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FORORD

beskedent Udstyr. I de 10 Aar, der siden er forløbet, bar en ny Ud
gave af Nakskovs Historie staaet for mig som et fjernt, men aldrig 
glemt Maal. og jeg bar derfor jævnsides med Arbejdet paa mine 
andre historiske Bøger stadig samlet Materiale til Nakskovbogen. Et 
Skub udefra satte mig for et Aar siden pludselig i Gang med Arbej
det, og det første Bind forelægges hermed mine Bysbørn  og historisk 
interesserede Læsere i det hele taget.
Del bar altid været mit Ønske, at Bogen skulde frcmlrædc i et 

Udstyr, der var den gamle By med den hæderkronede Fortid værdig. 
At dette Ønske nu bliver opfyldt, skyldes i forstc Række, at Læge 
V. Paulli bar forsynet Bogen med talrige Fotografier fra Nakskov, 
og al baade Clichéburcaucr, Forlægger og Trykkeri hver især bor 
sogt at skabe de bedst mulige Betingelser for at Fotografierne kunde 
komme til deres Ret.
Det lille Oplag, hvori cn saa stærk lokalpræget Bog kan sælges, 

vilde gore dens Udgivelse i et saadant Udstyr og til cn rimelig Pris 
umulig, om ikke der fra forskellig Side blev vist fornoden Offervilje. 
Det var ikke gjort med at baade Forfatter og Illustrator arbejdede 
uden Honorar; det var — trods al Velvilje og Forslaaclsc fra Forlæg
gerens Side — nødvendigt, at jeg ogsaa paatog mig at bekoste alle 
Clichéerne til Værket, især da mine Fordringer til deres Udførelse 
rakte cl godt Stykke udover det jævnt gode. Til Bestridelse af denne 
Udgift har jeg modtaget Stolte fra Lollands Spare- og Laanebanks



Fond og fra Den lollandske Bondbestands Sparekasse, og jeg bringer 
herfor disse Institutioner min hjerteligste Tak.
Ogsaa Arkivernes og Bibliotekernes T jenestemænd bringer jeg m in 

Tak for den venlige Hjælpsomhed, jeg altid moder. Min Bopæl langt 
fra Hovedstaden gor ofte en Medhjælper i Arkivarbejdet til en Nød
vendighed, og her har cand. phil. Henrik Larsen vist sig som den 
ideelle Mand; hans fortrinlige Medarbejde har været mig en ganske 
uvurderlig Hjælp, hvorfor jeg takker ham meget.
Jeg har ment det hensigtsmæssigt al dele Værket i to Bind. Andet 

Bind skulde da, om all gaar vel, udkomme til December næste Aar. 
Formalet er valgt saaledes, at Nakskovbogen kan glide ind som I 
i Rækken af mine andre under Fællestitlen »Lolland« udgivne Boger.

Nakskov I November 1934.

C. C. Haugner.



BYOM RAADET
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Nakskov* fine Profil set frn Syd over dc flade Marker.

Byens Alder.

HVOll gammel er Nakskov? Syv-otlc Hundrede Aar, maaske 
nærmest omkring 750. Mere præcis kan Sporgsmaalet ikke 
besvares; thi det gaar incd Nakskov som med alle vore andre 
Købstæder fra den tidlige Middelalder: Deres Tilblivelse er skjult i 

et historisk Morke, som ingen videnskabelig Projektor kan gennem
trænge. Sporgsmaalet om Byens virkelige Alder kan allsaa ikke be
svares; men derimod kan man godt — uden al forfalde til rene Fan
tasier — danne sig cl Tankefotografi af Landskab og Forhold under 
Byens Tilblivelse.
Den Plet, der blev Nakskovs Vugge, var en Halvo med en rundbuet 

Kystlinie og cl hojere liggende Midterparti, der faldt jævnt til alle 
Sider. Helt fra Oldtiden havde man til Betegnelse af visse Punkter 
i Landskabet anvendt Billeder fra den menneskelige Legemsbygning 
f. Eks. Ryg, Balle, Albue og Nakke, og den lille Halvo havde netop 
paa Grund af sin Form faael Navnet Nakken. Den var dækket af 
Storskov; det blev til Skoven paa Nakken eller Nakkeskoven. Halv- 
ocn var en Del af Krogsbøllc Sogn og horle med dette under Horsc- 
lund Herred, det senere Norreherred. I en Kreds om Nakken laa

11



Kirkebyerne og Kirkesognene: Brønderslev, Krogsbolle, Halsted og 
Aminge. Indtil Valdemarstiden var Størstedelen af Arealerne om
kring Nakken dækket af Skov, der husede baade Vildsvin, Bjom og 
liv  og undertiden ogsaa Slimænd. Syd for Nakken bredte Fjorden 
sig helt ned mod Saunso og Aminge, rig paa Fisk og skovklædte Øer 
og Holme. Efter at Valdemar og Absalon havde samlet Danmarks 
Rige og skaffet del Fred for baade ydre og indre Fjender, tog Ager
dyrkningen et mægtigt Opsving, store Strækninger blev ryddet, og 
nye Landsbyer voksede frem overalt — ogsaa i Landskabet omkring 
Nakken, hvor Abildtorpe, Skalchenæs, Torpc og Vestenskov var Ny
dannelser. Udviklingen fortsattes under Valdemarsønnerne Knud og 
Valdemar, og som el naturligt Led i denne Opblomstring kom cn 
lang Række nye Købstæder, hjulpet frem af Kongemagten, der natur
ligvis var stærkt interesseret i gennem dem at faa Handel og Om
sætning indadtil og udadtil fæstnet og øget. Blandt de nye Kobstæder, 
der saaledes dukkede op i Tiden henimod 1200, var ogsaa Nakskov. 
Det vides ikke, om den har udviklet sig af et lille Fiskerleje bag 
Nakkeskoven, eller om den i Kraft af Kongebud og Kongegave er 
tryllet frem af den jomfruelige Jord som en fuldbaaren, om end saarc 
lille og ydersi beskeden Kobstad, der vel at mærke stadig hørte under 
Herredstingel i Horselund og i juridisk Henseende altsaa ikke ran
gerede højere end de omliggende Landsbyer. Den nye Kobstad fik 
kun overladt selve Nakken som sil Byomraade, d. v. s. et Areal, der 
begrænsedes af en Linie gennem det nuværende Kattesundet fra By
fogedsoen til Fjordindskæringen, hvor »Harmonien« nu ligger. Det 
forsle Arbejde kom til at beslaa i Trærydning, saa der kunde blive 
Byggeplads og Agerjord. Leve af Handelen kunde den lille Købstad 
naturligvis ikke; den maatte drive baade Landbrug og Fiskeri, og 
derfor meldte Jordhungeren sig hurtigt; men heldigvis var der Tid 
efter anden Konger, der rar villige til al stille denne Hunger.
1 de bevarede Dokumenter nævnes Nakskov første Gang omkring 

1240, men da havde den sikkert gennemlevet mere end det første 
halve Hundrede Aar. 1 Valdemar U’s Jordebog findes Nakskov 
nævnt1, men hvor meget der kan bygges herpaa, skal jeg lade være 
usagt, eftersom Videnskabsmændcne har været — og vel endnu er — 
højst uenige om Værdien af bemeldte Jordebog, der snart er udraabl 
som vort mest ærefrygtomspundne Kildeskrift, snart er degraderet 
til en Øvelsesbog for den senere Middelalders vordende Kancellister. 
Heldigvis har vi andre og mindre omstridte Angivelser fra samme
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Periode at bygge vor Viden paa. 1242 sluttede Erik Plovpenning i 
Nakskov foreløbig Aftale med Bisp Torkild af Riga om Bispedøm
mets Indtægter1, og i et Privilegicbrev, som Erik Glipping 1266 skæn
kede Nakskov, bekræfter han, at Nakskovborgerne ejer »den Aagang 
og Fædrift, som i vor elskelige Hr. Faders Tid har ligget til deres By«*. 
Erik Glippings Fader var Valdemar H's yngste Søn, Kristoffer, der 
blev Konge efter Brødrene Erik og Abel, men allerede inden Faderens 
Dod førte Titlen: »Herre til Lolland og Falster«*. Erik Glipping var 
iovrigt født paa Lolland1, og det er rimeligt nok, at hans Fader har 
vist sig gavmild mod sit Hertuglens største By.

Jordgaveme.

Del kan ikke med Bestemthed afgøres, hvilke Jorder Kristoffer har 
skænket Nakskov; men der er grundet Formodning om, at det har 
været Hosnæs og Arealerne nærmest Vejlegadebro eller Vejlen, som 
det derværende Vadested dengang hed. Erik Glipping forøgede Fa
derens Gave betydeligt, idet han i del 1266 i Nakskov udstedte Doku
ment skriver: Vi vil med dette vort aabne Brev bekræfte, at Borgerne 
i Nakskov skal beholde den Aagang og Fædrift, som i vor elskelige 
Hr. Faders Tid har ligget til deres By »med den Mark Sigensehc og 
den Skov, som vi fik fra Matthias ved Dom«*. Det var hele del nu
værende Madeskov fra Byfogedsoen og ud til Fjorden. Skoven var 
den største Part og udgjorde ca. 320 Tdr. Ld. Sigensehe Mark og Eng, 
der laa mellem Skoven og Fjorden, var paa ca. 40 Tdr. Ld., medens 
Rosnæs var ca. 60 Tdr. Ld. — allsaa all i alt et Areal, der var flere 
Gange større end del oprindelige Byomraade paa Nakken.

Uantastet fik Nakskov dog ikke Lov al beholde Erik Glippings 
Gave. Maaske har den nu ukendte Dom over den ukendte Matthias 
været uretfærdig, saa Mindet om den stadig har ægget til Attentat 
paa Nakskovs Ejendomsret til denne Jord, i al Fald stod der gennem 
Aarhundredcr Trætte om den. I alle Trætter er Ejeren af Lunde- 
gaard (nuværende Christiansdal) den angribende Part, saa man vel 
tor formode, at den omstridte Jord oprindelig bar ligget til denne 
Gaard, hvis Jorder stødte op til de omstridte. Vi tør maaske endvidere 
formode, at den domle Matthias har været Ejer af Lundegaard, der 
er en af Vcsllollands allerældste Gaardc, og det samme har forment
lig den Adelsmand været, der 1288 sammen med sine Folk blev slaaet 
ihjel af Nakskov Borgere. Under en senere Jordstrid, hvor der var
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Tnlc om cn »toppet Sten« i Mndeskov, vidnede Nnkskovborgcrc, at 
de altid havde hor!, at denne Sten var rejst til Minde om hint Drab1. 
Er delte rigtigt, man Drabshistoricn have haft følgende Forlob: Adels
manden Niels Lauritzen pan Lundegnard har med Magt villet tage 
den Jord tilbage, som han mente, ulovligt var givet Nakskov. Han er 
derfor med sine Folk draget ind pan den omstridte Jord for at sætte 
Skel; delte har Nnkskovborgerne ikke villet finde sig i, de er rykkel 
mandstærke ud, det er kommet til Strid og Kamp, og herunder er 
Adelsmanden og alle hans Folk blevet paa Valen. Den bevarede 
Kilde meddeler kun, at Borgerne efter Drabet sogie Hjælp og Be
skyttelse hos Kongemagten for al afværge Hævnen fra den dræbte 
Adelsmands Slægt. Erik Menved vnr endnu ikke myndig; men hans 
Moder, Dronning Agnes, der styrede Riget i hans Navn og netop op
holdt sig i Saxkobing, udsendte straks herfra et nabent Brev, hvori 
Kongen lager Nakskov Borgere i sin Beskyttelse og forbyder enhver 
al paaføre dem nogen Fortræd. Og saa hedder det videre, nt Kongen 
dommer Borgerne »nogenledes undskyldt« for Drabet paa Niels Lau- 
ritzen og hans Folk. Der maa ikke heller rejses Sag mod Borgerne, 
med mindre én eller flere af dem frivilligt bekender sig som Gcr- 
ningsmænd til Drabet*. Da alle Borgerne havde været enige om al 
slaa de ubudne Gæster ihjel, var der naturligvis ingen, der meldte 
sig. Den Omstændighed, at Kongemagten sanlcdcs tog Drabsmæn- 
denc i sin Beskyttelse uden at idømme dem Drabsbodcr, kan da ogsaa 
kun udlægges som Bevis for, at Borgerne har handlet i Nødværge. 
Dønningerne efter Striden vilde dog ikke lægge sig, og da Erik 
Menved 1293 er blevet myndig og i den Anledning bekræfter og 
udvider Nakskovs Privilegier, nævner han udtrykkeligt de paagæl
dende Jorder, idet han »særdeles vil forsvare og liIdømme« Borgerne 
»den Fægang, som i vor elskelige Hr. Faders Tid har ligget til deres 
Købstad med den Mark Sigcrschc og den Skov, som vor elskelige Hr. 
Fader fik fra Matthias ved Dom«*. Alligevel bliver der stadig gjort 
Angreb paa Borgernes Ret til Jorden, og næste Aar maa de atter 
bede om Beskyttelse. Overhøjheden og Indtægterne af Lolland-Fal- 
slcr er nu overgaaet til Kongens Moder, der, skønt hun har giftet 
sig med Grev Gert II af Holsten, har beholdt sil Enkegods: Lolland- 
Falstcr. Hun skriver sig: »Vi Agnes af Guds Naade fordums Dan
marks Dronning«, og bekendtgør, al Borgerne i Nakskov har beklaget 
sig over, al visse Folk besværer og forhindrer dem i at nyde Rettig
hederne til »den Mark Sigcrschc og en Skov, som kaldes Marskov«,
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og som cr givet dem af vor elskelige Son Kong Erik og hans I'adcr. 
Vi vil, hedder det, ingenlunde saadanne Fordrisligclser taalc, men 
(ildommer Nakskov Borgere bemeldte Fægang, Marken og Skoven 
evindelig frit ut eje, saa ingen herefter skal understaa sig i at mole
stere eller besvære Borgerne i denne Sag1*. Brevet cr udgaact i Nyko- 
bing og underskrevet af to Vidner; den ene er Troels Blach, der 
betegnes som »Lollands Advokat«, d. v. s. Eksdronningens Foged, 
som bestyrede Lenet i hendes Fraværelse.

I lang Tid derefter tier Kilderne om denne Sag, men 1451 blusser 
den gamle Jordstrid op igen. Del cr Ulf Godow paa Lundegnard, der 
bestrider Borgernes Itct til Jorderne. Han har ladet foretage forskel
lige Syn paa Anstedel og har skaffet sig et Tingsvidne af 12 Mand 
angaaende de forskellige Jorders Benævnelse11, naturligvis til Brug 
ved en planlagt I’roccs. Jordprocesser var i de Tider en yndet og 
ofte indbringende Sport for lovkyndige Adclsmænd, og Ulf Godow 
var ikke ukendt med Kunsten; han havde f. Kks. 1443 gennem Pro
ces fratvunget Brnndcrslcvinændcnc el Jordstykke1', og nu skulde 
altsaa Nakskov holde for; men Borgerne sørgede for al faa Ulf 
Godow bremset i Tide. Han havde knapt faact laget sit Tingsvidne, 
for de var hos Christian I i Kalundborg og fik udstedt cl Brev, hvori 
Kongen lager Nakskov Borgere i sil »Værn, Hegn og Bcskærmclsc« 
og ganske særlig vil forsvare deres Adkomst til Sigcrschc Mark og 
Mntheskov, og lian forbyder alle al paaforc Borgerne Proces om disse 
Jorder11. San gaar der 28 Aar i Fred, men 1470 cr del galt igen. 
Borgmestrene man igen til Christian I for al faa udstedt cl Kongebrev, 
hvori det hedder, al eftersom nogen rejser Krav paa »Sigerhe Mark 
og Mndeskov med de Grunde, der tilliggcr«, san forbyder vi alle al 
hindre Borgerne i Nakskov Besiddelsen af disse Jorder eller prøve 
paa al dele dem ved Skel eller Dom14. I cl Par Hundrede Aar cr der 
nu Fred, men 1684 rejses den gamle Strid paany, og denne Gang cr 
Nyderen af Lundegnard, som rejser Striden — eller vel rettere 
lægger Navn til — ingen ringere end Enkedronning Sofie Amalie. 
Det blev den sidste Strid om disse Jorder, og den mindede i sit 
Forlob meget om den første, idet der skete Selvtægt, om end ikke 
med den blodige Udgang som for 400 Aar siden. Amtsforvalter Claus 
Harlvigscn pna Halslcd Kloster havde hos Enkedronningen, der nod 
Krongodset paa Lolland-Falster som Enkepension, sikret sig en 
skriftlig Ordre til al inddrage en Del af de omstridte Jorder uuder 
Lundegnard, hvor en tidligere Fæster havde drevet dem som For
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pagtning. Hartvigsen drog derefter med sine Folk ind paa Madeskov 
og opkastede Grofter og rejste Hegn for de Arealer, han vilde have 
under Lundegaard. Men Borgerne drog i Fællesskab ud ved Nattetide, 
jævnede Grøfterne og rallede Hegnene. Amtsforvalteren anklagede 
Borgerne for Opsætsighed inod Hendes Majestæt, medens Borgerne 
paa deres Side ansogte Kongen om at faa nedsat en Kommission til 
at domme i Sagen. Kongen imødekom Ønsket og udnævnte to Mænd 
til at undersøge den. Efter vidtløftige Forhor, Syn og Udsagn af gamle 
Mænd, Fremlæggelse af gamle Kongebreve og Indgivelse af mange 
skriftlige Indlæg for Kommissionen afgav de to Kommissærer en 
indgaaende og omfangsrig Beretning, hvori de uden Forbehold erklæ
rede, at den omstridte Jord tilhørte Nakskov. De gav Claus Hartvigsen 
Skyld for ved ubeviselige Paastande at have forskaffet sig Enkedron
ningens Ordre, og undskyldte Borgerne med, at de ikke havde vidst, 
at del var Hendes Majestæt, der havde givet Ordre til Indgroftningen, 
men at de havde troet, at Amtsforvalteren havde handlet paa egen 
Haand. I Overensstemmelse hermed resolverede Kongen, al da baade 
Amtsforvalteren og Magistraten havde forset sig, havde de hver for 
sig at betale Kommissærerne 50 Rigsdaler i Salær. Jorderne skulde 
udelt forblive Nakskovs Ejendom1*.
Erik Glippings store, men omstridte Gave tilfredsstillede i omtrent 

300 Aar Nakskovborgernes Jordhungcr, men saa meldte den sig igen, 
eller maaske rettere sagt, saa var der atter en Konge, som kunde og 
vilde ¡modekomme deres Ønsker. Det var Christian III, der paa dette 
som paa saa mange andre Omraader var Nakskov en god og gavmild 
Herre. 1550 udstedte han et Brev, hvori lian til Gavn og Bedste for 
Borgmestre, Raadmænd og menige Borgerskab i Nakskov giver dem 
Tilladelse til at nedbryde Bondebyen Krogsbollc, Nordost for Nakskov, 
og benytte dens Jorder foreløbig i 10 Aar mod al betale almindelig 
Landgilde1*. Del var den senere saakaldlc Stormarken og Svingels- 
marken, som dermed blev lagt under Byen. Det viste sig senere, al 
Kronen ikke ejede alle Gaardene i Krogsbollc, saa Kongen maatte 
stille el Par Adelsmænd, hvis Gaardc var nedrevet og inddraget under 
Byen, tilfreds ved at skænke dem Gaardc andet Sleds11. De bevilgede 
10 Aar vilde altsan udlobc 1560, men allerede 1556 var Borgerne paa 
Færde for at faa Brugstiden forlænget. Kongen imødekom deres 
Ønske, og gav dem Ret til at besidde Jorderne i 20 Aar udover de 10, 
de all havde Lofte paa1'. Alligevel havde Borgerne Dristighed nok 
til at komme igen faa Maaneder efter og bede om mere. Og alter
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havde dc Held med sig. Anden Nylnarsdag 1557 gav Christian III 
dem Brev paa al inddrage Byen Skalchencs (senere Krukholm) Jorder 
paa samme Maade som lidligere Krogsbollc, og ogsaa her blev Brugs
liden sat til 20 Aar1». Men efter Erfaringerne fra sidst lod Gaven 
denne Gang kun paa Kronens Gaardc i Skalchencs, og da nogle af

Den lier skildrede Vækst nf Byomroadet fra den lille Begyndelse pnn Nakken 
til Byens nuværende udstrakte Ommode nnskueliggores bedst ved oven- 
stnncndc Rids, der, hvad Størrelsesforholdene nnganr, er i Overensstemmelse

med Gencralstnbskorlcl.

denne Bys Gaardc laa under Sæbyholm, maatte der forelages en Ud
skiftning, saaledes at Kronens Jordlilliggendc blev udskilt som et 
samlet Hele nærmest Byen, den saakaldlc Mollcmark, medens Resten 
fremdeles kaldtes Skalchencs og senere Krukholm. Stormarken, 
Svingclsmarken og Mollcmarkcn udgjorde en. 425 Tdr. Ld. Da 
Borgerne havde faacl Lov til at nedrive de to Landsbyers Gaardc,2 17



havde dc jo del bedste Haab om al faa Lov lil at beholde Jorderne, 
el Haab, der i 1577 gik i Opfyldelse, idel Frederik II overdrog Nak
skov Jorderne som Ejendom, mod at dc stadig bctnllc sædvanlig Land
gilde1*. Med dc skænkede Jorder fulgie ogsaa Part i Karlcbyhcd, der 
var fælles Overdrev for Krogsbollc, Skalchcncs, Abildtorpe og en 
Række andre Landsbyer, og da Overdrevet 1779 blev udskiftet, fik 
Nakskov for sin Part ca. 50 Tdr. Ld., som man gav Betegnelsen »Fri
heden«. I Midten af det 17. Aarhundrede fik Nakskov endnu en lille 
Udvidelse, idel Øerne: Færgelandet, Mellemlandet (hvor nu Færge- 
landsgaardcn ligger) og Slubbelandet (hvor nu Hollchyhuscnc ligger) 
af Hensyn lil Fæslningsanlægene blev erhvervet af Kronen og ind
lemmet i Nakskov.
Var Christian IH’s Jordgave end en stor Gevinst for Nakskov, saa 

var del paa den anden Side en frygtelig og helt meningsløs Lem
læstelse af Krogsbolle Sogn (del senere Nakskov Landsogn): thi del 
blev ikke alene halveret, men oven i Kobet delt saa uheldigt, al det til
bageblevne udgjorde to fra hinanden helt adskille Stykker, thi Krogs- 
bollcjordernc, der var inddraget under Nakskov, laa mellem Abild
torpe og Krukholm, der nu udgjorde hele Krogshollc Sogn. Det var 
da kun en simpel Rctfærdighedshandling, naar Nakskov 1921 — efter 
halvfjcrde Hundrede Aars Forlob — ved Indlemmelsen af Nakskov 
Landsogn maatte sluge Resterne af det gamle Krogsbollc Sogn, skont 
denne sidste Erhvervelse ikke var nogen Gave, men en Byrde.
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SANKT NIKOLAI KIRKE
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Torve! og Kirken: til liojre H:i:i<lhinelv Gnvl.

Kirkebygningen.

SAMTIDIG med den forste Bebyggelse pna Nakken er der sikkert 
rejst et lille Gudshus eller Kapel. Det var helliget Skt. Nikolai, 
de sofarendes Helgen, og lians Navn vedblev at være knyttet til 
Stedets Kirke. Længe har del beskedne Tempel ikke kunnet tilfreds

stille den opvoksende Bys Krav, og man er ikke kommet langt ind i 
1200-Aarcnc, for man har bygget en Kirke, der var den unge fremad
stræbende By værdig. Det var — som alle Kirker fra den Periode — 
en saakaldt romansk Bygning med smaa rundbuede, højtsiddende 
Vinduer og rundbuede Dorc paa Skibets Nord- og Sydspids til Ind
gang for henholdsvis Kvinder og Mænd. Det flade Bjælkeloft laa hojt 
til Vejrs: thi Kirkerummet var, trods sin forholdsvise Lidcnhcd, hojere 
end Sideskibene i den nuværende Kirke. Koret var betydeligt mindre 
og lavere end Skibet. Grundplanen (S. 22) viser den gamle Kirkes Form 
og Storrclse. Det er ingen Fantasitcgning — kun Koret er opridset 
efter Skon —; thi del 700-aarigc Skib staar endnu som Kerne i den 
nuværende Kirkes ostlige Halvdel. Gaar man op over Sidehvælvin
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gerne, finder man Overdelen af den gamle romanske Kirkes Yder
mure slaaende velbevarede. Underneden i Kirkeskibet er der udhugget 
Buer i de gamle metertykke Mure, og de tilbageblevne Piller er for
stærket for al kunne bære de indbyggede Hvælvinger; men ovenpaa 
dem slaar som sagt den gamle Mur med Rester af sine rundbuede 
Vindueslysningcr upaavirket af Tidens Tand. Hvorlængc den roman
ske Kirke har gjort Fyldest, kan naturligvis ikke nu konstateres, men 
der er vel næppe forløbet stort over et eller halvandet Aarhundrcdc, 
for Kravet om en slorrc og prægtigere Kirke har meldt sig, en Kirke, 
der var den hastigt opblomstrende By og dens sclvbcvidste Borgere 
værdig. Og saa lagde man da Planen til en mægtig og pompøs Kirke,

bygget i Tilslutning til den gamle 
— saa denne stadig kunde benyttes 
under Arbejdet med den ny — og 
bygget paa langt Sigt, Stykke for 
Stykke med slorre eller mindre Pau
ser i Arbejdet, efter som Tider og 
Yilkaar bod og tillod. Dog har Kir
kens Grundlæggere næppe tænkt 
sig, at det skulde vare tre Hundrede 
Aar, for man fik Kirkebygningen 

helt færdig — og saa havde man endda ikke fulgt den storstilede 
Plan til Vejs Ende. Nakskov Kirke har, som den staar nu, sin egen 
Charme, sin egen særprægede Skonhed, der gor Indtryk paa Be
skueren, nun det kan ikke skjules, at den Kirke, som Grundlæggerne 
havde planlagt og tænkt sig fuldfort gennem Aarhundrcdcrs Arbejde, 
vilde have virket mere imponerende og mere pragtfuld gennem sin 
renere og slanke Stil.
Vi savner ganske Midler til at folgc og lidfæste de enkelte Perioder 

i del langsommelige Byggearbejde; der er for Kirkens ældste Historie 
kun ganske enkelte Aarstal som Holdepunkter; ellers er man lien
vist til al gætte i Aarhundreder i Stedet for Aarlicr. Kun den 
vestlige Del af Kirken blev opfort efter den oprindelige Plan, der 
sikkert bar haft andre Kirker som Forbillede. Der er visse Tilknyt
ningspunkler til Sankt Knuds Kirke i Odense — der jo den Gang var 
Bispercsidens baude for Fyn og Lolland-Falster — og til Sankt Peters 
Kirke i Malmo, men denne Side af Sagen skal jeg overlade til den 
specielle Fagkundskab og alene bolde mig til det, man har for Øje i 
Nakskov Kirke. Til Forklaring af Gangen i Byggearbejdet er det

Grundrids af den romanske Kirke.
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liedsi at tage Grundplanen af den nuværende Kirke (.Side '26) som  
Udgangspunkt.

Fra Grundplanens Midte og mod Ost er der paa hver Side af Mid
terskibet tre Piller eller Dele af Piller, som er morkero end de andre; 
de angiver den gamle romanske Kirkes Skib. Man er lægyndl med 
Opførelsen af den vestlige Del af den nye Kirke. Da det kneb med 
Pengene, gik man den i slige Tilfivlde sædvanlige Vej og anmodede 
Paven om Hjælp. Kn saadan Hjælp til Kirkebygning blev i Heglen

Hcslcr uf den roninnske Kirkes Syilvæg.
I Forgrunden to nf sondre Sideskibs Hvælvinger.

ydet i Form  af Afladsbevillingcr. idel Paven gav dem, der bcsoglc — 
og ofrede til — den paagældende Kirke, Aflad for deres Synder. 
I Aarene 1114 til 1419 udgik der hele tre Pavebreve om Aflad til 
dem. der paa bestemte Dage besogtc Nakskov Kirke1. De to forslc 
Afladsbreve gjaldt hver for 10 Aar, del sidste gjaldt derimod til 
evig Tid.
Gennem 1400-Aarcne bar man saa fortsat med at bygge den vest

lige Del af Kirken og Taarnct. Spiret er sikkert forsi kommet senere. 
Fra den gamle romanske Kirke og Vest paa stod da den nye Kirke 
omkring 1500 færdig efter Planen, opfort af kyndige Bygmestre i ren 
og klar gotisk Stil. Da Arbejdet saa skulde fortsættes, var det des
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værre alt andel end dygtige og erfarne Folk, der koin til. Formentlig 
har man benyttet en forhaandenværende ukyndig Murermester, og 
Arbejdet blev derefter. Det var den ydre Mur om de planlagte Side
skibe i Kirkens ostlige Halvdel, der nu blev opfort med Stræbepiller 
og Vinduesaabninger og med den tresidede Afslutning mod Øst. 
Murermesteren var som sagt ikke Opgaven voksen, idet det viste sig, 
at han end ikke kunde udstikke en lige Mur. Katten rendte i den 
Grad med Maalel, at lægge Ydermure blev skæve mod Nord, den 
nordre Mur fik en lille og den sondre en stor Skævhed. Dermed var 
i Virkeligheden Planen til det smukke Bygningsværk i nogen Maade 
skæmmet, og en senere Bygmester hjalp til med yderligere at for
kludre det.
Den fritstaaende Mur, der her var opfort, fik Lov til at slaa bar og 

nogen uden Tag og Dække i langt over 100 Aar, saa man kan fore
stille sig, at den mest af alt har mindet om en Ruin. Men det samme 
kan sikkert siges om flere af de tidligere Byggeafsnit; thi det var 
den almindelige Fremgangsmaade ved store Byggearbejder i de 
Tider, baade her hjemme og ude i Europa. Den lige Gavl i den tre
sidede Afslutning mod Øst blev kun opfort i Grundmurens Hojde, for 
at der her kunde være Adgang til det Stykke Jord, der laa indenfor 
de nye Ydermure omkring den gamle romanske Kirkes Skib og Kor. 
der stadig stod i den oprindelige Skikkelse; denne Plet Jord blev stadig 
benyttet som den ovrige Kirkegaard. 1623 blev f. Eks. et Spædbarn 
»begravet paa Byens Kirkegaard i Omgangene«1.
Henimod Reformationen blev Indtægten gennem Afladsbrevene 

ringere og ringere, og det gjaldt da om al finde anden Hjælp til 
Byggeriets Fortsættelse, og Hjælpen fandt man lige for Haanden i 
Hclligaandsklostrcl. Kirken fik 1535 Ret til at nyde noget af »Kisten« 
i Hclligaandsklostrcl, hvormegel faar vi ikke al vide, men da Antallet 
af de Personer, Klostret skulde huse, blev sat ned fra 12 til 6, maa 
Kirken vel have faaet ca. Halvdelen af Klostrets Jordegods og ovrige 
Midler. Antagelig har Kirken nu faaet sit Spir, der skal have været 
af betydelig Hojde.
I det foregaaende har jeg med Hensyn til Tidspunkterne været hen

vist til at skonne med mere eller mindre solide Holdepunkter for 
Skonnet; men fra 1570 har man bestemte Data at holde sig til. Kobelev- 
Præslen Josl Povlsen, der 1572 blev Sognepræst i Nakskov, meddeler 
i sine af Anders Perleslikker gengivne Optegnelser, at kort for ban 
kom til Nakskov, var Koret og Altret forfærdiget efter Bispens Til-
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skyndelsc*. Del kan kun rare  den lave Hvælving i Midterskibets ost- 
lige Ende, her er Tale om; d. v. s., man har taget Størstedelen af den 
romanske Kirkes Skib og omdannet det til Kor ved at indbygge en 
Hvælving, der vel var hojere end Sideskibene, men betydelig lavere 
end Hojkirkcns Hvælvinger. Den romanske Kirkes tidligere Kor blev 
derefter indrettet til Sakristi. Delle Stykke Byggearbejde er ganske 
uforstaacligt, med mindre del skal ses som Udslag af en Beslutning 
om, at Kirken ikke skulde være storre. Thi ved at indbygge denne 
forholdsvis lave Hvælving satte man en Stopper for Planen om at

fore Højkirken gennem hele den med Ydermurene projekterede 
Længde. Herfor taler ogsaa den Omstændighed, al man gav det nye 
Kor en saadan Størrelse, al det, der blev tilbage af den romanske 
Kirkes Skib, noje svarede til Hvælvingcfagct under Taarnet, der den 
Gang liorlc med til Skibet. Ved at bygge et small Hojkirkefag ved 
Koret naaede man allsaa — som et Blik paa Grundplanen viser — 
en symmetrisk Hvælvingerække i Hojkirkcn med to brede Fag ¡Midlen 
og cl smalt for hver Ende. Det varede da heller ikke mange Aar, for 
man forlængede Hojkirkcn med dette smalle Fag. Aarslallet 1601 paa 
dets Gavl fortæller herom. Samtidig overdækkede man det tilsvarende 
Fag i Sideskibene (mod Nord og Syd), men da Ydermurens Stræbe
piller — der angav, hvor Hvælvingerne skulde have været — nu ikke
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korresponderede med Pillerne i Hojkirkens sidste smalle Fag, maaltc 
Hvælvingerne i Sideskibene blive skæve Firkanter, hvad Grundplanen 
ogsaa tydeligt viser. Byggearbejdet paa selve Kirken hvilede nu et 
halvt Hundrede Aar, men imedens skete der adskilligt med

Spixet.

Kirkens hoje Spir var naturligvis meget udsal for Lynnedslag, og 
Borgerne skjalv ofte for del. Præsten Josl Poulsen fortæller, al der i 
Vinteren 1577, Natten mellem den 13. og 14. Februar, opkom et vold
somt Lyn- og Tordenvejr. Ilden sværmede om Kirketaarnet, og det 
saa ud, som om den lyse Luc stod ovenud af Spiret, saa man ringede 
Brand med Klokkerne, fordi Raadel var bange for, at hele Kirken 
skulde brænde4. Lynet tændte dog ikke, men Spiret fik alligevel sin 
Bekomst. Det blev stærkt beskadiget, og Skrøbeligheden voksede sta
dig. Da Faren for, at det skulde styrte ned, blev slorrc og storre, be
sluttede man 1617 at forebygge en saadan Ulykke ved al tage Spiret 
ned og rejse et nyt. Arbejdet blev overdraget den københavnske 
Tomrer- og Bygmester Vitus Kragen. Den 25. April blev Kontrakten 
mellem ham, Borgmestre, Raad og Kirkeværger underskrevet. Naar 
Blytaget var taget af Spiret, skulde Vitus Kragen nedtage del og af 
leveret Tommer hugge og opsætte cl nyt samt hugge og opsætte del 
nye Tommer til Klokkerne. Han skulde have et Tusind Daler — hver 
Daler til 32 Skilling lybsk — for Arbejdet, og han modtog som For
skud 50 Daler. Han forpligtede sig til al levere et i alle Maader for
svarligt Arbejde og til at holde Borgmestre, Raad, Kirkeværger og 
Borgerskab skadesløse, hvis han viste nogen Forsømmelighed i Arbej
det6. Mortens Aften 1617 begyndte de at hugge paa det nye Spir. Det 
var saa langt, at det ved Afbindingen naaede over hele Kirkegaarden 
fra Indgangen ved Tilegade til Indgangen ved Bybrostræde*. Trods 
alle Bygmesterens Forpligtelser blev Arbejdet ikke udfort, som det 
skulde og burde. Under 16. April 1618 maaltc han afgive en skriftlig 
Erklæring, hvori del hedder, al under hans Fraværelse ved Kgl. Maje
stæts Arbejde i København har hans Folk forset sig med Arbejdet, 
saa der viser sig at »være en Krum« paa Spiret, ligesom Slangen med 
Tilbehør (Vejrhanen) ikke er opsat, til Trods for at han har faaet 
sin fulde Betaling. Han lover derfor at rette »den Bugt« og fuldføre 
Arbejdet, idet han forpligter sig og sine Arvinger til »at staa til Rette« 
og holde Borgmestre, Raad og Byen skadesløse1. Hvorledes han tilsidst 
er sluppet fra Arbejdet, foreligger der intet om; men Spircis Skæbne
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7 Aar senere laler jo ikke i Bygmesterens Favor. Det nye Spir har 
formentlig været hojcre og sværere end det gamle, eftersom det ned- 
tagne Blytag ikke strakte til. 17. Juli 1618 foreligger nemlig en Reg
ning paa 70 Skippund*) og l1/, Lispund Bly til Kirken, der med Fragt 
koster 1285 Mark (à 14 Skilling lybsk). Endvidere 20 Slk. Tagkobber, 
der vejede 3 Lispund og 3 Pund'.
Den 10. Februar 1625 ramtes Kirken af den slorste Ulykke i hele 

dens 700-aarige Historie. Vitus Kragens nye Spir blæste ned. Det er 
vel hojst rimeligt, at det ikke har været det allerbedste Arbejde, men 
til nogen Undskyldning for Bygmesteren tjener, at det var el forfær
deligt Vejr. Anders Perlestikker kalder det en Himlens Straf. Storm 
og Sne og Højvande salte ind med forskrækkelig Kraft. I Stræderne 
mod Stranden roede de rundt i Baade, hele Vcstlolland ned til Rodby 
stod under Vand, og store Skader og Ulykker skete alle Vegne. Spiret 
blæste ned ved hojlys Dag og faldt med sin kolossale Vægt af Tom
mer og Bly forst paa Skolen (Latinskolen, der laa lige for Enden af 
Kirken), dernæst paa Johan Jostis Gaard, der laa næst Skolen (med 
Façade mod Vejlegade), strakte sig tværs over Vcjlcgadc og faldt paa 
Sandbypræslen Hr. Jenscs Gaard, hvor det »nederslog og skam
ferede mere end 14 Bindinger Hus paa Længden imod Stranden. 
Grundvolden af Skolen blev staaende, fordi den var bygget af det 
gode haarde Egetommer; men Johan Jostis Gaard blev nedslaget udi 
Kvag allsammen. Fem Mennesker blev ihjelslagcn; men Skolemesteren, 
der laa i sin Seng paa Skolen, og tvende Drenge, hver i sit Kammer, 
kom ingen Skade til, skonl alt omkring dem blev knust. Jørgen Sko
mager selv blev bevaret, skont Huset blev slaael i Kvag; men han 
mistede baade Hustru og Barn og Pige samt sin Svend, der sad na^sl 
ved ham«*. Spiret havde været Byens Stolthed; del var »af saa ansee
lig Højde, at det neppeligen haver haft sin Lige udi Danmark«, siger 
Arent Bcmlsen1*. Dels Fald var en skrækkelig Ulykke, men blev og- 
saa betragtet som en Guds Straf for Synd og Hovmod. Derfor fik det 
firsidedc flade og grimme Tag, man straks satte op, Lov at sidde i to 
Hundrede Aar, medens der ofredes store Summer paa Kirkens øvrige 
Bygning og dens indre Udsmykning.

*) Et Skippund =  20 Lispund, et Lispund =  8 Kilo.
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Kirkebygningens Fuldendelse.

