Begravelse af Albert Godske
†Åbne begravelser. 1) 1723. Albert Godske (Gøtsche), amtsskriver
1702-23, *1668, †1723, og en søn(?) med samme navn, †1739.
Godskes enke Charlotte Amalie Borthig (rimeligvis beslægtet med
hans forgænger som amtsskriver, Jakob Borthig), der vides at have
været meget velhavende, var 2.° (1727) g.m. sognepræst Ivar
Olsen Boeslund. 1723 betaltes så meget som 40 rdl. for
amtsskriver Godsches begravelse i kirken, og ved indrettelsen
måtte en gammel ligsten på grund af gulvets svaghed og mangel
på rum hugges midt over, førend den kunne udføres. Denne
gravsten er sandsynligvis identisk med Knud Pedersen
Gyldenstjernes (nr. 1), der lå netop, hvor Godskes åbne begravelse
indrettedes i koret, måske med en lem over (sml. †lukkede
begravelser).
1739 blev Albert Gotsche indsat i en begravelse i kirken for 6 rdl. 6
mk., hvilket var prisen for bisættelse i en allerede eksisterende
begravelse. I hvert fald må det være Godskes begravelse, der o.
1754 optræder som en unavngiven åben begravelse ved altret,
fornyet 1743-63, ligesom det er den, der 1760 repareredes med 5
egestolper mm., idet koret sammesteds var »forrådnet i gulvet«.51
Udgiften påtaltes af kirkeinspektionen, der mente, at arvingerne
burde betale, og der blev skrevet til den ældste hr. Henrich
Gotsche, sognepræst i Tanderup på Fyn, som bad om udsættelse
for at få sine medarvinger til at bidrage til bekostningens erstatning
og begravelsens fornyelse. Sandsynligvis blandt de begravelser, der

1788 omtales i koret og antoges at tilhøre nogle af navn ubekendte
adelige familier. Muligvis identisk med det gravsted i koret, som
Søren Graver 1820 fik 3 mk. for at »redgiøre«.

†Lukkede begravelser. 1) O.1552. Knud Pedersen Gyldenstjerne til
Tim, lensmand på Kalundborg slot, født o. 1480, †27. (20.) juni
1552 (gravsten nr. I), sandsynligvis 1723 overtaget af Albert
Godske, der da fik en åben begravelse (†nr. 1) på denne plads i
koret. 2) O.1623. Kay Rantzau til Ra
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