år bemær
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Fig. 5. *Alterbordspanel fra 1500’rnes første årtier, sml. fig. 6 (s. 3308). I Kalundborg Museum. NE fot. 1979. *Altarfrontal from the first åecades of the 16th century, cf. fig. 6.

kes to altertavler. Det er ikke sædvanligt at anføre
altertavle, døbefont og prædikestol i inventarieli
sterne. At der her er gjort en undtagelse, kan dels
skyldes at kirken ikke almindeligvis brugtes til guds
tjeneste, dels at den ene tavle på daværende tidspunkt
var ny på stedet, forudsat at den er identisk med en
forgyldt altertavle, som siges at stamme fra slotska
pellet. Den opregnes sammen med bord og fod i auktionsfortegnelsen udarbejdet med henblik på kirkens
nedrivning 1797. Her nævnes også prædikestol med
dør og trappe, 20 stole med bænke og døre mm.
Samme år »forauktioneredes nogle af kirkens gamle
materialer«, hvoriblandt et gammelt Mariabillede,
vel identisk med den anden af de to altertavler, der
sammen med alterbordsforsiden er de eneste middel
alderlige inventarstykker, der eventuelt kan stamme
fra den ældste kirke, hvis de da ikke er overført fra
Vor Frue eller et af byens nedlagte kapeller. Desuden
ialt fire egedøre, en gammel kakkelovnstromle og to
små fartøjer (kirkeskibene).

†Altre. 5. aug. 1530 omtales et Vor Frue alter,31
sml. det Mariabillede, der »forauktioneredes«
1797.32

(fig. 5-6), fra 1500’rnes første
årtier, af eg. Den oprindelige del måler 97x131
cm, mens den nuværende bredde er 171,5 cm
efter supplering med et lodret bræt i hver side i
16-1700’rne. Det underste bræt er endnu yngre.
Panelet består nu af to vandrette planker notet
ind i de to lodrette, dog med én trædyvel be
varet. Som det kendes fra bl.a. Årby og *Store
Fuglede (nu i Kalundborg Museum),33 er der be
maling på begge sider. Den ene side er ved to
lodrette, sortmalede striber delt i tre felter, det
midterste med fremstilling af en gylden mon
strans med smal, sort konturlinje på grøn bund;
i de flankerende felter er malet et rødt brokadesmønster. Det vandrette øvre bræt skal illudere
en bort, et alterbryn, malet rødt og grønt, med
frynser forneden. På panelets anden side gen
gives tre skomagerknive34 på rød baggrund med
to forskellige brune skabelonmønstre, spredt til
fældigt over fladen. Begge mønstre genfindes på
alterbordspanelet i Jorløse (s. 1975 med fig. 19*Alterbordspanel
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Fig. 6. *Alterbordspanel fra 1500’rnes første årtier, sml. fig. 5 (s. 3308). I Kalundborg Museum. NE fot. 1979. *Altarfrontal from the first decades of the 16th century, cf. fig. 5.

20) og det ene endvidere på *panelet fra Store
Fuglede. Knivene er malet oven på skabelon
mønstrene. Det nederste vandrette bræt frem
træder mere eller mindre afrenset, hvorved
monstransens fod er næsten fuldstændig for
svundet. På begge sider er de lodrette ramme
stykker delt i større, hvide felter og mindre med
blomstermotiver.
På de tilføjede stykker i siderne er på den ene
side (med monstransen) malet rankeværk med
blade i gråt med enkelte hvide og røde strøg.
Denne side må således formodes at have stået
fremme, efter at man holdt op med at vende
panelet i takt med kirkeåret; hermed stemmer
dog ikke afrensningen af det nedre vandrette
bræt. Suppleringen i siderne lader formode, at
panelet er flyttet til et andet alter eller har fundet
en helt anden funktion. Ved afleveringen notere
des S. Olai kirke som proveniens, hvilket dog
ikke nødvendigvis er korrekt, jfr. kapitæl i Vor
Frue kirke (s. 3085). I hvert fald må det en tid

have været opbevaret andetsteds. Skulle panelet
også stamme Vor Frue, må det snarest tænkes
anvendt ved et sidealter. Siden 1899 i NM2 (inv.
nr. D4265).
†Alterklæde. 1721 og 1745 nævnes et rødt fløjls
alterklæde.8
†Altertavler. Et inventarium fra 1660’ernes be
gyndelse nævner to altertavler. Ved samme tid
betaltes klejnsmed Niels Olsen for hjørnebånd
og lås til tavlen, foruden to lange kroge til at
»ophæfte« den med; kontrafejer Johan Eignis
»renpudsede« en af tavlerne, og Christoffer
Brask forærede et krucifiks i altertavlen,4 men
det fremgår ikke, hvilken af tavlerne der be
tænktes.
1) Den ene tavle beskrives o. 1750 som ganske
lille, lukket sammen med to fløje og prydet med
nogle fa »udhugne« træbilleder.35 De forestil
lede: De hellige tre konger, Gravlæggelsen oven
over Marias død, Korsegangen og Korsfæstel
sen; derover to stridsmænd ridende mod hinan
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den og øverst Kristus på korset med røverne
ved sin side (angivelserne forekommer uklare,
og en tolkning vil følgelig være behæftet med en
rimelig usikkerhed).36 Tavlen er antagelig iden
tisk med den, der ved midten af 1700’rne om
tales som en forgyldt altertavle, der tidligere var
i slottets kapel. Det blev revet ned 1660; omtalen
i et inventarium fra 1660’erne modsiger således
ikke udsagnet. 1849 siges den at være solgt til en
bonde på Refsnæs og resterne at befinde sig i
hans storstue.37
2) Den anden kan være en †sidealtertavle fra
denne eller en anden af byens nedlagte kirker
eller kapeller. En Mariafigur kan tænkes at
stamme fra midtskabet i en tavle, der i fløjene
har rummet de fire udhuggede træbilleder, som
ved midten af 1700’rne omtales i sakristiet.35 Bil
lederne forestillede: Maria med barnet, De hel
lige tre konger(s tilbedelse), Omskærelsen og
»Jesus med et tempel i hånden«.
Et †alt er klæde, af rødt fløjl, nævnes i et in
ventarium fra begyndelsen af 1700’rne8 og igen
1718,181721 og 1745.8
To †alterstager, af messing, købt 1704, »såsom
ingen tilforn var«, omtales endnu 1745.8
†Korbuekrucifiks. Mellem 1661 og -65 for
gyldte Johan Eignis krucifikset,4 vel identisk
med »Kristus på korset« der 175936 hang over
»kordøren«, d.e. døren i korgitret.
†Korgitter. 1774 blev det foreslået at flytte stakitskillerummet to stole tilbage,38 antagelig i
forbindelse med nedbrydning af et par fag af
bygningen, jfr. også reparationer ved prædike
stolen. Muligvis har »panelet mm.«, der solgtes
ved kirkens nedrivning, indgået i korgitret. Og
det er et spørgsmål, om den nye dørfløj af to
egeplanker, som Johan (Eignis?) kontrafejer
1648 anstrøg og malede S. Olavs billede på,39
kan have været til samme gitter, jfr. et †korgitter
af uvis alder i Kirke Stillinge, som 1755 siges at
have S. Olav, Norges konge, og S. Knud, Dan
marks konge, malet på dørene.40 Udsmykning
med et malet helgenbillede forekommer der
imod sjældent på dørfløje, heller ikke indvendig
mellem to bygningsafsnit, ligesom motivet i det
hele taget er bemærkelsesværdigt på denne tid,
se dog Helsingør S. Olai (DK. Frborg. s. 100).

†Prædikestolen beskrives ved midten af
1700’rne som ganske ordinær og slet, uden bil
ledhuggerværk, med fire (malede) billeder af Je
sus, Markus, Lukas og Johannes,35 mens sogne
præstens indberetning fra 1759 anfører fire evangelistbilleder.36 I forbindelse med auktionen
1797 nævnes den til stolen hørende trappe og
dør.9 I årene mellem 1661 og -65, i forbindelse
med opførelsen af en tilbygning i syd, flyttedes
den og blev repareret af Jens snedker, hvorefter
rådmand Christoffer Brask lod kontrafejeren Jo
han Eignis anstryge dele af den med grå farve.4
1727 og 1731 foretog snedker Sivart Jespersen
mindre reparationer på stolen.8
Et †timeglas anskaffedes mellem 1661 og -65,
hvorefter det blev anstrøget og fæstnet til prædi
kestolen.4
†Stolestader. 1648 omtales en gammel lang
stol, som kom fra Vor Frue kirke, og 1650 be
taltes Rasmus snedker for 13 stole. I maj 1657
indkøbtes træ til stolestader ved skibbroen hos
Jens Jørgensen af »Øster Ristør«; det blev imid
lertid stjålet i krigstiden. Da kirken ikke kunne
lide hele skaden, måtte kirkeværgen bære halv
delen. I begyndelsen af 1660’erne fik Jens sned
ker betaling for at forbedre alle de gamle stole
og for nogle nye, vel de ti ridefogden over Ka
lundborg len, Christen Hansen, bekostede.4 Ved
auktionen i forbindelse med kirkens nedrivning
solgtes 20 stole med låger.41
1710 reparerede snedker Rasmus Sørensen
nogle stole og lavede en lille bænk i koret. 1745
betaltes snedker Hans Iversen for at »opslå« sto
lene, som blev taget ned ved kirkens reparation
og siden havde henstået.8
*Panel, af fyr, 30,5 cm højt og 201 cm langt,
med to store fyldinger. Tidligere grønmalet
med røde blomsterdekorationer, nu brunmalet.
1910 skænket af gårdejer H. P. Nielsen, Nostrup
mark til Kalundborg Museum (inv. nr. 1473).
†Dørfløje. I 1660’ernes begyndelse købtes tre
norske egeplanker til den vestre kirkedør, som
Jens snedker forfærdigede.4 1710 betaltes Ras
mus snedker for en ny, flammeret dørfløj, og
1760 leverede snedker Jens Ba(o?)strup en ny
dør i vest, som maler Pettersen malede. 1786
oplyses, at maler Peder Dreier malede dørene.8
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Fig. 7. Fremstillingen i templet. *Maleri o. 1700, muligvis fra S. Olai (s. 3311). I Kalundborg Museum. NE fot.
1982. - The Presentation in the temple. *Painting possibly from S. Olai.
Se også dørfløj i korgitter. Ved auktionen 1797
solgtes to egedøre.9
*Maleri (fig. 7), o. 1700, Fremstillingen i tem
plet, fra Ågerup i Røsnæs sogn, men efter tradi
tionen fra S. Olai. I Kalundborg Museum (inv.
nr. 1329).
†Kirkeskibe. I kirkens papirer fra årene 1661-65
omtales to skibe, det ene, benævnt »Frederich«,
foræret af Peder Haffesøn, det andet, »Emanuell«, skænket af Rasmus Eschelsen,4 som tak
fordi de to skippere havde deres redskaber i for
varing på loftet. 351759 siges et af skibene at være
skænket 1663, men årstallet på det andet var ud
slettet, og givernes navne ikke længere kendt.36