Byggeriet paa selve Kirkebygningen laa nu stille indtil 1650. Hele 
den nuværende Hojkirkc og de dertil horende Sideskibe stod færdige. 
Soin Rester af den gamle romanske Kirke stod den nye Kirkes Kor 
og Sakristi, og uden om del stod Ydermurene i hele Kirkens nuværende 
Udstrækning. Den 20. April 1650 besluttede Borgmestre, Raad og de 24 
Mænd, at man skulde fortsætte med Kirkebyggeriet og begynde med 
Sideskibshvælvingen Syd for Koret og fortsætte, saalængc de Penge, 
som »af gode Folk til Kirkens Forbedring er fora'rct«, varer. Strækker 
de ikke til til Færdiggørelsen af Sideskilæne paa lægge Sider af Koret, 
skal Resten tages af Kirkens Beholdning11. De to nye Hvælvingefag 
paa begge Sider af Koret blev saa opfort og forsynet med Endemure 
mod Øst. Man har aabenbart ment at pusle lidt; men Pustet blev kun 
kort; thi allerede 1653 tager man fal igen og denne Gang for nt fore 
hele Byggearbejdet til Ende. Ved en Raadstucsamling, hvori Borg
mestre, Raad, Kirkeværger og de 24 Mænd deltog, blev det i fuld 
Enstemmighed vedtaget, at »Kirkens Bygning skal gaa for sig og 
dermed straks anfanges efter Opridsningen« og Kontraktens Ind
hold, dog at »Borgerskabet ikke noget med samme Bygning skal be
sværes enten ved Udgift eller Arbejde«” . Tre Dage efter — 16. April 
1653 — blev Kontrakten mellem Nakskovborgcren Bertel Murermester 
og Borgmestre, Raad og Kirkeværger underskrevet. Kontrakten giver 
meget udforlig Besked om, hvad der skol gores. Bertel Murermester 
skal forsi nedrive Sakristiet (den romanske Kirkes Kor) og skal bort- 
rydde alt i Grunden under Sakristiet, saa den kan blive bekvem til 
Begravelse og Lejrslcd. Dernæst skal han gennemhugge Muren mel
lem Sakristiet og Koret og lave en smuk Bue i den, saa hoj som 
Hvælvingen i Koret med Sikkerhed kan taalc. Ligeledes skal han 
gennemhugge Gavlene i de nye Sideskibe og ogsaa her lave smukke 
Buer af samme Hojde som de andre Buer i Sidcskibenc. Ogsaa Grun
den under disse nedbrudte Mure skal han rense og gorc bekvem til 
Begravelser. Dernæst skal han bygge et nyt Kor paa Sakristiets hid
tidige Plads, idet han »efter Anvisning« skal opmure lo nye Piller, 
der i Forbindelse med de to østlige Piller i det gamle Kor skal bære 
Hvælvingen i det nye Kor. Den nye Hvælving skal være af »lige hoj 
Maner og Maadc« som den gamle Korhvælving; der skal være fire 
Buer under den, »en for hver Ende og en for hver Side efter den 
Hojde og Maadc, som det bedst kan skikke sig og som ham forevist
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bliver«. Dernæst skal lian mellem den gamle Ydermur og rundt om 
det nye Kor slaa fem nye Hvælvinger »efter den Hojde,'Maner og 
Maade som de gamle Hvælvinger i Kirkens Sidebygninger«. Han 
lover, at alle Hvælvingerne skal blive lige og smukke og »ikke blive 
skæve eller krumme til Vanheld og Uanscelighed«. Desværre viste 
det sig, al den gode Bertel Murermester her lovede adskilligt mere, end 
lian kunde holde. Endvidere hedder det i Kontrakten, at lian skal jævne 
og forbedre »den gamle Ydermur og opmurc en ny Gavl« i den østre 
Ende af den gamle Mur (hvor der for havde været Indgang til »Om
gangen«) »efter den Tykkelse, som den gamle Mur kan taalc«. Hele 
Gavlparlicl skal derefter forsynes med smukke Sidekainmc. Han skal 
nedbryde Sidekammene paa den hidtidige Gavl for Enden af det 
gamle Kor og tage saa meget af den, som nødvendigt er for Anbrin
gelsen af Taget, saa delte kan blive jævnt og plant med det gamle 
Tag. Naar Spærrcværkol er færdigt, skal han oplægge Taget, og da 
delte formedelst den kantede Gavl kræver stor Omhyggelighed i Ar
bejdet, lover han at varetage dette paa hedste Maade, og i det hele 
forfærdige Taget, saa »Hvælvingerne for Vand og Sne kan være 
forvarret«. I det nye Stykke Gavl skal han forfærdige et Vindue »saa 
bredt og liojl det mest kan blive for Hvælvingerne«. I den gamle 
Mur i »Omgangen« skal han udhugge og runde et Vindue under hver 
af de fire Sidehvælvingcr »efter den Højde og Bredde som mig be
falet bliver og som bedst kan skikke sig efter Vinduerne i den gamle 
Kirke*. Han lover at udhugge disse Vinduer saaledes, at de kan give 
del mest mulige Lys i Kirken. I den gamle Gavl, der bliver staaende 
oppe mellem Hvælvingerne og Taget, skal han hugge Huller til Døre, 
saa inan fra de gamle Hvælvinger kan komme ind over de nye, naar 
der skal repareres paa Taget. Bertel Murermester forpligter sig til at 
holde Kirken skadesløs, hvis han med sit Nedhrydningsarbcjdc volder 
nogen Fortræd paa Bygningen. Han forpligter sig endvidere til at 
levere cl Arbejde, der kan slaa for berettiget Kritik af en anden 
Mester, og til al fremme Arbejdet, saa det — om muligt — kan være 
færdigt inden Vinter. Han skal for Arbejdet Imve 600 Slcllcdnlcr ud
betalt i ugentlige eller maanedlige Rater, eftersom Arbejdet skrider 
frem11. Arbejdet er næppe blevet færdigt den Sommer; thi den sidste 
Udbetaling er skel den 19. Juni 1654 med 44 y, Daler.
Det fremgaar af Kontrakten, al Bertel Murermester stadig skulde 

have Raad og Anvisning af Borgmestre, Rand og Kirkeværger, og lian 
kan derfor ikke ene gores ansvarlig for det uheldige Resultat med
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den skæve Korhvælving. Man var nnltcnhart paa Forhaand klar over, 
at den namle Forsyndelse med de skæve Ydermure gjorde Opgaven 
vanskelig, og derfor turde man ikke betro den til Bertel Murermester 
alene. Men mnaske det netop er de mange Kokke, der bar fordærvet 
Maden. Den gamle Skævbed medforte, at der ogsaa mantic laves 
nogle skæve Linier i det nye Arbejde; men man loslc — som et Øje
kast paa Grundplanen let viser — Opgaven paa den uhcldigsl mulige 
Maade ved nt lade Koret faa alle de skæve Linier i Stedet for at lade 
det gaa ud over Sideskibene, der 
havde en Del Skævheder i For
vejen. lovrigt er det værd nt under
strege Kontraktens Oplysning om. 
at der i den ostlige Gavl, der hvor 
Snkristidoren nu er, har siddet el 
stort Vindue i Stil med et tilsva
rende, men endnu slorre Vindue i 
Vestgavlen.
Af Kontrakten med Bertel Murer

mester fremgik det, at det var Hen
sigten at lave en aaben Begravelse 
under Koret, og 1051 ansøgte man 
Begeringen om Tilladelse hertil og 
fik den. I del paagældendc Konge
brev hedder det, al Borgerskabet i 
Nakskov »man lade mure en Begra
velse udi deres Kirke under del nye Kor efter den Maade, som udi St. 
Knuds Kirke i vor Kobstad Odense sket er«, og nt de man Inde Kirkegul
vet forhoje med den opkastede Jord, dog all paa deres egen Be
kostning1*).
Den 16. Marts 1655 sluttede Borgmestre, Raad og Kirkeværger der

efter Kontrakt med Nakskovborgcrcn Murermester Niels Slrangcscn om 
»at opimirc en Begravelse under al Nybygningen i Nakskov Kirke, 
bande under begge Sider rundt omkring Altret og under Altret«. 
Graveren skulde for en Betaling af 20 Slcttcdaler udgrave den nye 
Begravelse i en Dybde af to Alen og trille Jorden udover Kirkegulvet, 
efter al Niels Slrangcscn i Forvejen havde optaget alle Ligsten og 
Gulvsten. Gulvet i Kirken skulde forhøjes op ti) »salig Michel Matzens 
Ligsten — eller snn højt det bedst kan blive«, og hvad der hertil 
mnnttc mangle af Jord og Sand, skulde Kirkeværgerne frit levere

Kirkens Ø.tlgnvl. 1020
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Murermesteren, som derefter atter skulde bringe Ligstenene paa Plads, 
hæve Stolestaderne og lægge Stengulvet. Over Begravelsen skulde 
han lægge el Loft saa liojt, at en Karl kunde slaa opret. Han skulde 
mure Trapper op til Koret og begge Sidegangene om Koret. Der 
. skulde fra begge Sidegange i Skibet være en Trappe ned til Begra
velsen, og baade Trapperne og Dorcnc skulde være saa brede, al 
man kunde bære en Kiste gennem dem. Nedgangen til Begravelsen 
skulde dcrnaisl dækkes med Luger, i Plan med Kirkegulvet19. Niels 
Strangesen skulde for dette Arbejde have 180 Slctlcdalcr og en 
Rosenolie!').
Det hed sig nok i Kongebrevet, at Arbejdet skulde udfores paa 

Borgerskabets og Kirkens egen Bekostning; men de store Arbejder, 
der var udfort, havde tomt Kirkekassen, og man ansoglc derfor om 
Tilladelse til at gorc Laan bos de andre Kirker i Landsdelen; men i 
Ansøgningen hedder del ganske vist, at Pengene skulde bruges til 
Kirkens »Reparation«, og i Bevillingen hedder det ogsaa. at man i 
dette Øjemed »noget af de andre Kirkers Forraad, som uden Skade 
kan undværes, paa en Tid lang maa laane og bekomme«, indtil Kir
ken igen faar samlet saa megen Kapital, at den kan tilbagebetale 
Laanet14. Lidt Reparationsarbejde blev der til Bevarelse af Skinnet 
sal i Gang. men det var unægtelig ikke saa stort, saa man af den 
Grund behøvede al gaa ud at laanc. Kontrakten om dette Arbejde 
blev sluttet den 15. August 1055 mellem Borgmestre, Rand og Kirke
værger og Murermester Niels Strangesen. Han skulde nedtage Murene 
over Hvælvingerne dels mellem del gamle og nye Kor og dels mellem 
de gamle og nye Sidehvælvinger, og befri de gamle Hvælvinger for 
den store Mængde Grus og Sten, her var ophobel »Kirken til stor Fare 
og Fordærvelse«. Dernæst skulde han reparere den ncderslc af de 
nye Hvælvinger i den sondre Sidegang, »som Christen Murermester 
opmurede«, og som nu havde slaacl tvende Revner. Han skulde herfor 
have-15 Sldtcdnlcr97. Dclcraltsaa Christen og ikke Bertel Murermester, 
der har fuldfort Arbejdet 1053; mulig er sidstnævnte da dod inden 
Arbejdets Fuldførelse.

Det, der har været.

Jeg har nu i store Træk skildret Tilblivelsen af Kirkebygningen, 
som den nu slaar, men der er ogsaa noget som hedder; Det, der var, 
og ikke er mere. Paa Sydsiden af Kirken, hvor det næstsidste Vindue

*) Fin engelsk Guldmønt.
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mod Vesi nu er, har været el Vanltenhus, der blev nedrevet under 
Restaureringen 1854—60, fordi del vnrsna medianet, al del vilde kosle 
uforholdsma'ssig meget at bringe del i ordentlig Stand. l)ct stam
mede sikkert fra Kirkens allcrældstc Periode og var Kirkens Hoved
indgang. Del nuværende Yaahenhus under Taarnel har oprindelig 
været en Del af Skibet. Hvor Hovedindgangen nu er, sad cl mægtigt

Vindue, og de toHlin- 
dinger i Sideskibenes 
Vestgavle bar ligele
des va*ret Vinduer. 
Foruden Hovedind
gangen gennem Yaa- 
henhuset havde Kir
ken flere mindre Ind
gange. Oplysningen 
om Tilslcdevierelscn 
;if lo af disse Ind
gange findes i en 
Anordning om Sto
lestaderne fra 1692. 
Heri opregnes nem
lig Karleslolestadcrne 
i sondre Sideskib fra 
Koret ned til den lille 
Kirkedør og fra den
ne og ned (il den 
slorc Kirkedør (i 
Vanbcnhusct) og fra 
denne igen ned til 
Vestgavlcn. Ligele
des Kvindeslolcnc i 
del nordre Sideskib 

fra Korel og ned til den nordvestre Kirkedør og fra denne ned lil Ma
gister Laurids Mortensens begravelse1* (i den vestre linde af nordre 
Sideskib). Man studser straks over Udirykket den nordvestre Kirke- 
dor; tbi hvis der kun havde været denne ene, havde den jo kun heddet 
den nordre Kirkedor. Der har da ogsaa været en nordoslre Kirkedør, 
men i Modsætning til den svdostrc, der sad cl Stykke nede i Skibet, 
sad den nordostre helt oppe ved Korel og er derfor ikke nævnt i Stolc-

Sundre Sidcskib: den forreste firribbedc Hvælving 
fra del 15de Anrli.; de Imgestc olleribbcdc fru det 

17de Aarli.



stndcanordningcn, der i Slcdel gaar ud fra Koret. Den nordoslrc er 
sikkert lavet under del store Byggeri 1653—55; thi 1658 omtales cn Be
gravelse i nordre Gang ved den »nye Kirkedør«. Denne Dor blev til- 
murcl 1697, da Sognepræsten Frantz Thcstrup indrettede sin Familie
begravelse paa dette Sled16; men herom senere. Den nordvestre Dor 
sad for Enden af Tværgangen lige overfor Vnnbenhusdorcn. Hvor- 
naar den sydostre og nordvestre Dor er tilmurct, er indtil videre uop
lyst.
Udfor Taarnet paa Kirkens Nordside hor der ligget et Gravkapel, 

der omkring 1710 blev opfort af den rige og ansete Kobmand Ricgcl- 
sens ikke mindre rige og ansete Enke Karen Holm. 1742 var Kapellet 
i al Fald færdig, for i delte Aar udsalte hun cn Kapital paa 100 
Rigsdaler til Kapellets Vedligeholdelse10. Saa længe hun levede, 
skulde Renterne begges til Kapitalen, og hun selv sørge for Vedlige
holdelsen, men efter hendes Dod skulde Renterne af den saaledes op
sparede Kapital alene dække Udgifterne til Vedligeholdelsen. Karen 
Holm dodc 1760, men efter Statsbankerotten viste Rentesummen sig 
al være alt for lille, og da Kapitalen var brugt, og der ingen Familie 
var, der kunde interessere sig for Kapellet, forfaldt det mere og mere, 
og 1S52 lod Kirkcbestyrclscn det nedrive; dels Kobbertag og Jern- 
skelet blev solgt ved Auktion, og Belobet fort Kirken til Indtægt51.
Paa Rosens logning ses en Tilbygning paa den ostlige Del af 

Kirkens Nordside. Der er det ejendommelige ved denne Tilbygning, 
al den lober parallelt med Kirken, medens et Kapel jo skulde være 
bygget vinkelret paa den. I)ct vækker straks Mistanke, og denne oges 
betydeligt ved, al Tilstedeværelsen af dette »Kapel« ingen Steder kan 
spores, tværtimod taler alt mod dels Tilstedeværelse. I Kontrakten 
med Bertel Murermester 1653 nævnes udtrykkeligt, al han foruden det 
store Vindue i Ostgavlen skal lave 4 Vinduer, et i hver af Sidehvæl
vingerne omkring Koret. Følgelig kan der ikke have været nogen 
Bygning paa Nordsiden, da dette vilde have gjort Anbringelsen af 
el Vindue meningsløs. I den Beskrivelse af Kirken, som Sognepræst 
Jacob Ullitz indsendte 1756, omtaler han de forskellige aabne Be
gravelser, men nævner ikke el Ord om Kapellet paa Nordsiden. Der
imod omtales under cl i 1746 foretaget Syn over Kirkens Brostfældig- 
hed — som jeg senere kommer til — el »Kalkhus« paa Kirkegaarden. 
Det ligger da nær at antage, al Bygningen hos Resen er dette Kalk
hus eller — som vi nu vilde kalde det — Malcrialhus, der kun ved 
en Misforstaaelse fra Tegnerens Side er klistret saa tæl op ad Kirken,
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al del ser ud, som om det er sammenbygget med denne, medens del 
i Virkeligheden har liggel frit. Alt taler for, al Bygningen er ned
revet 17-16; thi i Beskrivelsen over de Reparationer, som det omtalte 
Syn gav Anledning til, nævnes Kalkliusct ikke. Og paa et noget 
yngre Kort over Byen og Fæstningen, der findes i Nationalmusæcts 
Arkiv, er kun anført Vaabcnhusct og det Riegclscnskc Kapel, men 
ellers ingen Bygninger ved Kirken.

Reparationer.

Foruden Bekostningen ved de store Byggearbejder i Aarcnc 1650 
—56 blev der — som vi senere skal se — i de samme Aar ofret be
tydelige Midler paa Kirkerummets Udsmykning; men l'olgcn var, at 
Kirken kom i betydelig Gæld. Det sved til den senere, idet der kom 
en lang Periode, hvor det gik ud over Kirkens Vedligeholdelse, der 
ofte var saare mangelfuld. 1746 indberetlcde Kirkeværgerne Diderikscn 
og Hcrberlin. at Kirken var meget broslfældig overalt, og at Hvæl
vingerne laa »betynget med mangfoldige Læs af Sten og Grus«. De 
henstillede, at der udmcldtcs et Nævn af gode Mænd til at besigtige 
Skaden og give Skon over, hvad Reparationerne vilde koste. Nævnet 
blev ogsaa udmcldl og foretog det begærede Syn. Deres Beretning 
gik ud paa, al Stræbepillerne inaatlc repareres, nogle endog helt ned
brydes og opføres fra ny. Der manglede 200 Hul(tag)stcn og 300 
Nunne(lag)slen. Kirken var meget broslfældig under Taget, og over 
»Brumhullerne« var mange Sten af Muren »udraadnel eller forsvæk
ket«. Inde i Kirken var Hvælvingen i Korets sondre Sideskib ganske 
forfalden og maatte nedbrydes og genopfores. Det er altsaa Christen 
Murermesters daarligc Hvælving fra 1653—54, det igen er galt med. 
Taget paa Hojkirken var overgroet med Mos og maallc renses og 
repareres. Der rar Revner baade paa Taarnet, Hojkirken og Bag
koret, hvor Jernankre udkrævedes. Ringmuren omkring Kirkcgaar- 
den var stærkt forfalden og skulde repareres baade med Mursten og 
Tagsten, og Kalkliusel behøvede 30 Alen Egetræsfodstykke” . Repa
rationen blev derefter foretaget, og ved den skiftede Kirken ganske 
Udseende; fra al være en rod Murstensbygning blev den en over- 
kalket, hvid Bygning. Forandringen foretog man vel for al standse 
den Stenenes »Forraadnclse«, som Synet melder om. Del hedder i 
Kirkeregnskabet, at Kirken overalt fra Fundamentet op til del oversle 
af Taamet, saavclsom Vaabenhusel, Murpillerne og Ringmuren om-
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kring Kirkegaarden, blev »skellet« og »pinslcl«. l)er medgik 11 Læsler*) 
gullandsk Kalk1’. Kalkhuset nævnes ikke her, og man har da for
mentlig foretrukket at nedrive det for al spare Reparationsudgiften; 
den hlcv ogsaa stor nok endda; den androg ialt 513 Rigsdaler 1 Mark 
13'/, Skilling. Den nye hvide Dragt beholdt Kirken i rundt regnet 
100 Aar. 1834 modtog den — som vi senere skal se — en Gave paa 
384 Rigsdaler til l Idspækning og Kalkning af Ydermuren, og 1838 
blev Gaven anvendt til det angivne Formaal. Del er ikke lykkedes mig 
at konstatere, naar Kalkpudsct er fjernet, men det er formentlig skel 
omkring Midten af forrige Aarhundrede.
Den store Reparation 1746 gav et Pusterum, men saa begyndte Ved

ligeholdelsesudgifterne igen at melde sig, og med stedse stigende 
Styrke. I Aarenc 1813—23 blev der f. Eks. hvert Aar ofret mellem 
1000 og 2000 Rigsdaler til ekstraordinære Reparationer.
1823 fik Kirken et nyt Spir, der kostede 1400 Rigsdaler. Taamct 

havde gentagne Gange lidt under Lynnedslag. Allerede 1687 gjorde 
Lynet ved en Visit i det hoje Kirketaarn Forsog paa at skille del af 
med det grimme Tag, som det fik efter Spirets Nedstyrtning 1625. 
Søndagen den 7. August 1687 mellem Froprædiken og Højmessen 
slog Lynet nemlig ned i Taarncls Tag, incn naaede kun at afrive 
den sondre Kant af det. Derfra gik Lynslraalcn videre ned i Taarnel, 
sonderrev Klokkestrengen i Uret, udslettede Tallene YlPog VIII paa 
Urskiven og nedslog og splintrede 3 Piller i Pulpituret. Derudover 
skete ingen Skade. I Anledning af Nedslaget forfattede Sognepræsten 
Frantz Theslrup el snurrigt-hojtideligl Digt, der bliver omtalt under 
lieskrivelsen af Kirkeinventaret. Tredie Gang, Lynet slog ned i Taar- 
ncl. var 17. Juli 1822. I. H. Larsen**) fortæller herom: »Tordenen slog 
ned i Kirketaarnets N.Ø.-Side, sonderslog foruden Taget en Del af 
Spærreværket i Taarnel, standsede Kirkeurets Gang, sonderrev de to 
Staaltraadsstrengc, som fra Uret driver de to Slaghamrc ved Klok
ken. Slraalcn var gaacl igennem en omtrent 4 Fod tyk Murpille, 
deri efterladt sig cl Hul af et almindelig Spigerbords Størrelse, bort
revet paa den anden Side af Pillen cl betydeligt Stykke Kalk, ud-

*) En Læst Kalk =  12 Tondcr.
**) Dr. pliil. og llicol. I. 11. Larsen var fra 1801 lil 1808 residerende Kapellan 

i Kobelcv. Ulev senere Præsi i Aarhus og derefter i Holbæk. Hans Dog omfaller 
kun Vcsllolland og Fuglsc Herred, den er paa 282 Sider i lille Formol. De Op
lysninger, der stammer fra hans egen Tid, er paalidelige nok. Del ovrige har 
han laant fra lidligere Forfattere, hvis Fejl og Skavanker altsan gnar igen.

37



spaltet et Stykke Tue af den mindre Kirkeblok og over 10 Alen der
fra bortsvedel adskillige Bogstaver paa den nyere Tavle over Præ
sterne og udslettet Tallet 10 paa Taamcts vestre Urskive. Dette Til
fælde gav Anledning til en Hovedreparation paa Kirken, hvorved 
Orglet, der og derved havde lidt Skade, blev istandsat og det nye 
92 Kod hoje Spir opsat«14. Lynet gjorde for saa vidt en god Gerning 
ved at give Slodct til Borlfjernelsen af det grimme Tag. der i to Hun
drede Aar havde vansiret Kirken. Paa det fra Danske Atlas kendte 
Billede af Nakskov ser man ganske vist Kirketaarnet med sirlige 
spidse Gavle og Tog som en Landsbykirke; men det skyldes blot, at 
Pontoppidans Tegner har pyntet lidt paa Kirken. Pontoppidans Værk 
er udgivet 1767: men i Rhodes Samlinger til Lollnnd-Kalstcrs Histo
rie, der er udgivet i 1776, sinar udtrykkelig anført, at Kirken frem
deles har del vansirende »lidet, firskakkede Tag«.
1825 trængte Kirken paany til en omfattende Istandsættelse, og en 

Del Borgere fik da Tilladelse til at lade en Række Skuespil opføre 
til Kordel for Kirken, der trængte stærkt til en »Hovedreparation, 
især udvendig«” .
I de følgende Aar fortsattes med Reparationer her og der, indtil 

man 1S54—60 tog fat for Alvor og omkalfalrede Kirken baade ud
vendig og indvendig. Vaabenhuset blev som nævnt nedrevet, og 
Hovedindgangen flyttet hen i Vcstgavlcn” . Hidtil havde Kirkerum
met under Taamet hort med til Skibet, og Orglet haft Plads mellem 
de lo forsle Piller i den nordre Pillerækkc. Nu blev der indrettet 
Plads til et nyt Orgel mellem de to sidste Piller mod Vest, og det 
derved afskilte Taamrum blev Vaabenhus eller Vestibule. I Øsl- 
gavlen blev Vinduet fjernet, og en ny Indgang anbragt. Tegltaget 
blev aftaget og erstattet med Skifertag” . Del næste Arbejde gik ud 
paa at modernisere Kirkerummet, og da man var færdig hermed, 
kom Turen til Kirkemurene. Vinduerne i Sidcskibencs Vcslgavl og 
Hojkirkevindueme i Taamets Nord- og Sydside blev lilmurct, og 
alle de andre Vinduer saavcl i Sideskibene som Hojkirken blev er
stattet med nye og større, hvilket sikkert rent skonhedsmæssigt set 
kunde være sparet. Størrelsen og Kormcn af de gamle Vinduer kan 
for de nederstes Vedkommende ses af Blindingernc i Vcslgavlen, og 
de overste Vinduers oprindelige Størrelse ses af Blindingernc i 
Taamet. Samtidig blev en Del af Kirken forsynet med Sokkel, og 
hertil anvendte man uden Pietets-Skrupler de gamle Ligsten indefra 
Kirken, hvilket til Overflod fremgaar af Soklens mange Brudstykker
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af Gravskrifter. Disse omfattende Arbejder kostede selvfølgelig 
mange l’enge. 1854 laanlc Kirken 12,000 Rigsdaler og i 1859 yder
ligere 9000 Rigsdaler5".

1883 blev der indlagt Varmeapparat; Udgiften hertil var 8000 Kr. 
1886 blev der indlagt Gas, det kostede 1630 Kr. 1888 blev Spiret re
pareret og forsynet med Lynafleder, Udgiften androg 2000 Kr.
1906 fik Kirken sit nuværende Spir. Provst Flmquist havde straks 

efter sin Ankomst til Uven i en Festtale ankel over, at Sukkerfabriks-

Kirkens Vestgavl, fol. Konnrninlionssondngcn 6. April 1934.

I Midterpartiets Mur ses Spor af det oprindelige, meget storre Vindue, i Sldc- 
skibsgavlcuc de tllmuredc Vinduer. Dette Parti af Kirken minder i lioj Grad

om St. Knud i Odense.

skorstenen var højere end Kirketaarnet, hvilket kunde udtydes som 
Tegn paa, at det materielle overskyggede det aandelige. Da det saa 
tilmed ved en Undersøgelse cl Par Aar efter viste sig, at Tømmer
værket forneden i det gamle Spir var saa medtaget, al en Reparation 
vilde være meget vanskelig og medfore urimelige Bekostninger, be
sluttede man at bygge et helt nyt Spir. Det vilde koste 20,000 Kr., 
og heraf bevilgede Nakskov Kommune 10,000 Kr. og Staten 10,000 Kr.
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Del nye Spir var projekteret ta'kkcl med Spaan ligesom det gamle, 
men da delte Ta’kkcniaterinle dels var uskonl og dels gennem det 
gamle Tommerværks Forraadnelsc havde vist sin Ufuldkonuncnhcd, 
slog Kirkeværgen Købmand Johs. Huus til Lvd for Tanken om al 
faa Spiret tækket med Kobber. Der blev holdt et Borgermode, hvor 
Tanken vandt udelt Tilslutning, og gennem en privat Indsamling 
lykkedes del derefter at tilvejebringe den fornødne Kapital, omtrent 
8000 Kr. Spiret har ialt kostet 27,891 Kr. Det er 10 Meter hojt. Hele 
Kirkens Hojde er 70 Meter.

Sidestykkerne paa Niels Thomcscn Nielsens 
Epilafie (Side 67) med hnns og Hustruens 

Domærker.
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Kirkf|>lnd.stns «»sire Del og Pra’sloslrn-dc. 1020.

Kirkeinventaret.

V I VED grumme lidt om Kirkens indre Udsmykning i den ka
tolske Tid, intet er levnet, alt er med Flid og Nidkærhed fjernet 
i Lutheranismens forste Periode. Del eneste, vi har at holde os 

til, er en Smule Efterretning om Altrene. Foruden Hovedaltret, der var 
helliget St. Nikolai og maaske Vor Frue, havde Kirken en Ma*ngdc min
dre Altre, der havde Plads i Sideskibene. I)e mange Altre skyldtes 
Gilderne, der gerne havde Navnet efter en eller anden Helgen. Hvert 
Gilde havde som Regel sil Alter, hvor der blev læst Sjælemesse for 
den dodc Broder, og hvortil Gildesbrodrene gav »Sjælegaver«, saa 
der stadig kunde linende Vokslys paa Altret. Var den afdodc en vel
havende Mand, havde han som Regel betænkt Altret i sil Testamente, 
mod al der stadig blev holdt Messe over ham, saa han derigennem 
kunde faa forkortet sin Tid i Skærsilden. Ved Reformationstiden 
fandtes folgendc Altre i Nakskov Kirke, hver især svarende til et 
Gildcslaug i Byen: Si. Erasmi Alter, Hellig Kors Alter, St. Hans Alter, 
Si. Gicrlruds Alter, Lille Vor Frue Alter, Hellig Trcfoldigheds Alter, 
St. Olufs Alter og St. Anna Alter1. Ponloppidan nævner yderligere
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Skomagernes Alter, men delte linr sikkert ogsna haft et andet og 
mere vclklingendc Navn. Hvert af disse Altre var smykket med en 
Altertavle, der fremstillede den paagældendc Helgen, som oftest i 
Forbindelse med en eller anden Legende eller hellig Begivenhed.
Ved Reformationen blev alle de sman Altre nedrevet, Gildeslaugene 

blev ophævet og gik over til al blive Haandværkerlaug. Del medforte 
en stor Forandring i Kirkens Udseende. Der behoves ikke megen 
Fantasi for at udmale sig del virkningsfulde Billede af Kirken i den 
katolske Tid. Sideskibenes Vinduer, der var meget mindre end nu, 
bredte kun et svagt naturligt Lys over Kirken, men desto mere virk
ningsfuldt var Skinnet fra de talrige Vokskærter paa de mange Altre. 
De hoje Hvælvinger og de kraftige Filler fik i Kærternes Glans et 
dobbelt storstilet og højtideligt Præg, og Malerierne paa Altrene gav 
Liv i Interiøret og forogede med deres Farveskær Skonhcdsindlryk- 
ket og kastede cl Stænk af Hygge og Inderlighed ind i Hvælvingernes 
og Pillernes alvorsfulde Højtidelighed. Ved Reformationen blev hele 
Billedet ændret, de mange Sinaaaltre med deres Malerier og stadig 
brændende Kærter forsvandt, og al anden Udsmykning, der kunde 
minde om Papismen, blev udryddet. Den kolde Virkelighed afloslc 
Katolicismens Fantasibilleder, og i denne nognc Kirke stod Pillerne 
dobbelt kolde, hævede Hvælvingerne sig dobbelt alvorsfulde. Der gik 
mange Aar, for gavmilde Borgere gennem store Kunst-Gaver atter 
fik bragt mere Liv og Skønhed over det i sin Nogenhed strenge 
Kirkerum.
Kirkens ældste Stykke er den gamle, svære, jernbcslaaedc Penge

blok, der 1573 blev skænket Kirken af Raadmand, senere Borgmester 
Rasmus Jensen; den er forsynet med 3 Laasc foran, der hver har 
sin Nogle, og to hemmelige Laasc i Laaget, der ligeledes har hver 
sin Nogle. Bortset fra denne Blok og fra en enkelt Lysearm er ingen 
af Kirkens Seværdigheder ældre end rundt 300 Aar, og del er jo ikke 
imponerende.

Altertavlen.

Altertavlen er el udmærket Kunstværk i Barokstil med karakteri
stiske og kækt udskaamc Ornamenter. Den er delt i fire Hovedpartier 
over hinanden, adskilte ved rigt profilerede ög ornamenterede Tvær
bjælker, der bæres af Evangelist- og Apostclfigurcr samt af Søjler 
omsnoedc med Vinlov. I nedcrsle Hovedfelt er en ualmindelig stærkt 
fremtrædende Rclieffremstilling af Nadveren. Feltet ovenover viser i
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Altertavlen, sknnrel af Anders Mortensen, dateret 1057; de store Stager er 
skienkode af Mieliel Malten og Hustru.



Relief, der dog ikke er saa fremtrædende som det nedcrstc, Kors
fæstelsen. Tredie Felt viser Korsned lagclsen, og øverst slaar den sej
rende Kristus paa Jordkloden med Sejrsfanen i Haanden, og ved 
hans Side-lo Apostle. Paa Siderne og Hjørnerne af Tavlen er frem
stillet andre Apostle, og endelig er to Icgemsslorc Figurer af Moses 
og Aron anbragte fritslaaende paa Gulvet, hver paa sin Side. Tavlen 
er skaaret af Odense-Kunstneren Anders Mortensen. Den 28. April 
1656 sluttede Borgmestre, Raad og Kirkeværger Akkord med ham om 
at gøre en ny Altertavle »udi sin Højde fra Altret op til det øversle 
halvelvle sjællandske Alen og ungefær ni Alen bred eller saa bred, 
det bedst kan skikke sig«. Tavlen skulde gøres lig »Altertavlen i Si. 
Knuds Kirke i Odense*) med lige saa mange Billeder og andre Zi- 
raler og lige saa godt Arbejde«. Paa Tavlen i Odense fandtes tre 
glatte Fyldinger — antagelig bestemt til Malerier —, og dem vilde 
man ikke have paa Nakskovtavlen. Anders Mortensen forpligtede sig 
derfor til al udfylde disse Felter paa følgende Maade: I den nederste 
af disse Fyldinger skulde han »udhugge Christi Nadver Historie, udi 
den anden og mellemste Fylding hans Korsfæstelse og udi den øver
ste hans Begravelseshistorie«. Anders Mortensen lovede at begynde 
paa Arbejdet straks og have det færdigt til Paaskc eller Pinse 1657. 
Han skulde selv bekoste Tavlens Flytning til Nakskov og Opstillingen, 
i Betaling skulde han have 650 Slettcdaler, 10 Daler for Rejsen til 
Nakskov, 10 Daler til sin Fortæring og 6 Daler til sine Folk. Han 
lovede al levere et Arbejde, der kunde staa for Kritik »af enhver 
ærlig Mester i Faget«1.
Samtidig traf man Forberedelser til al give den nye Tavle passende 

Omgivelser, idet man gjorde Akkord med »Jochum Frederiksen, 
Snedker og Billedhugger og Borger i Nakskov« om al lave »Panel« 
med Døre omkring Koret Bag de nye Piller maatlc Panelet »blive 
rundt eller kantet som det nu bedst kan falde, saa der bliver et 
skikkeligt Kor og en skikkelig Omgang rundt om Koret«. Panelet 
skulde være 4’/, sjællandsk Alen højt. Fyldingerne skulde være gen
nembrudt foroven, Indgangen fortil skulde være en Dobbeltdør »med 
en opstaaende, flyvende Engel ovenover«. Der skulde ogsaa være 
Indgang fra Siderne og bag Altret med »Englchovedcr ovenpaa de 
opstaaende Dørgerichter og ved hver Deling paa Gesimsen«. Beta
lingen for hele Arbejdet skulde være 270 Slettcdaler*.

*) Titlen i Oderne n r  »kuret IM9 af Ander« Mortensen. Den ligger nu ad- 
(kHl p u  SL Kdud-Kirken* tofL
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Det var jo  slori: Fdgifler. Kirken saaledes (»aa én Gang skulde ud
rede, forsi til de store Bygningsarbejder, derna-st til Altertavle og 
Kor, og Itesultatet var, at Kirken kom i Gæld. Da Altertavlen 1657 
skulde betales, inaatte man laane .'{00 Slettedaler af ftaadmand Hans 
Joigensen  til 6 pCt. »»g med Forpligtelse til om det paakra-ves 
at betale dem  om  el Aar*. Anders Mortensen fik kun K tt  Daler ud
betalt, og Sonnen Morten Andersen  
s i a  vnede I002 Borgmestre og Kaad 
til at betale Hesten. Man enedes om  
at udlage F'agfolk til at bedomme Ar
bejdet'. Sagens Fdfald  kendes ikke.
Snedkeren, der lavede Korpanelerne, 
fik ikke sine sidste Penge for 105S.

Foder Belejringen 1050 led A l
tertavlen en Del Skade. Sondagen  
den 10. Juni var Kirken som s,-ed- 
vanlig fyldt til sidste Plads. Der 
skulde vare  baade A ltergang og 
Bainedaab. og der var indtegnet 
ikke niirulr«* end J.'{0 Alterga sler, og 
7 Born skulde boldes over Daal>en.
Alle tre P ia  ster var til Stede i K ir
ken. Sognepræsten Lauritz Morten
sen Vedsted stod foran Altret; Ka- 
pellanen N iels Petersen Saxtrup  
sad i Kapellanstolen i Koret, og 
den anden Ka|>ellnn, Hans Korse- 
berg. opholdt sig ligeledes i Koret.
Just som  Menigheden istemte S a l
men »Nu liede vi den Hellig- 
aand«, lod e l forfa idelig t Brag; en 
Bombe gik gennem  Korhvælvingen lige forbi Præstens Hoved og ned 
paa en L igsten, der knustes. Præsten blev let saarct i Hovedet og 
|iaa Armen af de nedfaldende Kalk- og Sienstumper, og en ung Pige 
blev saarct af Stumperne af den sprængte Ligsten. Alle styrtede ud 
af Kirken. Kapellanen N iels Saxtrup dukkede sig i sin Skræk ned i 
Kapellanstolen; da han horte Braget af Bombens Fald mod Ligstenen, 
troede han, det hele var overstaact, og rejste sig og lob ud af Stolen 
efter de andre. I det samme sprang Bomben med et Brag og knuste

tiom tx -n  f ra  lf>VJ.
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Kapellonstolen, hvori Saxlrup lige havde .siddet; Stumperne fløj ham 
om Ørerne, men uden al saare ham. Altertavlen blev stærkt rampo
neret af Granalstumpeme, og Alterkalken blev slaacl itu. Til Minde 
om denne Begivenhed er der i Hvælvingen, hvor Bomben gik igen
nem, anbragt en rund, sort Plade. I el Hjørne af Koret ligger den 
sva*re Bombe. Kun en Fjerdedel af det svære Bombehylster er bort- 
sprængt; den tilbageværende Bel vejer cn. 45 Kilo. Paa Pillen over 
Bomben hænger cn lille Tavle, hvis Indskrift lyder:

•Anno 14M, .Sandagen dm 10. Juni er denne Grunat imUkudl af de Svemke 
og gjorde pu  Altertavlen ttor Skade«.

Altertavlen er antagelig blevet repareret af en Billedskærer i Ma
ribo, med hvem Baadet 1662 havde et Mellemværende. Anders Mor
tensen havde leveret Altertavlen med almindelig Maling, og saaledes 
stod den indtil 1665, da Sognepræsten Laurids Mortensen Vedsted og 
hans Broder Borgmester Peder Mortensen skaffede Kirken Midler til 
en kunstfærdig Udsmykning af Tavlen og Koret med rige Farver og 
Forgyldning.

Drabspengene fra Viborg.

Gavens Forhistorie var saare dramatisk. Laurids og Peder Mor
tensens Sosler, Karen Mortensdatter, og hendes Mand. Christen Pe
dersen, der var bosiddende i Aalborg, havde cn Son, Peder Christen
sen, som Natten mellem den 4. og 5. Oktober blev snaret paa cn Vin
stue i Viborg, saa han døde Bagen efter. For Byfogden gav han kort 
før sin Bød følgende Fremstilling af Drabet: Han sad med nogle 
andre paa Vinstuen, da Adelsmanden Otto Urne, ledsaget af Brode
ren Christian Urnes Trompeter, kom ind i Vinkælderen og straks i 
Fuldskab slog løs paa alle de tilstedeværende for al rydde Stuen. 
Peder Christensen trak sin Kaarde og huggede Otto Urne i Hovedet. 
Trompeteren greb saa Peder Christensen bag fra og raahle til Otto 
Urne, at han skulde gennembore ham, og Adelsmanden fulgte Op
fordringen og jog sit Sværd i Maven paa Peder Christensen, saa 
Blodet stod ham ud af Munden. Ba han var død, rømte Otto Urne 
ud af Landet*. Hans Familie indledede saa Underhandlinger med 
den dræbtes Forældre for at faa Sagen afgjort ved cn Pengebod*. Ber 
forlangte» forst 2000 Bigsdaler, saa gik man ned til 1000, men sluttede 
omsider Forlig mod at faa 600 Bigsdaler (n 6 Mark)7. I December 
1656 fik Otto Ume saa Lejdebrev af Kongen om, al han kunde vende
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Iijcin. og ni Sagen vilde være ni betragte som endt under Hensyn til. 
at han forst var blevet slaact af den dræbte*. Peder Christensens 
Forscldrc havde oprindelig lovet, at Rudolfi Kirke i Aalborg skulde 
faa Pengene, mod at de fik fri liegravclse i Kirken. Paa Foranledning 
af Laurids og Peder Mortensen log de dette Tilsagn tilbage og skæn
kede Pengene til Nakskov Kirke. Men Kirkeværgerne i Aalborg an
lagde Proces; de tabte den, men Betalingen for Bcgravclscsstcdct og 
Processen slugte det ene Hundrede af de 000 Rigsdaler*. Det var 
lænsmanden paa Halsted Kloster, Flemming Ulfeld til Orchy, der 
pau Familien l'rnes Vegne havde fort Forhandlingerne med Laurids 
og Peder Mortensen, og han gav dem 18. Xovcmlier 1650 Forskrivning 
paa de 000 Rigsdaler at betale II. December Termin samme Aar, 
men imidlertid kom Processen tned Aalborg, og Pengene blev derfor 
ikke betalt. Flemming Ulfeld dode 1057, og hans Knkc, Anna Klisa- 
belh von der (iroelæn til Oreby, overtog Forpligtelsen, men maatte 
gennem en Hujesteietsdom tvinges til at udbetale Pengene, saa disse 
ikke blev stillet til Raadighcd for 1008.
Med sikker l'dsigt til at faa disse Penge sluttede Borgmestre, Raad, 

Kirkeværger og Sognepræst den 10. August 1005 Kontrakt med 
Zacharias Philip, Maler og Borger i Odense, om Udsmykning af 
Altertavlen og Koret. Kontrakten giver indgaaende Forskrifter om 
Arbejdet: Alle skaarne /¡rater paa Panelet om Koret skulde »stafere* 
med broneret Guld (»g I-akering saml andre tilbchørigc Farver«, 
ligesaa de to store Keruber ved Opgangen til Koret. Altertavlen skulde 
stafferes med største Zirlighed med broncerel Guld og zirlig Lakering, 
alt saa godt og zirligl Arbejde som vel muligt efter nærmere Be
skrivelse. Men Pengene var endnu ikke til Raadighcd, og derfor 
kunde Arbejdet ikke paabegyndes for næste Foraar, med mindre 
Maleren vilde begynde Arbejdet med Koret og være tilfreds rned de 
Penge, Hans Olufsen skulde betale Kirken, eftersom flere Penge 
ikke kunde forskaffes, for man fik de ved Dom af Højesteret søgte 
Penge hos velbaarne Fru Anna Flisahcth von der Grocbcn. Maleren 
skulde for sit Arlicjde have 300 Rigsdaler; naar han var færdig, 
skulde han selv have 10 Rigsdalci og hans Folk 10 Rigsdaler.1*.
Hvad det er for Penge, Hans Olufsen skyldte, kan ikke oplyses, 

men at Maleren fik Grund til Utilfredshed, fremgaar af en Klage, 
som han den 29. August 1008 sendte Byraadcl. Han var. skriver han, 
blevet sinket i sit Arlicjde, fordi han ikke rettidig har kunnet erholde 
de nødvendige Udbetalinger, og har desaarsag haft stor Tilsætning
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til Ophold for sig og sine Folk uden Arbejde, og linn ønskede Erstat
ning herfor". 20. Oktober 1668 fik linn endelig sine Penge og kvit
terede for 330 Rigsdaler.
Tidligere har der forneden paa Altertavlen slaact:
»Denne Altertavle tilligemed Chor-Structiircrne lin ver M. Lauritz Mortensen 

og Borgeroest er SI. Peder Mortensen tillige med Kirkeværgen deres Svoger lians 
Rasmussen Ilolm ladet staffere ved endeel nf den Sone, som efter deres Beg»- 
ring af deres Svoger og Sosler Christen Pedersen og Karen Mortens Datter 
boende i Aalborg blev given, og liid til Guds Ære og Kirkens Prydelse henstyret 
for deres salige Son Peder Christensen, som ved ulykkelig Hændelse blev iluel- 
stukken udi Viborg 1653 d. 5lc Octobcr«.

Nu bcslaar Tavlens Inskription kun af Skriftsteder og forneden 
Aarstallet 1657. Drabshoden rakte videre end til Altertavlens og Korets 
Staffering, og Resten blev anvendt til en Pnostetavlc og til en Ud
smykning over Døbefonten, som nu ikke er niere.

