Fig. 1. S. Nikolaj kirke og klostrets sydfløj, set fra syd, sml. fig. 14. Henrik Græbe fot. 1991. - St. Nikolaj church
and the monastery’s south wing seen from the south, cf. fig. 14.

S. NIKOLAJ KIRKE OG †KLOSTERKIRKE
Sortebrødrene1 grundlagde 1275 konventet i Hol
bæk.2 Allerede 18. april det følgende år kunne Ros
kildebispen Peder Bang indvi brødrenes kirkegård.3
Få år senere, 19. aug. 1287 brændte klostret og hele
Holbæk by,4 og først 1323 kunne klosterkirken ifølge
Peder Olesen indvies af Børglumbispen med udstrakt
økonomisk støtte fra kongemagten.5 Kirken ud
gjorde i hvert fald i senmiddelalderen nordfløjen i
klosteranlægget.6
Hvilken helgen, sortebrødrenes kirke har været ind
viet til, lader sig ikke afgøre (jfr. dog ndf.). J. O.
Arhnung har med rette rejst tvivl omkring den ofte i
litteraturen anvendte tilskrivning til S. Lucius.7

Fra klostret kendes aftryk af fire forskellige segl
stamper. 1) 1300’rne. Konventsegl (fig. 2), spidsovalt,
4,1x2,4 cm. Viser S. Peter med nøgle, S. Paulus med
sværd og over dem en stjerne. Forneden ses en knæ
lende munk. Omskrift med majuskler: »S(igillum)
conventvs fratrvm predicatorvm Holbech« (Segl for
prædikebrødrenes konvent i Holbæk). Kendes i af
tryk fra 1456.8
2)
1400’rne. Konventsegl, spidsovalt, 5,3x3,2 cm.
Viser S. Peter med nøgle i højre hånd og muligvis S.
Laurentius med rist stående under en baldakin. Om
skrift med minuskler: »S(igilum) fr(atrum) conuentus
Holbece(nsis) ordinis predicatorum« (Segl for prædi-
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kebrødreordenens konvent i Holbæk). Kendes i af
tryk fra 1535.9
3) 1400’rne. Priorsegl (fig. 3), spidsovalt, 5,3x3,2
cm. Viser Maria med Jesusbarnet stående under en
baldakin. Forneden S. Katarina med palmegren og
hjul. Omskrift med minuskler: »S(igillum) prioris
Holbeccensis ordinis predicatorum« (Segl for prioren
af prædikebrødreordenen i Holbæk). Kendes i aftryk
fra 1456.10
4) 1400’rne. Priorsegl?, cirkulært, tvm. ca. 2,5 cm.
Viser stående helgen(inde) med sværd, S. Paulus? el
ler S. Katarina? Kendes i aftryk fra 1477, beskadiget.11
Ingen af de på seglene afbildede helgener, muligvis
undtaget S. Katarina, synes særligt knyttede til kir
ken.12
Klostrets indtægter måtte i overensstemmelse med
dominikanernes fattigdomsidealer alene bestå af ga
ver fra de troende, men det overleverede materiale
giver kun et sparsomt indblik heri. I flere gejstlige og
adelige testamenter betænkes brødrene således.13 Som
vederlag for en række sjælemesser gav dronning Do
rothea 1456 (jfr. segl nr. 1 og 3) en stor sum penge, en
kalk, en bog, messerede og alterklæde samt en gård i
Holbæk,14 og 1477 (jfr. segl nr. 4) kvitterede prioren
for afgiften for en adelig person, Christiern van
Hafns, begravelsesplads i klostret.11
Om klostrets sidste år haves nogle få oplysninger.
Af frygt for borgernes overgreb opnåede dominika
nermunkene tilsyneladende under Grevefejden grev
Christoffers beskærmelsesbrev. I hvert fald påberåb
tes de af ham givne friheder, da prioren og konventet
i februar 1535 (jfr. segl nr. 2) på grund af stor fattig
dom overdrog klostret til Holbæk by til brug for et
hus til fattige og syge.15 Christian III bestemte imid
lertid 1536, at klostret skulle nedbrydes og stenene
anvendes til slottets forbedring - en beslutning han
dog omgjorde og skænkede byen ejendommen.16
De middelalderlige kilder nævner ingen altre, men
at de har været der, kan næppe betvivles.
Hvornår klosterkirken blev byens sognekirke vides
ikke, men da †S. Nikolaj kirke 1573 omtales som øde
(se s. 2949), må sortebrødrekirken have overtaget
funktionen senest ved denne tid. Patronatsret havde
Roskilde kapitel, nærmere bestemt præbendet Syv,17
der havde haft kaldsretten til †S. Nikolaj kirke.
Endnu o. 1666 var patronatsretten hos domkapitlet.18
1725 omtales stiftsbefalingsmanden og Sjællands bi
skop som Holbæk kirkes patroner (jfr. tårnur 1737),19
og det er disse to øvrighedspersoner, der 1738 får til
ladelse til at afhænde sognepræstens og kapellanens
forfaldne boliger og forstrække disse med et beløb til
husleje.20
Kirken lukkedes 1865 grundet tiltagende forfald,
og fire år senere besluttedes det at nedbryde den.21
Grundstenen til den nye kirke blev nedlagt 15. okto
ber 1869, og indvielsen fandt sted 20. maj 1872.

I perioden 1865-72 tjente ligkapellet i den 1863 re
staurerede rest af klostrets sydfløj som midlertidig
kirke.
Siden o. 1900 har navnet S. Nikolaj kirke jævnligt
været brugt.22

S. Nikolaj kirke er - som sin nedrevne forgæn
ger, dominikanernes †klosterkirke - beliggende
i den sydlige udkant af den middelalderlige by
kerne på et areal syd for Algade. Kirke- og klo
sterområdet afgrænses mod vest af Kloster
stræde, der fra Torvet midt på Algade forløber
mod syd, og mod nord af Kirkestræde, som i
øst udmunder i Smedelundsgade. I øst danner
bebyggelsen mod Smedelundsgade skel, og et
parkområde i syd skaber forbindelse til S. Niko
laj kirkegård på den anden side af Jernbanegade.
Arealet, hvor kirken er placeret, og som tid
ligere rummede klostret og dets kirkegård, har
gamle grænser (jfr. fig. 4-5) i nord, øst og syd,
mens den vestligste del af området nu er ind
draget til bebyggelse. I nord strækker grunden
sig helt ud til Kirkestræde, og omkring sydvest
hjørnet begrænses området af de bevarede klo
sterfløje.
Hovedanlægget af det middelalderlige kloster
omfattede tre fløje, der sammen med kirken
omkransede en omtrent kvadratisk, ca. 16x16 m
stor, klostergård.23 Heraf er endnu bevaret hele
vestfløjen i to etager og, sammenbygget her
med, nedre stokværk af sydfløjens vestre halv
del, mens det resterende sammen med østfløjen
er forsvundet kort efter reformationen, mulig
vis så tidligt som 1536.24
Ældst er sydfløjen, der er opført o. 1450. Den
bevarede del indeholdt da blot et enkelt rum,
der formentlig tjente klostret som refektorium,
spisesal. Bygningen fungerede 1575-1844 som
rådhus og indeholdt såvel rådstue som arrest og
andre fornødne rum. Efter opførelsen af byens
nye rådhus anvendtes fløjen en kort tid som fat
tighus og koleralazaret, men 1863 overgik den i
kirkens eje og ombyggedes til ligkapel, en funk
tion der bibeholdtes frem til 1969-70 (jfr. s.
2828). I en kort årrække fandt bygningen an
vendelse som midlertidig kirke, fra 1865, da der
blev nedlagt forbud mod brug af den gamle
kirke, frem til den nye kirkebygnings indvielse
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Siden 1972-73 har rummet tjent som me

nighedssal.
Vestfløjen er sandsynligvis opført o. 1500 og er
klart yngre end både sydfløjen og den gamle
†kirkes søndre sideskib - oprindeligt nordre
korsgang i klostret (jfr. s. 2845). Fløjen tjente i
tiden efter reformationen frem til 1739 som la
tinskole med såvel skolestuer som bolig for bl.a.
rektor (jfr. s. 2851). Herefter husede bygningen
fra begyndelsen af 1740’rne den danske skole.
1902 overgik lokalerne til biblioteket, og 1911-19
var tillige museet placeret her. Siden o. 1973 har
fløjen indeholdt kirkens kontorer, toilet mm.
I middelalderen har formentlig kun området
nord og øst for klosterkirken og klostret været
udlagt til kirkegård, omend der sandsynligvis
også har fundet begravelser sted i såvel kloster
gården som korsgangene. Klostrets østfløj blev
nedrevet kort efter reformationen, og området
her blev rimeligvis hurtigt inddraget i kirkegår
den. Jord til yderligere udviddelse henlagdes
1741; det er formentlig denne, der 1744-45 om
tales som den nye urtegård.25 Den blev dog først
planeret og indhegnet med stakit 1769-70 samt
efterfølgende tilplantet med 19 linde- og 3 el
metræer.26 Betegnelsen brugtes ifølge J. H. Lar
sen endnu 1847 om kirkegårdens vestligste del,27
og af I. H. E. Krügers kort over Holbæk (s.
2818, fig. 3), opmålt 1794, fremgår at arealet
mellem vestfløjen og Klosterstræde, der for
mentlig er identisk med den ovennævnte urte
gård, var udlagt som kirkegård, men i nord skilt
fra det øvrige ved stakit eller mur.
Et stykke af kordegnens have, der stødte op
til de fattiges kirkegård,28 blev 1831 inddraget i
begravelsespladsen,29 men allerede 1840 klagede
pastor J. H. Larsen over den overfyldte kirke
gård.30 I forbindelse med opførelsen af byens
nye rådhus 1844 verserede der to år senere pla
ner om at nedrive det gamle - klostrets sydfløj og inddrage grunden til kirkegård. Dette skete
dog ikke, og i stedet indviedes en ny kirkegård
få år senere (jfr. nedenfor); samtidig synes bru
gen af den gamle kirkegård at være ophørt.
1873, efter den nye kirkes indvielse, afgaves et
areal til skolegård for den i klostrets vestfløj ind
rettede skole.31

Fig. 2-3. Aftryk af segl fra dominikanerklostret (s.
2819-20). 2. Konventssegl, 1300’rne. 3. Priorsegl,
1400’rne. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller
fra Middelalderen, 1886. - Impressions of seals from the
Dominican monastery. 2. Monastery seal, 14th century. 3.
Prior’s seal, 15th century. After H. Petersen: Danske gejst
lige Sigiller fra Middelalderen, 1886.

Hegn og indgange. I tilknytning til det sydøstre
hjørne er endnu bevaret et stykke af en senmid
delalderlig, omend delvis ommuret, kirkegårdsmur. Den er opført af munkesten og står rødkalket, dækket af vingetegl. I vest, nord for klo
strets vestfløj og i forlængelse af dens vestmur,
hegnes området af en nyere mur af tegl.
Kirkegårdsmuren omtales første gang 1636,
hvor søndre og østre mur var brøstfældig, mens
den fra skoledøren frem til den store port var
meget »øde«.32 Den nævnte dør var formentlig
anbragt i vestmuren og gav adgang til skolen i
klostrets vestfløj. I 1700’rnes første halvdel ud
førtes
adskillige
istandsættelser
på
samtlige
murstrækninger,33 og i samme periode nævnes
reparationer på plankeværket mellem kirkegår
den og magister Terchels have,34 der kan have
ligget på området vest for vestfløjen. Stakit om
tales også 1740-41 syd for kirken, formentlig
som lukke for gabet mellem klostrets sydfløj og
den søndre mur (jfr. fig. 14), ligesom der om
tales plankeværk mellem kirkegården og skole
huset,
muligvis
langs
vestfløjens
østfacade.
1762-63 blev der på to steder opsat ringmur i
stedet for plankeværk,25 og 1782-83 leverede Jæ
gerspris teglværk mursten til murens istandsæt
telse.26 Hele muren i nord langs Kirkestræde
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Fig. 4. S. Nikolaj kirke. Over
sigtsplan, syd opad, sml. fig.
5. 1:1000. Projekt, tegnet af
Christian Hansen 1866. S. Ni
kolaj kirkes arkiv. - St. Niko
laj church. General plan, south
uP, cf. fig. 5.

frem til og omkring hjørnet mod Klosterstræde
i vest fornyedes 1816;35 denne murstrækning var
bevaret lige til den gamle kirkes nedbrydning o.
1870, da materialerne blev solgt på auktion.36
Hovedadgangen til området er i nord fra Kir
kestræde henholdsvis øst og vest om den nye
kirke. I syd leder en allé af lindetræer fra den
1857 indviede S. Nikolaj kirkegård (jfr. neden
for), frem til en bred åbning øst for klostrets
sydfløj, og i vest, umiddelbart nord for vest
fløjen, er en smal fodgængerpassage.
Det er vanskeligt af det bevarede kildemateri
ale at se, hvor mange porte og låger kirkegården
har haft, og hvor disse har været placerede, men
fra kirkens indretning til sognekirke og helt
frem til dens nedrivning 1869 synes der at have
været en stor port som gav adgang til kirkens
vestende. Endnu 1747-48 var denne tilsynela
dende placeret i vestmuren ud mod Kloster
stræde,37 men senere (jfr. ndf.), blev den flyttet
til nordmuren ud for våbenhuset. Endnu en låge
var placeret længst mod øst i nordmuren. I syd
har der formentlig været passage øst om klo
strets sydfløj siden østre halvdel af denne blev
nedrevet (jfr. s. 2820), og desuden var der en

låge i vest i hegnet mellem kirkegården og sko
len. Herudover kan der i perioder have været en
låge i østmuren.
Kirkeporten på kirkegården var 1636 »øde«
og måtte gøres af ny, og ligeledes var en lille
låge med muret bue over meget brøstfældig.32
1723 fremstilledes en ny dobbelt port til kirke
gården. Det frygtedes 1725-26, at buen over den
østre kirkegårdslåge skulle styrte ned, og den blev
derfor nedtaget og stenene henlagt i materialhuset.38 »Hvælvene« over både port og låge
måtte repareres 1769-70. Samme år blev den
store ports fløje tjærede, mens en gammel låge
blev nedbrudt og hullet efterfølgende tilmuret.26
Buen over den østre indgang blev 1813 omstyrtet
af en løbsk hestevogn.39 I den 1816 fornyede
nordre kirkegårdsmur anbragtes ud for kirkens
våbenhus en plankestakitport med en mindre
låge ved siden af og helt mod øst en fodgænger
låge,35 begge afløste formentlig ældre indgange.
En stakitport forfærdigedes 1842 af snedkerme
ster P. Jørgensen. Til den østre port fremstille
des 1851 to stakitlåger, og to år senere yderligere
en låge og et stakitværk, muligvis i syd ved øst
gavlen af klostrets sydfløj.36
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Fig. 5. Den gamle kirkegård og †klosterkirke. Oversigtsplan, syd opad, sml. fig. 4.
1:1000. Målt og tegnet af Christian Hansen
1866. S. Nikolaj kirkes arkiv. - The old ceme
tery and †monastery church. General plan, south
up, cf. fig. 4.

†Riste i låger og porte omtales ofte synonymt
med disse. 1716-17 blev en gammel rist »opta
get«, og 1719-20 blev en rist indlagt i nyt træ
samtidig med at dens murede grube reparere
des.25 I årene 1728-29 og 1733-35 betaltes byens
»Stodderfoged«40 for at lægge to planker over
risten på prædikendage34 - åbenbart for at lette
passagen - og det er sandsynligvis til samme
formål, at der 1745-48 anskaffedes henholdsvis
et og to brædder. 1734-35 blev der lagt nye riste
i både den låge, der gav provsten adgang fra
gaden, og den ud for madam Linds hus; om
sidstnævnte tilføjes, at den fik ny ramme af fire
stykker egetræ. Blot få år senere, 1738-39, faldt
risten ved magister Smith ned af ælde; Peter
Smith var kapellan ved kirken 1732-53, derefter
sognepræst. Risten foran kirkens vestindgang
istandsattes 1747-48,25 hvor brolæggeren tillige
lagde ny brolægning omkring den, og en til
svarende reparation skete 1765, da snedker Lund
fornyede rammerne om kirkeristene.41 1787-88
betaltes Niels Frost for at lægge 14 favne stenbro
ved kirkens østre og vestre rist. Den sidste gang
ristene omtales er 1806 i forbindelse med for
nyelsen af en træramme.26

Bygninger på og ued kirkegården. Klostrets syd
fløj, (fig. 1 og 18), der har et stokværk over en

dybtliggende kælder, er opført af røde munke
sten og har kamtakkede blændingsgavle fra 1865
i øst og vest. Ved de tre frie hjørner er støttepil
ler, hvoraf den sydvestre griber omkring hjør
net. Murværket er rødkalket, mens gesimsen er
hvid. Der er adgang fra vestfløjens korsgang
samt ad en mindre reservedør østligst i nord
muren, begge indrettet 1972-73; nedgangen til
kælderen er ved østgavlen ad en trappe, der
dækkes af trælemme. I syd og vest ses henholds
vis tre og to store, spidsbuede og falsede vinduesåbninger med »stavværk« af træ, og midt i
østgavlen en lignende, nu blændet, åbning, der
1865-1916 udgjorde den eneste adgang til byg
ningen.
I det indre er kælderen delt i to af en langs
gående skillevæg og overdækkes af to fladbuede
tøndehvælv. Det følgende stokværk har seks,
1916 genopførte, krydshvælv i to rækker, der
bæres af forlæg i murene samt af to ottekantede
granitsøjler i rummets midtakse. Et *trapezkapitæl af granit kan stamme fra en af de oprindelige
søjler. I Holbæk Museum.42
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Bygningen udgør, som nævnt, den vestre
halvdel af sydfløjen, der oprindelig var i to stok
værk. Frem til en ombygning 1783 var den vest
ligste del af fløjen bevaret i fuld højde som en
tårnagtig opbygning, der, i forbindelse med
bygningens anvendelse som råd- og arresthus,
benævntes »arresttårnet«. Nævnte år blev dette
nedrevet til samme højde som den resterende
del af fløjen og alle hvælv - undtagen kælderens
- fjernedes.
Gennemgribende
var
også
en
ombygning
1863 ved arkitekt Christian Hansen, da fløjen
indrettedes til ligkapel; i denne form tjente den
tillige som midlertidig kirke 1865-72 (jfr. oven
for). I øst fjernedes et kort stykke af fløjen, der
stod bevaret som en halvtagsbygning i et stok
værk. Midt i den herved frilagte østgavl etab
leredes en ny adgang til fløjen i form af en stor,
spidsbuet døråbning. De oprindelige vinduer i
syd og vest rekonstrueredes, mens der anbragtes
to nye, tilsvarende åbninger mod nord.43 Mur
værket blev afrenset og dets krone reguleret,
hvorefter bygningen fik nye gesimser og tag
værk samt blændingsprydede, kamtakkede gav
le i øst og vest. I det indre retableredes den op
rindelige inddeling med kun et enkelt, stort
rum, der overdækkedes af fladt, pudset loft med
trukne, profilerede gesimser langs alle fire sider.
Endnu en restaurering 1916 ved arkitekt F.
Vilh. Olsen omfattede stort set kun det indre, da
overhvælvningen
rekonstrueredes
på
grundlag
af sikre spor i murværket og en række nicher i
væggene genåbnedes. Samtidig blændedes ind
gangen i østgavlen og erstattedes af en ny dør
åbning i nordsidens midtfag, hvor den afløste et
af vinduerne fra 1863.
Den seneste restaurering 1973-73 gennemfør
tes ved arkitekterne Rolf Graae og Erling Jessen,
hvor der etableredes direkte forbindelse mellem
vest- og sydfløjen. Nordsidens dør i midtfaget
blændedes og nordvinduet i det østre fag erstat
tedes af en lille døråbning. Ved østgavlen reta
bleredes en oprindelig nedgang til kælderen,
mens en indvendig lem lukkedes. Af hensyn til
helheden fik fløjens murværk samme overflade
behandling som vestfløjen havde haft en år
række.

Ved restaureringen 1916 konstateredes spor af
†kalkmalerier fra 1450-75 på syd-, vest- og nord

væggen. På langvæggene var de nederste 12
skifter blot kalkede, herover et 55 cm højt dra
peri og øverst en række figurer, hvoraf dog kun
en enkelt, øst for sydsidens midterste vindue,
kunne afdækkes i sin helhed; en fremstilling af
S. Jakob med lang kjortel og fortil opkrammet
hat, en taske var hængt over skulderen og i hån
den en vandrestav. Omkring figuren og over
vinduet slyngede sig rankeværk. Sydsidens vest
ligste fag samt vestgavlen manglede ovennævn
te draperi, istedet var et bælte dækket af ranker
og herover et skriftbånd med navne på de oven
over fremstillede, nu forsvundne, figurer.44
†Inventar i det midlertidige kirkerum. Alle
rede 1865 udførte snedkermester G.J. Thomle

Fig. 6. *Maleri fra o. 1870 forestillende Kristus velsignende (s. 2825). I Holbæk Museum. NE fot. 1993.
- *Painting c. 1870 depicting Christ until right hand raised
in blessing. Now in Holbæk Museum.
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alterbord med en forhøjning foran, altertavle og

mens fonten overflyttedes fra den
gamle kirke. Den var solgt på auktionen sam
men med den gamle tavle og prædikestol, men
skulle først leveres til køberen, når den nye
kirke indviedes.36
Et *maleri (fig. 6), fra o. 1850-75, har muligvis
været brugt på altret her, men kan også komme
fra sygehuskapellet. 26. nov. 1856 foretog sog
nepræsten en »særegen festlig Handling«, idet
»Holbæk Amts combinerede Anstalt« var ble
ven betydeligt udvidet, og et kapel sammesteds
med altermaleri af Lehmann indrettet.45 Af de to
brødre Edvard Lehmann (1815-92) og Ludvig
(1824-1901), er det snarest førstnævnte, som
1865 havde udført det tidligere altermaleri fore
stillende Jesus i templet til Stigs Bjergby (s. 761).
Billedet, der viser Kristus velsignende, er malet
med olie på lærred og måler 158x89 cm, i smal
ramme af træ. Kristus er iklædt hvid kjortel
hvorover rød kappe. Bag hans hoved lyser gyl
den glorie på brun baggrund. 1971 deponeret af
S. Nikolaj kirkes menighedsråd i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.638).
Det tidligere knæfald, der tilpassedes den nye
forhøjning, synes at have bestået af tre skamler
med læderbetræk. 1879 fik snedkermesteren,
forsinket?, betaling for en himmel over prædi
kestolen, og begge dele blev malet og lakeret
mat egefarve samt dekoreret med farve og ægte
guld.36 Orgelpositiv, anskaffedes 1868.46
Den gamle klokkestol med én klokke opstille
des et sted, der ikke var fjernere end havnen.36
Den to stokværk høje vestfløj (fig. 17) er op
ført af røde munkesten i munkeforbandt og har
kamtakket blændingsgavl fra o. 1870 i nord,
mens den søndre gavl, hvoraf kun vestre halvdel
går fri af sydfløjen, er glat. Opad nordgavlen er
opført en halvtagsbygning indeholdende kir
kens varmeværk (jfr. s. 2830). Murværket er
rødkalket, mens gesimsen er hvid. Hovedad
gangen, en dør med portallignende, vandret
overdækket indramning af to kannelerede halv
søjler, er beliggende på fløjens vestside. Yderli
gere to døre findes på østsiden, dels helt mod
nord, dels nær sydfløjen. Nedre stokværk be
lyses fra vest gennem en række fladbuede vin

prædikestol,
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duer, der i hovedsagen er rekonstruktioner af
fløjens ældste; i øst er de fem spidsbuede, lige
ledes oprindelige, åbninger til korsgangen reta
bleret og forsynet med glas. Det øvre stokværk
har nyere, kvadratiske vinduer til begge sider.
Fløjens indre er ændret talrige gange, således
at kun en mindre stump af en skillevæg i dens
nordende er oprindelig. Den nuværende indret
ning stammer fra den seneste restaurering
1972-73; i nedre stokværk afspejles delvis den
oprindelige inddeling med en korridor langs
østsiden, hvor tidligere klostrets vestre kors
gang lå. Frem til 1821 var bevaret hvælv i stort
set hele underetagen.47
Den nordlige del af kirkegårdens østside luk
kes, som nævnt, af bebyggelse hvori indgår en
bindingsværksbygning fra 1700’rne, der en tid
indeholdt †præstebolig, men nu rummer kirkegårdsinspektørens kontor.
Et †benhus blev 1645-46 opført på kirkegår
den, dvs. næppe i direkte tilknytning til kir
ken.48 1724-25 blev der opkastet en grav på kir
kegården til de dødes ben, som fandtes i ben
huset,38 og endnu 1742-43 var huset i brug, da
tag og spærværk repareredes.25
Et †materialhus af bindingsværk med lerkli
nede vægge og teglhængt tag opførtes 1709. Lå
sen i husets dør måtte 1718 repareres af sme
den.25 Bygningen tjente 1725-26 som opbeva
ringssted for otte tønder kalk, og 1727-2838 blev
kirkens to ligbårer overflyttet hertil fra »Ting
stuen«. Taget over materialhuset repareredes
1734-35, og to år senere blev en fodrem fornyet
og de udfaldne tavl i bindingsværket genopsat af
Daniel murermester.25 Trods de gennemførte
istandsættelser måtte hele bygningen fornyes
1772. Også dette materialhus var opført i bin
dingsværk, men stråtækt.49 Huset blev af kirke
synet udsat til reparation 1822, men styrtede
sammen,
og
materialerne
blev
efterfølgende
50
solgt på auktion.
Herefter brugtes sandsynlig
vis (jfr. s. 2841), et rum i kirkens søndre sideskib
som materialrum, mens ligbårerne allerede tid
ligere, før 1819, atter var overført til halvtagsskuret ved østre ende af rådhuset (jfr. s. 2824);
kirken frafaldt nævnte år sin ret til brug af dette
skur.51
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Foran kirkens nordside er der brolægning ud
mod Kirkestræde, til de øvrige sider hæver byg
ningen sig over græsklædte skråninger, ligesom
hovedparten af det gamle kirkegårdsområde er
græsbevokset. Ved sydøsthjørnet to træer, en
lind og en kastanje.

S. NIKOLAJ KIRKEGÅRD
Et areal til en ny kirkegård52 blev erhvervet 1853
syd for den gamle omkring kirken og umiddel
bart udenfor den daværende bygrænse. Den an
vendtes allerede samme år som kolerakirkegård,
men indvielsen fandt først sted 1. pinsedag

1857.36 Til en udvidelse mod syd købtes jord
1896, og samtidig blev der afgivet et mindre
areal til anlæggelsen af Jernbanevej;53 området
blev taget i brug 1900. Kirkegården blev atter
udvidet 1919 med et smalt stykke mod øst ud
mod Blegdammen.54
Hegn og indgange. Den ældste del af kirkegår
den hegnes af en 185636 opført mur af kløvet
kamp i vest og syd samt en kort strækning sam
menhængende hermed i øst.55 Mod nord lukkes
området af et støbejernsgitter, der formentlig er
identisk med det 185656 opsatte gitter fra Fre
deriksværk støberi.57 Det 1896 erhvervede areal
hegnes mod syd og sydvest af trådhegn og be
plantning. Ud mod Blegdammen opførtes 1919
en mur af røde teglsten tækket med munke og
nonner og på indersiden prydet af fladbuede
sparenicher.54
Hovedadgangen til kirkegården er ad en støbejernsport flankeret af to låger i gitret i nord for enden af den ovennævnte allé fra den gamle
kirkegård. Yderligere en låge findes østligst i gi
tret.58 Midt i kampestensmuren i syd er en åb
ning, der giver adgang til kirkegårdens søndre
del; den er flankeret af høje granitpiller og er
formentlig jævnaldrende med udvidelsen 18961900. I den 1919 opførte østre teglstensmur er
længst mod syd en samtidig køreport flankeret
af fodgængerlåger og endnu en køreport findes i
sydvest.
Bygninger på kirkegården. I det sydvestre
hjørne er to mindre bygninger; den ene, opført
1969-70 af grå kunststen med fladt tag, inde
holder toilet og opholdsrum for kirkegårdens per
sonale, den anden, bygget 1983 (arkitekt Per
Axelsen) af vandskuret murværk med sadeltag
af tegl, indeholder materialrum.59
I forbindelse med brugen som epidemikirke
gård indrettedes 1853 et †lighus,60 der bortsolgtes
til nedrivning tre år senere. 1874 indhentedes til
bud på et †materialhus af halvstensmur med helstenspiller og skifertag.36

Fig. 7. S. Nikolaj kirke. Pulpiturplan. 1:300. Tegnet
af Christian Hansen 1866. S. Nikolaj kirkes arkiv. St. Nikolaj church. Plan of the gallery.
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Fig. 8. S. Nikolaj kir
ke. Indre, set mod syd.
LL fot. 1982. - St. Niko
laj church. Interior to the
south.

S. NIKOLAJ KIRKE
Kirken, der afløste den nedrevne klosterkirke, har
kor og skib i ét med femsidet korafslutning i syd og
tårn i nord, samt korsarme i øst og vest. Grundstenen
blev nedlagt 15. oktober 1869, og indvielsen fandt
sted 20. maj 1872. Øst og vest for tårnet er 1969-70
tilføjet bygninger med ligkapel, materialrum mm.
Orienteringen er nord-syd, vinkelret på den ældre
kirke.

Kirken er bygget efter tegninger af kgl. byg
ningsinspektør,
arkitekt
Christian
Hansen,
af
murermester Wienberg.36 Bygningen var oprin
delig tænkt orienteret som forgængeren og op
ført med bevarelse af dennes kor. Under Chri
stian Hansens sygdom 1866 udarbejdede hans
stedfortræder, arkitekt Hoffmann,61 to projekter

til en ny kirke henholdsvis med og uden hvælv,
men disse kasseredes i efteråret af Christian
Hansen efter hans tilbagekomst, og i december
1866 forelå bygningsinspektørens egne tegnin
ger til den nye kirke.62 I projektets endelige ud
formning sløjfedes også den gamle kirkes kor,
og den nye kirke drejedes med tårnet mod Kir
kestræde i nord og koret i syd.63
Efter den gamle kirkes nedrivning planeredes
det mod syd faldende terræn ved en påfyldning,
der ved koret, midt i den tidligere klostergård,
antager en højde af ca. 1 m. Opfyldningen er
afrettet efter bygningens korsform med jævne
skråninger op mod dens mure, der overalt ud
går fra samme vandrette niveau.
Byggematerialet er røde munkesten over en
skråkantsokkel af granit.64 To teglsten i nord, på
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hver side af indgangen, er stemplede: »L. Frand
sen / Taastrup« i versaler samt årstallet 1869.
Kirken er et langhus, der i syd, ved koret, af
sluttes af en apsislignende udbygning, der ud
vendig
er
femsidet,
indvendig
halvcirkulær.
Umiddelbart over skibets tagrygning indsnævres det brede tårn til en kvadratisk underbyg
ning for det ottekantede klokkestokværk, der
foroven afsluttes med et tilsvarende antal tre
kantgavle og krones af et højt, ottesidet spir. I
øst og vest er korsarme, der har samme gesims
højde som skibet, mens tagryggen ligger lidt la
vere. Alle gesimser er mangeledede falsgesim
ser, hvori på langhus, korsarme og tårnunder
bygning indgår savskifter.
Hovedindgangen er gennem en portal i tår
net. Den falsede døråbning, der krones af et
halvcirkulært vindue, flankeres af to søjlepar og
overdækkes af et rundbuet, styltet helstensstik.65 Yderligere indgange findes i korsarmsgavlene, hvor de rundbuede døråbninger indgår
i en fælles komposition med de nedennævnte
vinduer. En dør i apsidens sydside er indsat ved
restaureringen 1930.66
Kirken er udstyret med store, rundbuede vin
duer. I tre af apsidens sider og korsarmenes
nordmure er rundbuede åbninger, hvis helstensstik ledsages af et savskifte; alle fremtræder
blændede siden henholdsvis 1930 og -67. Lang
husets øst- og vestside har hver to store, tokoblede vinduer - et på hver side af korsarmen foroven indfattet af et fælles, rundbuet helstensstik med savskifte, mens spejlet prydes af en cir
kelblænding. I hver af korsarmsgavlene er et
stort vindue med tre koblede åbninger, der for
neden hver har en muret brystning med en rek
tangulær blænding; under vinduesåbningerne er
rundbuede
blændinger,
hvoraf
den
midterste
helt udfyldes af ovennævnte dør. Alt er indfattet
i et stor blændingsfelt, der overdækkes af et
rundbuet, styltet helstensstik med ledsagende
savskifte. Begge korsarmes gavltrekanter har en
cirkulær lysåbning med firpasformet lysning.
Den tre stokværk høje tårnunderbygning har
forneden på øst- og vestsiden haft smalle, rekt
angulære lyssprækker, der nu dækkes af kirkens
nye tilbygninger, mens der i de to øvre etager er

rundbuede åbninger med helstensstik og sav
skifte. Underbygningens nordside, hvori som
nævnt kirkens hovedindgang er, prydes af en
blænding i form af et korset kors opmuret af
firkløvertegl, utvivlsomt inspireret af korset på
vestgavlen af den nedrevne kirkes nordre side
skib (jfr. s. 2845), og herover er til tredje stok
værk tre koblede åbninger, hvoraf den midterste
kun hæver sig lidt over de flankerende.
Tårnets top har ved overgangen til den kva
dratiske del cirkulære åbninger i nord og syd,
hvori urets skiver er anbragt, mens det ottekan
tede klokkestokværk har rundbuede glamhuller
til alle sider.
Alle tage er tækkede med skifer med undta
gelse af tårnets spir og tagflader, der dækkes af
kobber.
I det indre er apsis overdækket af et halvkuppelhvælv, mens langhuset og korsarmene har
malede bjælkelofter, hvis kraftige, profilerede
konsoller er opsat 1930 som erstatning for op
rindelige, affasede skråbånd (fig. lla-c).
Langhuset forbindes med apsis, korsarme, og
tårn af store, rundbuede åbninger med trekvart
rundstave på hjørnerne. Den nedre del af tårn
buen er lukket af en oprindelig lukkemur, hvori
en rundbuet døråbning, der giver adgang til tår
nets understokværk. Dettes midterste del tjener
som våbenhus, mens der i øst og vest er fraskilt
mindre rum, hvoraf det vestre rummer trappen
til tårnets øvre etager. Det følgende stokværk,
der er overdækket af et fladbuet tøndehvælv
med aksen på tværs af kirkens længderetning,
åbner sig mod langhuset og rummer orglet.
Over tårnets tredje stokværk er indbygget kraf
tige rundbuestik i øst og vest og herover tromper i hjørnerne (fig. 11a) til at bære den smallere
overdel.
Sidebygninger (arkitekterne Rolf Graae og Er
ling Jessen) indeholdende ligkapel, materialrum,
venterum og garderobe opførtes 1969-70 langs med
Kirkestræde henholdsvis øst og vest for tårnet.
Tilbygningerne, der er opførte af røde munke
sten over granitsokkel og med flade tage, har
udelukkende åbninger i sydfacaderne, ind mod
kirkepladsen - den gamle kirkegård. Kun den
østre bygning, med venterum mm., står i di

BYGNING

2829

Fig. 9. S. Nikolaj kirke. Plan. 1:300. Konturen af †klosterkirkens østre del er angivet med stiplet linie. Tegnet af
Mogens Vedsø 1994 efter planer af Christian Hansen 1866, Rolf Graae og Erling Jessen 1969 samt matrikelkort
1870. - St. Nikolaj church. Ground-plan. The outline of the east end of the †monastery church is shown by the stippled line.

rekte forbindelse med kirken gennem våbenhu
sets smalle siderum, hvor der samtidig indrette
des nyt toilet.
Kirken gennemgik 1930 en restaurering (arki
tekt Søren Lemche),54 der for bygningens ved
kommende
medførte afblænding af apsidens
vinduer, angiveligt grundet den uheldige virk
ning af det kraftige lysindfald på altrets bagside,
der var fremkaldt af kirkens orientering med

Danmarks Kirker, Holbæk amt

koret i syd. Ovennævnte ændring af bjælkelof
terne må snarest ses i sammenhæng med den
ændrede vægudsmykning.
1967 gennemgik kirken atter en restaurering
(arkitekterne Rolf Graae og Erling Jessen), der
fortrinsvis gjaldt inventaret og væggenes farver
(jfr. ndf.). Samtidig lukkedes vinduerne i korsarmenes nordsider for at forstærke indtrykket af
glasmalerierne i gavlene.

191
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Tagværkerne er reparerede såvel 1978 som
1993 efter svampeangreb og spirets kobberbe
klædning er 1994 under udskiftning.
Opvarmning. Kirken blev fra opførelsen ud
styret med et dampvarmeanlæg, hvis kedel pla
ceredes i en samtidig tilbygning ved nordgavlen
af klostrets vestfløj.67 1871 afholdtes syn over
anlægget og der søgtes efter en fyrbøder til dets
pasning.36 Varmeanlægget er fornyet 1941 og at
ter 1972 i forbindelse med restaureringen af klo

strets vestfløj, da der installeredes oliefyret cen
tralvarmekedel til opvarmning af såvel kirken
som klosterfløjene.
I østre korsarms trekoblede vindue er 1945
opsat glasmalerier af Den dømmende Kristus ef
ter tegning af maleren Kræsten Iversen. Få år
senere forsynedes det modsvarende vindue i ve
stre korsarm med glasmalerier af samme kunst
ner forestillende Judaskysset, Korsfæstelsen og
Opstandelsen; forneden i sidevinduerne De so-
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Fig. 10a-b. S. Nikolaj kirke. Bygningstegninger.
1:300. a. Vestfacaden, b. Nordfacaden. Projekt
tegnet af Christian Flansen 1866. S. Nikolaj kir
kes arkiv. - St. Nikolaj church. Architectural draw
ings. a. West facade, h. North facade.

b

vende diciple i Getsemane Have. Farveholdningen er gult og lilla i baggrunden, der er inddelt i
uregelmæssige, horisontale bånd. I dragter mm.
er anvendt nuancer af lilla og brunt, enkelte klæ
destykker er fremhævet med rødt og grønt.
Vægmalerier. I Christian Hansens projekt til
den nye kirke indgik dekoration af væggene
med en kvaderimitation af vekslende lave og
høje skifter og med markering af buernes stik.
Den bemaling af væggene, der udførtes forud

for indvielsen 1872, var muligvis kun af fore
løbig karakter, for allerede 1878-79 måtte den
fornyes,36 idet væggene fik store skjolder på
grund af mangelfuld udtørring. Efter omfat
tende
pudsreparationer
dekoreredes
kirkerum
met af malermester Adolf Holm efter udkast af
dekorationsmaleren C. F. Aagaard. Udsmyk
ningen fulgte ret nøje Christian Hansens oprin
delige
intentioner,
dog
påførtes
buestikkene
istedet blomsterornamentik.
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Fig. 11a. S. Nikolaj kirke. Bygningstegning. 1:300. Længdesnit, set mod øst. Projekt tegnet af Christian Hansen
1866. S. Nikolaj kirkes arkiv. - St. Nikolaj church. Architectural drawing. Longitudinal section to the east.

Ved restaureringen 1930 overmaledes dekora
tionen og afløstes af en mæanderfrise umiddel
bart under loftsbjælkerne. Samtidig malede Ole
Søndergaard i apsidens hvælv en fremstilling af
to hjorte, der drikker af Livskilden ved korsets
fod på en baggrund dækket af vinranker; her
under et skriftbånd: »Som hjorten tørster efter

vandbække, således tørster min sjæl efter dig, o
Gud!« (Davids 42. salme). Farvene er brune nu
ancer til hjortene og korset, grå klippe, grønt
græs, og blå druer på en gulligt tonet baggrund;
indskriften i brunt og sort på lys bund.
Den ældre vægdekoration, dog uden dennes
blomsterdekorationer
ved
buestikkene,
gen
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Fig. llb-c. S. Nikolaj kirke. Bygningstegninger. 1:300. b. Tværsnit, set mod nord. c. Tværsnit, set mod syd.
(sml. fig. 11a). - St. Nikolaj church. Architectural drawings. b. Cross-section to the north. c. Cross-section to the south.

skabtes 1967 af maleren Ernst Trier i samarbejde
med arkitekterne Rolf Graae og Erling Jessen.
Væggenes kvaderimitation af vekslende høje og
lave skifter fremtræder i henholdsvis en lys og
en lidt mørkere gullig nuance. Mæanderborten
foroven er mørk grå og lys okseblodsfarvet med
blomsterornamenter i grønt og blåt. Øverst,

mellem bjælkerne, er malet en marmorering i
grå nuancer.
Loftet har røde bjælker og konsoller i skibet,
blå i korsarmene. Mellem bjælkerne er loftet
inddelt af grønne, påsatte lister i kassetter, der
prydes af grå, korsformede ornamenter omslut
tede af firpas på okseblodsfarvet bund.
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DOMINIKANERNES †KLOSTERKIRKE
Kirken var i middelalderen tilknyttet byens sortebrødrekloster og udgjorde nordfløjen i det - i hvert
fald i senmiddelalderen - firefløjede anlæg. De ældste
dele af bygningen, langhuset og den tresidede østaf
slutning, var opført i begyndelsen af 1300’rne og mu
ligvis indviet 1323; den afløste formentlig en ældre,
midlertidig? †kirke. Til langhuset føjedes 1450-1500
et nordre sideskib, mens det jævnaldrende, søndre
sideskib oprindelig udgjorde klostrets nordre kors
gang og først o. 1636 blev inddraget i kirken. Sa
kristiet var beliggende i den nordligste del af klostrets
østfløj, der opførtes samtidig med eller kort efter
langhusets østre del, mens kirkens sydvesthjørne var
sammenbygget med den endnu eksisterende vestre
klosterfløj fra o. 1500. Et våbenhus i tilknytning til
nordre sideskibs vestfag blev opført o. 1525.
Kort efter reformationen blev hovedparten af klo
strets østfløj nedrevet, men dens nordligste del, med
sakristiet, bevaredes og omformedes til en østlig for
længelse af søndre sideskib. Tårnet over hovedskibets
vestre fag tilføjedes i tidsrummet 1625-36. Et gravka
pel for slægten Hellegaard opførtes 1721 på sydsiden
og blev nedbrudt nogle fa år før resten af kirken, der
nedreves 1869 og erstattedes af den nustående S. Ni
kolaj kirke. Orienteringen var omtrent korrekt øst
vest.

Det må formodes, at der hurtigt efter klostrets
grundlæggelse 1275 blev opført en midlertidig?
†klosterkirke. Det vides ikke, hvorvidt også den
ramtes af branden, der 1287 hærgede klostret,
men dele af den synes bevaret frem til fuldførel
sen af den yngre kirke, idet dennes to vestligste
fag, formentlig af hensyn til ældre bygnings
dele, først var opført sent i byggeforløbet.
Den 1869 nedrevne klosterkirke68 var udformet
som et langhus med tresidet korafslutning69 i øst
og en længde på syv fag; murhøjden var ca. 10,5
m. Hele den i begyndelsen af 1300’rne påbe
gyndte bygning synes at være planlagt under ét,
omend mindre forskelle i detaljerne kunne an
tyde en - formentlig kun kortvarig - pause in
den opførelsen af de to vestligste fag.70 På nord
siden sås således antydning af en fortanding (fig.
23) lidt øst for midten af 6. fag, jfr. tillige gesim
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sen; i syd registreredes et skift i vinduernes ud
formning (fig. 24) mellem 5. og 6. fag.71
Kirkens plan med udelt langhus og polygonal
østafslutning tilhører en gængs type, der for al
vor vinder indpas i 1300’rne og endnu ofte an
vendes i det følgende århundrede.
Materiale og teknik. Kirken var opført på et
kun lidt dybtgående fundament af små marksten
i en bredde af ca. 2 m, dog registreredes ved en
undersøgelse 1954 enkelte større kampesten i
syd; vestgavlens fundament synes noget forgna
vet på østsiden. Bevaret murværk fandtes kun i
form af et binderskifte af tegl nederst på vest
gavlens inderside. Murene var opført af munke
sten i omtrent regelmæssigt munkeskifte og
med en bemærkelsesværdig ringe murtykkelse,
blot tre sten, dvs. 85-90 cm.
Af de kraftige støttepiller fremgår at bygnin
gen fra opførelsen var disponeret for hvælv. Pil
lerne, der alle brød gesimsen, havde på forsiden
en enkel falsgesims og afsluttedes foroven af et
halvtag i forlængelse af langhusets tagflade. I
vest greb pillerne omkring hjørnerne. På lang
husets nordside var pillen mellem 3. og 4. fag
erstattet af et samtidigt trappehus, der gav ad
gang til loftsrummet. Forneden var en sekundær
dør på nordsiden, men oprindelig har der for
mentlig været adgang fra skibets indre; foroven
udmundede den venstresnoede vindeltrappe i
hvælvlommen (fig. 23) gennem en fladbuet dør
åbning overdækket af et halvstensstik med
prydskifte af løbere? Trappeløbet belystes af to
lyssprækker på nordsiden og en enkelt øverst på
østsiden. Foroven afsluttedes trappehuset, lige
som pillerne, af et halvtag i forlængelse af kirke
bygningens tagflade og det havde på nordsiden
en dobbelt falsgesims, hvis nederste led var affaset på undersiden.
Gesimsen, der kronede såvel langsiderne som
korpolygonen, havde to fremspringende rul
skifter over to savsnit med et mellemfaldende,
glat skifte. Detaljerne i gesimsen antyder, som

Fig. 12a-d. Klosterkirken. Hovedetaper i kirkens bygningshistorie. Isometriske rekonstruktioner ved Mogens
Vedsø 1993-94. 1:600. a. Kirkens første etape o. 1300. b. Kirken o. 1325. c. Den fuldt udbyggede klosterkirke o.
1525. d. Kirken o. 1650. - The monastery church. Principal phases in the church’s building history. a. About 1300. b.
About 1325. c. The completed monastery church c. 1525. d. About 1650.
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Fig. 13a. Klosterkirken. Grundplan. 1:300. Rekonstrueret og tegnet af Mogens Vedsø 1993 på grundlag af
opmålinger ved Christian Hansen 1866, korrigeret og suppleret efter P. C. Kramp 1846 og L.-G. Kindström
1954. Signaturforklaring s. 9. - The monastery church. Ground-plan. Key on p. 9.

nævnt, en mindre tidsforskel, idet de fremsprin
gende led havde afrundet underkant i de østre
fem fag, mens nordsidens 6. fag (fig. 23) frem
viste retkant over afrunding;72 i syd synes for
holdene at have været tilsvarende, muligvis dog
med to retkantede skifter. De to savskifter fort
satte hen over vestgavlen og må her have ud
gjort den nedre afslutning af den ikke derudover
bevarede gavludsmykning.
Klostrets (†)østfløj var planlagt og formentlig
tillige opført samtidig med eller kort efter kir
kens østre del, idet sydsidens østre del var dis
poneret herefter. Støttepillerne var udeladt på
sydsiden mellem 1.-4. fag, ligesom 2. fag mang
lede vindue, mens 3. fags lysåbning dels var
smallere, dels var skudt mod vest i faget. Dis

positionerne angiver, jfr. sakristiet, en østfløj i
to stokværk, der skulle dække 2. og østre halv
del af 3. fag. Den manglende støttepille mellem
3. og 4. fag viser, at der vest for fløjen var afset
plads til en korsgang i én etage.73
Tilsyneladende var også en †vestfløj planlagt,
og måske tillige rejst, samtidig med eller i umid
delbar forlængelse af kirkens opførelse. Den
yngre - og endnu bevarede - vestjløj lå med
nordgavlen (jfr. fig. 13) halvt sammenbygget
med skibets sydside, halvt fritliggende vest her
for.74 Denne del af fløjens murværk indeholder
sandsynligvis rester af en ældre klosterfløj, idet
der 1970 i den fritliggende del af gavlen blev
fremdraget rester af en spidsbuet portal, hvis
profilering helt svarede til vinduerne i kirkens
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Fig. 13b. Klosterkirken. Plan af langhusets hvælv og søndre sideskibs 2. stokværk. 1:300. Rekonstrueret og
tegnet af Mogens Vedsø 1993, jfr. fig 13a. - The monastery church. Plan of vaults and the south side aisle’s second storey.