Begge blev repareret 1742 af Peder Pedersen
Møller og Søren Sørensen Nyrop.8 Få år før
1791 blev det ene skib taget ned, fordi det var
forrådnet. Skibene solgtes 1797.9
†Ligbårer. 1646 betaltes Søren Jacobsen for at
færdiggøre (istandsætte?) tre ligbårer og året ef
ter for at færdiggøre to (af de tre?) efter Peder og
Henrik snedker. 1 1660’ernes begyndelse brugtes
tre norske fyrretræ og tre deller til en ny stor
ligbåre, som Peder snedker lavede.4 Inventari
erne fra 1660’erne til og med 1721 opregner to
store og to små ligbårer,42 1745 nævnes tre store
og små, som var brøstfældige, og en lille over
ført fra Vor Frue, også brøstfældig.8
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er ikke som vanligt fundet omtalt i
inventarierne, jfr. s. 3313.
Klokker

S. OLAI KIRKEGÅRD
Den nuværende kirkegård, der i dag tjener som
begravelsesplads for såvel Vor Frue kirke som
Nyvangskirken, indrammes af Klosterpark vej,
Esbern Snaresvej og Møllestræde. Dens store
udstrækning skyldes adskillige udvidelser nord
og nordøst for den oprindelige, lille begravel
sesplads i arealets søndre trekant. Først en men
neskealder efter kirkebygningens nedrivning
opstod der behov for mere plads. 1829 indledte
kirkeinspektionen forhandlinger med proprie
tær Barner på Dorotheas lystgård om overdra
gelse af 2 tdr. land af Ladegårdsvænget, som lå
op til kirkegården; efter en del diskussion enedes
parterne om såvel arealet som prisen.43 Stengær
det på nord- og østsiden, ialt 83 favne, blev ned
brudt, og udvidelsen hegnet med et nyt sten
gærde; den gamle del planeredes, og det nye
areal på 324 kvadratfavne blev »ordentligt ind
delt og beplantet, så det var en særdeles skøn
begravelsesplads«.44 I Hirschholm plantage
købtes 1300 hvidtjørn, og der gravedes huller til
200 popler, som forpagteren på Lerchenfeld le
verede. Året efter fik gartner Thagsen, Skippinge plantage, imidlertid betaling for 100 nye i
stedet for de udgåede.8 Indvielsen 1831 fejredes
med kanonsalut, og fem mand ringede med Vor
Frue kirkes klokker. Biskop Mynster omtaler
ved sin visitats 1838 kirkegården som stor og
ordentlig, men ikke videre pyntelig, men 1847
finder han den ret vel beplantet og ret smuk.45
I 1870’erne var en forøgelse af begravelsesarealet igen påkrævet, og Kalundborg kom
mune betalte 1879 omkostningerne ved skøde
fra ejerinden af Kalundborg ladegård i forbin
delse med erhvervelsen af yderligere et jord
stykke mod nord46 (sml. fig. 8). Behovet skyl
des utvivlsomt, at det kneb med plads på kirke
gården uden for Vor Frue kirke, hvor den sidste
begravelse fandt sted 1886. Herefter hengik et
halvt århundrede, før næste udvidelse. Forkla
ringen kan være, at man sidst i 1890’erne har fået
tilladelse til at bortfæste gravsteder på den æld

ste del af kirkegården.47 Først 1932 erhvervedes
et stort stykke nord for kirkegårdens østre del
ud til Møllestræde. Her har havearkitekt Emil
Bothiger indrettet en urnegravplads, taget i
brug 1935. Derefter tilføjedes i 1940’rne et smal
lere areal vest for, strækkende sig hen til be
byggelsen på Klosterparkvej, som 1950 forøge
des i nordlig retning. Senest tilkøbtes 1968 et
jordstykke, indviet 1981. Til den nordvestre del
af kirkegården har landskabsarkitekt Jørgen
Palle Schmidt projekteret et anlæg med rum
lukket af brede bøgehække; endvidere er der
indrettet gravpladser på et græsareal. Senere
etableredes et stort vandbassin med et sort gra
nitkors fra et sløjfet gravsted i midten, og i om
rådets nordvestlige hjørne plantedes en lille
lund.
Hegn. De omgivende kampestensdiger er an
lagt i 1900’rne, det mod Møllestræde 1936 som
afløsning for et ældre, ustabilt; samtidig rykke
des det ind for at give plads til et fortov udenfor;
der opsattes trådhegn, og en Spireahæk plante
des. Gærdet i kirkegårdens nordøstlige hjørne er
fra 1945 og det mod Klosterparkvej, fra 1952.
Arealet mod Esbern Snaresvej beskyttes af tråd
hegn med en tjørnehæk indenfor, mens der på
og inden for digerne står mange forskellige
træer: Elm, som på grund af elmesyge forventes
fældet vinteren 1994-95, birk, fyr og gran samt
langs vejen fra søndre indgang prunus plantet
som afløsning for en ældre lindeallé; desuden ses
varierede busketter, hvor mange fuglearter hol
der til.
Der findes ialt otte indgange til kirkegården.
Den ældste fra Skt. Olaigade til den oprindelige
kirkegårds søndre hjørne udgøres af en køreport
med fodgængerlåger flankeret af granitpiller
med sortmalede jernlåger, muligvis fra 1870, da
der udførtes seks dages stenhuggerarbejde ved
den nye port.46 En halv snes meter inden for
lågerne er imidlertid en trappe, som hindrer ind
kørsel. Indtil 1919 var gamle gravsten brugt som
trinsten i trappen (jfr. s. 3201). Et stykke nord
for er en fodgængerlåge fra Klosterparkvej lige
ledes med sortmalet jernlåge, men af en afvi
gende udformning, hvilket også gælder stenpil
lerne. Lågen har en parallel i indgangen fra Møl-
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Fig. 8. Skitseplan af kirkegården. Tegnet af Marianne
Nielsen 1996. - Sketch plan of the churchyard.

lestræde, hvis imposante stenpiller krones af ka
lot med latinsk kors, antagelig etableret under
hensyn til det elipseformede anlæg i udvidelsen
fra 1932. Lidt længere mod syd i Møllestræde er
formentlig den køreport, der nævnes 1877 og
utvivlsomt opstilledes som følge af udvidelsen,
og hvorfra en vej fører over til den omtalte låge
på Klosterparkvej. Som adgang til parallelvejen
nord for udvidelsen er etableret en indgang med
køreport flankeret af firkantede piller opført af
tilhugne granitsten og kronet af latinsk kors
samt forsynet med jernlåger fra 1940’rne. Fra
samme tid stammer den tilsvarende kørelåge,
som fører fra Esbern Snares vej ind til et arbejds
område. Heroppe blev endvidere 1984 indrettet
parkeringsplads.
†lndgange. Ved kirkegårdens udvidelse 1831
blev jorden foran den store indgangsport i syd?
afgravet i halvcirkelform, og mureren opførte
murede piller, som kobbersmed Rathmann
dækkede med bly, hvorefter snedker Christen
sen leverede porten og stakitværk samt en ind
kørselsport ved den østre side. Maler Timm på
tog sig malerarbejdet. Igen 1843 anskaffedes nye
porte, da indgangsporten med tilhørende stakit
og piller var brøstfældig.48 1877 fik smedemester
C. Mørch betaling for istandsættelser og en ny
nøgle ved nordre kirkegårdslåges låse og for at

