Fig. 1. Kalundborg 1870. I midten foroven S. Olai kirkegård, yderst til højre S. Jørgensbjerg. Efter Trap. Kalundborg 1810. In the middle above the churchyard of S. Olai, outermost to the right S. Jørgensbjerg.

†S. JØRGENSGÅRDENS KAPEL ELLER
KIRKE
Spedalskhedshospitalet nævnes første gang 4.
marts 1292,1 da stiftelsen, som ofte senere hen,2
betænktes med en gave til dens drift.
Hospitalet var viet til den hellige Nikolaj
(sancti
Nicolai
leprosorum
in
Kalundburg),
hvilket
kilder fra 1327 og 1391 oplyser.3 Fra begyndelsen
af 1400’rne er den hellige Jørgens (Georgs) navn
knyttet til stiftelsen.4
31. dec. 1361 godkendte pave Innocens 6. Val
demar Atterdags oprettelse af kapeller »i, foran
eller i nærheden af« borgene Vordingborg, Ka
lundborg, Søborg, Gurre, Korsør og Køben
havn og tilstod dem, der besøgte nævnte kapel

ler, aflad.5 Hvilke kapeller, der har ligget i, foran
eller i nærheden af de seks nævnte borge, lader
sig ikke afgøre. 7. marts 1364 gav pave Urban 5.
aflad til dem, der besøgte kapeller på Vording
borg, Gurre og Søborg samt S. Jørgenskapllet i
Kalundborg (sancti Georgii in Kalingeburgh). Ved
samme lejlighed skænkede paven relikvier til ka
pellerne.6 Relikvierne bestod af smådele af »den
glorrige« jomfru Marias hår og klæder og af
»det hellige korsets træ« og tillige relikvier efter
S. Johannes døberen, S. Jørgen, S. Vincentius,
S. Nercus og S. Achilleus. 1401 meddelte pave
Bonifacius 9. dem, der besøgte S. Jørgens kapel
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i Kordel ved Kalundborg (capella sancti Georgii in
Cordil prope Calundborch) på S. Jørgens dag
samme aflad som dem, der 1. og 2. aug. besøgte
Pontiunculakirken ved Assisi.7 Heraf fremgår,
at S. Jørgens kapel ikke har ligget på borgen,
men i vestbyen i Kordel. Om kapellet har været
selvstændigt i forhold til S. Jørgensgården lader
sig vanskeligt afgøre,8 men hvis det har været
tilfældet, må man vel forestille sig, at den milde
stiftelse må have haft en eller anden form for
kirkerum. I alle fald giver Valdemar Atterdag
3. maj 1361 gods til et alter i de spedalskes hospi
tal i Kalundborg til underhold for en præst, der
dagligt skulle afholde messer her. Kongen for
beholder sig og sine efterkommere præsentationsretten til nævnte alter.9 1447 nævnes en
præst i S. Jørgen.10
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Henvisninger.

Med Ribeartiklerne 1542 nedlagdes alle S. Jørgensgårdene som følge af spedalskhedens efter
hånden ringe omfang. Deres ejendomme og
indtægter henlagdes til brug for fattige og syge.
Således bortforlenedes Kalundborgs S. Jørgensgård flere gange på betingelse af, at ihændeha
veren skulle underholde et antal nødlidende.11
1631 underlagdes stiftelsen Vartov i København
som led i en almindelig statslig hospitals- og fattigvæsensreform.12
Der er ved flere lejligheder fundet skeletdele
vest for S. Jørgensbjerg nr. 2-4 (fig. 1), hvor stif
telsens kirkegård må antages at have ligget, og
ved nedgravning af kloak og ledninger i for
bindelse med en ombygning 1984 blev der fun
det fundamenter af kampesten og mursten, som
dog ikke tegner noget billede af en bygning.13
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