østafsnit, dvs. affasning på hjørnerne og kvart
rundstav på lysningens yderside.75 En eventuel
ældre bygning kan kun have været planlagt i ét
stokværk, idet den ellers ville dække for vinduet
i kirkens 7. fag.76
Vinduer og døre. Hovedparten af fagene har,
jfr. dog bl.a. ovennævnte undtagelse, været ud
styret med høje, slanke, spidsbuede vinduer.
Den oprindelige højde kunne ved nedrivningen
kun aflæses i korafsnittet, hvor lysåbningerne
havde sålbænk ca. 1,5 m over jordsmon og rejste
sig til kort under gesimsens nedre savskifte, ialt
ca. 9 m.77 Dog havde de tre vinduer i korpoly
gonen sålbænken anbragt noget højere - for
mentlig på grund af det her stående alterbord mens de til gengæld var bredere end de øvrige. I

det østre bygningsafsnit, frem til grænsen mel
lem 5. og 6. fag, havde åbningerne udvendig en
affasning efterfulgt af et kvartrundt led, mens de
indvendig blot havde affasede hjørner. Det ydre
spidsbuede halvstensstik var udstyret med et
prydskifte af rette løbere. Lysningerne var op
rindelig delt af stavværk, hvoraf der var bevaret
rester i det tilmurede vindue i nordsidens 1. fag.
Åbningen var lukket i plan med lysningens in
derside, men i tilmuringen (jfr. fig. 27) var til
syneladende bevaret både de profilerede sider og
midtstaven, der foroven forbandtes af to spids
buestik.
Fra
stavværket
stammer
rimeligvis
*formsten (fig. 21a-b) af både stav og sider, der er
fremdraget, dels 1954 på arealet mellem kirken
og klosterfløjene, dels som løsfund 1935 i Bro
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Fig. 14. Klosterkirken, set fra syd, sml. fig. 1. Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery church seen from the south,
cf. fig.

læggerstræde. I Holbæk Museum (inv. nr.
17.211, 17.213 og 4723). Langsidernes vinduer
må sandsynligvis, som det nævnte, have været
delte af en enkelt stav, mens korpolygonens bre
dere åbninger formentlig har haft to. Sydvin
duet i 3. fag var, som ovenfor nævnt, væsentlig
smallere; som følge heraf var stikket lidt lavere
end de øvrige, og det har sandsynligvis tillige
manglet stavværk.78
En stavværkslignende udsmykning i det luk
kede vindue i nordsidens 4. fag må opfattes som
en replik af det oprindelige og indsat i forbin
delse med åbningens lukning (jfr. s. 2845).
I vestafsnittet, langhusets 6. og 7. fag, regi
streredes vinduer i begge fags sydside,79 samt

midt i vestgavlen. I nordsiden har 7. fag for
mentlig haft en lysåbning, mens en sådan mang
lede i 6. fag (fig. 23), muligvis forårsaget af en
oprindelig dør. Vinduerne var enklere udformet
end østafsnittets; udvendig manglede både pro
filering og prydskiftet og indadtil tilsyneladende
skråfas.
Af kirkens oprindelige døre synes ingen at
have været bevarede uændrede frem til nedriv
ningen. Allerede nævnt er en mulig adgang i
nordsidens 6. fag.80 Kirkens vestdør var sand
synligvis bevaret frem til 1842, hvor den beskri
ves som spidsbuet med »lister af glasserede
mursten«.45 Antagelig ved kirkens istandsæt
telse dette år erstattedes den af en vandret over

BYGNING

2839

Fig. 15. Klosterkirken umiddelbart før nedrivningen, set fra nordøst. Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery
church seen from the north-east immediately prior to demolition .

dækket portal flankeret af glatte pilastre og for
oven afsluttet med en trekantfronton - »efter
den toskanske orden«, omend den andetsteds
hævdes opført af nyt 20 år senere.81
Indre. I korpolygonens østvæg (jfr. fig. 25)
var under vinduet bevaret en niche, der tvedeltes
af en helsten bred pille og overdækkedes af to
fladbuestik. Nichen var uden tvivl oprindelig,
omend senere forhugget forneden.82 I 2. fags
sydside, hvor østfløjen ikke tillod anbringelse af
et vindue, var i stedet anbragt en stavværksdelt
prydniche (fig. 29) med samme proportioner og
placering som lysåbningerne. Stavværket, der
synes opmuret af profilsten som vinduernes,83
var udformet med to spidsbuer båret af en midt

stav og herover en nærmest rhombeformet »åb
ning«.
Kirkens hvælv var planlagt og formentlig til
lige opmuret samtidigt med de respektive bygningsafsnit. De blev båret af vederlag i murene i
form af halvstens skjoldbuer med affasede un
derkanter.84 Indersiden af langmurene lå i
samme plan over og under hvælvene; den øvre
del af de halvstens tykke hvælvkapper har derfor
hvilet på skjoldbuerne alene. Dybere i hvælv
lommerne har formentlig været fortandinger til
brug ved opmuring af såvel gjordbuer som rib
ber.85 Disse blev båret af tre skifter høje konsol
ler af tegl med et let tilspidset kvartkugleformet
led under en kraftig hulkel. Konsollerne i kor
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Fig. 16. Klosterkirken kort
efter nedrivningens påbe
gyndelse, set fra nordvest.
Thyra Fromm fot. 1869. The monastery church seen
from the north-west shortly
after the commencement of
demolition.

Fig. 17 (til højre). Kloster
kirken
under
nedrivning,
samt klostret og den gam
le kirkegård, set fra syd
øst. Thyra Fromm fot.
1869. - (right) The mona
stery church during demoli
tion, with the monastery and
old cemetery seen from the
south-east.

polygonen har tilsyneladende været af diverge
rende udformning (jfr. fig. 25), muligvis i form
af hoveder.86 Ribber og gjordbuer var opmurede af ens profilerede ribbesten, et trekvart
rundt led under retkantede skuldre; over en eller
flere af gjordbuerne var muret svære »overrib
ber«.87
Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Kirkens
ældste tilbygning var klostrets jævnaldrende eller
kun ubetydeligt yngre (†)østfløj, hvoraf alene
den nordligste del endnu var bevaret 1869, mens
det øvrige blev nedrevet efter reformationen
(jfr. s. 2820). Den tilbageværende del af fløjen
(fig. 12c-d og 18) fik halvtag i forlængelse af
taget over klostrets nordre korsgang, der o.
1636 blev inddraget i kirken som dens søndre

sideskib. Den to stokværk høje bygningsdel var
bevaret i fuld højde, hvilket fremgik af såvel
tagspor på langhusets sydside (jfr. fig. 19), som
den dobbelte falsgesims, der kronede østmuren
(fig. 14 og 36) og da markerede gavlfoden på
halvgavlen, som var opsat efter den øvrige fløjs
nedrivning. Alle de 1869 eksisterende døre og
vinduer var, jfr. nedenfor, indsatte efter den øv
rige fløjs nedrivning.
I nederste stokværk indeholdt bygningen kir
kens sakristi, der havde et rundbuet vindue mod
henholdsvis øst og syd; i syd var tillige øst for
lysåbningen en tilsvarende udformet dør. Åb
ningerne var klart sekundære og ændret flere
gange.
Sakristiets
yderdør
ønskedes tilmuret
1636,32 og 1734-35 isattes nye egekarme i to vin
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duer.25 Ved en omfattende istandsættelse af rum
met 178788 genåbnedes yderdøren, og der ind
sattes nye vinduer med jerngitter foran. Såvel
dør som vinduer fik ved en restaurering 1842
den frem til nedrivningen bevarede udformning.
Det indre dækkedes af to fag krydshvælv med
halvstens tykke kapper båret af kun lidt frem
springende vederlagsbuer. Et eventuelt profil på
de halvstensbrede ribber og gjordbuen kendes
ikke. En døråbning østligt i korets 2. fag, der
gav adgang til sakristiet, sad uden tvivl på op
rindelig plads, men var senere ændret, bl.a.
1738-39, hvor den forhøjedes.25
Ligeledes i østfløjens nordende, vest for sa
kristiet, lå et smalt, overhvælvet rum, hvortil
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der oprindeligt var indgang fra vest nordligst i
fløjens vestmur (fig. 17) gennem en fladbuet dør
med fals på østsiden.89 1869 var der kun adgang
fra kirkegården syd herfor ad en uden tvivl se
kundær,
rundbuet
døråbning.
Rummet,
der
muligvis kan have indeholdt liberiet, klostrets
bogsamling, overdækkedes af et hvælv, der til
syneladende var udformet som et rund- eller let
spidsbuet tøndehvælv.90 I 1840’rne gjorde rum
met formentlig tjeneste som materialrum.45
Overetagen var disponeret ganske som den
nedre med et stort rum i øst og et smalt i vest. I
østsiden af førstnævnte fandtes en mindre, se
kundær lysåbning, der kan have afløst en op
rindelig, mens et større rektangulært vindue i
syd først kan være indsat efter østfløjens ned
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Fig. 18. Klosterkirken under nedrivning, set fra syd. I forgrunden klostrets sydfløj (s. 2823). Thyra Fromm fot.
1869. - The monastery church during demolition seen from the south. In the foreground, the monastery’s south wing.

rivning. I tiden frem til nedrivningen overdæk
kedes det østre rum af et fladt loft, men en svag
udkragning af kirkens sydmur i højde med flø
jens murkrone (fig. 19) kunne antyde, at rum
mets nordvæg, og dermed tillige de øvrige tre,
havde indeholdt rester af let tilbagetrukne ve
derlag for hvælv.91 Den oprindelige anvendelse
er uvis,92 men det var muligvis dette rum, der
gik under betegnelsen »munkestuen«.93 Under
Napoleonskrigene og i tiden derefter tjente det
som »armaturkammer« for byens borgervæb
ning indtil dennes nedlæggelse 1838.94 I rummet
henlå endnu 1841 et antal af 1000 »pikker«, et

slagvåben, der var forrustede og skafterne for
rådnede; de ønskedes derfor bortauktioneret, da
gulvet, de havde ligget på, af denne årsag var
råddent og tillige ødelagt af rotter.31
Det smalle, vestre rum overdækkedes, som
det nedre, af et nærmest fladrundbuet tønde
hvælv med vederlag i øst og vest (fig. 17) og
havde i nordenden en sekundært ændret døråb
ning, der udmundede højt hævet vestligt i ko
rets 2. fag. I sin seneste skikkelse tjente døren
som adgang til et mindre pulpitur på dette sted;
tidligere må der herfra have ført en trappe ned i
kirkens kor. Fra rummet var tillige en forbin
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Fig. 19. Klosterkirken under nedrivning, set fra sydøst. I forgrunden langhusets sydmur, en rest af klostrets
østfløj med tilhørende tagspor (s. 2840) samt søndre sideskib (s. 2845). Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery
church seen from the south-east during demolition. South wall in the foreground, a remnant of the monastery’s east wing with
roof traces, and south side aisle.

delse nordligst i vestmuren til øvre stokværk i
søndre sideskib.95
Nordre sideskib føjedes, sandsynligvis 14501500, til kirkens fire vestligste fag (4.-7. fag)
som afløser for en †tilbygning til 5. fag, af hvil
ken der tilsyneladende ikke indgik rester i det
nye sideskib. Den fire fag lange bygning udfor
medes med tag i forlængelse af skibets tagflade
og halvgavle i øst og vest. Ikke mindst i det
indre underordnede såvel planløsning som op
bygning sig på velovervejet vis hovedskibets
trappehus og kraftigt fremspringende støttepil
ler, der ikke fjernedes ved byggeriet.

Sideskibet var opmuret af munkesten og præ
gedes, især for nordfacadens vedkommende, en
del af ommuringer. Denne blev brudt af fag
delende støttepiller, af hvilke dog pillen mellem
de to østligste manglede,96 mens den mellem de
to vestligste senere var inkorporeret i våbenhu
sets østmur. Pillerne nærmest øst- og vestgavlen
havde ikke fremspring i forhold til disse, men lå
i gavlmurenes forlængelse. Muren afsluttedes
foroven af en dobbelt falsgesims, hvor kun nederste led blev brudt af støttepillerne. Forud for
nedrivningen fandtes i de tre østre fag simple,
rektangulære vinduesåbninger, men disse havde
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Fig. 20. Klosterkirken. Rekonstruktion af blændingskors (s. 2844), jfr. fig. 21c og 22. 1:50. Tegnet af Mo
gens Vedsø 1994. - The monastery church. Reconstruct
ion of the recess cross, cf. fig. 21c and 22.

formentlig
afløst
oprindelige
vinduer,
hvoraf
det midterste afdækkedes (jfr. fig. 23). Dette var
spidsbuet og havde false med affasede hjørner. I
det vestligste fag var antagelig fra opførelsen en
dør, der senere anvendtes sammen med det her
udfor opførte våbenhus.
Sideskibets dekorative detaljer var koncentre
rede til gavlene. Den østre, hvis sydligste del
udgjordes af hovedskibets trappehus, havde i
midten et senere ændret vindue, der sandsynlig
vis erstattede en lysgiver af samme udformning
som nordsidens. Den halve gavltrekant kronedes af otte brynede kamtakker, hvoraf de to
øverste rejste sig over trappehusets vestmur (jfr.
fig. 15). Gavlen prydedes af seks højblændinger;
den nordre, laveste med et enkelt let spidsbuet
stik, de øvrige tvillingdelte med to små spids
bue- eller spærstik på en konsol med affaset un
derkant og kronet af en rhombeformet blæn
ding. I anden blænding fra syd var en slank,
fladbuet luge. Gavludsmykningen tilhører »Isefjordstypen«, der optræder i sidste halvdel af
1400’rne ved en række kirker langs begge sider
af fjorden.97 Gavlfoden markeredes tilsynela
dende af to savskifter, jfr. vestgavlen. En spids
buet, halvstens dyb, pudset og hvidtet pryd

blænding herunder var anbragt nordligst på
gavlmuren med ca. halvdelen på den tilstødende
støttepilles østside. Placeringen er usædvanlig,
omend en beslægtet anbringelse kendes fra
Stege S. Hans kirke.98
Vestgavlen var i hovedtrækkene disponeret
som i øst, men stærkt afvigende i detaljerne.
Gavlen kronedes af syv brynede kamtakker, af
hvilke den sydligste, øverste sad over langhusets
oprindelige hjørnepille (jfr. fig. 16), der sprang
frem i forhold til muren. Gavlfladen prydedes af
et tilsvarende antal spidsbuede høj blændinger,
hvoraf den sydligste dog var lav og højtplaceret
af hensyn til førnævnte pille. Der hersker nogen
usikkerhed om detaljerne i blændingerne,99 men
3. og 7. blænding regnet fra nord havde i bun
den en lav, slank spidsbuet blænding, og tilsva
rende - med tiltagende højde? - har formentlig
været at finde i de mellemliggende; i den 6.
blænding var en mindre lysåbning forneden.
Tagfoden markeredes af et dobbelt savskifte og
herunder en firkløverfrise; *formsten (fig. 21c) fra
denne og nedennævnte prydblænding fandtes
der en del fragmenter af ved den arkæologiske
prøvegravning i kirkens vestende 1954. I Hol
bæk Museum (inv. nr. 17.188-17.200).100 Det se
kundære vindue midt i gavlen havde rimeligvis,
som i øst, afløst et oprindeligt. Nordligst på
gavlen var anbragt en blænding, med en pla-

Fig. 21a-c. Klosterkirken. a-b. Karmsten og lodpost
fra vinduesstavværk (s. 2837). c. Formsten fra firklø
verfrise og blændingskors, jfr. fig. 20, på nordre side
skibs vestgavl (s. 2844). 1:10. Målt og tegnet af Mo
gens Vedsø 1994. - Monastery church. a-b. Moulded
brick from window casing and vertical bar of tracery win
dow. c. Moulded brick of quatrefoil tracery and bar, cf. fig.
20, on the west gable of the north side aisle.
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cering helt svarende til østgavlens, i form at et
korset kors (fig. 20 og 22), der, korsskæringerne
undtaget, udfyldtes af glaserede firkløvertegl.101
Nederst på gavlen var en ventilations åbning til
en gravkrypt indrettet 1705 for familien Grubbe
i sideskibets vestligste fag; dens ydre omfatning
med en trekantfronton over en kvadratisk åb
ning var formentlig samtidig med ændringen af
midtskibets vestportal 1842.
Det indre blev forbundet med hovedskibet
ved spidsbuede arkader, hvis bredde svarede til
afstanden mellem dettes oprindelige støttepiller.
Heraf følger, at den østre åbning, der til den ene
side begrænsedes af det bredere trappehus, var
smallere end de øvrige. I forlængelse af arkade
åbningernes spidsbuede stik overdækkedes den
resterende del af rummet mellem støttepillerne
af halvstens tykke tøndehvælv (fig. 23). Disse
var teknisk at betragte som skjoldbuer for side
skibets hvælv, men virkede arkitektonisk som
en del af bueåbningerne;102 på tilsvarende vis
blev støttepillerne bestemmende for gjordbuer
nes
usædvanlige
bredde.103
Hvælvene havde
halvstens kapper og profilerede, halvstensbrede
ribber. Det er uvist, hvorvidt det vestre fag har
været forbundet med skibet, men det er ikke
utænkeligt, at faget har været holdt let afsondret
fra det øvrige og fungeret som en art forhal før
våbenhusets opførelse.104 En eventuel arkade må
sandsynligvis være lukket senest 1625-36 ved
tårnets opførelse.
Ved sideskibets opførelse tilmuredes hoved
skibets vindue i 4. fag i plan med ydre murflugt,
og dets nederste del blev beskåret ved gennembrydning af arkaden til sideskibet. Den stavværkslignende prydelse af den blændede åbning
(fig. 28) med en retkantet midtstav, der foroven
bar to spidsbuer kronet af en cirkulær åbning,
afspejlede formentlig vinduets oprindelige stav
værk, sml. sydsidens prydniche (s. 2839).105 At
en tilsvarende udsmykning manglede i 5. fag
skyldes uden tvivl, at dette vindue allerede tid
ligere var lukket i lysningen (jfr. s. 2851).
Den øvre del af støttepillerne fjernedes for
mentlig for at lette opsætningen af tagværket,
og til dettes hanebånd huggedes en række huller
(fig. 23) i højde med vinduernes vederlag.106

Danmarks Kirker, Holbæk amt
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Fig. 22. Klosterkirken. Blændingskors på nordre si
deskibs vestgavl (s. 2844), jfr. fig. 20. Tegnet af F.
Uldall 1860. Privateje. - The monastery church. Cross in
recess on the west gable of the north side aisle, cf. fig. 20.

Søndre sideskibs bygningshistorie synes kom
pliceret og lader sig kun vanskeligt rekonstruere
på det foreliggende grundlag, men de få kendte
bygningsdetaljer antyder, at det var omtrent
jævnaldrende med nordre sideskib. Tilbygnin
gen, der strakte sig langs kirkens fem vestligste
fag,107 var ikke primært tænkt som sideskib; op
rindeligt udgjorde dens nedre stokværk klo
strets nordre korsgang. Først på et senere tids
punkt, sandsynligvis o. 1636, (jfr. ndf.), blev
denne inddraget i kirkerummet som sideskib.108
Den var tydeligvis opført senere end klostrets
østfløj, men før vestfløjen i dennes yngre, to
etager høje skikkelse,109 og havde sandsynligvis
fra opførelsen to stokværk med halvtag i for
længelse af hovedskibets tagflade. Det fem fag
lange bygningsafsnit havde udvendige stræbe
piller, der rejste sig i dets fulde højde, på den frie
del mellem øst- og vestfløjen med en fagdeling
svarende til hovedskibets. Det østre fag, der var
bygget op mod klostrets østfløj og var smallere
end de øvrige, kan have indeholdt rester af en
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Fig. 23. Klosterkirken under nedrivning, set fra nord. Langhusets nordmur med tagspor efter †tilbygning (s.
2850) og nordre sideskib (s. 2843). Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery church seen from the north during
demolition. North wall with roof traces from †extension, and north side aisle.

østre korsgang;110 en rundbuet, halvstens dyb
blænding på facadens nedre halvdel i dette fag
(fig. 18) skal formentlig ses i denne sammen
hæng. Sideskibet var opført af munkesten, men
facaderne, ikke mindst den nordre, fremstod til
syneladende delvis skalmuret.
I det nedre stokværk synes kun en tilmuret,
spidsbuet åbning med profilerede false i 4. fag,
nær hjørnet mod vestfløjen, at have været op
rindelig. Den kan opfattes både som en dør og
som én af flere, senere forsvundne, arkader til en
korsgang. Muligvis er den identisk med en ofte
omtalt dør i »den mørke gang«, der gav adgang
til kirkegården;34 et i tilknytning til døren
1734-35 opsat »skjul« må opfattes som et vind
fang.25 I de øvrige fag var sekundære vinduer.

I det øvre stokværks tre midterste fag var be
varet, omend delvis blændet, tre store, spids
buede, profilerede vinduer, hvis detaljeudform
ning synes identisk med lysgiverne i nordre si
deskibs nordmur. I det vestligste fag sås (fig. 17
og 24) over vestfløjens østmur en mindre, fladbuet, falset lysåbning, hvis placering og stør
relse formentlig skyldtes hensynet til en planlagt
ombygning af vestfløjen.111 Af vestgavlen var
kun en enkelt kamtak nærmest midtskibet syn
lig (fig. 17), mens den største del af gavlen dækkedes af taget over nordenden af klostrets vest
fløj; i gavlens østside registreredes en mindre,
fladbuet åbning (fig. 24), der må have tjent som
forbindelse mellem de to bygningers loftsrum
(jfr. s. 2857).
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Fig. 24. Klosterkirken under nedrivning, set fra sydøst. I forgrunden til venstre søndre sideskib (s. 2845). Thyra
Fromm fot. 1869. - The monastery church during demolition seen from the south-east. On the left in the foreground is the
south side aisle.

Tilbygningens indre var ved et bjælkelag delt
i to stokværk, hvoraf det nedre i østre fag rum
mede familien Pachs gravkapel, mens den vestre
ende af vestfaget var afskilt med en mur. Ved
nedrivningen var her tilsyneladende opstillet en
trappe med forbindelse til kirkens pulpiturer i
syd og vest (jfr. s. 2856-57), ligesom der var en
dør til vestfløjen; denne åbning var oprindelig
eller havde haft en oprindelig forgænger, idet
den dannede forbindelse mellem klostrets nor
dre og vestre korsgang.112 Sideskibets nedre
etage stod i forbindelse med midtskibet ved fire
åbninger, der alle må have været yngre end dets
opførelse og formentlig i hovedsagen stammede
fra korsgangens indlemmelse i kirken som side
skib o. 1636. I østfaget var en rundbuet, let flad

trykt, arkade med affasede kanter mod midtski
bet. Åbningen var sandsynligvis gennembrudt
ved fagets indretning til kapel o. 1646 (tidligst
1642); heraf fulgte også arkadens hævede bund
svarende til det højere gulvniveau.113 Næstføl
gende fag havde en spidsbuet åbning med affasning på nordsiden, mens forbindelsen til 3.
og 4. fag var skabt ved en forlængelse nedefter
af overstokværkets arkadeåbninger. Denne for
skel skyldtes uden tvivl, at der i midtskibets 4.
fag, svarende til sideskibets 2., fandtes et pulpi
tur, der lagde sig hindrende i vejen for en for
længelse nedad af åbningen her.
Sandsynligvis var det nedre stokværk fra op
førelsen overdækket med hvælv, som rimeligt
var, hvis det havde tjent som klostrets nordre
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Fig. 25. Klosterkirkens
indre
under
nedriv
ning,
set
mod
øst.
Thyra
Fromm
fot.
1869,
efter
Jensen
1913-14. - The mona
stery church. Interior to
the east during demoli
tion.

korsgang. Kirkesynet konstaterede 1636,32 at
den største del af den nederste hvælving var af
brudt og stenene borttaget, ligesom der regi
streredes stor brøstfældighed på kirkens søndre
mur, hvor hvælvingerne var borttaget. I en om
tale 182229 af Pachs kapel i østfaget nævnes, at
kapellet er dobbelt med hvælving over og under
gulvet, hvilket må betyde, at der på dette tids
punkt endnu var bevaret hvælv i sideskibets un
deretage i dette fag. En halvstens tyk skalmu
ring af skibets sydmur i 4. fag (fig. 17 og 24)
omkring
ovennævnte
arkade
til
midtskibet
tjente tilsyneladende bl.a. til at skjule sårene ef
ter de bortbrudte hvælv; over den vestre del af
buen, nær midtskibets oprindelige støttepille,
sås den øverste spids af et bueslag, der forment

lig kun kan have været toppen af et hvælvveder
lag.114 I så fald har hvert af tilbygningens fag
indeholdt to af korsgangens hvælv, den decen
trale placering i faget taget i betragtning.
I andet stokværk lå gulvet i de to østre fag
noget højere end i de øvrige. Dette må dels skyl
des hensynet til det angiveligt bevarede hvælv i
østfaget, dels de to pulpiturer der fandtes i midt
skibet udfor de nævnte fag. Etageadskillelsen i
den resterende del af sideskibet blev sandsynlig
vis først indføjet nogen tid efter hvælvenes ned
brydning, formentlig i forbindelse med indret
ning af nye pulpiturer, herpå tyder bl.a. de høje
arkadeåbninger i sideskibets 3. og 4. fag.115 1761
tales om fire lukkede pulpiturstole foroven.116
Østfaget var forbundet med hovedskibet ved en
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Fig. 26. Klosterkirkens
indre
under
nedriv
ning, set mod vest.
Thyra
Fromm
fot.
1869. - The monastery
church. Interior to the
west during demolition.

tilsyneladende
noget
uregelmæssigt
udformet
bueåbning, hvis østside var sammenfaldende
med østsiden i dette fags oprindelige, smalle
vindue, mens stikket var fladbuet.117 I 2.-4. fag
var spidsbuede, ens dimensionerede åbninger,
hvor dog de to vestre, som nævnt, senere var
forlænget ned til gulvet, med affasede kanter.
Sidstnævnte tre bueåbninger, der udviste en vis
lighed i såvel placering som udformning med
nordre
sideskibs
arkader,
var
sandsynligvis
brudt gennem langhusets sydmur samtidig med
tilbygningens opførelse.118
Stokværket overdækkedes af hvælv, der på
uregelmæssig vis forkrøbbede sig om skibets
bevarede støttepiller (jfr. fig. 24) og adskiltes af
halvanden sten brede gjordbuer med affasede

kanter.119 De var udformet med halvstens kap
per og kvartstens ribber.
Et våbenhus var, formentlig o. 1525, opført ud
for nordre sideskibs vestligste fag, hvor to af
dettes stræbepiller indgik i henholdsvis dets østog vestmur. Den vestre gav sig til kende i det
ydre (jfr. fig. 16), mens den østre stod som et
fremspring i det indre sydøsthjørne. Det relativt
tynde murværk var opmuret af munkesten, og
flankemurene afsluttedes foroven af en falsge
sims. Omtrent midt i den del af vestfacaden, der
gik fri af sideskibets stræbepille, var et fladbuet,
falset vindue, der uden tvivl var oprindeligt,
omend senere udstyret med trækarm og ramme
samtidig med kirkens øvrige vinduer. Døren i
nordgavlen var sekundært udvidet; den havde
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Fig. 27. Klosterkirkens indre under nedrivning, set mod nordvest. I baggrunden til venstre udsnit af byens 1844
opførte rådhus (s. 2820). Thyra Fromm fot. 1869. - The monastery church. Interior to the north-west during demoli
tion. On the left in the background can be seen part of the town hall in Holbæk built in 1844.

en til skibets vestportal svarende udformning
med glatte pilastre hvorover en trekantfronton,
og var sandsynligvis jævnaldrende med den
ne.120 Gavltrekantens fodlinie markeredes af et
savskifte og kronedes af ni kamtakker. Gavlen
prydedes af syv hvidkalkede høj blændinger,
hvoraf den midterste, bredeste havde spidsbu
estik, de øvrige aftrappet overdækning; i midt
blændingen var en luge.
Det indre overdækkedes af et krydshvælv,
hvis detaljeudformning ikke kendes. Hvælvet

har formentlig været oprindeligt og hvilede til
syneladende til de tre sider på vederlag i mu
rene, mens der mod sideskibet kan have været
en
skjoldbue.121
En
teglsten
med
årstallet
»1578«, der indtil 1842 var indmuret ved dø
ren,122 var enten sekundært indsat eller eventuelt
fejllæst, idet våbenhuset må regnes for omtrent
et halvt hundrede år ældre.
En †tilbygning på skibets nordside ved 5. fag,
formentlig et †kapel, gav sig kun til kende ved et
tagspor (fig. 23) på hovedskibets nordmur over
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det senere opførte sideskib. Bygningen var til
syneladende opført i tilknytning til fagets to
støttepiller, der endnu var bevarede i halv højde.
Dens sadeltag, hvis rygning havde ligget vinkel
ret på skibet, dækkede omtrent helt skibets vin
due, der stod som niche mod bygningens tag
rum.
Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. I
tidsrummet 1625-36 rejstes et tårn over skibets
vestligste fag.123 Arbejdet udførtes efter et over
slag af mester Morten (Vichmand), kongens
bygmester, der ved selvsyn havde konstateret,
at kirkens mure kunne bære tårnet.48 Byggema
terialet var munkesten i kryds- eller blokskifte,
og der kan have indgået sten fra den øverste del
af det store tårn på Holbæk slot, som blev ned
taget 1631.124 Efter nedrivning af skibets vestre
gavltrekant rejstes de tre af tårnets sider direkte
på skibets murkroner, mens den fjerde, østre
side, blev båret af et stort, spidsbueslag, der
spændtes ud mellem skibets nord- og sydmur
ved overgangen mellem 6. og 7. fag.125 Buen må
fra opførelsen have været stabiliseret med tvær
gående ankerbjælker, der allerede 1636126 var
delvis forrådnede og 1725-26 suppleredes, efter
boring af huller i muren til yderligere 16 anker
jern.38 Kirkens klokker kunne formentlig oprin
delig ringes fra gulvet og senere fra orgelpulpi
turet i kirkens vestende; 1725-26 indsattes en
træbøsning i hvælvet til 10-klokkens reb, mens
det 1735-36 gjaldt en ændring af hullet i hvælvet
over orgelværket og en ny »tud« til 12-klokkens
reb.34
Tårnets mellemstokværk, der ved nævnte bue
var i åben forbindelse med midtskibets lofts
rum, oplystes af to mindre, fladrundbuede
glugger i nord og syd umiddelbart over sideski
benes pulttage samt en større, rundbuet luge i
vest.
Klokkestokværket havde, svarende til tårnets
tværstillede, rektangulære form, to glamhuller i
øst og vest, samt et i nord og syd. Alle var tvil
lingdelte med kurvehankbuede lydåbninger i
fladrundbuet spejl hvori en cirkulær åbning.
Tårnet var i nord og syd udstyret med kamtakkede
og
blændingsprydede
gavle,127
der
sandsynligvis erstattedes
af afvalmede gavle
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1776 i forbindelse med omfattende reparationer
af murværket i syd og vest;88 nævnte årstal i
form af jernankre var frem til nedrivningen at
læse på sydsiden (fig. 14) umiddelbart under
glamhullet. Samtidig må være opmuret ny ge
sims med retkantet fremspring og tandsnit over
to fremspring adskilt af 4 à 5 glatte skifter.
Formentlig fra opførelsen har tårnet båret et
spir udformet som en tagrytter på rygningen af
det tværvendte tag.128 Dette spir såvel som re
sten af tårnet var stærkt forfaldent 1697.129 Det
til nedrivningen bevarede spir var rimeligvis
identisk med det af Peder Pedersen skænkede
(jfr. *epitafium nr. 3 og *vindfløj) og 1725 op
satte, der var udformet som en kobberklædt
tagrytter med kvadratisk planform kronet af et
let opskalket, firsidet spir (fig. 14-16). Det havde
tilsyneladende kun en enkelt, lille luge i hen
holdsvis øst og vest.
Adgangsforholdene til tårnet er usikre. I løbet
af 1600- og 1700’rne nævnes en række nye trap
per og istandsættelser af ældre, men oftest uden
en præcisering af disses placering. En 174288 om
talt reparation af taget på kirkens nordside mel
lem våbenhuset og tårnopgangen viser, at sidst
nævnte må være identisk med vindeltrappen
mellem 3. og 4. fag, og dette bekræftes 1829,130
hvor stentrappen op til tårnet nævnes (sml. s.
2835).
Før tårnets opførelse 1625-36 hang kirkens
klokker uden tvivl i en †tagrytter, der sandsynlig
vis har været at finde på skibets tagryg ved over
gangen mellem 3. og 4. fag i passende nærhed af
nordsidens vindeltrappe. Kirkens ur, der var
forbundet med en klokkehammer i »spiret« ved
en ståltråd, var før 1624 anbragt på et pulpitur i
sydsiden af kirkens 4. fag, efter nævnte år et fag
længere mod øst. Samtidig med urets flytning
udførtes reparationer på tagrytteren, der for
mentlig var middelalderlig.131 Den synes at være
nedrevet relativt kort efter tårnets opførelse, da
den ikke genfindes på Resens prospekt af Hol
bæk.
†Hellegaards kapel. 29. nov. 1721 fik kommerceråd Christian Hellegaard skøde på et sted uden
for Holbæk kirke, hvor han på egen bekostning
havde ladet opmure, bebygge og indrette en ar-
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Fig. 28. Klosterkirken. Udsnit af langhusets nord
væg, 4. fag. Forneden arkade til nordre sideskib, der
over oprindeligt vindue (s. 2838) med sekundær
blændingsdekoration (s. 2845). Thyra Fromm fot.
1869. - The monastery church. Section of the north wall,
fourth bay. Below, arcade of the north side aisle, and an
original window above with secondary recessed decoration.

velig begravelse.132 Kapellet var opført som en
tilbygning til søndre sideskib ud for midtskibets
4. fag. Af bygningens udseende kendes kun de
rå konturer fra Burman Beckers tegning af klo
stret set fra øst (fig. 36), der viser en omtrent
kvadratisk bygning, 7½x7½ alen,116 med valm
tag. Tagspor, der endnu var synlige 1869 (fig.
18), angiver, at kapellet var indføjet mellem si
deskibets støttepiller og havde tagrygningen i
højde med underkanten af 2. stokværks sekun
dære vindue.
Kapellets indre havde to etager, hvoraf den
øvre stod i forbindelse med sideskibet, mens
den nedre indeholdt en lukket gravkrypt. En
hvælving, omtalt 1761,116 dækkede formentlig
den øvre etage. 1822 ønskedes kapellet inddraget
og anvendt til ligkapel for sognets døde, hvilket

bevilligedes ved kancelliresolution af 25. juni.133
1829 blev bygningen overladt til kirken efter en
istandsættelse på den tidligere ejers bekostning,
hvor kælderen opfyldtes, og det rådne trægulv i
o veretagen erstattedes af et stengulv.31 Allerede
1860 var kapellet atter brøstfældigt, hvorefter
det blev nedrevet o. 1863,134 da den gamle råd
stue indrettedes til ligkapel.
Reparationer af den store kirke var talrige; 1636
tales om stor brøstfældighed.32 1697 klagedes
over, at kirken var en af de fattigste i landet,
hvorfor den havde været stærkt forfalden indtil
for nogle år siden.129 Den 24. november 1733
udbrød der brand i latinskolen i rektors kakkel
ovnsrør, der angiveligt var hugget ind i kirkens
mur, uden tvivl den vestlige del af søndre side
skib; skaden synes dog ikke at have været stor.25
Samtidig med de omfattende reparationer på
tårnet 1776 måtte fem piller på kirkens søndre
side og tre i øst bag altret ommures og tækkes
med bly.88 1808 burde kirken kalkes indvendig
efter fjernelse af de fordærvende »kostaldsvarer«
af hør og halmfourage, en mindelse om kirkens
anvendelse under Napoleons-krigene.135
En gennemgribende istandsættelse af kirken
planlagdes 1840.31 Af overslaget fremgår bl.a. at
to lukkede stole i vest under orgelpulpituret øn
skedes sløjfet, og de to yderdøre hertil, der sad
på hver side af kirkens vestportal, skulle erstat
tes af to buede vinduer. Herudover påtænktes
murværket repareret og bomhullerne tilmuret;
der skulle farves med rød kalkfarve udvendigt
og hvidtes indvendigt. Arbejderne udførtes 1842
og indbefattede tillige de tidligere omtalte por
taler i vestgavlen og nordre våbenhus. J. H. Lar
sen påpegede efter istandsættelsens afslutning, at
udskiftning af korets vinduer og sænkning af til
bygningernes tage, således at skibets vinduer
kunne
(delvis)
genåbnes,
endnu
manglede.45
Ovennævnte var åbenbart kun tænkt som ind
ledning til en hovedrestaurering, hvortil der
1846 udarbejdedes tegninger og overslag af arki
tekten Peter Christian Kramp.31 Arbejdet gjaldt
fortrinsvis kirkens indre (fig. 30), alle arkadeåb
ninger skulle reguleres, de middelalderlige vin
duer genåbnes og forsynes med støbejernsstel,136 og endelig ønskedes korets og midtski-
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Fig. 29. Klosterkirkens
indre
under
nedriv
ning, set mod sydvest.
Til venstre sakristiet (s.
2840).
Thyra
Fromm
fot. 1869. - The mona
stery church. Interior to
the south-west during
demolition. On the left is
the sacristy.

bets vægge og hvælv dekoreret med gibsornamenter - bl.a. 84 blade og 7 kroner til arkadebuerne samt 267 alen gibsforsiringer til hvælvene.
Der påtænktes opmuret 29 halvsøjler med til
hørende kapitæler til at »bære« hvælvene, mens
14 konsoller formentlig var tiltænkt pulpiturfor
siderne. Hvælvene skulle males blå og det mid
terste tillige prydes med 84 stjerner i blik. Om
bygningen blev, formentlig af økonomiske årsa
ger, ikke gennemført.
Kirkesynet udtalte 1863,130 at bygningens to
tale restaurering blev mere og mere tiltrængt.
Samme år indhentedes en udtalelse vedrørende
kirkens arkitektoniske og historiske værdi fra
N. L. Høyen, Christian Hansen og J. D. Her
holdt, der konkluderede, at »den oprindelige
bygning ikke havde større betydning end den vi
jævnlig kunne finde i vore købstæders kirker,
mens den ved senere udvidelser havde tabt så
meget af det tiltrækkende den kunne have haft i
sin første simpelhed«.31 To år senere konstatere
des stor brøstfældighed på bygningen, ikke
mindst hvælvene,54 og den 19. maj 1865 aflystes

gudtjenesten af sognepræsten grundet faren for
hvælvenes
sammenstyrtning.
Kgl.
bygningsin
spektør Christian Hansen blev anmodet om at
besigtige kirken, hvilket skete senere på året, ef
ter at der var rejst stilladser, og revnerne i hvælv
og murværk var blevet opkradsede. Christian
Hansens konkluderede, at kirken ikke kunne re
staureres, men måtte erstattes af en nybyg
ning.36 I første omgang påregnedes, at koret
kunne bevares og indgå i en ny kirke, men dette
blev dog atter opgivet. Som udgangspunkt for
de
kommende
byggearbejder,
lod
Christian
Hansen hele kirken opmåle (fig. 31-33) samtidig
med projekteringen af en ny kirke. Inventaret
blev udflyttet 1866, og efter at en fornyet ud
talelse fra »Det særlige Kirkesyn« 1867 gik kir
kens bevarelse imod, blev dens nedrivning en
delig
besluttet.
Kirkesynet
fandt
1868,
at
hvælvne burde nedrives straks, mens murværk
og tårn kunne blive stående.130 Den 18. marts
1869 afholdtes licitationen over kirkens ned
brydning, og entreprisen tilfaldt murermester
Jens Ditlev Clausen, der skulle nedrive bygnin-
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Fig. 30a-b. Klosterkirken. Ombygningsforslag. 1:300. a. Længdesnit set mod syd. b. Længdesnit
set mod nord. Tegnet af P. C. Kramp 1846. NM2. - Monastery church. Rebuilding proposal. a.
Longitudinal section to the south. b. Longitudinal section to the north. Drawing by P. C. Kramp 1846.

Fig. 31. Klosterkirken. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Christian Hansen 1866. S. Nikolaj kirkes
arkiv. - The monastery church. Ground-plan.
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Fig. 32. Klosterkirken. Tværsnit gennem 7. fag, set
mod øst. 1:300. Målt og tegnet af Christian Hansen
1866 (jfr. fig. 31). - The monastery church. Measured

drawing. Cross-section of seventh bay looking east.

Fig. 33. Klosterkirken. Længdesnit, set mod syd. 1:300. Målt og tegnet af Christian Hansen 1866
(jfr. fig. 31). - The monastery church. Measured drawing. Longitudinal section looking south.
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gen til grundstenene med undtagelse af den del
af muren, der dannede gavl i skolebygningen,
klostrets gamle vestfløj.36 Blot tre måneder se
nere meldtes nedbrydningen omtrent tilende
bragt - omend den havde voldt væsentlig flere
kvaler end forudset - og grunden lå klar til op
førelsen af den nye kirke.130
Gulve omtales talrige gange i de eftermiddelalderlige kilder. 1636 måtte gulvet mange steder
forbedres med sten og grus.32 Våbenhusgulvet
fornyedes 1706-07 med nye mursten og samti
dig repareredes korgulvet med astrag, mens det
i søndre sideskib året efter suppleredes med så
vel astrag som klinker.25 I årene 1725-31 udførte
Jacob murermester adskillige omlægninger og
udbedringer af kirkens gulve, bl.a. udskiftedes
en egeplanke i sakristiet.38 Talrige gange måtte
gulvene omlægges og hæves på grund af sunkne
begravelser, i årene 1744-45 således både i sa
kristiet og »den mørke gang«, dvs. søndre side

skib. 1747-48 forbedredes gulvet på gangen ved
pulpituret, formentlig 2. stokværk i søndre side
skib, med brædder og søm.25 Bjælkerne under
kirkegulvet, hvormed formentlig menes over
dækningerne af de mange murede begravelser,
var 1760 rent forrådnede.88 Atter 1810-11 var der
problemer med bjælker og bræddegulve, nu
både under mandfolkestolene og i hovedgan
gen, sidstnævnte var forårsaget af tyngden af og
slæben med de talrige militære ammunitionskasser, der havde været indsat i kirken under
krigen.137
Trapper. En trappe blev 1645-4648 anlagt »fra
sakristiet op til orgelværket, at skolemesteren
med børnene kan gå derop og ikke skal igennem
kirken«. Placeringen er usikker, da den næppe
har udgået fra selve sakristiet; den må have væ
ret at finde i østre ende af søndre sideskib, mu
ligvis i det smalle rum umiddelbart vest for sa
kristiet. En trappe her kan have eksisteret endnu
1767-68,25 da snedkeren betaltes for trappen ved
sakristiet.
I den mørke gang brugtes 1713-1425 to jernsti
vere til fastgørelse af trappen, der altså var af
træ. Den var sandsynligvis identisk med den
1725-2638 omtalte skoletrappe, der rimeligvis var
anbragt i søndre sideskibs vestre ende, og trap
pen ved hører Bruuns kammer, der omtales et
par gange i årene 1726-28.138 Den 1771-7226 op
satte »italienske« trappe og den nye trappe her
over til skoleloftet må være en fornyelse af oven
nævnte på samme sted. Den nedre trappe har da
skabt forbindelse til 2. stokværk i såvel klostrets
vestfløj, skolefløjen, som sideskibet og til pulpi
turerne både i sideskibet og i hovedskibets vest
ende, mens den øvre trappe må have ledt op til
sideskibets loft, hvorfra der igen var forbindelse
til skoleloftet, ligesom der herfra også kan have
været en forbindelse til tårnets mellemstokværk, hvilket dog forekommer mindre sand
synligt.139

Fig. 34. Klosterkirken. *Vindfløj (s. 2858), med gi
veren Peder Pedersens initialer og årstallet 1725. I
Holbæk Museum. LL fot. 1978. - The monastery
church. *Weathervane with the donor, Peder Pedersen’s
initials and date 1725. Now in Holbæk Museum.
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Fig. 35. Klosterkirken og klostrets sydfløj, set fra syd. Maleri, usign. udat. (1844-63). I privat eje. - The
monastery church and the south wing of the monastery. Unsigned painting (c. 1844-63).

Et allerede 1822 fremsat ønske om nedlæg
gelse af familien Pachs begravelse i søndre side
skibs østre fag blev gentaget 1841140 med den
begrundelse, at der da her kunne indrettes en
opgang til kirkens pulpiturer. Dette synes dog
ikke bragt til udførelse, da J. H. Larsen 1845
meddelte, at der stadig manglede en opgang til
pulpiturerne, samt at der var indrettet en lukket
stol i begravelsen.45 Larsen tænkte sig tilsynela
dende trappen anbragt i sideskibets vestende, da
den ifølge ham skulle give adgang til både pulpi
turer og orgel.141

Vinduerne omtales tidligst ved det flere gange
citerede syn 1636,32 hvor de generelt var brøstfældige og manglede bly og glas, specielt var det
store vestvindue ganske øde. I de følgende år
hundreder blev foretaget talrige udskiftninger af
udblæste og på anden vis ødelagte vinduer, men
180445 udstyredes alle eksisterende lysåbninger
med nye karme og afsprossede rammer af træ,
som var bevarede frem til kirkens nedrivning;
ved dette arbejde indskrænkedes lysningen i
samtlige åbninger væsentligt, ikke mindst i de
store vinduer i koret.27
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Fig. 36. Klostergården, set fra øst. Tegning af Bur
man Becker, dateret 24. juli 1854. Det kongelige Bi
bliotek. - Cloister seen from the east. Drawing by Burman Becker 1854.

Det er ikke muligt at afgøre, hvorvidt der var
bevaret
middelalderlige,
endsige
oprindelige,
tagværker på dele af kirken. Hovedskibets tagstol
havde 1869 (jfr. fig. 17) en hældning på ca. 60°
og spærene afstivedes af to lag hanebånd, et sæt
krydsbånd samt korte, lodrette stivere ved
spærfoden. Sideskibenes spær udgik fra et punkt
i højde med midtskibets nedre hanebånd og
havde både her og ved tagfoden en let opskalkning. Tagværket over det bredere nordre side
skib afstivedes af et enkelt lag hanebånd (jfr. s.
2845), mens sådanne manglede ved det smallere
søndre. Såvel hoved- som sideskibe havde bind
bjælker, men der er ikke registreret oplysninger
om, hvor tæt disse lå.142 På de bevarede fotogra
fier ses kun en enkelt i hovedskibet noget skævt
i forhold til gjordbuen mellem 3. og 4. fag, bjæl
kerne har derfor sandsynligvis været anbragt
uden hensyntagen til fagdelingen.143
Tagbeklædning. Ved nedrivningen var hele kir
ken hængt med vingetegl, dog undtaget en en
kelt støttepille, korpolygonens nordre, der sta
dig dækkedes af munke og nonner, samt det
kobberklædte spir på tårnets tagryg.
Tagene har formentlig fra opførelsen hoved
sagelig været teglhængte, således nævnes endnu
Fig. 37. Klosterkirken, set fra vest. Tegning af Bur
man Becker, dateret 24. juli 1854. Det kongelige Bi
bliotek. - The monastery church seen from the west.
Drawing by Burman Becker 1854.