rengøre og smøre to låse i kirkegårdens jern
porte.46
Bygninger på kirkegården. Ved det sydvestre
hjørne af udvidelsen fra 1932 lå indtil 1978 en
træbygning fra 1936 indeholdende kontor, red
skabsrum og retirade; den afløstes af en ny af
tegl lidt vest for, som 1983 suppleredes med
yderligere en teglstensbygning. Ud til Kloster
parkvej ligger et hus af gule tegl fra 1968 rum
mende kontor og indtil 1984 mandskabsfaciliteter. En maskinbygning og et værksted indviedes
1978, hvorefter en ny mandskabsbygning tænk
tes opført. Af økonomiske årsager blev projek
tet først realiseret 1984, da arkitekt Poul H. Ol
sen afleverede bygningen til myndighederne.
Et †lighus af brædder, opført på grund af ko
leraen (1853), ansås 1859 i høj grad for vansi
rende for den så kønt anlagte assistenskirkegård.49 Det blev derfor nedbrudt, forandret og
genrejst, hvorefter det tjæredes.50
GRAVMINDER
Da Vor Frue kirkegård 1886 ophørte med at fungere
som begravelsesplads for byens borgere, havde
S. Olai kirkegård allerede længe været byens vigtig
ste. Langt hovedparten af Kalundborgs jævne befolk
ning blev i 16-1700’rne frit eller mod ringe betaling
begravet dér, jfr. kirkens funktion som ligkapel op til
nedrivningen 1797. Da S. Olai ikke havde nogen
klokke, blev der beregnet klokkepenge til Vor Frue
kirke i de tilfælde, hvor man tog sig råd til ringning
ved ligfærden. Ikke alle kunne bekoste en sådan luk
sus, ligesom langt hovedparten af begravelserne var
simple jordgrave, måske udstyret med et trækors,
som det der blev sat over skipper Frederik Storm
1751.8
I en del tilfælde blev bedrestillede borgere dog også
begravet ved S. Olai kirke. Årsagerne til, at den blev
foretrukket frem for den nok umiddelbart højere esti
merede begravelse ved Vor Frue kirke, var måske sta
dig i et vist omfang, at taksterne var lavere ved
S. Olai. Men vigtigt var det givetvis også, at mulig
hederne for at indrette sig et standsmæssigt gravsted i
Vor Frue kirke eller på dennes kirkegård var temme
lig få på grund af den ringe plads begge steder.7 Ende
lig synes også familietraditioner at have spillet ind,
idet en stor del af de kendte gravminder ved S. Olai
kirke ligger over beslægtede personer.
I
modsætning til gravminderne ved Vor Frue kirke
er S. Olai kirkes næsten alle gået tabt. En del, her
iblandt naturligvis de eftermiddelalderlige begravel
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ser inde i kirken, forsvandt ved bygningens nedriv
ning 1797, omend det ved denne lejlighed pointere
des, at gravstederne på kirkegården skulle bevares
uspolerede.9 I de følgende årtier må man alligevel
være gået temmelig hårdt til værks, ikke mindst ved
udvidelsen og planeringen af kirkegården 1830-31.
Enkelte gravsten og især brudstykker af sådanne blev
o. 1930 overført til Vor Frue kirkegård, heriblandt
nogle der var anvendt som trappesten ved S. Olai kir
kegård.51 Disse få levn er behandlet under Vor Frue
kirkes gravminder, hvilket også af praktiske årsager
gælder de brudstykker, der nu befinder sig på Ka
lundborg Museum og i privathuse i byen. På den
nuværende S. Olai kirkegård findes kun et eneste
ældre kirkegårdsmonument.
Som for Vor Frue kirkes vedkommende stammer
de mest oplysende kilder til bestemmelse og identifi
kation af disse forsvundne gravminder fra 1600’rne
og især 1700’rne. Derfor er der kun tale om et delvist
og tilfældigt udsnit af den mængde, der engang har
eksisteret. De væsentligste oplysninger er hentet fra
kirkeregnskabsbogen,8
Kalundborgs
auktionsprotokoller (auktioner over gravsten 1734,32 174952 og
175553) og de samlede fortegnelser eller specifikatio
ner over ligsten ved kirkerne. Af disse sidste findes
ikke en parallel til Vor Frue kirkes liste fra o. 1733,
men fortegnelsen over hjemfaldne gravsten fra 173418
dækker også S. Olai, hvor der omtales tre navngivne
sten i kirken, og på kirkegården ligeledes tre navn
givne samt en gammel gravsten og en barnesten.
Specifikationen fra o. 175454 nævner fire navngivne
sten i kirken, 14 tilsvarende på kirkegården og samme
sted tre unavngivne. Præsten C. U. Amundin så i sin
indberetning 175936 ud over Oluf Jespersens epita
fium to gravsten i S. Olai kirke, den ene med ud
slettet indskrift, og på kirkegården otte navngivne
gravsten, to ulæselige sten, tre ligtræer over skippere
og bådsmænd, der ikke var værd at notere, samt
nogle korstræer over fremmede skippere og andre.
Da kirkegårdens gravminder 186955 blev beskrevet af
Fr. Algreen-Ussing fandt han derimod kun 1800’rnes
kirkegårdsmonumenter værd at nævne (s.d.).
En del begravelser blev anlagt inde i kirken, lige
som et begravelsesarrangement på kirkegården i stil
med dem, der kendes fra Vor Frue kirke, synes ind
rettet i mere eller mindre fuldendt skikkelse o. 1774.

†EPITAFIER
1678.56

1)
Jens Knudsen, snedker, og Ole (Oluf)
Jespersen, rådmand, samt deres hustru. Hun
døde i sit 78. år, Jens Knudsen i sit 66. år efter 37
års ægteskab, Ole Jespersen i sit 60. efter 16 års
ægteskab. Epitafiet, der var af træ, nævnes kun
o. 175035 og 1759,36 begge gange som det eneste

af sin slags i kirken (sml. †gravsten nr. 1 og
†åben begravelse nr. 1).
2)
O.1763. Mouritz Sørensen Høeberg, råd
mand og byfoged, †1763, 59 år, og hustru Anna
Jensdatter, *1712, †1747. Epitafiet, som må have
været af sten, hørte sammen med †lukket be
gravelse nr. 4. Endnu 1759 er epitafiet ikke om
talt, hvorfor det rimeligvis først er opsat i årene
omkring Høebergs egen død. 1788 nævnes
gravstedet uden nærmere beskrivelse, og først
1796 i forbindelse med auktionen over S. Olai
kirkes nedrivning fremgår det tydeligt, at der til
Høebergs begravelse hørte et epitafium, som
hang i kirken øst for søndre kirkedør. Høebergs
anden hustru, Karen Christiansdatter Bagger,
*1721, †1804 (jfr. †gravsten nr. 20), havde sin
lavværge til stede ved auktionen, og han for
ventede, at epitafiet ved kirkens nedbrydning
blev taget ned og lagt i en muret fod over be
gravelsen. Kirkeinspektionen havde allerede i
auktionskonditionerne regnet med, at dette epi
tafium kunne blive forlangt udleveret af arvin
gerne,9 og det blev nu med henvisning hertil
forsikret, at man ingen fornærmelse attråede,
men var villig til at bevare mindesmærket for
den endnu levende familie. Det betvivledes
alene, at kirken selv kunne bekoste mere end,
hvad der til stenens simple pålægning på grav
stedet udfordredes. Hvorvidt epitafiet således
kom til at tjene som gravsten over begravelsen
er uvist, idet det ikke omtales siden.

†GRAVSTEN
1) O.1678. Ole (Oluf) Jespersen, rådmand, og
muligvis Jens Knudsen, snedker, samt begges
hustru (sml. †epitafium nr. 1 og †åben begra
velse nr. 1). 1734 hjemfalden, vurderet til 5
rdl.,57 o. 1754 nævnt blandt de ufornyede sten
inde i kirken, nu vurderet til 5 rdl. 3 mk., men
på auktionen 1755 solgt for 22 rdl. til Christian
Langemach,54 der - prisen taget i betragtning antagelig har genanvendt stenen på Vor Frue
kirkegård (nr. 17).
2)
O.1681. Jens Jensen, kirkeværge. 1734 i
kirken,58 rimeligvis over en †lukket begravelse
(nr. 1), hjemfalden og vurderet til 4 rdl. ligesom
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o. 1754. På auktionen 1755 solgt for 7 rdl. til
Hans Ottesen Langemach54 (Vor Frue nr. 14, 15).
1600’rnes anden halvdel. Gravsten med nedslidt
indskrift, nu på Vor Frue kirkegård, nr. 3.

