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Fig. 1. Østre kapel, set fra nord. 1928. NE fot. 1994. - East chapel seen from the north.

ØSTRE KIRKEGÅRD

Holbæks tredje kirkegård blev anlagt 1924 af ha
vearkitekt E. Bøttiger i byens østlige udkant; 
første begravelse fandt sted 1926. Udvidet 19441 
mod øst, hvor yderligere et areal er reserveret til 
fremtidige udvidelser.

På kirkegårdens vestre del, umiddelbart syd
vest for kapellet, er et område forbeholdt Hol
bæks katolske menighed. Syd herfor er grav

plads for 57 tyske soldater, 2 besætningsmed
lemmer fra et nedskudt RAF-fly samt et stort 
antal tyske flygtninge. Soldatergravene regule
redes 1960.1

Hegn og indgange. Kirkegården afgrænses i 
nord af en mur af røde teglsten, til de øvrige 
sider af hække og anden bevoksning suppleret 
med trådhegn.
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Fig. 2. Østre kapel. Plan, tvær- og længdesnit samt nord- og vestfacade. 1:300. Tegnet af Marius Pedersen 1926. 
NM3. - East chapel. Plan, cross-section, longitudinal section north and west elevation.

Hovedadgangen er fra nord, hvor der fore
findes ialt tre indgange, i vest en køreport flan
keret af fodgængerlåger, i midten en køreport 
og i øst en fodgængerlåge; en gitterlåge til en af 
disse anskaffedes 1961. I syd er der tre indgange 
fra Højen; 1946 ønskedes opsat en smedejerns
port i søndre hegn, og 1972 planlagdes anbrin
gelse af endnu en jernlåge.1

Bygninger på kirkegården. Et stort kapel (arki
tekt Marius Pedersen) opførtes 1928 centralt på 
kirkegårdens ældste afsnit.2 Bygningen (fig. 2) 
er et langhus orienteret nord-syd og opmuret af 
røde teglsten i krydsskifte. Den dækkes af et af- 
valmet, rødt tegltag med kraftigt, konsolbåret 
udhæng. I den nordre ende er indkorporeret et 
kvadratisk tårn, der afsluttes af en kobberklædt
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kuppel over et kraftigt, ligeledes konsolbåret, 
udhæng. Langsiderne indeholder syv fag, hvor
af det yderste i hver ende har et fremspring på en 
halv sten; disse har vinduer i to etager, foroven 
cirkelvinduer, forneden rektangulære omgivet 
af en støbt indfatning, mens de fem midterste 
fag har høje, rundbuede vinduer. Hovedindgan
gen er i nordgavlen ad en rundbuet dør i et pud
set, tagdækket portalfremspring i tårnfoden; 
den rektangulære døråbning krones af en lunet, 
hvori sprosseværket danner Kristi monogram 
flankeret af alpha og omega. Til hver side for 
indgangen er vinduer udformede og dispone
rede som i langsidernes endepartier. I sydgavlen 
er en rundbuet indgang og herover et cirkelvin
due flankeret af to tilsvarende dimensionerede 
blændinger.

Kapellets indre rummer en fem fag lang sal 
med siddeplads til 260 personer. Der er ind
gangsdøre midt for begge kortsider og i nord er 
herover plads for orglet, som flankeres af tvil
lingdelte, rundbuede galleriåbninger. Rummet 
har gulv af gule, kvadratiske teglfliser, i stolesta
derne ferniserede brædder, og overdækkes af et 
fladt, kassetteret træloft. I bygningens ender er 
vindfang i midten og til siderne birum, der inde
holder præsteværelse, trappeopgang til tårn og 
orgel, kølerum mm. I kælderen under kapellets 
søndre ende er indrettet toilet.

I forbindelse med en restaurering 19501 fik ka
pelsalen en freskodekoration af Ole Sønder- 
gaard på den søndre endevæg. I midten, over 
den lidt tilbagetrukne indgangsdør, ses den tro
nende Kristus, til hver side engle, der fører de 
døde frem for ham og yderst de sørgende efter
ladte, henholdsvis et ægtepar og en mor med 
søn og datter.

Kapellets stolestader såvel som orgelfacaden 
stammer fra bygningens opførelse og er lige
ledes udført efter tegning af Marius Pedersen.