Præstetavleme.

De to store Præslclavler, der hænger i nordre Sideskib, har fort en 
omtumlet Tilværelse, idel de i mange Aar har ligget paa Kirkcloflcl 
som gammelt Skrammel. Den ældste har følgende Indskrift:

»Denne Tavle haver hæderlig og hojlterd nu salige Mand M Lnuritz Morten
sen Vedsted, den 12. Sognepræst her i Nakskov efter Religionens salige For- 
andring, ladet bekoste og opsætte for en Del af den Sone efter hans salige 
Søstersøn Peder Christensen. Inger lians Holms Brodér i Nakskov») som ulyk- 
keligen blev ihjelstukkel i Viborg den 3. Oktober 1053, og derpnn ladet sine 
salige Fomurnd lutherske Præster her i Nakskov tilligemed sig selv optegne 
dennem samtlige til kristelig Amindelse og Menigheden til Underretning.

I Den ferste lutherske Sognepræst lier i Menigheden var lir. Peder Boesen, 
barnefod! i Skovbolle i Kobclcv Sogn, som nf Ivriglicd for Guds Ære og 
den unde Religion opsatte sig mod den Papist og Munk, soni da var 
Sogneprsest her paa Stedet, ved Navn lir. Soren, og under lians Prædiken, 
som han offentlig skældede for Fantasi og fnlsk Lærdom, bad Forsam
lingen gaa ud med sig paa Kirkegaarden, der vilde linn prædike Guds Ord 
rent og klart for dem, hvilket og skete, og hensov Hr. Peder Boesen i 
Ilenens Aar Anno Christi 1505 den 8. Januar.

II lir. Geert Oldenborg Bremensis, dodc 1671.
III lir. Just Poulsen kaldet fra Kobclcv Sogn. døde 1500.

') Inger var en Soster til den myrdede og nltsnn Sognepræstens og Borg
mesterens Niece; hun var gift med Kirkeværgen, Kohinnnd Hans Rasmussen 
Holm, der som nævnt nederst paa Tavlen lod denne panforc Indskriften om 
Laurids Mortensen Vedsted.
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IV Hr. Peder Johol U U d r i  fra Dannemarre 1591. døde «ømme Aør.
V Hr. Dtderiet Aagastiai Keller, døde 1602.
VI Hr. Veb Jørgeasea Børtiehier, tilforn Kapellan, døde 1603. da Pesten 

grasserede.
VII Hr. Lavid« Raunassen, tilforn Rektor og KapeHan, døde 1616.
VIII Hr. Aadm Andersen Krag. kaldet font i .Varet 1617, foreatod Embedet til 

■ntfdpade 17. Søadag efter Trinitati«.
R  Hr. Aadm Pedenea Perlestikker. først Rektor her paa Stedet, døde af 

Pest Aaao 1639.
X Hr. Jorgea Christensen. tilforn Sognepræst i Brønderslev.
XI Hr. Peder Hansen. tilforn Kapellan i Faaborg. døde af Pesten 1636.
XII Aaao 1636 Mer Magister Lanrids Mortensen Vedsted af V endsyssel ndi 

J j t a d  kaldet fra hæderlig og bajberd Mand O. lians Resens Hus i Køben- 
harm, kror han peæccptorerede, til Sognepræst i denne Menighed, betjente 
des i 26 Aar og rar Provst paa 4. Aar. skiller herfra den 27. Juni 1666. 
Hot cm ser, baa g*r, han log. hans Narn rære lovet.
Aar 1676 da Hr. Haas Rostrup rar den XIII. lutherske Sognepræst i 

Nakskov og Hr. \ id i  Saxtrup rar Med tjen er og Sognepræst ved Løjtofte 
Soga harv Hans Holai Kirkeværge ladet denne Skrift saaledes fuldfærdige.«

•Air IMS Mer denne Taste restsnrerei. tom d i  n r  næsten 
(•■•«• ø å tU f t ,  geefremstillrt efter de i Danske Atlas og 
Mir— n  Dsaies bevarede A fikrifter «

Den meste Tavle fortsætter Præslerækken til 1838. Den er bekostet 
af Provst Dorphs Børn, Tønne Rasmussen og hans Kone Karen Marie 
født Dorpb. Karen Marie var Provst Dorphs Datter i forste Ægteskab 
og bendes Mand, Tønne Rasmussen, var Son af Dorphs anden Kone 
i bendes første Ægteskab, de har skænket adskillige Legater til Byen. 
Tavlen har følgende Indskrift:

Pi nat Tavle fortsætter de paa den herværende gamle Tavle til Anno 1676 
aa/ørte Sogaepræster i Nakskov siden Reformationen og til denne Dag. Tavlen 
er bekostet af aedemtaaende salige Provst Ole Frantzen Dorphs Børn, Tønne 
Rasvassen og Koae Maria, født Dorpb, til Guds Æres fremme. Familien til 
Giede og Menigheden til Underretning. Opsat af Kirkens Værge Jørgen Løv 
Aar 1619.

XIV Magister Prantz Tbestrnp succederede Hr. Hans Rostrup og var den Ude 
Sognepræst efter Reformationen, kaldet hertil An. 1684, del samme Aar 
ha as Formand døde. I hans Tid blev Branderslev annekteret til Nakskov 
og Kapellanen her, som tilforn havde været Sognepræst til Lille Løj- 
lofle, Mev Kapellan lil Brandenlev med % Arbejde og % Indkomster. 
Aa  1098 Mev han Sognepræst til IIHliggeist Menighed i København og 
nogle Aar derefter Biskop i Aalborg.

XV Magister Friderkfa Rodiqoest succederede samme Aar, blev Provst i 
Herredet 1706, kaldet herfra 1713 lil Slotspræst i København.
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XVI Magivlrr Georg L'rsing tucrtdrrrdc. I nogle Aar hårdt ban varet Præst 
ved den danske Kirke i London og var ber indtil An. 1727. da han 
rejste til København. bvor han dnde samme Aar.

XVII Ilam succederede Hr. Absalon Pinde, tilforn Domprovst og Sognepræst 
i Viborg, soro blev kaldet hertil efter at Byen I Viborg) og Kirken ved 
en ulykkelig Ildebrand den 25. Juli 1726 for en stor Del var ruineret, 
dode i Marti Maanrd 1739.

XVIII Ham succederede Hr. Jacob l'llit*. fodt i Jylland og blev Provst i Her
redet efter Magister Berent Suhr i Købel ev, som dode 1745. var ber til 
den 17. August 1759. da han dode.

XIX Hr. Ole Fran tren Dorpb blev Sognepræst her for disse Menigheder. Han 
var fodt i Sjælland den 13. Februar 1711, kaldet til Præst pos Guinea 
1737, derefter til Sognepræst ved Ønslev og Eskildstrup Menigheder paa 
Falster 1743, blev Provst der i Nørre Herred 1751 kaldet hertil 1760 og 
blev efter Hr. Fridrich Suhr i Købelev Provst ber i Herredet 1767 og 
døde 26. Novbr. 1777*).

XX Hr. Andreas Borch. fedt i Odense, kaldet fra SL Hans Kirke samme Sted 
hertil den 20. April 1776 og dode den 5. Oktbr. 1603 efter at have været 
Sognepræst i 25 Aar og Herredsprovst i 10 Aar.

XXI Hr. Jens Brask Obel blev kaldet til Sognepræst 1804 efter at have været 
residerende Kapellan her i 16 Aar ved hans Afgang fra Kapellan ¡et blev 
det for Fremtiden nedlagt. Døde i Oktbr. 1806.

XXII Hr. Jørgen Raffenberg kaldet hertil 1809 fra Sejr«, hvor han havde 
varet Sognepræst i 6 Aar, og døde i København den 16. Septbr. 1812 i 
sin Alders 48. Aar.

XXIII Ham succederede Hr. Jacob Hersleb Holst, født i Roskilde den 25. April 
1771, blev Katechet til Trinitatis Kirke i København 1793 og Kapellan 
pro persona ved samme Menighed 1796. An. 1800 blev han kaldet til 
residerende Kapellan i Kallundborg og den 24. Juni 1814 til Sognepræst 
i Nakskov. Døde den 6. Maj 1820.

XXIV Hr. Andreas Christian Thonning kaldet hertil 1820 fra Karleby og døde 
28. Juli 1838.
Ophold dit Lys i Norden; ophold det milde Gud; og over hele Jorden 

______ lad^det sig brede ud. Kopien o« o«a.U, MfflL.

*1 Medens Dorph var Præst i Ønslev. blev han en Dag kaldt til sin Embeds- 
broder Pastor Clausen, der laa paa sit yderste, og som betroede ham, at han 
var bleven forgivet af sin Kæreste, Pastor M ossins Datter. Præste jomfru en blev 
arresteret, tilstod at have givet Kæresten Gift i en Ret Pandekager og blev hen
rette!. Man havde Jomfru Mossins Moder mistænkt for at have forledt Datteren 
til Udaaden. men Datteren nægtede at angive Moderen, og man nøjedes saa med 
at tvinge Præstefruen til at overvære sit Barns Henrettelse. For al hævne sig 
paa Pastor Dorph fik Fru Mossin senere en frugtsommelig Kvinde, Sofie Fakse, 
til at udlægge Præsten som Barnefader. Dette smukke Anslag mislykkedes dog, 
idet den virkelige Barnefader netop gik ben og døde og paa sit yderste oplyste 
Sagens sande Sammenhæng. Jomfru Fakse frelste sig ved Flugt, og Madam 
Mossin havde aller denne Gang Held til at sno sig ustraffet ud af Affæren.
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Desværre er der ikke senere kommet en tredie Præstctavlc med 
Beretning om Præsterne indtil vor Tid. I Stedet hnr man faacl to 
sorte Tavler med Fotografier af Præsterne efter 1838; de minder mest 
af all om en Fotografs Udhængsskab.
Den sidste Del af Drabsboden blev anvendt til en Himmel over 

Døbefonten, der den Gang stod i Koret; den havde udvendig fol- 
gende Indskrift:

»Denne Himmel haver lians Holm Indct giure, Gud lil Ære, Kirken til Zirat 
af den resterende Sone, som hans Hustrus I'onrldrc tuivcr foræret til Kirken 
for det Drab, som blev begaaet paa SI. Peder Christensen«” . — Indvendig i 
Himlen stod et Skriftsted og Ordene: »Anno 1682 staffere! af J. Blisckou«.

Efter denne lange Afstikker, som det ulykkelige Drab i Viborg har 
gjort nodvendig, vender vi tilbage til Altertavlen. Ved Kirkerestau
reringen i 1855—56 stod den saa tilsmurt af Allcrlysenes Os gennem 
Aarhundrcdcr saml af Snavs og Slov, al det var umuligt at skelne 
Enkelthederne i del smukke Arbejde. Snavslagcl var saa tykt, al man 
kun utydeligt kunde skelne Billedskærcrarbcjdct. Zacharias Philips 
prægtige Faner kunde der selvfølgelig slet ikke ses noget af. Her 
trængtes til en Renselse, og renset blev der, men rigtignok paa en 
saarc brutal Maadc. Rengøringen blev overdraget en Billedskærer 
paa Langes Maskinfabrik i Nakskov. Da han var færdig, var ikke 
alene Snavset, men ogsaa ethvert Spor af den pragtfulde gamle 
Maling og Forgyldning borte. Derefter oversmurte man det sjældne 
Kunstværk med en morkebrun Bejdse, der jævnede del hele ud i en 
inork Ensformighed, saa det var umuligt for Øjet at opfatte og faa 
Rede paa de mange smukke Enkeltheder i Arbejdets Udskæring. 
Delte probale’Stykke Arbejde kostede 700 Rigsdaler1*. Ved Restaure
ringsarbejderne omkring Aarhundrcdskiftet blev ogsaa Altertavlen 
ved Hjælp af passende Farver fort tilbage til sit oprindelige, smukke 
Udseende.

Prædikestolen 09 Skranken.

Prædikestolen er skænket af Raadmand Tyge Sorensens Arvinger 
og stammer fra Tiden omkring 1630. Den er forfærdiget af Billed
skæreren Jørgen Ringckcncs — ofte kaldet Jørgen Billcdsnider —, det 
samtidig nedsatte sig i Nakskov og i den nærmest følgende Aarrækkc 
leverede en lang Række Prædikestole og Altertavler lil Kirkerne paa 
Vesllolland. Prædikestolen er cl sandt Kunstværk med en Rigdom al 
fint udskaame Ornamenter og Figurer, el Arbejde udfort med stor
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Dygtighed og megen kunstnerisk Smng. Forsiden er delt i 7 brede 
Felter, der er adskilt ved Filler med Figurer. I Felterne er fortræffeligt 
udforte Relieffer med bibelske Fremstillinger og underneden forkla
rende Skriftsteder. I Friserne ovenover Felterne findes Forklaringerne 
til hver enkelt Billede; de lyder: »Slangen bedrager Fva«, »Abraham 
ofrer Isak«, »Moses ophojer Hugormen«, »Kristus Korsfieslclsc«, »Den

Midterskibets nordvestlige Del: oversi lil venstre Orglet, herunder Sanger- 
pulpituret; |>.m Dillen Mindetavlen over Nukskovitter faldne i de slesvigske 
Krige. Paa Prædikestolen* l.ydhinnncl Portrættet af Tyge Sorensens Hustru.

Korsfæstede begraves«, »Den Begravede opstaar« og »Den, som er 
opstanden, farer til Himmels«. Lydhimlcn er ligeledes rigt udstyret. 
Faa dens 4 Hjorner staar Fugle med Kristi Torturredskaber. I de 2 
af dens 5 Felter findes godt malede Forlrællcr af Tyge Sørensen og 
lians Hustru; i de andre 3 er Tavler. Faa den midterste staar: 
»Denne Frædikcslol haver ærlig, viis og vclforstandig Mand Tygge 
Soffrensen, barnefødt i Æbletoft udi Jylland og Rnadtnand heri Byen, 
hans Arvinger ladet bekoste«. Paa Tavlen til venstre fortsættes: »Gud 
lil Ære, Kirken til Prydelse, hannem og hans Hustru til lliukom-
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indse«. Derefter folger el Skriftsted, som fortsættes paa Tavlen til 
hojre.—Foruden ved den dygtige Udskæring udmærker Prædikestolen 
sig ogsaa ved den pragtfulde Farve og Guldbclægning, der blev delvis 
fornyet i Sommeren 1S97.
Skranken under Orglet er ligeledes skaaret af Jorgcn Ringckcnes. 

Under 6. Juni 1631 gav han Kvittering for 231 Rigsdaler (å 6 Mark), 
som han havde faact for at »hugge og forfærdige et Popoellur« samt 
for andel Arbejde udfort ved »sejrværk« og »Tavlerne at opsætte«. Af 
Kirkeværgerne Lauritz Marcussen og Erik Nielsen har lian faaet 
henholdsvis 30 og 136*4 Slettedaler(å 4 Mark). Dernæst 150 Slettcdaler 
af velagtel Soren Thommesen, som har foræret denne Sum til Kirken, 
og endelig 30 Slettedaler af Borgmester Matz Bergen, der senere har 
faaet delte Udlæg betalt af Kirkeværgen Erik Nielsen” . Ialt 346J4 
Slettedaler eller som nævnt 231 Rigsdaler. Det nævnte »Popoellur« 
(Pulpitur) er Skranken. Den har de samme Sojlcfigurcr og Orna
menter som Prædikestolen og er helt igennem udfort i dennes Stil. 
Paa Skrankens Forside er 13 buede Nicher; i den forstc staar Jesus, 
i de følgende hans Apostle. For hver af Enderne er to Felter med 
Evangelisterne; men kun de to for den nordre Ende er de oprinde
lige; de to andre maa være bortkomne og er ved Restaureringen 
1902—03 erstattet med nye. Skranken har tidligere haft sin Plads 
hærs orer Korbuen, men efter at være flyttet nogle Gange er den 
ved Restaureringen i Midlen af forrige Aarhundrede havnet paa sin 
nuværende Plads.

Epitafierne.

1 Midterskibet hænger to pragtfulde Epitafier. Det ene, der er opsat 
over Tolder og Raadmand Niels Thomescn Nielsen, er et sandt Kunst
værk udskaarel og malet paa Træ af udmærkede Kunstnere. Tavlen er 
delt i to Dele, den ovcrsle indtages af et fortræffeligt Maleri af Kristi 
Korsnedtagelse, og i den nedersle ses Brystbilleder af Niels Nielsen 
og hans Familie. Det hele er omgivet med en rigt udskaaren og for
gyldt Indramning; paa Siderne er Englefigurer, foroven Moses og 
Johannes og allerøverst den opstandne Kristus. Nederst er en Tavle 
med følgende Inskription: »Denne Tavle haver Niels Nielsen Kong. 
Mayst. Tolder og Raadmand her udi Nakskov ladet bekoste, Gud til 
Ære, Kirken til en Beprydelse, hannem og lians til Amindelse«.*) 
AUemederst staar Aarstallet 1646. Paa Siderne findes Bomærkerne,

*) Denne aavetsom de orrige Inskriptioner cr gengivet i Nutids Slavemasde.



Niels Nielsens til venstre, bcslaacnde af et Hjerte med trespaltet Lue 
og derunder Bogstaverne N. T. N. Til hojre slaar hans forstc Hustru, 
Karen Hansdatter Buckard Jensens Enkes Bomærke, beslaacndc af 
en Æblegren nied tre /libier og derunder Bogstaverne K. H. B. Tavlen 
er som nævnt opsat 1646, antagelig efter den forstc Kones Dod. Niels 
Nielsen, der 1649 blev Borgmester, dodc 1652 og blev begravet den
9. August. Hans anden Hustru, Kirsten, blev begravet den 31. Jan. 1661.

Det andet Epitafium sidder paa sin oprindelige Plads indmuret i 
Pillen lige overfor Prædikestolen. Det er udfort i Marmor og smykket 
med joniske Sojler og dygtigt bugne Figurer af Tro, Haab, Retfær
dighed, Styrke og Klogskab. Epitafiet er opsat 1626 af Lisbel Anders- 
datter over hendes to afdodc Mænd, der begge var Ridefogder i Hal
sled Kloster Amt og desuden henholdsvis Raadmand og Borgmester. 
I Begravelsen, der fandtes i Midtergangen lige udfor Prædikestolen, 
er i det folgende Aarhundredc begravet adskillige af Slægten, hvorom 
Inskriptionerne beretter. Midt paa Tavlen staar med Guldskrift: »Her 
nedenfor ligger begravet ærlig og velagtet Mand Otte Christensen, 
fordum Raadmand her i Nakskov og Ridefoged over Halstcd Klosters 
Lchn, som dode 1603 den 4. November. Desligeste ærlig og velagtet 
Mand Carsten Nielsen, fordum Borgmester her sammesteds og Ride
foged over Halsled Klosters Lehn, dode den 21. Oktober Anno 1625. 
Gud almægtige give dem en glædelig og ærefuld Opstandelse. Anno 
1634 den 30. Juli dodc ærlig og gudfrygtig Kvinde Lisbet Anders- 
datter. Gud give hende en glædelig og ærefuld Opstandelse, i hendes 
66. Aar«. De. sidste Ord skulde selvfølgelig have slaact foran Op
standelsen; de virker lidt parodisk, hvor de nu staar. Underst paa 
selve Rammens Tværstykke staar 1626. Paa en Plade midt under 
Tavlen staar med Guldbogstaver: »Denne Tavle haver ærlig og gud
frygtig Kvinde Lisbet Andersdatter ladet bekoste, hende og hendes 
salige Husbonder til Ære og Kirken til Beprydelse«. Paa Muren 
under Tavlens Hjomer er senere malet folgende Inskription med 
gule Bogstaver paa sort Grund: »Anno 1730 er ærlig og velfornemme 
Handelsmand Hans Pedersen udi i sin Alders 69. Aar nedsat i den 
midterste Gang nedenfor Prædikestolen i hans Modrenes murede 
Begravelse, som horer til dette Epitafium«. »Og haver salig H. P,. Top 
forhen, Aar 1726, i samme Begravelse ladet nedsætte sin kære Hustru 
Gunde Pedcrsdalter Lund, som dode i sin Alders 60. Aar.«

Indenfor Doren til hojre hænger et Maleri. Det har hort til Epi
tafiet over den bekendte Borgmester Niels Nielsen; Resten af Epitafiet
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er gaact tabt. og man ved ikke heller med Bestemthed, om Niels Niel
sens Grav har været paa dette Sted. Paa Maleriets Hamme, der er af 
nyere Oprindelse, slaar: Niels Nielsen Borgemester i Nakskov under 
Belejringen 1659 dod 1671. Tidligere skal Epitafiet have haft folgende 
inskription: »Anno IGa I haver ærlig og velfornemme Mand Niels Nielsen 
Borgmester udi Nakskov, ladet bekoste delle EpitafiumGud til Ære, Kir

ken til Beprvdelse, sig selv 
og sine kane Hustruer og 
Born til Amindelse.« Male
riets oversle Del forestiller 
Dommedag og viser hl. a. 
Kristus siddende som Dom
mer paa H immelbuen. Den 
nederste Del bestaar af 
Brystbilleder af N iels Niel
sen, begge hans Hustruer, 
hans Son og Datter af for
ste Ægteskab og en lille 
Datter af andet Ægteskab.
I sondre Sideskibs Yder

mur er indsat et Gravminde 
over Kobmanden og Kirke
vangen Hans Hasmussen 
Holm og lians Hustru Inger 
Chrislcnsdaller, Sosler til den 
Peder Christensen, der blev 
dnrbt i Viborg. Del faldt i 
Hans Holms Lod at forvalte 

og anvende den sidste Del af Drabsboden, efter at bande Præsten Lau
ritz Mortensen og Borgmesteren Peder Mortensen var dodc. 1671 ansogtc 
lian om som Erkendtlighed for den store Gave al faa frit Gravsted for sig 
og sin Familie, og Borgmestre, Haad og Sognepræst imødekom dette 
Ønske og skænkede ham Pladsen »udi den sondre Gang fra Pillen til 
den lille Kirkedør i samme Gang, hvor hans tvende Born ligger be
gravet«1*. Gravmindet i Muren bestaar af en udhugget Sten, der overst 
viser Kristus med Sejrsfanen, og underneden til venstre et Dødninge
hoved og Ordene: »1 Dag mig«, til hojrc el T im eglas og Ordene: »I 
Morgen dig«. Derefter folger Indskriften: »Anno 1686 haver ærlig og 
velagtel Mand Hans Rasmussen Holm, Borger og Handelsmand udi

Materiel fra Borgmester Niels Nielsens 
Epitafium.
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Nakskov, da han havde værd Kirkeværge her til Si. Nikolai Kirke 
udi 20 Aar, ladet denne Sten over underliggende Bcgrnvclscsstcd op
sætte, som hnn for sig, sin Hustru Inger Christcnsdnllcr og deres 
Arvinger af Kirkens Patroner er forundt«.
Lidt derfra i Korets sondre Omgang findes indmuret en tilsva

rende Sten, der er indsat af Præsien Niels Saxlrup, bekendt gennem 
sin naive latinske Himbeskrivclse af Belejringen. Stenen bærer føl
gende Indskrift: »Anno 1G77 haver luederlig og vellærd Mand Niels 
Saxlrup. da hnn havde været Gudsordets Medljener til Nakskov 
Menighed og Sognepræst til Lille Lojtoftc udi 22 Aar, ladet dette 
Monumentum for sig og sine fri forundte Bcgrnvclscsstcd saaledes 
opsætte«.
I nordre Sideskihs Ydermur findes indsat et Par Sten, som ikke 

oprindelig har haft deres Plads der. Den ene — en ottekantet Mar
morsten — er el Brudstykke af cl noget prangende Gravminde, som 
Sognepræsten, den senere Aalborg-Bisp Frantz Thestrup, 1697 rejste 
over sin første Hustru Fise Mule. Mod at give Kirken en Gaards 
Jord fik han Lov til i overste Hjorne af nordre Sideskib at indrette 
en bnade ejendommelig og prangende muret Begravelse. Dens nordre 
Side var Kirkens Ydermur, men de indvendige Mure ragede saa hojt 
op over Sideskibets Gulv, al deres overste Kant kom i Flugt med 
Gulvet i Omgangen. Begravelsen blev dækket med el Plankegulv, og 
dette blev hegnet med et hojt »Springclværk«. Paa Platformen inden
for delte Gitter anbragte han Døbefonten med samt dens Himmel, 
der hidtil havde staael i Koret. Motiveringen var. al Døbefontens 
Plads i Koret var ubekvem, eftersom Fadderne og da særlig Menig
heden ikke kunde følge »Daabens Administration«, medens mange 
kunde følge den hellige Handling pan Fontens nye Stade. Da Begra
velsen fik Plads ud for den nordostre Kirkedor, blev denne ved 
samme Lejlighed lilmurct18. — Sprinkelværket, der formentlig var 
Smedcarbcjdc, blev forsynet med Dorc og Tavler med Malerier af 
kirkelige Skikkelser med Ansigter, der var Portrætter af Præsten, 
hans Hustru og deres Born, og underneden forsynet med Skriftsteder. 
Til Indsætning i Muren anskaffede han den ottekantede Sten, men 
forsi 1725 blev den paa Foranledning af Bispens Son, Sognepræst 
Thestrup i Dannemarre, forsynet med den lange latinske Indskrift 
og indsat i Muren".
Den anden i Muren indsatte Ligsten er en pragtfuld sort Marinor- 

lavlc over 2 Meler boj, den er Gravminde over den velhavende Raad-
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mand Michel Malten, hvis Gnard laa pan Sonderende, hvor nu Tir* 
mael 1. A. Jorgensen har Forretning. I Midlen nf Stenen er cl Uns
relief af Kristi Opstandelse, derover en Tavle med Skriftstedet: Jeg 
er Opstandelsen og Livet . . . .  Ved Siderne lo Figurer nf Troen og 
Haabet og i Iljomcrnc fire store Medailloner med Evangelisterne. 
Inskriptionen slaar langs Stenens Kant og lyder snnledes: »Herunder 
hviler velfomemme Mand Michel Mntxon fordum Rnudmnnd her i 
Nakskov, som dode i Herren den 7. Januar 1045 pan sit 47. Aldersanr. 
Gud gire ham en glædelig Opstandelse pan den yderslc Dag.« I næste 
Linie slaar: »Her under hviler ærlig, dydig og gudfrygtig Kvinde 
Gunder Thomesdattcr, som dode den Anno 16 udi hendes
Alders «. I tredie Linie læses: »Salig Bodil Miehclsdnlter dode 
1708 udi sit Alders 74. Aar«. Der var nltsaa afsat Plads til Konens 
Dodsdag, men da hun giftede sig igen med den senere Borgmester 
Peder Hansen, er hun formentlig lægravet sammen med lintn.

Mindetavler.

Under Orgelpulpituret til venstre for Indgangen hænger en Tavle, 
hvis Inskription er forfattet af daværende Sognepræst, senere Biskop 
Frantz Thestrup. De højtravende Strofer, der danner Indledningen, 
er Begyndelsen til cl Digt, som den gode Hr.Thestrup forfattede i An
ledning af det tidligere omtalte Lynnedslag 1087. Inskriptionen lyder:

Paa Turnet troner Gud, som llnv det linder 
og spruder Ild paa hver 1 Synde-Dynd sig foler.
Agt da hvert Klokkeslag, hvad Piller du stnnr pnn.
Din Streng kan sprit nges snart, din Grundvold splittes smnn.

Anno 16S7 den 7. Augustl ilraks efter Fro-Pnedikcn var endt blev ved cl 
Torden-Slag den sydvestre Kant af Taget paa Klokko-Tnnrnot nfslngct og Inden 1 
Taarnct den Streng sonderslaget, som gaar fra Seyrr-Værket til Slnn-llninincrcn. 
1 Kirken ses et lidet Hul som af en Musquel-Kuglo i den Krog veti Viser-Skiven, 
paa hvilke Vise-Skive de to Tal VIII og VII blev udslettede. Gud unndelig dog 
bevarede Menneskene, at ingen kom til Sknde, som del skete imellem begge

Tjenester. Fornyet I IMX Teksten efter Afskriften t Martnora Dunte*.

I den m ire Ende af det sondre Sideskib hænger en enkelt Træ
tavle, der ligesom Rammen om Niels Nielsens Epitafium og Salme
tavlerne er tegnet af Professor Magnus Petersen. Tavlen, der er op
hængt 1000, bærer Navnene paa Lederne af Nakskovs tapre Forsvar 
i 1659, nemlig: Kommandanten Jochum Korber, Næslkommnndnnlcn, 
Oberstløjtnant v. Rhcden, den tapre Oberstløjtnant v. Bernbnch, der
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faldt under Belejringen, Borgmester Niels Nielsen, Borgcrknptajn 
Diderik v. lissen. Sognepræst Laurids Mortensen Vedsted og Otto 
Kuld. Bøndernes l'orcr.
Bna den forstc nordre Pille i Hovedskibet er indsat to Mindetavler 

i Marmor med Navnene paa de Nakskovitter, der faldt 18-18— 50 og 
1801. Paa llojkirkens lindevæg mod Koret hænger et inandsslorl 
Krucifiks, der 1857 er skænket Kirken af l'ru  Block, Klokkedal.

Lysekronerne.

De gamle Nakskovitter holdt af at se deres Kirke fuldt oplyst, og 
derfor blev der gennem de skiftende Tider skænket mange Lyse
kroner og Penge til Lys. I Danske Atlas hedder det i den Anledning, 
at »man her paa Stedet har haaret særdeles Omsorg for denne Lys
ning«. 1 Midterskibet hænger fire Lysekroner. Nærmest Indgangen 
hænger en smuk Lysekrone, der er skænket af Hans Pedersens Enke, 
Madam Popping, og bærer hendes og Sonnen Per Hansens Navne 
og Aarstallel 1782 samt følgende Vers under Navnene:

Vor Kirke prydet har med denne Lysekrone 
Gid do tor den og mere man for Guds Naades Trone 
i Evigheden faa en riglig Naadelon.

De to næste Kroner bærer ovcrsl en Skikkelse med en Nogle i den 
ene Haand og cl Skjold i den anden. Paa Skjoldet læses Aarstallel 
1661 og Bogstaverne H. Ps. og H. Kd. Paa den ene staar i latiniscrel 
Form Hans Poulsen, hvilket svarer til Bogstaverne H. Ps.: de to 
andre er hnns Kones Forbogstaver. Midterskibets fjerde Krone, der 
hænger nærmest Koret, er en Efterligning af de lo her nævnte. I 
Koret hænger en gammel Krone uden Inskription. 1 Sakristiet hænger 
en Krone, som 1718 er skænket af tre Brodre Bennike, der tillige gav 
80 Sleltcdalcr, hvis Renter skulde anvendes til at holde den med Lys. 
Kronen bærer følgende Inskription:

Denno Krono Lys skal bwrc 
til Guds Tempels evig Ære. 
for vi trende Brodre fik 
her i Daaben Lysets Skik. 
saa vi ved vor Troes Ende 
skal til Lysets Herre vende, 
hvor hnns Ansigt tyso skal 
for os i sin Kongesal.

TU Lysenes Vedligeholdelse gives Kapital LXXX Sdl. Hans, Antoni, Jens 
Bennike.
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Ved Prædikestolen sidder en i Muren fastgjort L y sea rm ; paa el 
Skjold ses et Par Hænder, der holder to korslagte Kakler, imellem 
dem stnar I. V. B. og underneden lidt utydeligt 1574. Paa det nord- 
ostre Hjome under Orgelpulpiluret hænger en meget smuk Lyscarm, 
der er skænket 1&J4 af Fru Ida llantzau, fordi hendes afdodc Mand 
Henrik Rantzaus Kiste henstod et Par N.ætter i Kirken, indtil hun 
fik Skibslejlighed til at fore den videre. Kisten stod nederst i det 
nordre Sideskib, og her lod Ida Rnntznu indsætte et kunstfærdigt 
Vindue, der forlængst er gaact tabt, samt den for nævnte prægtige 
Lysearm, som senere er flyttet til sin nuværende Plads. Paa det til
svarende sydoslrc Hjome er opsat en Efterligning af Ida Rantzaus 
Lysearm. Ved Opgangen til Koret er paa Siderne af Marmortrappen 
anbragt to mægtige Kandelabre af stobl Metal; de har tidligere slaact 
i den gamle Frimurerloge i Kobenhavn og er 1886 skænket Kirken 
af Gasværket, som da koble dem nf Gasmesteren, der besorgedc Gas- 
indlægct i Kirken. Paa Alterbordet staar to store Malmslager, der er 
skænket nf den for nævnte Raadmand Michel Matzen, antagelig i 
Anledning af hans to Smanpigcrs Dod. Stagerne lw rer hver en Plade 
med Giverens Bonuærke: en Rose, der vokser op af en Træsko, saml 
en Indskrift; paa den ene staar: »Haver Michel Matzon og Gundc 
Thomisdatter foræret disse tvende Allcrslager til Nakskov Kirke«, og 
paa den anden: »Gud nlmægtigsl til Ære, dennem og deres tvende 
salig Bom Karen og Mette Michclsdnller til Ihukommelse.«

Det øvrige Kirkeinventar.

Paa Alterbordet ligger endvidere en stor, gammel, dansk Bibel 
med smukke Træsnit paa Titelbladene; den er trykt i Kobenhavn 
1632 og skænket Kirken 1730 af Andreas Ricgelscn. Paa Allcrkanden 
staar: »Denne Sølvkande, som Anno 1603 den 23. September til Nak
skov Kirke var givet af sal. Erik Chrislophcrscn, var ganske brost- 
lældig og derfor i denne Form omgjorl paa Kirkens Bekostning til 
d. 1. Januar 1692«. Paa Altcrbiegercl staar »Anno 175-1. Delte forfær- 
diget og bekostet af Nakskov Kirke«. Foran Altret ligger et stort, 
smukt, broderet Tæppe, som Fru Kobmand Huus har foræret Kirken 
og selv, med Bistand af en Del af Byens Damer, syet i Aarene om
kring 1912. Døbefonten er af Alabast og af nyere Oprindelse. Daabs- 
fadcl er forsolvet og meget smukt, del er tegnet af L. Frolich, 
modelleret af Victh og er 1857 skænket Kirken af Konsul Chr. Hage- 
1 Bunden af Fadet er cl Billede af Christi Daab og om Kanten fire
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bilælske Fremstillinger samt de fire Evangelister. l)obcfontcn slaar 
nu lige for Midtergangen nedenfor Koret, men har — soin foran be
ror! — i Tidernes Lob haft Plads flere andre Steder i Kirken.
Alle Stolene i Midterskibet er paa Endestykkerne prydet med Jern- 

afstobningcr af de gamle Billedskærerarbcjdcr, som oprindelig har 
smykket de fornemste af Stolene, men som ved Restaurationen i 
1855—50 var saa medtagne, nt de ikke kunde bevares. Skibet, der 
hamger i Hojkirken, ba'rer Navnet «Dronning Maria« Det er for 
over 100 Aar siden skienket Kirken af Byens Sofolk. El Por Gange 
har det været nede til Eftersyn, og nanr del efter endt Reparation 
atter blev ophamgl, skele det hver Gang i stort Optog og under Ud
foldelse af gamle hojtideligc Former.
Paa hojrc Side nf Indgangen staar en Kiste, der i hoj Grad minder 

om Prædikestolen og Orgelskrnnken og sikkert stammer fra samme 
Tid. Den er ved en eller anden Restaurering af Kirken blevet solgt 
ved Auktion og blev for en Del Anr siden opdaget et Sled paa Landet 
og koht af den historisk interesserede Skræddermester Mikkelsen; 
han overlod den til Kirkeværgen Kohmnnd Huns, som under Pro
fessor Magnus Petersens Vejledning lod den restaurere og derefter 
anbragte den i Kirken.
1 nordre Sideskib hænger tre Malerier af Præsterne Mortensen 

Vedsted, Saxtrup og Dorph. Mortensen Vedsted fremstilles med en 
Papirrullc i Haanden, Bogen ligger paa Bordet ved Siden af ham. 
Saxlrup sidder med Bogen i Haandcn, det samme gor Dorph, men 
hans Bog er opslaact, og paa dens Blade læses et Par Skriftsteder. 
Den Omstanuliglicd, al Mortensen Vedsted ikke bar Bogen i Haandcn, 
skal hentyde til, at han paa Grund af ærekrænkende Udtalelser fra 
Prædikestolen blev fradoml Embedet.
1 Sakristiet findes to Malerier med bibelske Fremstillinger. Del 

ene, der paa Rammen bærer Aarslallet 1033, har tidligere hængt paa 
Pillen mellem Prædikestolen og dens Lydhimmcl og er antagelig 
ophængt der straks efter Prædikcslolens Opstilling, i al Fald kon 
Aarstallct paa Maleriets Ramme lyde herpaa; thi Prædikestolen 
stammer — som for irøvnt — fra Aarenc omkring 1030. Del andet 
Billede forestiller Mariæ Bebudelse og er en Kopi af el italiensk 
Maleri. Det er 1854 skænket Kirken af dnværendc Politimester Ham- 
mcrich. I Sakristiet hænger endvidere el Krucifiks af Oliventræ, 
som Pastor Munck i Slutningen af forrige Anrhundredc har bragt 
hjem fra Jerusalem og skænket Kirken.
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Kirkens gamle Orgel, der blev fornyet 1856, stammede fra Kirkens 
Velmagtsdage, da der blev ofret saa meget pna dens Bygning og 
Inventar. Det var bygget 1617—48 af Orgelbyggeren Johan Laursen, 
og Snitværket var udfort af Kongens Snedker paa Brcmcrholni, 
Soren Ibsen. Det kneb for ham al faa sit Tilgodehavende hos Orgel
byggeren. 1648 havde han endnu 200 Slctdalcr tilgode, og da Johan 
Laursen stadig tog Forskud hos Kirkcbcstyrclscn, frygtede Soren 
Ibsen for, at der tilsidst ikke skulde blive noget til ham, og han 
klagede derfor til Kongen med det Resultat, al Borgmestre og Raad 
fik Ordre til at tilbageholde de 200 Slctdalcr af Orgelbyggerens Til
godehavende og udbetale dem til Snedkeren1*. Det var et prægtigt 
Orgel, Kirken her fik; men Kirkcbestyrelsen kunde aahcnbarl ikke 
faa Gudstjenesten festlig nok; thi 1656 gjorde den Kontrakt med 
Instrumentisten Christopher Holst om, at han hver Søndag til Høj
messe skulde »bruge sine Instrumenter paa Orgelværket«, nemlig 
»Snekke og Bas, Kvart, Basun, Fiol, Blochflojle og Ducian«. For 
denne ugentlige, store og forhaabentlig meget smukke Kirkekoncert 
skulde Christopher Holst for det forstc være fri for Skat og alle 
borgerlige Ombud paa Betingelse af, at han ikke brugte anden 
Næring, dernæst skulde han have Lov til »selvanden al nyde sin 
Omgang« paa de fire Hojtidcr, Mortensdag, Jul, Xytnar og Hellig
trekonger, d. v. s. at han paa disse Dage havde Lov at hjemsøge 
Borgerne med Musik og indsamle deres Offer, men ikke paa Bekost
ning af Organisten, der skulde være »ufornærmel i alle Maader«1*.
Orglet gjorde Tjeneste i 200 Aar, men undergik naturligvis i Tidens 

Lob mange Reparationer. Den forstc foretoges allerede 168-1, da Borg
mesteren opfordrede Borgerne til at give frivillige Bidrag20, da Kirken 
selv var uden Midler. Senere tales der ofte om Orglets store Brøst- 
fældighed11, og til Tider var en Del af del helt ude af Funktion. 1856 
tog man saa overtvært og lod Orgelbygger Gudme hygge et nyt Orgel, 
der kostede 2850 Rigsdaler, heraf skaffede Menigheden 2150 Rigs
daler og Kirken de 700; til Dækning af andre paaløbendc Udgifter 
tilskod Kommunen 500 Rigsdaler21. Orglet bærer følgende Indskrift: 
»1856 i broderlig Samdrægtighed — mig rejste denne Menighed«. 
I 1913 skænkede Købmand Holger Krøyer 10,500 Kr. til Forbedring 
af Orglet; en lille Metalplade beretter herom: »Ved en Gave fra 
Kobmand H. C. Krøyer blev dette Orgel Aar 1913 ombygget og be
tydelig udvidet«.

Faste Stolestader findes nu kun i Hovedskibet og sondre Sideskib;
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tidligere var der ogsaa faste Stole i nordre Sideskih; men disse Pladser 
bag Prædikestolen var ikke meget benyttet. Længe for KirkeudvideN 
sen i 1653 var man kommet ind paa den Skik at bygge Balkoner — 
Pulpiturer eller Lægtere, som de kaldtes, og Skikken, eller Uskikken 
om man vil, fortsattes ogsaa efter Kirkcudvidclsen, idel velhavende 
Folk mod en Afgift til Kirken fik Lov al bygge en saadan Balkon, 
som deres private Kirkestol. Naar de dodc, solgte Boel »Stolen« lil 
den højestbydende**. Trangen hos Stolestadets Ejer til at pynte 
og særprægc Stolen kunde undertiden udarte, saa Øvrigheden 
maallc skride ind. 1666 lod Borgmestre og Baad tillyse fra Prædike
stolen, al ingen maatte fordristc sig til i Stolene at »sætte nogen 
Hække eller Spiltov — som er brugelig mellem Bæster og ej udi Guds 
Hus« — ejhellcr »Klapper eller andel deslige i Stolene«, uden at 
de har Kirkeværgernes Minde dertil14.
I forrige Aarhundredc var der endnu Lægtere mellem Pillerne paa 

begge Sider af Hojkirken og under dens ostlige Bue, og i sondre 
Sideskib var et Lægter for »Almuen«. Ved den store Restauration af 
Kirkerummet 1856 blev alle disse Balkoner, der i boj Grad skæm
mede Kirken, fjernet, og Materialet solgt ved Auktion. Alle Stole
staderne i Hovedskibet og sondre Sideskib blev fornyet. De gamle 
Stolestader nærmest Koret var prydet med smukke Udskæringer, 
men nedad i Kirken blev Stolestaderne simplcrc og siinplcre. Nu 
blev alle Stolene cns.
Begravelsen under Koret blev ryddet og alle Kisterne nedgravet 

paa Kirkegaarden ved Maribovej. 1883 blev der med en Bekostning 
af 8,000 Kr. installeret Varmeapparat i denne tidligere Begravelse.