3) 1600’rnes anden halvdel. Jørgen Truelsen.59
1734 lå på kirkegården en revnet og hjemfalden
gravsten tilhørende Jørgen Truelsen, vurderet til
1 rdl. 2 mk.,18 o. 1754 til kun 2 mk., men synes
heller ikke da at være blevet solgt.54 Muligvis en
af de to sten på kirkegården, der 1759 omtales
som ulæselige.36
4) O.1701 (1707?), Hans Lollich.60 1734 på
kirkegården, hjemfalden, vurderet til 6 rdl. 4
mk.,61 men først solgt på auktionen 1749, for 5
rdl., til Rasmus Ivarsen,32 der nok har genanvendt den (†nr. 16).
5) O.1704. Søren Jespersen, handelsmand,
født o. 1626(?), †24. aug. 1704, g.m. Karen Ibsdatter og fader til Niels Sørensen Raklev62 (Vor
Frue †nr. 44). Kun omtalt 1734, liggende på kir
kegården, vurderet til 5 rdl.,18 hjemfalden, men
ses ikke solgt på nogle af de efterfølgende auk
tioner, skønt ikke nævnt o. 1754 eller 1759.
6) 1707. Matthias Lauritzen Gynge, *1666,
†1708, og hustru Mette Nielsdatter Michels,
*1659, †1707 (sml. †lukket begravelse nr. 2).
Hjemfalden 1734, vurderet til 8 rdl., 1735 erin
drede kirkeværgen sønnen, Lauritz Gynge, om
fornyelse af hans forældres gravsten.18 Igen o.
1754 var den hjemfalden, stadig vurderet til 8
rdl., men mentes at blive fornyet.54 Nævnt
1759,36 ligesom det må være den, der 1748 og
1761 aftoges ved begravelsen af henholdsvis
Lauritz Gynges hustru og Lauritz Gynge selv.8
7-11) 1710-35. Fem små barnegravsten tilhø
rende Christian Carstensen Bagger (†nr. 20). En
af dem var sandsynligvis den sten, som Bagger
købte fra Vor Frue kirkegård på auktionen 1734
for 2 mk., og som tidligere havde ligget over
Lars Larsen Mundens barn32 (Vor Frue †nr. 50).
Adskillige af Baggers børn døde tidligt, bl.a.
Claus (†1712), Bente (†1726), Carsten (†1728) og
Rasmus (†1734). I kirkeregnskabsbogen ses ud
gifter til begravelse af to af hans børn 1734 og
endnu et 1736.8 De fem sten er ikke nævnt
blandt hjemfaldne 1734, men o. 1754 er de alle
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omtalt, vurderet til 1 rdl. 3 mk. 8 sk.54 Forvente
des at blive fornyet og omtales 1759 sammen
med Baggers egen gravsten.36 På kirkegården.
12) O.1724. Knud Jensen Felbereder, †1724,
47 år, gift 1.° med Kirsten Michelsdatter, †1710,
og 2.° (1711) med Karen Hansdatter. Første gang
nævnt o. 1754 blandt de hjemfaldne. Lå da i kir
ken, måske over en †lukket begravelse (nr. 3),
vurderet til 4 rdl. 3 mk.54 Mentes at blive for
nyet, og er sandsynligvis den, der endnu 1759
sås i kirken foruden Matthias Gynges (nr. 6) og
omtales som ulæselig,36 idet de to øvrige grav
sten, der o. 1754 lå i kirken, var solgt 1755.
13) O.1724. Hans Kiølsing, †1724, 44 år, g.m.
Kirsten Jørgensdatter, †1738, 44 år (2.° g.m. Jør
gen Sørensen Samsing). O.1754 nævnt blandt
de hjemfaldne på kirkegården, vurderet til 6 rdl.
(men andetsteds til 4 rdl.).54 Mentes at blive for
nyet og var antagelig den ene af de to gravsten
på kirkegården, der 1759 betegnedes som ulæ
selige.36
14) O.1727. Peder Sørensen (Pedersen) Kiøl
sing, †29. maj 1727 i sit 59. år (1.° g.m. Kirsten
Michelsdatter, †1712, 22 år), og hans anden hu
stru Katharine Christensdatter Stub, †1748 i sit
61. år. Hun var anden gang gift med Michel
Clemmensen, †1767, 65 år gammel, der ved
hendes død betalte 2 rdl. for fornyelse af grav
stenen, men tilsyneladende ikke selv sidenhen
begravedes derunder.8 O. 1754 fastsloges, at Mi
chel Clemmensens 2 rdl. vel måtte være betaling
for at åbne graven, og stenen betegnedes derfor
som hjemfalden, vurderet til 4 rdl.54 Mentes at
blive fornyet og sås 1759.63 På kirkegården.
15) 1728. Christopher Sørensen, †1727, 38 år.
Antagelig overflyttet fra Vor Frue kirkegård
1728, da Inger Marie Eriksdatter solgte en sten
(Vor Frue †nr. 28) for 8 mk. til Catharina Ras
musdatter,18 som lagde den over sin første
mand, Christopher Sørensen, der begravedes på
S. Olai kirkegård. Ikke nævnt siden.

O.1741. Hans Hansen Qvist. Sekundær indskrift
på gravsten fra 1600’rnes anden halvdel. Lå oprindelig
på Vor Frue kirkegård, men blev ved genanvendelsen
overflyttet til S. Olai kirkegård. Nu igen på Vor Frue
kirkegård (nr. 4).
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16) 1749. Rasmus Ivarsen Milling, købmand,
*1699, †12. maj 1764, og første hustru Mette
Jensdatter Brun, †1746, 37 år. Han var søn af
Ivar Rasmussen (Vor Frue †nr. 56) og broder til
Søren Ivarsen Milling (Vor Frue nr. 12), til Catrina Iversdatter Milling, g.m. Jørgen Stub (Vor
Frue nr. 8) og vel også til Lisbeth Ivarsdatter,
g.m. Jens Lauritzen Birch. Forældre til Elisabeth
Rasmusdatter Milling, g.m. Anders Faaborg64
(Vor Frue nr. 21).
O.1754 siges udtrykkeligt, at gravstenen,
vurderet til 6 rdl. 4 mk., var pålagt 1746.54 Der
anføres dog ingen sten ved hustruens begravelse
dette år,8 og da Rasmus Ivarsen ved auktionen
1749 købte en hjemfalden gravsten på S. Olai
kirkegård over Hans Lollich (†nr. 4) for 5 rdl.,65
er det sandsynligvis denne, der genanvendtes.
Nævnt 1759,36 men ikke ved Rasmus Ivarsens
begravelse 1764.8 På kirkegården.
17) 1749. Michel Pedersen Vastrup, *1700,
†25. dec. 1748, søn af Peder Michelsen Vastrup
(Vor Frue †nr. 53), og hustru Anna Cathrine
Kiølsing, *1712, †1767, gift i 18 år, forældre til
Margrethe Michelsdatter Vastrup, g.m. Anders
Hansen Smed (†nr. 25).
Michel Vastrup erhvervede allerede 1734 en
gravsten for 2 rdl.,66 men ved auktionen 1749
købte hans enke for 4 rdl. en hjemfalden sten på
Vor Frue kirkegård (s. 3242), som sandsynligvis
blev flyttet til S. Olai kirkegård og lagt på man
dens grav.67 O.1754 oplyses ganske vist, at
gravstenen, vurderet til 5 rdl., blev pålagt al
lerede 1748,54 men ved hans begravelse 28. dec.
1748 nævnes ingen sten,8 hvilket synes at be
kræfte, at den først pålagdes efter auktionen
17. marts følgende år. Gravstenen omtales
1759,36 og der blev betalt for gravens åbning
1767 ved hustruens begravelse. 1793 betaltes 2
rdl. for at den skulle ligge urørt i 20 år fra 1787,8
og 1819 fik kirken 20 rbd. for stenens fornyelse
yderligere 25 år.51 På kirkegården.
18) 1751. Jens Mortensen Møller, skipper,
†1775, 61 år, og første hustru Ane Marie Ras
musdatter Nyrup, *1725, †1751. Han var 2.°
g.m. Anne Larsdatter Smith, *1728, †1O. jan.
1810, datter af Lauritz Hansen Smith (Vor Frue
†nr. 64). O.1754 var stenen vurderet til 6 rdl. 4

mk., og det fremgår, at den var pålagt 1751,54
omend betaling for stens pålæggelse ikke ses ved
hustruens begravelse.8 Omtalt igen 1759 på
S. Olai kirkegård.36 Men 1775 synes Jens Mor
tensen at være blevet begravet på Vor Frue kir
kegård, uden at en sten i øvrigt er nævnt. 1794
beskrevet som en gammel forfalden ligsten på
S. Olai kirkegård, hvorunder Jens Mortensen
havde været begravet, blev da solgt til Johannes
Rasmussen Bødker for 12 rdl.8
19) 1751. Jens Sørensen Vissing, skipper,
*1682, †13.juli 1749, og hustru Margrethe
Poulsdatter, †1759, 66 år (Vor Frue †nr. 74). Ri
meligvis identisk med den sten, der 1751 købtes
på S. Olai kirkegård for 5 rdl. af Søren Vissing,
som formentlig var en søn.68 Nævnt 1759,36 da
der betaltes for gravens åbning ved hustruens
begravelse.8 På kirkegården.
1752. Matthias Andersen Feldbereder, nu på Vor
Frue kirkegård, nr. 16.

20) O.1755. Christian Carstensen Bagger,
møller, *1683, †1755, og hustru Anna Peders
datter Germand, †1773, 85 år (sml. stenene over
hans børn †nr. 7-11 og børnebørn, Vor Frue †nr.
68-69). Baggers slægtsnavn genfindes som både
Bager og Bagge, og han var givetvis også fader
til Peder Christiansen Bagge (†åben begravelse
nr. 2) og Karen Christiansdatter Bagge, g.m.
Mouritz Sørensen Høeberg (†lukket begravelse
nr. 4).
Stod o. 1754 op til kirken, vurderet til 10 rdl.54
Pålæggeisen nævnes ikke ved Baggers begra
velse 1755,8 men stenen omtales 1759 sammen
med de »a parte« ligsten over hans børn.36 For
nyet 1794 for 4 rdl. for 40 år, regnet fra 1775.8 På
kirkegården.
21) O.1755 eller 1761. Jørgen Kolbrecht, †22.
juli 1757, 37 år, og hustru Bodil Larsdatter,
†1768, 62 år. En datter Ane Giertrud var g.m.
Frederik Mülertz (Vor Frue nr. 23). Kolbrecht
købte på auktion 1755 for 3 rdl. en sten på Vor
Frue kirkegård, stående ved sakristidøren (dvs.
uden tilhørende gravsted),54 men ved hans be
gravelse på S. Olai kirkegård 1757 nævnes ingen
sten og heller ikke 1759. Derimod bekostede
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hans enke 1761-62 en ligsten og lagde den på
mandens grav. Ved hendes død 1768 betaltes for
gravens åbning, og 1793 2 rdl. for 20 års for
nyelse regnet fra 1788.8 På kirkegården.
22) 1762. Clement Knudsen, †1761, 55 år.
Hans anden hustru Karen Jensdatter Blanch (sø
ster til Anna Jensdatter Blanch, g.m. Peder
Bagge, †åben begravelse nr. 2) betalte 1762 4 rdl.
for at lægge en mådelig sten på det sted på
S. Olai kirkegård, hvor hendes mand var blevet
begravet året før.8
O.1763. Olle Pedersen Nørager. Sekundær ind
skrift på gravsten, nu ved Vor Frue kirke, nr. 7.