1734-3525 hulsten på kirkens nordside og tilsyne
ladende tillige i syd og på tårnet. I årene herefter
må der være foretaget en løbende udskiftning
med vingetegl. Som tidligere nævnt blev der
177688 lagt bly på nogle piller, og det var mulig
vis samtidigt, at korpolygonen (jfr. fig. 35) blev
klædt med bly eller - mindre sandsynligt - kob
ber. Denne tagbeklædning forsvandt før kirkens
nedrivning, muligvis i forbindelse med repara
tionsarbejderne 1842.
Opvarmning. 1799 indførtes i kirkens regnskab
indtægten fra salget af en †kakkelovn, hvis pla
cering ikke kendes.26
*Vindfløj (fig. 34) af kobber. Et rør, der for
oven afsluttes med lille vulst, bærer øverst et
ligearmet kors med let udsvejfede ender. For
neden en fane med kantforstærkning i over- og
underkant; gennembrudte initialer »PPS« i skri
veskrift og årstal »1725« for giveren Peder Pe-
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Fig. 38. Klosterkirken, set fra nordøst. Tegning af
Burman Becker, dateret 24. juli 1854. Det kongelige
Bibliotek. - The monastery church seen from the north
east. Drawing by Burman Becker 1854.

dersen144 (sml. *epitafium nr. 3). Fløjens faste
del med kugle (jfr. f.eks. fig. 15) mangler. Vind
fløjen og stangen nedblæste 1793, men opsattes
atter efter forgyldning af kugle og kors.145 I
Holbæk Museum (inv. nr. B 6).
†Kalkmalerier. 1) 1500-25. I 1867 eller -68 regi
strerede Jacob Kornerup to kalkmalede orna
menter (fig. 39), uden nærmere præcisering af
deres placering. Det ene var et indvielseskors,
der var indskrevet i et cirkelslag indenfor et kva
drat med trefligede blade i sviklerne; typen ken
des indenfor amtet fra Sdr. Asmindrup (s. 188),
Tuse (s. 603) og Svinninge (s. 717).146 Det andet,
der utvivlsomt var malet af samme maler, be
stod af et tredobbelt cirkelslag udfyldt af seks
trefligede blade. Farverne var mørk okker, grå
og grøn.
2) J. H. Larsen afdækkede på væggen bag al
tret et maleri af en helgeninde, der identificere
des som S. Katarina.147
Fig. 39. Klosterkirken. †Kalkmalerier, 1500-25. Ind
vielseskors og ornament (s. 2858). Akvarel ved Jacob
Kornerup 1902. - The monastery church. †Mural paint
ings, 1500-25. Cross of consecration and ornament. Water
colour by facob Kornerup 1902.
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3)
O.1550. Kalkmalet epitafium over Axel
Banner, i korets sydside.148 På væggen var malet
hans fædrene og mødrene våbener, Banner og
Rosenkrantz,
og
herunder:
»Anno
Dommini
1550 Sønndagen nest for Sancti Olai dagh, dae
bleff Erligh og Velbiurdigh Suennd, Axell Ban
ner, her begraffiud, huis siell Guddt haffuer Annamidtt.«
4) Formentlig 1599. På væggen over fru Helle
Venstermandsdatters grav i midtergangen nær
fonten (jfr. †gravsten nr. 3) var malet et Mariabillede og hendes fædrende og mødrende våbe
ner, slægterne Venstermand og Banner eller
Høg, samt en gentagelse af indskriften på grav
stenen.148
5) O.1603. Bag altret (jfr. nr. 2) afdækkedes
to malede våbenskjolde for slægterne Galt og
Drefeld.147 Våbenerne, der formentlig udgjorde
en del af en anerække, angiver henholdsvis far
og farmor til Sofie Galt, Christoffer Pachs’ hu
stru, †1603 (jfr. gravsten nr. 1).
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Fig. 40. Alteropbygning fra 1872 med maleri signeret Carl Bloch 1873 (s. 2861).
Forrest alterskranke fra 1872 (s. 2865). LL fot. 1982. - Altar from 1872 with painting
signed Carl Bloch 1873. Rail from 1873.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens større inventarstykker, der i væ
sentlig grad er med til at præge interiøret, er anskaffet
i forbindelse med opførelsen af den eksisterende byg
ning. Dog lykkedes det i årtierne efter indvielsen ef
terhånden at få restaureret og genopsat epitafierne,
der i modsætning til inventaret undgik at blive solgt.

Oprindelig havde det været tanken at genanvende
det gamle inventar, jfr. ønsket om at bevare koret og
skitsen af den gamle altertavle på Christian Hansens
forslag fra 1866 (fig. 11c); tømrer C. W. Flindt fik så
ledes i slutningen af 1865 betaling for at nedtage al
tret, prædikestolen og epitafierne samt for at »op

INVENTAR

bryde« stolene og gulvet ved orglet samt forfærdige
kasser til disse genstandes opbevaring i dampbræn
deriet ved havnen. Endvidere blev altret fotograferet,
for at billedet kunne tjene som vejledning ved genop
stillingen.149 Men 1871 solgte kirkeinspektionen styk
kerne (undtagen epitafierne, jfr. gravmindeoversig
ten), efter at Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring havde tilkendegivet, at de ikke eg
nede sig til optagelse i Det Kongelige Museum for
Nordiske Oldsager.150 Fonten ville dog først kunne
modtages af køberen efter den nye kirkes indvielse,36
fordi der ikke anskaffedes en midlertidig, som det var
tilfældet med altertavle og prædikestol. Også orglet
tænktes genopstillet, men kun nogle piber blev brugt
i det nye. Salget af den gamle altertavle mm. vakte
megen omtale i byen, og en offentlig klage i bladene
havde været på tale, men blev forhindret.
Det er utvivlsomt kirkens arkitekt, Christian Han
sen, siden 1856 bygningsinspektør for Sjælland, der
har ønsket at udforme det indre i overensstemmelse
med arkitekturen, idet han sammen med tegningerne
til selve bygningen også fremkom med forslag til al
terindfatning med søjler, billedskærerarbejde og et
mindre parti ved hver side med to døre til bedestolen
bagved samt alterbord, døbefont med billedskærer
arbejde og prædikestol på søjlefod samt orgelfacade.
Allerede i slutningen af 1850’erne havde han i sin
egenskab af bygningsinspektør leveret tilsvarende in
ventarstykker til ældre kirker, som hørte under Kø
benhavns Universitet eller Sorø Akademi. Malerme
ster A. Conradsen dekorerede og forgyldte altret og
alterrammen samt prædikestolen med ægte guld;
bagpå blev altret malet som egetræ, mens alterskran
ken og to kandelabre bronzeredes, foruden to figurer
over dørene til bedestolen og fem til orglet. Panelet
foran pulpiturerne og selve orglet stafferedes og de
koreredes tillige med 70 stole(stader) samt præstens
og degnens stole.36
Da altertavlemaleriet, som var bestilt hos Carl
Bloch, ikke var færdigt til kirkens indvielse, tilbød
køberen
af
den
gamle
tavle,
antikvitetshandler
Brock, at udlåne en Kristusfigur til altret.151 Det ses
imidlertid ikke, om kirken tog imod tilbuddet.
Altersølv, -stager og -krucifiks overførtes fra klo
sterkirken sammen med dåbsfadet og kirkeskibet.
Også lysekroner, tårnur og klokker genanvendtes.
Inden ophængningen blev seks lysekroner og tre ly
searme
oppudset,
kompletteret
og
omdannet
til
gas.36
Ved arkitekt Søren Lemches restaurering 1930 fjer
nedes dørene til bedestolen (skriftestolen) bag altret,
der opsattes nye vægpaneler, og prædikestolen fik
nye felter med reliefskæringer og ny opgang. Pulpi
turerne sænkedes, og der flyttedes rundt på epitafi
erne. Da kirkens oprindelige vægdekoration 1967
genskabtes, afsatte Ernst Trier, Vallekilde, også farver

Danmarks Kirker, Holbæk amt
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på inventaret: to grå nuancer med blå detaljer, på
stole og vægpaneler. Samtidigt fornyedes orgelfaca
den ved arkitekt Rolf Graae.
Om de overflyttede genstandes placering i †klosterkirken læses i beskrivelsen af dennes inventar.

Alterbord, 1950, af eg, udført af snedker Clemens

Jensen efter tegning af Marius Pedersen, begge
Holbæk, med glatte fyldinger svarende til pane
lerne langs væggene.
Alteropbygning, fra 1872, udført af snedker
Jens
Brøtterup,
København,
efter
Christian
Hansens tegninger,36 med maleri forestillende
Kristus og den lille dreng, signeret: »Carl Bloch
1873«.152
Det nu fjernede †alterbord var af fyrretræ,
mens altertavlen (fig. 40), er af eg. Den var op
rindelig bygget sammen med bordet og to flan
kerende døre, som lukkede for det bagved lig
gende rum, der indrettedes til bedestol.36 Alter
rammen er udformet i analogi med f.eks. arki
tektens lidt enklere i Slaglille tegnet 1866.133 Den
står ligesom alterbordet i blank eg med forgyld
ning på baser, kapitæler og profillister, desuden
er anvendt lidt grå farve.
Carl Blochs maleri (385x160-80 cm) viser
Kristus glorieret, iført lang hvid dragt; drengen
bærer gråt slag med rød halslinning og holder i
højre hånd en bleggrøn palmegren. Forgrunden
er grå, baggrunden mørk brun eller sort. Ind
skriften med gylden fraktur på sort bund i det
flade felt nedenunder refererer til billedet: »San
delig siger jeg Eder: Hvo, som ikke modtager
Guds Rige som et Barn, kommer ingenlunde
derind. Lucas Evang: 18 Cap: 17 Vers«.
†Alterklæde, af rødt fløjl, nævnt 1873.36
Altersølv. Kalk, 1715 (fig. 41), 22 cm høj. Den
cirkulære fod med godronnering langs randen
har gennembrudt, støbt krave under de indknebne skaftled; knoppen er fladtrykt og lige
ledes forsynet med godronnering over og under
den glatte midtring. Bægeret, med dobbelt gra
veret linje under mundingsranden, hviler i en
skål svarende til fodens krave. Under bunden er
med prikket skriveskrift graveret: »Holbechs
Kirche Kalch 1715 Forbedred. Ved Amtssriuer
Linds Bekostning«.154 Kalkens udseende viser,
at forbedringen reelt har været en omsmeltning,
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Fig. 41. Alterkalk omdannet 1715 af Christen Jensen,
København, af kalk fra 1660, sml. disk og kande nr. 1
(s. 2861). LL fot. 1982. - Chalice made in 1715 by Chris
ten Jensen, Copenhagen, from a chalice of 1660, cf. paten
and wine jug no. 1.

Fig. 43a. Alterkande nr. 1 omdannet 1711 af ældre fra
1660, sml. kalk og disk (s. 2863). NE fot. 1978. Wine jug no. 1 made in 1711 from an earlier one dating
from 1660, cf. chalice and paten.

Fig. 42. Disk omdannet 1707 af ældre fra 1660, sml.
kalk og kande (s. 2863). LL fot. 1982. - Paten made in
1707 from earlier paten dating from 1660, cf. chalice and
wine jug. Initials of Mayor Herman Eggers and his wife,
cf. fig. 43b.

Fig. 43b. Udsnit af alterkande nr. 1, sml. fig. 43a.
Våbener med initialer for borgmester Flerman Eggers
og hustru (s. 2863). NE fot. 1994. - Section of wine jug
no. 1, cf. fig. 43a. Marks and initials of Mayor Herman
Eggers and his wife.
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sandsynligvis af en †kalk hørende til et altersæt
fra 1660 (s. 2879, sml. disk og alterkande),51 jfr.
kalkene i Rørvig fra 1720 (dog med fornyet bæ
ger) og Højby fra 1718;155 også kirkens sygekalk
er beslægtet. Desuden læses: »Renov(eret) paa
Kirkens Bekostning 1822«;156 her synes det at
dreje sig om vedligeholdelse. Herudover ses fire
stempler: mestermærke CIS over 1713 for Chri
sten Jensen (Bøje s. 53), Københavnsmærke
1715, guardeinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærke fiskenes tegn.
Disk (fig. 42), hørende sammen med alter
kande nr. 1 skænket 1660 (s.d.), omgjort 1707,
hvorefter den vejede 8 lod 3 kvint mod tidligere
8 lod 1 kvint.25 Tvm. 13 cm, med let hvælvet
bund. På fanen, der har lav, lodret kant, gra
verede initialer HE for Herman Eggers (borg
mester o. 1640-62) og EID sandsynligvis for
hans hustru samt på modstående side et cirkel
kors. Under bunden graveret: »Renuv: paa Kir
kens Bekostning 1822«, sml. alterkalk.
Oblatæske (fig. 64), skænket 1655, cylinderformet, 4 cm høj, 7 cm i tvm., glat. På låget
graveret fremstilling af Frelseren holdende verdenskuglen i højre hånd og sejrsfanen i venstre,
flankeret af graverede versaler: »Dieses ist der
Kirchen zvr Ehre Gottes verehret« og på siden:
»Nicodemvs Gavpivs von der Thann Chirvrg
A(nn)o 1655«.157
Alterkander. 1) (Fig. 43a), 1711 omstøbt af
†kande skænket 1660 til †klosterkirken. 25 cm
høj med lågknoppen. Cirkulær fod hvorpå pæ
restav over profileret fodplade, pæreformet kor
pus med tud og fladt låg, der langs kanten har
pærestav som fodens og på midten bladknop be
stående af fire store akantusblade. Smukt tildan
net gæk ved afslutningen af bøjlehanken, der
forneden ender i lille, støbt skjold. På korpus
graveret årstal 1660 og derover to skjolde (fig.
43b) med initialer som diskens og bomærker.
Under bunden to meget slidte stempler: guar
deinmærke for Conrad Ludolf og Københavns
bymærke 17[11], det år den blev omgjort og en
del sølv lagt til, hvorefter vægten var 49 lod 3½
kvint mod tidligere 31½ lod.25 Desuden indprik
ket: »Renuv paa Kirkens Bekostning 1822«
(sml. alterkalk fra 1715).
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Fig. 44. Sygesæt udført 1715 af Christen Jensen, Kø
benhavn (s. 2864). LL fot. 1982. - Communion set for
the Sick made in 1715, like the chalice, by Christen Jensen,
Copenhagen.

2)
(Fig. 63) omgjort 1725 af †kande skænket
1612 til †klosterkirken (s. 2879). Højde 28 cm
med knoppen. Flad, cirkulær fod med indknebet
led under pæreformet korpus med tud og bøjle
hank hvorpå tvedelt gæk. Glat låg med enkel
knop. Tværs over korpus er i ny tid graveret
følgende versalindskrift: »Denne Kande hafver
salig Borgemester Iens Søfrensen gifven til Holbecks Kirke til en evig Hvkomelse A(nn)o
MDCXII«. Graveret skriveskrift under fodpla
den meddeler: »Forbedret og omgiort af Kirckens verge Hans Nicolay Stampe Anno 1725«.
Herfor betaltes guldsmed Jens Klitgaard i Kø
benhavn,38 jfr. stemplerne under bunden: me
stermærke med IKG over 17.. (Bøje s. 60), Kø
benhavnsmærke 1725, guardeinmærke for Con
rad Ludolf og månedsmærke skorpionen. Un
der bunden er desuden indprikket: 57 lod 2
qu(int), hvilket angiver vægten efter omstøb
ningen, mod 49 lod før.158 Endelig læses: »Re
nuv: paa Kirkens Bekostning 1822«.
1752
betaltes guldsmed Niels (Christensen)
Lind i Holbæk for kirkens »Potell« (kedel?
kande),159 som blev fornyet og forbedret med 3
lod sølv og tillige indvendig forgyldt.25 1848
loddede I(ens) Lund, (Holbæk) en sølvalterkande.36
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Fig. 45. Alterstage skænket 1699 af Else Christine Eg
gers, enke efter Michael Strüwers (s. 2864). LL fot.
1982. - Altar candlestick donated in 1699 by Else Chris

tine Eggers, the widow of Michael Strüwers.

Alterkalk og disk, fra 1950, 22 cm høj. Under

bunden graveret: »Jul (19)52«. Formentlig jævn
aldrende, cylinderformet, glat oblatæske, 2,5 cm
høj, 5,5 cm i tvm.
Sygesæt. (Fig. 44) fra 1715, da der betaltes for
en lille kalk og disk med flaske og futteral til
syge. Vægten opgives 1719 at være 25 lod 2½
kvint.23 Den nuværende vinbeholder med oblat
gemme er yngre. Kalken, der er 13 cm høj, sva
rer til den samtidige alterkalk. Under fodpladen
fire stempler: mestermærke for Christen Jensen
(Bøje s. 53), Københavnsmærke (171)5, guar
deinmærke for Conrad Ludolf og månedsmærke vædderen. Desuden er der i nyere tid
fastgjort en ring med gevind, hvori disken fast
skrues ved hjælp af gevind på dennes underside.
Den samtidige disk, 9,5 cm i tvm., har på
fanen graveret cirkelkors svarende til det, der
ses på samme mesters disk i Højby (s. 2160, fig.

53). Overført fra †klosterkirken (s.d.). †Futteraler. 1719 købtes skind til et futteral til kalk og
disk samt 5 alen floretbånd til at kante med, og
1744 betaltes for et nyt futteral til kalk og disk.25
Alterstager. 1) (Fig. 45) skænket 1699 til †klo
sterkirken (s. 2880), 60 cm høje. De kraftige sta
ger hviler på tre flade kuglefødder. Fod og skaft
går i ét med mange profileringer. Flad lyseskål
med krave svarende til fodpladen, hvorpå gra
veret versalindskrift: »Anno 1699 den 24 Juni
Else Chrestine Eggers Sahlig Micael Striiwers«.
Det er formentlig disse stager, der 1872 omdan
nedes til gas.25
2) To bronzestager, antagelig fra 1900’rnes be
gyndelse, skænket af etatsråd Seidelin sammen
med to bronzevaser.160
3) Fra 1949, svarende til nr. 1, men uden kug
lefødder, 56 cm høje, med indskrift: »Anno
1949«. - Syvarmet stage, skænket 1913(14?) af
boghandler E. Henningsen.160
Alterkrucifiks (fig. 46), skænket 1782 til †klo
sterkirken (s. 2880), af sølv, på korstræ af iben
holt. Figuren er 26 cm høj, korstræet 48,5 cm og
det ottesidede fodstykke 19 cm. Figuren hænger
i skrå arme med krummede fingre. Hovedet,
der bærer flettet tornekrone, er faldet bagover;
en hårlok hænger ned foran højre skulder, en
anden bag venstre. Tvedelt hageskæg og let
åben mund. I Kristi højre side er markeret lille
vunde med størknet blod. Det smalle, snoede
lændeklæde har knude på midten; ved venstre
hofte ses kun den snor, der holder sammen på
det. Benene er slanke med korslagte fødder. Til
den lodrette korsarms øvre ende er fæstnet
skriftbånd med reliefversaler: Inri, og forneden
ligger kranium over korslagte knogler.
På fodstykket er fastgjort en oval sølvplade
med graveret skriveskrift: »Givet til Holbechs
Kirke af Nicolay Linde Iuveleer og Stads Cap
tain udi Kjøbenhavn 1782«. - 1843 renoverede
og polerede I(ohan Adolf) Asmussen (Holbæk,
Bøje s. 251) krucifikset og altersølvet.161
Messehagler. 1) 18-1900’rne, af rødt fløjl, med
latinsk kors af guldgalon. 2) 1900’rne, af guldbrokadelignende stof. 3) 1930, af uld, hvid, med
broderi i rygskjoldets kors. 4) 1962, gylden med
vissengrønt kors. 5) 1988, udført af Birgit Zan-
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dor Olsen. Grøn silke med latinsk kors i grønne
nuancer med guldindvirkning. 6) 1990, syet af
Lise Guildal, Vivi Hailing, Ghita Kromann og
Helen Lorentzen. Violet.
Alterskranke (sml. fig. 40), 1872, leveret af
D. Løwener og Co., København.36 Skranken,
der strækker sig fra korpolygonens hjørner i en
flad bue ud i koret, har snoede støbejernssøjler
hvorimellem gitterværk sammensat af volutter.
Håndliste af mahogni. Søjlerne er grå, resten
violet.
Fonten, fra 1872, af eg, udført af snedker (Jens)
Brøtterup, København, efter etatsråd Hansens
tegning,36 er udformet som en renæssancefont.
Den er ottesidet med reliefskæringer og står i
blank eg med forgyldning på ornamenterne.
1930 opstillet midt i koret, i forbindelse med
ændringen af kortrappen 1967 neden for koret,
mod øst, efter 1972 atter flyttet op i koret.
Dåbsfad (fig. 65), o. 1550, tvm. 44,5 cm. I
bunden drevet fremstilling af Bebudelsen om
givet af utydelig minuskelindskrift. På fanen
stemplede, stærkt udpudsede ornamenter og
indridset initialerne HB eller HR over giverens?
bomærke.162 Under fadets bund er i nyeste tid
graveret: »Skt. Nikolaj kirke 4300 Holbæk«.
Dåbskande, antagelig den, der anskaffedes
1876,36 af messing, 25 cm høj, med lav, cirkulær
fod, hvorover svulmende korpus, der kun smalner lidt ind under den brede hals.
Korgitter, fra 1872, af træ. Den lave skranke
består af en række rundbuede arkader med me
daljon i sviklerne. Gråmalet med forgyldte lister
og karryfarvede svikler.
På hver af de to piller, som flankerer opgan
gen til koret, ligger kugle, hvorpå sidder basunblæsende engel med palmegren; figurernes ka
rakteristiske udseende henfører dem til Lorentz
Jørgensens værksted.163 Deres oprindelige pla
cering i den nedrevne klosterkirke kan næppe
afgøres; 1872 sad de over dørene til bedestolen
bag altret.36 Kuglerne er røde, som alterskran
ken, englene gyldne. Ved restaurering 1967 blev
kortrappen gjort bredere og gitteret dermed
kortere.
Prædikestol, fra 1872, af eg,36 med fyldinger og
opgang udført 1930 af billedskærer Hviid.54
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Fig. 46. Alterkrucifiks af sølv skænket 1782 af juveler
og sølvsmed i København, Nicolai Linde (s. 2864).
LL fot. 1982. - Altar crucifix of silver, donated in 1782 by
Nicolai Linde, jeweller and silversmith of Copenhagen.

Kurven udgør fem sider af en regelmæssig otte
kant. De rektangulære felter rummer reliefskå
ret evangelistsymbol i kvadratisk felt indram
met af båndslyng og det midterste et latinsk
kors omgivet af vinranke med drueklaser. En
ottekantet pille bærer kurven. Opgangen har
spinkle trætremmer. Stolen står lysegrå med
forgyldt billedskærerarbejde. Før restaureringen
1930 havde felterne arkader svarende til kor
skrankens. Opstillet ved skibets vestvæg, lige
syd for vestre korsarm, med opgang fra koret.
En †himmel, var 1880 anbragt over stolen;29
den havde pyramideformet afdækning og hængestykker på hjørnerne, muligvis i form af englehoved. Stafferingen bestod af mat egefarve
med få kulører og ægte guld.36 Nedtaget i be
gyndelsen af 1900’rne.164
Stolestader, fra 1872, efter tegning af kirkens
arkitekt, Christian Hansen, svarende til eksem-
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pelvis Havrebjergs fra 1862-64 (s. 1105). 1943
var stolene chokoladebrune med mørkegrå og
rødbrune profiler, nu står de lysegrå med mør
kere grå fylding i gavlen og på ryglænenes ram
mer. Desuden er anvendt samme karrygule
farve som på korskranken. Langs væggene er
paneler malet i grå nuancer. - Ved kirkens op
førelse var der bag altret indrettet bedestol,36 som
fjernedes ved restaureringen 1930.
Pengebøsser. 1) (Fig. 53) 1832?, af sortmalet
jernblik, formet som et skab med lås i forsidens
låge og pengetragt i låget, muligvis den, blik
kenslager Withøft sammen med en oliekande af
blik havde skænket til †klosterkirken (s. 2885).26
2-5) 1960, af messing, med græsk kors i relief på
den cirkulære forside. Udført efter tegning af
Martin Nyrop.54
Pulpiturerne i kirkens korsarme har forpanel
med enkle fyldinger; de sænkedes ved restaure
ringen 1930.
Orgler: 1) Hovedorgel, 1967, med 40 stem
mer, bygget af Th. Frobenius & Sønner. Dis
position:
Hovedværk

Svelleværk

Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Koppelfløjte 4'
Quint 2 2/3'
Oktav 2'
Terts 1 3/5'
Mixtur V
Dulcian 16'
Trompet 8'

Bordun 16'
Gedakt 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Quint 2 2/3'
Tværfløjte 2'
Terts 1 3/5'
Sivfløjte 1'
Mixtur IV
Cymbel II
Trompet 8'
Oboe 8'
Tremulant

Rygpositiv

Pedal

Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf III
Krumhorn 8'

Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Quint 5 1/3'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur IV
Fagot 16'
Skalmeje 4'
Manualomfang: C-g'", pedalomfang: C-f'. To fri pe

dalkombinationer. Mekanisk traktur, mekanisk ma
nualregistratur, elektropneumatisk pedalregistratur,
sløjfevindlader.

Tegnet af Rolf Graae. Hovedværket er placeret
på nordpulpituret, foran tårnrumsbuen. Hovedværksfacaden er nedskåret på midten og består
af to pibefelter, der tilsammen danner et V. Ryg
positivet, hvis facadeudformning afspejler ho
vedværkets, er indfældet i pulpiturbrystningen.
Svelleværket, der flankeres af det todelte pedal
værk, er anbragt i tårnrummet, med facade i
buen; værkets jalousidøre er skjult bag et gitter
værk. Staffering svarende til stolenes, dvs. grå
med blåt og forgyldning.
2) Flytbart kororgel, 1990, med seks stem
mer, bygget af Carsten Lund, Birkerød. Dis
position: Principal 8' (diskant), Gedakt 8',
Gemshorn 4', Oktav 2', Sesquialtera II (dis
kant), Regal 8'. Manualomfang: C-f''' Delte re
gistre (c'/cs'). Temperering: Werckmeister III.
Kilebælg. Skabsformet orgelhus med låger, af
umalet egetræ.
†Orgler. 1) 1872, med 20 stemmer, to manua
ler og pedal, bygget af Daniel Köhne, Køben
havn, med genanvendelse af piber fra det tid
ligere orgel.165
Manual I

Bordun 16'
Principal 8'
Bordun 8'
Viola di gamba 8'
Oktav 4'
Gemshorn 4'
Nazardkvint 2 2/3'
Oktav 2'
Mixtur 3 Kor
Trompet 8'

Manual II

Gedakt 8'
Fugara 8'
Fløjte 4'
Gemsehorn 2'

Pedal

Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Basun 16'

Kopler: II-I og I-P. Svelle for Manual II.166 Mekanisk
traktur og registratur.

Facade og orgelhus udførtes af egetræ efter
Christian Hansens tegninger. Facaden prydedes
af gitterværk og gesimser samt af fem restaure
rede englefigurer, muligvis hidrørende fra †epitafier. Orglet blev bemalet i flere farver.167 På
nordpulpituret.
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Fig. 47. S. Nikolaj kirke. Indre, set mod nord. LL fot. 1982. - St. Nikolaj church. Interior to the north.
2) 1930, med 26 stemmer, bygget af A.C. Zachariasen, Århus, med genanvendelse af dele fra
det tidligere orgel.
Hovedværk
Bordun 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Viola 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Nassat 2 2/3'
Superoktav 2'
Mixtur 4 cor
Trompet 8'

Svelleværk
Tectus 8'
Quintatøn 8'
Fugara 8'
Prestant 4'
Gedaktfløjte 4'
Spidsgamba 4'
Gemsehorn 2'
Sesquialtera 2 2/3-1 3/5'
Obo 8'

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Gedaktbas 8'
Choralbas 4'
Oktavfløjte 2'
Basun 16'
Kopler: II 16-1, II 4-1, I-P, II-P. 2 frikombinationer.
Generalcrescendo. Pneumatisk traktur og registratur,
keglevindlader.168

1938 blev orglet ombygget og udvidet af A.C.
Zachariasen, under påvirkning af nye historiserende orgelidealer; blandt andet tilføjedes to ud
prægede renæssancestemmer, Ranket 16' og Re
gal 4', inspirerede af Compeniusorglet i Frede
riksborg slotskirke (DK. Frborg s. 1852-55).
Orglet havde herefter 29 stemmer og to transmissioner:

Hovedværk
Bordun 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Nasard 2 2/3'
Oktav 2'
Nathorn 2'
Mixtur 4-6 fag
Cymbel 3 fag
Trompet 8'

Svelleværk
Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Prestant 4'
Fløjte 4'
Gemshorn 2'
Siffløjte 1'
Sesquialtera 2 fag
Scharf 3-4 fag
Ranket 16'
Oboe 8'
Regal 4'

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Mixtur III
Basun 16'
Ranket 16'*
Regal 4'*

Pneumatisk traktur og registratur, keglevindlader.
De med * mærkede stemmer var transmitteret fra
svelleværket.169
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Fig. 48-49 . Lysekroner. 48. Nr. 1 fra 1661, skænket af rådmand Christen Thomsen og Sophia Albrechtsdatter (s.
2868). NE fot. 1994. 49. Nr. 2 skænket 1713, af borgmester Anders Grubbe og Sidsel Pop, sandsynligvis udført i
1600’rne (s. 2868). LL fot. 1982. - Chandeliers. 48. No. 1 from 1661 donated by Christen Thomsen and Sophia
Albrechtsdatter. 49. No. 2 donated in 1713 by Mayor Anders Grubbe and Sidsel Pop, probably made in the 1600s.

Facaden erstattedes 1930 med en fritstående,
uindrammet pibegruppering (sml. fig. 47).170 I
tårnrummet, bag buen.
Salmenummertavler, antagelig fra 1967, aflø
sende tavler fra 1930.54 1872 nævnes seks num
mertavler, ca. 600 numre og fire kasser til disses
opbevaring;36 det fremgår ikke, om de er nye
eller overført fra den gamle kirke.
Præsterækketavle, 1986, efter tegning af arki
tekt Per Axelsen, Roskilde, malet på panelvæg
gen i vestre korsarm. En *præsterækketavle, fra
1700’rnes slutning, overført fra den nedrevne
kirke (jfr. s. 2889), var 1910 i kapellet og flytte
des 1930 fra en krog ved orglet til tårnrummet.
Siden 1972 i Holbæk Museum (inv. nr. 18.874).
Mindetavle, 1643, vedrørende staffering af †altertavle i den nedrevne kirke, se s. 2878. Indtil
opstillingen af det nye orgel 1967 skjult bag ar
kivskab i gangen ved orgeltrappen, derefter på
skibets østvæg, nær tårnet.
Lysekroner. 1) (Fig. 48) 1661, med stor, midtdelt hængekugle, der ender i lille drejet knop
forneden. Til et skiveled over kuglen er fastgjort

ti s-formede lysearme med stor volut ved stam
men og bladskede omkring kugleled på midten.
Midt på stammen sidder skiveled og højere
oppe ti pyntearme med (fornyede?) spir. På
hængekuglen
graveret
versalindskrift:
»Anno
1661 Chresten Tommesen Sophia AlbredtsDaater«.171 Nu ophængt i skibets vestside ud for
korsarmen.
2)
(Fig. 49) skænket 1713, sandsynligvis ud
ført i 1600’rne. Stor hængekugle, hvorunder lille
drejet knop; lige over kuglen findes et skiveled,
hvortil er fastgjort otte s-formede lysearme med
lille volut nærmest stammen og spinkelt kugle
led på midten. Flade lyseskåle. Mellem lysear
mene sidder pyntearme med bruskværk og for
oven småspir. Til et skiveled højere oppe på
stammen er fæstnet to sæt pyntearme, et lidt
større, som vender nedad, og et mindre ven
dende opad, begge med bruskværk. Imellem de
to skiveled er et vaseformet. Over øvre skiveled
tre vulster; på den øverste knæler en engel med
foldede hænder. Forneden på hængekuglen ses
graveret versalindskrift: »Borgemester Anders
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Fig. 50-51. Lysekroner. 50. Nr. 3 skænket 1716 af Anders Christensen Brink og Lene Nielsdatter, antagelig
udført i 1600’rne (s. 2869). 51. Nr. 4 skænket 1725 af borgmester Anders Grubbe og Sidsel Pop (s. 2869). LL fot.
1982. - Chandeliers. 50. No. 3 donated in 1716 by Anders Christensen Brink og Lene Nielsdatter, probably made in the
1600s. 51. No. 4 donated in 1725 by Mayor Anders Grubbe and Sidsel Pop.

Grubbe og Hans Hustru Sidsel Pop Hafver For
æred Denne Krone Til Holbechs Kirke Anno
1713«.172 Hænger nu i korets vestside.
3) (Fig. 50) skænket 1716, antagelig udført i
1600’rne. Stor, midtdelt hængekugle endende i
lille profileret knop. Til det nederste af stam
mens to skiveled er fæstnet otte s-formede lyse
arme, hvis indre volut ender i flad maske, til det
øvre er fastgjort otte, midtdelte pyntearme. På
hængekuglen ses graveret giverindskrift med
versaler: »Lena Nelsdaater Anders Christensen
Brinch« (i København)172 og følgende vers samt
årstal:
»Mien Siuel dig Jesu fauner om
Imens ieg haffer Tid og Rum,«
»Anno 1716«
»Som mig til Hielp i Söffne kom,
Lad mig betaencke Død og Dom«.

Nu ophængt i østsiden, nord for korsarmen.
4) (Fig. 51) skænket 1725. Kronen har stor
hængekugle hvorunder lille, fladtrykt knop og
otte store s-formede arme, hvis flade lyseskåle

har form som tredelte, godronnerede blade. Til
stammens led er fastgjort to gange otte bruskede
små pyntearme. På hængekuglen graveret gi
verindskrift, navnene med versaler i øvrigt skri
veskrift: »Givdet af Borgemester Anders Lau
ridsen Grubbe og Sidsel Hans Daater Pop. Holbek den lste Augustij Anno 1725«. Overført fra
†klosterkirken, hvor den muligvis har hængt i
givernes gravkapel (sml. nr. 3),26 nu nordligst i
skibets vestside.
5) (Fig. 72) skænket 1725. Den sammenstyk
kede krone har stor, midtdelt hængekugle en
dende i lille profileret knop. På stammen sidder
tre skiveled mellem kugle-og balusterled; til det
nedre er fæstnet otte uforholdsmæssigt små sformede lysearme, til de øvre bruskede pynte
arme med småspir. Over øvre kugleled flad
trykt, flakt ørn. På hængekuglen giverindskrift
med versaler og skriveskrift: »Gived af Borge
mester Anders Lauridsen Grubbe og Sidsel
Hans Daater Pop«. Overført fra †klosterkirken,
hvor den kan have hængt i givernes gravkapel
(sml. nr. 4), nu i tårnrummet.
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Fig. 52. Lysekrone nr. 6 skænket 1777 af Hans Olsen
Sandøe og Karen Jensdatters fire børn (s. 2870). NE
fot. 1994. - Chandelier no. 6 donated in 1777 by the four

Tidligere hang kronerne på én række midt i
skibet, siden 1930 i to rækker flankerende midt
gangen, jfr. i øvrigt de enkelte kroner.54
†Lysearm. Renæssancestil, med løve i orna
mentet, bronceret. Siges 1909 at være omdannet
til gas; sad da ved prædikestolen.36 Forsvundet i
hvert fald siden 1953.
To *lygter, o. 1900, af zink, firesidede, med
glas i de tre sider og hank foroven. På oversiden
er med hvid antikva malet: »Kirken«. 1950
skænket af menighedsrådet til Holbæk Museum
(inv. nr. 1.656a-b).
Kirkeskib (fig. 55), 1750, orlogsskibet »Nor
ske Løve«, skænket af købmand H. O. Sandøe,
repareret på bekostning af datteren, Anne San
døe Walleau 7. nov. 1807,173 ifølge nu forsvundet
malet indskrift, som 1910 var gengivet på en
seddel klistret under skroget. Der stod: »Dette
Skib, Modellen af Orlogsskibet den norske
Løve, bekostet og ophængt 1750 af min Fader

children of Hans Olsen Sandøe and Karen Jensdatter.

6) (Fig. 52) 1777, med stor hængekugle, der
ender i drueklase. Til skiveformet led lige over
kuglen er fastgjort ti lysearme, hvorimellem ti
små, knoppede pyntearme, foroven afsluttet
med klokkeblomst. Tilsvarende pyntearme sid
der på skiveled højere oppe på stammen. På
hængekuglen graveret giverindskrift med kur
siv, efternavnet med store bogstaver: »Til Tak
nemmelig Erindring Af Vindskibelige, Gud
frygtige og Kiærlige Forældre, Hans Olsen San
døe og Karen Jensdatter Er denne Lÿÿse=Krone
bekostet af Deres Fiire Efterladte Børn; Anders,
Jens, Marie, Anna Sandøe Og Halvtrediesindstyve Rigsdaler Skiænket til Holbechs Kirke Paa
det deraf Renter kand aarligen kiøbes Lÿÿs til at
brænde udi Den. Holbech den 25de November
A° 1777«. Udenom indskriften ses graverede
kunstfærdige rocailler. Ophængt i østsiden, ud
for korsarmen.
7) 1930,54 kopi af krone nr. 2. Hænger som
pendant til denne, østligt i koret.
8-9) 1930,54 to mindre kroner i barokform,
ophængt i korsarmene.

Fig. 53. Pengebøsse, muligvis skænket 1832 (s. 2866).
LL fot. 1982. - Offertory box, possibly donated 1832.
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Hans Olsen Sandøe, Kjøbmand i Holbæk, har
jeg Anne Sandøe Walleau ikke uden Hensyn paa
Aarets Tildragelser ladet nedtage, og med sit
Tilbehør fornyet igjen ophænge den 7 Novbr.
1807. Atter nedtaget, og, med Tilbehør fornyet,
igjen ophængt 6te April 1852. Vist vender Bla
det sig, og Danmarks Flaade, skal dække Nor
ges Kyst og over Sundet raade«.174 Stod 1947
over døren mellem tårnrum og skib, nu op
hængt under orgelpulpituret.
Tårnur, signeret og dateret på urværkets jern
ramme: »Peter Mathiesen Copenhagen Anno
1737«. Døgnværk med stiftgang samt kvarterog timeslag, hvis aksler står vinkelret på gang
værket. På gangpaletternes kontravægt er ind
ridset: »No 118 Fornyet 1871. P. Chr. Louv.
Kiøbenhavn«. En messingplade på træstolen
under værket oplyser: »Tårnuret er restaureret
1965. F. Bertram-Larsen«. Værkets smedejernsramme (længde 146 cm, bredde 67 cm, højde
med ben og topvolutter 135 cm) er stemplet
sammenskrevet HLP(?) og samlet med kiler. De
otte lodrette jernstivere er forlænget nedefter
som udadbøjede ben, foroven prydet med brede
volutter. Endvidere er der fire lodrette stivere,
hvori gangværket og de to slagværkslejer er an
bragt. De vandrette stivere er profilerede i en
derne. Slagværkernes aksler (tre i hver), hjul og

Fig. 54. Udsnit af tårnur udført 1737 af Peter Mathie
sen, København, indskrift på smedejernsrammen
(s. 2871). HS fot. 1993. - Section of the tower clock

made in 1737 by Peter Mathiesen, Copenhagen, inscribed
frame.
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Fig. 55. Kirkeskib fra 1750, »Norske Løve«, skænket
af Hans Olsen Sandøe, repareret 1807 på bekostning
af datteren, Anne Sandøe Walleau (s. 2870). LL fot.
1982. - Model of the ship »The Lion of Norway« from

1750 donated by Hans Olsen Sandøe, repaired in 1807 at
the expense of his daughter, Anne Sandøe Walleau.

vinkelspærværker samt udløsningerne til slag
værkerne, synes oprindelige, mens valser, optræksgear og vindfang er nyere. Der er blind
fælg i begge slagværker; i kvarterslagværket
fungerer den som slagskive.
Gangværket er helt fornyet, tilsyneladende af
P. Chr. Louv. Ved opførelsen af den nye kirke
henvistes der til ham som »dygtig og erfaren«.51
Han mente, der burde forfærdiges et helt nyt ur;
imidlertid istandsattes det gamle værk. Pendul,
ca. 2 m langt, af træ, dog er den gamle blylinse i
behold. Viserværkerne, visere og skiver i tårnets
nord- og sydside er karakteristiske for Louv.
Skiverne har forgyldte romertal på sort bund,
mens midtpartiet er blåt.
Værket renoveredes 1752 ved Peter Mathie
sen, 1760, 178225 og 1792.88 1842 ønskedes et nyt
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Fig. 56. Klokke nr. 1 fra o. 1450, tilskrevet Hans Niel
sen (s. 2872). - Bell no. 1 from c. 1450, attributed to Hans

Nielsen.

ur af en anden og lettere konstruktion med både
time- og minutvisere, men kirken formåede
ikke at bekoste det. 1915 istandsattes uret af F.
Bertram Larsen (jfr. messingplade).
Ved opsætning 1978 af klokkespil, flyttedes
urværket, som tidligere stod lige ud for ski
verne, mod øst af hensyn til spillekabinen. Sam
tidig opsattes der elektrisk optrækning, ligesom
hamrene løftes elektrisk. Dele fra værket, bl.a.
hamre, ligger på loftet under spillekabinen.
Klokker. 1) (Fig. 56) o. 1450, tilskrevet Hans
Nielsen (Johannes Nicolai).175 Tvm. 90 cm. Om
halsen latinsk indskrift med reliefminuskler:
»Alpha et o(mega) b(e)u(fejl for n, e)dic(tus)
d(ominu)s ho(m)o rex gl(ori)e veni cu(m) pace
amen« (Begyndelse og ende, o velsignede Gud
menneske, ærens konge kom med fred, amen).
To segl flankerer ordet amen og et muligt stø
bermærke (fig. 57) med uidentificeret rand
skrift, som af Uldall er sammenstillet med det
på klokke nr. 1 i Benløse (DK. Sorø s. 419).
Omkring indskriften og på slagkanten ses ram
meliste. Ophængt i slyngebom.
2) (Fig. 59) 1611, støbt af Borchart Gelgiesser
(Quellichmeyer), tvm. 111 cm. Om halsen to
rigt udformede borter med akantusbladværk

Fig. 57. Støbersegl? på klokke nr. 1, sml. fig. 56 (s. 2872). LL fot. 1982. - Foundry master’s marks? On bell no. 1, cf.

fig. 56.
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Fig. 58. Udsnit af bort hvorunder kirkeværgernes bomærke flankeret af initialer, sml. fig. 59 (s. 2873). LL fot.
1982. - Detail of border and below, the personal mark of the churchwardens flanked by their initials, cf. fig. 59.

(fig. 58). Herimellem indskrift med reliefversa
ler på latin, dansk og tysk, i to linjer adskilt af
rammelister: »Spes mea Christvs est Chriesten
Rasmvsson Henni Bravnschweigk Kierckewerge till Holbecke Kercke verbvm domini ma
net in æternvm gos mich Borchart Gelgieser
anno domini 1611« (Kristus er mit håb. Christen
Rasmussen, Henning Braunschweig kirkeværge
til Holbæk kirke. Herrens ord varer evindeligt.
Borchart Gelgiesser (Quellichmeyer) støbte mig
år 1611). Lige under den nedre bladbort ses kir
keværgernes bomærker flankeret af deres initia
ler. På slagkanten er tre rammelister.
1892 var den største klokke sprunget. Firmaet
L. Ohlson & Søn i Ystad påtog sig at istandsætte
den på stedet, så at man undgik at bryde hul i
tårnet, hvilket måtte ske, hvis den skulle om
støbes.176 Ophængt i slyngebom.
En tredje *klokke, støbt 1725 til klosterkirkens
spir (jfr. s. 2891), overførtes ligeledes fra den
nedrevne kirke, men er flyttet til kapellet fra
1928 på Østre kirkegård (s.d.).
Klokkespil, fra 1978, leveret af firmaet Thubalka, Vejle, med 37 klokker støbt af Eijsbouts i
Holland, skænket af Kristine Pedersen, Hol
bæk.177
Klokkestol, 1978, af stål, opstillet i forbindelse
med etablering af klokkespil.

Fig. 59. Klokke nr. 2 støbt 1611 af Borchart Gelgiesser
Quellichmeyer (s. 2872). LL fot. 1982. - Bell no. 2 cast
in 1611 by Borchart Gelgiesser Quellichmeyer.
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Fig. 60a. *(Relikvie)skrin. De oprindelige dele an
tagelig fra 1500’rne, kassen fornyet 1870 (s. 2875). I
NM. NE fot. 1993. — *Casket (reliquary). The original

fittings presumably date from the 16th century, the box was
renewed in 1870.