Del var desværre ikke lutter gode Gerninger, der blev ovet ved 
Restaurationen 1854—60. Man fo'r frem med haard Haand mod 
mange af Kirkens gamle Minder, alt det, der ikke kunde slaa for en 
streng kunstnerisk Kritik, blev solgt eller bortkastet uden Hensyn lil 
den historiske Interesse. Ligstenene over Borgmester Niels Nielsen, 
Sognepræst Mortensen Vedsted og Oberstløjtnant Bcrnbach — for 
blot at nævne nogle Eksempler — burde være bevaret, og deres Ind
skrifter opfrisket.
Taarnel er forsynet med et Ur, der 1856 er skænket af Lollands 

Spare- og Laanebank. Endvidere hænger i Taamet 3 Klokker, som 
alle er omstobte indenfor de sidste 200 Aar. I 1510 bortforte Lybæk- 
kerne de daværende Klokker og ophængte dem i St. Gertrud Kirke i 
Lybæk. 1650 tog Svenskerne Klokkerne ned fra Taarnel og slog her-
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ved den ene itu; de Iruedc med at borlforc dem, hvis de ikke blev 
indløste, og Randmand Willuin Hansen indloste dem saa med 500 Tdr. 
Hvede, og disse blev Kirken senere domt til at tilbagebetale. Af de 3 
nurørende Klokker hænger de 2 i Tnarnrummcl ved de store Lyd
huller, den ene i Rummel ovenover ved de smnn Lydhuller. Den 
sidstnævnte er den storste; en Inskription fortæller, at den er stobl i 
Kobenhavn 1GS0, men omslobt 1859. Af de 2 Klokker, der hænger i 
nederste Klokkerum, er den mindste omslobt 1718 nf Johann Barlhold 
Hollzmann i Kobenhavn; den bærer folgendc Inskription:

Ved Christian VI's I)od log jeg Forlis og Skude,
men snart igen forvandl mit Stod og sogtc snu mit Stude.
Iler hamger jeg, o Menneske, til Kirken dig ni knlde, 
at for Gud og din Frelsere i Tro og llon ncdfnlde 
De Virrger, som da var for Hus og Bolig min, 
var Didrieh Didrichsen og Christen licbcrlin.«

Den storste af de lo nederste Klokker er slobt 1749 ligeledes af 
Johann Barlhold Holtzinann; dens Inskription lyder:

>ller hænger jeg og skal til Kirken eder kalde 
lunghørig Sjæle, o stan op og lader eder fulde 
al Verdens Sysler, gaar og linrer Herrens Host, 
saa ringer jeg for dig til eders Sjæle Trost«.

Ved Restaurationerne i Slutningen af forrige og Begyndelsen af 
delle Aarhundredc blev der gaaet frem med megen Nænsonhed, og 
man har med stor Pietet gjort, hvad gores kunde, for al de gamle 
Minder og Kunstværker kunde fremtræde i deres oprindelige Skik
kelse og med Omgivelser, der fremhæver deres kunstneriske Fortrin 
og Ejendommeligheder. Sjælen i disse Arbejder var Kirkeværgen, 
Kobmand Jobs. Huus, der i over et kvart Aarhundredc omfattede 
Nakskov smukke Kirke med en aldrig svigtende Interesse og Offer
villighed. Saaledes som Kirkens Indre nu fremtræder, smykket og 
velholdt, er den en Seværdighed, egen i sin sammensnile Stil, men 
præget af baade Hojhed og Hygge.



Nnrdrilkirko. 1020.

Kirkens Ejendomme og Indkomster.

K
IRKENS Midler siod altid i ligefremt Forhold lil Byens og Bor
gernes O ffervilje, og »Borgerne i Nakskov har frem for mange 
andre Sieder vist sig  ku*rlig og gavmild imod deres Kirke«, hed

der det i en kongelig Resolution af 1711. Disse Ord har stadig haft 
Gyldighed. De store Byggearbejder i Middelalderen kunde ikke være 
gennemfort uden betydelige Ofre haade fra Bysamfundet i sin Helhed 
i Form af Penge (tg fra enkelte velsituerede Borgere i Fortn af Jord
gaver. Kun faa Meddelelser om d isse m iddelalderlige Gaver er bevaret. 
1-153 giver Sognepræsten Peter Clausen Kirken noget Gods i Sundby’. 
1131 giver Lauritz Asskildsen en Ager i Læso til St. Anna* Alter*. 
1110 giver Borger Peder Nielsen en Skovdel i Madeskov1. 1161 giver 
Tomes Jensen og hans Hustru Anne Lasses af Rodby Nakskov Kirke 
3 Punds Land i Nakskov Mark, kaldet Lathegaards Jord. U79 kober 
Raadmand Otto Krominer en Jord i Raarup til St. Anna* Alter. 
M71 fik Kirken en Jord i Kgholm, en Jord i Ullerslev og en Eng i 
Torpe*. Der blev givet Kirken mange lignende Gaver af gode Menne
sker: men der mangler heller ikke Eksempler pau onde Mennesker,
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som gerne vilde l>erovc Kirken dens rctsnwssigc Gods. Da Lybæk- 
keme 1510 plyndrede og brændte i Nakskov, gik ogsaa nogle af 
Kirkens Ejendomspapirer op i Luer. Tingboger var der selvfølgelig 
ikke noget, der hed, og for at bevise sin Ejendomsret manltc inan 
enten mode med Skodet paa vedkommende Ejendom eller gennem 
Tingsvidne af gamle Mænd faa beediget Udsagn om, at Ejendom
men, saa længe nogen kunde huske, havde været i den eller dens 
Eje. 1532 gjorde Stiig Pors til Ollingso snnlcdes Krav paa en Gaard, 
som Kirken ejede, og som Iaa »næst ved Kongens Tofte«. Stiig Pors 
stævnede Kirkeværgerne Jorgen Olsen og Jens Denno til at afstaa 
Gaarden, der nu laa til Lille Vor Frue Alter, idet han frcmlagdc et 
Skode, der viste, at Erik Pors engang havde kobl Gaarden. Jens 
Denno forklarede, at Lybækkerne havde brændt alle Altrets Ejen
domsbreve, men han frcmlagde et Brev, hvori Kirstine Vincents vid
nede, at hendes Husbond havde kobl Gaarden af Gertrud Pors, Ol
lingso, og siden solgt den til Hans Skotte, Nakskov, som atter havde 
solgt den til Borgmester Anders Skrcddcr, der gav den til Lille Vor 
Frue Alter. Stiig Pors’ træske Anslag blev dermed tilbagevis!*.
Ifolgc en Fortegnelse fra 1666 ejede Kirken følgende Gnardc og 

Jorder: En Gaard ved Vejlegade Port, en i Klostergade, en Gaard paa 
Hjomct af Sondergade og Badstucslræde (som Kirken havde faaet 
udlagt i Skiftet efter Kirkeværgen Erik Nielsen), alle med Jorder i 
Byens Marker. Dernæst 2 Boder i Kogade ligeledes med Jord, en 
Eng i Torpc og en Eng i Abildtorpe. Endvidere 4 gamle Boder ved 
Skolen, der i aarlig Leje indbragte 8 Daler, 2 Boder i Kogade, lige
ledes 8 Daler i Leje. Desuden havde Kirken Afgifter af forskellige 
Ejendomme, f. Eks. af en Gaard paa Torvet 1 Daler, en Gaard i 
Nordenkirke 2 Mark, af Gaarden paa Hjornet ved Vestre Kirkerist 
1K Mark, en Gaard i Egholm 2 Mark 11 Skilling, en i Bjcrrcby 
9 Mark og 11 Skilling* samt af Vinlcrsborg for nogle Gaardc. der var 
opslugt af Herregaarden, aarlig 4 Td. Byg. 1673 na'gtcdc Vintersborg 
at betale denne Afgift, men blev domt ved Hojcslerelsdom af 22. Juli 
1679. — Endelig havde Kirken naturligvis Tiende af alle korndyrkedc 
Jorder i Byen og Landsognet. 1690 forpagtede Borgerskabet Kirkens 
Tiende mod en fast aarlig Ydelse af 20 Tonder Rug, 30 Tonder Byg 
og 10 Tonder Havre’, der efter Kapilclstaksten omsattes og crlagdcs i 
rede Penge. 1741 fik Borgerskabet efter Ansøgning Lov til at be
holde Tienden til den billige Afgift, eftersom »Borgerskabet i Nak
skov fremfor mange andre Steder har vist sig kærlig og gavmild mod
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Midterskibets sydvestlige Del: paa Pillen: Kpilafiet over Niels Thomesen Niel
sen; under Snngerpulpiluret: Maleriet fra borgmester Niels Nielsens Kpilnfiuin. 
Over Huerne mellem Midtskib og Sideskib ses de store Nicher mes! Iiojt- 
siddende V induer, et a f de Trtek, Nakskov Kirke har fadlcs med Sankt 
Peters Kirke i Malm». Oprindelig har sikkert nlle llibber fra Hvælvinger og 
i Huer paa gotisk Vis vieret fort helt ned til (inlvet; senere er der vesi Af- 

hugning af NYdforingernes nederste Del paa Pillerne blevel Plads til 
l-'pitafier og Tavler.
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deres Kirke»*. Men samtidig blev der givet Ordre til at sælge alle 
Kirkens Jorder ved offentlig Auktion. I)c blev ikke solgt mod kon
tant Udbetaling, men mod en fast uartig Afgift paa Jorden. Auktionen 
gav til Resultat en aarlig Ydelse paa 17 Rigsdaler og 3 Mark*. Alle 
Jorderne lykkedes det dog ikke at sælge. 1782 solgtes Jorderne i 
Skovbollc og Vestenskov, og 1794 solgtes »Provstegaarden i Nakskov 
Mark«.

Fortegnelsen over Kirkens Gavebreve fra nyere Tid ser saaledes 
ud: Idn Rantznu til Hojbygnard gav 1654 100 Rigsdaler til Vedlige
holdelse af et kunstfærdigt Glasvinduc og en Lysearm under Tnarnct, 
hvor hendes Huslionds Lig var bisat 1644. — Borger Hans Rasmussen 
og hans Hustru Karen Borres skænkede for 1655 100 Slcttcdaler til 
Lys i den 16-armedc Krone, de havde opluengt i Kirken. — Smed 
Rasmus Nielsen testamenterede, uvist hvornaar, Kirken 150 Slctlc- 
dalcr. 1656 var de anbragt som 1ste Prioritet i Mikkel Nielsen Vævers 
Gaard ved Vcjlcgndcporlcn. 1674 var Gaardcn med Jord overlaget af 
Kirken. 1722 solgtes Gaarden uden Jord for 208 Slcttcdaler 2 Mark, 
som anvendtes (il Betaling af Kirkens Gæld. — Brandcrslcvpræsten 
Gregers Rasmussens Enke skænkede 1691 Nakskov Kirke el Hus paa 
Gaasclorvct, der blev solgt for 40 Slcttcdaler. — Jens Godtfredsens 
Enke Karen skænkede 1711 20 Slcttcdaler til Lys i Armen i den 
nordre Gang ved Prædikestolen.— Brødrene Raadmand Hans, Antoni 
og Jens Bennichc skænkede 1718 80 Slcttcdaler til Lys i den af dem 
skænkede Krone. — Haandværkcrnc i Nakskov gav 17.38 50 Slcltc- 
dalcr til Lys i den 12-armcde Krone, de havde givet Kirken. — 
Anders Ricgclsens Enke, Karen Holm, gav 1742 100 Rigsdaler Courant 
til Vedligeholdelse af hendes Gravkapcl. 1753 gav hun 50 Slcttcdaler 
til Lys i den af hende skænkede Lysekrone. — Marie Popping, Enke 
efter Hans Pedersen, gav 1782 200 Rigsdaler til Kirken og 1783 80 
Rigsdaler til Vedligeholdelse af hendes Gravsted. — Arvingerne efter 
Arkivlcgncr Soren Abildgaard gav 1792 100 Rigsdaler til Vedlige-, 
holdelsc af en Forhøjning i den store Begravelse under Koret med 
Jomfru von Hattens Ligkiste. — Bodil Andersdattcr Kølle, Enke 
efter Jørgen Koile, gav 1796 400 Rigsdaler til Kirken. — Alle disse 
Legater, hvoraf Renten skulde anvendes til de angivne I'ormaal, 
men Kapitalen staa urori, blev 1817 paa Trods af Lcgatbcslcmmcl- 
serne ophævet og Kapitalen brugt til et fint Egetræ-Stakit om den 
nye Kirkegaard ved Maril>ovej.— Hermanna Marie von Bergen gav ved 
Testamente af 1822 383 Rigsbankdalcr, som skulde »anvendes til
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Kirkens udvendige Istandsættelse, især Udspækning og Kalkning«. 
Pengene blev 1830 brugt til det angivne Formaal1*. De Summer — 
ofte ret betydelige — der iovrigl er skænket Kirken, er givet til en 
øjeblikkelig Forbedring eller Nyanskaffelse og allsaa ikke i Form 
af Legat. l)e er for de vigtigste Posters Vedkommende nævnt i del 
foregaaende.
Som en lidet pyntelig Modsætning til den Offervilje, Borgerne viste 

deres Kirke, slaar Regeringens Undladelse af at betale, hvad den 
havde laanl af Kirken, endda det androg over 1000 Daler. Gælden 
hidrørte fra, al Regeringen i Krigsøjemed havde lannl Kirkens store 
Beholdning af Bly, som stammede fra det i 1625 nedstyrtede Kirke
spir. Selve Kirken var Uckket med Tegl, men det hoje, stejle Spir 
var tækket med Bly tavler. 1629 laantc Tronfølgeren Prins Christian, 
der havde Lolland-Falster som Len, 8 Skippund og 6 Lispund Bly af 
Kirken »til Kugler i besværlig Krigstid« og lovede al betale del til
bage enten i Bly eller Penge, »nnar Kirken haver del nodig«. 1645 
laantc han paa samme Vilkaar først 7 Skippund 16 Lispund og 
6 Pund Bly og senere endnu en Portion, saa ban ialt blev skyldig 
26 Skippund si 20 Slctlednlcrs Værdi". Under Belejringen 1659 laantc 
Militæret Resten af Blybcboldningen, Kirken havde derefter 58 Skip
pund Bly tilgode hos Staten, beregnet til 20 Slellcdaler pr. Skippund 
blev det 1160 Slellcdaler. Skønt Kancelliet gentagne Gange, senest 1669, 
vedgik denne Gæld15, og skont Regeringen igen 1697 blev mindet derom 
ved en Betænkning fra en af den selv beordret Kommission11, lyk
kedes del dog aldrig al faa disse Penge. Regeringen nøjedes, søm 
ovenfor nævnt, med at rose Borgerne for deres Gavmildhed mod 
Kirken, naturligvis uden at have Øje for Selvironien i denne Kom
pliment. Da Kirkebeslyreisen 1840 besluttede at tække Kirkens 
Stræbepiller med Bly, maaltc den i del Øjemed gore en Gæld paa 
200 Rigsdaler".
Indtægterne af Tienden, Jordafgifter og Kapitalrcntcr forslog 

naturligvis kun lidet til Kirkens Vedligeholdelse og Administration, 
og de væsentligste Indtægter kom da ogsaa gennem Leje af Kirkens 
Stolestader, Betalingen for Begravelser i og uden for Kirken, ved 
Ombæring af Tavler (Bosser) i Kirken saml ved Pengene i Kirke- 
blokken.
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Stolestaderne.
1634 skrev Kongen til Lensmanden Palle Roscnkrands, at da der 

herskede nogen Uorden med Stolestaderne i Nakskov Kirke, skulde 
lian i Forening med Gejstlighed, Borgmestre og Raad gore en An
ordning i Lighed med den, der gjaldt i St. Nikolai Kirke i Koben- 
ha™ og Koge Kirke'*. Denne Anordning for Nakskov Kirke er saa 
vidt vides ikke bevaret, men i Koge gik den ud pan følgende: Kvin
dernes Stolestader skal alle sættes ved den ene Side og Mændencs 
ved den anden. De, der ved denne Ordning mister deres Stolestade, 
skal have et andet i Stedet og besidde dette med ligesaa stor Ret, 
som de havde Ret til det afgivne Stade'*. 1092 udnævnte Magistraten 
4 Borgere, der sammen med Kirkeværgerne skulde fastsætte en Takst 
for Stolestaderne efter disses »Bclcjlighcd«. Betalingen skulde dels 
bestaa i cn Sum ved Overtagelsen (Fæstet) af Stolen og dels i en 
aarlig Leje. Alle, der besad Stolestader, skulde fremlægge Beviser 
for deres Adkomst til bemeldte Stade og i Mangel heraf fæste del 
efter de fastsatte Regler og Taksier. I den Takst, disse Mænd ud
arbejdede, nævnes alle Stolene Kirken over. De fornemste Stole i 
Midterskibet kaldtes henholdsvis Kongens og Dronningens Stol og 
havde i Gamisonsliden været overladt Kommandanten og de andre 
hojere Officerer samt deres Fruer. Nu var de udlejede. Del forsle 
Stade i Kongens Stol kostede i Fæsteafgift 1 Slettcdalcr og 2 Mark 
(allsaa en Rigsdaler) og i aarlig Afgift 1 Mark og 14 Skilling: de 
ovrige Stader i Kongestolen var lidt billigere. For de ovrige Stole 
dalede saa Prisen efter den mere eller mindre heldige Beliggenhed, 
indtil man naaede ned til Minimumsprisen, der var 12 Skilling i 
Fæste og 4 Skilling i aarlig Afgift'7. De allcrsimplcsle Pladser i 
Kirken var overladt de fattige ganske gratis. Ikke sjældent byggede 
de velhavende sig selv en smuk og kunstfærdig Stol paa den lejede 
Plads, men der skulde naturligvis indhentes Tilladelse dertil. 1739 
fik den rige Md. Ricgelsen f. Eks. Lov til at bygge cn saadan Stol" 
med kunstfærdig Udskæring og Maling. Var der ikke Plads paa 
Gulvet, byggede man ovenover Stolerækkerne et saakaldt Pulpitur 
eller Lægter. De, der havde været saa heldige al fæste sig cn god 
Stol, var misundt af mange af el godt og fromt Hjerte, og blev en 
saadan Stol ledig ved Dødsfald eller Bortrejse, var der et sandt 
Kaplob om al komme forst og erhverve den, Ansøgningen gik ofte 
ind, for den heldige Besidder endnu var dod. Iveren efter at betale
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var ikke altid slcl saa slor. 1798 klagede Kirkeværgerne over, al 
mange af Indvaanerne ikke var til al formaa at totale deres skyldige 
Slolcsladcpcngc, og Amtmanden gav da Ordre til at inddrive Pen
gene ved Udpantning'®. Helt op i vor Tid fortsattes denne Udlejning 
af Stolestader. Endnu 1916 var 6 Stader udlejet. Indehaverne fik saa 
Besked om, al Udlejningen ifølge Loven ikke længere var tilladt, og 
at Lejemaalet derfor maallc betragtes som ophævet.

Bøssetiggeriet.
Ombæringen af Tavlerne i Kirken paahvilede Kirkeværgerne og 

de fattiges Forstander, saaledes at en af de forste gik med en Tavle 
og indsamlede Penge til Kirken, og de fattiges Forstander gik med 
sin Tavle og samlede ind til de Fattige. Dette Hverv vor naturligvis 
ikke meget eftertragtet, og de paagældende skubbede det gerne fra 
sig over paa en af deres underordnede, men naar ogsaa han lod 
Hvervet gaa videre, endte det undertiden galt. 1701 klagede Sogne
præsten Rodriguez — den senere Hofpray>t — over den »Uskikkclig- 
hed«, der fandt Sled ved Ombæringen af Tavlerne, som man lod 
smaa Skoledrenge besørge. Amtmanden svarede, at Præsien skulde 
tilholdc Kirkeværgerne selv at gaa med Tavlerne, og samtidig fik 
Magistraten Ordre til at sorge for, at de fattiges Forstander selv 
ombar Tavlen, saa del kunde gaa ordentlig til*0. Helt til 1859 ved
varede dette Tiggeri i Kirken. 1858 ansøgte og fik man Indenrigs
ministeriets Tilladelse til at holde op, mod at Kommunen holdt 
Kirken skadeslos. Det var Meningen, at Landsognet skulde svare 2>i 
Rigsdaler aarlig som sin Part: men da Sogneraadet nægtede at være 
med, betalte Byen del hele*'.
Siden April 1917 er indfort den Ordning, at alle kirkelige Hand

linger er gratis. Underskudel ved Kirkens Drift fordeles efter Ind
byggerantal mellem Nakskov og Landsognet og lignes paa Skatte
yderne efter Reglerne for Ligning af den personlige Kommuneskat. 
Kirkens Formue har vekslet stærkt gennem Tiderne fra mange 
Tusinde til faa Hundrede Rigsdaler. 1ste April 1933 udgjorde Kirkens 
Kapitaler 94,582 Kr. og dens Gæld var 35,334 Kr. Efter dette Regn
skabs Afslutning har Kirken anvendt ca. 31,000 Kr. lil Kirkepladsens 
Planering og Indfredning med Mur og Jernporte.
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Rangforordningen blandt de døde.
I)c fattige havde jo allid den Trost, al i Himlen var alle lige; men 

baade i Liv og Dod inaaltc de nojes med denne Forvisning. Den af 
I'ornenihed og klingende Mont bestemte Rangforordning, der gen
nem Slolcsladclakslernc beherskede Livel i Kirken, forlsatlcs i 
Doden, hvor den, der Irelallc hedsi, fik den fornemste Plads. Der var 
hele Ire Klasser af Begravelser, og indenfor hver Klasse var der 
igen forskellige Grader med dertil svarende Priser. Den forsle Klasse 
omfattede Begravelserne i selve Kirken, næste Klasse var Kirke- 
gaarden omkring Kirken, og Iredie Klasse var Klosterkirkcgaardcn, 
hvor der vel blev betalt lidt for de bedsle Pladser, men livor man ellers 
jordede de Stakler, der var saa utrolig fattige, at de end ikke havde 
formaact al lægge lidt til Side til en »hæderlig Begravelse«; thi det 
var da del, man forst og fremmest sparede sammen til. Kndelig var 
der forskellige Taksier for Klokkeringning, eftersom der blev ringet 
med de store eller de smaa Klokker. Ved de store Begravelser gik 
Lalinskoledisciplenc foran Kisten og sang — naturligvis mod Betaling.
1 Kirken var Begravelserne i Midtergangen de fornemste, og jo 

nærmere man kom Koret, desto dyrere blev de. Derefter fulgte den 
overste Ende af Sidegangene, medens Pladserne nedad i Sidegangene 
og i Tværgangen fra Vaabenhusdoren til den nordvestre Kirkedør 
var billigere; allcrbilligst var Pladserne i Vaabenhuset. Paa Kirke- 
gaarden var Gravene paa Kirkens Sydside de fornemste, og jo nær
mere man kom Kirkemuren, desto dyrere blev de. Sidst i Rangfor
ordningen kom Gravene Nord for Kirken. Efter at Klosterkirken 
1629 var taget i Brug som Tojhus, blev det gamle, forfaldne Tojhus 
nedrevet. Del man have ligget som Nabo til Kirkegaarden, idet denne 
— der forovrigl den Gang var betydeligt storre, end Kirkepladsen 
nu er — blev udvidet med Tøjhusets Grund. Kirkeregnskabet nævner 
udtrykkelig forskellige Begravelser paa denne Grund. 1638 blev Jens 
Christensens Barn begravet paa Byens Kirkegnard, hvor »det gamle 
Tojhus stod«; Gravstedet kostede en Daler og de store Klokker en 
Daler. 1651 blev samme Jens Christensens Hustru begravet paa det 
samme Sled: hvor »del gamle Tojhus stod«; for Jorden og de store 
Klokker bclaltcs 4 Daler. Betegnelsen bevares stadig, thi 1069 blev 
Jacob Bagers Hustru begravet, hvor »del gamle Tojhus stod«; for 
Jorden og de store Klokker lætaltes 4 Daler2*.
Allerfomcmsl var del at have en muret Begravelse under Kirke-

72



Syrenerne b lom strer i Klostertfixles Haver. Kastanierne i Nordcnkirkc.



gulvel; men til en sandan udkrævedes kgl. Bevilling. 1650 fik for Eks. 
den bekendte Borgmester Niels Nielsen Tilladelse til nt opmurc sig 
en Begravelse i Kirken, dog »ikke linjere end Gulvet«. Hans Moti
vering for Andragendet var, at Jorden i Kirken er saa vand Ler, al 
Kisterne i en almindelig Grav ofte svomtnede i Vand” . Prisen for en 
Familiebegravclse kunde være boj. 1661 blev f. Eks. den rige Køb
mand Willum Hansens Enke donil til al betale 101 Rigsdaler for 
Mandens Begravelse i Kirken” . 165S den 16. Januar fik Kapellanen 
Hr. Anders derimod frit Lejcslcd i Kirken ved »den nve Kirkedør«” .
En Begravclscstakst fra 1690 ser snaledcs ud: Kor at aabne en 

muret Begravelse og Nedsættelsen af et Lig betales i Midtergangen 
6 ft 10 Rigsdaler (efter Afstanden fra Koret al regne), i den sondre 
Gang 4 å 8 Rigsdaler. Paa Kirkegaardens sondre Side var Taksten 
for en Grav til et stort Lig 2 Sleltcdalcr, til cl Barn 3 Mark, og pan 
nordre Side henholdsvis 5 Mark og 2 Mark” . Disse Takster gjaldt 
endnu et halvt Aarhundrede senere, hvad man kan se af Kirkeregn- 
skabcmc. 1751 blev Borgmester Schiolls Lig nedsal i Familicbcgra- 
velsen i den nordre Gang. Takst 6 Rigsdaler. 1759 blev Antlion 
Willumscns Lig nedsat i Familiebegravelsen i »Tvergnngen mellem 
den store Kirkedor fra Vaabenhuset og den nordre Kirkedør«, betalt 
5 Rigsdaler. Præsier og Kirkeværger fik ofte Begravelsesplads i 
Kirken til nedsat Takst eller helt frit. 1751 betalte Kapellan Næraa 
3 Rigsdaler for sil Bams Begravelse i »nordre Gang tæt ved Daabs- 
trappen* (d. v. s. Trappen op til Platformen med Døbefonten over 
Biskop Theslrups Familiebegravclse). Medens der for Amtsforvalter 
Rennemands Hustrus Begravelse i mellemste Gang 17-15 maatte be
tales 20 Rigsdaler, fik Kirkeværgen Conrad Rcnnemnnd helt fri 
Begravelse i sondre Gang. Fra Begravelserne paa Kirkegaarden 
noteres af Regnskaberne: 1742 Claus Skomagers Hustru begravet 
ved sondre Side, 1 Rigsdaler 2 Mark. Michel Postes lille Datter be
gravet ved sondre Side, 5 Mark, Rasmus Jensen Baadsmnnds lille 
Datter begravet ved nordre Side, 2 Mark 8 Skilling” .
Om Forholdet mellem Antallet af Begravelser paa »Byens Kirke- 

gaard« og »Klostrets Kirkegaard« faar man en Del Oplysninger .i 
»Pcrlcslikkcrbogen«, en Blanding af Kirkebog og Dagbog, som Præ
sten Anders Pcrlcslikkcr forte i Aarene 1618—1629. I 1618 begravedes 
paa Kloslerkirkcgaarden 52, paa Byens Kirkegaard 53 og i Kirken 10. 
I Pcslaaret 1610 er Tallene for Kloslerkirkcgaarden 85, Byens Kirke
gaard 40 og Kirken 4, og i det følgende Aar, der ogsaa var Pestaar,
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blev der jordet 212 paa Klostcrkirkegaardcn, 107 paa Byens Kirke- 
gaard og 13 i Kirken. 1621 daler Tallene stærkt; der var 27 Begra
velser paa Klostrets Kirkegaard, 22 paa Byens og 5 i Kirken, og de 
nærmeste Aar derefter er Forholdet noget nær del samme’*. I de 
følgende Aar stiger, formentlig af Pladshensyn, Antallet af Begravel
serne paa Klostcrkirkegaardcn, medens den rigtige Kirkegaard og 
navnlig Kirken bliver forholdsvis mindre benyttet. 1638—39 begraves 
der 79 paa den forsinævnte mod 43 paa Byens Kirkegaard og kun 
3 i Kirken. Der jordedes ogsaa under Honnor paa Klosterkirkcgaar- 
dcn. 15. Februar 1641 blev Peder Olufsens Barn begravet der, og for 
Lcjcstcdct og de smaa Klokker bctaltes 3*/, Mark.**.

Kirkegaardene.
Klostcrkirkegaardcn dækkede hele Forsorgclscsanstaltcns nuvæ

rende Grund og Have og endda en Strimmel af Clasens Gang. Op
rindelig var den indhegnet med en Mur, men efterhaanden som 
denne forfaldt, blev den erstattet med et Plankeværk. Kirkeregn- 
skabet for 1682—83 udviser saalcdes, at der var sat Plankeværk paa 
nordre Side. Der blev betalt 3 Slcltedalcr for at faa gravet Hullerne, 
der »var hel onde al komme til rette med«, eftersom nian skulde igen
nem Bunden af den gamle Mur. 1739 klagede Kirkeværgen Peder Top 
over, at Indfrcdningcn af Klostcrkirkegaardcn, hvor de fattige *for 
ringe Betaling nyder Lejersted«, var i en meget slet Forfatning, idet 
en Del af Plankeværket var omfaldcn, »saa Svin og andre Kreaturer 
gaar inde paa Kirkegaarden og handler den ilde«. Af den gamle 
2 Alen hoje Mur var »en Del nedfalden af Ælde, en Del af onde 
Mennesker borttagen«. Han foreslog, al Resten af Muren blev solgt 
ved Auktion, og der rejstes et nyt Plankeværk for Pengene, især da 
»Kirkegaarden ligger ud til en Gade«10. Hans Forslag er antagelig 
blevet tillraadl.
Klostcrkirkegaardcn blev benyttet lige til 1807, men endnu for 

den var nedlagt, gik man uden smaaligc Picletsskrupler hen og 
solgte den ved offentlig Auktion. 1806 indgik Kirkebeslyrclscn med 
Forslag til Stiftsøvrigheden om Anlæg af en ny Kirkegaard paa 
Møllcgaardcns Jorder Syd for Taarsvej og om Salg af Klostcrkirke
gaardcn. Stiftsøvrigheden godkendte Beliggenheden af den nye 
Kirkegaard og liltraadlc, at den gamle Kirkegaard derefter kunde 
sælges*1. 6. December forelaa Auktionskonditionenie for Salget. Det 
eneste Hensyn, der her vistes de dode, var en Bestemmelse om,
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at paa de Steder, hvor de sidste Begravelser er skel, man »ikke graves 
saa dybt, at det kan være at befrygte, at noget Lig kan beskadiges, 
og ingen Gravning paa saadanne Steder maa foretages uden i Over
værelse af en Politibetjent«, som Ejeren selv betaler. Auktionen blev 
berammet til 17. Marts 1807. Dagen for vaagner Auktionens Mod
standere indenfor Kirkcbestyrclscn — Pastor Obcl og Amtsforvalter 
Danchel — til Daad. De forcslaar kun at sælge en Del af Kirke- 
gaarden og bevare den sidst benyttede; thi siger de: »De Fattiges 
Ben har lige saa megen Bel til at hvile i Ro som de mere Formuen
des«. Borgmester Totlrup og Rnadmand Sønderup deler ikke disse 
Betænkeligheder. De hævder, at Pengene for den gamle Kirkegaard 
snart skal bruges til Arbejdet med den nye, og da Auktionen nu 
én Gang er berammet, bor den ogsaa boldes. I)e forcslaar derimod at 
give Konditionerne den Tilføjelse, at man ogsaa efter Salget for
beholder sig Ret til paa en Del af Kirkegaarden »at lade de Fattiges 
Lig begrave, indtil den nye og almindelige Kirkegaard kan blive 
indrettet«. Obcl og Danchel modsætter sig dette, da det vil afskrække 
enhver Liebhaver fra al gorc Bud ved Auktionen. Intet af Forslagene 
blev altsaa vedtaget. Da Auktionen den næste Dag aalmedes, begæ
rede Obcl paa egne og Danchels Vegne, al den skulde udsættes; ilten 
Auklionsdircktoren afviste Kravet under Hensyn til, at Konditio
nerne var godkendt af Kirkcdireklionen. Skipper Langemark gav 
forslc Bud 150 Rigsdaler, saa bod Raadmand Sønderup 200 og Pastor 
Obcl bod 220 Rigsdaler og fik Hammerslag” . Formentlig har Præsten 
gennem sit Kob villet sikre de fattiges Ben den Gravfred, ban — lidt 
sent — krævede for dem. For delte Salg var der allerede afhændet 
en Strimmel af Kirkegaarden. En Resolution fra Biskop og Amtmand 
oplyser nemlig, al Rebslager Wilhelm Zicro havde faact overladt et 
Stykke (il Brug i sin Livstid mod en Kendelse til Kirken paa 2 Rigs
daler saml Pligt til »anordningsmæssig Vedligeholdelse af Hegnet« 
til Kirkegaarden. Delte Stykke Jord var altsaa udenfor Auktionen” . 
1809 koble Rebslager Low Kirkegaarden af Paslor Obels Dodsbo for 
165 Rigsdaler. Siden skiftede den Ejer cl Par Gange, og 1846 solgte 
Murermester Lclun Kirkegaarden til Nakskov Faltigvæsen, som lagde 
sin nye Faltiggaard her1*.
Den omtalte nye Kirkegaard blev som bekendt anlagt paa Mollc- 

gaardens (senere Wiboltts) Jorder Malr. Nr. 324. Fattigbegravclsernc 
begyndte derude i el indviet Hjorne straks efter Klostcrkirkcgaardcns 
Salg; men det hele Kirkcgaardsanlæg var ikke færdigt for Foraaret
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1809. Indvielsen forelenes 20. Juni af Biskop Boisen. Det hele Areal 
var da omgivet af en dvh Groft, og Fylden herfra var lagt som en 
Vold ¡udenfor Groflen og beplantet. Indkorslcn skete over en Bro 
og gennem en stor Port“ . 1812 sladfiesledcs Begleinentct for den nye 
Kirkegaard, der var delt i ti Afdelinger. Kirken havde nu anskaffet 
sig Ligvogn; den blev lejet ud for 8 Bigsdaler pr. Gang, Benyttelsen 
af begge Ligklu-der kostede ligeledes 8 Bigsdaler. nojedes man med 
det ringesle af dem, var del 
1 Bigsdaler og .'1 Mark. Klok
keringningen kostede 2 Bigs
daler 1 Mark. Skulde Liget 
I k i t o s  til Graven, var det 1 

Bigsdaler. Ved Bedoinmelsrn 
af disse Priser maa man dog 
ikke glemme Tidspunktet.
Del var midt i Pengeforvir
ringens morke Dage“ .
Gheden over den nye Kir

kegaard varede kun kort.
Arealet var altfor lavt; Drag
ning fandtes ikke, og Grof
len omkring Kirkegaarden 
kunde ikke lage Vandel. I 
fugtige Perioder var Graven 
halvfuld af Vand. for Gra
verne var henlig. Det var 
snare uhyggeligt al hore Pla
skel, naar Kisten sænkedes 
ned: og de efterladtes sidste Blik i Graven, hvor Kislen svummede, 
fik dem til al ryste af Bædsel. Den gamle Kirkegaard omkring Kirken 
blev laget i Brug igen — af dem, der havde Baad til at betale. 1SI0 
blev Fr. Holm »efter Bevilling« begravet paa den gamle Kirkegaard 
mod en Afgift paa 50 Bigsdaler. en meget boj Pris, eftersom Beta
lingen for el Gravsted tidligere kun havde været en Bigsdaler og 
nogle Mark.
Utilfredsheden blev efterhaanden saa voldsom, al Kirkebestyreisen 

snart maatte lage Sporgsmaalet om en ny Kirkegaard op til Droftclsc; 
man vred sig længst muligt; tbi alle de Penge, der var ofret paa An
lægget i 1808—09, var jo spildt. Forst 1815 tog man endelig Bc-

Kapellel paa Kirkegaarden.
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slutning om al anlægge en helt ny Kirkegnard Øst for Byen tæt 
Nord for den nye Maribo Landevej. Arbejdet med Indhegning og 
Planering og Beplantning udfortes i 1816, og Aarct efter toges Kirke- 
gaarden i Brug. De. der havde kobt Gravsted paa Kirkegaarden Vest 
for Byen og onskede at flytte deres afdødes Kister ud paa den nye 
Kirkegaard, fik gratis anvist el Gravsted paa denne. I 17 Tilfælde 
blev denne Tilladelse benyttet. De fleste af de saaledes flyttede Lig 
var begravet faa Aar i Forvejen, Rebslager Zicro og 5 andre var 
begravet 1815. Kobmand L. Thcisen og 3 andre 1817, men der blev 
ogsaa flyttet Kister, der havde ligget derude lige siden 1810. I 3 
Tilfælde fra 1817 var Begravelsen udsat og Kisterne bisat i Kapellet 
(Riegelsens) ved Kirken for at vente, til den nve Kirkegaard var ind- 
viet>?. De fattige og glemte fik Lov at blive derude paa den vaade 
Kirkegaard. Volden ogGroflen blev jævnet, og Kommunen overlog Jor
den og overdrog den i Begyndelsen af dette Aarhundrcdc til Grosserer 
Wiboltl. Glæden over den nye Kirkegaard var stor. Stiftets eneste Blad 
»Lolland-Falsters Comptoirs Efterrelningerc fortæller i Efteraarct 
1819, at den nye Kirkegaard udenfor Nakskov er meget forskønnet 
med Blomster paa Gravene, Træer langs Gangene og flere smukke 
Mindesmærker, bl. a. Kancelliraadinde Schwendsens og Kobmand 
Theisens Grave. Nakskovborgeme søger om Søndagen derud i Hobe
tal, paastaar Bladet.
1831 bortsolgtes en Del af den gamle Kirkegaard ved Kirken. Det 

drejede sig om en Strimmel fra Tilegadehjornet og om til Latin
skolen ved Nordenkirke. Alle Ejendommene paa denne Strækning fik 
hver en Strimmel, hvis Dybde varierede fra 6 til 14 J4 Alen. Købe
summen androg ialt den beskedne Sum af 136 Rigsdaler 4 Mark og 
3 Skilling. Formaalet var al faa alle Udgange, Lemme og Vinduer 
mod Kirkegaarden lukket. Der maatle ikke bygges i den nye Grænse- 
linie, og Koberae forpligtede sig til at sætte et ensartet Plankeværk 
af 4 Alens Højde i Skellet**. Mærkelig nok glemte man at tinglæse 
denne Servitut paa Ejendommene, og det eneste, man fik ud af det, 
var at faa Husene rykket endnu tættere ind paa Kirken.
Kirkegaarden ved Maribovej blev udvidet 1846 og 1876. I 1878 be

gyndte Anlæget af den nye Kirkegaard paa Præsteembedets Jorder 
ved Svingelsvej. Man sikrede sig straks hele Arealet over til Løj tofte
vej, solgte nogle Byggegrunde ved sidstnævnte Vej og indtog Tid 
efter anden hele det øvrige Areal til Begravelser. 1915 blev det lille 
gamle Kapel paa Kirkegaarden nedrevet og et nyt opført efter Teg-
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ning af Arkitekt Glahn. Det kostede ca. 24,000 Kr. I Nærheden af 
Kapellet rejstes en stor Tommer-Klokkestabel med en Udgift paa 
4,600 Kr. Her ophængtes den mindste af Kirkens 4 Klokker, den 
tidligere Brandklokke. Den bærer Indskriften: »Omslobt af Gamst og 
Lunds Eflf., Kobenhavn 1859«.
1898 lod Kommunalbestyrelsen den gamle Latinskole lige overfor 

Kirkens Hovedindgang nedrive. En Del af Grunden inddroges i 
Kirkepladsen, og der opforles en høj Mur af Munkesten fra Norden- 
kirke og om til Strædet fra Torvet 1933 blev den øvrige Del af Kirke
pladsen indfredel med en Mur af Munkesten med Granildække. 
Under Udgravningen af Grunden til Muren langs Nordenkirke stødte 
man paa udstrakte Rester af den gamle Kirkemurs Kampestens- 
fundamenter. Kirkepladsen blev samtidig planeret og beplantet saa 
den med Tiden kan blive et kønt lille Anlæg. Bekostningen ved Mur 
og Anlæg var ca. 31,000 Kr.

Præategaardene.
Det er meget lidt, jeg ved om Præstegaarden. Den har vist altid 

ligget paa sin nuværende Plads i Præslestræde. Omkring 1570 be
klagede Sognepræsten sig over, at Præstegaarden var saa forfalden, 
al han »ikke har kunnet boet udi hannem i lang Tid«1*. Den blev 
da ogsaa helt nedrevet; thi den 15. Februar 1578 gjorde Sognepræsten 
Jost Povlsen, Borgmester Jacob Bommel og Kirkeværgen Peder 
Rasmussen Akkord med Lauritz Tommermand om at bygge et nyt 
Stuehus i Præstegaarden; det skulde være to Etager højt og 18 Fag 
langt. For Arbejdet skulde han paa egen Kost og Løn have 75 Daler4*. 
I den følgende Tid moder man en Gang imellem Klager over, at 
Præstegaarden er forfalden, men forst i Brandtaksationerne faar vi 
lidt Besked om Udseendet. 1761 var Forhuset 16 Fag langt, de 10 
Fag var 1 */, Stokværk høje, de 6 var 2 Stokværk med Kælder under; 
det bestod dels af Grundmur, dels af Bindingsværk. En Del af den 
nordre Side i Gaarden, altsaa Længen ud mod Bredgade, bestod af 
12 enetages Fag og var indrettet til Værelser og Bryggers. Resten af 
denne Længe var en 12 Fag lang Lade, ligeledes et Stokværk højt 
Tværs over Gaarden laa el 10 Fags enetages Hus, indrettet til Stald 
og Lo, og endelig var den ene Længe kun et Halvlagsskur paa 12 Fag, 
indrettet til Vognskur og Brændehus41.
Foruden Præstegaarden har der fra de ældste Tider ogsaa røret 

en Kapcllangaard til den residerende Kapellan. Denne Gaard laa
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skrans ovor for Pnestegaarden paa Hjorm,l af Klostergndc og Norden- 
kirke. Forhuset var enetages 22 Fag langt af (¡rundmur og Bindings
værk. I (¡aarden var el Tværlius paa f> Fag og et Halvtagsskur paa 
5 Fag,:. 1771 var Kapellangaarden strei kt forfalden, og efter Ansog-

t’ra'Urgnanhlinveii; Akacien i l'ilsp ring : (iriiiullovsilar; 1112H.

ning af Kapellan Nikolaj Copinann blev der givel Ordre lil at sælge 
den, lade Summen indgaa i Kirkens Midler og bevilge Kapellanen 
1G Rigsdaler aarlig lil Husleje**. Apoteker Jessen fik ved Auktionen 
Hammerslag for et Hud paa 100 Rigsdaler.
Ogsaa over Præstegaardens forfaldne Tilstand klages der jævnlig
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i disse Aar. Efter Udskiftningen ophorle Præsterne med al være 
Avlsbrugerc, og Præstcgaardcns Udhuse blev nedrevet. Omkring 
Midten af forrige Aarhundrede blev Præslcgaardcn delvis ombygget. 
Den gamle Bindingsværksmur mod Haven blev bibeholdt, medens 
Façaden mod Præstcslrædc og Gavlen mod Bredgade blev opfort af 
Grundmur, altsammcn i en Etages Hojdc. 1923 blev denne Bygning 
nedrevet, og paa Grunden opførtes efter Tegning af Arkitekt Ørns- 
holl den nuværende Præstegaard med en Bekostning af 25,000 Kr.