23) 1765. Christen Nielsen Tømmerup, møl
ler, †1761, 52 år. Hans første hustru døde 1751,
anden gang var han g.m. Dorthe Pedersdatter,
*1733, †20. febr. 1783. Hun var anden gang g.m.
Jacob Faaborg (Vor Frue †nr. 64). Fire år efter
Tømmerups begravelse lagde enken 1765 en må
delig sten på hans grav for 4 rdl. 1779 betaltes 5
rdl. for at stenen skulle ligge bestandig urørt,
men vedligeholdes af arvingerne, hvilket o.
1790 overførtes til den nye kirkeregnskabsbog.8
På kirkegården.
24) O.1783. Lambertus Høisgaard, feltskærer
og købmand, *1742, †16. jan. 1783, og hustru
Anne Sophie Birch, *1737, †16. april 1805.
Gravstenen nævnes ikke ved Høisgaards begra
velse, men først 1805 ved hustruens, da der be
taltes 2 rdl. for at tage den op og begrave ma
dam Høisgaard derunder.8 På kirkegården.
O. 1784. Niels Christian Holst, bager, †7.juni
1797, 41 år. Kirken solgte 1784-85 en gammel ligsten
til Niels Holst for 4 rdl. Det fremgår ikke fra hvilken
af kirkegårdene. Muligvis genanvendt, men hverken
ved Holsts eller hans hustrus begravelser 1797 og
1803 på S. Olai kirkegård nævnes den.8

25) 1789. Anders Hansen Smed (Smith),
†25. dec. 1781, 44 år, og hustru Margrethe Michelsdatter Vastrup, †22. okt. 1786, 47 år, datter
af Michel Pedersen Vastrup (†nr. 17). Der næv
nes ingen gravsten ved de to ægtefællers begra
velser 1781 og 1786, men 1783-84 fik kirken 3
rdl. for at overlade Anders Hansen Smeds enke
en sten,8 uvist fra hvilken af kirkegårdene. Mu

Danmarks Kirker, Holbæk amt

ligvis den nye ligsten, sekretær W.Smith 1796
betalte 6 rdl. 4 mk. for at pålægge forældrenes
gravsted, og som skulle ligge urørt i 20 år regnet
fra 1789.69 Ligesom for Margrethe Vastrups for
ældres vedkommende betaltes 1819 20 rbd. for
stenens fornyelse i endnu 25 år.8 På kirkegården.
O. 1793. Johannes Rasmussen Bødker. 1793-94
blev en gammel hjemfalden gravsten på S. Olai kir
kegård over Jens Mortensen Møller (†nr. 18) solgt for
12 rdl. til Johannes Rasmussen Bødker, som kan have
genanvendt den.8 Hverken sten eller begravelser ses
dog nævnt.

26) Før 1818. Peder Rasmussen og hustru Ma
ren Andersdatter.70 1818 fornyedes ægteparrets
gravsten med 10 rdl. og skulle ligge urørt i 25
år.71 På kirkegården.

†GRAVTRÆER
1) 1722. Michel Skomager. 1722 betalte Peder
Christiansen Skomager 2 rdl. for to ligtræer
over begge sine formænd Michel Skomager og
Jens Lollich.8
2) 1722. Jens Nielsen Lollich, †1718, 47 år. Be
talt af Peder Christiansen Skomager 1722, jfr.
ovf.
3)
O.1745. Hans Friederichsen, †1743.
1745-46 modtog kirken 1 rdl. fra Hans Friederichsens enke for at lægge et ligtræ på hendes
mands begravelse på kirkegården.8
4) 1753. Niels Hansen Seierboe, †7. juni 1752,
64 år, g.m. Karen Knudsdatter, †13. maj 1766,
72 år. Enken betalte 1753 1 rdl. for et ligtræ på
kirkegården.8
5) 1758. Johanne Margrethe Christensdatter,
†25. okt. 1757, g.m. Michel Rasmussen Balle
(†nr. 6). 1758 betaltes 1 rdl. for at lægge et træ
over Michel Balles hustrus lig på kirkegården.8
6) 1759. Michel Rasmussen Balle, *1702,
†12. okt. 1758, 1.° g.m. Johanne Margrethe
Christensdatter (†gravtræ nr. 5), og 2.° (1758)
med Margrethe Sørensdatter Milling (gravsten
Vor Frue nr. 12). 1759 betaltes 1 rdl. for et træ
lagt over Michel Balles lig på kirkegården.8
7-8) 1759. Hans Rasmussen Smed, †1758, 59
år, og hustru Sinne Andersdatter, †1757, 51 år.
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Påsken 1759 betaltes 2 rdl. for at lægge to træer
over Hans Smeds og hustrus lig på kirkegår
den.8

†BEGRAVELSER
1) O.1678. Ole (Oluf) Jesper
sen, rådmand, og muligvis Jens Knudsen, sned
ker, samt begges hustru, jfr. †epitafium nr. 1.
Nævnt o. 1754 i forbindelse med Ole Jespersens
gravsten (†nr. 1), som lå i kirken over en åben
begravelse,54 der måske blev nedlagt samtidig
med salget af stenen 1755 til Christian Lange
mach, men også kan være identisk med den,
Peder Christiansen Bagge erhvervede omkring
dette tidspunkt (nr. 2).
2)
O.1755. Peder Christiansen Bagge, råd
mand 1761-76, *1717, †1776, hans første hustru
Anna Jensdatter Blanch, *1721, †1760, og sand
synligvis flere af hans børn samt måske hans an
den hustru Marie Nielsdatter Gottlieb, *1738,
†1794. Begravelsen endvidere benyttet for Hans
Christian Langemachs hustru Dorothea Wiium,
*29. sept. 1744, †8. aug. 1762 (jfr. begravelses
arrangement o. 1778, Vor Frue), og for hans dat
ter.
Peder Christiansen Bagge var givetvis søn af
Christian Carstensen Bagger (sml. †gravsten nr.
20 og nr. 7-11). Rådmand Bagges søster Karen
Christiansdatter Bagge var gift med rådmand
Mouritz Sørensen Høeberg, der o. 1747 ligele
des havde indrettet en begravelse i S. Olai kirke
(†lukket begravelse nr. 4). En anden søster Anne
Johanne Bagger var gift med Ulrich Barfred
(jfr. †gravsten i Vor Frue nr. 68-69). Peder Bag
ges første hustru må være en søster til Karen
Jensdatter Blanch, g.m. Clement Knudsen
(†gravsten nr. 22). Hans anden hustru var datter
af apoteker Friedrich Nicolai Gottlieb (†gravsten
i Vor Frue nr. 55) og Else Johansdatter Knuth,
hvis anden mand, apoteker Andreas Lorentzen
Bech o. 1774 også indrettede en begravelse ved
S. Olai kirke (†begravelsesarrangement o. 1774).
Det er ikke umiddelbart indlysende, hvorfor
Hans Christian Langemachs hustru Dorothea
Wiium og hans datter blev nedsat i rådmand
Bagges begravelse. Den eneste konstaterede fa†Åbne begravelser.