INVENTAR I DEN NEDREVNE KIRKE

Oversigt. Om det middelalderlige inventar haves kun
få oplysninger. 7. sept. 1456 skænkede Christian I.s
dronning, Dorothea, kalk, bog, messerede (brugs
genstande ved den katolske messe) og alterklæde for
at afholde en evig daglig messe.14 Ingen af disse gen
stande vides at være bevaret, men fra samme tid
stammer kirkens ældste klokke formentlig støbt af
Hans Nielsen, der virkede ved midten af 1400’rne.
1500’rne er dårligt belyst; skriftlige kilder eksisterer
næppe og inventarstykker heller ikke. Dog står der i
Nationalmuseet et, ganske vist stærkt renoveret, (re
likvie) skrin, som ved kirkens nedbrydning blev fun
det under altret, og hvortil findes en parallel i Tysk
land.
Vedrørende 16-1700’rne er kendskabet langt bedre.
Oluf Brockenhuus nåede at markere sin korte lensmandstid, 1651-53, med opstillingen af en prædike
stol, og hans efterfølgers våben samt årstallet 1657 sås
på en pulpiturstol i sydsiden. Endvidere haves adskil
lige oplysninger om gaver fra byens borgere enten i
form af inventar eller midler til dettes vedligehol
delse. Rådmand Søren Nielsens enke skænkede såle
des 200 rdl. til staffering af en altertavle; herom min
der en bevaret stentavle fra 1643, og 1661 udstyrede
rådmand Niels Nielsen kirken både med et korgitter
og en lysekrone. Sidstnævnte donation skal antagelig
ses i lyset af Svenskekrigenes afslutning, da kirken
endvidere modtog adskillige stykker altersølv, som
dog blev renoveret eller helt omdannet et lille hun
drede år senere. 1672 lod borgmester Anders Schult

og hans hustru indrette et dåbskapel med deres be
gravelsesplads nedenunder. Hertil bekostede de for
uden gitret med mindetavler i form af to endnu be
varede topstykker også fonten; og i 1700’rnes første
årti forærede de alterklæde, messehagel og en dørfløj
i indgangen til våbenhuset. Rådmand Jens Rasmussen
forsynede 1684 fonten med et dåbsfad, og de endnu
eksisterende alterstager var en gave i året 1699.
Kort før sin død 1723 overdrog købmand Peder
Pedersen 4000 rdl. til kirken. Kapitalen skulle anven
des til et smukt kirkespir med en god klokke, som
blev leveret 1725 af Friederich Holtzmann, og til et
orgelværk opstillet 1726. Restsummen sattes på rente
til kirkens gavn og bedste samt til vedligeholdelse af
orglet og hans begravelse.178 I løbet af 1700’rne gav
også andre af byens fremtrædende borgere en sum til
kirken, hvis renter bl.a. var bestemt til vedligehol
delse og rengøring af de lysekroner, testator havde
skænket, og til indkøb af lys, som kunne være en
ganske betydelig udgiftspost.179 Om »de salige Pachsers« 500 rdl. nævnt på deres mindetavle havde man
1715 »ingen oplysning«, mens amtsskriver og borg
mester Mads Nielsen Linds gave var beregnet til lys i
gangen og ved kirkedøren under prædiken. Tilsva
rende hedder det 1727, at der af renten fra kancelliråd
og borgmester i Ålborg, Henrik Grotums, legat skal
forskaffes vokslys til de af borgmester Grubbe givne
to lysekroner og -arme på hver julehøjtid og nytårs
dag til aftensang samt til vedligeholdelse af hans be
gravelse. Henrik Grotums første hustru var enke ef
ter Holbæks borgmester, Lars Christensen, †1708, og
efter hendes død ægtede Ålborg-borgmesteren An
ders Grubbes enke, Sidsel Pop. Anders Grubbe havde
også selv givet et beløb til indkøb af lys til de af ham
ophængte lysekroner.38 Endvidere fremgår det af
mindetavlen over ham, at han havde doneret alter
skranken. Endelig forærede Hans Olsen Sandøe og
Fig. 60b. *(Relikvie)skrin, sml. fig. 60a, set bagfra. -

Back of *casket (reliquary).
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Karen Jensdatters børn, Anders og Anna, 1778 50 rdl.
til lys i den lysekrone, som de tidligere havde be
kostet. 1807 betalte datteren en istandsættelse af kir
keskibet, der var en gave fra hendes fader.
Den megen ringen med klokkerne i forbindelse med
kongelige dødsfald voldte ikke sjældent skade på så
vel klokker som tømmer. I erkendelse heraf synedes
klokkerne, før der 1730 blev ringet for Frederik IV,
hvorefter tømrer Hans Olsen og smed Rasmus Jensen
betaltes for reparationer.38 Alligevel blev det året efter
nødvendigt at udbede sig stiftamtmand Johan Ludvig
von Holsteins og biskop Christen Worms godken
delse af udbedring af den store skade på den store
klokkes tømmerværk.180 I anledning af den kongelige
begravelse blev der holdt prædiken, og til dagen lod
kirken gøre 35 små og et stort vokslys.38
I forbindelse med forberedelserne til en større
istandsættelse solgtes en del materialer o.a. ved of
fentlig auktion 5. nov. 1840. Det drejede sig for in
ventarets vedkommende især om døre og paneler
samt balustre. Og igen efter indvielsen af den nye
kirke bortauktioneredes 28. aug. 1871 altertavle, præ
dikestol med himmel og døbefont. Handlingen blev
bekendtgjort i Berlingske Tidende, Holbæk Amts
Avis og Holbæk Posten samt ved trommeslag i byen.
Stykkerne indbragte henholdsvis 50, 31 og 10 rdl.
mod vurderingens 300, 150 og 30 rdl.; de købtes af
københavnske antikvitetshandlere. Altertavle og font
af Ludvig Brock, prædikestolen og dens himmel af
Christian Stavnsholm, mens S. Henriques underhån
den erhvervede et fontegelænder, to rammer og
nogle figurer for 80 rbdl.181 29. juli samme år havde
biskoppens stedfortræder tilbudt Direktionen for de
antikvariske mindesmærkers Bevaring (Nationalmu
seet) den »ældre« altertavle, prædikestol og font, men
de pågældende genstande fandtes ikke egnede til ind
lemmelse i museet.182 Samtidig henstilledes dog, at
gravminder fra den gamle kirke, ikke fjernedes fra
området.
Foruden ved auktion anføres en del genstande at
være solgt underhånden, og endelig siges nogle at
være »opslidt«.183
Vedrørende inventarets farveholdning fremgår det,
at de fleste af de på en auktion 1840 solgte genstande
var blåmalede, men i forbindelse med istandsættelses
arbejder nævnes også grønt, hvidt og perlefarve, som
brugtes ved reparation på stolene 1848 og til alterfo
den 1862.36 I et overslag fra 1846 til en ikke realiseret
hovedreparation foresloges den tids yndede egetræsfarve påført prædikestolen, stolestaderne og den store
indgangsdør.31
†Alterbord, muret. 1847184 siges der bag altret at
være en mærkelig hvælving forbundet med mu

ren bagved. Den mentes at være brugt til »et
eget øjemed«, der, lidt fantasifuldt, forklaredes

2875

således: »Lige for midtfeltet af alterbladet, hvil
ket felt har i katolicismens tid været til at udtage
og deri at indsætte et andet«. Det formodedes,
at man der havde haft et madonnabillede, som
munkene efter omstændighederne lod græde el
ler ved synlige tegn glæde sig. Det forekom
meddeleren vanskeligt at tænke sig denne hvæl
ving, hvorpå et par mennesker kunne finde
plads, til andet øjemed. I dag virker forklaringen
mindre sandsynlig, og der kan kun gisnes om
brugen og henvises til et arrangement i Raklev
(s. 1386, fig. 13), hvor hensynet til menighedens
offergang er bragt i forslag.
Fra en †helgengrav indsendte provst Smith
1808 en *dæksten af grøn porfyr (serpentino
verde antigo), som havde ligget over fordyb
ningen i alterbordet. Stenen kan ikke identifi
ceres med sikkerhed, og de to stykker, som kan
komme på tale, er kun delvis bevaret, hvorfor
det ikke er muligt at danne sig en forestilling om
gravens størrelse. I Nationalmuseet (inv. nr.
D52-1970 el. D53-1970).
*(Relikvie)skrin (fig. 60). De oprindelige dele
er antagelig fra 1500’rne, mens selve kassen blev
fornyet 1870 med bibeholdelse af enkelte gamle
stykker træ.185 Også lågets hank og låsen på for
siden, der begge er yngre, stammer formentlig
fra dette tidspunkt. Et identisk, velbevaret
skrin, som dateres til 1500’rne, hører til domkir
keskatten i Fritzlar nær Kassel.186
Skrinet er af eg, ligesom de småstykker, der
er bevaret af det oprindelige; det måler ca. 20x12
cm, højde 12 cm. På oversiden er fastgjort et
fåtal små plader af ben, ca. 1,6-1,8 cm i kvadrat;
på samme måde må de lodrette sider have været
udsmykket med plader i skaktavlmønster, som
det ses på parallellen i Tyskland, der er beklædt
med tavl skiftevis af lyst ben og mørkt, næsten
sort horn. Skrinet står på halvkugleformede
fødder af messingblik (en mangler), og tilsva
rende kugler er fæstnet til lågets hjørner (kun to
bevaret). Langs kanterne sidder bånd af messing
med drevet eller indpunslet kuglemønster. Lig
nende bånd med tovstav er fastgjort til låg og
sider, to på hver kortside, tre på låg og bagside.
Den oprindelige hank må antages på midten at
have haft en kugle af messing svarende til hjør
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nernes, som den eksisterende på skrinet i Fritzlar. Tilsvarende er forsidens lås sandsynligvis
fornyet i stil med den originale, men uden indpunslede zigzaglinjer.
Sammen med skrinet fulgte brudstykker af et
eller snarere flere *relikviegemmer dannet af bly
plader omsluttende nogle stykker stof, hvoraf to
var bundet sammen i en knude; desuden var der
nogle borter gennemtrukket med irret metaltråd
og pyntede med et lille stykke forgyldt sølvblik.
1993 er der foretaget en nøjere undersøgelse af
tekstilerne, som viser, at den ene af de to små
sammenknyttede stofpakker rummede knogle
stumper, den anden træsplinter. Derudover fin
des små fragmenter, ca. 2 - 5 cm, af 13 for
skellige stoffer. Alle har kæde og skud af silke,
syv er lærredsvævning (et med stribemønster),
et fløjlsvævning (muligvis en relieffløjl med luv
i to højder), et damaskvævning, to samitumvævning (stoffet har været mønstret, foruden
brunt ses en blå farve) og endelig er et bånd
fragment repsvævning. Det måler ca. 4 mm i
bredden og er kantet med to metaltråde, som nu
er stærkt korroderet. Af et af stykkerne i lær
redsvævning, et meget tyndt, fint stof, findes to
knaplignende fragmenter lavet ved, at der om
kring en lille tut af stoffet er viklet en tråd.
Endelig var der *relikvier angiveligt i form af
to små stykker af et kranium, en tand, to styk
ker af en armknogle, to fingerben og tre stykker
af ribben samt små klumper tang.
Skrinet eller dets placering omtales ikke i de
skriftlige kilder. Hvorvidt relikvierne på et tids
punkt har ligget i det eller i alterbordets helgen
grav, er heller ikke oplyst, ligesom der ingen
billedfremstillinger findes til vejledning for be
stemmelsen af skrinets oprindelige funktion.
Det kan teoretisk været skænket til kirken længe
efter forfærdigelsestidspunktet, og relikvierne
kan være samlet fra flere af de fjernede sidealtre.
Ved kirkens nedbrydning 1869 fandtes skrinet
sammen med de løse genstande »under altret«,
hvorved kan menes både alterbord og altertavle,
og overleveredes 1870 af kirkeinspektionen i
Holbæk til Nationalmuseet (inv. nr. D600).
†Alt er kl æder. 7. sept. 1456 modtog sortebrødreklostret af dronning Dorothea et ikke nær

mere beskrevet alterklæde.14 Velbyrdige Georg
Schultz [fejl for Anders Schult?] og hans »kiereste« skænkede 1705 et nyt klæde af samme stof
som messehaglen, dvs. af rødt sølvmor med
guldblomster i. Samme år omtales foruden et
gammelt af fløjl, et andet gammelt besat med
adskillige figurer. 1711 købtes silke og hager til
at sy i alterklæderne, og 1720 forbedredes alter
klædet med ¾ alen »latton«;25 tilsvarende brugtes
1728 1 alen brunt lærred.38 1790 og igen 1816
nævnes et karmoisinrødt klæde med silkefrynser
givet af en ubekendt person,26 og 1804 et gam
melt rødt fløjlsalterklæde samt et af samme tøj
som messehaglen, dvs. det af Anders Schult
skænkede.511857 burde et nyt klæde anskaffes.130
†Altertavle (fig. 61), fra 1600’rnes anden fjerde
del, dog før 1643 da den stafferedes, jfr. minde
tavle (ndf.).187 Tavlens udseende kendes fra et
noget tåget fotografi taget før den gamle kirkes
nedrivning og fra et par kortfattede omtaler
samt Christian Hansens projekt (fig. 11c). I et
overslag 1840 over malerarbejde ved kirkens på
tænkte istandsættelse nævnes altrets tre histori
ske stykker og fire søjler, der skulle males brune
og lakeres.31 Ved salget 1871 er den beskrevet
således: En stor altertavle fra Christian IV.s tid
bestående af en stor og en mindre tavle med basrelieffer og mange fritstående figurer udskåret i
træ.36 Fotografiet viser en arkitektonisk opbyg
get tavle med portalformet nadverrelief i stor
stykkets midtfelt, som flankeres af ialt fire søjler
med prydbælte, hvori englehoved? I nicherne
mellem søjlerne er anbragt statuetter: til venstre
Troen, til højre Kærlighed; de rektangulære fel
ter over nicherne rummede muligvis våbener,
der kunne tænkes at stå for kirkens patron, dr.
Laurids Mortensen Scavenius, som efter Daniel
Knopfs død 1625 overtog Præbendet Syv ved
Roskilde domkirke.188 I vingerne, som er opløst
i bruskværk, indgår små konsoller, hvorpå står
henholdsvis Moses og Johannes Døberen. Postamentet har glat, rektangulært felt, hvorover
kraftigt bjælkelag og under det midterste par
storsøjler knægte med engle? Til siderne ud
skårne vinger.
Over storsøjlerne synes også at være anbragt
knægte, som bærer den brudte gesims. Top
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Fig. 61. †Altertavle fra 1600’rnes anden fjerdedel, fotograferet inden klosterkirkens nedrivning (s. 2876). Til
venstre ses Peder Pedersens *epitafium (s. 2910) og til højre Anders Andersen Borchs (s. 2904). Ældre fot. i NM.
- †Altar-piece from the second quarter of the 17 th century, photographed prior to the demolition of the old church. To the left,
wall monument for Peder Pedersen and to the right for Anders Andersen Borch.

stykket rummer Gravlæggelsen flankeret af her
mer (den søndre kvinde), og det rektangulære
topfelt muligvis Opstandelsen. Da feltet er op

Danmarks Kirker, Holbæk amt

tegnet på fotografiet, kan det vanskeligt afgøres;
ydermere nævner beskrivelsen kun to relieffer.
På siderne, nærmest fastgjort til gesimsen, ses

194
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Fig. 62. *(Side)altertavlefigur fra o. 1450 (s. 2879). I
NM2. Ældre fot. i NM. - *Figure from c. 1450 altar-

piece for a side altar.

gennembrudte, bruskede vinger, hvorpå spir.
Øverst en figur, som synes at fremstille den Op
standne.
Tavlen er blevet sammenholdt med den i
Undløse; på grundlag af det eksisterende mate
riale kan spørgsmålet om fælles oprindelse dog
næppe afklares.
1871 solgtes tavlen på auktion til antikvitets
handler Ludvig Brock, København.181 Før salget
28. aug. var der gjort forgæves forsøg på at be
vare den, således påpegede arkitekt F. Uldall
15. aug. 1871 overfor Direktionen for de anti

kvariske Mindesmærker, at han »på en Reise
med Dampskibet op ad Limfjorden« tilfældigt
havde erfaret, at man allerede sidst på måneden
ville bortauktionere altertavle, prædikestol og
øvrigt billedskærerarbejde (jfr. oversigten).189
5. marts 1876 skrev pastor Rosenstand fra
Horsens til direktøren for Museet for nordiske
Oldsager, J. J. A. Worsaae om en stor udskåren
altertavle fra 1621, der nogle år tidligere var ned
taget fra en sjællandsk kirke [med samtidig
skrift er tilføjet: Altertavlen i den nedbrudte
kirke i Holbæk]190 og nu ejedes af antikvitets
handler Brock i Store Strandstræde. Pastoren
havde fået tilsendt en tegning af tavlen for mu
ligvis at få den anbragt på alterbordet i Vor Frel
sers kirke til erstatning for et trækors. Den men
tes at ville blive en udmærket pendant til prædi
kestolen.191 Tanken blev imidlertid ikke virke
liggjort, og i 1884 var der igen interesse for at
erhverve tavlen. Sognepræsten ved S. Peders
kirke i Næstved udbad sig Worsaaes »kyndige
Udtalelse om Altertavlens Værd«. Det fremgår,
at antikvitetshandleren i mellemstunder havde
solgt tavlen til grev Moltke-Hvitfeldt i Paris,
som tænkte at anvende den til dekoration i sin
private bolig. Da tavlen imidlertid efter sigende
henstod i de kasser, hvori den var blevet sendt til
Paris, havde kirkeinspektionen overvejet at er
holde den til S. Peders kirke,192 om muligt som
gave fra ejeren, der anførtes at være enten den
daværende gesandt (ovennævnte grev Gebhard
Léon Moltke-Hvitfeldt, †1896) eller en afdød
broders enke. En uge senere svarede Worsaae, at
han meget vel erindrede altertavlen, hvis forbliven i kirken i Holbæk han meget søgte at an
befale, ligesom han forgæves havde stræbt at
standse dens salg ved auktion. Men tavlen kom
heller ikke til Næstved. Tre figurer, som Frederiksborgmuseet o. 1905 modtog som testa
mentarisk gave fra grev Joachim Sigismund
Ditlev Knuth (legationssekretær i Paris 1871—
84), opgives at hidrøre fra altertavlen. En sam
menligning med det ovenfor omtalte fotografi
(fig. 61) synes imidlertid at afkræfte antagelsen.
Mindetavle, 1643. Tavle af brunt marmor, med
fordybet versalindskrift: »Til dete Herrens Husis
Beprydelse hafver hans Tienerinde Else Ras-
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mvsdater s(alig) Søfren Nielsens forige Rad
mand her i Holbech, hans Efterleeversche gifvet
to hvndre Rigsdaler till Altertaflens Stafering. 7.
Avgvsti Anno 1643«. Tavlen hang ved 1700’rnes
midte »næst ved siden af Jakob Willumsens epi
tafium neden i kirken ved fruentimmerstolene«
(dvs. i nordsiden),193 vel som 1847 indmuret i
den første, dvs. vestligste af højkirkens piller,
over for Willumsens epitafium, som da var flyt
tet til nordre sidegang.184 Overflyttet til den ek
sisterende kirke; om placeringen der, se s. 2868.
*(Side) altertavlefigur (fig. 62), o. 1450, forestil
lende Maria. Figuren har formentlig indgået i en
gruppe, der sandsynligvis skildrede Marias him
melkroning,194 jfr. eksempelvis Skellebjerg (s.
1037 med fig. 16). Gudsmoderen, 114 cm høj,
sidder på en bænk, hvoraf ses en lille rest i ven
stre side. Det ægformede hoved er fremstillet
frontalt, let foroverbøjet, med bølget hår, der
falder i lange lokker over skuldrene og næsten
når albuerne. Kun rester af kroneringen er be
varet over den høje pande, ligeledes mangler
begge underarme. Maria er iklædt fodsid kjole
hvorover kappe, der ligger glat om skuldrene
og danner rolige folder over skødet. Langs kap
pens kanter ses to rækker trædyvler, der snarest
må opfattes som afbrudte blomster eller sten,
skåret i træ, jfr. eksempelvis en Birgittafigur i
Törnevalla i Östergötland, Sverige.195 1964
kommet fra privateje til Nationalmuseet (inv.
nr. D12/1964).
†Alterkalk. 7. sept. 1456 modtog kirken en
kalk af dronning Dorothea.14 †Altersølv, skænket
1660. Kalken, der omtales i inventariet 1705 som
en lille forgyldt kalk, der vejede 27 lod,25 ændre
des 1715, disken 1707 og kanden 1711. Alle tre
dele bruges i den eksisterende kirke (s. 2861f.).
Oblatæske (fig. 64), skænket 1655 af Nicodemus Gaupius von der Thann, overført til den
eksisterende kirke (s. 2863).
†Alterkande, skænket 1612, omdannet 1725,
overført til den eksisterende kirke (s. 2863).
†Sygesæt. 180451 nævnes foruden sygesæt nr. 1
(beskrevet s. 2864), en lille sygekalk og disk af
sølv, med flaske og futteral, vægt 25 lod 1 kvint,
givet af købmand Christen Nicolay Lind i Hol
bæk, der døde år 1800.196
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Fig. 63. Alterkande nr. 2 omdannet 1725 af Jens Klitgaard, København, af kande skænket 1612 (s. 2863).
LL fot. 1982. - Wine jug no. 2 made in 1125 by Jens
Klitgaard, Copenhagen, from a jug donated in 1612.

Fig. 64. Oblatæske skænket 1655 af Nicodemus Than
(s. 2863). LL fot. 1982. - Wafer box donated in 1655.
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Alterstager, skænket 1699 af Else Christine Eg
gers, overført til den eksisterende kirke (s.
2864). †Alterstager. Et par gamle messingstager,
der vejede 1 lispd. 15 pd., blev 1761 omgjort til
fem små og en lysesaks.197 Et inventarium 1840
nævner to bliklysestager med lamper,26 hvor
med sandsynligvis tænkes på de ved denne tid
hyppigt forekommende såkaldte blikalterlys,
jfr. f.eks. Søndersted.198
Alterkrucifiks, skænket 1782 af guldsmed Ni
colai Linde, København, overført til den eksi
sterende kirke (s. 2864).
†Røgelsekar? 1723 blev ildfadet repareret.38 Ud
fra oplysningen kan det ikke afgøres, om det var
et røgelsekar, der brugtes til at hente ild i eller et
yngre ildkar anskaffet til formålet, sml. bevaret
ildkar i Alslev (DK. Ribe s. 2022).
†Messehagler. 1705 omtales en ny af rødt sølv
mor »med guldblomster i«, skænket af Anders
Schult [Georg Schultz] og hans kæreste. Des
uden en rød fløjlsmessehagel med guldkniplin
ger om.25 Den første nævnes i inventariet 1804,
men ansås 1822 ikke længere for at være anstæn
dig, hvorfor en ny burde anskaffes, hvilket skete
året efter.199 Fløjlshaglen synes at have eksisteret
endnu 1828. 1834 opføres en ny messehagel af
rødt fløjl med guldtresser,26 og 1836 indtægten
for den til guldtrækker Cohen solgte gamle ha
gel.200
†Alterskranke(r?), fra 1700’rnes første fjerde
del? Alderen på den skranke, der ændredes ved
kirkens istandsættelse 1840 kendes ikke, så lidt
som dens nærmere udformning, blot vides, at
den havde syv knopper, som skulle afdrejes, sli
bes og poleres,31 samt at 17 forgyldte balustre
derfra solgtes ved samme lejlighed. Det kan
være den skranke, Anders Grubbe, borgmester
(1705 til sin død 1725), skænkede ifølge indskrif
ten på hans epitafium (nr. 7). I maj 1841 anskaf
fedes fem »madrasser« og karmoisinrødt klæde
samt frynser og shirting til knæfaldet omkring
altret. Gelænderet om alterfoden samt 15 (nye?)
balustre blev forgyldt og lakeret.36
*Fontekumme, romansk, af rødlig granit, tvm.
71 cm, højde 38 cm. I mange år brugt som
blomsterkumme i en have ved Vintremøller,201
hvis ejer, proprietær Oppermann, overførte den

til Solbjerg kirkegård, hvor den har fundet an
vendelse som kirkegårdsmonument (s.d.). Det
er dog usikkert, om den virkelig har stået i den
gamle klosterkirke.
†Font, skænket 1672 af borgmester Anders
Schult og hustru Elsebeth [Hansdatter] Drejers
ifølge oplysning fra midten af 1700’rne.193 Sand
synligvis er der tale om både fontegitret (jfr.
ndf.) og selve døbefonten, der 1847 omtales som
et »efter den tids smag smukt arbejde«, hvor
med antydes, at det har drejet sig om en font fra
1672 og næppe en ældre.184 Om en mulig repara
tion 1787, se (†)fontegitter. Ifølge et overslag fra
1840 skulle den males, bronzeres og lakeres.31
1871 solgtes fonten, som var af træ, på auktion
til antikvitetshandler Ludvig Brock, Køben
havn, dog således at køberen først efter den nye
kirkes indvielse kunne modtage fonten, der modsat altertavle og prædikestol - skulle bruges
i interimskirken.181 Dåbspladsen var indrettet
over en begravelse i nordre sidegangs østre
hjørne og aflukket fra kirken ved et højt tral
værk, se (†)fontegitter.
Dåbsfad, o. 1550, overført til den eksisterende
kirke (s. 2865).
†Dabsfad. Et inventarium, vistnok fra 1705,
nævner et messingfad, der vejede 12 pd.,25 an
tagelig identisk med det, hvis indskrift 1758
gengives: »Haab og troe paa Herren. Hand
schall aldrig forlade sine. I.R:S.W.-E.N.D.« og
på randen: »Til dette Guds Huuses Ære og Hol
bæk Kirkes Funtes Prydelse haver Jens Rasmus
sen Wiwel Raadmand i Holbec med sin Elske
lige Kiere hustrue Else Niels Datter foræret
dette Funte Fad d. 24 Novembr. 1684 -udi hans
fulde Alders Aar og Dag 39«202 (sml. †muret be
gravelse nr. 5). Inventarierne 1804 og 1840 op
fører uden nærmere beskrivelse et messing
fad,203 som kan være dette eller det eksisterende.
*Dåbskande (fig. 66), o. 1850, fra pottemager
Lars Hansen Lunds værksted i Holbæk.204 Af ler
med brungul glasur både indvendig og udven
dig, 30 cm høj. Omvendt pæreformet korpus
med kort smal hals og fortykket mundingsrand.
Lille hank med fingermærker forneden. Brugt
til at bære varmt vand til fonten ved barnedåb.
1923 skænkedes den af graver og forhenværende
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pottemager Johan Chr. Lund til Holbæk Mu
seum (inv. nr. 1.697).
†Dåbskande. 1705 nævnes en messingkande,
der vejede 3½ pd.25 1768 siges den at være bort
kommet for mange år siden, uden viden om
hvordan det var gået til.26
*Dåbshåndklæde, af hvidt hørlærred. Ved den
ene ende en bred bort, ved den anden en smal;
begge steder trendefletning med frynser. 1946
skænket Holbæk Museum (inv. nr. 8.012).
†Fontehimmel. 1847184 beskrevet som et pyra
midalsk dække hængende i en kæde, der istand
sattes 1852.36 Derovenpå Jesus som døbes af Jo
hannes.
Af et (†)fontegitter foræret 1672 af borgmester
Anders Schult205 er bevaret to *topstykker, der
tjente som epitafium over borgmesteren og hans
familie, idet det rum, gitret indrammede, ikke
blot fungerede som dåbsplads, men også som
begravelsessted for donator (jfr. †gravkapel
nr. 2). Blandt de få eksempler på en beslægtet
kombination af dåbsrum og begravelsessted kan
nævnes Nykøbing kirke på Falster, hvor giver
nes to epitafiemalerier dog fra begyndelsen sy
nes at have været ophængt på væggen.206
Oplysninger i forbindelse med gitrets repara
tioner og salg ved kirkens nedrivning kan give
en vag forestilling om dets udseende. 1787 tog
(snedker) Jens Cordt Lund alle piller (søjler eller
pilastre) og zirater af dåben, dvs. font eller sna
rere gitter;207 dette beskrives 1847 som et højt
tralværk lig det tidligere korgitter, der var fjer
net få år forinden.184 Det har antagelig bestået af
et panel, hvorover enten søjler som eksempelvis
i Helsingør S. Olai kirke og Køge S. Nicolai, el
ler trælister anbragt vinkelret på hinanden som
Gammelkøgegaards pulpitur.208 »Omkring fon
ten« eller som det også siges på gesimsen,25 dvs.
gesimsfrisen, læstes 1758: »Lader de smaa Børn
komme til mig. Mark. 10, 14«.
De to eksisterende *topstykker var anbragt
henholdsvis over døren mod kirken (det med
maleri af Anders Schult, hans kone og fire børn,
fig. 108)209 og på den vestre side, dvs. mod nor
dre sideskib (fig. 109); sidstnævnte rummede
gravskriften, hvori indgik oplysningen om, at
ægteparret havde bekostet fonten. Topstyk
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Fig. 65. Dåbsfad fra o. 1550, af messing (s. 2865). NE
fot. 1993. - Brass baptismal dish c. 1550.

Fig. 66. *Dåbskande fra o. 1850 udført i pottemager
Lars Hansen Lunds værksted, Holbæk (s. 2880). Hol
bæk Museum fot. 1985. - *Baptismal ewer c. 1850,
made by Lars Hansen Lund’s pottery, Holbæk.
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Fig. 67. *Topstykke fra †fontegitter skænket 1672 af borgmester Anders Schult, sml. fig. 68, 108 og 109 (s. 2881).
På den anden side er malet fremstilling af ham, hans hustru og deres børn. I Holbæk Museum. NE fot. 1993. *Top piece from †font screen donated by Mayor Anders Schult in 1672, cf. fig. 68, 108 and 109. On the other side a painting

depicting the mayor, his wife and their children. In Holbæk Museum.

kerne er ca. 80 cm høje og 125 cm brede; de
hviler på en 95 cm bred fodliste og afsluttes for
oven med en 21 cm bred konsol hvori dyvel til
fastgørelse af en figur. Rammeværket er grønt
med gyldne kanter hvorpå lidt hvidt og rødt.
Tavlernes maleri og indskrifter beskrives i for
bindelse med gravkapellet.
Dåbs- og begravelsespladsen var indrettet i
den nordre sidegangs østre hjørne. Efter kirkens
nedrivning solgtes »døbefontegelænderet«, to
rammer og nogle figurer 1872 under hånden til
antikvitetshandler S. Henriques i København.210
1895 lå den ovale tavle (fig. 68) med indskrift
hentydende til dåben og årstallet 1787 på loftet;
året efter var epitafiet (dvs. maleritavlen) over
borgmester Schult anbragt under et pulpitur i
kirken, men 1967 henlå begge topstykker på tår
nets loft. 1971 deponeredes de i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.636 og 18.637).
†Korgitre. 1) Fra 1661, fjernet 1842, og beskre
vet 1847184 som et højt til dels forgyldt tralværk

med to fløjdøre. På gesimsen stod med store
forgyldte bogstaver: »Til dette fattige Guds Hu
ses Ære og Prydelse hafver ærlig og velacte
Mand Niels Nielsen Raadmand og Kirkeværge i
Holbæk med sin kære Hustrue Elsebet Hermandsdatter ladet dette Chor opsætte, andre
Gudfrygtige til en christelig Admindelse anno
1661«. Ind mod koret læstes følgende vers:
»Elskværdig Menighed du takkes skal og lønnis
For Gavens Villighed til Altertavle Chor,
Hvis nye Prydelse af Efterslægten skiønnes
Og vil aarsage vist fornyet Gudsfrygts Spor.
Den 1 Novbr. 1787
T. Smith.«

antagelig til minde om en nystaffering. 1835 og
stadig 1837 trængte søjlerne i gitterværket om
kring koret til at fastsættes,130 hvorefter gitret
1842 blev taget ned og erstattet af et nyt.
2) 1842, »bestående af en balustrade uden
døre«,184 hvorved vel forstås at en åbning gav
adgang til koret.
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Fig. 68. *Topstykke fra †fontegitter, skænket 1672 af borgmester Anders Schult, sml. fig. 67, 108 og 109, med
vers forfattet 1787 til minde om Anne Walleau og Christen Lind (s. 2881). På den anden side er malet gravskrift. I
Holbæk Museum. NE fot. 1993. - *Top piece from †font screen donated by Mayor Anders Schult 1672, cf. fig. 67, 108

and 109, with inscription from 1787. On the other side an epitaph. In Holbæk Museum.

†Lektorium? 1845 siges det for koret værende
pulpitur at være blevet borttaget 1842.45 Samti
dig ligesom også i ældre tid omtales prædikesto
len i nordsiden, hvorfor der næppe kan være tale
om en lektorieprædikestol, men snarest søndre
sidegangs østligste pulpitur.
†Prædikestol, 1651-53. Af præsteindberetningen 1758 fremgår, at stolen havde fem fag med
relieffer forestillende Kristi fødsel, Korsfæstel
sen, Gravlæggelsen, Opstandelsen og Himmel
farten med Kristus og de fire evangelister som
helfigurer eller hermer på hjørnerne.211 I gesim
sen var »udgravet i forgyldte bogstaver«, hvil
ket formentlig skal opfattes som reliefbogstaver:
»Ole Brockenhuus Karine Ulfelt« (O. B. var
lensmand 1651-53).193 1760 limede og fastgjorde
snedker Lund lister og billeder samt reparerede
skamlen på prædikestolen,207 og 1786 testamen
terede Dorothea Margaretha Dithmarn, afgangne kontreadmiral Bendix Lassen Billes ef
terleverske, 40 rdl. til stolens renovering med

maling og forgyldning. Arbejdet udførtes af
Erenst Nicolai Schandorf fra 8. jan. til 10. marts
1787. Endvidere reparerede snedkeren igen li
ster, billeder og stolens dør, som omtales endnu
1843;36 desuden tog han dekorationerne ned og
satte dem atter op. Det fremgår ikke, hvor de 12
drejede trækvaste, han fik betaling for,212 fandt
anvendelse, men himlen forekommer at være
det sandsynligste sted. 1842 leverede Thems
enke en (bog)pult med to messingkroge til at
hægte fast på siderne af prædikestolen.36
1865 nedtog tømrer C. W. Flindt stolen, der
sammen med altertavle, stolestader og epitafier
transporteredes til dampbrænderiet for opbeva
ring der.36 Men 1871 blev prædikestolen og dens
himmel solgt på auktion til grosserer Christian
Stavnsholm, København.181 Før nedtagningen
stod den ved skibets nordvæg, tæt ved fonten.
†Stolestader. Stolenes udseende kendes ikke,
men 1785 redegøres for deres opstilling, som
antagelig i store træk har været uforandret til
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kirkens nedrivning. Det siges, at der fra koret til
tværgangen var otte mandfolkestole og fra
tværgangen »til enden ved de lukkede stole«,
dvs. i vest, 12 stole, alle med fire sæder i hver,
måske undtagen nr. 14, der tilhørte borgmester
embedet frit uden afgift. I den mørke gang, d.e.
søndre sideskib, var seks stole med tre sæder, og
to små »indklædte« stole hver på et sæde.32 1811
opregnedes kun ti stole fra tværgangen til de
lukkede stole, men stadig seks i sideskibet.88
I nordsiden var der fra koret til tværgangen
ved prædikestolen plads til ni fruentimmerstole,
ligesom i mandssiden med fire sæder i hver. Fra
tværgangen til nederste tværgang (der formid
lede adgang til sideskib og våbenhusets dør)
stod otte stole af samme bredde, og på det sidste
stykke hen til den lukkede stol i vest var to stole
også med fire sæder i hver. Fra tværgangen ved
prædikestolen til en muret pille én stol med tre
sæder. Imellem pillerne ud til den lyse gang ved
dåben (i nordre sideskibs østhjørne) var fire
stole og fra disse stole til dåben seks stole, alle
med tre sæder.32 1811 var disse seks stole frie for
de fattige.88

Yderligere siddepladser fandtes i de pulpitur
stole, der var anbragt i de fire arkader i sydsi
den, udhængende og uregelmæssigt, siges det
184631 (se †pulpiturer).
Blandt udgifter til reparationer og småfornyelser kan anføres, at Daniel Snedker i Holbæk
1623 fik betaling for nye fodstykker under 12
stole i nordsiden, og 1645 reparerede Lauers
klejnsmed et par hængsler på en kvindestol.48
En unavngiven snedker leverede 1705 materialer
til ni fruentimmerstole, og 1710 fik han betaling
for fire mandsstole i den store gang samt seks
kvindestole i den lille gang ved fonten. Smeden
satte låse og hængsler på stolene, og mureren
murede under dem. 1714 blev der gjort fem nye
kvindestole og tre mandsstole;25 1719 og igen
1730 foretog Niels snedker reparationer ved sto
lene.34 På grund af det nye orgelværk blev der
1725 »opbygget« nye stole i stedet for de, der
måtte nedbrydes, hvorefter Emanuel Mahler
nummererede alle kirkens stole med oliefarve.38
Rasmus klejnsmed gjorde 1736 noget arbejde
med hængsler, kroge og kramper ved mands-

stolene mod koret, hvor kommunikanterne sad,
og året efter forbedrede snedker Jens Cortsen
rækken af kvindestole fra dåben til den nordre
kirkedør, og også her fulgte Rasmus klejnsmed
efter. Igen 1739 reparerede han 12 låse på stolene
og indrettede dem til hovednøgle; 1765 hed
smeden Hans Krebs.25 Snedker Lund udskiftede
1777 seks bænke (sæder) i fruentimmerstolene,207 og 1832 påtog tømrermester Clausen sig
at forny underlagstræet i de forreste mandfol
kestole.31 I forbindelse med istandsættelsesarbej
derne i 1840’rne blev der 1843 sat låse på 39 sto
ledøre.36
Et inventarium, vistnok fra 1705, nævner 20
»foldestole« til de fattige;25 1768 siges de for
længst at være kasserede, og i stedet var anskaf
fet bænke (jfr. ndf.).26
†Skriftestole. 1714 blev der gjort en skriftestol i
koret og købt grøn rask til gardiner; en skam
mel i stolen blev overtrukket med nyt læder.
1735 fik mag. (kapellan Peder Troelsen) Smiths
skriftestol en ny jerngardinstang,25 og 1758 blev
den repareret af snedker Lund.207
Provstens skriftestol omtales 1731 og 1735 i
sakristiet, hvor begravelsen under den var gan
ske nedfalden.213 1823 var den brøstfældige
skriftestol sat i passende stand, og sådan ind
retning tilføjet, at der i stedet for 12 konfitenter
kunne være 20 til 24 efter omstændighederne.214
1847 beskrevet som en almindelig langstol og
tre perlemalede bænke til konfitenterne184 (sml.
†skriftestol nr. 2 i Egebjerg s. 2311).
†Degnestol, omtalt 1843 da der blev sat en lås
for degn Petersens stol i koret.36
†Bænke. 1740 udførtes otte løse bænkestole i
den brede gang til »rytterne«;25 de blev 1766 re
pareret af snedker Lund.207 1768 omtales ti
bænke til de fattige (sml. †stolestader),26 og 1816
indkøbtes ti bænke til det indkvarterede mand
skab, men da seks var solgt som sønderslagne
ved auktion 19. dec. 1804 havde man nu 14.51
1834 nævnes to malede bænke i koret og otte i
sakristiet. Et inventarium 1840 opregner 20 ma
lede bænke;26 tre år senere var der anskaffet to.
Endelig omtales 1851 tre lange bænke ved den
nordre kirkemur og seks små i den mørke gang,
dvs. søndre sideskib.36
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†Brudestol. 1714 forfærdigedes to brudestole

oppe i koret og året efter fire lyseplader til
dem.25 1769 »forarbejdede« snedker Lund bru
destolen.207
†Herskabsstole og lukkede stole. 1645 blev lens
mandens stol forlænget af Jens snedker.48 1705
købte renteskriver Jacob Sørensen, kaptajn
Urne og amtsforvalter Mads (Nielsen) Lind
hver en plads til en lukket stol; to år senere blev
magister (Johannes) Heerforts stol af ny opbyg
get.25 Hr. Minuth fik 1728 tilladelse til på egen
bekostning at lade gøre en himmel over den
stol, han 1714 havde fæstet i den mørke gang (i
syd), på betingelse af at den ikke tog noget lys
fra kirken.215 1739 siges den tidligere stol, der
bestod af fire stader, til sognepræstens hustru
forlængst at være bortfæstet. I stedet afstod ma
dam Brinch halvdelen af sin lukkede stol mod at
blive fritaget for at svare leje. Herefter betalte
kirken snedker Jens Cortsen for at dele stolen.
1740 reparerede han den stol, ritmesterens frue
sad i; samtidig nævnes også ritmesterens stol.
1746 istandsattes loftet og skillerummet i kap
tajn Barfoeds stol, og igen 1750 måtte den re
pareres.25 Snedker Niels Lund gjorde 1777 bl.a.
to vinduesrammer til borgmesterens stol,207 op
stillet i skibets sydside ifølge en redegørelse
1785.32 1761 var der »overalt« nede i kirken tre
lukkede stole og under tårnet foruden to små
også to store, lukkede stole, som blev borttaget
1842.116 Samme år indrettede snedker C. Clau
sen i Pachs gravkapel en lukket stol bestående af
gulv, en dobbeltdør, en trappe og en balustrade
samt en dør til materialhuset og 26 kvadratalen
brystpanel; et grønt shirtingsgardin forandredes
med henblik på ophængning i stolen.36 Frem
deles skulle en lukket stol i den såkaldte korgang
fjernes for at udvide denne gang.31 1847 omtales
to lukkede stole på pulpituret ved orglet,184 og
1851 samt igen 1856 reparationer på Kornerups
stol ved søndre mur.36
†Kister og †skabe. 1734 blev en kistebænk til
alterlysene beslået. Den stod i sakristiet. 1738
betaltes for to skabslåse, »hvori alterklæderne
gemmes«, og 1751 nævnes en kiste til alterklæ
derne. Bogskabet i koret blev repareret 1764.25
1789 omtales en »kasse« til opbevaring af kir

kens papirer,26 og 1816 bekostedes en stærkt be
slået egekasse.51
†Pengeblokke. Pengeblokkenes udseende ken
des ikke, men det oplyses i hvilket øjemed mid
lerne indsamledes. 1623 fik Niels klejnsmed be
taling for en lås til en af kirkens blokke, hvis
indhold var bestemt for Børnehuset i Køben
havn,216 to andre blokkes var for byens egne fat
tige.217 Ifølge indskriften malet 1709 på en sortmalet †tavle med røde kanter ophængt over på
gældende blok var denne beregnet til latinsko
len. Verset lød:
»Læg i denne Fredags Blok!
Dobbelt maa igien forventes;
Thi en samlet Hielp her hentes
for Latinske Skoleflok.
1709, l Januarie«.

Blokken stod før 1842 (bag?)ved altret.184
1753 siges kirken at have tre blokke; en af dem
havde 1785 plads i vestsiden, ved tværgangen.32
1840 nævnes to blokke med låse til tavlepenge;
tre år senere var den ene ramponeret efter ind
brud.26 Ved auktion 1869 solgtes en blok med lås
til tavlepenge.36
Pengebøsse (fig. 53), fra 1832?, overflyttet til
den eksisterende kirke (s. 2866).
Tre *pengetavler, formentlig anskaffet 184136
til afløsning af tre ubrugelige fra 1758.25 Tav
lernes rektangulære skuffe, der har let udbugende sider, er dækket af plade hvori mønt
sprække kantet af elfenben. Rygskjold med ud
savning foroven og drejet håndtag; i modstå
ende kortside et nøglehul. Siden 1919 i Holbæk
Museum (inv. nr. 43a-c).
†Klingpunge. 1726 skænkede Esther Brinch,
rådmand Eggers enke, tre »tavlepunge med
skafter«. Pungene var af rødt fløjl med guld
frynser.26
*Dørfløj (fig. 69), fra o. 1840. Fløjdør, hvoraf
kun den ene fløj er bevaret. Nuværende mål
185x77 cm, afsavet forneden, hvor et yngre
bræt er fastgjort. Fløjen er udført som en stil
efterligning i nyrenæssance. Forsiden har seks
fyldinger, af hvilke de to øverste er tilpasset dø
rens buede øvre afslutning, rammeværket ud
styret med delvis skråfas og fyldingerne med en

2886

HOLBÆK †KLOSTERKIRKE

form for pålagte riflinger. Opgives at stamme
fra S. Lucius kirke, dvs. den nedrevne kloster
kirke, blev 1947 overført fra et baghus i Øster
stræde 14 til Holbæk Museum (inv. B 1.550).
†Dørfløje. 1708, skænket af Anders Schult og
Elsebeth Hansdatter, hvis navne sås på døren
1847. Indgangsdør til våbenhuset. Samme gi
vere havde skænket en brudeport, der var fjer
net før 1847.184 1787 bekostede sognepræsten,
hr. (Peder Troelsen) Smith en fløjdør med ialt
seks fyldinger og hollandsk dobbelt dirkefri lås
mellem sakristiet og koret; desuden en duelig
fløjdør i karm, med enkelt lås og store hængsler
indvendig på muren mellem to sidepiller fra kir
kegården til sakristiet.88

Fig. 69. *Dørfløj fra o. 1840 (s. 2885). I Holbæk Mu
seum. NE fot. 1993. - *Door-leaf c. 1840.

†Pulpiturer. Indtil 1630’rne var skibet i sydsi
den forneden lukket mod klostrets nordre kor
gang (jfr. s. 2845), mens etagen ovenover denne
benyttedes som pulpiturer, hvor kirkens ur og
orgel havde plads. Efter orglets flytning 1724
indrettedes faget, hvor det havde stået, til en
lukket stol med bibeholdelse af brystningspanelet mod skibet (jfr. †orgel nr. 1). Samtidig byg
gede Peder Pedersen en stol, der 1847184 berøm
mes for »sin lyse og frie stil«, mens den vestfor
betegnedes »mørk og smagløs i alle henseen
der«. Ifølge brandtaksationen 1761 var de fire
lukkede pulpiturstole afdelt til otte familier. Af
overslaget over en ikke realiseret reparation 1846
fremgik, at pulpiturstolene var brøstfældige,
men 1851 blev de repareret og var herefter alde
les sikre og pålidelige.31 På grund af deres iøjne
faldende uheldige udseende bestemtes imidler
tid, at de skulle fjernes, så snart omstændighe
derne tillod det, hvilket skete 1863.29
1) Tidligst omtalt 1624, da uret flyttedes fra
»det gamle pulpitur« i fjerde fag til det nye i
faget østfor. I den forbindelse tilmuredes på det
sted, hvor uret havde stået, og Daniel snedker
satte panel op og stafferede.48
2) Fra 1624, da Andreas drejer drejede pillerne
omkring det nye pulpitur (i tredje fag, jfr. nr. 1),
og Jørgen murermester betaltes for en dør ind til
sejerværket, hvor det nu stod.48
3-4) 1657 eller tidligere, jfr. indskrift på pane
let foran †orgel nr. 1.
†Orgler. 1) Anskaffet mellem 1627 og 1645,218
muligvis det instrument der 1720-21 repareredes
af organisten.25 På pulpitur i syd,184 over for
prædikestolen, antagelig i tredje fag.219 Orglet
eller orgelpulpituret bar to indskrifter: »Non
vox, sed vota, non musica cordula sed cor, non
clamans, sed amans psallit in aure Dei 1657«
(Ikke stemme, men bønner, ikke musiske småhjerter, men hjertet, ikke råbende, men elskende
synger det salmer i Guds øre) og: »Ephes. 5,
19«. 1847 fandtes disse indskrifter stadig på et
herskabspulpitur, der var dannet »af det gamle
orgels ydre beklædning«. Den lukkede stol pry
dedes herudover af fire adelsvåbener og navnene
Stygge (sandsynligvis fejl for Tyge) Kruse og
Karen Sehested, Jørgen Seefeld og Barbara
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Det færdige orgel fik en noget ændret klanglig
opbygning, formentlig identisk med den dispo
sition, det havde 1759, da organist E. Johansen
kom til Holbæk:88
Manual

Fig. 70. Del af *orgelpibe fra †orgel leveret 1726 af
Lambert Daniel Kastens, København (s. 2887). I Hol
bæk Museum. Holbæk Museum fot. 1986. - Part of
*organ pipe from †organ delivered 1726 by Lambert Daniel
Kastens. In Holbæk Museum.