Annekser.
Nakskovs allerførste lille beskedne Gudshus har sikkert været An

neks til Krogsbolle Kirke; men da Byen voksede til, blev Forholdet 
vendt om, saa Krogsbollc blev Anneks til Bykirken. Samtidig Hk 
Sognepræsten en Kapellan. Om den sidste af disse katolske Kapel
laners Opror mod den ligeledes katolske Sognepræst er det, den æld
ste af Pncstetavlemc beretter. 1539 blev Krogsbolle Sogn lagt under 
Nakskov Kirke, og Byen fik Lov at nedbryde Krogsbolle Kirke og 
anvende dens Materialer til Opføring af Portene i den nye Fæstning.
Da Christian III i Sommeren 1556 bcsoglc Nakskov, tog Menigheden 

Anledning til at forestille Kongen, at Kapellanen ikke havde tilstræk
keligt at leve af, og at Borgerne ikke havde Rand at give mere. Re
sultatet af denne Henvendelse blev, at Kapellanen tillige blev Sogne
præst for Lille Lojloflc Sogn. Denne Ordning vedvarede til 1691, da 
Brandcrslev blev lagt som Anneks under Nakskov, og Lille Lojloftc 
blev Anneks til Herredskirke44.
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SVENSKEKRIGEN 1658

III



Nnkskov sol fra Slemo. I.ilogrnfl fra 1850erne.*

Byens Vækst.

\ T"I liar i cl foregaaende Afsnit set, hvorledes Grænserne for 
j  Byens Jordoinraadc stadig udvidedes, men hvorledes gik det 

med selve Byens Opbygning, efter hvilken Plan og i hvilket 
Tempo foregik den? Ja, Plan i videre Forstand var der i al Fald i 
de forste Aarhundreder ikke noget af udover, hvad praktiske Hensyn 
i Øjeblikket krævede. Nakskov blev ikke — som det over fire Hun
drede Aar yngre Fredericia og tildels del næsten halvlrcdic Aarhun- 
drede yngre Maribo — hygget efter en forud lagt Plan med afstukne 
Torve og Gader. Nakskov fik ikke Frcdericias snorlige Gader eller 
cl Torv i Storstadsformal, som det Maribo ved Fodslen fik tilskaaret. 
Nakskov maallc vokse sig til sit og tage det i den Form, Forholdene 
til enhver Tid kunde byde. Byplanen blev til efter Tilfældighedernes 
Lov, og Tempoet vekslede i Perioder efter Medvindens slorre eller 
mindre Styrke. Byomraadets hojcslc Punkt blev den vordende Bys 
Centrum og Kirkeplads, og derfra udgik de tre forstc Vejlinier med 
lilhorcndc Bebyggelse, en gennem nuværende Tilegade ud til den 
Del af Oplandet, der laa Øst for Byen, en gennem nuværende Vejle
gade til Landet mod Nord og en gennem det nuværende Bibroslrædc 
ned til Vandvej og Fiskeplads. Alle tre Byggelinier var korte, Tile
gade den længste og vigtigste og derfor ogsaa den, der forst skod
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sine Sideskud ud rood Nord i Form nf mindre Sidegader. Denne lille 
Bydel blev i del forsle Par Hundrede Aar Byens Kerne, indlii en slor 
Ulykke rallede ind over Byen og gav Slodct lil en anden — og bedre 
— Gruppering. 1420 lagde nemlig en Brand i Lobet af nogle Timer 
hele delle Kvarter og dermed saa godt som bele Byen i Aske. Op
lysningen om denne Katastrofe er saa sparsom, at den indskrænker 
sig lil en eneste Linie hos Huitfcld, der sikkert igen bur den fra den 
gamle og forholdsvis meget paalidelige Boskildc-Kronikc eller -Aar- 
bog. Huitfcld siger kort og godt: 1420 brændte Nakskov — og Hellig- 
aandskirke — paa nær faa Huse’. Nakskov var imidlertid blevet en 
ret betydelig Handelsby, og praktiske Hensyn talte da for al flytte 
Købmandsgaardene nærmere til Stranden. Derfor udstak inan nu 
Søndergade, og del saaledes, at alle Grundene ned mod Stranden fik 
omtrent ens Dybde, hvilket naturligvis mcdforlc, al Gaden fik samme 
Uueretning som Stranden. Da den nye Gade laa Syd for den gamle 
Hovedgade, fik den Navnet Sondergade, hvilket i enhver anden For
bindelse vilde være meningsløst, eftersom Gaden ikke gnar i Retning 
mod Syd, men i Ost—Vest. Tilegade blev genopbygget som den 
Hovedfærdsclsaare, den var; men Byggetomterne Nord for den blev 
ryddet og udlagt til Haver, og der gik et Par Hundrede Aar, for en 
Del af den gamle By genopslod i Form af Bredgade. I Danske Allas 
hedder det, al efter Branden 1420 blev Byens »bedste Del ved den 
ny Opbyggelse flyttet længere ned mod Stranden lil storre Magelig
hed for de Handlende; thi mod Nordvest, hvor nu Bredgade, Rclær- 
banen, Kloslcrgade og Klosters Kirkegaard ligger, findes i Haverne, 
og hvor man ikke ventede det, Tegn til Gnder og Grundvolde af gamle 
Bygninger«1. Slige Minder om den gamle Bebyggelse kan man ogsaa 
en sjælden Gang mode nu om Dage om end i saa forstyrret Stand, 
al del er umuligt at konstatere, hvad disse Rester engang har været.
1420 blev ikke det eneste Aar, der risledes ined Flammeskrift i 

Nakskov Historie. Et lille Aarhundrede senere blev paany en slor 
Del af Byen lagt i Aske. Under Kong Hans’ Krig med Lybækkemc 
og Svenskerne lob — fortæller Huitfcld — en l'laadc af lybske og 
svenske Skibe ind under Lolland, gjorde Landgang og brændte og 
brandskadede Øen. »Da blev Nakskov, Hnlsled Kloster og flere Byer 
brændt«1. Del er alt, hvad vi faar al vide om denne Katastrofe. 
1528 hjemsoglcs Nakskov igen af en Brand, men heller ikke denne 
Gang er der levnet os Oplysninger om Ulykkens Omfang. Det hele, 
vi faar at vide herom, er, at Frederik 1 giver Borgerne i Nakskov



Brev paa. at han, grundet paa den Skade, deres By har lidt ved Ilde
brand, fritager alle dem, hvis Huse, Gaardc og Gods er brændt, for al 
kongelig Tynge'(Skat og anden Byrde) samt for Byskat i 3 Aar*.
Da Assurance var et ukendt Begreb, inaattc en Ildsvaadc være en 

frygtelig Ulykke for en By. Alligevel rejser Nakskov sig hurtigt igen. 
Allerede 16 Aar efter Branden i 1420 er den paany oppe i Hækken 
af de forende Kobslædcr; thi i Forslaget til Unionsakten af 1430 er 
Nakskov en af de 12 Byer, der i Tilfælde af Kongevalg har Hel og 
Pligt til at sende en Borgmester til at deltage i Valget*. Ogsaa efter 
Brandene 1510 og 1528 rejser Byen sig hurtigt igen; thi 1539 er den 
velhavende nok til selv at Itckoslc Anlæg eller Forstærkning af Fæst
ningsvolden omkring Byen. Men vi ved ganske vist ikke noget om. 
hvor omfattende de to sidstnævnte Brande bar været.
Trods den forende Stilling, Nakskov 1436 indtager i Rækken af 

danske Købstæder, luir den efter Nutidsbegreber kun været en lille 
By, men ligesom de andre »store« danske Købstæder forholdsvis 
meget velhavende. Der findes ingen direkte Oplysninger om Byens 
Storrelse. og vi kun kun ad indirekte Vej danne os en Forestilling om 
dens Udstrækning i Slutningen af Middelalderen. Vi ved, at den 
Fæstningsvold, Christian III gav Nakskovborgcmc Tilladelse til al 
opforc, gik langs Kattesundet og Hollændcrgade, følgelig bar disse 
Gader ikke eksisteret den Gang, eftersom man ikke vilde lægge Vol
den sna klods op ad Bebyggelsen. Sondergade og Tilegadc bar allsaa 
været væsentlig kortere end nu, og det samme gælder Vcjlcgadc. I 
Klostergadc har na*ppc ligget stort mere end Klostret, og Stræderne 
mod Stranden har kun været Slipper mellem Sondergades og Vejle- 
gades Gaardc. Disse Gaardcs Beboelseshuse var alle Gavlliusc, d. v. s. 
de laa med Gavlen mod Gaden og med Indkørsel langs Stuehuset (il 
de bagved liggende Stalde, Lader og Kornlofter. Da man naturligvis 
byggede vinkelret paa Grunden, kom navnlig i Sondergades stærke 
Krumninger det ene Stuehus længere frem end Naboens, og da man 
senere lavede Gavlhusene om til Fa^adehuse ved at overbygge Porten, 
fremkom de ejendommelige Fremspring i Gadelinien, der er san 
karakteristisk for Hovcdstroget. Bygrænserne var allsaa nuværende 
Nørrevold, Kattesundet og Stranden; men derindenfor laa som sagt 
store ubebyggede Arealer. Nakskov har allsaa været en i Nutidens 
Forstand meget lille By med et Indbyggerantal, der har ligget nede 
omkring et Tusinde.
15t Hundrede Aar senere er Billedet væsentligt ændret. Vi har i
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Perlcslikkcrbogen cn udmærket Oversigt over Byens Bebyggelse om
kring 1620. Af den indre Bys nuværende Guder mangler Hollænder- 
gade samt Dronningens-, Farverens- og Tolderensslræde. Derimod 
eksisterede der cl nu ukendt »Huns Boesens Stræde«, der gik hvor 
Direktor W'iltollts Gaard nu ligger. Af Hollændergade var kun bygget

Torvet ved Vcjlegadehjnmet 1020. 
Karakteristiske Fremspring i Husrækken.

tre smaa Boder (Iæjchusc) paa Hjorncl af Tilcgade. Gangen lier 
langs Volden betegnedes som »Strædet ben mod Bredgade«. Dermed 
aflives Beretningen om, at Christian II skulde have sendt Hollændere 
herned og ladet bygge Huse til dem i denne Gade. Den er altsan 
opstaaet over hundrede Aar efter Christian II's Tid og har forment
lig faact sit Navn efter cn Mand med Tilnavnet Hollænder, der har 
ejet de fleste af Boderne i Gaden. De manglende Stræder ned mod 
Stranden har ved 1620-Tiden kun været Slipper mellem Gaardenc



uden selvslændig Bebyggelse. Om Gaardcncs og Husenes Antal i de 
forskellige Gader naar man. gennem Sammentælling af Pcrlcslikker- 
hogens Oplysninger om Boderne, følgende Resultat:

I Sondergade, indbefattet Torvets ostre Side, var 54 Gaardc — 27 
paa hver Side — og ingen Boder. Torvets sondre Side er slaact sam
men med Vejlegade ben til Bybrostrædc. Det var paa denne Strækning 
15 Gaarde. I al Fald en af dem har været en Adclsgaard; thi del 
tilføjes, at der paa Strækningen kun findes én Bod, beliggende i 
»ICvller Ruds Gaard«. I den ovrige Del af Vejlegade var der 39 
Gaardc og 3 Boder; to af Gaardene laa paa »Gavlen« eller Gaasc- 
torvet. Paa den nordre og vestre Side af Torvet laa 5 Gaardc og 
en Bod. I Tilegade var 14 Gaardc og 9 Boder, nogle af Boderne laa 
om Hjørnet paa Kallcsundcl, der var delt ved en »Bæk« incd Udlob 
under Volden. »Bækken« har antagelig taget Vandel fra Fruegade. 
Tilegade og Kattesundet. I Præstcslrædct laa kun Præstegaarden. I 
Bredgade laa 12 Gaardc og 19 Boder, deraf de 11 Gaarde og 10 Boder 
paa den nordre Side. I Ivlostcrgade laa 9 Gaardc og 17 Boder saml 
Klostcrkirkegaaiden med Klosterkirken. I Kannikestræde eller Ka- 
pellanstrædc (nuværende Nordenkirke) laa paa nordre Side 7 Gaardc 
(Kapcllangaardcn paa Hjornel af Kloslergadc medregnet) og 4 Boder. 
Paa den sondre Side laa i Kirkegaardens nordvestre Hjorne Latin
skolen og mellem denne og Vejlegade 4 Boder, som tilhorte Kirken. 
Paa den vestre Side i Kogade (nuværende Freuehensgade) laa kun 
en Gaard, paa den oslre Side laa 5 Gaardc og 3 Boder. I Kongens- 
tofte laa paa den ostre Side 16 Boder (alle tilhorende Lauritz Jensen), 
men paa den vestre kun 3 Boder, der tilhorle Kirken, Resten var 
Toft (Mark). I Bybrostræde laa 8 Gaardc og 9 Boder, deriblandt »de 
Fattiges«, der laa paa den vestre Side. I Badstuestræde var ingen 
Gaarde, men 18 Boder, hvoraf et Par laa om ad Stranden (Havne
gade, der iovrigl ikke eksisterede som Gade). I Hans Boesens Stræde 
var kun 4 Boder. I Fruegade, der ogsaa kaldtes Skidenslræde, var 
2 Gaardc og 14 Boder. I Kaltcsundcl laa paa vestre Side 2 Gaardc 
og 12 Boder og paa oslre Side op mod Voldens Fod 23 Boder. Del 
giver i hele Staden 204 Gaarde og 160 Boder. Hertil kommer saa 
Kirken, Randhuset, Skolen og Tøjhuset. Regner man en Familie i 
hver Gaard og Bod, giver det 364 Familier, men i de store Gaarde, 
hvor der dreves Kobmandshnndel, har der sikkert været Bolig for 
en eller flere nf de gifte Folk, saa Tallet paa Familier kommer op 
omkring 400. Naar ogsaa Tjenestekarle, Piger og Svende tages i Be-
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tragtning, kan man sikkert regne med et Gennemsnit af 5 Personer 
pr. Familie, saa Byens Indbyggertal i Tiden omkring 1020 skonavis 
kan sættes til omkring 2000.
Af ubebyggede Arealer indenfor Voldene var der nu stort set 

kun Kongenstofte ved Strædet af samme Navn og Vænget mellem 
Bredegade og Norrevold, hvoraf en Del var optaget af Kloslcrkirkc- 
gaarden og Klostcrliavcn. Omkring 1050 var man endog rykket uden
for Fæslningslinicn med sine Haver og Lysthuse: men anden Be
byggelse taallcs her ikke, Vindmollcmc alene undtaget; men de var 
bygget med den udtrykkelige Forudsætning, at de vilde blive stukket 
i Brand, hvis en Fjende viste sig for Portene.

Tolderens Stræde set mod Havnen 1020.
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Ilavin'K.ulo udfor Tolderens Stræde.

Byens Styxe.

DET er grumme lidi vi ved om Bystyret i Middelalderens Nak
skov. Omkring MOO-Tallcnc slodcr man nu og da i Skøder eller 
Tingsvidner paa Borgmestre og Raadimend; men om, hvor tal

rige Borgmestre og Raad paa den Tid har været, savnes der autentiske 
Oplysninger. Fra de ældste Tider var det jo Kobmændenc, der gav 
Byen dens Kobstadspræg og Anseelse, og del var ogsaa dem, der til
tog sig Magien i Byens Ledelse. Det er kun en Understregning af 
gældende Regel, naar Erik af Pommern i sin Forordning af 1422 til
kendegav, al Borgmestre og Raad ikke maatte tages blandt »Embeds- 
mændene« — som Haandværkerne dengang kaldtes — men kun 
»blandt andre Borgere og Købmænd«. Raadet supplerede sig selv, 
og Valget gjaldt for Livstid. Borgmestrene blev altid valgt blandt 
Raadmændenc, men Valget skulde godkendes af Kongen eller hans 
Repræsentant, Lensmanden. Efter den saakaldlc »Kong Hans' Stads- 
ret« skulde en Købstad have lo Borgmestre eller flere »efter Stadens 
Lejlighed og Formue« og li Raadmænd, men nogen almindelig Regel 
for Raadcls Størrelse kcndlcs ikke. I Nakskov blev Bestemmelsen om 
de lo Borgmestre overholdt, men Antallet af Raadmænd var varie-
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rende og sikkert aldrig over fein, hvorimod det i Perioder kunde 
viurc mindre, idet man undertiden udskod Suppleringen til »bedre 
lejlighed«. Del var altsan den i Tal forholdsvis ringe Købmands
stand, der havde hele Magten. Træffer man en Gang imellem en 
Itaadmand eller Borgmester med et Hanndværkcrlilnnvn, f. Kks. 
Anders Skrædcr, betyder del ikke. ni hnn tilhørte dette Hnnndværk, 
men derimod kun, al hnn havde arvet Navnet efter Faderen, der 
drev Skræderprofessionen.
Nogen fast Lon havde Medlemmerne nf Bandet ikke, men bande 

Borgmestre og Bnadmænd havde nogen Kmhedsjord i Sknlckcncs 
Mark', det senere Krukholm. Desuden havde Bnndct forskellige 
Sportler i Form af »Borgcrskabs|>cngc«, som udenbys Folk maallc 
betale, naar de fik Borgerskab, »Seglpengc«, der hctnltcs for Byens 
Segl pnn Skodcr, »Skudsmani« og andre Dokumenter. Kndelig kan 
nævnes et Slags privilegeret Værtshusholdcrhorgerskah eller Kileret 
til Udskænkning nf Vin og andre fremmede Drikke. Christian III 
gav nemlig under et Besøg i Nakskov 1551 Borgmestre og Band Brev 
pna al holde en Vinkælder og der forlnppc og udsælge Vin og »anden 
fremmed Drik, dog ikke Bostokkerol og Sundstol«5. Vinkælderen ind
rettedes i Roadhuset, hvilket sparede Udgiften til Ilusrum, og saa 
indebar det jo ogsaa den praktiske Ting, at nnar Folk drak sig rusede 
og galne og blodtørstige i Kælderen, var Transporten til Fangehullet 
kort. De forskellige Indtægter, der snnlcdcs var tillagt Borgmestre 
og Raad, belod all ialt ikke stort i anrlig Indkomst, men Finhedernes 
Betydning laa da ogsaa overvejende i den Magt og Myndighed, de 
gav deres Mand, og i den indirekte Fordel, som kunde flyde deraf, og 
den var maaske til ikke saa ringe. Værd al nævne er ogsaa deres 
Frihed for alle kongelige Skatter i Fredstid. I Recessen af 16-13 
hedder del udtrykkeligt, al Borgmestre, Bnadmænd og Overformyn
dere kun er skattefri i Fredstid; i Krigstid skal de svurc Skat som 
andre. Undertiden hændte det ogsaa, at en Borgmesterenke fik Lov 
al bevare Mandens Skattefrihed. Del var f. Kks. Tilfældet med Borg
mester Carsten Nielsens Knkc, Lisbet Andersdallcr, der 1628 fik lil- 
slaacl Skattefrihed for Livstid1, skønt hun — nt dumme efter del 
endnu bevarede Kpitafium, hun satte over sine to Mænd — var 
saarc vel situeret. I alle Tilfælde gjaldt Skattefriheden kun de 
kongelige Skatter; Byens egne Skatter maallc alle hære; men de var 
ret ubetydelige.
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Raadeta mangesidede Virksomhed.

Randet skulde administrere Byens Finanser, bestyre Skifte* og 
Overformynderi væsenet, overvnnge, nt Byens Vedtægter blev holdt 
uf Borgerne, luive Opsyn med Torvehandelen, kontrollere de vig
tigste Fødevarers Kvalitet og Fris, holde Øje med Hoandværkcr- 
laugene og sidst, men ikke mindst, være Byens Domstol. Dyfogden, 
der nærmest skulde varetage Kronens Helligheder, beklædte ganske 
vist Dommersædet i Bytinget, men de Sager, han havde til Afgø
relse, angik nærmest den offentlige Orden, Injuriesager og lignende, 
medens Sager vedrorende Borgernes Interesser og af mere alvorlig 
Natur henhørte under Haadstucrcltcn, hvor Borgmestre og Itaad- 
mænd var dommendc Myndighed. Grænserne mellem de to Hcttcr 
var dog ingenlunde skarpt adskilte, og hvis en Sag for Bytinget tog 
en uventet alvorlig Retning, henvistes den ofte til Haadstucrclten, ja, 
indtil 1580 var Handhusrcllcn endog Appelinstans for Bytingets 
Domme, ullsaa en Slags Ovcrrct. Hvor der var Tale om Dødsstraf, 
skulde dog Band og Byfoged domme i Forening. Denne ophøjede 
Domstolsslilling var af stor Betydning for Borgmestre og Rand snavel 
som for Byen, og den var da ogsnn groet frem fra cn snare beskeden 
Begyndelse for ikke al sige det hare intet. Thi da Nakskov blev 
grundlagt, hørte del som nævnt under Horsclund Herreds Ting, og 
under disse beskedne Retsknnr levede Byen i omkring el Anrliun- 
dredc, nemlig helt til 1274, da Krik Glipping gav Nakskov samme 
Rettigheder som Næstved og andre Købstæder i Sjælland*. Konge
brevet oplyser ganske vist ikke, hvori disse Rettigheder bestod, men 
man tor vist rolig regne med, at det her drejer sig om Retsforhol
dene. Kt af Næstveds ældste Frivilcgicbrcvc bestemmer nemlig, ni 
der fremtidig kun knn rejses Sng mod Byens Borgere i deres egen 
»By for deres Borgmestre og Rand eller pna Bytinget«*. Krik Menved 
udvidede i et Pnr Breve, udstedt 1300 og 1307, disse juridiske Rettig
heder betydeligt. Det hedder i disse Breve bl. a.: at da vore elskelige 
Borgere i Nakskov bevislig meget besværes ved, at cn Del Bønder 
ikke betaler den Gæld, de er dem skyldig, giver vi Borgerne Frihed 
til i deres Købstad personlig al anholde Gældnerne, indtil de kan 
tiltales ved deres Værneting eller stille nøjagtig Borgen. — Hvis ikke 
Skyldneren opfyldte sine indgaaede Forpligtelser eller stillede sikker 
Kaution, kunde han nitsan, nnar han kom til Byen, uden videre
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pulles i Gældsarrest, indtil Sagen var indanket til Doms ved det Her
redsting. livor han var hjemmehørende.
Skonl der allsaa var den kortest mulige Vej til Domstolen, var 

Borgerne nu og dn ikke bange for al tage sig selv til Rette. 1532 
klagede Claus Kruse i Nakskov til Kongen over, al Niels Boesen, 
Claus Skaaning og Laurids Jul havde rovet og laget lians Penge fra 
ham, da han gik hjemme og skar Hakkelse. Kongen befalede de tre 
Mænd at give Pengene tilbage til Claus Kruse, hvis de ikke vilde 
have, Kongen skulde straffe dem1. Formentlig har de ment sig i deres 
Ret til at tage selv, thi noget almindeligt Roveri er lier selvfølgelig 
ikke Tale om, ellers vilde Byens Øvrighed jo ikke have nægtet at 
tage Affære. Øvrigheden var iovrigt heller ikke bange for at tage sig 
selv til Rette og vælge den korte Proces i Stedet for den lange. 1532 
klagede Per Olufsen over, al Borgmestre og Raad i Nakskov havde 
frataget ham hans Jord og Brevet paa den. Kongen befalede, at de 
skulde give ham det tilbage, og tiltale ham efter Loven, om de havde 
noget Krav paa ham*.
Til Modvirkning af denne Vilkaarlighed, der i de urolige Tider ofte 

var traadt i Rettens Sted, indskærpede Christian III strengt Borg
mestre og Raads Pligt til at ove Ret og Skel. I den Edsformular for 
Borgmestre og Raadmænd, Kongen 1536 udgav, hed det, at Borg
mestre og Raad skulde ikke i nogen Sag lade sig paavirke af »Vold, 
Magt, Frændskab, Venskab, Gunst eller Gave, Had, Avind eller Nidt, 
men alcncstc »have Gud og Retfærdighed for Gje og domme retfær- 
digen efter Lov og Ret og hjælpe hver til Rette, saavcl den fattige 
som den rige, den ædle (adelige) som den uædle, saavcl den udlæn- 
diske Mand som den indlændske«. De maatte hverken for eller efter 
Dommen modtage »Gift (Gave), Skænk, Guld, Solv, Penninge eller 
Penninges Værd«. Denne Ed skulde for Borgmestrenes Vedkom
mende aflanges for Kongen eller hans Repræsentant Lensmanden, 
medens Raadmændene ved deres Tiltræden skulde aflægge Eden for 
det samlede Raad.

Lensmanden og Raadet.
Nedadtil mod Borgerne stod Borgmestre og Raad som »den vclvise 

Øvrighed«, opadtil stod de oprindelig som Byens Repræsentanter di
rekte under Kongen. Men da Kronen blev ked af alle de Klager, som 
Raadels og Borgerskabets indbyrdes Tvistigheder efterhaanden gav 
Anledning til, blev Købstæderne ved en kgl. Forordning af 8. Juli
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1547 — der yderligere uddybedes 1561 — henlagt under Lenene. I 
den sidstnævnte Forordning hedder det: Da der indløber mange 
Klager fra Købstæderne om Uenighed blandt Borgerskabet, skal Lens- 
niændcnc »tage Kobslæderne i Forsvar«, paasc, al Borgmestre, Raad- 
mænd og Bvfogder varelager deres Finbeder paa rette Maade, og 
Borgerne ligeledes skikker sig lilborligl mod Borgmestre og Raad. 
Det befales derfor alle al være Lensmanden lydig og henvende sig 
med Klager til barn, der saa skal sorgc for, at hver faar sin Ret. 
Nakskov fik samtidig Besked om, al Lensmanden Erik Rud var dens 
Foresatte. Den 20. April 1563 blev det yderligere besluttet, al alle 
Breve fra Regeringen til Kobslæderne skulde gaa igennem Lens
manden. Det var jo et kendeligt Tilbageskridt i Selvstyret; thi en 
nidkær Lensmand, der boede i Nærheden, kunde jo anderledes 
stramme Tøjlerne end Kongen, der baade var hojt oppe og langt 
borte.
Nakskovpræsten Jost Povlscn fortæller i sin Dagbog, at Raadmand 

Jacob Bomincl, der var blcven Borgmester den 7. September 1573, 
»manile sværge for Albret Oxc i hans Dyrehave i Borgmester Hans 
Plougs og de Udhudsmænds« og andres Paahorelse. Albret Oxc til 
Niclstrup var Lensmand paa Aalholm, og derhen maatte allsaa den 
nye Borgmester og hans medrejsende Vidner drage. Jacob Bommel 
var forovrigl avanceret ualmindelig hurtigt; thi ifolgc samme Dag
bog var han blevet Raadmand den 9. December 1572, allsaa kun 
9 Maaneder for. Sammen med Jacob Bommel blev Peder Ruder og 
Jacob Blckinsfar ogsaa »udvalgte til Raadmænd«, og der maa da 
aabcnbarl have staact et Par Pladser tomme i nogen Tid. Her tales 
ikke om nogen Edsaflæggelse, fordi den ikke har udkrævet nogen 
Rejse til Lensmanden, men er aflagt for Raadet. Videre beretter 
Dagbogen, at den 25. Februar 1575 blev Raadmand Peder Henriksen 
begravet i Nakskov Kirke, men forsi den 21. November 1578 blev der 
igen »udvalgt Raadmænd«, denne Gang to, Peder Rasmussen og 
Hans Hansen, formentlig har ogsaa nu den ene Plads staact tom 
i de tre Aar, der var forløbet siden Peder Henriksens Dod; man 
har ventet, til der blev endnu en Plads ledig, og har valgt lo paa 
en Gang*.
Lensmandens Myndighed over Kobslæderne øgedes lidt efter lidt. 

Da Lensmanden Laurits Grubbe paa Aalholm 1616 fik Nakskov og 
andre lollandske Købstæder i »Forsvar«, hed det i Forleningsbrevet, 
at han, naar Lejlighed krævede det, skulde »indsætte Borgmestre,
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Toldere, Sicemestrc og Byfogder af de Borgere, som var bedsi bruge
lige dertil«. Han skulde i Forening med Tolderne og Siceinestrene 
påse, at Told, Sire*) og Vrag blev op|>ebaarc( lil bedste for Klonen, 
og at Byfogderne ikke aftingede nogen (Bode-)Sag uden bons Vilje 
og Vidende'*. Her tales ikke hverken om Bandmamd eller Kirkevær
ger; men i Ligtalen over Malz Bergen hedder det, at 1610 blev han 
af Lensmanden »saavclsom af vclvise Borgmestre og Haad herudi 
Byen beskikket og forordnet at være Kirkeværge«, og videre hedder 
det, at 1618 blev han »nf Borgmestre og Baad saml de 2-1 Mænd ud- 
kaarcl og tilmeldt (til Lensmanden) at være Randmand«". 1650 hed
der del derimod i Bysbogen, at Lensmanden har »forordnel« Peder 
Mortensen og Laurs Rasmussen al vane Raadmænd, og at de for 
Lensmanden har aflagt deres Ed1*. Her er det allsaa Lensmanden, 
der ikke blot sanktionerer Borgmestres og Bands Indstilling lil Raad- 
mandspladsen, men selv bestemmer, hvem del skal være, og mod
tager de nye Rnndniænds Ed, hvilket for tilkom Borgmestre og Raad. 
Om Skaltclaksererne hedder det i en Skattesag fra 1653, al Klagen 
over Skattctakscrcrne afvises, eftersom de var tilmeldte og navngivne 
af Lensmanden'*. Selv Raadcts Dommergerning gjorde Lensmanden 
Indgreb i. Han var ikke alene inervaTende ved Domsafsigelse i 
Konsumtionssagcr, hvor det jo var Kronens Interesser, det gjaldt". 
Men i Træller, hvor cl af Raadets Medlemmer var impliceret, næg
tede Raadet ligefrem at afsige Dom, fordi Lensmanden ikke var nær
værende. og Sagen udsattes, til han kunde komme'5. Nnar de her 
nævnte Eksempler alle vedrorer Tiden efter 1650, har det sin natur
lige Forklaring deri, at der ikke eksisterer nogen Raadslucprolokol 
af ældre Data, saa jeg er afskaaret fra at citere tidligere forekomne 
Tilfælde. Trods Lensmandens ogede Tilsyn og Ret til Indgreb, var 
den Magt, Borgmestre og Raad havde i alle Byens og Borgernes An
liggender, meget stor, og de maalte alle være Engle, oin de ikke nu 
og da forvekslede Borgernes Interesser med deres egne. Og de var 
ikke Englc, i al Fald ikke alle; de var det ikke i Datidens Opfattelse 
af det tilladelige og langt mindre i Nutidens. I Nakskov var Over
grebene dog næppe hverken saa talrige eller saa grove som i de fleste 
andre Byer, hvor Institutionen »de 24 Mamd« ikke havde samme 
kontrollerende og raadgivendc Karakter som i Nakskov. Da Chri
stian IV foranlediget af det »menige Borgerskabs« mange Klager lod 
Forholdene i en Række Byer undersøge, var Nakskov ikke blandt
*) Afgift ved Varers Indforsel i Byen: Akcisc.

93



disse. Undersøgelsen nffodtc Kobslndsforordningen nf 1610. der ind
ledes med en hvas I)om over del Slyre, der udovedes nf Borgmestre 
og Rund. Del hedder heroin, ni Grunden lil, al Næring og Handel 
ikke hnr bedre Fremgang i mange Kobshædcr, mna soges deri, al 
Ovrigshcdsbcslillingen udi hver Kohslnd betjenes af nogle ganske 
enkelte Personer, der efter eget Tykke regerer og undertrykker Al
muen, tilegner sig den ganske Næring og holder den gemene Mand 
derfra. For al saadnnt Misbrug kan standses, udgiver Kongen den 
ny Forordning. Den rortc ikke ved Randcis Sammensætning, men 
understregede stærkere, at Udnævnelsen af Borgmestre og Rand- 
ma'nd skulde foretages af Lcnsmnndcn pna Kongens Vegne, ligesom 
Lensmandens Tilsyn skærpedes og udvikledes til at omfatte hele 
Kommunestyret, ligesom hans Myndighed til at gribe ind ogedes. For 
at hæmme Misbrugene gik Forordningen en besynderlig Vej. Den 
bestemte, at Rangforordningen indenfor Raadet, der betegnedes ved 
forstc (eller .ældste) Borgmester og anden Borgmester, forslc, anden, 
tredie o. s. v. Raadmand, endevendes. Hvert Aars Fastelavn skulde 
der foretages Skifte, saaledes al den ovcrslc Borgmester nu blev nc- 
dcrslc Raadmand, anden Borgmester blev forslc, ældste Randmand 
blev anden Borgmester, og saa fremdeles i stadigt Kredslob hvert 
Aar. Allsnn en hel Karruscllur Raadet rundt. Meningen var som 
sagt at forhindre Misbrug, men dertil udkrævedes en saa radikal 
Kur som at lade Randets Medlemmer forny udefra, og det veg man 
tilbage for. Den halve Forholdsregel, man nu greb lil, vakte kun 
Forvirring, og den fik ingen Betydning. I Nakskov har man hurtig 
opgivet den som upraktisk, hvilket ogsaa freingaar af »Pcrleslikkcr- 
hogen«. Del eneste Sled i denne pyntelige og sirlige Bog, hvor der 
re foretaget Udstregninger og Overkrndsninger, er netop i Tabellerne 
over Tiendeydclscrnc fra 1ste og 2den Borgmester, 1ste, 2den, 3dic, 
4de og 5lc Raadmænd.1*. Forvirringen i Bogen gælder Aarene 1620 
—23. Og Ombytningsmetoden er næp|>c provot længere. Det gamle 
System fortsættes i de folgende Aar uantastet af Forordningen og 
Lciismandslilsyncl.
Den menneskelige Svaghed medforer, at hvor et Misbrug stoppes, 

aabnes der Pinds for cl nyt. Saaledes ogsaa med Lensmandsmyndig
heden. I Aarenc efter 1619 klngcdcs der flere Steder over, at Lens
manden benyttede sin Myndighed lil at skaffe sine Ridefogder og 
andre Tjenere Stillinger som Raadmænd og Borgmestre. Det skete 
ogsaa i Nakskov. El af de smukke Epitafier i Kirken fortæller her-
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om; del er den for nævnte Lisbet Andersdatlcrs Gravminde over sine 
to Mænd, der begge havde været Ridefogder under Lensmanden paa 
Halsted Kloster, for de blev henholdsvis Rnadmand og Borgmester, 
men man man vel ogsan gnn ud fra, at de har lost Borgerskab, for 
de fik disse Stillinger betroet. Ogsan den fra Svenskekrigen kendte 
Borgmester Peder Mortensen havde været Ridefoged pna Holsted 
Kloster1', for han 1050 blev Rnadmand og 1653 Borgmester. Peder 
Hansen, der blev Rnadmand 105-1 og senere Borgmester, havde været 
Kammertjener hos Prins Christian paa Nykobing Slot1*, en Stilling, 
som vel ogsan har givet ham Lejlighed til at sikre sig Lensmandens 
Velvilje. Disse Tilfælde er sikkert ikke de eneste fra Nakskov, selv 
om jeg ikke har flere Beviser ved Haanden.

De 24 Mænd.

Medens Raadcts Selvstyre i stigende Grad blev kontrolleret og re
guleret fra oven gennem Lensmanden, blev der, ligeledes i stigende 
Grad, grebet kontrollerende og medbestemmende ind fra neden gen
nem Borgerskabs-Korporationen: de 21 Ma*nd, der i Nakskov op- 
nanede slorre Indflydelse end i de fleste andre Byer. Oprindelig 
var de 24 Mænd kun et Skaltcraad, der var medvirkende og kon
trollerende ved Skatteansættelsen og i dette Øjemed udpeget af Borg
mestre og Raad. 1585 hedder del udtrykkeligt om dem, at de »var 
af Borgmestre og Raad opkrævet, imens samme aarligc Skal blev 
skreven«1*. Her synes de altsaa ikke at have haft andet Hverv end 
Skatteudskrivning, og deres Funktionslid ikke at have rakt længere 
end dette Arbejde. Det er dog muligt, at Raadet allerede den Gang har 
indhentet Erklæring fra de 24 i Sporgsmaa), hvorom der var Uenig
hed i Borgerskabet, saa de 24 kunde danne en Stodpudc for Kri- 
liken. Hvad der saaledes oprindelig var Undtagelsestilfælde, udvik
lede sig eflcrhaandcn til at blive Reglen, saaledes at ingen vigtige 
Sager blev afgjort af Raadet, uden at de 24 var hort, og hvor det 
drejede sig om lælydelige Arbejder, blev det faktisk overladt dem 
at træffe Afgørelsen, idel Raadet som oftest liltraadlc deres Indstil
ling. Denne Udvikling medførte naturligvis, at de 24 blev en fast 
Institution. Den rekrutteredes saavel fra Købmændenes som fra 
Haandværkcmcs Kreds og da navnlig fra sidstnævnte; men der fore
ligger ingen Oplysninger om Valgmaaden; formentlig blev de valgt 
af Borgmestre og Raad, men sikkert efter Indstilling af de 24 selv, 
maaske saaledes, al Raadet kunde vælge mellem flere indstillede.
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Tilsigt fra llnvnrgndc Nr. 35 (Mægler llnsnm&scnl 1020.

Den ægti\ gamle, danske Kulisind mod Munkestcnskirkcn, rode Tegllage og 
lysende Ilmdingsværksmtire. Midt i Billedet en lypisk Nakskovganrd (I*. Mik- 
krisens. Torvel Nr. 15) sirækkende sig lang og smal som el Siræde fra lloved-

strnget til Havnen.