miliemæssige forbindelse er meget spinkel, idet
Langemachs broder Christian Langemach var
gift med Zusanna Gottlieb (jfr. gravsten i Vor
Frue nr. 17), der var en halvsøster til Bagges
anden hustru.
Begravelsen nævnes første gang 1760 i for
bindelse med Bagges første hustrus død. Af kir
keregnskabsbogen fremgår, at hun var den før
ste, der blev indsat i en lille, åben begravelse,
som Bagge havde købt og betalt nogle år i for
vejen, måske identisk med †åben begravelse nr.
1. Han mente af samme årsag ikke, at han skulle
betale yderligere ved hustruens indsættelse,
hvilket undtagelsesvis accepteredes. For begra
velsen af et lille barn og en søn samme år betalte
Bagge den sædvanlige pris, og de blev sandsyn
ligvis også indsat i begravelsen. 1762 nedsattes
Hans Christian Langemachs kærestes lig i råd
mand Bagges begravelse, og 1764 blev begra
velsen åbnet for hans datter. 1771 blev Bagges
datter begravet, rimeligvis også i familiebegra
velsen. Peder Bagges egen begravelse er ikke
indført i kirkeregnskabsbogen, og ved hans an
den hustrus død nævnes begravelsen heller ikke
udtrykkeligt.8 Først ved auktionen 1797 over
S. Olai kirkes nedrivning omtales den igen, idet
sønnen, provisor A. Bagge, fra Kalundborg
apotek var mødt frem for at sikre sig, at den
murede, åbne begravelse, som fandtes i kirken,
og som hans fader, rådmand Bagge, havde be
talt for, måtte blive bevaret, ved at den på kir
kens bekostning blev pålagt en smuk og sirlig
sten med inskription og ommuring. Kirken ville
ikke unddrage sig derfra, hvis hr. Bagge vel at
mærke havde adkomst til sin påstand og kunne
fremvise denne.9 Sagen nævnes ikke igen, og
det er nok yderst tvivlsomt, hvorvidt en ny sten
blev pålagt.
Begravelsens placering i kirken kendes ikke,
og den har måske heller ikke været særlig be
mærkelsesværdig, idet den i modsætning til
Høebergs og Bechs, henholdsvis i den sydlige
del af kirken og ved dens vestlige gavl, ikke
nævnes 1788.72
†Lukkede begravelser. 1) O.1681. Jens Jensen,
kirkeværge. Ligesom de få øvrige gravsten i kir
ken, lå Jens Jensens sten (†nr. 2) muligvis også
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over en lukket eller muret begravelse i kirkegul
vet. Den blev i givet fald nok sløjfet ved salget
af gravstenen på auktionen 1755.
2) O.1707. Matthias Lauritzen Gynge, *1666,
†1708, hans første hustru, Mette Nielsdatter Mi
chels, *1659, †1707, og sandsynligvis anden hu
stru, Birgitte Olesdatter, †19. aug. 1735. Siden
benyttet af sønnen Lauritz Gynge for hustruen,
†1748, og ham selv, †1761.
Begravelsen må stamme fra pålæggeisen af
Matthias Gynges og Mette Michels’ gravsten
(†nr. 6). 1735 blev en Niels Baches hustru be
gravet i S. Olai kirke, og der betaltes for gravens
åbning. Niels Jørgensen Bache, overvejer og
måler, *1687, †1757, blev 1710 gift med en Bir
gitte Olufsdatter, †1735.73 Hun er antagelig
identisk med Matthias Gynges anden hustru og
derfor nedsat i hans begravelse, og ikke i Ole
(Oluf) Jespersens, selvom denne måske kunne
tænkes at være hendes fader. Lauritz Gynge for
nyede 1735 og nok også o. 1754 sine forældres
gravsten, og det må være begravelsen under
denne, der benyttedes, da der 1748 og 1761 be
taltes for at aftage en sten i kirken for henholds
vis hans kæreste og ham selv.8
3) O.1724. Knud Jensen Felbereder, †1724, 47
år. Der har antagelig været en lukket eller muret
begravelse under Knud Felbereders gravsten i
kirken (†nr. 12), i lighed med de andre sten.
4) O.1747. Mouritz Sørensen Høeberg, råd
mand og byfoged, †1763, 59 år, og hustru Anna
Jensdatter, *1712, †1747, samt sandsynligvis et
lille barn, †1754, af andet ægteskab med Karen
Christiansdatter Bagge, *1721, †21. jan. 1804.
Hun var datter af Christian Carstensen Bagger
(†gravsten nr. 20) og søster til Peder Christian
sen Bagge (†åben begravelse nr. 2). Til begravel
sen hørte et epitafium (†nr. 2), som nok var no
get yngre end selve gravstedet, der rimeligvis
indrettedes 1747, da der betaltes 10 rdl. for Anna
Jensdatters begravelse i kirken.74 1754 begrave
des et lille barn af rådmand Høebergs i kirken,
og 1763 betaltes 5 rdl. for hans egen begravelse
inden for kirkedøren.8 1773 var Høebergs be
gravelsessted ene om at blive nævnt ved navn,75
og 1788 omtalt som en af de bekendteste med
gravsted i kirken.72
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På auktionen ved kirkens nedbrydning 1797
var lavværgen for Høebergs endnu levende enke
til stede og erindrede om, at hendes mand i kir
ken havde et begravelsessted for sig og sin fami
lie, hvori han og hans afdøde første hustru lå
begravede. Værgen forventede, at begravelsen
forblev uforstyrret og ubeskadiget, og at det til
hørende epitafium lagdes i en muret fod over
den.9 Gravstedet var i kirkens søndre side, sand
synligvis neden for epitafiet, der hang øst for
søndre kirkedør.
†Begravelsesarrangement på kirkegården. O.1774.
Andreas Lorentzen Bech, apoteker, *1713, †18.
april 1787, og sandsynligvis en datter, †1776, samt
muligvis hans hustru, Else Johansdatter Knuth,
* 1710, †13. febr. 1797. Hun var datter af Johan
Knuth (†gravsten, Vor Frue nr. 74) og var 1.°
g.m. apoteker Friedrich Nicolai Gottlieb (†grav
sten, Vor Frue nr. 55), med hvem hun havde
datteren Marie Gottlieb, g.m. Peder Bagge, der
ligeledes havde en begravelse i S. Olai kirke
(†åben begravelse nr. 2). Det var gennem ægte
skabet med Else Knuth 1744, at Bech erhver
vede apotekerprivilegiet, og den kvindelige
arvefølge fortsatte efter hans død, idet det
gennem datteren Frederikke Lorentze Bech
overgik til hendes mand Adolph Christian Windersleff.76
Apoteker Bech ansøgte 1774 om tilladelse til
at indrette et gravsted på den plads ved vestre
ende af S. Olai kirke, der var udlagt af kirkens
bygning ved dens reparation samme år. Han
ville for egen regning indhegne det med mur-,
jern- eller stakitværk, således at det ikke skulle
blive kirken til vansir eller til hinder for den i
samme side værende indgang.38 5. febr. 1775 be
talte Bech 10 rdl. for det af ham og inspektø
rerne accorderede begravelsessted.8 Fik mulig
vis aldrig det udseende, Bech havde forestillet
sig, siden det 1788 bemærkes, at gravstedet ville
være kirkens vestre gavl til prydelse, hvis det
kom i stand efter tegningen.77 1776 blev Bechs
datter begravet og 1787 Bech selv. Gravstedet
benyttedes sandsynligvis ved begge lejligheder,
men næppe da hustruen begravedes 1797,8 mere
end et halvt år efter at nedrivningen første gang
havde været til auktion.
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Fig. 9. *Smedejernsgravminde, »kurv« af smedejern
fra 1832 over tre spæde firlinger (s. 3320). I Kalund
borg Museum. NE fot. 1982. - *Churchyard monu
ment, a wrought iron »basket« from 1832, for three infants
out of a set of quadruplets.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Af alle de mange monumenter, som Fr. Algreen-Us
sing opregnede på kirkegården 1869,78 på baggrund af
notater 1859 og 1861,79 er i dag kun to bevaret. Det
ene stadig på kirkegården, det andet opsat som min
detavle på Vor Frue kirkegård, antagelig mellem 1915
og 1918 (s. 3256). I Kalundborg Museum findes end
videre to monumenter, som ikke blev nævnt hos Al
green-Ussing. Dennes beskrivelse har dannet ud
gangspunkt for den lange liste over forsvundne kirkegårdsmonumenter i det følgende. Da han kun til
dels synes at citere indskrifterne ordret og præcist, er
supplerende oplysninger om navn, fødsels- og dødsår
medtaget i parentes. Fødested og andre egennavne er
medtaget, hvis de nævnes hos Algreen-Ussing, men
er angivet på nudansk.
Kirkegàrdsmonument, o. 1853. Iürgen [M]ouritz [Qvist]g[aar]d, borg[me]ster i K[a]llu[ndborg], *30. dec. [1810], †[19. aug. 1853], Elsket
og savnet af en gammel moder, hustru og fem
små børn. Gravvers. Qvistgaard var borgmester
1849-53 og byens eneste offer for koleraepide
mien 1853.78 Grå sandsten, 163x78 cm, med
svejfet kant og næsten udslidt indskrift med for
dybede versaler.80 Nu opstillet (på hovedet) i et
lille »museum« i kirkegårdens nordligste del.