Friis;184 Tyge Kruse, †1629, var gift med Karen
Sehested, der 1641 ægtede lensmanden på Hol
bæk slot, Jørgen Seefeld (Enevoldsen), hvis før
ste hustru var Barbara Friis. Piber fra orglet gen
anvendtes 1726 i et nyt på vestpulpituret.
2) 1726,38 med 26 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af Lambert Daniel Kastens, Kø
benhavn, med genanvendelse af piber fra det
tidligere orgel.220 Instrumentet var en testamen
tarisk gave fra købmand Peder Pedersen, Hol
bæk.178 Ifølge det approberede overslag skulle
orglet bygges med 25 stemmer og følgende dis
position:38
Hoved- Verket

Principal 8 Foed
Qvinte Dena 16 Foed
Gedacht 8 Foed
Spids=Fløyte 4 Foed
Nassat 3 Foed
Gemshorn 2 Foed
Rausch Qvint 2 Fach
Octav 4 Foed
Mixtur 4. 5. 6 Fach
Cymbel 3 Fach
Tromet 8 Foed

Bryst Verket

Fløyte=Dous 8 Foed
Bloch=Fløyte 4 Foed
Principal 2 Foed
Sesqvialtera 2 Fach
Scharff 3 Fach
Krumhorn 8 Foed
Pedalen

Principal 8 Foed
Undersats 16 Foed
Octaw 4 Foed
NachtHorn 2 Foed
Mixtur 6 Fach
Posaune 16 Foed
Tromet 8 Foed
Schalmey 4 Foed
Manualomfang: C, D, E - c'" (47 toner); pedalom
fang: C, D, E - d' (25 toner). Tremulant. »Cymbal
=Stierne med Klokker«. Tre spærreventiler.

Brystværk

Gedact 8 Fus
Qvintadena 16 Fus
Principal 8 Fus
Fleute 4 Fus
Gedact 8 Fus
Octav 2 Fus
Gemshorn 2 Fus
Fleute 4 Fus
Sexqvealter 2 Fach
Octav 4 Fus
Scharf 3 Fach
Spilf. eller Raus=Feife
3 Fag
Schalmey
Tertiana 2 Fach
Zimbel 3 Fach
Mixtur 4, 5 á 6 Fag
Trompet 8 Fus
Vox homana eller Kromhorn
Pedal

Unterfag eller Sub=Bass 16 Fus
Principal 8 Fus
Octav 4 Fus
Nachthorn 2 Fus
Mixtur 6 Fag
Bassaun 16 Fus
Dolcian 8 Fus
Trompet 4 Fus

Hovedværkets »Vox homana eller Kromhorn«
var en Vox humana 8', lydbægeret fra *piben C
(fig. 70) er bevaret i Holbæk Museum (inv. nr.
27.177). Stemmen var tilkommet udover kon
trakten og ifølge indskrift på det omtalte lyd
bæger skænket af Børge Aastesen, en søstersøn
til orglets donator.221 Brystværkets Schalmey
havde 8 fods længde.222 Ifølge kontrakten skulle
vindforsyningen besørges af fire bælge (længde:
8 fod, bredde: 3 fod 8"), og klaviaturet belægges
med træ på undertangenterne og elfenben på
overtangenterne. Prospektpiberne skulle udfø
res af tin, og de indvendige piber af en legering
med forholdet 1000 pd. bly til 300 pd. tin. Pi
berne skulle placeres på fire vindlader: én for
hovedværket, én for brystværket og to for pe
dalværket.
Den første større reparation fandt sted
1745-46 og synes især at have omfattet pibevær
ket, der var i særdeles ringe stand.223 1781 re
pareredes orglet påny, denne gang af Daniel
Wroblewsky, København.224 1815 foretog Johan
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Georg Rapp, København, en reparation af
bælge og piber.225 Disse arbejder var dog ikke
tilstrækkelige, og 1822 kunne organist Lund op
regne en række alvorlige mangler ved instru
mentet, først og fremmest ved pibeværket. Dis
positionen havde på dette tidspunkt kun under
gået mindre forandringer siden 1759:
Manual

Principal 8 Fod
Octav 4 Fod
Gedact 8 Fod
Quintadena 16 Fod
Spits Flöte 4 F:
Nachthorn 3 F:
Terziana 2 Fach
Zimbel 3 Fach
Mixtura a 6 Fach
Trompet 8 Fod
Woxhumana 8 Fod

Bryst Wærket

Flöite minor 4 Fod
Octav 2 Fod
Gedact 8 Fod
Gemshorn 2 Fod
Sexquialter
Scharff 3 Fach
Schalmey 8 Fod
Pedal

Principal 8 Fod
Subbas 16 Fod
Octav 4 Fod
Wald Flöte 2 Fod
Mixtura à 6 Fach
Posaune 16 Fod
Trompet 8 Fod
Trompet 4 Fod

Imidlertid var der fortsat problemer med Ka
stens’ orgelværk, og 1822 udarbejdede kantor
Joh. E. Hartmann, Roskilde, organist N. C.
Lund, Holbæk, og orgelbygger J. C. Gronenberg, København, endnu en oversigt over
manglerne og en plan for deres udbedring.31
Det var antagelig dele af denne plan, der lå til
grund for Marcussen & Reuter-medarbejderen
Peter Albrechtsens reparation af orglet 1833.226
1858 foretog Peter Albrechtsen endnu en repara
tion.227 1865, forud for kirkens nedbrydning,
nedtog orgelbygger Daniel Köhne, København,
orglet med henblik på genopsættelse i den ny
kirke. Imidlertid besluttede man sig i stedet for
til at bygge et nyt orgel med genanvendelse af
piber fra det gamle. På vestpulpituret.228
†Orgelfacade. Der findes ingen afbildning af
Lambert Daniel Kastens’ orgel, som stod i kir
ken 1726-1865. Den omstændighed, at det havde
to pedalvindlader, tyder imidlertid på, at faca
den har haft to pedaltårne, og det er tænkeligt,
at opbygningen har svaret til det 25 stemmers

orgel, Kastens byggede 1728 til Københavns
slotskapel (facaden nu i Reformert kirke, Kø
benhavn, jfr. DK. Kbh. By, bd. 5, s. 91-92).
Facadestemmerne var hovedværkets Principal 8
Fus (fra piben F) og pedalets Principal 8 Fus.
Brystværket har skullet kunne åbnes fortil af
hensyn til adgangen til Schalmey 8 Fod, der
krævede hyppig stemning, og har antagelig haft
hængslede døre med attrappiber.229
I henhold til orgelbyggerens overslag 1725
skulle facaden bygges af egetræ, med billedskæ
rerarbejder af fyr. Den prydedes foroven af Fre
derik IV.s initialer og, på begge sider heraf, af
Peder Pedersens.230 Cymbelstjernen har antage
lig haft en eller to facadestjerner, der roterede,
når klokkespillet var i gang.
1823, til jubelfesten for Holbæk købstads
store velgører, købmand Peder Pedersen, blev
facaden malet i flere farver, og »bjælken, der
bærer det hele orgel« udstyret med indskriften:
»In honorem b(eati) Petri Petersenii ejusqve Do
nationis Jubilaeum 1823 pie celebrandum, hoc
organon eleganti Colorum varietate obducendum cierarunt Ecclesiæ Inspectores« (Til ære for
den salige Peder Pedersen og for fromt at fejre
hans gaves jubilæum 1823 opfordrede kirkens
værger til at beklæde dette orgel med en elegant
farveveksel).184
†Salmenummertavler. 1850 anstrøg C. Clausen
seks tavler med sort oliefarve og hvid påskrift
samt to tavler, den ene med hvid påskrift på to
sider, desuden 850 nummerbrikker og seks kas
ser dertil. 1851 forfærdigede snedker I. Jørgen
sen to nye tavler og 550 nye brikker til alle tav
lerne samt seks kasser med ti rum i hver til brik
kerne. 1853 maledes 32 nummerbrikker.36
*Præsterækketavle (fig. 71), fra 1700’rnes slut
ning, af eg, ca. 125x152 cm, bestående af fem
vandrette brædder holdt sammen på bagsiden af
to skråtstillede revler. Vandret underkant med
profilliste, tungede sider og større buetunge for
oven kantet af smal rundstav. Tavlen deles på
midten af en lodret liste. Blåmalet med brune
kanter og gul, brunkontureret skriveskrift, som
til venstre anfører sognepræsternes navne og
dødsår og til højre kapellanernes. Suppleringerne skyldes J. H. Larsen.
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»Ecclesiæ Pastores«:
1 Janus Martini 1549 (nævnes som den i hvis tid sog
nekaldet blev tillagt Merløse kongetiende)
2 Dom(inus) Laurits Madsen obiit (død) 1613
3 Esbiørn Lauritsen †1633 (sml. gravsten nr. 2)
4 Mag Søren May †1679 (sml. †gravsten nr. 12)
5 Mag Jacob Baden †1695,231 kaldet 1679, blev kort
efter provst i Merløse herred
6 Prepositis (provst) Mag(ister) Johan(n)es Herfordt
†1738
7 Prepositis (provst) Doct(or) Andreas Bredenberg
(kaldet 1738, senere provst i Merløse hrd.) †1753
8 Mag(ister) Peter Smith (fra 1732 kapellan, derpå
sognepræst) †1784232
9 Prepositis (provst) Truels Smith -1823 (*27. jan.
1744, sognepræst 1770 i Mern, i Holbæk 1784,
provst i Merløse hrd. 1802, resignerede provsteembedet 1810, jubellærer 1819, resignerede kaldet
1821, †6. dec. 1824, gift 1.° med Anne Agnete
Plum, †1805, 2.° med Apollonia Tønnesen født
Lollrup?, †ll. dec. 1832). Sml. gravsten nr. 3
10 Doct(or) Janus Henricus Larsen (tiltrådte 1821)
†1849
11 I. S. Hvistendahl Galskiøt R(idder) af D(annebrog)
†1875
12 Anders Herskind R(idder) af D(annebrog)
»Holbecensis Sacellani«:
1 D(ominus) Hans Pedersen obidt! (død) 1611
2 Laurits Knudsen 1624
3 Laurits Iversen 1629
4 Mag(ister) Søren Mai 1633
5 Laurits Jespersen 1662
6 Michael Faaborg 1665
7 Niels Solrød 1698
8 Peder Asfarin 1709
9 Johan Ruhe 1725
10 Jørgen Mörk 1732
11 Mag(ister) Peter Smith 1753 (siden 1732 kapellan i
21 år, derpå sognepræst, resignerede 1784)
12 Hans Lund 1763
13 Augustinus Floer 1787
14 Hans Lyngbye 1822 (*24. juni 1749 på Hørbygård,
11 år lærer i Frederiksborg latinskole, †1822, 73 år
gammel ligger begravet mellem korets sydligste
apsispille og sakristiet. Med ham ophørte det resi
derende kapellani). Ifølge Wiberg blev kapellaniet
nedlagt efter reskript 26. juli 1803.

Det første og de fire sidste præstenavne samt det
sidste kapellannavn er tilføjelser. J. H. Larsen
skriver i sine kommentarer til tavlens navne, at
Jens Mortensen »forhen ej nævntes på tavlen«;
det kan næppe afgøres, om oplysningen skyldes
konkret viden eller er en slutning, fordi navnet
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Fig. 71. *Præsterækketavle fra 1700’rnes slutning (s.
2889). I Holbæk Museum. N. J. Termansen fot. 1967.
- *Board from the end of the 18th century listing the incum
bents.

er tilføjet senere. Under den nuværende maling
spores ældre indskrift ligeledes med fraktur,
vistnok mindre bogstaver og linieafstand, hvor
ved der har været plads til mere uddybende om
taler. 1847 omtalt som forhen værende i sakri
stiet.184
Seks lysekroner, en skænket 1661 af rådmand
Christen Thomsen, en 1713 og to 1725 af borg
mester Anders Grubbe og Sidsel Pop, en 1716 af
Lena Nelsdatter og Anders Christensen Brinch
samt en skænket 1777 til minde om Hans Olsen
Sandøe og Karen Jensdatter, er overflyttet til
den eksisterende kirke (s. 2868). Om deres pla
cering i kirken vides, at de to skænket 1725 hang
henholdsvis i den lille gang ved fonten og i
borgmester Grubbes †gravkapel,26 hvilket er i
overensstemmelse med oplysningen fra 1847, at
fire hang under højkirkens hvælvinger.184 Ved
rørende anskaffelse af lys til kronerne, se over
sigt s. 2874.
1852 forfærdigede C. Lauritzen 30 bøgetræskugler, der var hule indvendig, til ophængningsstængerne, hvorefter de blev forgyldt med
ægte guld.36
†Lysearme. Af en lysearm skænket 1710 ken
des kun * vægpladen med graveret versalindskrift
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Fig. 72. Lysekrone nr. 5 skænket 1725 af borgmester
Anders Grubbe og Sidsel Pop, sammenstykket af
dele fra forskellig tid (s. 2869). LL fot. 1982. - Chan

delier no. 5 donated in 1725 by Mayor Anders Grubbe and
Sidsel Pop, incorporating parts from different times.

i to linjer langs kanten: »B(orgmester) Anders
Grvbbe, Sidsel Pop anno 1710«. Det kan ikke
afgøres, om pladen stammer fra den enkelte el
ler den dobbelte lysearm, som borgmesteren
ifølge inventariet 171925 havde skænket, og som
nævnes endnu 1804.51 1909 anbragt oven på
spindelen i den nye kirkes tårntrappe, 1936
skænket til Holbæk Museum (inv. nr. B 888).
1719 og endnu 1804 nævnes en lysearm skæn
ket af rådmand Jacob Jensen233 (udnævnt 1708,
†1732). Til lysearmen på prædikestolen anskaffedes 1751 en »styver«.25 I et overslag fra 1840
over malerarbejde nævnes syv lysearme.31
Kirkeskib, fra 1750, hang 1847 i nordre side
skib.184 Overflyttet til den eksisterende kirke.
(†)Ligbårer. Af den ligbåre, som borgmester
Lars Christensen (†1708) havde skænket ifølge
tilføjelse i inventarium o. 1705,25 er muligvis be
varet to figurer fra *bærestængerne? (fig. 73). De
res anvendelse er højst usikker, men såvel da
teringen til o. 1700 som udseendet antyder, at de
har været brugt på en ligbåre eller ligvogn. I

Nordiska Museet, Stokholm. Båren er muligvis
en af de fem, der blev solgt på auktion 1822.26
†Ligbàrer. 1623 fik Jens Poulsen betaling for en
ligbør til salig fru Karen Skinkels lig.48 1768 an
føres, at der i materialhuset foruden ligbåren
foræret af borgmester Lars Christensen (jfr.
ovf.) fandtes yderligere fem andre gamle, små
og store. Ifølge en senere tilføjelse solgtes de ved
auktion 1822.26 1752 betaltes Niels Lund for en
ny,25 1758 reparerede han den næststørste samt
den mindre ligbåre, og 1764 gjorde han en stor
ligbåre.207 1841 indstilledes det, at kirken frafaldt
sin ret til det gamle skur ved rådstuen, hvor der
stod to store gamle ligbårer, som tidligere be
nyttedes af liglavet, der dog nu bar kisterne i
disses hanke.51
†Tärnur. Et tårnur nævnes tidligst 1536, da
Christian III overlod sortebrødrenes kirke til
borgerne i Holbæk mod blandt andet at vedlige
holde urværket.234 Det vides ikke, om det er
samme ur, der 1624 med Truels snedkers hjælp
flyttedes fra »det gamle pulpitur« i fjerde fag, til
et nyt, tilsyneladende i faget umiddelbart øst
for, hvor Rasmus tømmermand lagde bjælker
under uret. Samtidig rensedes og »færdiggjor
des« værket af Henrik sejermester. Ved flytnin
gen bidrog i øvrigt Rasmus tømmermand og
Daniel snedker, som bl.a. fæstnede hammeren,
der slog på klokken i tagrytterens spir; uret
havde kun timeslagværk.48 1636 var sejerværket
meget slidt.32 1709-10 blev urværket flyttet fra
pulpituret op i tårnet, og urmager Johan Hendrich Heischman foretog en stor reparation, bl.a.
omfattende ændring af gangen, idet spindelen
med foliot fjernedes til fordel for hagegang med
pendul med blylinse. Tømreren udførte »en ki
ste, som værkets lodder skulle gå i«.25 Endvi
dere blev der opsat fire urskiver på tårnet.235
1725 blev uret tilset og repareret af urmager
Agatius Lohmand og mester Lars Ryssen (Reyersen).38 1731 flyttedes slaghammeren fra den
store klokke til 12-klokken (fra 1450). 1733 blev
urværket skilt ad, renset og repareret, og en ny
fjeder til pendulet indsat; allerede næste år ansås
det for at være næsten ubrugeligt, men reparere
des dog af Lars Reyersen, og »opvartedes« i to
år af Caspar Billenberg. 1737 forlangte biskop
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Fig. 73. *Bærestænger?
muligvis fra †ligbåre
udført o. 1700 (s. 2890).
I Nordiska Museet,
Stockholm. Verner
Thomsen fot. 1992. *Carrying poles (?) pos
sibly from †bier made c.
1100. In Nordiska Mu
seet, Stockholm.

Worm, at der skulle opsættes et nyt urværk, det
eksisterende (s. 2871). Da træværket under det
tidligere ur var helt brøstfældigt, blev det nye
værk 1737, stående på en træstol, omgivet af et
urhus (»foderal«), anbragt andetsteds i tårnet.
Der opsattes trækasser omkring akslerne ud til
viserne, mens det gamle lodhus fjernedes. Der
var nu »dobbelt umage med at opvarte og op
trække, både med kvarterer og fuld slagværk«.25
Også urskiverne istandsattes, hvorefter de maledes af Johan Torch.236 1847 fornyedes de med
»sandeltræ« og »æbletræ«(?).25
Klokker. 1-2) Fra o. 1450 og 1611 må indtil
tårnets opførelse have hængt i tagrytteren, og på
skift have fungeret som slagklokke for urvær
ket. Overflyttet til den eksisterende kirke
(s. 2872).
†3) 1637, støbt af Felix Fuchs,238 til det nyop
førte tårn; den såkaldte 10-klokke, med indskrift
på tysk: »Gos mich Felix Fuchs anno 1637«. 1709
betaltes smeden for at nedtage den og beslå den
med nyt jern;25 den nævnes igen 1725 sammen
med 12-klokken,32 blev nedtaget 1786 og solgt
på auktion til en knapmager, der forvandlede
den til knapper.184
*4) 1725 støbt af Holtzmann, skænket af Pe
der Pedersen til ophængning i det nye, af ham
bekostede spir på tårnet88 (sml. s. 2873).

Ved Frederik IV.s død reparerede Hans Olsøn
tømmermand klokkeværket og klokkerne med
tømmer, og Rasmus Jensen smed fik betaling
for jernet til klokkerne.38 1731 flyttedes klokke
hammeren fra den store klokke til 12-klokken;
1735 blev hullet på hvælvingen over orgelvær
ket forandret, og der betaltes for en stor tud til
rebet, som gik fra 12-klokken. På grund af
gangværkets brøstfældighed måtte den største
klokke nedtages 1741, senere på året og igen
1743 samt 1747 repræsenteredes 12-klokkens
gangværk.25
†5) Alder? Tingklokken, ejedes egentlig ikke
af kirken.239 Den brugtes til at sammenkalde
borgerne med, når nye forordninger skulle be
kendtgøres på tinge, beskrives 1847 som »for
falden«. I den forbindelse fremgik at den hang i
et af lydhullerne i tårnets vestside,240 og kun
brugtes i klemtetilfælde og når lig begravedes,
hvorover ringedes og hvorfor til magistraten
betaltes 2 dl. 4 sk. Den havde en grim, gennem
trængende lyd, så at man måtte holde sig for
ørerne. Da klokken ikke tilhørte kirken og hang
på et for tårnet skadeligt og ved ringningen far
ligt sted, anbefalede inspektionen, at den flytte
des til den ledige plads i klokkestolen,31 men
1849 var den taget ned.130
†Klokkestol, til to klokker (sml. fig. 32-33).
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Fig. 74. Hængestykke på *epitafium nr. 2, sml. fig. 90 (s. 2908). NE fot. 1994. - Detail of *wall monument no. 2,

cf. fig. 90.
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Oversigt. I modsætning til inventaret behandles grav
minderne samlet, da de allerfleste er udført før den
eksisterende kirkes opførelse. Ved lov af 22. febr.
1805 blev det forbudt at foretage begravelse inde i
kirkerne, hvorefter der selvsagt ikke længere anbrag
tes gravsten i gulvet.241 Enkelte mindetavler blev sta
dig ophængt på væggene, eksempelvis nr. 7 og 8 i
tårnrummet, men i øvrigt rykkede mindesmærkerne
ud på kirkegården. En hel del af de epitafier, der hang
på væggene i klosterkirken før dens nedbrydning,
hænger nu i den eksisterende kirke, jfr. en meddelelse
20. jan. 1866 gående ud på, at ligsten og epitafier var
fjernet, og at de, såfremt kirken skulle ombygges,

ville blive flyttet til den nye kirke. At der imidlertid
har været en vis ulyst til at genanbringe dem antydes i
J. J. A. Worsaaes242 opfordring til, »såfremt der ikke
var plads til de gamle malerier og ornamentstykker«,
da at anbringe dem på rådhuset eller et andet sted i
byen fremfor at sælge dem på auktion, som det skete
med inventaret (sml. s. 2875). Det havde vakt megen
omtale i byen, da inspektionen afhændede altertavlen
mm.; nogle ville endog have gjort sagen til genstand
for en offentlig klage i bladene, hvilket dog blev for
hindret.
Alle epitafierne kom imidlertid ikke straks op i kir
ken, men flyttedes fra deres midlertidige opbeva
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ringssted i et pakhus til kirkeloftet, hvorfra de senere
lidt efter lidt hentedes ned. Kun de fire bedst beva
rede malerier fik med det samme plads i kirkerum
met. Ikke førend i 1890’erne lykkedes det at komme i
gang med istandsættelsen af de tilbageblevne, nu ret
defekte snitværksrammer, hvoraf de fleste efter yder
ligere en halv snes år anbragtes ved det tilhørende
epitafium eller for sig selv.
Etatsråd Worsaae havde foreslået, at tavlerne for
borgmester Christensen (epitafium nr. 3) og Anders
Schult (se gravkapel) blev ophængt i kirken, epitafiet
over Karen Sørensdatter (nr. 2), enten i kirken eller
kapellet, og Jakob Willumsens mindetavle (nr. 1) i
kapellet. Endelig kunne tre epitafier: over Peder Jen
sen (nr. 4), Jochum Schougaard (*nr. 2) og et ulæ
seligt lægges på loftet.31 De til epitafierammerne hø
rende indskriftfelter var også lagt derop, hvorfor Di
rektionen for de antikvariske Mindesmærkers Beva
ring henstillede til kirkeinspektionen, at disse felter,
såvidt pladsen tillod det, og de i øvrigt forefandtes,
som rådmand Peder Jensens og borgmester Christen
sens, måtte blive ophængt i kirken, eller, at portrætmalerierne i al fald, mens de endnu kendtes, forsyne
des med påskrifter om navne, stillinger, fødsels- og
dødsår, hvilket imidlertid ikke helt lykkedes jfr. epi
tafium nr. 6, der mangler indskrifttavle.
En stor del af de træskårne epitafierammer kan til
skrives Lorentz Jørgensens værksted, som havde til
huse på Algade i Holbæk.163 I flere tilfælde er de til
hørende malerier henført til Heinrich Dittmers;243 der
er imidlertid ikke tale om signerede arbejder men til
skrivninger, som næppe alle holder.
Gravstenene er i højere grad forsvundet; enten
solgtes de til verdsligt formål eller til genbrug i kirke
lig sammenhæng. Det kan nævnes, at Niels Jacobsen
Møller 1770 købte en sten, der var hjemfalden til kir
ken, og 1814 opføres indtægten af gravsten solgt på
auktion,26 men da garvermester Flack 1840 ønskede at
købe to gravsten, den ene i koret, den anden i sa
kristiet, turde kirkeinspektionen ikke indlade sig på
handlen med den begrundelse, at de i koret værende
sten enten tilhørte familier, der havde rettighed til at
lade dem ligge urørt, f.eks. Peder Pedersen og tid
ligere borgmester, kammerråd Lund (†gravsten nr. 18
og 20), eller også var de »hjemfaldne historien« og
hørte til de af Abildgaard på kongelig befaling ud
førte tegninger i Det antikvariske Museum, dvs. Na
tionalmuseet (sml. fig. 96b-99b). En i sakristiet til
hørte den adelige familie Tymand (Tidemand), og
den sønderbrudte var over magister May, velkendt
bl.a. på grund af familieskabet med rigskansleren,
grev Griffenfeld. Den hvidgrå, store sten i koret (*nr.
1) opgives at være fra 1474 over en Parsberg, der var
lensmand på Holbæk slot, hvorfor kirkeinspektøren
ikke kunne samtykke i noget salg af disse sten og
allermindst til profant brug.244

Danmarks Kirker, Holbæk amt
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Hvad angår gravstenenes skæbne ved kirkens ned
rivning må en del tænkes at være gået til, andre blev
solgt på auktion 1872.166 Seks gamle sten indmuredes
i ligkapellets vægge (klostrets sydfløj).245 Da Holbæk
Museum 1919 flyttede til den nuværende adresse i
Klosterstræde overførtes fire sten (*nr. 1-4) hertil,
mens to (nr. 1-2) forblev i rummet.
I arkivalierne vedrørende klosterkirken var sunkne
eller sammenfaldne grave et tilbagevendende pro
blem, eksempelvis »ophøjede« Jørgen murmester
1624 de grave foran den store kirkedør, som var
sunkne,48 og af samme årsag måtte Daniel murmester
1739 tage en del gravsten op i den store gangs gulv og
lægge dem lige igen. Under en af stenene var ege
træet forrådnet, hvorfor en egestolpe blev indlagt. Da
begravelsen tilhørte kirken, måtte denne afholde ud
giften. Også sakristiets begravelser blev repareret,
f.eks. 1741 og 1742, og det følgende år anskaffedes en
kiste til de ben, som blev fundet i graven; igen 1744
var gulvet ganske sunket, og 1752 istandsattes præ
sternes begravelse, hvor bl.a. doktor (Andreas) Bredenberg blev nedsat.25
1724 blev de dødes ben, som fandtes i benhuset
(sml. s. 2819), nedkastet i en grav på kirkegården,38
og i forbindelse med kirkens nedrivning leveredes
1869 en ligkiste til ben fra begravelser under kirkens
gulv.36
1847 »ophidsedes« tre gravsten, som var faldet ned
i kælderen under hovedindgangen.36 Samme år skrev
pastor Larsen,184 at der i gulvet var en del murede og
tørre begravelser, som ikke mere benyttedes, og
nogle af dem var efterhånden fyldt med jord. I for
bindelse med arkæologiske undersøgelser 1954 og
istandsættelsesarbejder 1972 stødte man på rester af
murede grave i vestenden af den nedrevne kirke.
Der gives flere eksempler på, at lig henstilledes
midlertidigt i kirken, således nedsattes renteskriver
Jacob Sørensens lig 3. sept. 1708 i en fremmed muret
begravelse, men blev atter taget op og anbragt i ko
ret, hvor det stod i ni måneder, og derefter førtes til
København. 1741 indsattes Tyge Langes kærestes lig i
kirken, indtil det kom til Soderup kirke.25 Skikken
holdt sig ind i det følgende århundrede, da Hellegaards gravkapel indrettedes til en liggehal, hvor lig
kunne hensættes i tre måneder mod en ringe betaling
til kirken.184 Modsat skete det også, at lig bragtes an
detsteds fra til Holbæk. Eksempelvis fik rådmand i
Holbæk, Johan Eggers, 1679 tilladelse til at flytte for
ældrenes lig fra Flinterup kirke til Holbæk, og 1680
hustruen, Maren Sørensdatters ... så længe han vil;
det fremgår endvidere, at hendes kiste måtte udstyres
med messingbeslag.246
Begravelsesskik. 1738 betaltes murmesteren for at
hugge hul på muren i (rektor ved latinskolen) magi
ster (Laurits Steensen) Linds værelse, for at udtage
hans lig og for at tilmure.247
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Fig. 75. Epitafium nr. 1, sml. fig. 76. Fotomontage fra restaureringen. Storstykket med maleri af den kors
fæstede, hvorunder borgmesteren og den ene af hans hustruer knæler (s. 2894). Ole Dufour fot. 1979. - Wall
monument no. 1, cf. fig. 16. Photo montage from its restoration. The painting of Christ Crucified on the central panel, with
the mayor and one wife kneeling beneath it.

EPITAFIER OG MINDETAVLER
1) Med malet årstal 1594 (fig. 75-76), over borg
mester Jakob Willumsen, †1592, hans to hu
struer og ialt 19 børn, tænkeligt bekostet af en-

ken og sønnen Baltzer, hvis bomærker findes
under søjlerne.248 Epitafiet, der måler 266x236
cm, er udformet med henblik på anbringelse i en
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Fig. 76. Epitafium nr. 1 med malet årstal 1594, over borgmester Jakob Willumsen, †1592, hans to hustruer og ialt
19 børn, som er afbildet i storstykkets maleri under den korsfæstede Kristus, sml. fig. 75 (s. 2894). Ole Dufour
fot. 1979. - Wall monument no. 1 with painted date 1594 commemorating Mayor Jakob Willumsen, †1592, his two wives,

and 19 children in all, depicted in the painting on the central panel below Christ on the Cross, cf. fig. 75.

arkadeåbning mellem midt- og sideskib, hvor
for det højst usædvanligt har snitværk, maleri
og indskrift på begge sider.249 På den ene om
tales og afbildes forældrene, dog kun en af hu

struerne, på den anden ses alle borgmesterens
børn. Begge siders gravskrift begynder med or
dene: »For denne tavle ligger begravet«, som
kunne antyde, at familien havde to begravelser;
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der kendes dog kun én gravsten over borgme
steren med hans første hustru (†nr. 2). Den lå
1847 i skibets midtgang. Forholdet gør det sand
synligt, at den side af epitafiet, der nu er skjult
mod væggen, oprindelig har vendt ud mod kir
kens midtskib.
De to sider er ens opbygget med kvadratisk
storstykke flankeret af fritstående søjler foran
smalfelt, og vinger med reliefskåret beslagværk.
Ensdannet forkrøppet postament og gesims.
For topstykkets vedkommende er søjlerne er
stattet af kannelerede pilastre; øverst sidder tre
kantgavl. Søjler, pilastre og en del lister mangler
på den nuværende bagside (fig. 75). Nogle lister
mm. blev fornyet ved istandsættelse 1910.250
Stafferingen bygger på den oprindelige, og
består af gyldent rammeværk omkring bosser
og rosetter, sort, falmet forsølvet, rødt og
hvidt. Søjlerne står lysegrå svarende til pilastrenes kannelurer.
Indskrifter med gylden fraktur på sort bund, i
postamentet: »For denne tavle ligger begravet
ærlig og gudfrygtig mand Jachop Villumse(n)
med sin kære hustru, Jehan(n)e Hansd(atter),
som levede med ham i 29 år og døde hu(n)
an(n)o (15)79 (sml. †gravsten nr. 2, der korrekt jfr. 14 års ægteskab - anfører, at hun blev be
gravet 1578), levede han med sin anden hustru,
An(n)e Hindrichz daater i 14 år og var borgme
ster i Holbæk i 30 år og døde an(n)o (15)92. Gud
giffue den(n)em Med Alle tro Christne en salig
oc glædelig Opstandelse oc det Evige Liff«. I
gesimsfrisen citeres Sl. 66 og 124, i topfeltet an
føres Sl. 90.
På den anden sides postament læses: »... Ja
chop Willumsen borgmesters børn her i
Holbæ(k), som han med sin første hustru Jehan(n)e Hansd(atter) avlet har, var 13, og avlede
han med sin anden hustru Anne Hindrichsd(atter) seks, hvis sjæle Gud har an(n)ammet...«, i
gesimsfrisen Sl. 147, mens topfeltets indskrift ci
terer Sl. 95 og 96. På postamentfremspringene
er malet bomærke hvorover initialer, til venstre
JHD, til højre BJ, tolket som henholdsvis Jo
hanne Hans Datters og sønnen Baltzer (Jakob
sens); under hans bomærke versalerne Afivm.
På gesimsfremspringene ses årstallet 1594.

Storstykkets malerier, 113x113 cm, viser Kristus på korset omgivet af gule og røde skyer,
svævende engle samt knælende portrætfigurer;
på den ene side ses borgmesteren og hans første,
afdøde hustru, modsat normalt (sml. eksempel
vis epitafium nr. 3). På den kuperede grønsvær
vokser lave stiliserede planter, og i baggrunden
ses byens huse og tårne. Den anden side afbilder
alle hans 19 børn malet knælende på række og
geled. På sort skriftbånd holdt af engle over
børnenes hoveder er deres navne og dødsår ma
let med gylden kursiv: »Hans, Jacopss Villu
J(akobsen) d(ød) i lybcke (Lybæk) a(o forkert
opmalet for)e(tatis) 5 a(nn)o (15)54, Hi(n)drick
J(akobsen) d(ød) a(nn)o (15)63, Hans J. †(15)63,
Baltzer. J., Hans. J. †(15)92, Villum J †(15)92,
Hindrick J. †(15)75, Hidrick. J †(15)73, Hidrick
J. †(15)88, Volloff †(15)92, og på kvindesiden
Karie J(akobs)d(atter) a(nn)o (15)80, Elssebet
J. †(15)92, J(e)ha(nn)e J. †(15)80, Jehan(n)e J
†(15)59, Jehanne. J. †(15)56, Lissebet. J. d.
†(15)67, Karine. J. d. †(15)66, og Marine J d.«.
Kun tre børn, to sønner og en datter, synes at
have været i live på billedets forfærdigelsestidspunkt. Malerierne minder om alterbordsforsiderne i eksempelvis Svinninge og Tømmerup,
signeret HM (eller MH).251 I trekantgavlen er på
begge sider malet Helligåndsduen.
Midt i 1700’rne omtales epitafiet »neden i kir
ken ved fruentimmerstolene«,193 og da det 1847
hang i den nordre sidegang erindredes, at det
tidligere havde været »opstillet mellem højkir
kens piller imod nordre sidegang«,184 dvs. i ar
kadeåbningen, så at begge sider var synlige.
1872 foresloges det i paklokalet opbevarede
mærkelige epitafium ophængt i ligkapellet, men
det blev henlagt på kirkeloftet, og først 1910
kom istandsættelse og anbringelse i kirken atter
på tale. 1953 hang det på østre korsarms pulpi
tur, sydvæggen, i hvert fald siden 1980 ophængt
på skibets østvæg, nord for korsarmen.
2) (Fig. 77), fra 1600’rnes anden fjerdedel,
over Karen Sørensdatter.252 Arkitektonisk re
næssanceopbygning, 156x115 cm, nu bestående
af et storstykke med trekantgavl, flankeret af
spir anbragt på gesimsen over storfeltets her
mer, og med hængekugler under postamentet
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Fig. 77. Epitafium nr. 2 fra 1600’rnes anden fjerdedel, over Karen Sørensdatter (s. 2896). LL fot. 1982. - Wall
monument no. 2 from the second quarter of the 17th century for Karen Sørensdatter.

på tilsvarende sted. De oprindelige dele er af eg,
tilføjelserne, som er udført efter 1896, af fyr
(trekantgavlen) og en blødere træsort (spir og
hængekugler). Hængestykke og sidevinger
mangler. Storstykkets maleri flankeres af mand
lig og kvindelig herme, hvis arme har form af
oprullede volutter. Tilsvarende danner hermens
kapitæl og afslutter skafternes masker forneden.
Glat postament- og gesimsfrise, førstnævnte

forkrøppet under hermerne, sidstnævnte med
malede bosser over dem.
Stafferingen er nyere, vistnok fra 1890’erne,
og består hovedsagelig af sort med lidt lysegråt
samt rødt og forgyldning på listerne. I gesims
frisen gravskrift med gylden fraktur på sort
bund over Karen Søffrens Datter, som levede og
døde i Holbæk 16□. I postamentet citat fra Rom.
5, 8 og i topstykket Jesumogram.
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Maleriet på træ, 60x51 cm, viser afdøde knæ
lende foran krucifiks i et (kirke?) rum med to
vinduer. Hun er iført sort kjole med hvid krave
og kniplingsmanchetter samt hvidt forklæde;
bag hende ses et rødt draperi, som er trukket til
side. Under krucifikset ligger kranium over
korslagte knogler.
Hang 1847 lige over for Grubbes begravelse (i
nordre sideskibs vestende), mellem dåben (i
nordøsthjørnet) og prædikestolen, dvs. på nor
dre sideskibs østvæg.184 I januar 1872 tænktes det
anbragt i (lig)kapellet eller den nye kirke, men
blev liggende på loftet indtil istandsættelse 1896
ved Niels P. Petersen, Holbæk. 1910 var det op
hængt på panelet bag altertavlen, hvorfra det
1930 flyttedes til korets østvæg over for prædi
kestolen. I hvert fald siden 1980 på korets vest
væg.
3) (Fig. 78) opsat 1648 af Mogens Christen
sens anden hustru og to døtre til minde om tid
ligere borgmester i Holbek, Mogens Cherstenssøn, født i Skader i Judland 13. okt. 1569,
†26. febr. 1645, og hans første hustru, Mette Lyderssdater, født i Flenssborg 31. maj 1574, død
Palmesøndag (31. marts) 1624, gift i 16 år minus
23 dage, samt deres to døde børn. Desuden hans
anden hustru, Dorithe Lauridssdater, født i Helsingøer 22. sept. 1593, gift i 19 år, 7 mdr. og 3
uger, samt en afdød søn og datter.
Af rammeværket er kun bevaret det elegante
hængestykke, der kan henføres til Lorentz Jør
gensen.253 Det rummer let hvælvet indskrift
tavle omgivet af viltre, fritskårne volutter samt
bruskværk og krones af vinget englehoved af
værkstedets velkendte udseende. Ornamenterne
står med sort forgyldning og lidt rødt. Grav
skriften er malet med gylden fraktur på sort
bund.
Maleriet, på blyplader sammenloddet med
tin, 173x139 cm, var inden restaurering 1983
holdt fast til en bagklædning af træ ved hjælp af
blytappe.254 Billedet, der er afrundet foroven,
viser borgmesteren, hans to hustruer og seks
børn. Han er fremstillet med gråt hår, overskæg
og hageskæg, iklædt sort dragt med pibekrave
og kort sort kappe, knælende på en rød pude.
Hans første hustru bærer sort dragt med hvid

krave og hvidt underliv samt hvidt forklæde.
Imellem de to er afbildet en yngre kvinde, en
ken, og bag ved hende to piger med lyst hår,
iført sort dragt med hvid krave og en svær guld
kæde om halsen. De afmalede drenge er klædt i
sort eller mørkviolet dragt. På en rød pude ne
den for moderen ses to små blonde børn i brun
violette dragter med hvid krave og forklæde,
holdende et æble i hånden. Øverst Gudfader i
skyer flankeret af engle. Hudfarven er kraftig
rød, øjnenes pupiller sorte.252 Forgyldt ramme.
1847 hang epitafiet på nordvæggen, vest for
prædikestolen.184 1872 var maleriet et af de fire
bedst bevarede, der ophængtes i den nye kirke,
vistnok i tårnrummet (jfr. nr. 4), mens hængestykket lå på loftet; først 1911 blev det istandsat
og kom ned i kirken.255 Siden 1930 hænger epi
tafiet på skibets vestvæg, nord for korsarmen.
4) (Fig. 81) o. 1649, opsat af enken, »efter min
Salig Mans beger«. Rådmand i Holbece i 26 år,
Peder Jensen, født på Tossing 16. febr. 1583,
†2. juni 1649 og hustru Margere Nieelsdatter,
født i Lolland på Olstrupgaar (Fuglse hrd.)
18. juni 1601, † □, gift i 29 år og 8 mdr.
Storstykkets maleri flankeres af fritstående
søjle foran dobbeltsøjler; de glatte skafter har
prydbælte hvorover bruskede reliefskæringer og
tilsvarende, blot mindre under kapitælerne. Si
devingernes bruskværk indrammer glat hjerteformet felt. På gesimsstumperne over søjlerne
står figurer af Troen med kors og kalk samt Hå
bet med krydslagte arme trædende på anker
(sml. *epitafium nr. 2). Topfiguren, der er ufor
holdsmæssig lille i forhold til de to dydefigurer,
forestiller en kvinde med pen og bog.256 Såvel
selve fremstillingen som figurens størrelse beFig. 78. Epitafium nr. 3 fra 1648, over borgmester
Mogens Christensen, †1645, og hans første hustru,
Mette Lydersdatter, †1624, opsat af hans anden hu
stru, Dorthe Lauridsdatter, og to døtre. Udført i Lo
rentz Jørgensens værksted i Holbæk (s. 2898). NE
fot. 1994. - Wall monument no. 3 from 1648 for Mayor

Mogens Christensen, †1645, and his first wife, Mette Ly
dersdatter, commissioned by the second wife, Dorthe Lau
ridsdatter, and two daughters. Made in Lorentz Jørgensen’s
workshop in Holbæk.
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Fig. 79. Englehoved. Udsnit af hængestykke under
epitafium nr. 4, sml. fig. 81 (s. 2900). LL fot. 1982. -

Angel’s head. Detail of wall monument no. 4, cf. fig. 81.

Fig. 80a. Detalje af *epitafium nr. 2, sml. fig. 90.
Diademhoved på bjælken mellem postament og stor
stykke (s. 2908). NE fot. 1994. - Detail of *wall monu
ment no. 2, cf. fig. 90. Mask with head-dress.

Fig. 80b. Detalje af *epitafium nr. 2, sml. fig. 90 (s.
2908). Englehoved under storsøjle. NE fot. 1994. Detail of *wall monument no. 2. Angel’s head.

grunder den antagelse, at hun næppe er oprinde
lig på dette sted, men erstatter den tredje kardi
naldyd: Kærligheden. Hun står på en konsol bå
ret af et barnehoved, der flankeres af englebørn
med flitsbue af bambus og kobbertråd tilføjet i
1900’rne. Forneden hængestykke (sml. fig. 79),
lidt tungere i udformningen end på epitafium
nr. 3; alligevel må træskærerarbejdet henføres til
Lorentz Jørgensens værksted.163
Broget staffering hvori indgår forgyldning,
rødt og grønt samt blåt på dragterne. Indskrift
med gylden kursiv på sort bund i hængestykket.
Maleriet (fig. 82), på metal, 125x94 cm, viser
det afdøde ægtepar knælende, han på en rød
pude, med hænderne samlede i bøn. Begge i
sorte dragter, han med hvid pibekrave. I bag
grunden blå himmel med hvide skyer. Begge er
iklædt sort dragt med hvidt kravetøj.
1847 hang epitafiet, hvis indskrift kun for en
mindre del kunne læses, på nordvæggen, vest
for nr. 3.184 1892 lå det på kirkens loft og blev
vistnok istandsat 1893 af maler Rahbek i Ring
sted.257 1911 noteredes, at det fra det østlige pul
pitur burde flyttes ned i kirken, hvor det ville
være en passende parallel til nr. 3.54 1930 og
endnu 1953 ophængt på skibets østvæg, nord for
østre korsarm, i hvert fald siden 1979 syd for
korsarmen nærmest apsiden.
5) (Fig. 103) 1654. Mogens Pags (Pachs) til
Torup, kgl. majestæts befalingsmand på Holbeck slot, søn af velbårne Christoper Pagsis og
fru Sophie Galt, født på Holbechs slot 10. juli
1577, levede 65 år og 17 uger, død på Holbechs
slot 20. nov. 1642, og fru Beritte Mund, datter af
Claus Mund og fru Kiestine Harboe, født på
Serrisløfgård 9. jan. 1591, levede 61 år, døde på
Ringsted kloster 28. aug. 1652. Efter sin hus
bonds død købte hun et gravkapel til deres beFig. 81. Epitafium nr. 4 over rådmand Peder Jensen,
†1649, og hustru, opsat af enken Margrethe Nielsdatter. Tilskrevet Lorentz Jørgensen, Holbæk (s.
2898). LL fot. 1982. - Wall monument no. 4 for Alder

man Peder Jensen, †1649, and his wife, commissioned by
his widow, Margrethe Nielsdatter. Attributed to Lorentz
Jørgensen of Holbæk.
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Fig. 82. Maleri i epitafium nr. 4, sml. fig. 81 (s. 2900). N.J. Termansen fot. 1968. - Painting of Alderman Peder

Jensen and Margrethe Nielsdatter in wall monument no. 4, cf. fig. 81.

gravelsessted (se †nr. 1) og forærede desuden
kirken 500 rdl. og de fattige 200 sletdaler.
Enkel tavle af rødlig kalksten, 96x74 cm, med
fordybede versaler, hvori rest af forgyldning,
tværs over stenen, sluttende med årstallet 1654. I
et liggende ovalfelt foroven fordybede versaler:
S (alig) M(ogens) P(achs) F(ædrene) og S (alig)
F(ru) B(erete) M(unds) F(ædrene), som forkla
rer de flankerende våbener for Pachs og Mund.
Den dybere liggende bund bag initialfeltet og
våbenerne har rester af sort bemaling. Tavlen
hang 1753 på (øst)væggen i familiens gravkapel
(s. 2921)258 og 1845 på kirkens sydvæg ved ind
gangen til den lukkede stol, der var indrettet i

det da nedlagte gravkapel (jfr. s. 2885).45 1930
omtalt i den nuværende kirkes tårnrum259 og i
hvert fald siden 1979 på skibets vestvæg, tæt ved
hjørnet.
6) (Fig. 83) kun maleriet, fra 1600’rne, af en
ukendt familie er bevaret.252 Billedet, som er
malet på metal, muligvis tin, sømmet på træ
plade, måler 172x140 cm; det viser en mand og
hans to hustruer med ialt 11 børn. Han knæler på
en rød pude og er ligesom de to hustruer iklædt
sort dragt med hvidt kravetøj og holder hæn
derne foldede i bøn. Bag ham ses fem drenge og
bag kvinderne fire piger; desuden sidder der i
forgrunden to små piger i rødviolet kjole med
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Fig. 83. Epitafium nr. 6 fra 1600’rne, kun maleriet af en ukendt familie er bevaret (s. 2902). LL fot. 1982. - Wall
monument no. 6 from the 1600s, only the painting of an unknown family is preserved.

hvid krave, hver holdende en rød blomst i hån
den. Den forreste kvinde samler hænderne i
bøn. Foroven er Kristus afbildet siddende på
Verdenskuglen flankeret af fire engle, af hvilke
de to i kransen af skyer blæser i basun. I nyere
ramme.
1847 omtalt som et stort epitafium med 14
personer, men uden navne og årstal; hang da
neden for korgitret, i nordsiden,184 1895 og 1911

i tårnrummet, vistnok 1930 flyttet til østre korsarms sydvæg. Siden 1970’erne på skibets øst
væg, syd for korsarmen.
7) (Fig. 84) 1727. Anders Larsøn Grubbe, tid
ligere borgmester i Holbeck, født i Store Hed
dinge 1663 år efter Kristi fødsel, død i Holbeck
63 år efter hans egen fødsel. Rådmand i Holbeck
7 år, borgmester i 19 år.260 Gift tre gange: med
den artige Gieske Vinter [†1705, jfr. †gravkapel
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Fig. 84. Mindetavle nr. 7 opsat 1727 over Anders Lar
sen Grubbe, †1725, og hans tre hustruer, den artige
Giedske Vinther, den yndige Valgiertrud Zigwardsdatter og den dydige Sidsel Hansdatter Pop (s. 2903).
LL fot. 1982. - Memorial tablet no. 7 installed 1727 to

commemorate Anders Larsen Grubbe, †1725, and his three
wives: kind Giedske Vinther, pretty Valgiertrud Ziegwardsdatter, and virtuous Sidsel Hansdatter Pop.

nr. 3], den yndige madame Valgiertrud Zigvardsdatter [†1709] og den dydige madam Zitzel
Hansdatter Popp, af hvilke den sidste efterle
vende beklager hans død (1725)261 så højt, som
han levende ærede hendes dyd. Over alt var han
en god kristen, der elskede Gud, Guds ord,
Guds tempel, thi Holbecks kirke forærede han
tre lysekroner, to lysearme, Gud til ære og tem
plet til zir. Altergulvet med jern(ræk)værk om

kring lod han selv bekoste menigheden til tjene
ste. Desuden skænkede han til kirken 100 rdl. i
kroner, for hvis renter de tre lysekroner (nr. 2, 4
og 5) og to †lysearme til hvert års julehøjtid
skulle forsynes med vokslys, og begravelsesstedet, en muret grav, som »nu 1727 er i forsvarlig
stand og bevarer den Salig mands Jordede lev
ninger, Ævindeligen maa blive Holdet vedlige.
Lader Ham ligge, ingen Rører Hans been. 2
Reg: 23 Cap: 18 w« (sml. †gravkapel s. 2924).
Indskrift med fordybet skriveskrift i sort kalk
sten, 112x62 cm, der 1847 var indfattet i †ramme
af træ med to hoveder, der kyssede hinanden,
foroven og dødningehoved forneden.184 1967
anbragt på tårnrummets østvæg.
8) (Fig. 85) opsat 1837 af eksekutor i boet efter
borger og købmand Anders Andersen Borch,
†2. febr. 1837, og hustru Inger Eleonora, født
Kornerup, †20. dec. 1826 (sml. gravsten nr. 7-8).
Ved testamente konfirmeret 23. dec. 1826 opret
tede de fire legater: 1. Det Borchske legat på
20.000 rbdl., af hvis rente 800 rbdl. skulle gå til
de 15 ældste og svage, af syge og sengeliggende
og dernæst allermest trængende værdige skulle
nyde 1 rbdl. hver samt 20 rbdl. i det hele til
brændsel for disse fattige. 2. Det Borchske legat
for husarme i Holbek 15.000 rbdl. af hvis rente
600 rbdl., seks sande husarme familier, som li
der nød, fordi de ved deres forhenværende stil
linger i livet af undseelse og tilbageholdenhed
ikke som andre fattige kunne erholde understøt
telse, skulle erholde 25 rbdl. kvartalet. 3. Det
Borchske legat til Holbek skole 15.000 rbdl. a.
Renten af de 10.000, nemlig 400 rbdl. skulle an
vendes til fattige skolebørns undervisning,
hvorved de kunne blive duelige til tjenestety
ende, til løn for en lærerinde samt til brændsel
for hende og lokalet, såvel som til vedligehol
delse af det nødvendige inventarium samt opklædning af 2 a 3 drenge og 2 a 3 fattige piger,
som mest har udmærket sig. b. Renten af de
5000 rbdl. anvendes til fattige skolebørns opklædning til deres konfirmation. 4. Det Borch
ske legat til Holbeks kirke 2000 rbdl. Renten
heraf 80 rbdl. skal opspares og tillægges kapita
len, indtil en hovedreparation findes fornøden,
hvortil da de opsparede renter men ikke kapita
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Fig. 85-86. Mindetavler. 85. Nr. 8 opsat 1837 over købmand Anders Andersen Borch, †1837, og hustru Inger
Eleonora, født Kornerup, †1826, sml. fig. 94 (s. 2904). 86. Nr. 9 over tømrermester Jens Christian Pedersen
Fugl, †1884 (s. 2905). LL fot. 1982. - Wall monuments. 85. No. 8 erected 1837 to Anders Andersen Borch, †1837, and his
wife Inger Eleonora Kornerup, †1826, cf. fig. 94. 86. No. 9 for master joiner, fens Christian Pedersen Fugl, †1884.

len må anvendes. Under indskriften A. A.
Borch og I. E. Borchii, født Kornerup.
Grå marmortavle, 215x124 cm, med fordy
bet, gylden versalindskrift, som skal være for
fattet af kammerherre, amtsforvalter Wegener i
Holbæk. I et lavere, fordybet parti foroven er
anbragt emblemer udført i hvid marmor: bi
kube, overflødighedshorn, tønde, vareballer,
fakkel og æskulapstav symboliserende vindskibelighed, overflod og gavmildhed; æskulapsta
ven var lægeguden Æskulaps tegn, findes derfor

på gravmæler over læger. Hang 1847 i koret,
syd for altret,184 jfr. fig. 61. 1967 opsat på tårn
rummets østvæg.
9) (Fig. 86) o. 1884. Legatstifter, tømrerme
ster Jens Christian Pedersen Fugl, *12. juli 1813,
†26.juli 1884. Indskrift med fordybede, gyldne
versaler på grå marmortavle, 220x125 cm, hvis
udformning svarer til nr. 8. Foran den forsæn
kede del foroven er der her anbragt et skjold af
hvidt marmor hvori tømrerværktøj, flankeret af
bladslyng. På tårnrummets vestvæg.
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Fig. 87a-b. Detaljer af *epitafium nr. 1, sml. fig. 88.
Topfigur og hængestykkets englehoved (s. 2906). I
Holbæk Museum. NE fot. 1993. - Christ figure and

angel’s head from *wall monument no. 1, cf. fig. 88.