Sandsynligheden heraf bestyrkes, naar man ser, al de 24 blev lagcl 
ined paa Raad baade ved Valg af Borgmester, llaadmand og Pnusl. 
Som nævnt blev Mat/. Bergen i 1618 af »Borgmestre og Raad og de 
24 Mænd udkaaret til Raadmand«; 1630 blev han af Lensmanden 
med Borgmestre og de »24 Mænds Samtykke« forordnel at være Borg
mester30. Og 1618 indstillede de 24 Mænd til Borgmestre og Raad at 
vælge Anders Perlestikkcr lil Præst, og Raadel tiltraadte Indstillin
gen*1. Om de 24s Indflydelse paa Bystyret foreligger der i de beva
rede Protokoller adskillige Eksempler. 1650 vedtog Borgmestre og 
Raad og de 24 Mænd, al der skulde forfærdiges Strandhammer (Bol
værk) ved Stranden. Da Borgerne forlangte Rosnæs Mark indhegnet, 
erklærede Borgmestre og Raad, al hvis de 24 Mænd skriftlig vilde 
fremsætte Forslag herom, skulde det blive udfort. Da man 1650 gen
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oplog Byggearbejdet pao Kirken, skele det med Samtykke af de 24 
Mænd”. Ligesaa da man 1653 besluttede at gaa endnu videre med 
Kirkebyggeriet, da samtykkede de 24 Mænd ogsaa paa Betingelse af, 
al Borgerne ikke besværes med Udgifter eller Arbejde i den Anled
ning. 1652 optræder de 21 Mn-nd som offentlig Anklager, idet de 
indklager Peder Hansen paa Lundegaard for at have indgroftcl el 
Stykke af Nakskov So (Byfogedsoen) og sluael Hoct. Borgmestre og 
Raad dommer, at Soen tilhorer Byen, og Peder Hansen tilbyder da 
al svare en lille Afgift af det indgroflcde Stykke1*. Ja, de 24 optræder 
endog paa Byens Vegne sammen med Borgmestre og Raad som Un
derskrivere af Gældsbeviser. Det sker f. Kks. 1650, da Byen af nogle 
umyndige Borns Arv bar laant 250 Slelledalcr »udi forleden svenske 
Fejdes Tid*1', d. v. s. under Krigen 1643—45—18. Ogsaa ved Udste
delse af Forbud optræder de 24 Side om Side med Borgmestre og 
Raad, f. Kks. da der 1650 udstedes Forbud mod, at nogen Borger af 
sil Loft udskibede Korn, uden at del var maall af Byens edsvorne 
Maalcre**. Al del samme er Tilfældet, hver Gang der forfatles eller 
fornyes Vedtægter for By og Borger, er indlysende. Medens Borg
mestre og Raad vistnok havde faste Modedage, som oftest Onsdag, 
blev de 24 tilsagt ved Trommeslag, naar der var noget at forhandle. 
Gik del alt for tit paa, slappedes Interessen hos de slojeste; de und
lod at mode, og naar det var vigtige Beslutninger, det drejede sig 
om, var delle naturligvis hojst uheldigt. For at modarbejde denne 
Slendrian vedtog man højtidelig Bodebeslcmmclser, og det gjaldt 
baade de 24 Borgmestre og Raad. I)c gentagne Vedtagelser af disse 
Bodeslraffc viser, at det knch med al haandluevc dem. 1632 vedtog 
Borgmestre og Raad, at naar de hlcv tilsagt ved Byens 'Tjener, skulde 
alle mode; hvis nogen uden Sygdomsforfald udeblev, skulde han bodc 
’/, Rigsdaler til de Fattige**. 1657 vedtog man paany denne Bøde
straf; Borgmestre og Rand forpligtede sig til al mode hver Onsdag, 
den ordinære Modedag, og ellers naar Kongen eller Byens Tjeneste 
udkrævede del*1. Vedtagelsen er undertegnet af Borgmestrene Niels 
Nielsen og Peder Mortensen, men kun af tre Raadmænd: Hans Jør
gensen, Anders Hammer og Krik Nielsen. Man kan sikkert regne 
nicd, al der paa del Tidspunkt ikke har været flere end disse tre 
Raadmænd. For de 24s Vedkommende foreligger der en Bodeved- 
tægt fra 1615, hvori det blandt andel hedder, al »i denne besværlige 
Tid«, hvor de 24 saa ofte tilkaldes, er der tit en Part af dem, som 
ikke moder, og da dette er uheldigt, erklærer alle 24 underskrevne

102



Mænd, al de hcrcflcr vil mode, nanr dc ved Trommen lilsigcs; ude
bliver nogen uden lovlig Forfald, skal han bodc en Slctdalcr til dc 
fattige, og betaler ban ikke, kan han panlcs for Bclobct; 1618 ved
toges Bestemmelsen paany” . For Aarcnc 1656—58 foreligger en »Ab- 
senlus« over dc fra Moderne udeblevne. Listen omfatter kun dc 
Moder, hvori de 21 deltager, men Opgorelsen over dc forsommelige 
omfatter bnade Borgmestre, Raadmænd og dc 24. I 1657 var der 
f. Kks. Moder den 12. Januar, 7. Marts, 8. Juli, 11. Juli, 22. September, 
12. November, 21. og 28. December. Antallet af dem, der uden Und
skyldning er udeblevet, varierer fra 1 til 9. Nanr nogle Raadmænd 
er udeblevet, er det paa en enkelt Undtagelse nær altid med lovligt 
Forfald**.
Den større Indflydelse, de 24 cftcrhnnndcn fik, gav sig naturligvis 

nu og da Udslag i overdreven Selvfølelse, der blev Anledning til Riv
ninger og undertiden Processer som Folgc af en altfor voldsom Trang 
til at bevidne Modparten sin Foragt og Haan. En Gang blev Byen 
sat paa den anden Ende som Folgc af en saadan vidtdreven Ytrings
frihed. Det begyndte med, al Byfoged Peder Olufsen sendte Bud til 
en af de 21 M;cnd, Kobmand Willum Hansen, og forlangte, han 
skulde mode i Byfogdens Hus i Anledning af en eller anden mindre 
Forseelse. Willum Hansen afviste haanligl Budet haade en og to og 
tre Gange og pukkede herunder paa sin Stilling som en af dc 24. 
Byfogden anklagede saa Willum Hansen for Ulydighed i Henhold 
til Stadsretten og krævede ham fradømt sil Borgerskab og forvist fra 
Byen. I sit Indkog i Sagen fremkom Byfogden incd nogle haanlige 
Bemærkninger om dc 24, ligesom han i Marginen til Byens Vedtægter 
ligeledes skrev nedsættende og ringeagtende om dc 24 Mænd og deres 
Betydning. 15 af dc 24 blev herover saa fortornede, al dc anlagde Sag 
mod Byfogden, og saa var Spillet gancndc. Byen deltes i to Lejre; 
det røg med Injurier og hede Ønsker om, at den og den maalle ryge 
ned i del hedeste hede; det manglede end ikke paa Trusler om at 
lade Trommen rorc og jage visse Personer (Byfogden og hans Slæng) 
ud af Byen. Byfogdens Sag mod Willum Hansen afgjorde Raadcl 
derhen, at Willum Hansen ikke havde holdt sin Borgcrcd, som lian 
burde, men ut han dog efter Sagens Omstændigheder kunde slippe 
med en Irettesættelse. Denne Dom appellerede Willum Hansen til 
Landsretten, men om Udfaldet vides intet. Men Hovedsagen var nu 
blevet den Proces, som dc 15, der havde faacl Tilnavnet »dc Pro
tester«, havde anlagt imod Bvfogden. Det blev en lang Historie incd
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Vidneførsel i det uendelige om, livnd den og den havde sagt af ned- 
sættende og foragtende om Modparten. Byfogden lnanltc naturligvis 
vige sil Sæde, og en Sættedommer blev udnævnt; men han vilde ikke 
domme i Sagen uden Lensmandens Medvirken, og han var bortrejst. 
Desværre gaar det her som med saa mange andre Historier: del mest 
spændende Afsnit mangler, idet Tingbogen slutter 7. Juli 1656 og 
ikke begynder igen for November 1661, saa vi faar intet at vide om 
Dommen. Men 1662 gnnr Formanden for de 15 ind paa al betale By
fogden — der nu er blevet Handmnnd — 22 Rigsdaler til Sagens 
Bilæggelse’*.

Skattemyndighederne.
Det mest byrdefulde af alle kommunale Hverv var utvivlsomt 

Hammerens. Nakskov havde i lange Tider lo Kæmnere” , men der 
foreligger intet om Arbejdets Fordeling mellem dem. Senere nojes 
man med én Kæmner, skonl hans Hverv Tid efter anden blev mere 
vidtløftige. Han skulde for det forsle forvalle Hvens Pengemidler, 
modtage Skatterne af Rodemestrene, saavel den direkte Skat til Kon
gen som til Byen, skulde ikke alene forestaa alle Ind- og Udbetalin
ger og holde Regnskab med dem, men ogsaa slutte Akkord om de 
Arbejder, som udfortes for Byens Penge, sorge for, at all blev gjort 
forsvarligt og til rimelig Pris. Skulde f. Kks. Bolværkerne eller Bro
erne repareres, var det Kæmneren, der skulde forestaa Arbejdet og 
være ansvarlig for del". Dernæst skulde ban sorge for, at de af 
Borgmestre og Raad givne Paabud blev overholdt. Han skulde bl. a. 
overvaage, al Vægterne holdt Svinene af Gader, Volde og Kirkegaarde 
— hvilket som Regel oversteg baade hans og Vægternes Evner — 
sorge for, at de optagne Kreaturer blev anbragt i Foldene, og al disse 
var i forsvarlig Stand” . Kæmneren var vistnok oprindelig valgt for 
et Aar ad Gangen; men en treaarig Periode er dog ret almindelig. 
Nogen Kommunekasse fandtes ikke; Byens Penge og Kæmnerens pri
s-åle Penge gik i samme Pose, og forst ved den aarlige Regnskabs
opgørelse blev det opklaret, om Kæmneren skyldte Byen Penge eller 
omvendt. 1655 har man f. Eks. det Tilfælde, nt en Kæmner har 
Penge tilgode for 3 Aars Regnskab, og at lmn som Dækning Imr faaet 
overladt en ubebygget Plads i Byen. Samtidig soglc Borgmestre og 
Raad Dom over en anden Kæmner, der skyldte Byen for tre Aars 
Regnskaber” ). Det er derfor klart, at man til Kæmnere kun valgte 
velsituerede Mænd, som var i Stand til at klare for sig.
Til Hjælp ved Skatteudskrivning og Skatteinddrivning hnvdc Kæm-
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tieren i ældre Tider en stor Slab af Ombudsnuend, hvis Talrighed 
stod i omvendt Forhold lil Byens Lidenhed. Skatteydernes Faatallig- 
hed og Skattebeløbets ringe Slorrclse. Skattevæsnet var den Gang 
som nu ikke just elsket, og det Hverv gav hverken /Erc eller Magt 
til sin Mand. Det var aabenbart derfor, al Arbejdet blev fordelt paa 
flest mulig. Byen var delt i fire Fjerdinger. Sondergade Fjerding 
omfattede Sondergade. Skidenstræde (Fruegade), Kaltesundet, Hans 
Boesens Stræde (hvor Wibollls Gaard nu ligger) og ostre Side af Bad
sluesiræde. Vester Fjerding omfattede sondre Side af Torvet og 
sondre Side af Vejlegade med Badstuesirædes vestre Side, Bybro
stræde og Kongens Tofte. Norre Fjerding omfattede nordvestre Ende 
af Vejlegade, Kogade (Frcuchensgadc) og nordre Side af Kannike
stræde (Nordenkirke) og af Bredgade saml hele Klostcrgadc. Tilcgade 
Fjerding omfattede sondre Side af Bredgade, hele Tilcgade, nordre 
Side af Tonet og Vejlegade hen til Skolen, der laa ved Kirkegaar- 
dens nordvestre Hjornc i Kannikestræde. Hver Fjerding var delt 
forst i 2, senere i 5 Roder. 1585 bestod Skatteligningsvæsenel af føl
gende Stab: To Kæmnere, 4 >Skallchcrrcr». en i hver Fjerding, de 
24 Mænd med deres lo Hovcdmænd og i Toppen lo Borgmestre og 
fem Raadnuend. Til al opkræve den Skat, denne Forsamling havde 
lagt, havde man i hver Fjerding 8 lioilcincstre med Fjerdingsmanden 
i Spidsen, i hver Fjerding borte dog de 4 af Rodemestrene lil de 
24 Mænd“ ; del vil sige, at de ved Opkrævningen gik lo og to sam
men, en af de 24 og en af dc andre. Sammentalt bliver det alligevel 
57 Mand, der havde Del i Ansvaret og Arbejdet med Skattens Læg
ning og Opkrævning. Arbejdet gav som sagt hverken Guld eller 
Ære, og derfor gjorde man et Par glade Aftener paa Byens Regning, 
den ene, naar man var færdig med Skaltclægningcn, og denne blev 
kundgjort paa Randstuen; den anden, naar Kæmneren fremlagde 
Regnskabet for del svundne Aar. 1612 blev der »da Skatten var skre
vet« drukket 3 Tondcr Roslockcrol paa Raadhusel; dc kostede 6)4 
Daler og 1 Mark, 2 Pund Lys lil at lyse over Festen kostede 1 Mark. 
Tre Tonder 01 er en saa stor Portion, saa man maa formode, at de 
Borgere, der er kommet op for at hore Skatten — i Forvisning om, 
al der vankede en Taar — ikke er gaacl torslige derfra. Og der 
skulde meget til at slukke Torsten; 8 5 10 Potter 01 daglig var, hvad 
en brav Mand ansaa for en Nødvendighed, og paa en Festaften 
kunde en 5—6 Potter lcl glide ned. Senere i samme Aar hedder det: 
»Givet Skatteherrerne, der opkræver aarlig Skat, 4 Mark«, der nalur-
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ligvis er anvendt til ()1 til dom og Rodemestrene. HVtO den 16. Decem
ber blev der. da »Skat blev skrevet«, af llorgmestre og Raml og do 
21 Mand drukket 2 Tom ler llostockernl til 12* > Daler; man bramdie 
herunder 2* i Pund Lys til I Mark og I I Skilling, saa Oliet er vel 
ikke drukket paa en Aften, men har strakt over de Aftener, riet tog 
at skrive Skatten paa ('muldlag af de i Forvejen gjorte Kalkuler. 
Til andre Tider flottede man sig og drak Yin. I62N blev der II. 
Februar i llorgmestre  
og Ilands Niorvierelse' 
paa Itaadluisot drukket 
I Potter spansk Yin til 
7 Mark. og den 20. i 
samme Maaned drak 
llorgmestre og llaad og 
Skattehel l erne (i P o t
ter spansk \"in til 10 
Mark . Nu var en 10 
12 Daler til <)1 jo m an
ge Penge, og andre Ste- 
iler gik det maaske end 
nu kraftigere til; n eg e 
ringen satte i al Fald en 
Stopper for Drikkeriet 
ved i Iteoessen af 101.'! 
rent at forbyde, al Ilvens 
Penge anvend test i ITrak- 
tement og Di ik ved disse  
eller andre Lejligheder.

i C.lnislian lY 's For
ordning af 1010 om Koh- 
stadstyret bestem tes det. 
al Skatteligningen skulde foretages af I l'axeiborgere, der hvert 
Aar valgtes af Horgerne. Ilestemmelsen tog Sigte paa at afskaffe den 
l ’retf;erdighed. der blev hegaaet mange Steder, hvor llorgmestre og 
Raad alene dirigerede Skatteudskrivningen. Noget sandmil fandt jo 
ikke Sted i Nakskov, og Ilestemmelsen blev da heller ikke respek
teret her. hvilket jo  hl. a. fremgaar af ovenmevnle Olrcgniug fra 
Itk'IO. hvor de 21 M:end har vieret de afgorende ved Skulleliguingen. 
Klidnu 1011 noteres i Kammerregnskaberne, at Skattemyndighederne

Torvet Nr. lå. (¡avlen lit tiaarilrn. 
Ilimlin^wark (ra r. 17
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bestaar af to Kæmnere, 4 Skallchcrrer og de 24 Mænd med deres lo 
Hoved mænd. De 24 er fordelle med 8 i Sondergade Fjerding, 6 i 
Vester, 6 i Tilegadc og 2 i Norre Fjerding” . I de følgende Aar skete 
der en Forandring, idel Borgmestre og Rand valgte 4 Taxcrborgcrc 
og Borgerskabet ved de 24 Mænd andre 4. Disse 8 Taxcrborgcrc 
lignede saa Skatten, to i hver Fjerding; men de 4 Skatteherrer op
træder endnu 1657 sammen med de 8 Taxcrborgcrc” .
Selvfølgelig affødte Skatteligningen mange Protester, og naar Borg

mestre og Raad og de ovrige Skattemyndigheder nægtede at tage 
Hensyn dertil, var der ingen anden Vej end at stævne Taxermæn- 
dene og ved Dom under Lensmandens Medvirken sogc at faa 
Skatteansættelsen ændret. Den senere Randmand og Borgmester Peder 
Hansen optræder jævnlig som Klager; han afvises flere Gange. Sidste 
Gang, han klager, er han Raadmand, og nu faar han Held med sig, 
idet Lensmanden resolverer, at han ikke maa taxeres hojerc dette 
Aar end Aaret før**. Del kunde jo ogsaa ske, at cn og anden Rode
mester ikke gjorde Rede for Skatten, enten han nu havde sloscl med 
Opkrævningen eller forbrugt Pengene, saa maatlc Kæmneren ind
stævne ham for Raadsluercllen, hvor han saa enten hetaltc eller blev 
domt til Udpantning og Bøde” .

Andre kommunale Ombud.
Fjerdingsmændene. der oprindelig havde været medvirkende ved 

Skatteopkrævningen, fik senere kun det Hverv at være Mellemled 
mellem Kæmnerne eller Raadet og Borgerne i Fjerdingen. De skulde 
tilsige Borgerne til Deltagelse i Byens Arbejde incd Broer, Veje og 
lignende og fordele Arbejdsdagene — enten del nu var med Hest 
og Vogn eller alene med Karle — mellem dem efter enhvers Lejlighed 
og Formue. Skele der nogen Forsømmelse heri, skulde Kæmneren 
pante Fjerdingsmændene, og disse var saa henvist til al lade de 
forsømmelige pante” . Paa den Maadc søgte man at gardere sig imod, 
al Fjerdingsmanden saa igennem Fingre med Borgernes Efter
ladenhed i Udførelsen af Arbejdspligten.
Hvert Aar blev der udnævnt 8 »Ildskuere*. hvis Hverv del var al 

føre Tilsyn med alle Ildsteder for al forebygge Tilstedeværelsen af 
alvorlige Mangler, der kunde afstedkomme den frygteligste af alle 
Ulykker: Ildebrand. Sprøjter kendtes ikke, Assurance ikke heller, saa 
en Brand kunde paa faa Timer forvandle cn velsitueret Mand til 
Betler. Derfor maalle alt sættes ind paa at forebygge Ulykken, og
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her var I tilskuerne et saarc vigtigt Led. De Mangler, de forefandt, 
blev læst paa Tinget, saa ingen, der forsomte al rette Manglerne, 
bagefter kunde finde nogen Undskyldning. Arbejdet med dette Syn 
var ikke ringe, og 1610 hedder det da ogsaa, at Ildskucme »efter 
gammel Skik« har faael en Tonde Rostockerøl til 6 Daler41. En 
Tonde var 114 Potter (Liter); det giver 18 Potter til hver af de 8 Ild- 
skuere, saa det tor jo nok antydes, at de baade bar faact en glad 
Aften og en god Rus at bære hjem.
Endvidere var der •Vragerne*, 4 Mand, der aarlig blev udmcldt af 

Borgmestre og Raad, og som havde del Hverv at se, om Fisk og Sild, 
der falbødcs ved Havnen, var, som den burde være, smage paa 01 
og Vin, om Kvaliteten svarede til Prisen, taksere Oksekod, besigtige 
Brodel med videre. 1644 hedder det, al »Raadmand Povl Matzen 
folgcr med de 4 Mænd al sætte Kob paa Fisk og Sild«4'. Salget af Fisk 
foregik efter ganske særlige Former; men herom senere.
Et ondet offentligt Ombud, der var af stor Betydning og tilsvarende 

Anseelse, var Kirkeværgerne, der bestyrede Kirkens Midler. Der var 
altid to, de udnævntes af Lensmanden, og han skulde ogsaa have 
Indseende med, at de forvaltede de betroede Midler paa rette Maade. 
Arbejdet var delt imellem dem, men paa en hojst pudsig Maade. 
Den ene skulde modtage Indkomsterne af Kirkens Ejendomme og 
holde den sondre Halvdel af Kirken samt Præstegaarden vedlige. 
Den anden skulde modtage Indkomsterne af Stolestader og Begravel
ser og holde den nordre Halvdel af Kirken samt Kapellangaardcn 
vedlige44. Ordningen indebar jo den Fordel, at de ikke kunde komme 
op al skændes om Vedligeholdelsesarbejderne og deres Bekostning, 
og del man vel ogsaa have været Meningen med denne Deling af 
Kirken paa langs.

Byfoged og Byskriver.
Byfogden blev vistnok i ældre Tid valgt af Borgerne, men efter 

Reformationen blev han altid valgt af Lensmanden som Kongens 
Repræsentant. Byfogden skulde varetage Kongens specielle Interesser, 
sørge for, at Kronen fik, hvad den tilkom i Told, Akcisc, Sagefald, 
Vrag og andre uvisse Indtægter. Selve Byskatten havde han derimod 
intet at gore ined; den blev af Kæmneren sendt direkte til Kongens 
Kasse. Byfogden var Dommer i Bytinget, men de Sager, der her sor
terede under ham, var som tidligere nævnt af mere underordnet Be
tydning. Byfogden udovede gennem Fogedsvenden og Slultcren Poli-

109



licls Gerning overfor Forbrydere, Løsgængere og Skogcr, ligesom 
Bødlen naturligvis sorterede under ham. Derimod havde Bvfogden 
intet at gore med Overholdelsen af Byens Vedtiegter vedrorende 
Handel, Vandel og Orden, der varetoges af Vægterne, der sorterede 
under Kæmneren. Undertiden deltog Bvfogden i visse af Raadcls 
Forhandlinger, f. Eks. naar del gjaldt Præstens Helligheder*1 eller 
andre Sager, der senere skulde linglæses; men nogen som helst Hel 
til at deltage i Forhandlingerne havde han ikke. Han var valgt blandt 
Byens næringsdrivende og havde naturligvis ingen som helst juridisk 
Uddannelse. Socialt set sorterede han under Borgmestre og Ilaad, 
men her spillede Mandens økonomiske Kaar naturligvis ind, og det 
skete, at en Byfoged avancerede baade til Randmand og Borgmester. 
Det var f. Eks. Tilfældet med Hans Boesen, der 1617 blev Byfoged i 
Nakskov og senere Raadmnnd og Borgmester. Ligeledes med Niels 
Thomesen Nielsen, der 1637 var Byfoged, 1616 Raadinand og 1650 
Borgmester“ . Ligesom Borgmestre og Raad havde Byfogden ingen 
fast Lon; han var ligesom de forskannet for kongelige Skatter, 
havde nogen Embedsjord og havde Del i Sagcfaldet. Det blev jo ikke 
til stort, og Bvfogden var derfor som oftest ogsan Tolder og Sicc- 
mester, og oppebar soin snadan Toldindtægterne af udenlandske 
Varer og Tolden eller Sissen af visse Varer, der indførtes i Byen ude 
fra Landet. For alle disse Indkvglcr skulde han naturligvis gore 
Rede og Regnskab, men her kneb del svært. Han var ofte langt bag 
ud, og det er en næsten englelig Taalmodighed, Kronen lier udviser. 
1581 fralraadte Peder Jude Bestillingen som Byfoged og Tolder i 
Nakskov. Han skyldte da paa sine Regnskaber 140 Daler. Han rykkes 
flere Gange for Belobet, men 6 Aar efter har han endnu intet betalt. 
1591 betaler han endelig Halvdelen, medens den sidste Part forst 
bliver betalt i 1593, 9 Aar efter, at han er fratraadt*1. Der er mange 
tilsvarende Eksempler. Byfoged og Tolder Peder Hansen Slebou 
efterlod sig saaledes i 1592 i Folge sine Regnskaber en Gæld til 
Kronen paa 294 'A Rigsdaler, en meget stor Sum i de Tider. Hans 
Broder Anders Hansen havde lovet al betale Gælden, men da dette 
ikke skete til den fastsatte Tid, fik Lensmanden Peder Grubbe paa 
Gammclgaard 1596, altsaa 4 Aar efter, Brev om at sælge del Peder 
Hansens Bo tilhørende Kobsladgods i Nakskov for at skaffe Kronen 
Dækning for sit Tilgodehavende** og iovrigt henholde sig til Broderen. 
Senere kom man ind paa at bortforpagte Tolden. 1640 fik f. Eks. den 
for nævnte Niels Thomesen Nielsen Toldforpaglningcn i Nakskov
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for 900 Daler narlig**. Kiler linns l)od i 1052 anføres en fast ansat 
Tolder med en Lon af 120 Rigsdaler nnrlig*0.
I Modsa'tning til Raadstucrctlcn, der holdtes pan Rnndhusct, skulde 

Bytinget i ældre Tid holdes i fri Luft. Recessen nf 1537 siger ud
trykkeligt, nt Bytinget ikke man holdes pan Rnndhuscl inden luklc 
Doro, og al Byfogden er forpligtet til at holde offentligt Ting. Del var 
Borgernes Ret at overvære Tinget, og det kunde kun i ringe Ud
strækning ske i de smnn Lokaler, der stod til Rnndighcd. Bestem
melsen blev overholdt i Nakskov i al l'ald  hele det 16. Aarhundredc: 
thi Præsten Jost Povlscn noterer i sin Daghog 1578, al der »blev lagt 
et nyt Byting«**. Formentlig en indhegnet, brolagt Plads ined op- 
liojet Sæde til Fogden og de som Retsvidner fungerende 8 »Slokkc- 
m»nd>, der havde Navn af, at Tingets Vidner fra gammel Tid afgav 
deres Udsagn «inden fire Stokke«, d. v. s. en af fire Stolper afmærket 
Plads. Stokkcmændene var en fast Instiulion: de blev hvert Aar ud
peget af Rnadcl, men kunde ogsna i Forfaldslilfældc udlages ved 
Tingmodet; om der da var nogen egnede. Var det ikke Tilfældet, 
blev der ingen Byting den I)ng. Det hedder snaledes i Tingbogen for 
1651, al der kun var 6 Stokkemænd. Ryfogden spurgte nogle Gange, 
om der til Stede var flere Mænd nt »skrive til Stokke«; men da der 
ingen blev befundet egnet, erklærede Ryfogden, at der ingen Ret 
kunde boldes. Del samme gentog sig I I Dage efter” . Stokkcmændene 
var ulonnede; men det var gammel Sæd og Skik. at de Stokkemænd, 
der »sad« den Dng, et Skodc blev la*sl, skulde af Rober eller Sælger 
have cn Tonde Rostockcrol og næsten altid »el godt Fad Saltmad«, 
til at skærpe Torsten**.
Hvert Aar valgtes der tre »lieseglingsmtvml*. en Slags Vitterlig

hedsvidner, der sammen med Byfogden skulde underskrive de Doku
menter, der paa Tinge blev forsynet med Byens Segl.
Endelig er at nævne »de S Mænd*, hvis Opgave det var al Inge 

Syn over en Ejendom eller Jord, eventuelt vurdere skel Skade og 
lignende. De blev udnævnt i hvert enkelt Tilfaddc og fik intet for 
deres Ulejlighed udover cn Slukning af den stadig tilstedeværende 
Torst. Reglen var cn Tondc tysk 01, og hvis Vedkommende, der 
skulde betale, var nedrig nok til nt ville snyde sig fra det, fik »de 
8 Mænd« ham domi ved Bytinget til nt gorc sin Skyldighed**.
Dy skriveren, hvis Hverv det var at fore Tingbogen og skrive Ret

tens Dokumenter, blev ligesom Ryfogden valgt blandt Byens nærings
drivende og var ligeledes uden fast Lon. Alligevel var Stillingen
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bnnclc cftcrlrnglcl og anscl, fordi Sportlerne ved Udskrifter af 
Tingets Donnne, Vidneudsagn og andre Dokumenter kunde lobc op 
til Sununer, der nok var Umagen værd. Det skete da ogsaa jævnlig, 
at Byskriveren avancerede ind i Raadcl som Raadmand, og saa var 
der jo altid Chance for ogsaa at blive Borgmester.
Der var endnu forskellige andre Ombudsmænd udover de mange, 

her er nævnt — f. Eks. Falligforslandcrc, de fattige Skoleboms For
standere, Formyndere. Prteslemcdhjælperc in. il. — nogle af dem 
gor Læseren Bekendtskab med i de folgende Kapitler.

Raadhuset.
N'aar Byens forsle Raadhusc er bygget, foreligger der ingen Op

lysninger om. De ældste bevarede Meddelelser er fra 1590. Det da- 
vjerende Rnndhus trængte til en Afloscr, og det samme gjaldt en af 
Portene. Borgmestre og Raad indgik da til Formyndcrregcringcn med 
Ansøgning om Hjælp og fik den i Form af Frihed for alle kongelige 
Skatter i to Aar” . Det Raadhus, der opfortes for den saaledes cflcr- 
givne Byskal, stod i omtrent lo Hundrede Aar. Det laa i Tilegade paa 
Hjornet af Torvet med Gavlen, der var forsynet med et Spir, mod 
Torvet. Her hang Raadhusklokkcn, hvormed Borgerne kaldtes sam
men, nnar vigtige Ting var paa Færde. Det eneste Maal, jeg har paa 
Tnarnet, er gennem en Regning fra 1612 paa 6 Favne Reb til Raad- 
husklokken” . I Bygningen var paa 1ste Sal Raadhussalcn i næsten 
hele Bygningens Længde, den var ikke alene Raadssal, men ogsaa 
Byens Festsal, hvor Borgerne samledes, naar Raadet ved Regnskabs
aflæggelse og lignende Lejligheder slog Tappen af Tonden, og hvor 
fornemme Folk mod Betaling kunde holde Fest ved Bryllup og 
andre højtidelige Lejligheder. I Stueetagen var foruden et Par Rum 
til Randets Brug el Par »Boder« (Butikker), der udlejedes. I Kælderen 
var foruden et Par Fangehuller Raadsluckældcren med Drikkevarer, 
der oprindelig havde været Raadcls Indtægt, men som i Begyndelsen 
af det 17. Aarhundrede blev udlejet til Fordel for Byens Kasse*'. 
Endvidere var der el Rum, hvori Byens justerede Maal og Vægt op
bevaredes, bl. a. »Kobberskæppen«, hvormed der i Stridslilfælde 
foretoges den uomstødelige, rigtige Manling af Malt etc.” .
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Byena Seøl.
Nakskovs ældste kciullo Segl er fra liiSI. Kiler den Tid har der 

været flere, saaledes el fra 160S og el andel fra 1610. Ingen af
dem har haft lang ITmklionstid, delle 
er derimod Tilladdet med cl Segl fra 
1635; thi del bruges endnu. l)c  forskel
lige Segl viser alle el frodigt Tra* og 
ved dels kod en meget omslridl Ting, 
der haade er udgivet for en Gaascfod, 
hvad det slel ikke ligner, for en Orneklo, 
der man siges al va*re saare mangelfuld, 
og for en Tr.erod. Den sidste Forklaring, 
der er den mindst fantastiske, men mest 
Irovierdige. skyldes Trap1*, der mener, al 
Tneel og Koden skal symbolisere Byens 
Opslaaen ved Rydningen af Skoven. Ved 
de forskellige Fornyelser af Seglet er der 
saa »pyntet« paa Koden, saa den til sidst 
er blevet en ubestemmelig Ting lige langt 
fra haade Kod og Klo. Paa nogle af Seg
lene er Koden eller Kloen anbragt paa 
venstre Side af Tneel, paa andre slaar 
den ved hojre Side. Ilos Rosen er Ynnbnel 
fejlagtigt tegnet som to voksende Træer 
og uden Klo eller Kod; det samme er Til
fældet i Pontoppidans Danske Atlas, hvor 
man formentlig uden videre Undcrsogclsc 
har benyttet Tegningen i Resens Værk. 
Seglet fra 1635, der er af Solv, findes 
endnu paa Politimesterens Kontor, hvor 
det fremdeles bruges. Paa den lirede Ring, 
der omfatter Skaftet, beses Navnene: Mats 
Bergen. N iels Niclson. 1635. Træskaftet er 
fornyet, men anbragt meget plumpt, idet 
en Jcrnnagle er hamret tværs gennem den 
brede Sølvring. De to Mænd, hvis Navne 

findes paa Ringen, var 1635 Borgmestre i Nakskov. Den ene af dem, 
»Niels Niclson«, er identisk med den fra Belejringen 1659 hnjt priste

Byrandets Srgl.
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Borgmester Niels Nielsen: ni linns Nnvn er slnvct unojngligt skyldes 
sikkert en I'ej I frn vedkommende Guldsmeds Side- 
Seglet irn 15fil viser Kloen eller Boden pnn venstre Side ni Trawl» 

medens Seglet irn 1635 lutr den pnn liojre Side. I lande Monumentet i 
Anlægget ved Jernbanen og det nye llnvnepakhus lwrer el Vnnlien, 
der luir Kloen eller Hoden pnn venstre Side ni Trawl. Det Vanben, 
llyrnadet bruger pnn alle sine Tryksager, er en meget dnnrlig Gen
givelse ni Seglet. Grenene er snn nogne som et llis, og Kloen eller 
Hoden er blevet til et llonsclien.

Volden, nuværende Narre Itoulevurd, e. 1880. 
Odlin fnl.

I tindens venstre Side lun til 1018 llnvncsporcl.
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Htvnrgade. Til venstre landmandsbankens tidligere Kontor: i Midten Fru 
lluus's •Slrandgaarden«; under Vandlaarnet Theisens (ianrd pan Hjornet af

Badsluestræde. *

Byens Næring.

KØBSTADBORGERNE var Jordbrugere san godt som Bøn
derne, og del var udelukkende Handelen, der skulde hæve 
Købstaden op over Landsbyen — og gjorde det. Det var 

Handelen, der gav Byen Rigdom og Magt; men det kunde kun 
naas og bevares ved Byens Privilegium til Eneret paa Handelen. 
Fremmede Købmænd maalte under Straf af deres Varers For
tabelse kun drive Handel en gros i Byen; hele Detailhandelen var 
forbeholdt Byens egne Købmænd. Bønderne skulde handle i Køb
staden, og al Handel paa Landet var forbudt — paa Papiret. Thi 
dette Forbud blev jævnligt overlrnadl. Det var Bondemes gamle 
Ret til at sejle til Tyskland méd deres Korn og kobc Tømmer, 
Jem, Tjære og andre Grovvarer hjem til eget Forbrug, der gav 
dem Lejlighed til at drive ulovlig Handel, og del var derfor og- 
saa denne Rettighed, Nakskov og de andre Købstæder hernede saa 
skævt til og stadig klagede over. 1445 frembar de deres gamle 
Klager over dette Forhold for Christoffer af Bayern, og Kongen 
udstedte da et aabent Brev, hvori Forbudet mod den ulovlige Handel 
strengelig gentoges, og del helt blev forudt Bønder og Almue at
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sejle 111 udenlandske Havne og sælge deres Produkter eller kobe 
Varer lil eget Forbrug1; al deres Handel skulde med andre Ord hen
vises til Købstaden. Forbudet blev ideligt overtraadt, og under de 
følgende Konger blev del ofte gentaget og ændret, og Ændringerne 
var kun sjældent i Købstadens Favør.
Christian I udstedte 1455 el Brev med Forbud imod, al lyske og 

andre udenlandske Købmænd under Iloslfiske-Markcilerne paa Albue 
til Skade for Nakskov solgte Varer en detail med »Vægt, Alen og 
Skæppe«. De mnallc kun sælge Salt i Tondcmaal, Klæde i hele og 
halve Stykker og alle andre Varer ligeledes en gros. Kun Nakskov- 
Kobmænd maatlc drive Handel cn detail med »Vægt, Alen og 
Skæppe«’. Dette Kongebrev var af ikke ringe Betydning; thi fra den 
tidlige Middelalder var Albues flade Sandtunge under Silde- og 
Torskefiskeriet om Høsten en stærkt besøgt Handelsplads, medens 
den paa de øvrige Aarslidcr laa ode og forladt. Men under Host- 
fiskeriet var ikke alene Vcstlollands egen Befolkning paa Færde her, 
nej, der kom Baadc langvejs fra og deltog i Fangsten. Paa Albuens 
Sand rejste Baadelavcne deres primitive Hytter af Grene og Tang, 
der gav dcin Læ under Hvilen og Søvnen. Købmændene havde deres 
faste Træbodcr, der stod fra det ene Aar til det andet. Herfra drev 
de deres Handel, dels med Salg af de medbragte Varer, dels ved 
Opkob af Fisken, der blev renset og saltet, saa snart den kom i 
Land. Kronen havde ogsaa sil faste, sandsynligvis stenmurede Hus, 
hvor dens Foged eller Tolder — som Regel var begge Embeder for
enet i én Person — opkrævede Told af de hidførte Varer og den 
udskibede Fisk. Til aandelig Nødtørft var der ved Handelspladsen 
opfort et Kapel af Munkesten, hvoraf man i 1920 fandt Fundamentet 
samt Murbrokker i Mængde. I Nærheden af det fordums Kapel fandt 
man ved samme Lejlighed, blandt svage Spor af en Kiste, Skelettet 
af cn Mand, der har fundet sin Død paa Handelspladsen maaske for 
cl halvt Tusind Aar siden. Som Følge af Markedets Betydning kom 
Kongen undertiden til Albue. 1420 var saaledes baade Erik af Pom
mern og Dronning Philippa paa Albue, hvor der undertegnedes 
Dokumenter om Rigels Førelse, hvis Kongen døde barnløs, og om 
Dronningens Enkegods. Brevet er underskrevet af 13 af Rigets for
nemste Mænd, der allsaa ogsaa har været til Stede paa Albue*. 1426 
holdt Erik af Pommern Rcttcrting i Albue Havn, og i dette Ting sad 
ligeledes cn Række af Adelens bedste Mænd*. Endnu under Chri
stian III var Albue Fiskemarked af saa stor Betydning, at det blev
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gjort til ct særligt læn*. Det frciuganr heraf, al Christian I's Privi
legium om Nakskovs Eneret til Detailhandel paa Albue Fiskemarked 
rar meget værdifuldt for Nakskovhorgerne.
Christian II skærpede 1516 Forbudet mod de lolland-falstcrskc 

Bo tiders Handel paa Tysklnnd, men Frederik I ændrede det 1526 til, 
at de kun manttc sælge egne Varer i Tyskland og kobc Grovvarer 
hjem til eget Forbrug, medens Adelen skulde have Lov til at kobc 
alle Slags Varer til eget Forbrug. Dermed var der aabnel Adelen 
rig Lejlighed til at drive ulovlig Handel med deres Uondcr, ct For
hold, der ned gennem Tiderne blev værre og værre.
Kiler at den blodige og odelæggende Grevefejde var kæmpet til 

Ende, og Christian III sad sikkert paa Tronen, gik alle hans Be
stræbelser ud paa at læge Borgerkrigens dybe Snar, saa Landet alter 
kunde komme til Kræfter. Hans Interesse for Købstæderne var stor, 
og det rar ikke Mundsvejr, da han 1536 kundgjordc, at hans Ønsker 
gik ud paa, at »Kobslædcr og menige Borgere blev holdne udi Flor, 
ved Magt, Næring. Bjergning og Kohmnndsskab og derudi forfordres 
og haandhæves«. Ikke mindst Nakskov kom til at nyde godt af denne 
Kongens gode Vilje. Han kom ofte hertil — Kongerne tilbragte jo 
den Gang deres meste Tid med Hejser rundt i Higet for at pleje Lov 
og Ret og selv se og hore, hvorledes Sagerne stod — og han kom 
aldrig tomhændet. Mnaske stod hans venlige Sindelag mod denne By 
i nogen Forbindelse med Nakskovs neutrale Stilling under Greve- 
fejden, da mange Byer viste oprorske Tendenser. Medens Maribobor
gerne forgreb sig overfor Klostret, og Sakskohinghorgerne i væbnet Flok 
drog til Niclstrup for at gore op med Herremanden, Johan Oxe (der 
forovrigt fik Banesaar ved Sprængning af den Kanon, han affyrede 
mod Angriberne), holdt Nakskovhorgerne sig i Ho og blandede sig 
ikke i de Bondeuroligheder, der herskede rundt om dem i Herrederne.
1539 gav Christian III Nakskov Het til at holde to Markeder narlig, 

hvoraf del ene hidtil havde været i Maribo«. 1515 var Haadel og By
fogden i Nakskov blcven uenige om Sngcfnldct (Indtægten af Bodc- 
dommenc), som Byfogden holdt paa var Kongens, medens Raadet 
vilde have det halve. By fogden Jens Hasmussen og ct nf Rnadcls 
Medlemmer, Niels Brun, rejste saa til Kongen i Kolding og fore
lagde ham Sagen, og Kongen gav Byen Het, idet han fastslog, at den 
ene Halvdel af Sagcfaldcl skulde tilfalde Kronen og oppebæres af 
Byfogden, den anden Halvdel skulde komme Byen til bedste og 
oppebæres af Kæmneren, der skulde gore Borgerne Regnskab dcr-
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for’, og denne Hellighed beholdt Byen i hele del lier omhandlede 
Tidsrum. 1550 holdt Christian III Rcttcrling i Nakskov. Til Stede af 
Higsranderne var da bl. a. Johan l'riis, Otto Krumpen, Borge Trollc, 
Erik Krabbe, Kyler Honnov, Claus Urne, Peder Oxc. Christoffer Huit- 
fcld og Peder Bille*. Der blev afsagt flere Domme i Sager Lolland 
vedrorende; men det vigtigste var, at Kongen alter denne Gang viste 
sig gavmild mod Byen. Han skærpede Forbudet mod den ulovlige 
Handel og gav Nakskovborgerne Ret til at konfiskere de ulovligt for
handlede Varer — hvor de end traf dem i Havn eller andre Steder — 
og selv beholde den ene Halvdel og give Kongen den anden. Dernæst 
gav han Borgerne et andet og mere vigtigt Privilegium. I Brevet 
herom hedder det, al Nakskovs Borgere havde berettet, at de kun 
havde ringe Handel udenlands, og derfor nodes til at handle rundt 
om i Landets Købstæder, hvor de besværedes meget med ny Told og 
anden Tynge. Kongen gav dem derfor Ret til al »bruge deres Handel 
og Kobmandsskab herudi Riget saa fri som vore Undcrsaatlcr i vor 
Kobstnnd Ribe« og de maa ikke besværes med yderligere Told eller 
Udgift*. Ribe havde faael sit Privilegium af Christian 1 1180 og 
havde af den Grund va'rct misundt og hadet af de andre jydske 
Kobslæder, der langt ind i det følgende Anrhundrede forfulgte Ribe 
med Processer, hvorunder Konkurrenterne stadig, men forgæves, 
sogtc at fravriste Byen dens specielle Privilegium’*. Siden den Tid 
havde flere andre Byer faaet samme Privilegium; men del var lige
fuldt en betydelig Vinding for Nakskov. 1567 udstedes der Forbud 
mod at udskibe Oksne over andre lolland-falstcrskc Havne end Rodby 
og Nakskov” , hvilket jo gav oget Omsætning i Byen. 1578 blev For
budet mod den ulovlige Handel pan Tyskland igen indskærpet, og 
Bøndernes Rcl til at sejle dertil med Korn indskrænket til Tiden 
mellem Mortensdag (11. November) og Kyndelmisse (2. Februar) 
samt mellem den 1. Maj og 15. August; i de andre Perioder var det 
forbudt. Del hjalp dog stadig ikke; thi der var mange Smaahavne og 
Smuthuller rundt paa Oen, hvor en lille Skude kunde lægge til og 
drive den ulovlige Handel, uden at man i Købstaden anede det mind
ste derom; den stedlige Befolkning, der saa eller mente at se sin 
Fordel ved den ulovlige Handel, skulde nok tic. 1585 greb Frederik II 
da til den skrappe Forholdsregel rent at forbyde al Handel i disse 
Smanhnvnc. I Norre- og Sonderherred skulde det herefter kun være 
tilladt al handle i Biands, Egholm og Taars” , senere kom dertil 
Albue, som ved en Forglemmelse var udeladt. Kun i disse Havne
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maalle der indskibes eller udskibes Varer, del være sig Korn eller 
andel; blev Forbudet overtraadt, vilde baade Skib og Ladning røre 
al konfiskere med Halvdelen lil Kronen og Halvdelen li) den, der 
angav og paagreb Skibet. 1046 indskrænkedes Antallet af lovlige 
Havne i Norre- og Sonderherred lil Taars og Albue. Foruden at 
bremse den ulovlige Handel havde Forbudet mod alle Smaahavnene 
naturligvis ogsaa den Virkning, at de Bondcr, der nu fik meget læn
gere til Udskibningshavnen end til Nakskov, lettere fandt Vej derind 
med Kom og Kvæg.
Den ulovlige Handel var naturligvis ikke udryddet med disse 