*Smedejernsgravminde. (Fig. 9) 1832, over tre
spæde firlinger, *17. aug. 1832, og den ene af et
par tvillinger, *15. okt. 1834, alle børn af Henrik
Christopher Mørch, kleinsmed, *6. april 1800,
†20. sept. 1872.
Af smedejern, formet som en kurv eller
vugge uden bund. På et ovalt fodstykke, 129x75
cm, bestående af en lodret, glat kant, er fastgjort
runde, udadsvungne stænger, der udgør kur
vens sider. Oventil er de fæstnet i en vandret,
glat kant, der danner kurvens ovale munding,
137x95 cm, og mellem hver af dem hænger for
oven som en guirlande halvcirkelformede, flade
bånd med en knop forneden. I hver kortside er
der på den øvre kant en lille bøjlehank, og tværs
over kurvens midte hæver sig som en stor hank
to volutformede flade bånd, hvorimellem en
lodret, fladoval jernplade, oprindelig med malet
indskrift. Gitret har adskillige lag gullig oliema
ling, mens indskriftpladen er hvidmalet.
Det særegne gravminde, populært kaldet
»Firlingegraven«, med paralleller i Holbæk og
Køge,81 er givetvis gjort af kleinsmed Mørch
selv (jfr. *gravminder fra Rørby, s. 1533). Stod
på S. Olai kirkegård til 1959, da en opkøber for
ærede det til Kalundborg Museum, hvor det om
sommeren er udstillet i gården med blomster i
(inv. nr. 8729).
†Kirkegàrdsmonumenter.
1)
O.1829.
Maren
Finstad, f. Faxholm, *12. april 1772, †1O. dec.
1829, g.m. statshauptmand, købmand Christian
Henrik Finstad, efterladende sin 74 årige mand
og een søn. 1859 på kirkegården.82
2) O.1831 (1840). Jens (Sørensen) Taastrup,
eligeret borger og havnekommisær, *29. okt.
1760 i Kalundborg, †19. okt. 1831 sammesteds,
og hustru Ane Marie Taastrup, f. (Pedersdatter)
Breum, *29. aug. 1762, †14. marts 1840. 1859
var gravskrifterne over ægtefællerne på hen
holdsvis et kors og en marmorplade, antagelig
tilhørende det samme monument.82
3) 1832. Peter Holst, en værdig religionslærer,
sognepræst i Kalundborg 1828, provst i Ars og
Løve herreder 1832, *10. febr. 1776, †24. aug.
1832. Monumentet, der var udført af billedhug
geren Hermann Ernst Freund, betegnedes 1859
som en sandstensstøtte,78 og beskrives endnu
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1916 som en 153 cm høj stele af sandsten på kir
kegården.83
4) O.1839. (Maria Helene) Sophie (Amalia)
Cederfeld de Simonsen, konventualinde i
Odense Jomfrukloster, *1784, †(20. juni) 1839,
søster til borgmester i Kalundborg, J. C. L. Ce
derfeld de Simonsen.84 Må være identisk med
stenen over frøken Cederfeld, nævnt 1860.46
1859 på kirkegården.82
5) O.1844. Fritze Euphemia Elisa Hertz,
*1823, †1844. 1859 på kirkegården.82
6) O.1846. Carl Rothe, forpagter på Lerchenfeld, *7. sept. 1797, †24. maj 1846. 1859 på kir
kegården.82
7)
O.1846. Andreas von Holck, major,
*28. maj 1767 på Kronborg, †23. okt. 1846. 1859
på kirkegården.82
O.1846. Emanuel Bonnevie, nu på Vor Frue kirke
gård, se mindetavle på kirkegården, nr. 2.

8) O.1847. C. M. Thorsen, *29. sept. 1821 i
Århus, †28. april 1847. 1859 på kirkegården.82
9) O.1848. Sidse Marie Eilersen, f. Jacobsen,
*26. okt. 1808, †31. okt. 1848. 1859 på kirkegår
den.82
10) O.1848. Dortea Margrete Cathrine Sø
rensen, f. Hammer, *21. marts 1816 i Korsby,
†3. sept. 1848. 1861 betegnet som en jerntavle,
på kirkegården.79
11) 1849. Peter Rützou, postfuldmægtig
(†26. maj 1849, 58 år). »For 18 Aars troe Tjeneste
satte din taknemlige ven H. A. W. Lund dig
dette Minde. ... 1849«. 1859 på kirkegården.82
12) O.1850. Ludvig Ferdinand Klein, kaptajn
løjtnant, lods, oldermand, *25. jan. 1789 i Kø
benhavn, †ll. marts 1850 i Kalundborg. 1859 på
kirkegården.82
13)
O.1850. Frederik Ludvig Christian
Munch, sognepræst i Raklev, *29. sept. 1780,
†27.juni 1850. I 40 år sjælesørger for fire for
skellige menigheder, i 34 år gift med den efter
levende enke, som tillige med een søn begræd
afdødes bortgang. Beskrives 1859 som en sand
sten i jorden, på kirkegården.
14) O.1851. Birgitte Petrine Gude, f. Hansen,
*16. juni 1804, †ll. jan. 1851. 1859 på kirkegår
den.82
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15) O.1852. F.J. (Jacob(!) Julius) Timm, ma
lermester, *5. april. 1788, †20. okt. 1852, og hu
stru A. M. (Ane Margrethe) Timm (f. Hein),
*15. nov. 1803, †17. okt. 1852. 1859 betegnet
som en marmorplade på kirkegården.85
16) O.1852. Hans Hendrik Lützhöft, kancel
liråd og prokurator, *9. aug. 1791, †9. dec. 1852.
1859 på kirkegården, 1861 sås foruden en gravkule over datteren Hendrine Lützhöft, *31.juli
1823, †16. maj 1843, et monument over sviger
datteren i det samme gravsted86 (†nr. 26).
17) O.1853. Conrad von Barner, kammerjun
ker, *24. jan. 1797, †22. april 1853. 1859 på kir
kegården.82
18) O.1853. Sophus Rudolph Johan Oppenhauser (*28. marts 1838), †l. sept. 1853 i sit 16.
år. 1859 beskrevet som en sten med kors på kir
kegården.82
19) O.1854. Hans Rasmussen, værtshushol
der, *1788, †8. okt. 1854. Hans gravsten nævnes
1860 og må have ligget på S. Olai kirkegård.87
20) O.1855. Eduard Emil Frederik (el. Theo
dor) Albrecht Schiwe, katechet og førstelærer
ved borgerskolen i Kalundborg, *6. aug. 1817,
†13. marts 1855. Indskrift med citater fra Math.
5, 8 og Rom. 8, 18. 1859 beskrevet som en mar
morplade indfattet i sandsten, på kirkegården.82
21) O.1855. »C. H. (Christian Henrik) Lujas
Familie Begravelse«. Margrethe Luja, f. Mejer,
*21. febr. 1791, †2.juni 1855. 1859 på kirkegår
den.82
22)
O.1855. Ole Jacobsen, garvermester
(*1780), †24. juli 1855, og hustru Grethe Justine,
f. Boding (*1783), †25. juni 1847. 1859 betegnet
som et sandstensmonument, på kirkegården.82
23)
O.1856. Ludvig Sophus Sperling,
*21.juni 1823 i Århus, †5. marts 1856. 1859 på
kirkegården.82
24) 1857. Jens (Nielsen) Høy, skolelærer
(*1770, †21. dec. 1857), og hustru Maren, f.
(Nielsdatter) Holm (*29. jan. 1767, †27. marts
1847). 1859 beskrevet som en marmortavle i en
granitblok, på kirkegården.88
25)
O.1857. Carl Wilhelm Morthensen,
*28. sept. 1828 i Ringsted, †5. april 1857 i Ka
lundborg. 1859 betegnet som en marmorplade,
på kirkegården.82
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26) O.1858. Agnes Lützhöft, f. Zipelius,
*28. maj 1822, †19. maj 1858. 1861 betegnet som
en marmorplade i sandsten, i svigerfaderen
H. H. Lützhöfts gravsted 79 (†nr. 16).
27) O.1858. Jens Christian Kolbeck, *25. okt.
1791, †17. sept. 1858, og hustru Juliane Frede
rikke Kolbeck, f. Frandsen, *5. dec. 1791,
†1O. dec. 1858. 1859 på kirkegården.82
28) O.1860. Ane Sophie Nielsen, *23. nov.
1834, †28. jan. 1860. 1861 beskrevet som et mar
morkors »ad Kolbeck«.79
†Støbejernskors.
O.1839.
Jørgen
Ludvig
Schou, branddirektør i Holbæk amt, *16.juli
1770, †29. marts 1839.89 1859 betegnet som et
jernkors, på kirkegården.82
*Mindesten. O.1867. Lars Christensen, *1800,
†7. marts 1867, kaldet »Steen-Lars«. En lokal
særling og eneboer, der i adskillige år levede i en
jordhule mellem Kalundborg og Raklev, og
som kort efter sin død fik sat dette minde.90
Gråsort, ubehandlet natursten, et stykke af
nedre del afbrudt. Indskriften »Steen-Lars«,
med fordybet kursiv, var oprindelig trukket op
med hvidt, men anes nu kun svagt. Til o. 1930
på graven på S. Olai kirkegård. Efter nogle år
blandt andre kasserede sten 1939 foræret til Ka
lundborg Museum, hvor den nu står i gården op
ad nordfløjen, øst for indgangen (uden inv. nr.)
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11 Jfr. også Jørgensen: Helgendyrkelse s. 152.
12 Kr. Erslev og W. Mollerup, udg.: Kong Frederik
den Førstes danske Registranter, 1878-79, s. 266; LA.
Pergamentssaml. Kalundborg rådstue 4. aug. og
17. okt. 1530 samt 9. okt. 1536.
13 NM6. Fundprot. VI, nr. 2556, 2578 og VII nr.
2904.
14 Paludan s. 99.
15 19. sept. 1647 stævnedes Kalundborgs borgere at
gøre et lukkelse med stengærde om S. Olufs kirke
gård (LA. Kalundborg rådstuebog). Også 1759 og -61
nævnes stengærde (note 36 og 28).
16 Om vanskelighederne i forbindelse med vedlige
holdelse af kirkegårdenes indhegning, se Vitus Gay:
Guds Agre. Hovedtræk af de kristne Gravskikkes
Udvikling i Danmark fra Kristendommens Indførelse
til Midten af det 19. Aarhundrede, 1931, s. 165.
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NOTER
17 Beliggenheden bruges 1715 som forklaring på gav
lenes dårlige tilstand. Kirken ligger højt for regn og
vejr, siges det (note 8).
18
LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiv.
Korrespondance 1690-1790. Vor Frue og S. Olai kir
kes rep. 1750.
19 Fra Nationalmuseets side var intet til hinder for at
ter at tildække eller evt. sløjfe fundamenterne.
20 På et kort fra 1790 (gengivet i Kalundborgs Histo
rie 3, s. 25), dvs. en lille halv snes år før kirkens
nedrivning, er den markeret omtrent midt på kirke
gården.
21 Resens tegning af kirken, der havde tilbygning
både på nord- og sydsiden, alle med kamtakkede
gavle, skal antagelig ikke opfattes bogstaveligt. Kir
kebygninger af bindingsværk er ikke almindelige;
nævnes kan de nedrevne kirker på Omø fra 1574 og
Agersø (DK. Sorø s. 958 og 955). Endvidere kirkerne
i Hornbæk og Gilleleje (DK. Frborg. s. 727 og 1156)
samt et kapel på kirkegården i Hillerød (DK. Frborg.
s. 640).
22 Det drejede sig bl.a. om egefodstykker og fyrretræ
til stolper, bjælker, kragbånd, »leider« (remme), 16
poster, 16 løsholter, to stolper i gavlen og fodstykke
under den samt »hengeleide« i den, hanebjælker mm.
Endvidere fyrretræ til to bjælker, som blev indlagt
midt i kirken (note 4).
23 I forbindelse med en senere reparation af gavlene, i
1715, gøres yderligere opmærksom på bygningens
høje beliggenhed, hvorfor den var udsat for regn og
vejr (note 8).
24 Noterne 8 og 18.
25 Note 8. »Luden« var kirken til største skade og
ingen synderlig nytte, hvorfor det tilrådedes at ned
rive den. Beskrivelsen af forholdene svarer til om
talen af søndre tilbygning, der vel dog næppe kan
betegnes som et skur.
26
NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til
Thurah og Hoffman 1755 og 1773. I—II. Kirken ligger
norden i byen, er lille, men har en stor kirkegård
udenom.
27 Eksempelvis i Kundby (s. 627 med note 31, Mørkøv s. 779 eller Årby s. 1456 med flere eksempler i
note 33).
28
LA. Kalundborg rådstues arkiv. Brandtaksationer
1761, 1771 og 1791.
29 LA. Bispearkivet. Ars hrd. 1672-1820.
30 Note 8, jfr. også Anna Myrhøj: Hvad tingbogen
fortæller om auktionen over St. Olai Kirke, i Jul i
Kalundborg 1936, s. 21.
31 Frederik I.s Danske registranter s. 266.
32
LA. Sjællandske retsbetjentarkiver. Auktionsprot.
1722-57.
33 S. 1465 med fig. 30-31 og 1618 med fig. 12-13.
Uden for amtet eksempelvis Boeslunde (DK. Sorø s.
759), Lyngby (DK. Kbh. Amt s. 925 med fig. 4-5) og
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Herlufsholm (DK. Sorø s. 1131). Sidstnævnte gen
givet hos Marie-Louise Jørgensen: Malede alterbordsforsider fra reformationsårhundredet, i Tro og
bilde i Norden i Reformasjonens århundre, red. Mar
tin Blindheim, Erla Hohler, Louise Lillie, Oslo 1991,
s. 169-91, fig. 5.
34 Sml. C. Nyrop: Danske Haandværkerlavs Segl, i
Tidsskrift for Kunstindustri 1897, s. 38. Skomagernes
værnehelgener var herhjemme oftest Crispinus og
Crispianus, jfr. Københavns skomagerlavs segl. Af
og til valgtes dog S. Jakob, jfr. Niels-Knud Liebgott:
Hellige mænd og kvinder, 1982.
35 KglBibl. Langebeks excerpter pk. 15.
36
LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til
HofmFund.
37 HofmFund. VIII, 186, DaAtlas II, 414. J. H. Larsen
mente dog 1849, at den stammede fra gråbrødreklostret.
38 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kommune sager. Ka
lundborg. 1736-89, 1800-20.
39 Note 4. Det skal dog bemærkes, at den omtales
som kirkedør, og udgiften optræder efter omstøb
ning af en klokke til Vor Frue kirke, og reparation af
kirkeporten.
40 DK. Sorø s. 732. Som et enkelt kendt eksempel på
en dørfløj med maleri kan nævnes en i Roager mel
lem kor og sakristi fra 1700’rne hvorpå et maleri af
Moses med lovens tavler afbildet i en stor fylding
(DK. SJyll. s. 1180).
41 Note 9. Snedker H. P. Godsche, nævnt i folketæl
lingen 1801, jfr. Kalundborgs Historie 4, s. 318, 324.
42 Noterne 4 og 17.
43 LA. Kalundborg rådstuearkiv. De offentlige stiftelsers kopibog. 1811-43.
44 LA. Ars og Løve hrdr.s provsti. 1823-60. Div. kor
respondancesager. Dette forhold har i Trap ført til
den antagelse, at kirkegården oprindelig er anlagt
1831. Jfr. også Cirkulære til biskopperne 1890, hvor
det oplyses, at S. Olai toges i brug 1831.
45 Mynster: Visitatsdagbøger II, 21.
46
LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Kalundborg kirkes
rgsk. 1848-83.
47 Jfr. anmodning 1895 fra graveren til kirkeinspek
tionen om tilladelse til at bortfæste gravsteder på den
ældste del af kirkegården, hvilket han hidtil havde
måttet nægte med henvisning til stiftsøvrighedens
skrivelse af 28. okt. 1876.
48 LA. Ars og Løve hrdr.s provsti. 1823-60. Div. kor
respondancesager og note 8. Murermester Lindemann betaltes for portpillerne, og Tiim malede de af
snedker Wermuth forfærdigede nye porte, som smed
Mørch beslog.
49 LA. Pastoratsarkivet. Kalundborg kirke. Forhandlingsprot. for menighedsrådet 1857-70.
50 Note 46. I. C. Hansen udførte snedkerarbejdet og
reparerede døren.