*EPITAFIER OG MINDETAVLER
1) (Fig. 88) antagelig fra 1634 eller 1637 (jfr. ma
let årstal i hængestykket), over rigets skriver,
borgmester i Holbæk (1613-24), Claudius Martinius (Claus Mortensen). Indskriften på latin
var allerede 1845 så ødelagt, at kun navnet, års
tallene 1604 og 1634 kunne læses.45 Af eg,
287x185 cm, med oval indskrifttavle, hvoraf
knap halvdelen er fornyet, flankeret af to store
vingede, svungne havfruer i forholdsvis fladt re
lief. Lignende ses på altertavler, der henføres til
Anders Nielsen Hatts værksted (f.eks. i Grandløse fra 1622 og Jorløse fra 1626, s. 210 og 1977);
arbejder af denne billedskærer kendes ikke se
nere end 1620’rne, men en mulig elev og efter
følger er forsøgsvis foreslået i beskrivelsen af
Rørby kirkes prædikestol (s. 1528). Til siderne
småkonsoller hvorpå står Johannes Døberen og
Moses, med stærkt markeret hals og smalt,
sammentrykt hoved. Over en buet gesims sid
der et mindre, firkantet topstykke flankeret af
bruskede vinger og kronet af englehoved under
svungen profilgavl. Øverst stod tidligere den
velsignende Kristus, som med vestre hånd hol
der Verdenskuglen, højre er brækket af (fig.
87a). (På grund af den ringe loftshøjde i museet
er figuren i dag anbragt ved siden af epitafiet).
Hængestykke med bruskbarokt bladværk, eng
lehoved (fig. 87b) og vrængemasker.
Den meget medtagne staffering viser naturlig
karnation på figurerne; i øvrigt er anvendt sort,
brunt, rødt og guld. Også gravskriften på latin
med gyldne versaler og fraktur på sort bund er
kun sporadisk bevaret. Af hængestykkets latin
ske indskrift med versaler synes at fremgå, at
epitafiet er opsat 1637 over forældrene. I top
stykket med fraktur citat fra Jos. 19, 25. 26.
Hang 1847 som det eneste i syd, på første pille
fra vest.184 1931 deponeret i Holbæk Museum
(inv. nr. B 6.30).

Fig. 88. *Epitafium nr. 1 antagelig fra 1637, over
borgmester Claus Mortensen, †1624 (s. 2906). I Hol
bæk Museum. NE fot. 1993. - *WalI monument no. 1
probably from 1637 for Mayor Claus Mortensen, †1624.

GRAVMINDER

2907

2908

HOLBÆK S. NIKOLAJ OG †KLOSTERKIRKE

Fig. 89. Topfigur fremstillende Kærlighed (Charitas)
på *epitafium nr. 2, sml. fig. 90 (s. 2908). Fot. i
NM2. -Figure above on *wall monument no. 2 repre

senting Love (Charitas), cf. fig. 90.

2) (Fig. 90) o. 1660, genanvendt o. 1740. Det
usædvanlig store epitafium, 600x280 cm, der
henføres til Lorentz Jørgensens værksted, består
af en egetræsramme med bruskbarokt billed
skærerarbejde hvori tavle af fyrretræ med yngre
gravskrift, som antagelig erstatter et oprindeligt
midtfelt med portrætter af de afdøde.
Epitafiet prydes med en overvældende rig
dom af ornamenter. Midtfeltet flankeres af sno
ede, vinløvsomvundne søjler; i stedet for side

vinger ses konsol opløst i viltre volutter, hvorpå
står dydefigur, hvis latinske navn er anført med
reliefversaler i skriftbånd. Til venstre Mådehold
(»Temperantia«), som skænker vin fra en kande
ned i bæger og til højre Klogskab (»Prvdentia«)
med spejl i højre hånd og slange viklet om ven
stre arm. Storstykkets gesims er opløst i brusk
værk; over storsøjlerne yderligere to dyder, her
siddende småfigurer: Troen (»Fides«) nu uden
attribut og Håbet (»Spes«) med korslagte arme.
Derover står henholdsvis Styrke (»Fortitvdo«)
med søjle på højre skulder og Retfærd (»Ivstitia«) med vægt i venstre hånd.262 Imellem dem
er topfeltets reliefskårne fremstilling af Opstan
delsen i opløst bruskramme med englehoveder.
Tavlen krones af Kærlighed (»Charitas«) hol
dende et barn i hver arm (fig. 89). Hængestykket, der rummer glat liggende ovalfelt, afsluttes
forneden af mindre kartouche; til siderne, under
storsøjlerne, sidder englehoved.
Epitafiet er i opbygningen beslægtet med et
fra o. 1680 over Jørgen Biørnsen i Holmens
kirke, København,263 og bl.a. fremstillingen af
Styrke er skåret efter samme forlæg. Englehovedet (fig. 80b) kan sammenstilles med sikre arbej
der af Lorentz Jørgensen eksempelvis prædike
stolen i Holmstrup (s. 1834).
7. marts 1740 ansøgte kancelliråd Jochum
Schougaard om at få overladt en tavle, som i
mere end 100 år havde hængt i kirken.25 Kan
celliråd, borgmester i Holbæk og amtsforvalter
over Holbæk amt, Jochum Schovgaard indret
tede epitafiet til minde om hustruen, fru Mar
grethe Hedvig Schrøder, *12. juli 1702, »af præ
stelig slægt«, gift 2. maj 1730, †16. sept. 1739
(jfr. †muret begravelse nr. 14). I ægteskabet var
otte børn, hvoraf tre sønner og to døtre over
levede hende. Efter gravskriften, som kun ud
fylder den øvre del af indskrifttavlen, læses citat
fra »Psalme 73 - v. 24«.
Hang 1740 på den nordre side i koret,25 hvor
det omtales igen 1847, ved siden af Festenberg
Pachs’ gravsten (nr. 1).184 1895 beskrives det
blandt epitafier på kirkeloftet som usædvanlig
stort, prydet med en overvældende rigdom af
ornamenter. Skønt meget ramponeret, stygt
overmalet og tilsmudset, sås dog levningerne af
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Fig. 90. *Epitafium nr. 2 fra o. 1660, skåret i Lorentz Jørgensens værksted, genanvendt o. 1740 af borgmester og
amtsforvalter Jochum Schougaard til minde om hustruen, Margrethe Hedvig Schrøder, †1739 (s. 2908). I NM2.
Ældre fot. i NM. - *Wall monument no. 2 from c. 1660, carved by Lorentz Jørgensen’s workshop, reused c. 1740 by
Jochum Schougaard, mayor and district revenue officer, for his wife Margrethe Hedvig Schrøder, †1739.

den rige farvepragt, der 1910 beskrives således:
guld, kraftige lasurer, mørkeblå, næsten sort or
namentbund og cinnoberfarvede lister på stærkt
skallende kridtgrund. Ikke alene epitafiets be

Danmarks Kirker, Holbæk amt

tydelige størrelse, men navnlig dets kunstneri
ske kvalitet ansås for at være så væsentlig, at det
anbefaledes til restaurering.264 Det blev imidler
tid liggende på loftet, og ved indleveringen til

196
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Nationalmuseet 1936 var farverne i ret stor ud
strækning afskallet, ligesom adskillige dele af
træværket var løsnede eller borte. Af farver er
udover indskriftavlernes sorte, som også ses på
søjlerne, bevaret rødt på konsoller og lister samt
mørk blåt eller grønt på dragter, desuden lidt
forgyldning (inv. nr. D12714).
3) (Fig. 91) o. 1723. Tidligere negociant og
handelsmand i Holbec Peder Pedersen, *1.
marts 1676 i Skaarup præstegård på Fyen, boede
i Holbec 19 år 1 måned, døde i Holbec 11. (1?)
juli 1723, testamenterede før sin død til kirken
4000 rdl., som skulle anvendes til et spir på kir
kens tårn, en klokke i samme tårn og et orgel
værk. Resten af kapitalen sættes på rente, hvoraf
kirkens tårnklokke, orgelværket og hans begra-

Fig. 91. *Mindetavle nr. 3 over handelsmand Peder
Pedersen, †1723 (s. 2910). I Holbæk Museum. NE
fot. 1993. - *Wall monument no. 3 for Peder Pedersen,
merchant, †1723. In Holbæk Museum.

velsessted, sålænge Holbec by og kirke er til,
stedse skal være og forblive urørt, skal holdes
vedlige, samt til latinskolen 2000 rdl., hvoraf de
fattigste og flittigste diciple årlig skal nyde ren
ten, og endelig til kirken 1000 rdl., hvoraf en
velstuderet person som prædiker aftensang i
Holbec kirke årlig skal nyde renten. Sluttelig
2000 rdl. hvoraf byens sengeliggende og fattig
ste nyder renten, hvorimod de fattigste hver
søndag og andre hellige dage skal bestrø hans
gravsted med blomster og urter samt endelig til
Skaarups hospital på Fyen 1000 rdl., hvoraf
samme hospitalslemmer skal nyde renten årlig.
Under indskriften er afbildet et timeglas og
derunder igen læses:
»Nu salig Siæl, du giorde vel,
for mange fattiglemmer,
saalænge Vand har Holbeks strand,
Dit Navn vi ikke glemmer.
Pon. ?rar. Dm. I(ohan) C(hristian Levinsen)
Ruhe og N(iels) N. Krag.«265

Forgyldt, delvis afskallet kalksten, 198x117 cm,
med fordybet versalindskrift tværs over ste
nen.266 I den øvre, halvrunde afslutning spejl
monogram flankeret af palmegrene, forneden
kranium over korslagte knogler. Den versifice
rede indskrift og kraniet indrammes af akantusblade (sml. gravsten nr. 9 og †nr. 18 samt †muret
begravelse nr. 17).
1847 var epitafiet indmuret i væggen ved al
trets nordre side (sml. fig. 61),184 1 1930 omtales
det i tårnrummet,259 1967 flyttet til kirkegården
syd for kirken og 1972 deponeret i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.875).
Af et (†)epitafium? er bevaret en *figur (fig.
92), fra 16-1700’rne, af grå, forvitret sandsten,
formentlig forestillende Håbet. Afbrudt under
knæene, nuværende højde er 95 cm. Kvinden,
som holder hovedet lidt bagover, har langt, løst
hår; på højre hånd, der har holdt om noget, sid
der en fugl, den venstre arm er brækket af ved
albuen. I Holbæk Museum (inv. nr. 3.964).
†EPITAFIER
1) O.1550. Axel Banners fædrene og mødrene
våbener samt indskrift, se †kalkmalerier nr. 3.
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2) 1775 opsat af Niels Siersted26 over hans for
ældre: Sr. H(ans) E. Siersted, negotiant og han
delsmand i Holbæk, *20 juni 1693, †l. maj 1769,
Mette Siersted, født Rørdam, *16 marts 1697,
†17 sept. 1762, sønnen, ungkarl Jens Siersted,
*20 Juli 1728, †18 juni 1758 og to af købmand i
Holbæk, Niels Hansen Siersteds børn døde som
spæde. Efter personalia læstes: »Denne indmu
rede Steen er til evig Amindelse for oventegnede
Forældre, Broder og egne Børn, imod en Kiendelsen til Kirken bekostet af velbemeldte Sr.
N(iels) H(ansen) Siersted og opskriften på
samme med hosfølgende lidet Vers forfattet af
velærværdige Hr. Magister Peder Smith, Sogne
præst til Holbek og Mærløse Anno 1775, den
24. Junii:
Disse kiære Venner ære
Nu i Deres sovested
Veltildækket,
Glad opvækket,
Skal De blive, Gud dem glæde.
Ærens Krone
For guds Trone
De til sammen bærer der,
Himmelbolig
Tryg og roelig
Har de samtlig, een og hver.
Gud dem fryder
og bepryder
I et evigt saligt Liv.
Sejers Palmer
Lovsangs Psalmer
Gud os med dem engang giv.«

Brun marmorsten, hvorpå forneden var udhug
get en engel i skyer, som ikke uden synlig an
strengelse trak en knælende og tilbedende per
son på jorden op i himlen. Ligesom en anden på
sine knæ, med ryggen vendt imod solen, sang
ovennævnte lovsangs salmer. 1847 indmuret i
tårnpillen ved nordre gang.184
3) O.1784. Fru Johanne With, født Jacobsen,
*4. juli 1746, gift 1774 med kammerråd og amts
forvalter Jens With, moder til tre sønner og fire
døtre, †1784. Enkelt, ovalt marmormonument,
der 1847 hang på nordvæggen, øst for prædi
kestolen (sml. fig. 24).184

Fig. 92. *Figur forestillende Håbet fra (†)epitafium
eller kirkegårdsmonument (s. 2910). I Holbæk Mu
seum. LL fot. 1982. - *Figure symbolising Hope from a
(†)wall monument or churchyard monument.

GRAVSTEN
1) (Fig. 95) efter 1612. Christofer von Festenberg
Packs til Torvpgaard, født til Kreibe i Slesien
1511. Var befalingsmand på Holbeck slot 47 år,
levede 97 år, †9. juni 1608, og hans hustru So
phie Galt til Kindholm, datter af rigsråd, salig
Peder Ebbesøn til Tyrrestrvp, levede 63 år,
†30. maj 1603 efter 31 års ægteskab, velsignet
med fire sønner og to døtre, af hvilke herhos er
begravet Fredric Packs, død i sin barndom 1575
(indføjet med småt), Peder Packs til Gersnes,
†26. maj 1608, 29 år gammel, og jomfru Lizebeth Packs til Siersholm, †29. okt. 1612, 39 år
gammel.
Kalksten, 258x155 cm uden topstykket, som
er 56 cm højt. Figursten med postament hvis
liggende oval i midten rummer gravskriften

196*
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Fig. 93. Gravsten nr. 2 fra o. 1633 over to af kirkens
præster, Esben Lauritsen, †1633, og Hans Petersen,
†1611 (s. 2912). LL fot. 1982. - Tombstone no. 2from c.

1633 for two vicars of the church, Esben Lauritsen, †1633,
and Hans Petersen, †1611.

med fordybede versaler. I hjørnefelterne ses
hjelm og skjold. I arkadefeltet ovenover er lens
manden, iført rustning, afbildet sammen med
hustruen, den døde søn i hofdragt, og en datter
samt ved hendes fødder et svøbelsesbarn, søn
nen Frederik, der døde som spæd. I sviklerne
svæver engle med dødssymboler: kranium og
timeglas. Stenen er på tre sider indrammet af
2x16 anevåbener. Foroven topstykke med volutter omkring medaljon, hvori fordybet versal
indskrift, som citerer 2. Kor. 4, 14. 1847184 siges
stenen tidligere at have været omgivet af en meFig. 94. Gravsten nr. 7 over Anders Borch, †1837,
sml. fig. 85 (s. 2914). LL fot. 1982. - Tombstone no. 7

for Anders Borch, †1837, cf. fig. 85.

get simpel sandstensramme, der var skørnet og
stykvis faldet ned; samme skæbne havde nogle
englefigurer af alabast.267 Den var indsat i korets
tilmurede nordvindue (sml. fig. 27 og †kalkmaleri nr. 5). Ved kirkens nedrivning anbragt i klo
strets sydfløj (daværende ligkapel), antagelig
først ved rummets ændring 1916 på nuværende
plads op ad østvæggen.
2) (Fig. 93) o. 1633. Figursten over to af kir
kens præster, den udsøgt lærde Esben Lauritsen
og den særdeles kundskabsrige og lærde Hans
Petersen. Esbernus Laurentij, denne kirkes
præst... i 20 år, †3. febr. 1633 i sit 57. år, og
Iohannus Petrus, †1611 i sit 58. år. Graven var
»med tårer besørget på børnenes bekostning«.
Lysegrå, gotlandsk kalksten, 209x134 cm, med
fordybet versalindskrift på latin i liggende oval
felt nederst på stenen, flankeret af Troen med
kors (til venstre) og Håbet, som træder på anker
og har en stor fugl siddende på armen (til højre).
Herover er de to præster afbildet stående under
tredelte bueslag hvorpå fordybet, latinsk versal
indskrift: »Mi Iesv propter hoc nomen tvvm fac
mihi secvndvm nomen tvvm mi Iesv propter re
me tip svm esto mihi Iesvs« (Min Jesus, for dit
navns skyld, gør for mig i dit navn. Min Jesus,
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for din egen skyld, vær Jesus for mig). På slut
stenens plads ses et englehoved og i de to ydre
svikler basunblæsende engle, den ene holdende
laurbærkrans, den anden krone; i midten den
opstandne frelser omgivet af apostle.
1847 under orglet i forhallen;184 ved kirkens
nedrivning flyttet til klostrets sydfløj (davæ
rende ligkapel), hvor den antagelig 1916 indmu
redes på nuværende plads i østvæggen.
3)
(Fig. 112) 1600’rne, genanvendt 1823. Grå
kalksten med ortoceratitter, 208x140 cm. Midt
på stenen ses cirkulær bladkrans, hvori indgår
fire rosetter, og nederst liggende, fladovalt felt
med fremstilling af Kristus på korset. Den op
rindelige indskrift er bortslidt, i stedet er ind
fældet en hvid marmortavle, 61x51 cm,248 med
fordybede, sortmalede versaler over amtsprovst
og jubellærer268 Troels Smith, provst i Merløse
herred og sognepræst i Holbek og Merløse, *27.
jan. 1744, †6. dec. 1823, gift 1° med Anna Ag
nete Plum, moder til 11 børn. Hans efterlevende
enke, Apollone Smith, født Lottrup lod sætte
»dette Kiærligheds Minde«. Ligesom 1847,184
sydøst for kirken, i en årække efter klosterkir
kens nedbrydning dog smidt ind under nogle
buske.
4) 1808. »Mindesten over Hans Olsen Sandöe,
†1755 i sit 64. år og hustru, Karen Jensdatter
Rasch, som efter ham forblev ved handelen og
med sin ældste søn bestyrede huset til sin død
1769 i hendes 70. år til begges megen hæder hidentil bevaret i Holbech og bleven vedligeholdt
ved deres tre bosiddende børns værdige vandel,
men da disse nu er døde, og jeg efter dem og tre
andre, som i barndommen døde, og (er?) eene
tilbage og lever bortfjærned fra Holbech, har
jeg, førend jeg gik ud af verden, villet lægge
denne mindesten på mine højtelskede forældres
grave i året 1808, Jens Sandöe. Hermed 100 rdl.
udbetalt og tinglæst skøde af 19. febr. 1809 med
Holbechs kirke al eftertid fornye og opretholde
denne gravmindesten og sammes grund«.
Rødlig kalksten, 190x125 cm, med indskrift i
fordybet antikva tværs over stenen. Langs kan
ten løbende hund. Ligger syd for kirken.
5) O.1811. Kommissær og købmand i Hol
bæk Lars Friis, *9. okt. 1766, †16. okt. 1811.
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Fig. 95. Gravsten nr. 1 udført efter 1612, over Chri
stopher von Festenberg Pachs, †1608, og Sophie Galt,
†1603, samt børnene Peder, †1575, og Peder, †1608,
samt Lisbet, †1612 (s. 2911). LL fot. 1982. - Tombstone
no. 1 made after 1612 for Christopher von Festenberg
Pachs, †1608, and Sophie Galt, tl603, as well as for the
children Peder, †1575, and Peder, †1608, and Lisbet,
†1612.

Rødlig kalksten, 187x127 cm, med fordybet an
tikva tværs over stenen. 1850 afstivet og opfri
sket på fladen med oliefarve.36 Syd for kirken.
6)
O.1819. Jomfru Pauline Kruse, *3. jan.
1760 i Kiøbenhavn, datter af Hans Casparsen
Kruse, forhen kgl. læge ved Inoculations Huset,
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Fig. 96a-b. *Gravsten nr. 1 udført mellem 1474 og -84, over Verner Parsberg, †1484, og hustru, Anne Tønnesdatter, †1474 (s. 2915). De kraftige skygger skyldes et tagudhæng. I Holbæk Museum. a. LL fot. 1982. b.
Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. - *Tombstone no. 1 for Verner Parsberg, †1484, and his wife, Anne
Tønnesdatter, †1474. In Holbæk Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1759. In NM2.

og Maria Magdalena Walleau, opdraget i Hol
bæk i huset hos morbroderen, købmand Etienne
Walleau, der tillige med hustruen, Anne Sandöe,
antog hende som deres barn, †4. marts 1819 i
Holbek. Grå kalksten, 190x124 cm, med fordy
bet antikva tværs over stenen. Forneden læses at
gravstedet er købt i året 1820 på 50 år. Nu sydøst
for kirken.
7-8) (Fig. 94) 1827, over Anders Borch, køb
mand, *23. nov. 1753, gift 3. juli 1777, †2. febr.
1837 (sml. mindetavle i tårnrummet) og hustru
Inger Eleonore Kornerup, *4. marts 1759, gift
3. juli 1777, †20. dec. 1826. To ens grå kalksten,

165x87 cm, med fordybet versalindskrift. I hjør
nerne rosetter, langs kanten stiliseret bladdeko
ration. Ved den nuværende kirkes opførelse flyt
tedes stenene og et †gravstedsgitter nogle alen
vestpå; gitret havde fløjdøre hvori initialerne
A. B. E. B. og årstallet 1827. 1847 omtales be
gravelsen på kirkens nordside tæt op til våben
husets østre side (sml. fig. 5).269 Endnu 1953 var
det indhegnede gravsted på den ellers nedlagte
kirkegård bevaret. Nu ligger stenene i græsset
syd for kirken.
1843
malede og forgyldte S. G. Bjergager git
teret, og 1859 forgyldte maler A. Conradsen 110
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Fig. 97a-b. *Gravsten nr. 2 over Lene Tønnesdatter Rønnow, †1490 (s. 2916). Sml. fig. 96a. I Holbæk Museum.
a. LL fot. 1982. b. Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. - *Tombstone no. 2 for Lene Tønnesdatter Rønnow,
†1490. In Holbæk Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1159. In NM2.

jernringe med ægte halvslaget guld samt ege
kransene med stave og årstal; også gelænderet
blev malet og lakeret, gravstenene afslebet og
bogstaverne opskrabet og opskrevet, bladene på
stenenes kanter og rosetterne bronceret. Trædæksler formet som to kasser til at lægge over
gravstenene
maledes
sorte.
1851
istandsatte
snedker I. Jørgensen en †bænk, der 1859 maledes
grøn ligesom espaillet.36
9) 1874.29 Glat, grå kalksten, 157x83 cm, med
fordybede versaler, der meddeler navnene på tre
familier, hvis begravelser sløjfedes ved den
gamle kirkes nedrivning: Borgmester Anders

Larsen Grubbes familie (sml. mindetavle nr. 7),
købmand Peder Pedersen (sml. *mindetavle nr.
3) og hustru, befalingsmand Pachs og familie
(sml. epitafium nr. 5, gravsten nr. 1 og gravka
pel nr. 1). Stenen blev lagt over den gravhvæl
ving, hvori 11 kister anbragtes.

*GRAVSTEN
(Fig. 96a-b) mellem 1474 og 1484, over
rigsråd Verner Parsberg og Anne Tønnesdatter
(Rønnow).
»Her
ligg(e)r
her
Wern(er)
Parsp(er)g, ridder, so(m) døde arr eft(er) gutz
1)
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Fig. 98a-b. *Gravsten nr. 3 over Kirsten Tidemann, † 1527 (s. 2916). I Holbæk Museum. a. LL fot. 1982. b.
Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. Nederste del af stenen var skjult under stolestade. - *Tombstone
no. 3 for Kirsten Tidemann, †1527. In Holbæk Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1759. In NM2. The bottom of
the stone was hidden under a pew.

byrdh mcdlxxxiiii ok ha(n)s kæ(re) husf(ru)æ
An(n)e Tøn(n)esdott(er), som døde mcdlxxiiii,
hwes sielæ g(ud) node«. Grå kalksten, 250x143
cm, med fordybet minuskelindskrift på dansk
mellem konturlinjer og bladslyng afbrudt i hjør
nerne af firpas hvori evangelisttegn. Midt på
stenen ses svage spor af skråtstillede våbener for
Parsberg og Rønnow over slynget skriftbånd
med latinsk tekst, der 1759270 læstes: »...maiestatis qvi saluandos saluas gratia saluas...« (... ma
jestæts ... du der frelser dem, der skal frelses,
frelser af nåde ...), men 1847 var den udslidt.184
Tilskrives Sjællands Heroldmester.271
Lå 1847 og indtil kirkens nedbrydning i koret
ved gitret;184 herefter anbragt i klostrets sydfløj
(ligkapellet) og 1919 overført til Holbæk Mu

seum,245 som da var flyttet fra nogle rum i klo
stret til den nuværende lokalitet (uden inv. nr.).
2)
(Fig. 97a-b) o. 1490, over Lene Tønnesdat
ter. »Her ligh(e)r hedh(er)lie och welbuirdich
quinnæ fruæ Lenæ Tønnisdotter h(w)æs siel
G(u)d haffuæ aar effther gutz burd tusende cd
lxxxx«. Grå kalksten, 234x136 cm, med fordy
bet minuskelindskrift på dansk mellem kontur
linjer, i hjørnerne afbrudt af firpas. Midt på ste
nen udslidt våben, for Rønnow,148 hvilket må
tilskrives afdødes slægtskab med Verner Parsbergs hustru, Anne, som hun var søster til (sml.
nr. 1). Tilskrives Sjællands Heroldmester.272 Si
ges 1607148 at ligge »i enden af koret«, 1847 og
ved kirkens nedbrydning i skibets midtgang,184
herefter som nr. 1.
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Fig. 99a-b. *Gravsten nr. 4 over Markor Tidemann, †1550 (s. 2917). I Holbæk Museum. a. LL fot. 1982. b.
Tegning fra 1759 af Søren Abildgaard, i NM2. - *Tombstone no. 4 for Markor Tidemann, †1550. In Holbæk
Museum. b. Drawing by Søren Abildgaard 1159. In NM2.

3)
(Fig. 98a-b) o. 1527, formentlig over fru
Kirsten Andersdatter Passow, gift med Anders
Tidemand, †1527. »Her lig(g)er erlige velbyr
dige quinnæ frue Kistine Tymandz huis seel gud
nade og blev begrafvit Set. Hans dag baptiste
(24.
juni) anno domini mdxxvii«. Gotlandsk
kalksten, 173x114 cm. Randskrift med reliefminuskler på dansk mellem randlinjer. I hjørnerne

medaljoner hvori evangelisttegn, øverst Mattæus og Johannes, nederst Markus og Lukas; de
res skriftbånd gengiver navnet med, nu udvi
sket, fordybet versalindskrift. Midt på stenen to
udslidte våbener for Tidemand og muligvis Pas
sow. Henført til Hans Malers værksted.273 Siges
1607148 at ligge i enden af koret, 1847 og ved
kirkens nedbrydning i midtgangen, tæt ved
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Fig. 100-102. Fragmenter af *gravsten nr. 5, 7 og 6 (s.
2918). I Holbæk Museum. LL fot. 1982. - Fragments of
*tombstones nos. 5, 7 and 6. In Holbæk Museum.

bol, muligvis ørnen; på bueslaget ligger en per
son,
formentlig
Døden,
holdende
timeglas.
Nedre del, hvor indskriften har været, er slået
af. I Holbæk Museum (uden nr.).
kvindestolene, dvs. i nord,274 men 1840 omtales
i sakristiet den sten, som tilhørte den adelige
familie Tymand, »senere Tidemand«,31 sml. nr.
4. Herefter som nr. 1.
4)
(Fig. 99a-b) o. 1550, over Markor Tide
mand. »Her er begrauet erlig velbyrdig mand,
Markor Tii(de)ma(n)d til Søbo oc høvitzma(n)d
paa Holbeck oc hans høstru fru Karine Bøllis
paa Hellerup hues sielle Gud veere naadig oc
bar(m)hiertig« og under den øverste linje »oc
blef hand begraven S. Valborig afte(n) anno
d(o)m(ini)
mdl«.275
Gotlandsk
kalksten,
216x105 cm, med reliefminuskler i randskrift,
der fortsætter i to linjer tværskrift under halv
roset. Midt på stenen våbener for Tidemand og
Bølle. Sandsynligvis udført i Hans Malers værk
sted ligesom nr. 3,276 sml. i øvrigt denne for
placering.
5) (Fig. 100) 1600’rne, figursten. Rød kalksten
med ortoceratitter, ca. 105x75 cm. Fire bevarede
brudstykker viser, at de afdøde har stået under
dobbeltarkade; derimellem er fremstillet Kristus
på korset. I øvre venstre hjørne ses cirkelmedal
jon hvori siddende evangelist med bog og sym-
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(Fig. 102) o. 1650, fragmenter af grå sand
sten, ca. 187x119 cm. Det store midtparti mang
ler, men rester af ovalt skriftfelt anes. I hjørner
nes medaljoner ses engle med lidelsesredskaber,
den ene (til venstre) med søjle, den anden med
svøbe. I midten forneden korslagte knogler og
udtrukne volutter. Siden 1972 i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.876).
7) (Fig. 101) 1600’rne, fragment af rød kalk
sten, ca. 45x65 cm. Foroven i midten ses den
opstandne Kristus med sejrsfanen i sin venstre
hånd i krans af skyer. Til højre medaljon med
evangelisten Markus siddende sammen med lø
ven; på den glatte rand ovenover læses: »S Mar
cus«. I Holbæk Museum (uden nr.).
6)

8) 1600’rne. Den øverste del, 45 cm høj, af en
lys grå kalksten, med lodretløbende revne, er
bevaret i hele stenens bredde: ca. 120 cm. I hjør
nerne medaljoner med siddende evangelister,
hvis navne anføres med fordybede versaler langs
kanten, til venstre: »S Mattevs« og til højre: »S
Ma(rk)vs«. Fremstillingerne er meget primitive;
evangelisternes alt for store hænder holder ube
hjælpsomt om bogen. I det fordybede felt der
imellem ses to basunblæsende putti? holdende
en (sejrs)krans. Herunder bibelcitat med fordy
bede versaler i fire linjer tværs over stenen. I
Holbæk Museum (uden nr.).
9) 1700’rnes anden halvdel. Fragment af rød
kalksten, ca. 37x65 cm. Af indskriften med for
dybet kursiv skelnes ...ansen Rahr forhen køb
mand)... i Holbech. I Holbæk Museum (uden
nr.).
†GRAVSTEN OG †GRAVTRÆER
1) O. 1583? Indskriften gengives 1847: Denne
sten hører hr. Niels Findsen (Finditsen) og hans
arvinger til og lod han her begrave sin kære hu
stru Johanne Henriksdatter den 28. okt., deres
tre døtre, Elisabeth 25. nov., Anna 2. nov. og
Johanne 27. okt. anno 1578, og hans sønner,
D.P.D. Peder 26. jan. 1581, Jens 24. dec. 1583.
Er og her begravet... hr. Niels Findssøn, som
døde 24. maj anno 1601.184
2)
1592. Figursten over borgmester i Holbæk,
Jakob Willumsen, begravet 4. okt. 1592, og hu
stru, Johanne Hansdatter, gift i 29 år, begravet

2919

6. dec. 1578.277 Han var iført knækappe, hun
lang kappe. 1847 beskrevet som meget stor, til
dels sønderbrudt; lå i midtgangen184 (sml. epita
fium nr. 1).
3) 1599? Fru Helle Venstermandsdatter. Ind
skriften gengives 1607:148 Her ligger hæderlige
og velbyrdige kvinde, fru Helle Venstermands
datter, hvis sjæl Gud anammede og blev begra
vet søndagen næst efter S: Knud konges dag
1556. På stenen er udhugget de Venstermænds
og Banners eller Høgers våben og neden på ste
nen: Og lod hendes sønnesøn, ærlig og velbyr
dig mand, Mads Vasspyd (Westbyrd) til Søgaard
»udgraffue« disse våben anno domini 1599. Sml.
†kalkmaleri nr. 4. Synes at være den sten, der
1847 var så udslidt, at man kun kunne læse års
tallet og enkelte ord: fru Helle...døde søn...S.
Knuds... Ved fonten.184
4)
O. 1600? Rådmand Markus (Marqvord)
Pedersen (†1600) og hustru Bodil (Boetiil) Pedersdatter. Ingen af dødsårene udfyldt. Lå 1847
ved indgangen til kirken fra våbenhuset.184
5) Før 1607,148 da den beskrives således: Fre
derik Pachs og jomfru Edel Muncksdatter til
»Westerbierigh« ligger under en sten begraven,
og er begge døde unge. På stenen er udhuggen
de selv i svøbelse med to af hver deres våben, de
Pachser og Jaltter(? Galtter?), de Muncker og
Galter. Sml. epitafium nr. 5. Stenen lå på højre
side, neden for koret.
6) O. 1637. Hans Pedersen Riber. Anno 1581,
tidligere rådmand i Holbæk og ridefoged for
Holger Pachs på Holbæk slot til hans to gårde
Thorup ..., gift... døde 53 år gammel (1637).
1847 beskrevet som en stor, brun marmorsten,
for en stor del udslidt og ulæselig. Lå i skibets
midtgang.184
7) O. 1649. Kun dødsåret og »borgmester«
kunne 1847 læses på en sten. Den kan tænkes at
være lagt over Peder Jensen, †2. juni 1649, jfr.
epitafium nr. 4. Lå ved siden af nr. 9, dvs. i
skibets midtgang.184
8) 1659. Søren Rasmussen Aibøge (Albøge)286
af Århus. 1847 lå den lille sten i gulvet, hvor
gangen delte sig til tværgangen og dåben.184
9) O. 1662? Figursten over Laurits Kaspersen
(Laurentius Caspari) og hustru, Anna Lafe (La-
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Fig. 103. Mindetavle nr. 5 fra 1654, af sten, over Mo
gens Pachs, †1642, og Berete Mund (s. 2900). LL fot.
1982. - Wall monument no. 5 from 1654 carved of stone,
commemorating Mogens Pachs, †1642, and Berete Mund.

fronis)...†1662, 60 år gammel... 16. okt.... 1847
beskrevet som en stor sten med mand og kone i
fuld legemsstørrelse i lange kapper og indskrift
på latin (sml. fig. 100). Lå i midtgangen.184
10) O. 1671. Jens Pedersen, †1645, og hustru
Birgitte Sørensdatter, †1671. Lå 1847 i skibets
midtgang, ved siden af nr. 6.184
11) O. 1675? Figursten, over rådmand i Hol
bæk, tidligere ridefoged, Peder Jensen og hu
stru. Ifølge beskrivelse 1847 med fremstilling af
mand og kone i halv størrelse og udslidt, ulæ
selig indskrift. Lå da i midtgangen184 (sml.
†gravsten nr. 7 over faderen).
12) O. 1679. Figursten over magister Søren
(Nielsen) May, sognepræst og provst i Merløse
herred, †29. sept. 1679, og hustru, hvis søster
søn var grev Griffenfeld. Stenen beskrives 1847
som en stor, brun, sønderbrudt marmorsten
med indskrift på latin og fremstilling af præsten
og hans kone med et lille svøbt barn ved deres

fødder (sml. fig. 100). Den allerede 1842 itubrudte sten lå i sakristiet, ved døren ud til kirke
gården; trods påbud om påpasselighed, gik den i
stykker ved omflytningen dette år.278
13) O. 1687. Borger og handelsmand i Hol
bæk, Hans Pedersen, født i Nykøbing 1. jan.
1621 og hustru født 1633. Døde 66 år gammel.
Lå 1847 ved dåben.184
14) 1600’rne? Anders Christiansen og hustru,
Anne Hansdatter, med fremstilling af Korsfæ
stelsen, Abrahams offer og Slangen i ørknen.
Omtalt 1847.184
15) O. 1700.279 Konsul Johan Feiga og hustru
Maria Hiort With med Peter Rasmus. Stor blå
sten med indskrift på tysk.
16) 1705, 14. aug. blev en sten lagt på salig
Albert Schrøders grav.25
17) 1710, 19. maj købte Søren klejnsmed en
sten tilhørende kirken,25 og 13. febr. 1726 op
føres ligpenge fra ham samt for stenpålæggelse.38
18) Genanvendt 1723. Peder Pedersen, Hol
bæks kirkes og fattiges store velgører. 1767 be
skrevet som en stor gravsten lige for altret.280
1847 lå den noget fra mindetavlen nord for altret
(*epitafium nr. 3), men efter folks udsagn ikke
på oprindelig plads; den ansås for genanvendt.
En ældre indskrift på midten var udslettet og en
ny indhugget.184

Fig. 104. *Kisteplade nr. 1 over Hilleborg Dorothea
Pachs, †1681 (s. 2922). I Holbæk Museum. LL fot.
1978. - *Coffin plate no. 1 for Hilleborg Dorothea Pachs,
†1681. In Holbæk Museum.
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19) O. 1734. Matthias Christensen, herreds
foged i Merløse og Tuse herreder i 35 år, død i
Holbæk 8. aug. 1734, 63 år gammel. Lå vistnok
ved indgangen til kirken fra våbenhuset.184
20)
1793. Hans Christian Lund, *29. aug.
1735, byfoged og postmester i Holbæk, herreds
foged i Merløse og Tuse hrd.r 3. april 1761,
landvæsenskommissær i Holbæk amt 30. aug.
1768, herredsskriver i nævnte hrd.r 3. dec. 1772,
borgmester i Holbæk 19. maj 1774, kammerråd
9. febr. 1778, birkedommer og skriver ved baro
niet Løvenborg birk 26. marts 1783, gift med
Louise Stampe 2. sept. 1761, *1. febr. 1736, i
ægteskabet 11 børn, af hvilke seks døde blev
overflyttet fra en anden begravelse 5. nov. 1790.
Indskriften hugget 20. febr. 1793. Stor, mørke
grå sten, som 1847 lå i koret, ved siden af Verner
Parsbergs (*nr. 1),184 sml. også †muret begra
velse nr. 18.
†Gravtræer. 1) 1705, på Inger Ottes grav.25
2)
1721, 6. maj betalte madam Niels Pedersens
for et ligtræ.25

Fig. 105. *Kistebeslag (s. 2922). I Holbæk Museum.
LL fot. 1978. - *Coffin mount. In Holbæk Museum.

†GRAVKAPELLER
1) Mellem 1642 og -46 erhvervet af Berete
Mund, jfr. gitterets årstal og indskrift på ægte
fællernes epitafium (nr. 5), der oplyser, at hun
efter Mogens Pachs’ død (1642) havde købt ka-

Fig. 106-107. *Kisteplader. 106. Nr. 2 over Holger Pachs, †1698. 107. Nr. 3 over Elisabeth Bille, †1723 (s. 2922). I
Holbæk Museum. LL fot. 1978. - *Coffin plates. 106. No. 2 for Holger Pachs, †1698. 107. No. 3 for Elisabeth Bille,
†l723. In Holbæk Museum.
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pellet til deres begravelsessted. Videre meddeler
gravskriften, at hun forærede kirken 500 rdl.,
hvis renter skulle bruges til kapellets vedlige
holdelse. Det lå i søndre sidegang med et lavt,
cirkelformet (vel afslutningen foroven) jerngitter
ind til højkirken og to fløjdøre ud mod gangen
(sml. s. 2847f.). I gitret stod med forgyldte bog
staver: »MP-BM-HPB 1698 og i de underste
hjørner 1646«184 antagelig for Mogens Pachs og
Berete Mund samt muligvis Holger Pachs,
†1698, eller Hilleborg Pachs Bille. På væggen
over for døren var epitafiet. 1822 beskrives ka
pellet som værende dobbelt med hvælving over
og under gulvet. Der ansøgtes om at måtte
flytte de tre lig i øverste hvælving, hvoraf det
sidste var indsat 1723,281 ned i den underste,
hvor der stod fire lig. Hvælvingen skulle her
efter tilmures og i den øverste indrettes en luk
ket stol.214 Planen forkastedes imidlertid af
stiftsøvrigheden, fordi Berete Mund havde sik
ret kapellets vedligeholdelse, og først 1841 blev
den virkeliggjort, antagelig på grund af kister
nes »såre uhyggelige og modbydelige« tilstand.
1847 beskrives de som svære egekister betrukket
med læder og beslået med drevne kisteplader af
messing. Ved kirkens nedrivning blev ti lig flyt
tet ud i en muret grav i beplantningen på den
gamle kirkegård, øst for det daværende ligkapel
i klostrets sydfløj og pålagt en gravsten (nr. 9).
Begravelsen
rummede
da
befalingsmanden,
Christoffer von Festenberg Pachs, hans hustru
(Sofie Galt), to sønner, en datter, Holger Pachs
til Sæbygård, hans frue, Elisabeth Bille, Hille
borg Dorthea Pachs,282 Mogens Pachs til Torup
og dennes hustru, Berete Mund. Fra kisterne er
bevaret tre kisteplader og enkelte -beslag:
*Kisteplader, 1) (Fig. 104) 1681. Jomfru Hilleborrig Dorethea Pachs, født på Torupgaard 11.
aug. 1681, †2. okt. samme år på Torupgaar. Dat
ter af Holger Pachs til Erichsholm og Elisabet
Bille til Ørumgaard. Oval messingplade, 19x24
cm. Det ovale indskriftfelt, med graveret anti
kva,
indrammes
af
gennembrudt
bladog
blomsterværk. 1971 deponeret i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.641).
2)
(Fig. 106) 1698. Holger Pachs til Sæbyegaard, Bunderup, Steens Heede og Hörbye

Lund, født på fædrenegården på Sieland, Erichs
Holm 18. april 1648. Søn af Christopher Pachs
til Steens Balle Gaard og Hille Borre Bilde til
Rask og Veirholm, død på Sæ Bye Gaard 3. jan.
1698, 49 år, 9 mdr., 1 uge og 1 dag gammel.
Lille, oval indskriftplade, 27x25 cm, af kobber
med graveret antikva og indrammet af gennem
brudte store barokblomster og bladværk af dre
vet og ciseleret kobber og messing, så at pladen i
sin helhed måler 90x72 cm. Inden for bladvær
ket er en krans af 16, kun delvis rigtige anevåbener i usædvanlig rækkefølge: fire for Pachs, tre
for Bille (Bilde), et for GÿldenStierne, et for
Parsberg (Pasberg), et for Vlfeld, et for GyldenSteiRne(!), et for Juul (Juel), et for von Biberen,
et for Galle, et for Glambek II (GlamBeck) og et
for Bille (Bilde).202 1937 i ligkapellet, 1971 depo
neret i Holbæk Museum (inv. nr. 18.639).
3)
(Fig. 107) 1723. Elisabeth Bille, gift med
salig Holger Pachsis til Sæbyegaard, Steenshede
og Hörbyelund, født på Schieriltgaard 8. aug.
1655, død på Sæbyegaard 12. juli 1723, 68 år
gammel.
Skjoldformet
messingplade,
65x54
cm, med graveret antikva, indfattet af volutbånd omgivet af akantusbladværk med blom
ster. Fra kisten stammer endvidere nogle kiste
beslag (fig. 105), af messing; et er udformet som
en engel med udbredte arme, men uden ben,
iført kjole som får stofkarakter ved indpunslinger og ciselering, desuden vinget timeglas og
kranium over korslagte knogler samt våben for
familien Pachs.283 1971 deponeret i Holbæk Mu
seum (inv. nr. 18.640, 18.642 og 18.643).
2)
1672 skænkede borgmester Anders Schult
og hans hustru et (†)gitter (s. 2881), der ind
rammede den østre del af nordre sideskib. Ste
det fungerede sidenhen både som familiens
gravplads og som dåbskapel. Bevaret er alene to
*topstykker,
der
rummer
henholdsvis
grav
skriften og en afmaling af borgmesteren, hans
hustru og deres fire børn. Topstykkerne (fig.
108 og 109) er ca. 80 cm høje og 125 cm brede;
de hviler på en 95 cm bred fodliste og afsluttes
foroven med en 21 cm bred konsol hvori dyvel
formentlig til fastgørelse af en figur eller vase.
Rammens billedskærerarbejde består af brusk
værk og øreflipvolutter, hvori indgår to barne-
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Fig. 108. *Topstykke fra †fontegitter skænket 1672 af borgmester Anders Schult og hustru, med maleri af
ægteparret og fire børn, sml. fig. 67, 68 og 109 (s. 2922). I Holbæk Museum. NE fot. 1993. - *Top piece from †font
screen donated by Mayor Anders Schult and his wife in 1672, painting depicting the family, cf. fig. 67. In Holbæk Museum.

hoveder, der henfører stykkerne til den lokale
billedskærer Lorentz Jørgensen, hvis værksted
har leveret adskillige epitafier til kirken. Staf
feringen består af grønt med gyldne kanter
hvorpå lidt hvidt og rødt.
Indskriften er malet med forgyldt fraktur på
sort bund: Herunder haver den ærlige, agtbare
og velfornemme Mand Anders Schult, Borgemesther her udi Holbeck, barnfød udi Aarhuus
A(nn)o 1629, med sin kiere Hustro den erlig,
dyderig oc gudfrygtige Matrone Elsebeth Dreiers, barnfød udi Kjøbenhaffn A(nn)o 1645, deris
begraffuelsissted, oc haffver der til Guds Ære oc
hans Huusis beprydelse ladit opsette oc bekoste
denne Funt Anno 1672.