Forbud, og navnlig Adelens Overgreb var vanskelige at bremse. Bon- 
demc og de fremmede Skippere fik man dog jævnlig Ram paa, om 
det end ikke altid gik saa slemt, som Forordningen truede med. 
1550 gjorde Borgmestre og Raad f. Eks. Arrest i cl hollandsk Skib 
i Nakskov Ham, fordi Skipperen og lians Folk ogsaa havde solgt 
Salt til Bønderne. Skipperen rejste til Nyborg og klagede sin Nod til 
Kongen under Pnabcraabelsc af, at hverken han eller hans Folk 
havde vidst, at saadan Handel var ulovlig. Kongen gav saa Befaling 
til, at Skib og Gods skulde frigives for denne Gang’*. Del var jo ikke 
let for Raadet at sidde i Nakskov og holde Øje med de ulovlige 
Havne, og derfor antog det en Mand lil at varetage denne Opgave. 
1651 sluttede Raadet saaledes Kontrakt med Rasmus Pedersen Black 
om at paase, at ingen ulovlige Havne brugtes til Ind- og Udskibning 
i Halsled Kloster Len, d. v. s. Norre- og Sondcrhcrredcr. Han skulde 
have K af Bøderne og 24 Sletlcdalcr om Anret, men han skulde selv 
fore de eventuelle Processer“ . Formentlig var det et Resultat af hans 
Virksomhed, naar Raadet Aaret efter kunde fradømme Skipper Chri
sten Jensen af Aabenraa hans Gods og Baad, fordi han havde handlet 
i Korsnakke Ham (Nord for Frederiksdal). Del hjalp ikke, at han 
undskyldte sig med, at han ikke vidste, at det var ulovlig Handel; 
men betegnende nok var to Adclsljenerc, nemlig Ridefogderne paa 
Halsted Kloster og Gammclgaard, straks parat til al tage den domte 
Skippers Parti“, hvilket dog ikke ses al have fruglct. 1056 klager 
»Købmændene og Kræmmerne« over, at Jørgen Hey fra Kiel har 
ligget i Havnen og udhokret Varer fra sin Skude, d. v. s. solgt til 
Folk i Smaaparticr. Kiclercn fik en Bøde; men Kræmmerne fik ogsaa 
andet ud af Klagen, idet Borgmestre og Raad tog Sporgsmaalel om 
deres Priser op til Drøftelse, og de var nok temmelig skrappe. Kræm
merne maaltc saa love at holde gode Varer til samme Priser som
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de sjællandske Kræmmere'*. Skibsfolks Smugleri for egen Hegning 
var heller ikke den Gang noget nyt; men del gik linardt ud over 
dem, hvis det blev opdaget. I 1622 var der udstedt midlertidigt For
bud mod Indforsel nf fremmed 01. Det var slemt for de torstige 
Lækkermunde; thi del tvske Øl stod langt over del danske bande i 
Smag og Styrke. Besætningen pna en Smakke, der gik fra tysk Havn 
til Nakskov, var derfor faldet for Fristelsen til at tjene en god Skil
ling ved Indsmugling af lysk 01. Da de kom til Nakskov, solgte de 
underhaanden væk af det, og Bvfogden saa vist igennem Fingre 
dermed. Men Sagen blev indberette! udenom ham, og der gik saa 
Bud til Lensmanden om al ordne Sagen ved Boder med Byfogden 
og de Folk, der hnvde-kobt Øllet. Fjeren af Skibet havde intet vidst 
om Sagen og skulde gan fri, men de Mænd, der var om Bord og 
havde Ansvaret for Smugleriet, skulde sendes »velforvarrel«, d. v. s. 
i Lænker, til Bremerholm11, hvor der har ventet dem adskillige Aars 
Slavearbejde, om Dagen med Lænker om Fodderne og om Natten 
lænket til Sovebriksen.
Til Udvidelse af den oversøiske Handel oprettede Christian IV for

skellige Handelskompagnier, f. Kks. Silkekompagniet og »Spanske 
Handelskompagni«, der begge havde Afdelinger i Nakskov. Det var 
stedlige Kobmænd, der skulde forhandle Varerne for Kronens Reg
ning. men naturligvis med en vis Avance til sig selv. Det spanske 
Handelskompagni blev oprettet 1022. Kompagniets Handlende manllc 
af Vine kun fore spanske og franske og af Salt — der den Gang, paa 
Grund af den megen Saltmad, var en stor Artikel — kun spansk. 
Lensmændene Jacob Ulfcldl, Holger Roscnkrnnds og Laurids Grubbe 
skulde rejse rundt paa Øerne og forklare Sngen for Oplagspladsernes 
Kobmænd'*. Del gik ikke godt med disse Kompagnifilialcr i Provin
sen. Silkckompagnict i Nakskov blev ophævet 1626. Afviklingen 
kom Regeringen let over, idel man simpelthen paalagde de af Byens 
Kobmænd, der handlede med Klædestoffer, at overtage Lageret til 
den gældende Pris'*. Vinkompagnict gik vist samme Vej, hvorimod 
Sallliandclcn vedblev al være monopoliseret langt ned i Tiden.
Hvorledes det er gaaet med de to Markeder, Christian III 1539 gav 

Nakskov Ret til at holde, vides ikke. 1616 hlcv Markederne i Halsted 
og Saltvig forbudt og henlagt til Nakskov i et samlet Marked den 
5. Oktober, og 1619 fik Nakskovborgerne Konfirmation paa at holde 
Sommertnarked Si. Ibsdag, som maatte vare i tre Dage. Markeds- 
tilladelsen af 1539 gjaldt ogsaa St. Ibsdag, og det er muligt, at det
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tre Dages Marked af 1649 er en Sammenlægning af alle tidligere 
givne Tilladelser til Afholdelse af Krammarked. Flytningen af Mar
kederne i Halstcd og Sallvig motiveredes i Kongebrevet med, at de 
to Landsbymnrkeder foraarsagede »stor Uskikkelighed og Guds For
tørnelse«, snn »den menige Mand derudi storre Skade end Fordel til- 
lojes«*®. Al Hnlstcdinarkcdct var en mægtig Folkefest, hvor det ikke 
alene gik lystigt, men vel undertiden ogsaa vildt til, er troligt nok. 
Anders Perlestikkcr nnforcr i al Fald som Grund til, at der en be
stemt Dag i 1620 ingen Altergang var, at »paa denne Tid var den 
slorstc Part af Folkel til Halstcd Marked«. Om Markedet fik storre 
Betydning for Nakskov er tnaaske tvivlsomt; thi der var jo den Hage 
ved Krammarkederne, at de ikke alene bragte købelystne Folk til Bys, 
men ogsaa Konkurrenter, idet fremmede Haandværkere og Købmænd 
kunde falbydc deres Varer paa Markedet, medens de jo ellers var 
udelukket fra at drive Handel i Byen.
Christian IIl's Omsorg for Købstæderne gjaldt ikke alene deres 

Handel; ogsaa Hanndværket skulde bringes »i Flor« i Byerne. I sine 
Love af 1536—:i7 befalede han, at alle Haandværkere paa Landet 
skulde flytte ind i Byerne. Kun visse grovere og i det daglige Liv 
uundværlige Haandværk maatte drives paa Landet; det gjaldt Grov
smede, Tommermænd, Murmestre, Skindere (Garvere) og dcin, der 
laver »Sko kun til sig selv«, samt Skrædcre, som kun syede Vadmel. 
Officielt blev disse Paabud vel overholdt, eftersom de forbudte 
Haandværk ikke blev drevet aabenlyst, men ligesom Handelen stadig 
»led Afbræk i sin Næring« ved den ulovlige Handel paa Landet, saa- 
ledcs gik det ogsaa med Haandværket. Rundt omkring sad der Folk, 
som under Paaskud af, at de kun arbejdede for sig selv, drev Haand
værk som Vævere, Skræderc, Skomagere o. s. v., og idelig lod der 
Klager fra Borgerne over dette ulovlige Væsen. Vel blev der gennem 
Lovbestemmelser fastsat Straffe med Boder og Konfiskation af Va
rerne for den, der blev grebet paa fersk Gerning i ulovligt Haand
værk, og nu og da lykkedes det ogsaa at faa Ram paa disse saakaldlc 
»Bonhascr«, men del kunde ofte være vanskeligt nok at fore Beviset, 
især da Bønderne stod paa »Bonhasernes« Side, og Adelen mere eller 
mindre aabenlyst holdt Haand over dem.
Byens Kobmænd og Haandværkere, der saaledes led under Mis

brugene paa Landet, stod nu ingenlunde som de ædle forurettede; 
deres Privilegier aabnede store Muligheder for Misbrug, og Mulig
hederne fik ikke Lov al ligge ubenyttede. Baade Kobmænd og
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Haandværkerc skruede ved indbyrdes Aftale indenfor de forskellige 
Fag Priserne ublu i Vejret eller lod det skorte paa Varernes Kvalitet 
— for ikke at sige begge Dele i Forening. Hele Systemet indbod jo 
til Sammenslutning indenfor Branchen og Udbytning af dem uden
for. Derfor maatlc der Kontrol til, stadig mere Kontrol — og dog

aldrig nok. Kontrollen 
skulde o ves af Borg
mestre og Baad gen
nem Udvalg, der skulde 
fastsa-lle Priser og skan
ne over Kvaliteten. Da 
nu Borgmestre og Rnad 
udelukkende bestod af 
Kohma-nd. tor man nok 
uden at gaa Sandheden 
for na-r antyde, at Stor
handelen ikke var den, 
der blev sta*rkesl kon
trolleret. Der var ansat 
edsvorne Maalcre, der 
ved Udskibning af Korn 
skulde maalc det med 
det justerede Tonde- 
inaal og svare til ærligt 
Maal, ligesaa ved Ind- 
maaling af Salt og Kul31, 
men ved Indmaaling af 

Pakhus fra <lcl 17de Audi. i Gnnrden Smider- Bandernes Korn paa
gade Nr. 29. Slrandslenslirola-giiing. Stokroser.* KobmaildsloftcrilC hav-

dc man ingen Brug for den edsvorne Manier. Nu maa del naturligvis 
ikke glemmes, at dette Kom som oftest var saa urent, at man kun ved 
et Skon kunde bestemme, hvor meget der blev tilbage i Kornbunken, 
naar all Snavs og Ukrudtsfro var fjernet; men at Skonnct aldrig blev 
i Bondens Favor, siger sig selv. I det foregaaende er mevnt et Kksem- 
pcl paa, al »Kobmænd og Kræmmere« fik en Advarsel om at fore 
bedre og billigere Varer. Der er ikke mange af den Slags Kksemplcr. 
Derimod er der — som jeg senere skal vise — nok af Paataler overfor 
Bagere, Slagtere, Bryggere og lignende.



Stimme Sled 1034. *



Laugene.
I den katolske Tid rar hvert Fag sluttet sammen i et »Gilde«, Køb

mændene havde deres, og hvert Haandværk af nogen Betydning 
havde ligeledes sit Gilde med tilhorende »Gildeshus«, hvor Medlem
merne samledes til Raadslagning om deres Interesser og til FesL 
Hvert »Gilde« havde sine Love eller Vedtægter, den saakaldtc»Skraa«, 
der indeholdt Bestemmelser til Højnelse af Fagets Anseelse og Ind
tægt, dels gennem Begrænsning af Tilgangen og den indbyrdes Kon
kurrence, dels ved at forhindre Øvrighedens Indgriben i Fagets indre 
Anliggender ved Hjælp af store Bodeslraffe. Efter Reformationen 
blev »Gilderne« afløst af Laugene, men disse satte kun Udbytningen 
yderligere i System. Tilsidst blev Misbrugene saa grove, al Christian 
IV 1613 rent ud forbod Laugene. Øvrigheden skulde fratage dem 
deres »Skraa«, og enhver Form for Sammenslutning skulde være 
forbudt Det gik heller ikke. Underhaandsaftaleme kom man ikke 
til Livs, og Øvrigheden savnede nu en Institution indenfor Faget, 
som man kunde holde sig til. 1621 blev Laugene derfor genindfort 
men under Øvrighedens indgaaende Kontrol. Skraaen skulde for
taltes af Raad og Mestre i Forening og var ikke gyldig, for Raadet 
havde sanktioneret den. Bagerlaugets Skraaer fra 1573 og 1625 er begge 
bevaret”  og viser i nogen Maade Resultatet af Regeringens Indgreb 
1613—25. Det er iøvrigt værd at bemærke, at skont den førstnævnte 
Skraa er udstedt en Menneskealder efter Gildernes Ophævelse, taler 
den endnu i Gildesprog om Gildes-Broder og -Soster. Den gamle 
Skraa er under 4. December 1573 af Borgmestre, Raadmænd og By
foged kundgjort i et aabenl Brev, der gor vitterligt, at »ærlige Mænd, 
som bygge og bo herudi Nakskov og som bruger Bagcrembedet, den 
menige Mand til Hjælp og Nytte er begærendes en Skraa om hvor
dan Bagerembedet skal nyttes i Nakskov efter den Sæd og Skik som 
salig Kong Christian (III) haver givet«. Saa folgcr de enkelte Be
stemmelser. For al blive Medlem af Lauget skulde man være ægte
født og af godt Rygte. Lauget skulde samles tre Gange om Aaret 
(til Fest) nemlig 3. Paaske-, 3. Pinse- og 3. Juledag. Den, der op
toges som Mester i Lauget, skulde give et to Dages Gilde for alle dels 
Medlemmer, den saakaldte Meslerindgang, der skulde bestaa af to 
gode Skinker, desuden hver Dag tre ferske Reller, Smor og Ost. For 
al faa alt delle til at glide skulde der tillige præsteres 4 — fire — 
Tønder godt 01. Om Sommeren skulde der ved Gildet gives »Maj
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og Græs«, om Vinteren »Ild og Lys«. Det vilde ikke bekomme den 
nye Mester vel, om han provede paa at være fedtet; thi Skraaen be
stemte, at hvis Kosten ikke var tilfredsstillende, skulde han »bode 
efter Gildesbrodrcncs Tygge«. For al holde Prisen paa Kom og Mel 
nede bestemte man, at naar det falbodes, maatlc den enkelte Bager 
ikke selv kobc; Oldermanden skulde nied »Gildesbrodrenes Samtykke 
gore Kobet«, og derefter give hver af Laugets Mestre saa meget, som 
de onskede og kunde betale. Hvis nogen understod sig i at handle 
paa egen Haand, skulde han udstødes af Lauget, d. v. s. være for
hindret i at fortsætte Virksomheden. Hvis en »Søster« døde. og den 
paagældendc Gildesbrodcr giftede sig igen med en Kvinde udenfor 
Lauget, skulde han for hendes »Indgang« give det halve af en Mester- 
indgang. Til Haandhævelse af Orden ved Laugsmodcme bestemtes 
det, at Brødre, der ikke modte i Lauget inden Kl. 8 Fm., skulde bode 
en Skilling hver Gang. For Skældsord i Lauget skulde der bødes en 
Tondc Øl, og om Slagsmaal hed det, at den Broder, der slog en an
den. skulde udelukkes af Lauget, indtil han havde forliget sig med 
den paagældendc Brodér, betalt Bode til Kongen og Byen og givet 
en Tønde 01. Bclaltes Boderne ikke inden den fastsatte Frist, blev 
de forsi fordoblet, derefter tredoblct, betaltes de endda ikke, blev den 
formastelige udelukket af Lauget, men Brødrene maatte saa i Fælles
skab betale det oprindelige Bodebclob. Stridigheder indenfor Lauget 
afgjordes ved Oldermandens Kendelse, der ikke kunde appelleres; thi 
den Broder, der udenfor Lauget indgav Klage over Oldermandens 
Dom, ifaldt cn Bøde paa to Tonder 01; førte han alligevel Sagen 
for Retten og tabte den, skulde han bode »højeste Bode til alle Laugs- 
brodre«. Hvis nogen nægtede at være Oldermanden lydig, var Bøden 
ligeledes en Tønde 01. Oldermandsvalgel gjaldt et Aar ad Gangen; 
men nægtede nogen Broder al modtage Valget, skulde han bode en 
Tonde 01. og saa være fri for videre Tiltale det Aar. Klagede nogen 
Svend over, at han ikke kunde faa sin fortjente Lon, skulde Older
manden og Brodrene hjælpe ham til hans Ret. Hvis nogen Broder 
eller Søster blev forarmet, skulde hver Bager hver 14. Dag give dem 
el Maaltid Mad, hvilket omtrent kunde blive et Maallid hver Dag, saa 
det var efter de Tiders Begreber ingen ringe Hjælp. Naar en Svend 
eller Dreng dode, skulde baade Husbond og Madmoder følge ham 
til Graven. Var det en Svend, blev han ¡øvrigt fulgt af samtlige 
Laugets Svende. Dode en Mester, skulde hele Lauget følge. Enken 
efter en Gildesbroder maatte fortsætte Forretningen eller, som det
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hed. »bruge Bagerembedet saa længe hun levede ene og holdt sig 
ærlig« (ærbar). For at komme ind i Laugcl udkrævedes andet og 
mere end al give »Mesterindgang«. Naar Anmodningen fremkom, 
blev der valgt fire »Brodrc« til at »grandske hans Forhold«, og 
sagde de god for ham, slap han ind, sagde de Nej. var og blev han 
udenfor. Var det en Svend, der sogtc at blive Nfester, skulde han 
mode med gode Vidnesbyrd, »Villie og Venskab« fra den Mand, han 
sidst tjente. Var del en Mester fra cl andet Sted, der sogte Indgang, 
skulde ban forsi fremlægge sit »Skudsmaal« fra sin hidtidige By i 
Fonn af »Stadens Brev under Borgmester og Raads Segl som Vid
nesbyrd«, dernæst skulde han have to Brødre til at kautionere for, 
at han vilde holde Skraaen, og endelig skulde han give cn Tonde 01 
til Indgang og siden give »Mesterkost inden Aar og Dag derefter«.
Den nye Bager-Skraa af 1625, der er dateret den 9. September, 

peger lydeligt mod en anden Tid end den gamle. Al Tale om Gildes- 
brodre og -Sostre og andre Reminiscenser fra de katolske Gildelider 
er naturligvis borte. Men vigtigere er det, at Lauget nu i ganske anden 
Grad er undergivet Øvrighedens Tilsyn og Bestemmelser. Og medens 
der i den gamle Skraa kun taltes om Rettigheder, er der i den nye 
ogsaa en Del kedelige Bestemmelser om Pligter. Lauget kunde ikke 
mere frit vælge sin Oldermand; det skulde indstille to Mænd og 
sende dem op paa Raadhuset, hvor Borgmestre og Raad saa ud
pegede den ene af dem til Oldermand for et Aar. Dernæst skulde der 
vælges tre »Hossidderc« (Bisiddere), som hver Mandag skulde møde 
i Laugshuset for al hore, om der var nogen Tvist mellem Mestre, 
Svende og Drenge, og saa se at faa den bilagt. Hvis Oldermanden 
dode eller hindredes i at udfore sit Embede, skulde Borgmestre og 
Raad vælge en af Hossiddeme til Oldermand. Alle Bagere i Byen 
skulde være i Lauget. All Drikkeri ved Sammenkomsterne skulde 
rare forbudt, ligesaa »Meslerkost« og andre Ydelser af Mad og 
Drikke. I Stedet for »Mesterindgangen« skulde den nye Mester i 
Indgang give en ungarsk Gylden (ca. 12 Mark) til Lauget, en Daler 
(å 4 Mark) til Oldermanden, en Daler til Hossidderne, 3 Mark til 
Skriveren (i Reglen Byskriveren) og »efter gammel Skik en Daler til 
Raadet« samt endelig en Daler til Underhold og Jordefærd for Lau- 
gets fattige. Og »intet derudover til Gilde eller sligt«, hedder det 
slutteligt — som om en 7—8 Daler i den Tids Penge ikke var en 
saare klækkelig Afgift; men naar dette var lidet, hvad maa saa ikke 
den gamle »Mesterindgang« have kostet. Laugsmoder (Fester) maatte
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kun holdes (o Gange om Anret, »næste Søndag efter Jul og den 
forstc Sondng efter St. Hans«. Den yngste i Langel skulde gaa Older
manden tilhnandc med al tilsige Lnugshrodrene til Mode, til at 
folgc Lig og lignende. Den Lnugsbrodcr, der efter Tilsigelse ikke 
mødte for at folgc Lig. skulde betale en Mark i Bude, var del lians 
Tur at kere, blev Boden 3 Mark. Hverken disse eller andre Boder 
innaltc gaa til 01 eller Gilde. Kiv, Trætte. Ukvemsord og Banden var 
forbudt i Laugshuset. For Overtrædelse af dette Forbud l>ctaltes 
1ste Gang en Skilling, 2den Gang lo Skilling, 3dic Gang tre Skilling 
og for hver af de følgende Gange en Mark. Hvis nogen Svend klagede 
over Husbondens Mad og Øl, og det kunde bevises, at Mad og Øl var 
upaaklageligt, skulde vedkommende Svend bode en Daler, og kunde 
han ikke betale, skulde han pulles i Raadsluchullct, hvor han to 
Dage og Nætter kunde mæske sig med Vand og Brod og tænke paa, 
hvor godt han havde haft det. Opskruning nf Lønnen blev forhindret 
ved en Bestemmelse om, at hvis en Bager gav en Svend niere end 
9 Daler (og Kost) i aarlig Lon og en Dreng (Karl) mere end 4 Daler, 
skulde han betale en Kæmpebode paa 20 Rigsdaler. — Det var jo 
altsammcn saarc godt, men saa var der Pligterne. Til Hindring af 
Gentagelser af tidligere Tiders Forfalskninger hed det. at den Bager, 
som blandede Ærlcmcl i Hvede- og Bygmel, skulde have Bager- 
embedet forbrudt og betale 40 Mark til Kongen og Byen. Bageren 
mnatlc kun falbydc sit Brod paa Torvet og »fra eget Vindue«; Butik 
var der ikke, Kunden stod ude paa Gaden. Hvis der en Dag intet 
Brod var al faa, hverken paa Torvet eller i Vinduerne, skulde samt
lige Bagere betale Bode efter Raadets Afgørelse i hvert enkelt Til
fælde. Til Gengæld bestemtes det, al hvis en Bonde eller anden 
udenbys falbød Brod i Staden, skulde delte konfiskeres.
Saaledes saa Bagcrlaugels Skraa ud, og den gjaldt et langt Stykke 

ind i Enevælden. Da Raadel var med al affatte Laugsskraaeme for 
alle de forskellige Hnandværk, er del klart, al de almindelige Bestem
melser gik igen i dem alle. Var det for vanskeligt al komme ind i 
Laugel, saa synes det herefter at være gaact for let — i al Fald for 
dem, der kunde betale — og Regeringen gik derfor med til efter 
Ansøgning al begrænse Antallet af Mestre i hvert Fag. 1643 bestem
mes del, al der kun maatle være 10 Bagere, 10 Skrædcrc og 10 Sko
magere i Nakskov“ . De skulde alle være forpligtet til at levere gode 
Varer og godt Arbejde til rimelig Pris, hvis de ikke vilde risikere at 
miste Retten til al drive deres Haandværk.
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Kontrollen.
I Byens Vedtægter af 1050“  gives dci yderligere Regler for de 

Pligter, der panhvilcdc de privilegerede Hanndværkcrc, der skulde 
forsyne Byen med Fødemidler. Om Slagterne hedder det. at ingen 
af dem skal undcrslna sig i at tage mere for Pundet af Oksekod, end 
de -I dertil betroede Mænd har fastsat. Der skulde slagtcs hver Fre
dag. l)c 4 Mænd skulde da besigtige Oksekødet, fastsætte Prisen og 
ved Opslag pna Raadhusdorcn meddele den, samt hos hvem Kodet 
kunde faas. Bagerne skulde være forpligtet til altid al have Brød til 
Salg, nemlig Hvedebrod, Rugscmlcr, Sigtebrød og Grovbrod. Det 
skulde være vclbagl af rent og ublandet Korn og holde den lov
befalede Vægt. De 4 Mænd og Byfogdcn — eller den, han vilde betro 
dertil — skulde en Gang om Ugen besøge Bagerne og undersøge 
Brødet. Bryggerne fik i Vedtægten Tilhold om nt brygge godt 01, 
som Folk kan faa til Kobs efter Aarsliden. Alle Overtrædelser truedes 
med Boder, der pna Papiret saa drabelige ud, men vist sjælden blev 
bragt i Anvendelse i deres fulde Strenghed. Var Overtrædelsen ikke 
alt for grov, slap Synderen i Reglen med en Advarsel, men del kunde 
ogsaa ske, at mange forgæves Advarsler efterfulgtes af en Straf i 
Form af Privilegiets Indskrænkning. Efter al der f. Eks. adskillige 
Gange var klaget over, at der i hele Byen ikke var Grovbrød at faa 
til Kobs for Fattigfolk, gav Raadet 1651 Tilladelse til, at Grovbrod til 
Salg manite bages af andre end Bagerne, ja endog af fremmede, der 
kunde fore det til Byen og sælge det. Bagerne skulde dermed slippe 
for anden Straf denne Gang” . Den udvidede Tilladelse til Grovbrods
bagning havde ikke fritaget Bagerne for Pligten til al bolde Byen 
forsynet med godt Brod, og da den frie Bagning naturligvis fik en 
ret tilfældig Karakter, var Faren for Brodnod ikke udelukket. Den 
indlrandtc da ogsaa igen 1655, da samtlige Bagere i den Anledning 
blev opkaldt paa Raadhusct. Det blev saa bestemt, at der skulde være 
et Brodudsalg under Raadhusct, og Bagerne forpliglcdcs til skiftevis al 
overtage Udsalget og være ansvarlige for, at der altid var Brod” . 
Nnar Ansvaret saaledes blev samlet paa en Mand ad Gangen, kunde 
den ene ikke undskylde sig med, at ban troede, at den anden havde 
Brod. Del kunde dog ogsaa ske, at det af Raadet beskikkede Udvalg 
til al sætte Pris paa Brod gik Bagerne for nær. 1657 klagede de alle 
10 over, nt de ikke kunde bage Grovbrod til den fastsatte Pris, og 
Raadet gik da med til at ændre den” .
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Dc andre privilegerede Fag var naturligvis ikke bedre end bagerne. 
1656 er Skomagerne saaledes opkaldt paa Rnadhuset, fordi der klages 
over, at Priserne paa Stovler og Sko er alt for liojc” . 1057 er det galt 
med Slaglerne. De anklages for ikke at ville sælge Lammekød til 
den fastsatte Pris, ja, en af dem er endog saa fræk nt sende sin Pige 
hen i Byfogdens Hus og falbyde Kodet til en Pris, der lan over den 
fastsatte” . Det manglede naturligvis heller ikke paa Tilfælde, hvor

det var Hanndværkerne, der op- 
traadtc som dc klagende, naar den 
eller den gjorde »Indgreb i deres 
Næring« ved at lave det Arbejde 
eller sælge dc Varer, dc havde Ene
ret paa. I Ilaadhusprotokollcrnc og 
Tingbogerne findes talrige Sager 
desangaaende. Snart klages der 
over en fra Landet indflytlcl Sko
mager. snart er riet en Kone, der 
syr Skræderne i Næringen, og snart 
er det Mollerne, der bager brod til 
Salg*0. Medens vi er ved Mollerne, 
er del værd at notere, al der i 1051 
var 13 Mollere tæt udenfor Byen, 
8 paa den ostlige Side og 5 paa den 
vestlige. Endelig var der en Hcslc- 

mollc inde i Byen*', mest beregnet paa en Belejring, hvor Byen var 
afskaaret fra at nytte Mollerne udenfor Portene.
Christian IV's Reces af 1013 skærpede paa flere Maader Tilsynet 

med og Kravene til Byernes næringsdrivende. Det smagte ikke hver
ken Købmænd eller Haandværkerc, og Nakskov slog sig saa sammen 
med nogle andre betydende Kobslæder og indsendte 1049 en Ansog- 
ning om Lempelser paa en lang Række Punkter. Svaret var for de 
fleste Punkters Vedkommende et blankt Afslag” . Recessen paalrød 
bl. a., at Købmændene skulde fore autoriserede Bogcr efter nærmere 
Forskrift. Ansøgningen gik ud paa at faa denne Bestemmelse for
mildet derhen, nt det var nok, naar Købmandens Bog var rigtigt num
mereret, saa skulde hans Forsikring paa Ære iovrigl staa til Troende. 
Svaret lod i al sin Barskhed paa, at del var ønskeligt, al alle, som 
udgav sig for Købmænd, havde lært, hvad del var al være Købmand 
og holde Bog: men desværre var Tallcl paa slige Kobmænd i Kob-
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slæderne kun ringe, saa allehnandc Trætter var forekommet, og da 
man ikke kunde drage nogen Grænse mellem daarlige og gode Kob- 
inænd, maatte alle være under samme Bestemmelse. Købmændene 
onskede Forbud imod, at en Haandværker, der ncdlagde sit Fag, gav 
sig til at drive Kobmandsskab; for at opnaa Haandværkernes Tilslut
ning til dette Punkt androg man tillige om, at Haandværk paa 
Landet helt maatte forbydes og Haandværkcrlaugcnc genindføres i 
deres gamle Skikkelse. Begge Dele blev kort og godt afslaact. Det 
samme gjaldt en Hække andre Punkter. Desuden ansøgte man om 
igen at faa de gamle Stadsrctlcr fra Kong Christoffers og Kong Hans' 
Tid sat i Kraft. Svaret herpaa lod, at en saadan almindelig Bestem
melse ikke kunde gives, da man ikke vidste, hvor meget af dem, der 
havde været gældende de forskellige Steder; men hvis de enkelte 
Byer kunde stille Forslag, der passede med Tidens Forhold, skulde 
de blive overvejede. Et saadant Forslag maa være indgivet og god
kendt for Nakskovs Vedkommende; thi i Byens Vedtægter 1650 hen
vises der flere Gange til Stadsretten.
Denne Byens Vedtægt indeholder naturligvis ogsan Bestemmelser 

vedrørende Handelen. Ingen i Byen maatte opkøbe Korn for frem
mede, det skulde altsammen gaa igennem Byens egne Købmænd. 
Boden for Overtrædelse af dette Forbud var den højst mulige, nemlig 
40 Mark til Kongen og 40 Mark til Byen. Kom maatte kun udmanles 
med de Tonder, der var ibrændt Mærke 1025 »efter kgl. Maj.s Tondc 
med de tre Lover«. Skæpper, Bismere, Vægte og Sknalpund skulde 
ligeledes være de rette, alt under Fortabelse af Synderens Boslod. 
Fremmede Handclsmænd, der kom til Byen, »med Fisk, Sild eller 
anden Købmandsvarer«, som de maatte sælge, skulde først klarere 
med Tolderen, dernæst gaa til Borgmesteren og meddele, hvad de 
havde til Snig, hvorefter det menige Borgerskab skulde have det at 
vide, saa det hele ikke solgtes til en eller to Borgere, som saa 
kunde sælge det med Opgæld. Her er naturligvis kun Tale om Føde
varer og andre dermed ligestillede Varer, som skulde holdes nede i 
rimelig Pris. El andel Sted i Vedtægten gives nærmere Regler for 
den aparte Handclsmaadc, der praktiseredes i slige Tilfælde. Naar 
det var kundgjort, at de paagældende Varer »Fisk, Sild og andel« 
var at faa ved Havnen, skulde Rodemestrene straks møde der og 
købe Varer til deres Rode. De Roder, hvis Rodemestre forsømte at 
møde, skulde ikke have Del i Kobet, men Varerne fordeles til de 
andre Roder, hvis Rodemestre og Folk var mødt frem og begærede
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Varer. Rodemestrene skulde saa hver blandt sin Rodes Folk indsamle 
Pengene og levere deni til den fremmede Sa'lgcr. Ryskriveren skulde 
skrive, hvor meget hver Rode fik, og derfor have Betaling af Sælge
ren, »som tilforn udi forrige Tider skel er«. Hensigten med denne 
omstændelige Fremgangsmaade man vel have været al holde Prisen 
nede paa et fast Niveau og dermed værne Borgerne mod, al frem
mede, der jo ikke var undergivet Byens Priskontrol-Udvalg, skruede 
Priserne op, cflerhaandcn som del sank i deres Beholdning.
Alle Varer, der ad Landevejen fortes til Byen, skulde bringes paa 

Tonet. Der maatlc ikke handles i Gaderne, ej heller maalle man gaa 
udenfor Portene og opkobc Varerne, forst naar de kom indenfor 
Halsjæmel — hvoraf der stod et ved hver af Indkørslerne til Tonet 
fra Sondergade og Vejlegade — maalle der handles. Straffen for 
dette »Forprang« var sat til den højeste Bøde; men den eksisterede 
kun paa Papiret, ellers vilde Forbudet ikke idelig være blevet over- 
traadl, som Tilfældet var bl. a. med Slagterne, der alter og atter til
tales for at have kobl Lam og Kod udenfor Portene. De slap som 
Regel med en Ydelse til de fattige. En Slagter, der havde nægtet at 
sælge Kod, gik fri mod at give 20 Pund Oksekød til de fattige. En 
Mand, der havde drevet ulovlig Handel, gav en Td. Sild til de fattige 
Skolebom o. s. v.“ . Ved at passe Bønderne op udenfor Portene og 
under ¿1 købe, hvad de havde, kunde man jo let opnaa billigere 
Kob, end naar han stod paa Torvet midt imellem købelystne Folk.
1615 fik Byen sin første Apoteker, idet Christian Suerus, der »for 

nogen Tid siden var kommet til Nakskov« og var den eneste, som 
solgte Medikamenter, fik Privilegium paa at være Apoteker. Han 
dodc allerede 1619, og Privilegiet gik da over til Jeremias Glcisbcrg**. 
Han laanlc 400 Rigsdaler til Overtagelse af Apoteket, som Suerus 
»med stor Bekostning havde oprettet« og anbragt Størstedelen af 
sin Formue i**. Jerimias Apoteker sad daarligt i det. I Januar 1657 
blev han kaldt op paa Raadhusel, fordi der var klaget over, at han 
manglede Medikamenter. Han svarede frejdigt, at hvis det ved en 
Visitation viste sig, at der manglede noget, var han villig til at 
afslaa Apoteket til den, der vilde have det. Til Forslaget om. at han 
og Raadel skulde vælge hver en Apoteker til at efterse Beholdnin
gerne, svarede han, at han ingen vilde vælge, men han ønskede, at 
Dr. Jens Nielsen, der havde Overopsynet med Apotekerne i Stiftet, 
skulde rare til Stede**. Stakkels Jerimias fik ogsaa andre Bekym
ringer at trækkes med, idel han nogle Uger senere blev sagt ud af
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den Ganrd paa Torvet, hvor han boede til Iæjc". Saa tabte han Model 
og afstod kort efter Apoteket til Hofapoteker Christopher Herfort i 
Nykøbing” .
— lovrigt var saa godt som alle den Tids Fag og Brancher repræ

senteret i Nakskov, der borte til Landets største og mest velhavende 
Byer. Den var — hvad jeg senere faar Lejlighed til nærmere at 
dokumentere — Nr. 7 af Landets Provinsbyer med Hensyn til Skatte
evnen, og del Billede, Arent Bcrntscn i 1636 tegner af den, er saalcdcs 
korrekt nok. Han skriver, at fra Langclandsbællct lober cl bredt 
grundet Vand en hel Mil ind til Byen, men der er et dybt, snævert 
og bugtet, med Vidier og Stager afmærket Scjllob, og der er en be
kvem Havn, hvor store Skibe selv i det storstc Uvejr kan ligge sik
kert med ringe Ankerhold eller blot cl Landtoug. Byens fornemme 
og fornuiendc Borgerskab vedligeholder derfor en stor Handel til 
Sos og fragter med deres egne Skibe en stor Mængde af Landets 
(Lollands) gode Varer, i Særdeleshed Hvede, Rug, Byg, Havre og 
Ærter til langt borlliggcnde Steder som Spanien, England, Holland, 
Tyskland og Norge, hvorved Byen og cn Mængde af Borgerne stadig 
tiltager i Formue og Bygning**.

Færdselsaareme.
Arcnl Bcrntscns Begejstring over Havn og Lob viser, hvor smaa 

Fordringerne den Gang var. Havnen var næppe mere end 2—3 Meter 
dyb, og Afmærkningen ud gennem det voldsomt bugtede Lob bestod 
kun af lange i Bunden nedslukne Stager med cn Vidickost i Toppen; 
de blæste tit om og manllc selvfølgelig fornyes hvert Foraar. Den 
ene Kæmner faar f. Eks. tidligt paa Aarct 1654 Ordre til at afmærke 
Havnen og Lobcl med Vidier, »saa det kan være de Sejlende uden 
Skade«” . Opmudring kendte man naturligvis ikke noget til; man 
mnaltc indskrænke sig til at vaagc over, al Havn og Lob ikke blev 
fyldt med Snavs fra Byen eller med udkastet Ballast. Gennem Byc- 
brostrædc gik cn Rendesten, der under stærke Regnskyl blev cn hel 
Muddcrflod. For al hindre alt dette Snavs i al løbe i Havnen havde 
man ud for Strædet lavet cn Kloakbrond i Form af cn mægtig Kasse, 
som skulde optage Mudderet. Denne »Skamkislc« optræder allerede 
tidligt i Kæmnerrcgnskabernc” . 1657 maa cn Skipper betale Bodc for 
at have udkastet sin Ballast et Sted, hvor det kunde glide ned i Sejl
løbet” . Bolværk var det kun smaat med, og Kajen bestod kun af cn 
mindre Skibsbro ud for Bycbroslrædc, som deraf havde sit Navn.
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Var Pladsen ved Byen oplaget af el Par Skibe, mnntlc senere an
komne venle, (il der blev Plads. l)c blev saa med 'love bålet gennem 
Havnen til Uroen. I Kænmerregnskaberne kan man derfor stodc paa 
Poster som: KoblTongc til at linie Skollerne ind med, betalt Drogerne 
for at hale Skotterne ind o. s. v.4*.
I al sin (.’fuldkommenhed var Fjord og Havn dog en god og sikker 

Vej til og fra Byen. Langt værre var det med Forbindelsen over
Land. Landevejene var 
ikke stort andet end 
afvekslende store Huller 
og Sten Milen lang; men 
del gik jo endda — om
end kun smant — hvor 
man kunde se Vejen; 
men del var ingenlunde 
altid Tilfældet. Skulde 
man, som alle, der Syd
fra vilde ind til Byen, 
over en eller flere Fjord
arme, gjaldt del oin at 
kende Vadestedet, der 
var lagt med storre og 
mindre Sten, og saa iov- 
rigl rette sig efter de 
Koste, der var sal til Vej
ledning ogsaa for denne 

»Sejlads«; thi kom man derudenfor, gjaldt det lit Livet for bande Hest 
og Mand. Vejen til Nakskov fra Kappel og Vestenskov gik over hele tre 
saadanne Vadesteder, forst fra Holleby til Stubbelandel, saa derfra til 
Mellemlandet og alter derfra igen til Færgelandet, der havde sit Navn 
af, at man, inden Langebro i 1646blev bygget, mantte færges over Havnen 
mod Betaling. Det var saa besværligt, at mange foretrak den dobbelt 
saa lange Vej over Arningc og Orc. Licnlund var den Gang en 0, der 
hed Svinholm (fordi Bønderne i Nakskov Landsogn havde deres Svin 
paa Olden her), mellem den og Mollemarkcn var et ret ufarligt 
Vadested; men den bredere Fjordarm, som gik Syd om Svinholm op 
mod Aunedc, kunde man ikke kore over. Her var derfor i ældre Tid 
bygget en primitiv Bro, der hed Svinholm Bro, og som blev holdt 
vedlige ved en Kornafgift paa Sonderherreds Herregaardc, der natur-

Bibroitnedc, tidl. »Byebrostræde*, set mod 
llnvncn. *
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ligvis lod Bønderne betale. Der var allsaa Vanskeligheder nok med at 
komme til Bys; men til Held for Nakskov var der ingen Konkurrent, 
som kunde tage Bondeme fra den. Svinholin Bro tilhortc Regeringen, 
der formentlig har ladet den bygge; i al Fald borlforpagtcdc Rege
ringen den soaledcs, at Forpagteren manllc beholde Bropengene mod 
at holde Broen vedlige. 1540 fik Borgmester Laurids Ulf i Nakskov 
for sin Livstid Brev paa Svinholin Bro; han skulde holde den i god 
og varig Bygning og Magt. 1547 fik Borgmestre og Ilaad i Nakskov

GeneraUlabskort 1854. lianen, nnbnel 1874, senere indlc|,'iict. Siregen over 
Slubbetandel, Mellemlandet o. s. v. angiver den vande Vej.