3324
51

KALUNDBORG †S. OLAI KIRKE

Jfr. J. S. Møller: Vor Frue Kirke i Kalundborg, i
ÅrbHolbæk 1940, s. 157.
52 Jfr. note 32. Auktion 17. marts 1749, s. 338.
53 Auktionen 11. sept. 1755 er ikke indført i auktionsprotokollen, men ses anført sammen med specifika
tionen o. 1754, jfr. note 54.
54 Specifikation på de ligsten som findes på Vor Frue
kirkegård og i kirken tillige med åben begravelse
samt med de i S. Olai kirke såvel som på kirkegården,
hvilke er til kirken hjemfaldne og fornyede, o. 1754,
samt særskilt liste over hjemfaldne sten sammesteds
o. 1754, og over auktionen 1755 (den er ikke indført i
auktionsprot., men ses sammen med specifikationen
o. 1754), i LA. Kirkeinspektionens Korrespondance
sager mm. 1805-25 og div. ældre sager fra rådstuen.
55 Algreen-Ussing s. 123-27.
56 Dødsår mm. kendes ikke, men 1759 siges: »års
tallet er 1678« (note 36), jfr. i øvrigt gavebrev 1663
(Paludan s. 177).
57 Note 18. I marginen ud for Olle Jespersens grav
sten er anført et næppe læseligt årstal, muligvis 1602.
58 Note 18. I marginen »1681«.
59 Stenen kan muligvis have tilhørt den Jørgen Truelsen, der døde så sent som 1750, 70 år gammel.
60 Muligvis den Hans Pedersen Lolliche, der 1645 var
35 år, jfr. Mandtalslisten 1645, i ÅrbHolbæk 1978-79,
s. 35f., nr. 379.
61 Note 18. I marginen: »1701« eller »1707«?
62 Jfr. Jul i Kalundborg 1964, s. 4. Måske identisk med
den Søffren Jespersen, der 1645 var 19 år, jfr. Mand
talslisten 1645, i ÅrbHolbæk 1978-79, nr. 367 samt
ejendom nr. 61.
63 Note 36. Peder Kiølsings patronym angivet som
Pedersen.
64 Jfr. Jul i Kalundborg 1971, s. 3f.
65 Jfr. note 32 og note 54, s. 530.
66 Jfr. note 8. Ikke nævnt i auktionsprotokollen, jfr.
note 32.
67 Jfr. noterne 32 og 54.
68 Jfr. note 8. Der nævnes ingen sten ved Jens Vissings
begravelse 1749, jfr. note 8.
69 Jfr. note 8.
70 Der kan måske være tale om færgeskipper Peder
Rasmussen Møll, †26. sept. 1805, 75 år. Dog hed den
nes (første?) hustru Anna Kirstine Wamming,

†1O. febr. 1792, 66 år, og hverken ved hendes eller
Mølls begravelse omtales en gravsten. En Peder Ras
mussen Tømmermand og en Maren, P. Rasmussens,
blev begravet på S. Olai kirkegård henholdsvis 1767
og 1777 (jfr. note 8).
71 Der var formentlig tale om en fornyelse. Ved an
førelsen forrest i kirkebogen noteredes i stedet året
1819 (note 8).
72 Paludan.
73 PersHistT. 12. rk., bd. 2, 1948, s. 201.
74 Jfr. note 8, s. 508f. og note 73.
75
NM2. Håndskriftsaml. Indb. vedr. Sjælland til
Thurah og Hoffman 1755 og 1773.
76 Jfr. Jul i Kalundborg 1957, s. 4, 1968, s. 7, 1981, s.
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Jfr. Paludan s. 113. Det er bemærkelsesværdigt, at
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