Det andet topstykkes smukke maleri, på kob
ber, viser borgmesteren og hans første hustru
med en søn og tre døtre, i brystbillede. Det velkomponerede og fint udførte billede er tilskre
vet Heinrich Dittmers.243
Ind mod dåbs- eller gravkapellet læstes i git
terets †gesimsfrise: »Job. 19. v. 25« (Men jeg
ved, at min løser lever...).202
Bag på maleritavlen findes stadig følgende ci
tat malet med hvid fraktur på sort bund (fig.
67): »Nøgen udkom jeg af Min Moders Liff, oc
nøgen skal jeg fare der hen igien. Herren gaff oc
Herren tog. Herrens Naffn være velsigned. Job.
1,v. 21«. Udenom ses en blegrød farve. Der
imod er den oprindelige frakturindskrift på bag
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siden af indskrifttavlen
fra en beskrivelse 1758:

overmalet,

men

kendes

»Aller Menschen Sinn und Muth,
Sterben nach demzeitlichen Guth,
Wan sin solches erwerben,
Legen sin sich nieder und sterben«

og ved siden af døren læstes:
»Alt det vi monne eye og have
er Guds laan og gode gave
Thi undres mig, at nogen tør sige,
at deres arbeyd har giort dem riige«.

1787 erstattedes
lovord forfattet
Troels Smith:

topstykkets vers af følgende
af amtsprovst og jubellærer

»Ved denne Daabes Pynt Toe Christnes Godhed viises
Thi hvad tilskynder ey et gudhengiven Sind?
Den Gudsfrygts Enke, og velsindet Mand, som priises.
Een Ane Valleau var, og Kiøbmand Christen Lind.
Den 1 November A(nn)o 1787 T. Smith.«

Gylden kursiv på sort bund inden for rektangu
lær, brun ramme kantet af dobbelt kuglestav,
hvorimellem slyngbånd (fig. 68). Over feltet er
guirlander
omkring
cinnoberrød
medaljon
hvori købmandens initialer CL med gyldne
bogstaver.
16.
febr. 1708 blev borgmester Schult nedsat i
en ejendoms muret begravelse og 19. dec. 1715
(hans anden hustru) Anne Schult. 1736 istand
sattes begravelsens fundament med egebjælker,
loft og lemme, der var nedfaldet.25 1821 var be
gravelsen fuld af vand, og såvel gulv som kister
forrådnede, hvorfor den blev fyldt med jord, og
et nyt gulv lagt.184
3)
Tidligst omtalt 1705. Rådmand, borgme
ster Grubbes murede ejendoms begravelse var
indrettet i nordre sideskibs vestende (sml. fig.
31) og, formentlig fra begyndelsen, ligesom
endnu 1847 lukket (mod sideskibet) med et træ
gitter med gesims og A(nders) L(arsen) Grubbes
initialer i dørene.184 I rummet hang en af de lyse
kroner, afdøde havde skænket (sml. s. 2868f.),
ligesom også mindetavlen (nr. 7) må have haft
plads her. Under krigen mod Englænderne i
1800’rnes begyndelse benyttedes kapellet til hø

magasin. 12. dec. 1705 blev rådmand Grubbes
salig kæreste nedsat, og 3. maj 1709 hans anden
kæreste. 7. jan. 1721 nedsattes kommerceråd
Hellegaards frue (Hellegaards kapel opførtes
først senere på året) og 19. okt. 1725 borgmester
Grubbe selv. 18. jan. 1734 åbnedes graven til
kaptajn Barfoeds frue,25 og 1749 til Hans Chr.
Bardenfleth.284 1 2. dec. 1783 begravedes studio
sus Christen Stampe i hans afdøde families åbne
begravelse inden for kirkedøren, »den såkaldte
borgmester Grubbes begravelse«.285 I forbin
delse med kirkens nedrivning leveredes 1869 en
ligkiste til ben fra gravstedet (jfr. s. 2893).
4)
29. nov. 1721 fik kommerceråd Christian
Hellegaard skøde på et sted uden for Holbæk
kirke (fig. 36), hvor han på egen bekostning
havde ladet opmure, bebygge og indrette en ar
velig begravelse.132 Inden kapellets erhvervelse
benyttede
kommerceråd
Hellegaard
i
januar
1721 borgmester Grubbes murede begravelse
(†kapel nr. 3). 17. juli 1725 nedsattes Peder
Ste(a?)phensens barn,25 8. okt. 1727 kommer
ceråd (Adam) Hellegaards frues lig og 1. sept.
1729 han selv.38 Efter at være overgået til kirken
omtales »det øverste« 1847 som en liggehal,
hvor lig kunne hensættes i tre måneder mod en
ringe kendelse til kirken.184 Kapellet blev ned
revet nogle år før resten af kirken (sml. s. 2845).

†MUREDE BEGRAVELSER
1) 1705, 20. aug. købt af salig Anders Andersens
arvinger, hvorefter hans og hans kærestes lig,
samt salig regiment(skriver?) Henrik Pedersen
26. aug. blev nedsat i samme begravelse.25
2) 1705, 24. okt. blev Else, salig Jens Rasmus
sens nedsat i hendes ejendoms murede begra
velse25 (sml. †dåbsfad).
3) 1707, 3. marts rådmand Christensens barn
og igen 19. nov. samme år et af hans børn samt
22. dec. 1715 endnu et barn, i den store gang.25
1716, 1. okt. nedsattes Christen Christensen den
ældres lig og 29. jan. 1717 rådmand Christen
Christensens lig i hans faders murede begra
velse. 7. maj 1721 betaltes for åbning af graven
til rådmand Christensens barn. 8. juni 1732 be
talte rådmand (Hans) Fæster for åbning af Chri
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Fig. 109. *Topstykke fra †fontegitter, skænket 1672 af borgmester Anders Schult og hustru, sml. fig. 67, 68 og
108, med malet gravskrift (s. 2923). I Holbæk Museum. NE fot. 1993. - *Top piece from †font screen donated by
Mayor Anders Schult and his wife, cf. figs. 67, 68 and 108, with an epitaph. In Holbæk Museum.

sten Christensen den ældres grav, hvor Hans
Christensens lig blev nedsat. 13. jan. 1735 blev
rådmand Christensens kæreste begravet i kir
ken.25
4) 1708, 15. febr. blev salig borgmester Lars
Christensen nedsat i en muret begravelse, som
ej var købt.25
5) 1708, 17. marts T. Rasmus Pedersens barn,
22. nov. 1713 igen et barn i en muret begravelse,
2. juli 1721 han selv og 6. nov. samme år hans
hustru.25
6) 1708, 14. aug. købte (byskriver) Jørgen
Birch et sted i kirken til en muret begravelse og
en gravsten. 6. nov. 1709 nedsattes han der.25
7) 1708, 12. okt. blev Niels Christensen og
hans første kærestes lig nedsat i hans ejendoms
murede begravelse. 13. jan. 1709 betalte Esther
Brinch, salig (købmand) Niels Christensen Fa
bers for en muret begravelse, som hendes salig
mand før sin død tilhandlede sig.25

Danmarks Kirker, Holbæk amt

8) 1709, 6. dec. tilhandlede amtsskriver, borg
mester (Mads Nielsen) Lind sig en begravelse,
der tidligere havde tilhørt hans kærestes salige
forældre. 27. febr. 1710 blev hans barn nedsat og
22. juli 1711 hans kæreste, 2. juli 1716 blev igen
hans kæreste nedsat, 30. dec. 1720 igen et barn.25
17. sept. 1727 betalte han for åbning af begravel
sen til hans datters lig, og 22. aug. 1730 ned
sattes han selv.34
9) 1710, 6. maj blev Johan Aldeweldt begravet
i kirken i den smalle gang ved fonten. 1728 lagde
fru Aldewelt en sten på hendes salig mands lig i
kirken.38 4. maj 1736 blev hun selv begravet.25
Stenen lå 1847 i skibets midtgang.184
10) 1716, 30. april nedsattes (postmester) Pe
der Birchs to børn i en muret begravelse, og 17.
jan. 1739 betaltes for åbning af Peder Birchs for
ældres grav, da hans lig nedsattes (sml. nr. 6).
1727, 18. febr. blev madam Birchs begravelse
åbnet til hendes datters barn.25
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vedes justitsrådinde Drude Margrethe Schougaard, født Brinch i koret i hendes salig mands
åbne begravelse285 (sml. *epitafium nr. 2).
15) 1740 betalte mons. Hvid for et muret be
gravelsessted i kirkens store og den søndre sides
liden gang med to sten på.25 1770 betalte hr. Aarøe som arving til Iver Hvids begravelse for den
reparation, som kirken 1765 lod gøre på be
meldte begravelse.26
16)
1786, 2. marts begravedes admiralinde
Dorthe Margrethe Bille, †27. febr. i den første
åbne begravelse regnet fra koret, under mandfolkestolene.285
17) 178926 havde kammerråd Lund købt en
muret begravelse i koret; efter ældre folks ud
sagn 1847 skulle den tilhøre Peder Pedersen
(sml. *epitafium nr. 3 og †gravsten nr. 18).
KIRKEGÅRDSMONUMENTER

Fig. 110. Kirkegårdsmonument udført 1903 af Niels
Hansen
Jacobsen
over
hustruen
Gabriele,
født
Rohde, †1891 (s. 2927). NE fot. 1994. - Churchyard
monument executed 1903 by Niels Hansen Jacobsen in
memory of his wife Gabriele, bom Rohde, †1891.

11) 1719, 28. april blev rådmand Eggers nedsat
i sin murede begravelse. 26. juni 1738 fornyede
madam Eggers hendes salig kærestes grav i ko
ret, og 25. juli 1730 blev Fabers lig nedsat i ma
dam Eggers begravelse.25
12) 1722, 11. jan. nedsattes Valentin Sontum i
en muret begravelse.25
13) 1726 nedsattes forrige værge, Hans Nico
laj Stampes lig i en muret begravelse i kirken
(sml. alterkande nr. 2). Da han døde i embedet
og derfor havde ret til en umuret begravelse,
betaltes alene forskellen mellem en muret og en
umuret grav.38
14) 1739, 22. sept. betalte borgmester Schougaard for åbning af graven til hans kærestes lig
og 30. sept. igen for åbning, denne gang til
kommerceråd Kejsers lig.25 6. febr. 1786 begra

Oplysningerne om gravsten og monumenter på kir
kegården bygger dels på kirkens regnskabsbog, dels
på J. H. Larsens beskrivelse 1847.184 Der er tale om
begravelser på den ældste kirkegård, som omfattede
området udenom kirken afgrænset af Kirkestræde,
klosterbygningerne og i syd af muren, der støder op
til et parklignende område med græs og en lindeallé
til S. Nikolaj kirkegård. Det siges, at alle ansete per
soner for det meste lod sig begrave på den vestlige og
nordlige side, mens den sydøstlige del var de fattiges
jord. På den syd for kirken og vest for gangen til den
gamle rådstue liggende jord var også ved enkelte lej
ligheder ansete personer begravede, beretter Larsen.
Oftest oplyses den begravedes navn, og at en sten er
pålagt, men der gives ingen form for beskrivelse. I
enkelte tilfælde er alene anført indtægt for indhegning
af gravsteder, eksempelvis betalte provsten 19. april
1728 for at indelukke et begravelsessted,38 og 1772 lod
mad. Grandjean og fru Bille to små begravelsessteder
indhegne på egen bekostning.26
I forbindelse med den gamle kirkes nedrivning be
taltes gartner Hansen 1869 for vejledning ved at op
tage »gravhøjene« på den gamle kirkegård før disses
sløjfning.36 Da et stykke af kirkegården 1873 blev af
givet til skolen, opnåedes tilladelse til at sløjfe be
gravelserne på denne del. Enkelte ønskede dog at
nedlægge en sten, der betegnede, hvor gravstedet
var, og at beholde jernstakittet. Den eneste hindring
var Jens Damkjærs ligsten, »men den kan omgås, når
den bliver liggende tiden ud« (til 1881, jfr. †nr. 10),
hedder det.31
Ved anlæggelsen af S. Nikolaj kirkegård 1854 an
modedes de, som ønskede at leje græsningen her, om
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at henvende sig på rådhuset.36 Samtidig udsendtes
reglement for den nye kirkegård. Efter at også denne
begravelsesplads er blevet for lille og kirkegården ved
Østre kapel taget i brug, er en del gravsteder hjem
faldne. Imidlertid værnes på bedste vis om udvalgte
gravminder, ligesom også støbejernsgitre, bl.a. om
kring Ehlers familiebegravelse bevares.

1)
O. 1849. Købmand og borger i Holbek,
Arent Thomas Frandsen, *14. maj 1782, †11.
dec. 1849 og hustru Karen Pedersen, *24. april
1783, †29. nov. 1855. Cementsten, 81x72 cm,
med fladbuet overside og indfældet hvid mar
morplade hvorpå fordybede versaler. Syd for
kirken.
2)
O. 1860. Valentin Nicolai Kramer, *20.
aug. 1788, †1. dec. 1860. Natursten, 92x49 cm,
med spor efter hvidt marmorkors i toppen. Ind
skrift med fordybede versaler i indfældet hvid
marmorplade. Syd for kirken.
3) 16. febr. 1900 rejst af sognekommunen og
beboere fra land og by i Holbæk amt over Carl
Steen Andersen Bille, *1. juli 1828, †11 nov.
1898, og Louise Bille, født Ipsen, *10. juli 1841,
†31. dec. 19(26). Ca. 2 meter høj stele af rødlig
granit med indskrifter i støbte bronzeversaler og
kronet af bronzebuste, udført af Vilhelm Bissen,
forestillende C. St. A. Bille, der var amtmand
1886-98.287 På S. Nikolaj kirkegård, i sydøsthjørnet.
4) (Fig. 110) 1903, udført af Niels Hansen Ja
cobsen over hans hustru A(nna) Gabriele Han
sen Jacobsen, født Rohde (†1891). Monumentet,
der benævnes Morgenrøden, viser en engel med
udbredte vinger, støbt i bronze, stående på gra
nitsokkel med gravskrift i fordybet antikva.288
Soklen er ca. 65 cm høj, figuren 145. Opstillet
på S. Nikolaj kirkegårds udvidelse, syd for den
gamle kirkegårdsmur.

*KIRKEGÅRDSMONUMENTER
1) En romansk fontekumme, der opgives at
komme fra kirken, bruges som minde over
medlemmer af slægterne Lange og Oppermann.289 Astrid Lange *7. dec. 1880, †25. aug.
1909, Elisabeth Oppermann, f. Lange *8. marts
1869, †20. febr. 1929, Carl Oppermann *21. jan.

Fig. 111. *Kirkegårdsmonument over Anna Corne
lia van den Hoven, født i Maastricht 1759, †1810
(s. 2928). I Holbæk Museum. LL fot. 1982. *Churchyard monument for Anna Cornelia van den Ho
ven, born in Maastricht 1759, †1810. In Holbæk Museum.
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1863, † 8. marts 1940, Poul Oppermann *22.
febr. 1903, †26. jan. 1939 og Alice Oppermann
*23. nov. 1907, †20. dec. 1975. Indskrift med
fordybede sortmalede versaler. 2. afd. litra D,
nr. 240 på Solbjerg kirkegård, København.
2) (Fig. 111) o. 1810. Anna Cornelia van den
Hoven, født Keupers, f. i Mastricht 8. maj 1759,
†28. marts 1810. Forvitret kalkstenssøjle med
gravskrift på tysk med fordybede versaler. Her
over indfældet marmorplade hvori reliefhugget
sommerfugl. 1847 syd for ligkapellet,184 senere
en årrække i en have ved Vintremøller, sammen
med nr. 1 og figur fra *(†)epitafium.290 I Holbæk
Museum (uden inv. nr.).
3)
O. 1834. Sophie Frederikke Nehammer,
født Klein, *20. nov. 1785, †22. febr. 1834.
Hvidt marmor, 40x31 cm, sammensat af fire
stykker.
Indskrift
med
fordybede,
oprindelig
sortmalede versaler. Opgravet på pladsen vest
og nordvest for klostrets vestfløj, 1975 afleveret
til Holbæk Museum (inv. nr. 20.388).
4) O. 1854. (Farver) Carl Nehammer,291 født i
Neder-Østerrig i byen Laa 1. nov. 1776, †6. jan.
1854. Marmortavle, ca. 50x34 cm, formet som
oprullet blad med indskrift i fordybede versaler.
I Holbæk Museum (uden inv. nr.).
5) 1859. Hans Christian Stausholm, *21. juni
1810,
†12. juli 1859. Rektangulær marmortavle,
60x39 cm, med fordybede versaler. I en årrække
i Nørre Vallingerød.292 I Holbæk Museum
(uden nr.).

†GRAVSTEN OG †MONUMENTER PÅ
KIRKEGÅRDEN
1) 1706, 15. marts. Hans Teisted begravet og en
sten lagt på graven.25
2) 1708, 19. febr. Søren Baggers kone begra
vet og en sten lagt.25
3) 1708, 18. maj begravedes Eiler Hansen, og
der betaltes for en sten.25
4) 1711, 22. juli blev Christian Kroenes datter
begravet under en sten (sml. †nr. 9).25
5) 1713, 11. jan. blev Birgitte Eillers begravet
og en sten lagt på.25
6) 1725, 27. nov. blev der lagt en sten på hr.
Johan Ruhes grav.25

7) 1733, 29. nov. betaltes for Mads Henriksens
hustrus lig med en sten.25
8) 1734, 9. aug. Herredsfoged Mathias Chri
stensen begravet med sten over.25
9) 1734, 29. nov. blev madam Kroene begra
vet med en sten på (sml. †nr. 4).293
10) 1781 betalte Jens Damkiær for en gravsten,
som skulle ligge urørt 100 år,26 sandsynligvis
stenen over Barbara Margrete Damkiær, født
Trepels, enke efter Jens Damkiær til Bjergbygaard, der 1847 var udslidt. På urtegården, dvs.
vest for skolen.184
11) O. 1803. Anne Sandøe Walleau, *23. nov.
1731, †4. marts 1803. Gravstenen lå 1847 lige ved
tårnet sammen med sten nr. 4 og 6.184
12) O. 1811. Kammerherre og oberst Henning
Christoffer von Holstein, *18. maj 1779, †6. jan.
1811. Kors af sandsten med indlagt marmor
plade. Stod 1847 over for Borchs begravelse (på
kirkens nordside, jfr. gravsten nr. 7-8).184
13) 1817. Justitsråd, told- og konsumtionsinspektør H. M. Føns,294 †22. juli 1846, 79 år gam
mel og hans moder L. Føns, †7. okt. 1817, 72 år
gammel, I. M. Føns, †19. juli 1824, 42 år gam
mel, jomfru F. M. Føns, †18. okt. 1838, 52 år
gammel, købmand Jac. Smith, †10. april 1834,
62 år gammel, og hustru H. S. Smith, født
Føns, †24. febr. 1840, 77 år gammel. Over den
først afdøde har justitsråden kort før sin død op
sat en mindesten med følgende indskrift: Præsteenke Lovise Fønss, født Frisch 1743, †1816.
Uforglemmelig ved den utrættelige omhu som
hustru og moder til 14 børn hviler hun i dette
fredens hus omgiven af hendes kære og senere
afdøde børns støv. H. M. F. Begravelsesstedet,
på kirkegårdens vestlige side, var 1847 omgivet
af et stort smukt jerngitter.184 Gravstedet sås
endnu o. 1930-40.295
14) 1828. Fru kancellirådinde Anna Elisabet
Dall, født Petersen, †28. febr. 1828 i sit 62. år
med sin dybt sørgende mand, kancelliråd her
redsfoged Dall, død få år senere i Mørkøv, og
begravet ved siden af hustruen. Sten på kirke
gårdens vestlige side.184
15) 1831. Kordegn og klokker samt skolehol
der H. H. Cruusberg og flere af hans børn. Han
døde 12. maj 1831. Sten vest for skolen?184
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16) 1839 opføres indtægt for et monument på
apoteker (G. A.) Hjerms gravsted og indheg
ning af samme.296
17) 1840 betaltes for fæste og indhegning af
brændevinsbrænder
Lauritz
Petersens
grav
sted.26
18) O. 1840. Jens Pedersen, †6. juni 1840, og
hustru Bothilde Kirstine Pedersen, †25. dec.
1879. To plader på en smukt indhegnet begra
velse, omtalt 1847 på kirkens nordside, øst for
våbenhuset, ved siden af †nr. 12.184
19) 1841 anføres indtægt for en på blikkensla
ger W. Wittofts gravsted opsat »kurv«26 (af jern),
sml. *gravminde dateret 1832 fra S. Olai kirke
gård, nu i Kalundborg Museum, og et over In
geborg Gabrielsen, †1826, udstillet i »Nikolajsamlingen«, Køge kirke.
20)
1842 lod afdøde residerende kapellan
Lyngbys børn opsætte et smukt jernkors, 2 alen
højt og l½ bredt, over deres forældres grav på
kirkegården.31
21) 1843 betaltes maler Clausen for et stykke
stakit ved Worsøes begravelse; i forbindelse med
fornyelsen 1852 fremgik, at den lå på kirkegår
dens vestre side.36
22) 1850 anføres indtægt for anbringelse af et
trækors på madam Holsts gravsted.36
23) 1851 nævnes en sten på I. F. Schønnings
gravsted.36
24) 1854 opsattes trækors med inskrift på af
døde kasketmager C. Jørgensens gravsted.36
25) 1854 sattes et kors med indskrift på gæst
giver Schulstads datter, Minas gravsted.36
26) 1854 anbragtes en plade med indskrift på
afdøde bagermester E. Gustavus’ gravsted,36
som endnu o. 1930-40 sås uden for kirken.295
27) 1854 anbragtes en plade med indskrift over
Caroline Marie Koefoed, datter af møller F.
Koefoed på Stormøllen og igen 1855 betaltes for
anbringelse af en plade med indskrift på datte
rens gravsted.36
28) 1854 anbragtes en plade med indskrift på
murermester Hagemeisters datters gravsted.36
29) 1854 anbragtes en plade med indskrift på
cand. theol. Sunchenbergs gravsted.36
30) 1855 betalte møller W. Schou for en plade
med indskrift over hans afdøde hustru.36

31)
1856 anbragtes en mindesten på hjulmager
P. Sørensens gravsted.36

KILDER OG HENVISNINGER
RA. Privatarkiver. 6469. Arkitekt Fredrik Vilhelm
Tvede. - LA. Pastoratsarkivet. Holbæk pastorat. A 2.
Embedsbog. 1784-1834. - Embedsbog. 1844-77. - A
3.
Sognepræstens
korrespondance.
1816-26,
1828,
1829-35,
1835-41,
1842-48,
1891-1900,
1901-03,
1908-12. - A 3. Sognepræstens journaler for ankom
men og afsendt korrespondance. 1832-41, 1847-94. B 1. Ministerialbøger. Begravelsesprot. 1778-1815. H 1. Holbæk kirke (ældre rgsk.). Div. rgsk. mm. - H
1. Kirkeinspektionens arkivalier. Kirkergsk. for Hol
bæk kirke. 1705-68, 1768-1846. - H 1. Kirkergskbog
for Holbæk kirke. 1768-1846. - H 1. Korrespon
dancesager for kirkeinspektionen og inspektionen for
de offentlige stiftelser. 1765-1836, 1837-56, 1857-1911.
H
1.
Kirkeinspektionens
korrespondanceprot.
1880-98. - Kopibog for fæstebreve på stolestader i
Holbæk kirke. 1707-1823, 1834-64. - Stiftsøvrighedsarkivet. D II. Sjællandske købstadkirkers rgsk. 17371818. - Holbæk kirkes rgsk. 1840-45, 1846-53,
1854-58,
1859-63,
1864-68,
1869-72,
1873-76,
1877-80, 1881-83. - Holbæk amts provsti. 1808-18,
1819-30. Synsforretninger. - Bygningsinspektoratet. A
67. Journalsager 1865f. - Privatarkiver. Snedker Lund,
Holbæk. Hovedbog 1755-79. - Holbæk rådstues arkiv.
L (1). Brandtaksationsprot. 1761. - W 4. Fundatser,
gavebreve m.m. vedr. Holbæk kirke, skole og fat
tige. 1613-1821. - Pastoratsarkivet. Roskilde domkirke.
Kirkeinspektionens
rgsk.
G.
Roskilde
domkapitels
rgsk. 1591-1676. - Ved embedet. Kirkesynsbog for
Holbæk kirke. 1862-19(81). - Se i øvrigt arkivalier for
Holbæk amt i almindelighed s. 50.
NM2. Cirkulære til biskopperne 1890. Indberetnin
ger ved Magnus-Petersen 1895 (tre epitafier på loftet
og malerier i forhallen af Mogens Christensen og råd
mand Peder Jensen), samme 1896 (topstykker fra fontelukkelse og epitafium over Karen Sørensdatter), F.
Uldall 1902 (breve til I. Hertzsprung i dennes efter
ladte papirer), C. M. Smidt 1910 (klostret), Chr. Axel
Jensen 1910 (inventar og epitafier, kladde 1909 til Ja
cob Willumsens epitafium), Niels Termansen 1910
(forslag til istandsættelse af epitafium over Jacob Willumsen 1594 og underdel af epitafium over Mogens
Christensen), Chr. Axel Jensen udat. (o. 1912, div.
notater vedr. klostret), Poul Nørlund 1916 (murværk
og kalkmalerier i klostrets sydfløj), Chr. Axel Jensen
1926
(gravsten
i
Holbæk
Museum),
Lars-Göran
Kindström 1954 (undersøgelse af fundamenter fra
klostret), Rolf Graae 1967 (indvendig murbehandling
i S. Nikolaj kirke), N. J. Termansen 1967 (forslag til
istandsættelse
af
præsterækketavle
og
epitafier),
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samme 1968 (istandsættelse af rådmand Peder Jensens
epitafium), Rolf Graae og Erling Jessen 1970-71 (re
staurering af klostrets vest- og sydfløj), Mogens Lar
sen 1971 (epitafier og malerier), samme 1979 (vedr.
istandsættelse af epitafier), Ole Dufour 1979 (epita
fier), Marie-Louise Jørgensen og Ulla Kjær 1979 (in
ventar og gravminder), Mogens Larsen 1980 (epita
fier), Ole Dufour 1980 (epitafium uden navn), samme
1983 (epitafium over borgmester Mogens Christen
sen), J. Villadsen 1983 (epitafium over borgmester
Mogens Christensen), Birthe Gottlieb 1993 (metalbe
slag på skrin), Irene Skals 1993 (tekstiler ved reli
kvier), H. Græbe 1994 (undersøgelser i klostrets vest
fløj). - Knud Prange har været konsulteret vedrø
rende identifikation af våbener, og Peter Zeeberg har
været behjælpelig med oversættelserne af de latinske
tekster. - Historisk indledning ved Aage Andersen,
bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø, inventar og
gravminder ved Marie-Louise Jørgensen. Redaktio
nen afsluttet 1994.
Tegninger. NM2. Tryk af plan og snit af klosterkir
ken ved Peter Christian Kramp, udat. (1846). - Tryk
af plan, opstalter, snit og detaljer af ligkapellet i klo
strets sydfløj ved Christian Hansen 1861. - Akvarel af
kalkmalerier ved Jacob Kornerup 1902. - Planer og
rekonstruktion af klostrets vest- og sydfløj ved C. M.
Smidt 1910-11. - Plan, opstalter og snit af ligkapellet,
klostrets sydfløj, ombygningsforslag ved F. Vilh. Ol
sen 1914. - Plan, opstalter, snit og detaljer af klostrets
vest- og sydfløj, usign. udat. (Ivar Bentsen 1914). Skitseplan af rum i klostrets vestfløj ved Hugo Matthiessen 1922. - Planer af klostrets vestfløj ved P. E.
Iversen 1922. - Kalke af kalkmaleri i klostret, usign.
udat. - Tryk af plan af fundamenter fra klostret ved
Lars-Göran Kindström 1954. - Udsnit af matrikel
kort ved E. Forsberg 1954. - Tryk af planer, snit,
detaljer og rekonstruktioner af klostrets vest- og syd
fløj ved I. Arthur-Nielsen 1970 suppleret af H.
Græbe. - Rekonstruktion af klosterplan ved H.
Græbe 1976. - Planer og rekonstruktioner mm. ved
M. Vedsø 1993-94. - Kunstakademiets bibliotek. Planer,
opstalter, snit og detaljer af klostrets vest- og sydfløj
ved H. Ørnstrup Christiansen og Fr. Zeuthen 1936. Plan, opstalter, snit og detaljer af S. Nikolaj kirke ved
P. Paul-Petersen 1943. - Kgl.Bibl. 2°. 69. Johan Gottfred Burman Becker: Købstadskirker paa Sjælland. Kirkens arkiv. Planer, opstalter og snit af klosterkir
ken samt planer, opstalter og snit af S. Nikolaj kirke
ved Christian Hansen 1866 (tryk i NM2). - Holbæk
Museum. Planer, opstalter, snit og rekonstruktioner af
klostrets sydfløj ved H. E. Achen 1861 (tryk i NM2).
- Farvelitografi af Carl Blochs altertavle 1873. - Pri
vateje. Blændingsdekoration i skitsebog ved F. Uldall
1861 (kalke ved I. Hertzsprung 1902 i NM2).
Notebøger. NM2. N. L. Høyen, XIII, 19. -J. Kor
nerup, IX, 1 og X, 14.

Litteratur. F. R. Friis: Bidrag til Holbæks Historie,
Holbæk 1875. - Chr. Axel Jensen: Fra Holbæk gamle
Kirke, i ÅrbHolbæk 1909, s. 104-16 (Jensen 1909). Chr. Axel Jensen: Fra Holbæk gamle Kirke og Klo
ster. Nyfundne Fotografier af den nedrevne Kirke
bygning, i ÅrbHolbæk 1912, s.97-107 (Jensen 1912). Chr. Axel Jensen: Holbæk Sortebrødrekloster, i Årb
Holbæk 1913, s. 5-19 (Jensen 1913). - Chr. Axel Jen
sen: S. Lucius’ Kirke, i Arkitekten 1913-14, s. 501-05
og 509-14 (Jensen 1913-14). - Albert Thomsen: Hol
bæk Kirke før og nu. Nogle Træk af de gamle Holbæk-Kirkers Historie, Holbæk 1922 (Thomsen 1922).
Albert Thomsen: Fra det gamle Holbæk. Spredte
Bidrag til Byens Historie, Holbæk 1932, samme 2.
Samling, Holbæk 1946 (Thomsen 1932 og 1946). - Al
bert Thomsen: Holbæk Købstads Historie, Holbæk
1936-42 (Thomsen). -J. O. Arhnung: Holbæk Kirke
som Kapitelskirke, i ÅrbHolbæk 1939, s. 87-123
(Arhnung). - H. Monrad Hansen og Albert Thomsen:
Skt. Nikolai Kirke i Holbæk 1872 - 20. maj - 1947,
Holbæk 1947 (Hansen og Thomsen). -J. L. Østergaard
Christensen, Niels A. Christiansen: Kirker og Kirke
kunst i Holbæk, Holbæk Menighedsråd 1972. - W.
Asbjørn Andersen, Ester Johannessen, Carsten Johannessen og Arne Krøjgaard: Skt. Nikolai kirke,
Holbæk, Holbæk 1972. - Henrik Græbe: Holbæk
Kloster. Sortebrødrenes hus indviet til S. Lucius, i
Hikuin 20, Højbjerg 1993, s. 33-52 (Græbe).
1 Erik Pontoppidans oplysning i DaAtlas II, 384 om,
at der fra engang i 1200’rne til engang i 1500’rne »flo
rerede« et gråbrødrekloster i Holbæk, må bero på en
fejltagelse.
2 Der har tidligere været uenighed om årstallet. Aarbogen 980-1286 hævder, at konventet kom til Hol
bæk 1269, hvorimod Peder Olesen er af den opfat
telse, at konventet grundlagdes 1275, jfr. Ellen Jør
gensen, udg.: Annales Danici Medii Ævi, 1920, s. 194
og 209, men Jarl Gallén har ved sine undersøgelser
over dominikanerne og den middelalderlige annalistik godtgjort, at 1275 må betragtes som det rigtige
årstal, jfr. Dominikanerna och den medeltida annalistiken i Danmark och Sverige, i HistT. för Finland
25, Helsingfors 1940, s. 39-43 og 111.
3
Ellen Jørgensen, udg.: Annales Danici Medii Ævi,
1920, s. 109; SRD. I, 187.
4 SRD. I, 188.
5
Ellen Jørgensen, udg.: Annales Danici Medii Ævi,
1920, s. 210.
6 KancBrevb. 21. juli 1575; LA. Holbæk rådstues ar
kiv. Frederik II overlader Holbæks borgere det gamle
stenhus, »som står næst sønden ved sognekirken« til
rådhus, hvilket det fungerede som i tiden indtil 1844,
jfr. Thomsen, s. 79, 126 og 141.
7
Arhnung tilbageviser, s. 91-94, Erik Pontoppidans
og Ellen Jørgensens tilskrivninger, sml. note 12.

NOTER

8

Henry Petersen: Danske Gejstlige Sigiller fra Mid
delalderen, 1886, s. 36, nr. 461.
9 Gengivet i Thomsen, s. 126; note 8, s. 36, nr. 461*.
10 Note 8, s. 36, nr. 462.
11 Repert. nr. 4017. Omskrift med minuskler; det me
ste nu afstødt, men første bogstav synes at være »S«,
de tre sidste »bec«.
12 Arhnung udelukker, s. 91-92, at S. Peter, S. Paulus
og S. Laurentius kan have haft status af værnehelgen
for kirken, mens S. Katarina nævnes som en mulig
hed.
13 DiplDan., DaRigBr. 2. rk. IV, nr. 67, VI, nr. 91, 3.
rk. III, nr. 285; Kr. Erslev, udg.: Testamenter fra
Danmarks Middelalder, 1901, nr. 72; DaMag. 6, s.
187.
14 Repert. nr. 642.
15 J. H. Larsen: Breve fra Prioren i Sortebrødre Klo
ster i Holbæk, i Niels Chr. Øst, udg.: Archiv for
Psychologie, Historie, Literatur og Kunst, VIII, 1827,
s. 390-91; Thomsen, s. 123-24.
16
Thomsen, s. 125; LA. Holbæk rådstue 29. maj
1536.
17 NyKirkehistSaml. V, 183, 185; RA. Holbæk len. b.
Jordebøger c. 1600-36. Jfr. Arhnung, s. 106.
18 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div.
dok. vedr. kirker og sognekald; Arhnung, s. 106-107.
19
2. okt. 1731 udbedes stiftamtmand Johan Ludvig
von Holsteins og biskop Christen Worms approba
tion til en reparation af klokkestolen.
20 Kronens Skøder V, 131. 5. sept. 1738.
21
H. V. Skibsted: Love og Expeditioner vedkom
mende Kirke- og Skolevæsen, 4. bd., 1866-68, s. 5:
»13 Jan. [1866] Ministeriets Skr. (til samtlige Stifts
øvrigheder) om, at der skal gjøres Anmeldelse til Directeuren for de antiqvariske Mindesmærkers Beva
ring, forinden visse Forandringer ved Kirkebygnin
ger foretages.
Foranlediget ved et Rygte om, at nogle af vore
gamle Kirker, navnlig Kirken i Holbek og St. Mik
kels Kirke i Slagelse, istedenfor at restaureres skulle
fuldstændig nedbrydes, har Directeuren for de anti
qvariske Mindesmærkers Bevaring, Etatsraad Worsaae, henstillet til Ministeriet, at det ikke endelig vil
approbere disse eller lignende yderliggaaende Foran
staltninger ved vore gamle Kirkebygninger, forinden
han har havt Leilighed til at yttre sig desangaaende,
hvorved han, selv om det i enkelte Tilfælde skulde
vise sig, at en Nedbrydning var nødvendig, i Tide
vilde kunne sørge for, at der optoges Afbildninger af
alt i antiqvarisk Henseende mærkeligt, ligesom han
ogsaa vilde kunne drage Omsorg for Bevaringen og
Overflytningen fra de gamle til de nye Kirkebygnin
ger af Ligsten, Epitaphier og andre for vor Kultur
historie characteristiske Gjenstande.«
22 Hansen og Thomsen, s. 50.
23
En nøjere beskrivelse af klostrets bygninger falder
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udenfor rammerne af »Danmarks Kirker«, men om
tales dog i den udstrækning, hvor de er direkte til
knyttet kirken eller har haft funktioner, der normalt
er beskrevet i DK. Vedrørende klostrets bygningshistorie i øvrigt henvises til Vilh. Lorenzen: De dan
ske Dominikanerklostres Bygningshistorie, De dan
ske Klostres Bygningshistorie III, 1920 og Græbe.
Bygningernes senere brug fremgår af Thomsen, pas
sim.
24 Nedrivningen af de nævnte bygningsafsnit har mu
ligvis fundet sted dette år, da Christian III bestemte,
at klostret skulle nedrives og byggematerialerne be
nyttes til slottets forbedring, jfr. s. 2814.
25
LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Kirkergsk. 1705-68.
26
LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Rgskbog 1768-1846.
27 Larsen 1847 (Jensen 1909, s. 110-14).
28 Ifølge J. H. Larsen var denne beliggende i kirkegår
dens sydøstre hjørne, jfr. note 27. Degnens have lå
syd herfor (jfr. fig. 4).
29
LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1820-1900. Kommune
kopibøger.
30
LA. Pastoratsarkivet. Journaler for sognepræstens
... korrespondance. 1832-41, 1847-94.
31
LA. Pastoratsarkivet. Korrespondancesager for kir
keinspektionen og inspektionen for de offentlige stif
telser. 1765-1836, 1857-1911.
32 LA. Pastoratsarkivet. Div. rgsk. mm. 1611-1827.
33 Note 25, 32 og 38.
34 Note 25 og 38.
35
LA. Holbæk amts provsti. 1808-18. Synsforretnin
ger.
36
LA. Stiftsøvrighedsarkivet. Holbæk kirkes rgsk.
1840-83.
37 Note 25 (jfr. note 184).
38 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1719-31. Rgsk. for kgl. kirker
på Sjælland uden for rytter distrikterne.
39 Note 35 og 88.
40
Det er formentlig indehaveren af samme »em
bede«, der i 1640’rne og 50’erne tituleres »Stodder
kongen«, jfr. Thomsen, s. 270.
41 Note 25 og 207.
42 Uden inv. nr. I bekræftende fald må det være gen
anvendt, idet kapitælet lader sig datere til 1200’rne.
43
Denne side var oprindelig vinduesløs, idet den
dækkedes af klostrets søndre korsgang, der, i hvert
fald i senmiddelalderen, rejste sig i to stokværk. Det
er muligvis rester heraf, der endnu var bevaret 1783,
da skillemuren mod den lange gang ud for »arresttår
net« fjernedes.
44 Græbe, s. 45-49.
45 LA. Pastoratsarkivet. Embedsbog 1844-75.
46 Note 29, 31 og 36. Helt eller delvis anskaffet for
indsamlede midler. Inventaret 1872 nævner en stol til
positivet.
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Larsen 1847 (Jensen 1913, s. 11).
LA. Pastoratsarkivet. Roskilde domkirke. Roskilde
domkapitels kirkergsk. 1591-1676.
49 Note 26 og 45.
50 Note 29, 45 og 214.
51
LA. Pastoratsarkivet. 1816-48. Sognepræstens kor
respondance.
52
Navnet S. Nikolaj kirkegård blev vedtaget af me
nighedsrådet o. 1945, jfr. note 22.
53
Note 54 og LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektio
nens korrespondanceprot. 1880-98.
54 Ved embedet. 1862-19(81). Synsprot.
55
Sydmuren bevaredes uændret efter kirkegårdens
udvidelse mod syd, mens der 1919 blev givet tilla
delse til nedrivning af muren i øst, hvilket dog ikke
skete, jfr. note 54.
56 Note 31 og 36.
57 Gitret er i så fald flyttet et stykke mod syd i for
bindelse med anlæggelsen af Jernbanevej 1896. Af
længdeangivelserne
på
henholdsvis
kampestensmuren og gitret fremgår, at hovedparten af strækningen i
øst også har været hegnet af et gitter; en del heraf er
genanvendt som lukke i nord - i forlængelse af det
1896 flyttede gitter - ved kirkegårdens udvidelse mod
øst 1919.
58
Begge er formentlig samtidige med gitret, omend
der kun nævnes to portstolper i forbindelse med dets
levering, jfr. note 36.
59 Oplyst af kirkegårdskontoret.
60 »Interim-Cholera-Liighuus«.
61
Thomsen, s. 621. Arkitekt Hoffmann er muligvis
identisk
med
kobberstikkeren
og
bygningstegneren
Georg Hoffmann, sml. Niløse (s. 430-31, fig. 13-14),
Sæby (s. 903, fig. 12 og s. 936, note 40) og Grevinge
(s. 2328-29, fig. 5a-b).
62 Note 130. Projektet forelå fuldt udarbejdet 1868, da
Christian Hansen fik udbetalt sit honorar.
63
I Christian Hansens 1866 udarbejdede projekt til
den nye kirke er ikke regnet med genanvendelse af
dele fra klosterkirken. Tre forskellige beliggenheds
planer (projektets pl. VII-IX) viser følgende forslag til
placeringen: 1) Som den gamle kirke, dog friholdt af
vestfløjen. 2) Som den endelige placering blev med
længdeaksen i nord-syd. 3) Orienteret øst-vest, men
rykket længere ind på kirkepladsen, idet klostrets
vestfløj forudsås sløjfet.
64 Note 36. Bygmesteren forpligtedes til at bruge nye
tegl i facaderne og modtog til gengæld nedrivningsmaterialerne fra den gamle kirke.
65
1903 var det blyindfattede vindue over hovedind
gangen kassabelt (RA. Kultusmin. 1. dep. Journalsa
ger 1848-1916).
66
Note 54. 1929 nævnes, at »det vil være praktisk
med en reservedør i sakristiets østvæg«, hvilket må
være en fejlskrivning forårsaget af kirkens orientering
i nord-syd.
48