Orgel, fra 1896, oprindelig med fem stemmer, 
bygget af A. H. Busch & Sønner, København, 
til Tveje Merløse, hvorfra det overførtes 1974 
(jfr. s. 3002). Omdisponeret 1938 og udvidet 
1959 af A. C. Zachariasen & Søn, Århus.3 I for
bindelse med flytningen blev orglet gennemgri
bende ombygget af P. Bruhn & Søn, Årslev.

Fig. 3. Krematorium på Østre kirkegård. Plan, tvær
snit samt nord- og vestfacade. 1:300. Tegnet af Ma
rius Pedersen 1932. NM3. - Crematorium in the ceme
tery, Østre kirkegård. Plan, cross-section, north and west 
elevation.

Oprindelig disposition: Bordun 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Gamba 8', Fløjte 4'.4 1938 udskiftedes 
Gamba 8' med en tiloversbleven Oktav 4' fra S. 
Nikolaj kirke i Holbæk.5 Disposition efter ud
videlsen 1959 (syv stemmer, ét manual og pe
dal): Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', 
Fløjte 4', Quintatøn 2' (delt i bas og diskant), 
Mixtur III. Pedal: Subbas 16'.6 Disposition efter 
flytningen og ombygningen 1974 (syv stemmer, 
ét manual og pedal): Manual: *Principal 8', *Ge- 
dakt 8', Oktav 4', *Rørfløjte 4', Waldfløjte 2', 
Mixtur III. Pedal: *Subbas 16'. De med * mær
kede stemmer rummer piber fra 1896. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. Opstillet bag facaden fra 
kapellets tidligere orgel. På vestpulpituret, med 
sydvendt spillebord.7

†Orgel, 1931, med seks stemmer og én trans
mission, bygget af A. C. Zachariasen Århus.8 
Disposition: Manual: Bordun 16', Principal 8', 
Viola 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Nasatquint 22/3'; 
oktavkoppel, svelle. Pedal: Subbas 16' (trans-

198*



2944 HOLBÆK

Fig. 4. Klokke støbt 1725 af Friderich Holtzmann, 
København (s. 2944). NE fot. 1994. - Bell cast in 1725 
by Friderich Holtzmann, Copenhagen.

mission).9 Pneumatisk aktion. Den pibeløse fa
cade, af bejdset fyr med gitterværk af drejede 
balustre, er genanvendt til det nyanskaffede or
gel 1974.

Klokker. 1) (Fig. 4) 1725, støbt af Friderich 
Holtzmann, København.10 Tvm. 71 cm. Ind
skrift på latin med reliefversaler om halsen imel
lem akantusbladborter, af hvilke den nederste er 
rigest udformet med blomsterornamenter: »Me 
fecit Friderich Holtzmann Hafniæ anno 1725« 
og på legemet: »Peder Pederson«, jfr. dennes te
stamentariske gave beskrevet på *epitafium nr.
3. Overført fra den nedbrudte klosterkirke til 
den eksisterende og derfra til kapellet efter dets 
opførelse. Ophængt i slyngebom.

2) »Støbt til Holbæk Menigheds Kapel 1928 af 
M & O Ohlsson, Ystad« ifølge versalindskrift 
på legemet. Om halsen vers over bort bestående 
af egeblade og agern. Ophængt i slyngebom.

Klokkespil. Installeret 1979, med 37 klokker, 
skænket af Kristine Pedersen, Holbæk. Klok
kerne støbt af Eijsbouts, Asten, Holland.11

Aksefast med kapellet og sydligst på kirke
gården er 1934 opført et krematorium (arkitekt 
Marius Pedersen) af røde mursten i krydsskifte 
og med et fladt rejst sadeltag tækket af røde tegl 
(fig. 3).12 I langsiderne en række halvcirkelfor
mede vinduer og i sydgavlen et enkelt større af 
samme form. I nordgavlen en stor rundbuet 
port og i vest en dør med støbt indfatning.

På kirkegårdens nordøstre del ligger to byg
ninger, af røde tegl med lavt rejste sadeltage, der 
indeholder opholdsrum for kirkegårdens perso
nale, kontor, materialrum mm.

Beskrivelse af kirkegård og bygninger ved Mogens 
Vedsø, inventar ved Marie-Louise Jørgensen. Redak
tionen afsluttet 1994.
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