67

Gavlen blev i hovedsagen opført ved samme lejlig
hed, da størsteparten tidligere var sammenbygget
med den gamle kirkes søndre sideskib.
68 Beskrivelsen af kirken tager sit udgangspunkt i til
standen umiddelbart forud for nedrivningen, heraf
følger at kun bygningsdele, der er nedrevet tidligere
end dette tidspunkt, er mærkede som forsvundne.
En uvurderlig kilde til klarlæggelse af kirkens
komplicerede bygningshistorie udgør 14 fotografier
optaget af Holbæk-fotografen frk. Thyra Fromm
umiddelbart forud for og under nedrivningen 1869.
Fotografierne kendes for ottes vedkommende fra ori
ginalaftryk, mens de resterende er affotograferinger,
en fra 1896, de øvrige fra begyndelsen af 1900’rne. Jfr.
Jensen 1912 og 1913-14. Anvendelsen vanskeliggøres
noget af fotografiernes retouchering, ligesom der til
syneladende er foretaget to ikke helt identiske op
tagelser af hvert motiv. Hovedparten af de bygningsarkæologiske iagttagelser til belysning af kirkens
bygningshistorie stammer fra disse fotografier, hvor
det skal bemærkes, at en lang række af detaljerne kun
har kunnet ses under lup.
69 I realiteten fem sider af en ottekant, idet langhusets
smalle, østlige fag bør regnes med til korpolygonen.
70 Det kan ikke afgøres, hvorvidt det er østpartiet el
ler hele kirken, der eventuelt indvies i 1323.
71
Det kunne tillige iagttages, at den øverste række
stilladshuller på ydersiden af sydmuren (jfr. fig. 24) lå
et skifte lavere vest for det antydede byggeskel, og
dette gjorde sig muligvis også gældende på nordmu
rens inderside.
72
Forholdene i 7. fag var forstyrrede ved opførelsen
af tårnet 1625-36.
73
Det smalle, vestligt anbragte vindue her forhin
drede en korsgang i to stokværk.
74
En nøje fastlægning af sammenbygningen mellem
den endnu bevarede, senmiddelalderlige vestfløj og
den nedrevne kirke er af vital betydning for en rekon
struktion af hele klosteranlægget. Uheldigvis synes
Christian Hansens planopmåling fra 1866 (fig. 31)
netop i dette område at være behæftet med alvorlige
målefejl. Dels er skibets oprindelige sydmur, repræ
senteret ved arkadepillerne mod søndre sideskib, ty
deligvis angivet alt for tynd, ca. 40 cm mod ca. 90
cm, dels må selve sideskibet, sammenholdt med de
1954 afdækkede fundamenter, være afsat noget for
bredt, ca. 3,4 m mod ca. 3,0 m indvendig mål. På
grundlag af bevarede spor i vestfløjens østmur, hvor
sammenstødet med søndre sideskib tydeligt ses, kan
det beregnes, at nordre flugt af fløjens nordgavl har
ligget ca. 0,5 m sydligere end søndre flugt af skibets
sydmur, mens gavlen omtrent har flugtet med sydve
stre hjørnepilles sydside. Hvorledes sammenbygnin
gen mellem fløjens østre del og skibets sydmur har
været udformet er uvis, men frem til nedrivningen
var på dette sted bevaret en kraftig, udvendig påfo
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ring af skibets sydmur i en højde svarende til det se
nere sideskibs nedre stokværk; dele af dette murværk
kan tidligere have indgået i vestfløjens nordre afslut
ning. Ved at forskyde den frie del af fløjens nordgavl
mod syd blev opnået, at den ikke forstyrrede sym
metrien i skibets vestgavl.
75 Sml. Græbe, s. 37, fig. 7 og s. 39.
76
Det teknisk set bemærkelsesværdige træk, at gav
len ikke var opført i forlængelse af skibets sydmur,
kan betyde, at den ældre vestfløj var opført før kir
kens to vestligste fag. Også i så fald har fløjen kun
været i et stokværk, idet man ellers næppe ville an
bringe et vindue i sydsiden af 7. fag, der var dækket
af et evt. 2. stokværk.
77 Vinduerne i sydsidens 3.-5. fag kan fra opførelsen
have haft sålbænken anbragt højere end i koret og
nordsiden af hensyn til en eventuel - planlagt eller
udført - korsgang langs kirken.
78 Alle vinduerne havde fælles vederlagsniveau.
79
I 6. fag registreredes toppen af vinduet udvendigt
(fig. 24), mens det i 7. fag sås i det indre (fig. 29),
hvor det formentlig, jfr. Christian Hansen 1866 (fig.
33), i delvis blændet skikkelse tjente som forbindelse
mellem vestpulpitur og søndre sideskibs 2. stokværk.
80 En eventuel dør her var ødelagt ved gennembrydning af en arkadeåbning til nordre sideskib.
81 Note 45 og 130.
82
To nicheagtige indretninger, der sås i henholdsvis
nord- og sydøstvæggen, var formentlig senere ind
huggede, sandsynligvis i forbindelse med opsætning
af epitafier el. lign.
83 Det eneste fotografi, jfr. note 68, der viser blændin
gen (fig. 29) er desværre stærkt afbleget.
84
Tilsvarende skjoldbuer kendes fra Brahetrolleborg,
det tidligere Holme kloster. Ebbe Hædersdal: Holme
Klosterkirke, i Bygningsarkæologiske Studier 1990,
s. 7-32, specielt s. 23, fig. 18.
85 På enkelte af de bevarede fotografier fra nedriv
ningen ses antydning af en fortandings øvre afslut
ning. Det er i denne forbindelse betegnende, at den
nedre del af buer og ribber med tilhørende kapper
blev hængende efter hvælvenes nedbrydning.
86 Jensen 1913-14, s. 501.
87 Dette er kun med sikkerhed konstateret mellem 3.
og 4. fag.
88
LA. Stiftøvrighedsarkivet. 1729-1818. Kommune
sager. Holbæk.
89 Døren var tilmuret ved kirkens nedrivning (jfr. fig.
17), men formentlig endnu åben 1842, da snedker C.
Clausen indrettede en lukket stol i Pachs gravkapel
med bl.a. en dør til materialhuset.
90
Det på Christian Hansens plan fra 1866 angivne
ekstremt smalle krydshvælv kan næppe betragtes
som andet end en signatur (fig. 31). Rummet har
hvad angår placering og adgangsforhold, omend
langt fra i størrelse og detaljerigdom, mindelser om
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et tilsvarende i Sorø klosters østfløj (DK. Sorø s. 42).
91 En helt tilsvarende udkragning sås (fig. 17) i til
knytning til understokværkets hvælv i sakristiet.
Umiddelbart over den øvre udkragning kunne i ski
bets mur (fig. 19) aflæses et uforklarligt spor i form af
en to skifter høj, hvidkalket stribe over et binder
skifte. I striben sås udsparet tre ukalkede firkanter der kan muligvis være tale om spor af et højere lig
gende, fladt loft med påsømmede konsoller langs un
derkanten? Om rummets identifikation med »mun
kestuen« er korrekt, kan hvælv have været bevaret
endnu 1726-27.
92 Et rum med en ganske tilsvarende placering og ud
formning fandtes i Løgum klosters østfløj, jfr. Vilh.
Lorenzen:
Den
danske
Cistercienserklostres
Byg
ningshistorie, De danske Klostres Bygningshistorie
XI, 1941, s. 88. Overetagen i østfløjen må i såvel Lø
gum som Holbæk Sortebrødrekloster have indeholdt
munkenes dormitorium, i form af enten en sovesal
eller en række munkeceller; det nævnte rum kan tæn
kes at udgøre priorens (abbedens) celle.
93 Note 25, 26 og 38.
94 Thomsen, s. 581.
95 Af
denne dør ses blot den hvidkalkede nordre
vange på et fotografi (fig. 17), mens resten var ned
revet på optagelsestidspunktet. Der må ligeledes have
været forbindelse til rummet over sakristiet, men de
bevarede fotografier viser ikke spor heraf.
96 Der iagttages intet spor af en pille på de bevarede
fotografier, men netop her ses facademurværket at
være opført i krydsskifte, og det må derfor være om
muret.
97 Jfr. Højby (s. 2186, note 32).
98 Nordre sideskibs østgavl (DK. Præstø s. 209).
99 På det eneste fotografi af vestgavlen (fig. 16) dækkes midtpartiet af et træ, og Burman-Beckers tegning
(fig. 37) er næppe pålidelig i detaljerne på dette
punkt, bl.a. mangler den nordligste blænding.
100 To fragmenter (17.188 og 17.193) kan sammensæt
tes til én hel formsten. Størrelse: 27x12x5-5,5 cm.
Typen er forskellig fra de hyppigst anvendte i kløverbladsfriser; dog kan et formstensfragment fra
franciskanerklostret i Ribe hidrøre fra en tilsvarende
sten (DK. Ribe s. 848, fig. 20 nr. 12).
101 Jfr. note 27 og brev af 22. feb. 1902 fra Fritz Uldall
til Ivar Hertzsprung, i Hertzsprungs efterladte papi
rer og notater, NM2. En identisk blændingsudsmykning kendes næppe, men på østgavlen af Nyborg
kirke, Svendborg amt, ses to kors fra første halvdel af
1400’rne med firkløvere i korsskæring og korsender.
Ivar Hertzsprung arbejdede på ovennævnte tids
punkt med afslutningen af sin magisterkonferens om
»De danske klostres styrelse og økonomiske forhold
samt klosterbygningerne i tiden 1202-1319« og ind
hentede i den forbindelse oplysninger hos bl.a. Fritz
Uldall og Jacob Kornerup, jfr. note 146. Afhandlin
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gen afleveredes kort før Hertzsprungs død 27. sept.
1902 og publiceredes i HistT. 7. rk. V, 1904-05, s.
299-364.
102 Et lignende tøndehvælv fandtes i det vestre fag,
selvom arkadebuen her ikke er sikkert dokumenteret.
103
Ved den valgte fremgangsmåde blev støttepillerne
bevaret uden at gribe forstyrrende ind i sideskibets
overhvælvning, der i lignende tilfælde oftest er stærkt
uregelmæssig, jfr. overhvælvningen i søndre side
skibs øvre stokværk.
104 Der ses ingen antydning af en tilmuret åbning på
de bevarede fotografier.
105 Sml. også Grevinge (s. 2330 og fig. 9).
106 I 5. fags vindue anbragtes en kraftig planke til at
bære hanebåndene (jfr. fig. 23), da dette vindues tilmuring ikke var trukket frem i plan med ydre mur
flugt.
107 Dvs. at sideskibets 1.-5. fag svarede til hovedski
bets 3.-7. fag.
108
Bygningshistorien bringes herved i analogi med
flere andre danske klosterkirker, hvor en korsgang
efter klostrets nedlæggelse er inddraget i kirken som
sideskib. Nævnes kan Sortebrødreklostret i Viborg,
Søndersogns kirke, og Gråbrødreklostret i Nykøbing
Falster.
109
Sideskibets sydmur fortsatte ubrudt (jfr. fig. 17)
mod vest forbi vestfløjens østmur. Heraf følger at det
nordøstre hjørne af den ældre vestfløj må være blevet
nedrevet ved tilbygningens opførelse.
110
Det kvadratiske fag udgjorde hjørnefaget mellem
nordre og østre korsgang. Som tidligere nævnt var en
korsgang i ét stokværk tilsyneladende planlagt samti
dig med østfløjen. Om en sådan har eksisteret ved
søndre sideskibs opførelse, eller den evt. allerede tid
ligere var blevet afløst af en ny korsgang i to stok
værk er uvist. Ved middelalderens slutning var for
mentlig alle klostrets korsgange i to stokværk - spo
rene af en sådan ved sydfløjen kan endnu aflæses i
vestfløjens murværk, mens den vestre korsgang var
indkorporeret i den to stokværk høje vestfløj.
111 Vinduet, der uden tvivl var planlagt til at gå fri af
vestfløjens tagflade, blev formentlig tilmuret allerede
ved dennes opførelse. Der hersker nogen tvivl om
fløjens oprindelige højde, jfr. Græbe, s. 41. Den højtplacerede vinduesåbning i sydgavlens øvre stokværk
indicerer, at i hvert fald denne ende har været højere
end nu; da en ganske tilsvarende åbning imidlertid
frem til kirkens nedrivning (fig. 16) fandtes i den frie
vestre halvdel af nordgavlen, har hele fløjen forment
lig haft samme, større højde ved opførelsen.
112 Sidstnævnte beliggende i vestfløjens østside.
113 Forårsaget af en krypt under gulvet.
114 Da stikket var placeret meget tæt på støttepillen,
kan der næppe være tale om en døråbning i det op
rindelige skibs sydmur.
115 Jfr. Larsen 1847, s. 13: »Over den sydlige gang, der

fordum har rakt meget højere næsten til høj kirkens
hvælving er efter 1650 delt i to etager.«
116 LA. Holbæk rådstuearkiv. 1761. Brandtaksation.
117
Når denne arkadeåbning hos Christian Hansen
1866 (fig. 33) gengives spidsbuet, må dette skyldes en
sammenblanding med de tre øvrige åbningers ud
formning.
118 Det øvre stokværk har i bekræftende fald stået i
åben forbindelse med midtskibet og dermed udgjort
en slags pulpitur, hvortil der var adgang fra de øvre
stokværk i klostrets vest- og østfløj. De usædvanlig
store vinduer i korsgangens øvre stokværk taler for,
at åbningernes hovedformål var at give lys til hoved
skibet, der ellers var udelukket fra dagslys fra sydsi
den. En parallel til et sådant arrangement kendes for
mentlig ikke på dansk grund.
119 Gjordbuen mellem 1. og 2. fag synes at have haft
en lidt divergerende udformning (fig. 19), nærmest
som var dens østre og vestre halvdel ikke opført sam
tidig. Også heri kan ses en antydning af, at østfaget
indeholdt dele af en ældre bygningsdel, en korsgang i
tilknytning til østfløjen.
120 Note 45 og 54.
121
Dette sandsynliggøres både af bygningshistorien
og af den fremspringende støttepille i rummets sydøsthjørne.
122 Note 27 og 45 (sidstnævnte sted skrives dog 1575).
123 Arhnung, s. 108-113.
124 Thomsen, s. 185f.
125 Eksempler på denne teknisk set noget vovede kon
struktion er ikke ukendte i samtiden, jfr. f.eks Kæm
petårnet på Koldinghus opført i årene o. 1600 og kir
ketårnet på Läckö slot fra 1662 (SvK., Västergötland,
vol. 198, s. 16). En beslægtet konstruktion ses i Ring
sted S. Bendt, hvis o. 1582 opførte tårn over korsskæringen bæres af hele fire bueslag udspændte over
korsskæringspillernes top (DK. Sorø, s. 135).
126 Note 32. I det hele taget var tårnet, endnu næppe
helt fuldført, stærkt brøstfældigt. Der manglede både
lofter og døre og i nordmuren fandtes en revne »næ
sten fra jorden og op« så bred, at der mange steder
kunne stikkes en hånd igennem den.
127 Ses såvel hos Resen som J. J. Bruun. Gengivet i
Thomsen, s. 345-46 og 421.
128
Note 32. Kirkesynet konstaterede 1636, at tårnet
grundet førnævnte revne næppe kunne bære et spir,
hvilket kan betyde, enten at spiret var planlagt i
umiddelbar forlængelse af tårnets opførelse eller al
lerede var opsat med nævnte skade til følge.
129 RA. DaKanc. 1697. Indb. om købstadkirkernes til
stand.
130
LA. Tuse og Merløse hrds. provsti. 1824-1900.
Synsforretningsprot.
131 Arhnung, s. 113-20.
132
LA. Godsarkiver. Løvenborg, baroniet. Kirkerne
vedr. 1721-1885.
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Note 31 og 214.
Note 31 og 54.
135
LA. Merløse hrd.s provsti. 1803-08. Kirkesynsforretn.
136 Dog skulle der i sydsiden af korets 2. fag, hvis
yderside dækkedes af sakristiet, anbringes en niche,
stort set svarende til de oprindelige forhold her, med
»støbejernsstel« udformet i gibs, og ligeså i nordsiden
af skibets 4.-6. fag, der dækkedes af nordre sideskibs
tag.
137 Note 35 og 88.
138
Note 38. Hører Bruuns kammer, der ellers ikke
kendes, kan meget vel have været anbragt et sted i
vestfløjens nordre ende.
139 Som tidligere anført var der adgang til tårnet fra
vindeltrappen på hovedskibets nordside. En adgang
fra søndre sideskibs loftsrum måtte placeres lavt i en
hvælvlomme i tårnfaget, formentlig den vestre, da
der ikke på de eksisterende fotografier ses »brud« på
den helt frem til vestgavlen bevarede, oprindelige ge
sims på hovedskibets søndre murkrone.
140 Note 29 og 31.
141
Dette forekommer umiddelbart uforklarligt, da
den ovennævnte 1771-72 opsatte »italienske« trappe
også må have været at finde her. Det skal bemærkes,
at Larsen sætter en ny trappes indretning i forbindelse
med tilmuring af en eller flere døråbninger fra vest
fløjen. Forklaringen kunne være ønsket om en byg
ningsmæssig adskillelse af vestfløjen og søndre side
skib. Dette kan muligvis betyde, at den føromtalte
trappe skulle søges længere mod vest - i vestfløjens
nordligste del. Også den kan tidligere have været reg
net som en del af kirken; på I. H. E. Krügers kort
over Holbæk (s. 2818, fig. 3), opmålt 1794, ses den
nordligste del af fløjen markeret med samme mørke
farvetone som kirken modsat det øvrige klosteran
lægs lysere farve.
142 Christian Hansen 1866 (fig. 33) angiver en bjælke
pr. spærfag over hovedskibet, hvilket næppe var kor
rekt.
143 På sydmurens inderside sås (fig. 29) tre fremsprin
gende bjælkeender anbragt i bomhuller ca. 10 skifter
under murkronen, den vestre var med en lodret stiver
forbundet med den nævnte bindbjælke, og bjælkeen
derne kan have tjent til forankring af disse. I nord
muren sås (fig. 24) i samme højde en tilsvarende
række huller, uden tvivl, som de søndre, stilladsbomhuller fra kirkens opførelse.
144 Note 36 og 88. Peder Pedersen testamenterede ved
sin død 1723 til kirken en sum af 4000 rdl., der skulle
anvendes til et nyt spir, et orgel mm.
145 Note 26 og 88.
146
Typen er tilsyneladende knyttet til én bestemt
bygmester, jfr. Hugo Johannsen: På sporet af en vest
sjællandsk murermester fra 1500-rnes første årtier, i
Strejflys
over
Danmarks
bygningskultur.
Festskrift
til Harald Langberg, 1979, s. 99-109.
134
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Fig. 39 er gengivet efter et postkort fra Jacob Kornerup til Ivar Hertzsprung, dateret 16. feb. 1902, jfr.
note 101. Tegningerne er kopieret af Kornerup selv
efter notebog nr. X, 14. De er ikke daterede her, men
bag på postkortet er noteret, at kirken besøgtes 1867
eller -68.
147 Larsen 1847, s. 20.
148
RA. Håndskriftsaml. Genealogisk-heraldisk sel
skab. Anne Krabbes antikviteter 1607.
149
Note 36, jfr. også Uddrag af Holbæk Kjøbstad
Kommunal-bestyrelses
Forhandlingsprotokol.
Mø
det 14. febr. gengivet i Holbæk Amts-Avis 1867 Nr.
28.
150 Note 31, jfr. skrivelse af 30. juli 1871.
151
Note 31. Antikvitetshandler Brock i København
havde som nævnt købt den gamle altertavle og præ
dikestol året før.
152 26. maj skrev Carl Bloch, at billedet nu var færdigt
og ville blive udstillet på Charlottenborg, hvorefter
det skulle afsendes til Holbæk, dersom det var tørt
nok (note 31). Billedet er gengivet i Rikard Magnussen: Carl Bloch 1834-90, 1931. Et farvelitografi findes
i Holbæk Museum, jfr. Årsberetning 1990.
153 DK. Sorø s. 346.
154
Ifølge et inventarium fra 1719 vejede den gamle
forgyldte kalk nu 40 lod, mod tidligere 27 (note 25).
155 S. 2073 og 2160, fig. 53.
156 Jfr. note 214. Igen 1843 blev en kalk foruden andet
sølvtøj renoveret og poleret af I. Asmussen. 1852 re
parerede P. Lund en sølvkalk (note 36).
157
Nicodemus Gaupius von Thann var badskærer,
jfr. Thomsen, s. 296.
158 Note 51 med inventarium 1804.
159 KalkarOrdb.: potil (potel), kedel, nævnes 1698 og
1702 i Smørum skifteprot.
160
Jfr. inventarium 1914 i rgsk. bog for Holbæk
1911-37.
161
Note 36. Altersølvet er ifølge indskrift renoveret
1822; 1843 har det sandsynligvis blot drejet sig om
polering.
162 Ifølge Thomsen, s. 216. B er nu helt udvisket.
163
Om Lorentz Jørgensen se Chr. Axel Jensen: Lorents Jørgensen, Billedsnider, i ÅrbHolbæk 1910, s.
5-20 og Jensen: Snedkere, desuden Thomsen, s.
265-69 samt Lorentz Jørgensen - en billedskærer i
Holbæk, i J. L. Østergaard Christensen og Peder
Korsgaard: Fra Holbæk Museum og Holbæk Arkiv.
Strejflys, 1992, s. 57-61.
164
Ifølge Hansen og Thomsen (s. 41) på grund af
provst Lebechs tvangstanke, at den ville falde ned
over ham.
165 Ifølge Thomsen 1932, s. 36-37 var følgende ældre
stemmer genanvendt i Köhnes orgel: Gemsehorn 2
F., Narsard [sic!], Gedacht 8 F., Bassun 16 F., Octav 4
F., Fløjte 4 F., Mixtur 3 Fg., Trompet 8 F., Principal
8 F. og Subbas 16 F. Piberne var hovedsagelig af me
tal.
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Note 31 og 36.
Note 36. I albumet »Ch: Hansen 1866. Proiect til
en ny Kirke i Holbek«, ved kirken, ses et ikke reali
seret forslag til orgelfacade. Facaden har tre store bu
ede pibefelter, svarende til korsarmenes vinduesfag.
168 Dansk Kirkemusiker Tidende 1931, s. 25.
169 En tiloversbleven stemme blev 1938 indsat i Tveje
Merløse kirkes orgel; den var af meget tyndt metal,
og stammede antagelig fra L. D. Kastens’ instrument.
170 Note 54. Fot. 1939 i Lokalhistorisk arkiv for Hol
bæk kommune.
171 Christen Thomsen omtales som rådmand 1660 og
1662, jfr. Thomsen, s. 334. Kronen nævnes i inv. 1705
(note 25).
172 Jfr. inv. 1719 (note 25)
173 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Holbæk.
174 Jfr. Thomsen, s. 496 med henvisning til H. V.
Clausen i ÅrbHolbæk 1918, s. 108.
175 Uldall s. 87.
176
LA.
Pastoratsarkivet.
Kirkeinspektionens
korr.
prot. 1880-98.
177 Jfr. Otto Købke: Nyt klokkespil i Holbæk, i Acta
Campanologica 1980 vol. 2, nr. 7, s. 216-18.
178 Note 38 og 88.
179
LA. Holbæk rådstues arkiv. Fundatser, gavebreve
mm. 1613-1821.
180
LA.
Stiftsøvrighedsarkivet.
Kommune
sager.
1729-1818.
181
Note 36 og LA. Sjællandske retsbetjentarkiver.
Holbæk amt. Holbæk byfoged. Afd. F. Auktionsvæsen. Auktionsprot. 1861-77.
182 En del inventarstykker, som opgives at komme fra
Holbæk, befinder sig spredt på forskellige museer;
det vides imidlertid ikke om genstandene fra katoli
cismens dage oprindeligt er udført til klosterkirken.
Nogle kan tænkes at være overført fra de nedlagte
kirker, enten S. Nikolaj, Vor Frue i Labæk eller en af
de ikke lokaliserede. Da det heller ikke kan anses for
sikkert, at de eftermiddelalderlige figurer har hørt
hjemme i kirken, er de ikke behandlet her.
Flere eksempler på flyttede inventarstykker kendes
fra andre steder. Om den i 1500’rnes tredje fjerdedel
nedlagte klosterkirke i Voer (DK. Århus s. 3876f.)
vides, at kongen 1560 gav en af de tavler, som stod
nede i kirken, til Ejsing kirke i Ringkøbing amt (jfr.
KancBrevb. 22. febr. og 5. april 1560). Ifølge åbent
brev af 21. maj 1552 måtte materialer og inventar fra
et S. Anne kapel ved Smørup, som skulle nedrives,
overdrages Brorstup kirke (Års hrd., Ålborg amt). 3.
maj samme år anså kongen det for rigtigt, at Gråbrødrekirken i Viborg blev sognekirke, og at mate
rialerne fra Sortebrødrekirken kom til domkirken til
lige med kalk, disk og klokker (jfr. KancBrevb.).
Fra Sjælland kan nævnes †klokker fra †S. Mikkels
kirke i Roskilde, som en tid lang blev brugt i det efter
reformationen oprettede Gråbrødre sogn, idet klo
167

sterkirken selv manglede klokker (jfr. DK. Kbh. Amt
s. 131).
Se også Chr. Axel Jensen: Katolsk Kirkeinventars
Skæbne efter Reformationen. Studier og Exempler, i
ÅrbOldkHist. 1921, s. 167-204.
Som eksempel på at ting kan ende i en helt anden
landsdel meddeles, at en kirkeskammel i Odsherreds
Museum ikke som ventelig stammer fra en af egnens
kirker, men fra Tingsted på Lolland. Giveren kom
derfra, men havde senere bosat sig i Odsherred.
183 Det drejede sig om: En spyttebakke, et alterklæde
af rødt klæde med frynser, en dobbelt og syv enkelte
lysearme, en malmlysestage, to messinglysearme, tre
blikbøsser.
Blandt
de
bortauktionerede
genstande
kan nævnes ni nøgler til pulpiturstolene og blandt de
tilkomne to spyttebakker og en af træ, et alterklæde,
en messehagel skænket af grosserer Seidelin foruden
skamler og tæpper. Senere solgtes på auktion et grav
gitter af smedejern, vægt ca. 1280 pd., to runde søjler
6 alen høje, fire firkantede træpiller, to balustrader,
nogle bænke og døre, en del panel, malmkugler mm.
(note 36).
184 Larsen 1847.
185
Opbevares i NM sammen med dele af beslagene
og af relikvierne, jfr. ndf.
186
Jfr. Bau & Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk
Cassel, Bd. II, Kreis Fritzlar, Marburg 1909, s. 91 (nr.
396), med tavle 127. Her daterer C. Alhard von
Drach skrinet til 14-1500’rne, med oplysning om, at
det er nævnt i en fortegnelse dateret 12. juni 1610 over
genstande i sakristiet, og at der var relikvier i det.
Højde 12 cm, beklædt med sorte og hvide benplader.
Se endvidere Hermann Deckert, Robert Freyhan,
Kurt Steinbart: Religiöse Kunst aus Hessen und Nas
sau, Kritischer Gesamtkatalog der Ausstellung Mar
burg 1928, Marburg-Lahn 1932. Nr. 265, hvor da
teringen sættes til 1500’rne; i øvrigt som 1909. Des
uden Joseph Braun: Die Reliquiare des christlichen
Kultes und ihre Entwicklung, Freiburg im Breisgau
1940 (fotografisk optryk Osnabrück 1971) s. 156 og
tavle 21 fig. 69.
187 Ifølge brev dat. Horsens 5. marts 1876 var tavlen
fra 1621, en datering som forekommer lovlig tidlig i
betragtning
af
de
rige
bruskbarokke
skæringer.
Thomsen (s. 217) kalder den »et renæssancearbejde
fra o. 1640«. I Trap siges tavlen at stamme fra samme
værksted som den i Undløse med malet årstal 1644
(DK. s. 375, fig. 19).
188 Jfr. Arhnung, s. 106. Sml. også eksempelvis Finderup med henvisninger (s. 1166) og Føllenslev (s.
1666).
189
Arkitekt F. Uldalls interesse også for kirkebyg
ningen omtales af Chr. Axel Jensen, 1909, s. 105.
190 Om Worsaae, se note 242 og tavlens datering note
187.
191 I de foregående år havde der været forhandlet om
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altrets prydelse i Vor Frelsers kirke i Horsens. Den
omtalte prædikestol blev 1670 opstillet i klosterkirken
og 1796 overflyttet til Vor Frelsers kirke, jfr. Hanne
Jönsson: Gud til Ære Kiercken til Zirat. Peder Jenssøn Koldings prædikestol i Vor Frelsers Kirke i Hor
sens 1670, Horsens 1987.
192 Altertavlen i S. Peders kirke i Næstved er opsat
1885 og rummer et maleri fra 1880-82, jfr. DK. Præ
stø s. 92.
193 KglBibl. Langebeks exerpter.
194 Sml. NMArb. 1965, s. 128.
195
Gengivet i Monica Rydbeck: Medieval Wooden
Sculpture in Sweden, Uppsala 1964, vol. V, 315. Fi
guren dateres til 1400’rnes midte og anses for at være
udført i et lokalt værksted.
196 Jfr. Thomsen s. 466. Sml. indskrift på *topstykke
fra †fontegitter.
197 Note 25. Arhnung fortæller s. 98f. om anskaffelse
af lys til alter, prædikestol og andre steder i kirken,
bl.a. sakristiet, der om vinteren brugtes til froprædiken.
198 S. 409. Disse er efter redaktionens afslutning af
leveret til Holbæk Museum.
199 Note 51, 214 og 135.
200 Note 26. Et inventarium 1840 nævner en messehagel af rødt fløjl med guldtresser og en tilsvarende
gammel og ubrugelig. Ifølge kgl. resolution 1841
skulle messehaglerne være af rødt fløjl med guldga
lon.
201 Se Thomsen, 1946, s. 23-28. En Tur til Vintremøl
ler.
202
LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til
HofmFund.
203 Note 51 og 26.
204
Jfr. J. L. Østergaard Christensen: Holbæk-lertøj
og Holbæk-pottemagere, Holbæk 1985.
205
Det omtales 1736 i forbindelse med istandsættelse
af en muret begravelse, »hvor dåbens indhegning er«;
sidst på året betaltes for låsen til »dåbens dør« (jfr.
note 25).
206 DK. Maribo s. 224 og 236 med fig. 23 og 24. Selve
fontens placering svarer til forholdene i Sorø (DK.
Sorø s. 70). Lignende gør sig endvidere gældende i
Korning kirke (Hatting hrd., Vejle amt); dog drejer
det sig her om et korgitter med kartouche hvorpå
kranium, og begravelsesplads henlagt til koret. I Gal
ten (Randers amt) er et epitafium o. 1650 komponeret
som indfatning omkring korbuen. Afbildet i Dansk
Kunsthistorie 2, red. Vagn Poulsen, Erik Lassen, Jan
Danielsen, s. 268.
207
LA. Privatarkiver. Snedker Lund, Holbæk. Ho
vedbog 1755-79.
208
På fontegitrets gesimsbjælke i Køge (DK. Kbh.
Amt s. 218) ses fire kartoucher, hvori årstallet 1665
samt navnene Jens Jensen Riber og Sara Hansdatter,
dvs. givernes, som genfindes på gitrets messingbalu-
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stre sammen med 1657, året for Jens Jensen Ribers
død (jfr. gravsten nr. 132, s. 261). Gravstenen ligger i
søndre sideskib, hvor fontegitret er placeret ind mod
det tidligere fontehus. Se også DK. Århus s. 553,
hvor et (†)fontelukkelse bekostet 1697 af Mikkel Mik
kelsen Malling, †1701, og Margrethe Christensdatter,
†1689, omtales. Vedr. Helsingør S. Olai, se DK.
Frborg amt s. 164 med fig. 82 og Gammelkøgegaards
pulpitur, DK. Kbh. Amt s. 222 med fig. 65.
209 Jfr. Høyens notebog XIII, 1832, s. 19.
210
Note 36. Indkøbt hos samme antikvitetshandler
findes i Nordiska Museet i Stockholm en døbefont
med Gotlands våben. Denne detalje viser, at der ikke
er tale om fonten fra Holbæk, selv om andre inven
tarstykker fra kirken skal være kommet til Nordiska
Museet.
211 Note 184. Det forhold, at de fire evangelister står
på hjørnerne, antyder, at Lorentz Jørgensen næppe
har leveret den, da han normalt bruger dydefigurer
og i få tilfælde sanser.
212 Note 88. Der forbrugtes 20 pakker metal guld, 1
pot spiritusvin, ½ pd. plat lak, safran, 1 pd. harpiks,
spansgrønt ¼ pd., 2 lispd. kridt, bomuld, ½ pd. zinnober, 4 pd. dodenkop, ¼ pd. »Berlinerblåt« [bladt], 2
lod florentinerlak, 4 lod »Kønigsglp.«, 1 lispd. blyhvidt, 8 potter linolie, 2 potter terpentinolie, terpen
tin og hornlim.
213 Note 25. Om skriftestoles placering se Erik Skov:
Skriftemål og skriftestol, i Studier tilegnet Elna Møl
ler. Kirkens bygning og brug, 1983, s. 109-25.
214 LA. Pastoratsarkivet. Embedsbog. 1784-1834.
215
LA. Pastoratsarkivet. Kirkeinspektionens arkiva
lier. Kopibog for fæstebreve på stolestader. 17071823, 1834-64.
216 Note 48. Sml. Thomsen, s. 272 og pengetavler i
Store Fuglede (s. 1629 med note 52).
217 Jfr. også Bjørn Kornerup: Holbæk Latinskoles Hi
storie, i Fra Arkiv og Museum V, 1912-15, s. 610.
Latinskolen havde til huse i klostrets vestfløj.
218 Arhnung, især s. 97.
219 Note 202. 1645-46 etableredes en gang op til orgel
pulpituret, så skolemesteren kunne gå derop med
børnene uden at skulle gennem kirken (note 48).
220 Jfr. note 184, 215 og Thomsen 1932, s. 36.
221
Indskriften, med kursiv, lyder: »Monsieur Børge
Aastesen Gud til Ære hafver Hand sin Morbroders
Gave med denne Stemme forbedret A° 1725«.
222
Note 88. Den i pedalet anførte »Unterfag« er en
fejlskrivning for Untersatz. Om orglets rørstemmer
oplyser Larsen 1847 (note 184): »Af de saakaldte Rør
stemmer har Orgelet 6, men da disse ere indrettede
paa de[n] i ældre Tider brugelige Maade, kunne ikke
mere end 2de afbenyttes af Gangen.«
223
Træ- og metalarbejderne blev antagelig udført af
N. C. Lund og A. D. S. Graae, jfr. disses tilbud 1745
(note 88).
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Reparationen kan bl.a. have omfattet de poster,
der anføres i organist E. Johansens redegørelse af 6.
juni 1776. Der gøres heri opmærksom på en lang
række mangler, som orglet har været behæftet med
siden 1759 (note 88).
225 Note 35 og 88.
226 Note 29. Arbejdet afsynedes af professor C. E. F.
Weyse. Det er uklart om Albrechtsen i denne sag ar
bejdede som selvstændig mester eller som Marcussen
& Reuters medarbejder. M. & R. skriver 3. maj 1834
til C. E. F. Weyse: »Die Mängeln an der Roeskilde
Orgel ist von unserem Gehülfe Albrechtsen, der die
Holbæker Orgel reparirte, abgeholfen.« (C. E. F.
Weyse: Breve, udg. af Sven Lunn og Erik ReitzelNielsen, 1964, II, 306).
227 Note 36. Der arbejdedes på orglet i 37 dage.
228
Note 36. Larsen skriver 1847 (note 184): »Imid
lertid har den Omstændighed, at et i Forhold til
Vindladernes Størrelse uforholdsmæssigt stort Antal
af Piber, hvoraf den største er 11½ Fod, ere anbragte
paa enhver af Vindladerne, stedse været af skadelig
Indflydelse paa Orgelet i det Hele. Aarsagen hertil
maa fornemmelig tilskrives den Omstændighed, at
man ved Orgelets Bygning har nægtet det den for
nødne Plads for at kunne erholde en fremspringende
Udbygning paa begge Sider, hvori man indrettede 2
Pulpiturer«.
229
I overslaget 1725 opregner Kastens ganske vist et
stort antal tinpiber (115), der synes at forudsætte en
klingende brystværksfacade, men dette må være en
fejlskrivning, idet brystværket ikke har rummet no
gen egnet facadestemme.
230
Note 184. Formentlig har kongens navnetræk dan
net topstykke på hovedværkets midttårn og Peder
Pedersens på to pedaltårne. Facadens billedhuggerzirater blev 1760 repareret af snedker Lund (note
207).
231 Jfr. også J. G. Burman Becker: Efterretninger om
Familien Baden, 1875, s. 9.
232
Jfr. Christopher Giessing: Nye Samling af Danske=Norske=og
Islandske=Jubel=Lærere,
med
hosføyede Slægt=Registere og Stam=Tavler, samled og i
Trykken udgived af C. G. Bd. 2, 2. del, 1783, s. 363.
233 Note 25 og 51.
234 Arhnung, s. 113.
235 Note 25 og 26.
236
De andre stedlige håndværkere var snedker Jens
Karsten, kleinsmed Rasmus Jensen og tømrer Chri
sten Olsen (note 25).
237 Jfr. også Thomsen, 1932, s. 102-10. Klokkerne i
Set. Lucius.
238 Note 202 og 193.
239 Ifølge Thomsen (s. 284) blev den 1593 anbragt på
kirkegården ved rådhuset. 1632-33 blev den taget ned
og ophængt i et stort, nyt »klokkestativ« (i et glam
hul?).
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Jfr. note 116.
Herom se Vitus Gay: Guds Agre. Hovedtræk af de
kristne Gravskikkes Udvikling i Danmark fra Kri
stendommens Indførelse til midten af det 19. Aarhundrede.
Særtryk
af
Ligbrændingens
Historie
i
Danmark,
udg.
af
Dansk
Ligbrændingsforening,
1931, især s. 182f.
242 J. J. A. Worsaae havde tilsynet med mindesmærkerne ude i landet, heriblandt kirkerne, indtil C.J.
Thomsens død 1865 sammen med ham.
243
Tilskrivningerne til Dittmers skyldes E. F. S.
Lund: Danske malede Portræter. En beskrivende Ka
talog. Under Medvirken af Konservator ved den kgl.
Malerisamling C. Chr. Andersen. Bd. IX, 1910, s. 92.
For flere billeders vedkommende bygger han antage
lig på Høyens notater. Allerede Chr. Axel Jensen stil
lede sig tvivlende hertil. Jfr. også Povl Eller i Dansk
Kunsthistorie.
Billedkunst
og
skulptur
1500-1750,
1973, s. 283: »... det fortaber sig i øjeblikket i det
uvisse, hvordan hans (Dittmers) navn er blevet knyt
tet til epitafierne. Ingen af dem er signeret, og der er
ikke nogen stærk sammenhæng med de sikre arbej
der«. Billedet af familien Schult kan sammenlignes
med bl.a. et epitafiemaleri af Palle Rosenkrantz og
familie i Radsted (DK. Maribo s. 994 fig. 9). Begge
tilskrives Dittmers, sandsynligvis på grundlag af Hø
yens notebøger 1830 og 1832. Et af Dittmers signeret
maleri forestillende Frederik III på lit de parade findes
i Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt s. 1744 uden
afbildning, som ses hos Eller, fig. 239). Se endvidere
Povl
Eller:
Kongelige
Portrætmalere
i
Danmark
1630-82, 1971, hvor dog ingen af billederne i Holbæk
nævnes.
244
Note 31. Det oplyses ikke, hvad garvermesteren
ville bruge stenene til.
245 Jfr. note 36. Det beror antagelig på en erindrings
forskydning,
når
Albert
Thomsen
(Hansen
og
Thomsen s. 21 og Thomsen 1946, s. 117) skriver, at
stenene ved kirkens nedrivning blev smidt i et hjørne
på kirkegården, hvorfra han senere fik de fire vældige
sten fra 14-1500’rne flyttet over i museumsgården. En
af stenene ses nemlig på fotografi fra 1916 indmuret i
ligkapellets væg. Jfr. også brev 24. juni 1914 fra Mo
gens Clemmensen til M. Mackeprang vedr. rummets
istandsættelse.
246 Jfr. PershistTidsk. 7. rk. I, 69 og 67.
247
Note 25. Om denne skik, se Troels-Lund: Dagligt
Liv i Norden i det 16de Aarhundrede, XIV, 1904, s.
163.
248 Jfr. Thomsen s. 163.
249 I S. Marie kirke, Helsingør (DK. Frborg. s. 458) er
ophængt et epitafium af sandsten fra 1634 i en arkade
mod sideskibet. Her er åbningen udmuret og bag
siden har fået en stukdekoration, hvori indgår yderli
gere en indskrift, som understreger donatricens gode
gerning.
241
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250

Ved istandsættelse 1910 fornyedes på den ene side:
vandrette listeprofiler over feltet med indskrift for
neden, postamenter med søjler, baser og kapitæler,
fremspringende led over søjlerne, gesimslister, kapi
tæler og baser til topstykkets lisener, listeprofiler på
den trekantede gavl og flere smådele. På den anden
side: lisener med baser på topstykket samt flere små
ting.
251 S. 717 med fig. 8 og s. 1424 med fig. 18, jfr. be
retning om Nationalmuseets anden Afdelings Virk
somhed 1. april 1911 til 1. april 1912, i Fra Arkiv og
Museum V, 233.
252 E. F. S. Lund: Danske malede Portræter, IX, 1903,
s. 91-94.
253 Ifølge Thomsen (s. 268) fik Lorentz Jørgensen 400
rdl. for det. Samme år leverede værkstedet altertavlen
i Egebjerg (s. 2298), og 1647 signerede han prædi
kestolen i Holmstrup. Desuden udførtes bl.a. flere
arbejder til kirken her.
254
Ved restaureringen suppleredes en ældre egebag
klædning med en spånplade. Huller efter blytappene
har tidligere været opfattet som skudhuller.
255 Jfr. Chr. Axel Jensen: Om Nationalmuseets anden
Afdelings Virksomhed 1-4 1911 til 1-4 1912, i Fra Ar
kiv og Museum V, 234 og samme: Snedkere s. 103.
Se også E.F.S. Lund: Danske malede Portræter, IX,
1903, s. 92, hvor kun maleriet beskrives med oplys
ning om, at der på en plade på rammen stod: Borg
mester Mogens Christensen. Født 1569, død 1645.
256 I Næstved S. Peders kirke gør samme forhold sig
gældende på et epitafium opsat 1674 af Hans Hornemann, med snitværk fra Abel Schrøders værksted
(DK. Præstø s. 111 med fig. 34).
257
Kirkeinspektionen ansøgte først om tilladelse til at
afholde udgiften til epitafiets istandsættelse af ren
terne fra Borchs legat, men fik afslag, hvorefter det
tillodes at bruge midler af kirkens kasse (LA. Pasto
ratsarkivet.
Kirkeinspektionens
korrespondanceprot.
1880-98). Gengivet hos E.F.S. Lund: Danske malede
Portræter, IX, 1903.
258 Note 193. Antagelig dette monument, der da be
tegnedes epitafium.
259 Jfr. Thomsen 1932, s. 138-44. Sct. Nikolai Kirke
efter Istandsættelsen i Efteraaret 1930.
260 PershistT. 10. rk. 3. bd., s. 113 oplyser, at Anders
Larsen Grubbe blev døbt 13. april 1662 og begravet
19. okt. 1725, hans første hustru døde 12. jan. 1703,
den anden blev begravet 3. maj 1708, og den tredje
blev døbt 15. april 1668 og døde 11. april 1735.
261 Sml. PersHistT. 10. rk. 3. bd., s. 113.
262 Styrke er skåret som på altertavlen i Køge. Lige
som ved andre større kompositioner, eksempelvis al
tertavlen fra 1652 i Køge og den fra 1664 i Helsingør
ses ikke blot stående dydefremstillinger, men to er
gengivet siddende. Det er imidlertid forskellige fi
gurer, det drejer sig om for de tre tavlers vedkom-

Fig. 112. Gravsten nr. 3 fra 1600’rne, med indfældet
marmorplade over provst Troels Smith, †1823, og
Anna Agnete Plum (s. 2913). LL fot. 1982. - Tomb
stone no. 3 from the 17th century with marble slab inlaid
commemorating Troels Smith, rural dean, †1823, and
Anna Agnete Plum.

mende, hvorfor man ikke umiddelbart kan forvente
forlægssammenhæng, jfr. DK. Kbh. Amt s. 199 med
fig. 24-25 og Frborg s. 122 med fig. 39.
263 Jfr. DK. Kbh. By 2. bd. s. 133, nr. 9. Træskærer
arbejdet henføres med forbehold til Lorentz Jørgen
sen, mens maleriet betragtes som et værk af Heinrich
Dittmers.
264 Albert Thomsen skrev i en kronik 1930 om epita
fiet og påpegede, at der trods dets størrelse var plads
til det i kirken, på vestre pulpitur, efter at det var
blevet sænket. Jfr. Fra det gamle Holbæk 1932, s. 141.
265
De to eksekutorer var henholdsvis kapellan og
købmand.
266
I anledning af jubelfesten, som 1823 holdtes over
ham, blev det af ham givne orgel malet, og minde
stenen påny ægte forgyldt (note 214).
267
Note 184. Se endvidere Chr. Axel Jensen: Om
adelige Gravminder fra Senrenaissancens og Brusk
barokkens Tid, i Fortid og Nutid, 16. Bd., 1945-46,
især s. 126; også Birgitte Bøggild Johannsen & Hugo
Johannsen berører »gravstensepitafierne« i: Kongens
kunst. Ny dansk Kunsthistorie, 1993, s. 80.
2f68 Troels Smith kunne 1819 fejre 50års præstejubilæum, sml. note 232.
269 Jfr. Thomsen 1932, s. 123. Fra Borchs Gaard og
note 184.
270
Jfr.
Abildgaard.
Løffler
gengiver
indskriften
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(Gravsten s. 40) og bemærker, at stenen er een af fire,
han kender fra 1400’rne med indskrift på dansk. S. 33
nævnes den som et blandt flere eksempler på en til
bøjelighed til at placere våbenskjoldene nede på ste
nen.
271 Jensen: Gravsten I, 19 og II, nr. 4. Se også Løffler:
Gravsten s. 40.
272 Jensen: Gravsten I, 20, hvor den sammen med sten
nr. 1 over afdødes søster sammenstilles med to enk
lere kanniksten i Roskilde med dødsårene 1488 og
1491, og II, nr. 11.
273 Jensen: Gravsten I, 204 og II, nr. 295. Chr. Axel
Jensen formodede, at stenen lå over fru Kirsten Tide
mand, moder til Markor Tidemand (sten *nr. 4), et
forhold, som medvirkede til at bekræfte opfattelsen
af, at begge sten var udført samtidigt og i Hans Ma
lers værksted. Var det tilfældet, påpeger Knud
Prange, burde det kløvede våben være damens fæd
rene og mødrene våbener. Den ugifte Kirsten Tide
mands mor skulle være Kirsten Ulf eller Gadendorpen lidt usikker oplysning, som i hvert fald harmo
nerer dårligt med et kløvet våben.
274 Note 184 og brev af 21. april 1869 fra pastor Galskiøtt.
275 Ifølge DanmAdelsÅrb. 1890, s. 152, er enken,
†1582, ikke, som det siges på stenen, begravet her
men i Odense, efter at hun ægtede Lave Urne på Ry
gård.
276 Jensen: Gravsten I, 204 og II, nr. 296, se dog også
note 273.
277 Ifølge indskriften på epitafiet (nr. 1) døde hun
1579.
278 Note 184 og Thomsen 1932, s. 11-24. Søren May
og Ludvig Stoud.
279 I kaldsbogen omtalt som levende 1688, ifølge til
føjelse hos Larsen (note 184).
280 Note 25 og 45.
281 22. juli 1724 blev salig Holger Pachs’ hustru (Lis
bet Bille) nedsat i sin begravelse i kirken (note 38),
hun var død 12. juli 1723 (jfr. kistepladen).
282 Af boopgørelsen 1698 efter Holger Pachs fremgår

alle udgifter ved ligtransporten fra Sæby over Fyn til
Sjælland. Desuden betaling for plads andetsteds i
Holbæk kirke for de fremmede lig som stod i be
gravelsen. Også enken, Elisabeth Bille, der ligeledes
døde i Jylland, blev begravet i kirken, jfr. note 281.
Venligst meddelt af Thomas W. Lassen. Sml. også
note 267, Chr. Axel Jensen.
283 Gengivet i Museet for Holbæk og Omegn. Årsbe
retning 1971-72.
284 Jfr. PershistT. 8. rk. IV, 179.
285 LA. Pastoratsarkivet. Begravelsesprot. 1778-1815.
286 Albøge er navnet på et sogn i Djurs Søndre hrd.,
Randers amt.
287 Jfr. Thomsen s. 680.
288 En signeret pendant findes på familien Jørgensens
familiegravsted i Vamdrup (DK. Ribe s. 2668). Jfr.
også Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i ste
nen. Billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens grav
mæler og mindesten, Historisk Samfund for Ribe
Amt 1989. Endvidere Francis Beckett: Billedhugge
ren Niels Hansen-Jacobsen, i Tilskueren 1901, s.
886-92. I Weilbachs Kunstnerleksikon anføres 1892
som hustruens dødsår.
289 Jfr. Aarsberetning 1932 fra Holbæk Museum, s.
18.
290 Jfr. Albert Thomsen i Holbæk Museums Aarsbe
retning 1932, s. 18 og samme Holbæk 1946, s. 23-28.
En Tur til Vintremøller. Her oplyses at afdøde var
svigermoder til landfysikus i Holbæk, Simon Bugge,
1772-1831.
291 Farver i Holbæk, jfr. C. Nyrop: Danske Farvere,
1900, s. 165.
292 Jfr. Thomsen 1946, s. 23 -28. En tur til Vintremøl
ler, især s. 26.
293 Note 25. 8. april 1719 var Christian Kroene blevet
begravet i kirken i den lille gang.
294 Ifølge Thomsen hed han Marcus Hartvig. Larsen
(note 184) anfører Louise Føns’ dåbsår som skiftevis
1816 og 1817.
295 Jfr. Hansen og Thomsen 1947, s. 23.
296 Note 26. Han ejede 1817-38 Elefantapoteket.