Svinholm Bro; de skulde oppebære, hvad Korn og anden Rettighed, 
der laa til den, mod at holde Broen vedlige med god Bygning og Ræk
værk til begge Sider, saa den rejsende Mand ikke led nogen Skade 
der; men endnu samme Aar gik Broen over til Byfoged Jens Ras
mussen, der havde røret hos Kongen og nnsogl om den. 1551 var 
Jens Rasmussen blevet Borgmester og fik nyt Brev paa Broen, stadig 
med den gamle Forpligtelse om god Bygning og Rækværk. 1560 fanr 
hans Enke Brev paa Broen, og 1569 faar Borgmestre og Raad Broen 
paa de sædvanlige Vilkaar, men med Tilføjelse af, al Brevet er for
brudt, hvis der vises Forsømmelighed ved Vedligeholdelsen. For
mentlig har Broen nu i lang Tid ligget til Borgmestre og Raad som 
en personlig Indtægt; thi der forlyder intet om den, for der 1656 
klages over dens Brøstfældighed med det Resultat, al Volchman von
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Sldckcn, tidligere Skriver paa Halstcd Kloster, faar Brev paa Broen“ . 
1046 fik Byen opfyldt et længe næret Ønske om al faa en Bro 
over til Færgclandcl. Borgmestre og Baad ansøgte Tronfølgeren Prins 
Christian, der var Guvernor over Lolland-Falstcr, om Hjælp til Byg
ning af en sandan Bro, og Prinsen svarede, at han af Kronens Skove 
vilde bevilge alt del Ege- og Bogetommer, der udkrævedes til Broens 
Bygning. Bekostningen ved Arbejdets Udførelse, som man havde 
kalkuleret til 1100 Bigsdalcr, skulde for de 1000 Bigsdalcrs Vedkom
mende udredes af Kronens Bondcr i Halstcd Klosler Len, medens 
Byen skulde skaffe de resterende 100 Rigsdaler og overlevere dem til 
Lensmanden Erik Rosenkrands, som skulde lade hele Arbejdet ud
fore. Dette blev overdraget den beromte Ingeniør Oluf Steenvinkel, 
som Svenskerne senere henrettede i Hclsingor og lagde paa Stejle 
og Hjul efter del mislykkede Eorsog paa ved List at tilbageerobre 
Kronborg. Broen kom til at koste 400 Rigsdaler udover den kalku
lerede Sum, og de blev efter Ordre af Frederik III udskrevet blandt 
Kronens Bondcr, Adelens Bondcr i de interesserede Sogne og Nakskovs 
Borgere efter samme Forhold som i den første Fordeling af Udgif
terne41. Broen, der blev lagt ud for Dronningens Stræde, var af Hen
syn til Fæstningen bygget med en Vindebro paa Midlen. Den var af 
en for Broer i de Tider ualmindelig Længde og fik da ogsaa Navnet 
Langebro. Selvfølgelig var den en stor Vinding for Sainfærdslcn 
mellem Byen og de sydlige Sogne.
— Brevforsendelser skete altid ved eget Bud. Forst 1624 gjorde 

Christian IV Forsog paa at skabe cl offentligt Postvæsen. Det gik kun 
smaat og skævt. 1626 fik Nakskov og de andre Købstæder paa Ruten 
til Kobenhavn Befaling om at yde deres Skyldighed og konlribuerc 
til Postbudenes Underhold. Skont Postbudene nu havde været omtrent 
to Aar i Tjenesten, havde de ingen Lon faael af Købstæderne, og 
disse fik nu streng Befaling til at sende den Sum, de var ansat til. 
Det var for Nakskov 50 Daler aarlig og for Maribo 10 Daler. Hvert 
af de to lollandske Postbude fik 70 Daler om Aarel i Lon. Desuden 
skulde Købstæderne skaffe dem Logement4*. Stor Forslaaclsc af Post
væsenets Betydning var der allsaa ikke, og storl bevendt var det da 
heller ikke. Endnu 1653 var man ikke kommet videre end til al sende 
et Bud en Gang om Ugen. Ruten gik fra Kobenhavn over Koge, 
Præsto, Vordingborg, Nykøbing, Aalholm, Rodby, Nakskov o. s. v. Et 
Brev fra Kobenhavn til Nakskov kostede 8 Skilling. Det var mere, 
end en Arbejder fik i Dagløn4’.
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Udsigt fra Silopakhusets Platform over Havnegades ostre De l.*

Byens Byrder.

DK Byrder, sont paahviledc Nakskov (og andre Byer), var af vidt 
forskellig Art, baade naar det gjaldt Ydelserne til Kongen og til 
Byens egne Formnal. De sidste var saarc beskedne. De Byrder, 

Kongen og Landet paalagde Byen, kunde derimod være folelige nok. De 
faste Skatter, den almindelige Byskat og Landgildet, androg hver især 
kun faa Hundrede Daler aarlig. Værre var det med de Kkslraskatlcr, der 
udskreves i Krigsojemed eller til militære Sikkerhedsforanstaltninger; 
de kunde i Perioder være baade store og talrige. Dernæst var der de 
indirekte Skatter i Form af Akeise (en Forbrugsafgift, der forst om
fattede enkelte Artikler som 01 og Vin, senere udvidedes til al om
fatte alle Forbrugsvarer, der indfortes i Byen) og Tolden paa Varer, 
der indfortes fra Udlandet eller udfortes herfra. Og endelig var der 
de personlige Byrder; for Landets Vedkommende i Form af de mili
tære Ydelser, for Byens Vedkommende i Form af Arbejde paa Veje, 
Broer og offentlige Bygninger — og saa Vagttjenesten. I ældre Tider 
blev Skatten ydet baade i Form af Penge og Fødevarer. De Oplys
ninger, der herom foreligger er for Tiden for 1550 kun fna og spredte
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og pan ingen Maade egnede til at danne Grundlag for nogen Sam
menligning mellem Nakskov og andre Dyer. For Tidsrummet fra 1550 
til 1658 er Oplysningerne derimod saa fyldige, at Sammenligningerne 
kan foretages og bruges som Grundlag for en Bedømmelse af Nak
skovs Betydning i Forhold til Landets andre Kobstæder. Resultatet 
af en saadan Undcrsogclsc bliver, at Nakskov i hele Perioden er Nr. 7 
i Rækken af Landets største og rigeste Købstæder. Aalborg, Aarhus 
og Odense har fast Plads som de tre største; men Indehaverne af de 
næste tre Pladser er skiftende, de hyppigst forekommende er Ribe, 
Koge, Randers, Helsingør, Næstved, Horsens og Kolding; men Nak
skov er aldrig længere nede end Nr. 7, derimod er den nu og da, især 
mod Periodens Slutning, ofte Nr. 6, idet Koge sakker agter ud. Inden
for Lolland-Falsler vejede Nakskov som Regel omtrent lige saa meget 
som alle de andre Købstæder tilsammen.

Penge- og Madskatter.
1564 blev der til Afmønstring af Krigsfolket (Lcjelroppcme) ud

skrevet en Ekstraskat. Koge, Aarhus og Odense skulde udrede hver 
6000 Daler, Aalborg og Ribe hver 5000, Nakskov 4000, Nykøbing, 
Stubbekøbing, Maribo og Rodby hver 1000, Nysted 600 og Sakskøbing 
300 Daler.
1565 og folgende Aar var Forholdet til de nævnte Byer det samme. 

Nakskov betalte nævnte Aar 1500, Nykøbing og Stubbekøbing hver 
500 og de andre lolland-falslcrskc Kobstæder hver 200 Daler.
1570 betalte Nakskov 2200, de andre Kobstæder hernede henholds

vis 800, 600, 400 og 200 Daler.
1576 og 1588 betalte Nakskov 800 og Nykøbing 200 Daler. Højere 

end Nakskov var Aalborg, Aarhus, Odense, Randers og Ribe.
I Aarenc 1596, 1602, 1611 og 1621 betalte Nakskov i alt 1600, Nykø

bing 525, Stubbekøbing 375 Daler; de andre lolland-falslcrske Kob
stæder kun ganske smaa Summer. Foran Nakskov laa de for nævnte 
5 Byer og Helsingør.
I Aarene 1622—38 betalte Nakskov ialt 8397 Daler, Nykøbing 3137, 

Maribo var nu kommet ind som en flot Nr. 3 med 2309 Daler, medens 
Stubbekøbing var paa Vej nedad mod de andre tre Smaabyer.
Sammenlægger man paa samme Maade Pengeskatterne for Aarene 

1639—50, bliver det for Nakskov 5850 Daler, medens Nykøbing kun 
møder med 2437.
Tager man endelig Aarene 1651—56 i Sammenlægning, moder Nak
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skov med 3000 og Nykøbing med 1250 Daler. Af løndels andre Kob- 
slædcr ligger kun Odense, Anllwrg, Ani lins, Helsingør og Ribe liojcre1.
Del kunde ske, al Kronen for al skaffe Metal til Kanonstobning 

panlngde Byerne en Kobberskal; det skele f. fiks. 1562, da Nakskov 
skulde præstere 12 Skippund, Nykobing I og Stubbekøbing 6 Skip
pund. 1G01 gav Nakskov 4, Nykobing og de andre hver 2 Skippund.
Hyppigt blev der ogsna udskrevet Skal i Form af Mad, f. Kks. 1562, 

da Nakskov skulde indsende I Læst Oksekød, 1 Læst Fnarckod, 100 
Sider Flæsk, 1 Td. Smor og 10 Læster Ol, Stubbekøbing ligcsna meget 
og de andre Byer lier nede linlvl sna meget. Der er adskillige Eksemp
ler paa sandan Madudskrivning*; men det var dog ikke altid i Form 
af Skat; ved flere Lejligheder blev det udtrykkelig tilføjet, at Varerne 
vilde blive belalt.
Ka'rt Barn bar mange Navne, og det havde Skatterne ogsaa; en af 

dem, endda en af de mest forhadte, lied >Dorgcrlcjc<. d. v. s. Ind
kvartering af Krigsfolk uden Vederlag. Byen fik tilsendt saa og saa 
mange Baadsmænd, Bosseskytter eller Landsknægte til Underhold, 
somme Tider en hel Vinter*. Forholdet mellem Byerne var her 
omtrent som for de andre Skatter, f. Kks. 1559 Nakskov 40 Mand, 
Nykobing og Stubbekøbing hver 20, Sakskøbing 10. Del var ubehage
lige og fordringsfulde logerende, som del tit kunde v.ærc svært nok 
at bolde Styr paa, saa det blev nødvendigt, at Regeringen gav be
stemte Regler for deres Forplejning. 1573 hedder det, al de kun skulde 
have Herberg og nodtorftigt Underhold. Værst var det nok med Tor
sten, og derfor tilføjes det: 6 Poller Ol daglig pr. Mand og ikke mere. 
1677 blev Rationen sat op til 7 Potter Dantzol om Dagen. Det lyder 
meget i Nulids Orc, men var ingenlunde nogen overdaadig Portion 
i de Tider.
Det var ikke saa underligt, at velsituerede Borgere foretrak at give 

de indkvarterede Krigsfolk Betaling i Stedet for Ophold og Kost; 
men ogsaa det kunde give Anledning til Misbrug. Fra 1577 og frem
efter udgik der derfor jævnlig Paabud om at holde Kontrol og 
Mandstugt blandt de Bosscskyllcr og Landsknægte, der laa i Borger- 
leje*. Borgerne inaatlc ikke give Baadsmænd eller Bosscskyllcr Bor- 
gcrlcjcpengc for mere end 8 Dage ad Gangen; thi ellers rendte de 
efter at have faacl Pengene ud paa Landet og lod Bønderne fode sig. 
Det skulde slaa Borgerne ganske frit, om de vilde give Penge eller 
Underhold. Hvis Bandsmændenc og Bosscskytlcrnc viste sig mod
villige eller uærlige overfor Borgmestre og Raad eller Borgerne,
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skulde de fængslcs og straffes; men Borgmestre og Rnad skulde paa 
den anden Side ogsan have Øje med. at Borgerne ikke overfaldt 
Krigsfolket. Sammen med denne Skrivelse fik Nakskov Besked om. 
at den skulde have 40 Mand i Indkvartering. Nykobing og Stubbe
købing skulde have hver 15, Maribo 10. Nysted 9 og Sakskøbing 8. 
1579 indskærpedes del igen, al Bosseskytler og Baadsmænd skulde 
opføre sig ordentligt, medens de laa i Borgcrlcjc. Var Forseelsen stor, 
skulde de henrettes, var den mindre, skulde de sættes i Gabestok og 
Halsjærn paa Torvet eller sendes i Lænker til København for i nogen 
Tid at »arbejde i Jærn« (Lænker) paa Bremerhohn. Og saa fulgte 
en Formaning til Borgmestre og Baad om at fordele Folkene ordent
ligt i Borgcrlcjc, saa det ikke kom til at gaa mest ud over de fattige. 
1587 fastsættes det Vederlag, man skulde give Borgcrlcjcfolkcnc for 
at være fri for dem, til Y, Daler om Ugen =  2 Mark. Vilde Manden 
ikke nojes med det, skulde han »forvises af Borgcrlcjcl« og skikkes 
til Kobenhavn, hvor han saa, tilføjes det truende, nok skulde faa 
»yderligere Besked«. Hele Aarhundredel ud sendtes der jævnlig 
Baadsmænd, Bosseskytter og Landsknægte i Borgerlcjc til Nakskov 
og de andre Byer; men saa gik Regeringen over til at kræve Borgcr- 
lejcpengc af Købstæderne og til al sende Folkene ud til Forplejning 
paa Landet — paa denne Maade kunde bande Folkene og Regeringen 
faa noget henholdsvis i Skrutten og Kassen. 1618 fik snalcdcs Køb
stæderne Ordre til at udrede Penge til Baadsmnndshold. 1619 og 20 
blev Borgmestre og Raad igen afkrævet Borgcrlejcpcngc; de skulde 
til de sædvanlige Terminer betales i gangbar Mont. Det samme gentog 
sig ofte senere*.
Borgcrlejcskaltcn var man naturligvis ikke glad for; men den var 

dog langt at foretrække for del tidligere Rykind af Krigsfolk, der 
altid var ubehagelige og ofte vilde og ustyrlige, og her var naturligvis 
de professionelle Landsknægte de rarste. Et Brev af 1627 er et snaro 
betegnende, om end ogsaa særlig grelt Eksempel i saa Henseende; 
del blev sendt til Lensmanden og Købstæderne, bl. n. pan Lolland- 
Falster, og gav forst — en vist ret ufornoden — Oplysning om, at 
de fremmede Ryttere, der var antaget til Landets Forsvar (i Jylland), 
holdt »ynkelig og ubarmhjertig Hus med Plyndring« og Vold, hvor de 
kom frem. De manllc derfor ikke komme i Land paa Lolland-Falster 
eller Sjælland, og hvis de alligevel kom i Land, skulde Lensmændene 
se al faa dem dræbt*.
Der var mange Former for de Byrder, Købstæderne skulde bære.
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Nur en af Kongens Sostre blev gift, udskrevcs der f. Eks. en 'Brude
skat'. Havde Frederik II eller senere hans Enke haft Besog af den tyske 
Familie med stort Folge, blev alle ved Nakskov liggende Skuder beor
dret til Gedser for at overføre de hoje Herskaber med Gods og Heste og 
Folk til Wamemunde*. Da Christian IV 1596 skulde krones, ventede 
man su  mange Gaster, at Hoffet ikke havde Sengeklæder eller Service 
nok. og s u  mutte Købstæderne udlaane del fornodne. Man mang
lede en Bagatel paa 2528 Tinfade og Tallerkener, deraf skulde Nak
skov præstere 120 af hver Slags, endvidere 12 Sengedyner, 6 Hoved
dyner, 6 Dundyner med Tæpper. 6 Dunpuder »udstafferel ved En
derne«, 12 Par Horgamslagener og 6 Sengesteder*. Det er vel i samme 
Anledning, at Lensmanden et Par l ’ger efter fik Ordre til at under- 
soge, hvilken Nakskovborger det var. som havde Flæsk at sælge, 
hvor meget han havde, og hvad det kostede*.

Personlig« Militærbyrder.

De personlige Militærbyrder, der paahvilede Borgerne, var ofte 
meget betydelige og omfattede dels Landets, dels Byens Forsvar. Til 
Landets Forsvar skulde der stilles Mandskab og indtil Slutningen af 
det 16. Aarbundrede endog Skibe med fuldt Krigsudslyr og Beman
ding. Byrderne til Byens Forsvar bestod dels i Arbejde med Fæst
ningsværkerne. dels og navnlig i, at Borgerne skulde holde sig med 
»Yaaben og Værge«, gore Vagttjeneste og forsvare Byen, naar den 
blev angrebet. Om Forholdene i Middelalderen savnes nærmere Op- 
lysninger: men fra Reformationen og nedefter findes et ikke ringe 
Kildestof. Christian III — val nok den indenfor Oldenborgstammen 
dygtigste og ædleste Regent — forte, efter at han var kommet pu  
Tronen, ingen Krige: men Forholdene ude omkring tvang ham ofte 
til at holde Landet i el vist Krigsberedskab. Desuden maatte han 
stadig have en Flude i Soen til Bekæmpelse af Soroveme, som her 
huserede i stort Tal, naturligvis særlig i Vesterhavet; men ogsaa i 
Østersøen kunde et Handelsskib nu og da mode sin Skæbne i Fonn 
af en grum Sorover. Handelen led selvfølgelig umaadeligl under dette 
Uvæsen. Det skulde og maatte udryddes. Men dertil udkrævedes 
Skibe, og de faa. Kongen havde, forslog ikke stort. Saa maatte Køb
stæderne træde hjælpende til. Eksempelvis kan nævnes et Brev af 
1555, hvori det hedder, at Undersaattcme stadig klagede over, al de 
sofarende Folk overfaldles af Sorovere, der fratog dem alt, hvad de 
havvie. Det var derfor nødvendigt at holde Farvandene rene, og i det
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Ojenied havde Kongen og Rigsrnadel besluttet, at der med Under- 
saattcmcs Hjælp skulde udredes nogle Orlogsskibe, dels for at slaa 
Skalke og Sorøvere, dels Tor at være paa Vagt mod eventuelle fjendt
lige Overfald. Købstæderne skulde derfor udrede gode Orlogsskibe 
med Bemanding, Skyts, Kugler, Krudt og andel Tilbehør. Naar 
Skibene ikke skulde bruges til Orlogs, kunde Købstæderne bruge 
dem i deres Kobmandsskab »Byen til Gavn og Forbedring«. At det 
med Søroverne var andel og mere end Udslag af en opskræmt Fan
tasi, viser den Kendsgerning, at der paa en Dag, den 28. August 1571, 
blev henrcltet 27 Sorovere i Helsingør. I 1555 skulde Nakskov, Maribo, 
Sakskøbing og Nysted i Fællesskab udrede cl Skib med 31 Mand og 
med Kanoner, Kugler, Krudt og andre fornødne Vaaben. Nykøbing 
og Stubbekøbing skulde udrede en Jagt med 20 Mand. Ialt skulde 
Købstæderne skabe en Flaadc paa 31 Skibe med en Besætning paa 
1442 Mand. Den 26. August samme Anr hjemsendtes Skibene, og sam
tidig klagede Regeringen over deres forskellige Mangler. For Nak
sko« og andre Byers Vedkommende var det Manglen paa Skyls, 
der fremhævedes, og Borgerne fik derfor Ordre til al lade støbe 
»nogle gode Kobberslykker« (Kanoner) og holde alt rede til næste 
Gang, Skibene skulde udkoinmandcrcs10. 1557 maallc alle Købstæ
derne paa Lolland-Falslcr i Forening udrede et Skib paa 00 Læster 
og med 60 Mands Betjening i Stedet for de lo andre. Skibet skulde 
være godt forsynet med Skyts, Kugler, Krudt, Proviant og andet Til
behør. Besætningen skulde bestna af vnabenfore Karle med »Harnisk 
og god Værge«. Udgifterne skulde deles i 60 Parter. Deraf skulde 
Nakskov tage de 20, Stubbekøbing 12, Maribo 10, Rodby 6, Nykø
bing 5, Nysted 4 og Sakskøbing 3 Parter". Udgifterne til disse 
Orlogsskibe var stør, og Skibets Bcfalingsmænd og Mandskab, der 
skulde udtages blandt Byens Folk, følte det ogsaa som en stor Byrde, 
at de maatte ligge i Tjeneste hele Sommertiden, hvor de ellers skulde 
fare for egen Regning. Og saa var der jo oven i Kobel Udsigten til at 
blive slaaet ihjel i Kampen med Soroverne. Byerne klagede derfor 
idelig over Byrden, og 1560 fik de saa Lov til at sælge Skibet, men 
Skyls, Vaaben, Kugler og Krudt skulde afleveres til Lensmanden. 
Men del fremhæves udtrykkeligt, al Byerne »om fornodcnl gores« 
skulde være villige til al udruste et nyt Skib. Og allerede 1563, da 
Krigen mod Sverige nærmede sig, blev det »fornodcnl«. Nakskov, 
Vordingborg og Præstø fik da Ordre til i Forening at udruste et 
Skib. De andre lolland-falsterskc Købstæder nævnes derimod ikke.
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Men saa cr del ogsna forbi ined Skibslcveringcrnc. Fremtidig ud
skrives Bidragene til Flnndcn i Form af Kobberskat eller Pengeskal"s
Derimod vedvarede Udskrivningen af Mandskab til Flaadcn i lange 

Tider, og den var baade frygtet og hadet. Snnrt var del Bnadsmænd 
eller Tommermænd, snart vaabenforc Karle eller Knægte, der kræ
vedes, og del fortsattes Aar efter Aar1». Det hjalp ikke stort paa 
Lysten, at Kongen lokkede Baadsmænd og Tommermænd med »fuld 
Lon«; det kunde man ogsaa faa hjemme i Fredens Gerning med 
mindre Udsigt til at miste Liv eller Helsen. Kravene til Købstæderne 
var forskellige lier som ved de andre Ydelser, f. Eks. 30 Mand fra 
Nakskov, 1G fra Stubbekøbing og 12 fra Nykobing, undertiden dog 
kun 10, G og 4.
Udtagelsen af disse Folk skete blandt de »væregtige« (vaabenforc) 

Indbyggere i Byen. Naar Befalingen om Udskrivningen var læst pna 
Raadhuset, bekendtgjordes samtidig Kongens Forordning om, nt 
ingen under Livsstraf mnatte forlade Byen og blive borte Natten 
over. Man havde nemlig bande her og andre Steder rigelige Erfa
ringer for, at mange af de »væragtige« ved slige Lejligheder fik en 
voldsom Udflugtslrnng i Blodet. Udtagelsen skulde uden Persons 
Anseelse ramme de bedst egnede; men de formuende havde altid 
den Udvej at kobc en anden til at gaa for sig. Det var Borgmestre 
og Rand, der under Lensmandens eller en udsendt Befalingsmands 
Nærværelse foretog Udskrivningen. Det var ingen morsom I)ag for 
de udskrevne, men just heller ikke for Rnadet, der ofte blev beæret 
med Had og Trusler. 15G7 blev del endog nødvendigt at udsende el 
aabent Brev til Kobslædeme paa Lolland-Falslcr med Trusler om 
streng Straf for dem, der i Anledning af Udskrivningen understaar 
sig i nt true eller undsige Borgmestre og Rand1*. For at faa lyst lidt 
op i al Bedrøveligheden formede man Udskrivningsdagen som en 
Festdag med Masser af 01 til de udskrevne og Vin og Mundgodt til 
Kongens Udsending og Borgmestre og Rand. Kæmnerregnskobet giver 
undertiden Besked herom. 1G23 er der følgende Poster: »Givet til de 
Karle, som blev udskrevne til kgl. Majst. Tjeneste 10K Daler«. Der 
kunde blive bande et ordentlig Fad Saltmad og adskillige Tønder 01 
for disse Penge. Et Par andre Poster lyder: 5% Daler før 22 Potter 
Vin, »som blev fordrukket i Borgmester Karsten Nielsens Hus, da 
Lensmanden var der«, og saa blev der endda skyllet efter med 01 
for 2 Mark. En anden Regning lyder paa 5 Daler »for Vin som blev 
drukket hos Borgmester Karsten Nielsen, da Admiralen og Lens-
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manden var der*'*. Dagen eilcr Udskrivningen blev Karlene ekviperet, 
.edfæstet og sendt afsted, og for al overskygge Bedrøvelsen fulgte 
man dem af Byen med fuld Musik. »Til Spillemanden, som legte 
(spillede) dem ud af Byen — 1 Mark« hedder del i Kæmnerregn- 
skabct,‘. Del var ikke sværl at faa de udskrevne ud af Byen paa den 
Maade, men det var ulige sværere at faa dem velbeholdne til Koben
havn. Vejen var lang, og der tilbod sig alt for mange Lejligheder for 
en og anden til at forsvinde paa Trods af Edfæstclscn, og hvad 
deraf kunde folge. Det faldt naturligvis tilbage paa Borgmestre og 
Raad, og det blev derfor Heglen, at de udskrevne blev fulgt ind af en 
Raadmand, der passede paa dem som en Smed. Naar de var vel af
leveret, havde han sin Ryg fri, men Karlenes Mulighed for Flugt 
var derimod ikke udtomt, om end Foretagendet nu var yderligere 
farligt; thi blev de paagrebet, ventede der dem en haard Straf. 1581 
klagede Regeringen over, at mange af de Baadsmænd, Købstæderne 
stillede, var uduelige, og skont de fik samme Lon som de duelige, 
lob de deres Vej af Tjenesten, naar det behagede dem, og der var 
mest Brug for dem. Kongen befalede derfor, at naar Baadsmændene 
kom hjem til deres By, skulde Byfogden undersøge, om de havde 
Pas, der viste, at de var losl af Tjenesten. Havde de ikke det, skulde 
han fængsle dem og »tage Dom paa deres Fingre«, d. v. s. afhugge de 
Fingre, som de havde rakt i Vejret ved Edsaflæggelsen. Derefter 
skulde han sende dem til Kobenhavn til videre Behandling. De Bor
gere, som tog Romningsmændene i Tjeneste, skulde ligeledes straffes17.
Undertiden var det ikke til Militærtjeneste, men til borgerligt Ar

bejde, al Kongen begærede Folk. Det kunde være Tommermænd, 
Murere og Kalkslagerc til Byggearbejder paa Kronborg eller andre 
Steder. Lensmænd, Borgmestre og Raad havde at skaffe dem; roen 
der blev naturligvis ydet Betaling for Arbejdet. Til andre Tider blev 
Borgerne sat i Arbejde med at brygge 01 og bage Brod til Hær og 
Flaade. Købstæderne paa Lollnnd-Falslcr kunde f. Eks. faa Besked 
om, at Lensmanden vilde forsyne dem med Malt, Humle og Tonder, 
hvorefter de skulde brygge Øllet og sende det til Kobenhavn. Nakskov 
16 Laster, Stubbekøbing 12, Nvkobing 10 og Saxkobing 6U.
Borgerstyrken til Byens Forsvar blev ligesom Kongens Folk ud

taget blandt de bedst egnede og opfort i et Register. Del var ikke 
helt ringe Styrker, del drejede sig om. 1593 var der i Nakskov ind
tegnet 315 Borgersoldatcr, i Nykøbing 122, i Stubbekøbing 142, i 
Maribo 110, i Nysted 99 og i Saxkobing 67. Af Nakskovs Styrke var
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179 Mand forsynel med Harnisk, Spier (Spyd) og Degen (Knardc) og 
IG6 Mand med lange Ror (Bosser) og Degen. Vaabnenc blev tilveje
bragt ved Udskrivning paa Borgerne efter deres Formue. Borgmester 
Jacob Bommel var ansat for 5 Mand med Harnisk og Spier, Niels 
Skneder (der sikkert kun var Skræder af Navn) for 4 af samme 
Slags, men desuden for 6 med Ror og Degen. En tredie var sat for 
4 Mand med Ror og Degen, to var sat for hver 3 Mand, og otte var 
sal for hver 2. De ovrige kun for hver 1 Mand". Kun 6 Mand i hele 
Styrken var forsynet med Slagsværd, et tungt Vaaben, der fortes 
med begge Hænder. Spydene var tit 8—10 Alen lange. Der klage
des oflc fra Regeringen over de daarlige Vanben, og senere paalog 
Regeringen sig at levere Bosserne i al Fald til Borgcrsoldatcmc i 
Nakskovs Fæstning” . Hvert Aar skulde Borgerne »taxeres til Vaaben 
og Værge«. Hver nf dem fik saa en Seddel paa, hvad han skulde 
levere. Ligeledes skulde der hvert Aar afholdes Monslring af Sol
dater med Vanben; men begge Dele blev oflc forsomt. 1565 fik Lens
manden Albrel Oxc Ordre til al efterse, om alt var i Orden i Nakskov, 
at Byen ikke skulde blive overrasket af Fjenden. Aaret efter gik der 
en lignende Besked til Borgmestre og Rand i Nakskov, der samtidig 
fik Ordre til at indsende »den halve Kartove« (lille Kanon), som 
Kongen havde ladet slobc i Nakskov. 1583 var del alter nødvendigt 
at give Nakskov en Opstrammer; thi Lensmanden Hack Ulfsland fik 
Besked om at monstre Borgerne, tilse, at de var forsynet med »Har
nisk og gode Værger« og foreholde dem, at de altid skulde være i 
»tilbørlig Udrustning«, eftersom der var Krig og Opror udenlands, 
saa man maatte være forberedt paa noget af hvert. 1598 var der igen 
slojet af med Byforsvarets Beredskab. Kongen havde erfaret, at Bor
gerne ikke var saaledes »stafferet med Vaaben og Værge, som de 
burde være og ej heller rigtig taxeret«. Lensmanden skulde derfor 
sammenkalde Borgerne og taxere dem saaledes, at der af hver 100 
Mand skulde være 60 Skytter med Stormhue, 20 med Hellebarder 
og 20 med lange Spyd og iovrigl fuld Rustning. Han skulde optegne, 
hvad der manglede af Vaaben og give Borgerne Ordre til inden Paaske 
at præstere Penge til Anskaffelsen. De skulde til rimelig Pris faa 
Vaabnenc hos Kongen, der havde bestilt en Mængde deraf i Udlandet*1.
I Modsætning til de andre Byer paa Lolland-Falster havde Borger- 

soldaterne i Nakskov en stadig og besværlig Vagttjeneste ved Fæst
ningens Porte og Volde, hvilket var en evig Kilde til Utilfredshed 
og Vrøvl. Snart havde een forsoml at mode og skulde tiltales og
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straffes, snart rar der Skænderi og Slngsiuaol indbyrdes eller Op
sætsighed mod de overordnede, d. v. s. Stadskaptajnerne og Stads- 
lojlnanterne, der ligeledes rar Borgere, men naturligvis belemret 
med langt storre Tjenestepligter end de menige. Disse Officerer rar 
ligesom de menige ulonnedc; men de havde Skattefrihed — og saa 
naturligvis den ikke ringe Glæde og Stolthed, der fulgte af Unifor
men og Folclscn af at kunne befale over de andre. Kedede man sig 
paa Vagten, havde man altid Flasken at trostc sig med, men det 
kunde jo ske, at Viddet slap op for Torsten, saa man lavede Dum
heder, som da Vagten ved Sondergade Port stoppede Fru Regitze 
Umes Vogn og forlangte Drikkepenge for al lade hende passere. Da 
de fik Skældsord af Kusken i Stedet for Penge, lukkede de Porten 
i for Næsen af den hoje Dame, saa hun »blev sinket i sin Rejse«. 
Hun klagede naturligvis til Borgmestre og Raad, der straks gav 
Ordre til at gribe de formastelige. Den ene blev straks smidt i 
Fangekældcien, de andre stak af: men Fruen fik Forsikring om, at 
de nok skulde blive straffet, naar man fik fat paa dem” .

Told og Akcise.

De indirekte Skatter, som gennem Byerne tilflod Kronen, stam
mede fra Akciscn og Tolden, Indforsels- sanvel som Udforselstold, 
og da ikke mindst den sidste. Akciscn omfattede i ældre Tider kun 
01, Vin, Salt og enkelte andre Artikler. Navnlig Olakcisen var upo
pulær blandt Borgerne, og naar Regeringen i Pengetrang strammede 
den for meget, knurrede de hojlydt, hvis de da ikke rent ud nægtede 
at betale. Kongen fandt det da mere end en Gang raadeligsl at til
bagekalde Paabudct om Forhøjelsen” , og saa aandede Borgerne let
let op. Byfogden var som Regel Akciscmester; men senere bortfor- 
pagtede Kongen ofte Ølakciscn, der ubetinget var den vigtigste af 
alle. 1620 fik saaledes Tolderen Mads Rafn i Koge Ølakciscn i Nak
skov i Forpagtning for en aarlig Afgift af 750 Rigsdaler, el meget 
betydeligt Beløb” . Efterhaanden droges flere og flere Artikler af in
denlandsk Oprindelse ind under Akcisen, indtil den 1657 omfattede 
alle Fødevarer og Forbrugsarlikler, saa del snart blev nødvendigt at 
indhegne Byerne, for at Varerne ikke skulde smugles ind udenom 
Portene. For Nakskovs Vedkommende dannede Fæstningen del 
bedste Smuglcrvæm, idel man kun, naar Gravene var tilfrosne, kunde 
slippe ind i Byen udenom Portene. Akcisevagten i Portene udviklede 
sig efterhaanden til en temmelig omfattende og inkvisitorisk Insli-
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lulion; men Regeringen synes aabenbart fra forste Færd at have level 
i den Tro, al dette Akciscopsyn ikke var andel og mere, end Borgerne 
kunde besørge efter Tur uden nævneværdig Godtgørelse. Den 12. 
August 1657 sendte Lensmanden sin Ridefoged ind til Nakskov 
Raadlius for at forhandle med Borgmestre og Raad om Akcisens 
eller, som den nu kaldtes, Konsumtionens Oppcborscl ved Por
tene. Raadct læskikkede da tre Mand til at varetage dette Hverv, 
en ved Søndergade Port, en ved Vejlegade Port og en ved den »nye 
Bro« (Langcbro)” . Del viste sig dog hurtigt, al saa let slap man ikke 
fra Opkrævningen af denne Skat; allerede efter 6 Ugers Forløb for
langte Opkræverne sig losl fra Bestillingen. Den ene anførte, al han 
ikke længere boede ved Porten, men var flyttet om i en anden Gade. 
Den anden pegede paa, at han som Haandværker helt forsomte sin 
Næring, og den tredie krævede sig ret og slet løst fra Bestillingen, 
fordi han ingen Lon fik1*. Snart efter blev da ogsaa del hele lagt 
om efter cl andel System.

Fristelsen til at snyde sig fra Akciscn var naturligvis stor hos 
Folk, hvis Profitbegær var stærkere end Samvittigheden; men Risi
koen var tifold storre end den eventuelle Fortjeneste. 1654 blev 
den forrige Kornmaalcr paa Halstcd, Niels Jensen, domt for Akcise- 
svig; han havde snydt sig fra Akciscn for 10 Tdr. Malt. Ved Dommen 
fik han Malten konfiskeret og i Tilgift en Bøde paa 100 Rigsdaler” , 
en hel lille Formue. En anden Toldsnydcr, som var idomt en lig
nende Bodc, saa ikke anden Udvej end at romme, en Borger, der let
sindigt var gaael i Kaution for ham overfor Tolderen og havde sat sin 
halve Gaard i Pant, var lige ved at »ryge af Pinden« i den Anledning” .
Af Toldindtægterne var det for Kobstædcmcs Vedkommende særlig 

Udførselstolden, der gav Penge i Kongens Kasse. Der var klækkelig 
Told paa Udforsel af al Slags Kom og Kreaturer, der fra hele Op
landet gik gennem Byens Havn. 1 1656 androg Tolden fra Nakskov 
4396 Daler, medens den fra Nykobing var 1734, Nysted 947, Rødby 
76S, Stubbekøbing 466 og Saxkobing 346 Daler” . Med Hensyn til Ud
førselstolden gjaldt ingen Persons Anseelse. 1595 døde Johan Adrian, 
Udsending for nogle Kobmænd i Amsterdam, pludselig i Nakskov. 
Han var i Besiddelse af en stor Sum Penge til Opkob af Kom hos 
Byens Kobmænd, og Lensmanden gjorde straks Arrest i Pengene, 
fordi del var konstateret, at Adrian havde udfort 16 Læster Kom, 
som han havde kobt af Enkedronningen og ikke havde betalt Udfør
selstold af. Han var ganske vist heller ikke afkrævet Told, fordi Tol-
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dcren havde røret af den Formening, at Enkedronningens Kom var 
toldfrit. Det rør det ikke, og Tolden for Kornet blev derfor tilbage
holdt, og Amstcrdainkobmændene fik sna Hesten udbetalt10.
Var der Misvækst i tandet, blev Kornudforslen helt forbudt, og 

saa laa del jo nær for entreprenante Købmænd al spekulere i al bolde 
Komet tilbage for al faa de i Forvejen hoje Priser yderligere i Vejret. 
Sligt var forbudt, og Forbudet ninalle en Gang imellem indskærpes. 
1557 udgik der saaledes Brev til Nakskov (og andre Kobstæder) om, 
at hvis nogen Borger Ingde Korn op i Haah om Dyrtid, skulde Kon
gen nok sorgc for, at ban blev nødt til at sælge »til skellig Pris«*'.
Naar Kongen trods forbojet Told, Akcisc og Ekstraskatter allige

vel manglede Penge, kunde han godt finde paa at henvende sig til 
Borgerne i al Almindelighed om Laan; det blev da ordnet saaledes, 
nt Byen stod som taangiver, og at Borgmestre og Rnad boldt Regnskab 
og Register overfor de enkelte laangivcnde Borgere. 1626 havde Nak
skov Borgere lovet al forstrække Christian IV med Laan, men maatte 
senere meddele ham, at de ikke kunde indfri Loftet, da de ikke 
havde faacl solgt deres Kom” . Men under Krigen 1645—48 ydede 
de ham et Laan paa 1790 Rigsdaler. 1651 opnaaedc de at faa nogle 
Afgifter og Gaardc i Norrejylland i Pant” , og det var heldigt for dem; 
thi Kronen var ikke altid en sikker Betaler, derom vidner bl. a. Af
færen med Kirkeblyet, som den laanlc af Nakskov. Ogsaa Historie
skriveren Arent Bemtsens Arvinger hostede bitre Erfaringer i saa 
Henseende. Han laante Tid efter anden Kongen 37,000 Rigsdaler, 
uden at han eller Arvingerne nogensinde fik en Skilling at se af alle 
disse rare Penge” .

Byens egen Skat.
Byens egne Udgifter androg ikke meget i rede Penge. De blev 

lignet sammen med Kongens faste aarlige Byskat, der heller ikke 
var stor; den androg i 1611 godt 300 Slcttcdaler. Landgilde eller 
Jordskyld til Kongen androg 20 Skilling af hver af de 202 Gaardc; 
det blev ialt 31*/, Daler. »Havepenge« af 13 Haver anfores 1610 med 
5 Daler og 2 Skilling, hvilket var den Sum, Nvkobing Hospital skulde 
have i tandgi Idepenge. Naar Havepengene 1637, efter at Haverne 
var afkobl Klostret, steg til 38 Daler, var del Udtryk for, at man nu 
havde paalagt dem en klækkelig Skat til Byen.
Blandt Udgiftsposterne 1609—10 er særlig bemærkelsesværdig en, 

der lyder: Borgmester Rasmus Jensen og 4 andre hver 20 Sleltc- 
daler for Rejse til den unge Herres (Kronprinsens) Hyldning.
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Regnskabet fra Mortensdag 1636 til samme Dag 1637 er cl af de 
mere udførlige. Efter Afgifterne af Jorder og Haver anføres de 
andre Indtægter. Penge for loste Borgerskaber 13 Daler 1 Mark, for 
Koramaaling 6 Daler S Skilling, Hyrdcpcngc nf alle 4 Fjerdinger 
111/, Daler 18 Skilling, Sngcfald og Lcjcrmaals-(Sædclighcds-)Bodcr 
11 Daler S Skilling, Leje af Raadhuskældcrcn 14 Daler, Indtægt af 
overblcvnc Præslepenge 10 Daler 13 Skilling. Forrest blandt Udgif
terne staar Lønningerne: Præsternes og Lærernes Lon giver ingen 
virkelig Oplysning, da de tillige havde Jord eller andre Indtægter. 
Det gælder derimod ikke Byljcncrcn, der i narlig Lon havde 20 Daler 
saml til lo Par Sko 1 Daler. Markvoglcrcn fik 6 Daler og to Par 
Sko til 10 Mark, Skovfogden fik 8 Daler og el Par Sko til 5 Mark. 
Under Lønningslisten er ogsaa medtaget 6 Daler for en Tondc Ro- 
slockcrol til Ildskuerne, og 3 Mark til Peder Wcffcrlscn, som »havde 
Nøglen til Vcjlcgadcporl«. Hele Byens lænbudget var paa 98'/, 
Daler; men det maa stadig ikke glemmes, at Præster, Lærere og 
Klokker havde Indtægter, der ad indirekte Vej udrededes af Bor
gerne, og al disse ogsaa maatte pracstcre personligt Arbejde. Allige
vel er de 100 Daler, Byens Administration den Gang kostede, en for
bas'sende. ja, i mange Nulidsojnc en latterlig lille Sum.
Ved Udskrivning af Ekstraskatter anvendtes en særlig Beregning 

med Lodcmark, en gammel Montcnhcd, der sine Steder nngives til 
**/„ Rigsdaler, men hvis Værdi forovrigt ikke har slorrc Interesse 
i denne Forbindelse. Naar hver Borger ved den aarlige Taksering 
var ansat til saa og saa mange Lodcmark, blev Summen af disse talt 
sammen for hver Fjerding, og naar man saalcdes havde den sam
lede Sum af Lodemark, og man fik Byens Kkslraskaltchclob opgivet, 
var det let at regne ud, hvor meget der skulde betales af hver Lode
mark. Naar Skaltcpaalægct blev bekendtgjort, hed det derfor, at 
Ekstraskatten skulde betales med saa og saa mange Skilling eller 
Mark pr. Lodemark. 1627 var f. Eks. Vester Fjerding takseret til 
17531/, Lodcmark. Nørre Fjerding var takseret til 597l/, Lodcmark, 
Tilcgade Fjerding til 115 og Sondergade Fjerding til 2673 Lodcmark. 
Den hojcsl lakserede i denne Fjerding og ¡øvrigt i hele Byen var 
Tøger Sørensen; hans Gaard vnr sat til 14 og hans Brug (Indkomst) 
til 200 Lodemark. Iovrigl indeholder Kæmncrregnskabcme** mange 
interessante Enkeltheder; en Del af dem er omtalt i det foregaa- 
ende, og andre faar jeg senere Lejlighed til al fremdrage.
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ToUllimlcii. llnviu-liygniiiKi'ii, »Kolicnhnvncrcn« og EnglamUlKiadrn.

og det var store Midler, der gennem Kirken og milde Stiftelser 
skænkedes til de fattige. Saalængc de var raske og rorige, bjergede de 
til Livets Ophold ved al gaa rundt og tigge, og naar de blev gamle, 
syge og svage, var der som oftest en eller anden Stiftelse, der anb- 
uede sig for dem. Fremmest blandt disse var Hclligaandshuscne eller 
som de ogsaa herhjemme hed Hclliggcjslhuscnc, hvis særlige Opgave 
det var at tage sig af de gamle og syge Stakler. Helligaandshuscne 
maa dog ingenlunde sidestilles med senere Tiders berygtede Fattig- 
gaardc. De var efter Tidens Forhold hyggelige i al deres Beskeden
hed, og Levemanden var forholdsvis god. Det var derfor ikke sjæl
dent, nt gamle Folk testamenterede deres Gods til Hclligaandshusct 
mod at faa et lille Rum deri med fuld Forplejning, saa længe de 
levede. Det kaldtes at »indgive« sig i Helligaandshusct.
Nakskov havde selvfølgelig ogsaa et Hcllignandshus, der forment

lig er oprettet allerede i del trettende Aarhundrede. Det nævnes før
ste Gang 1-100, da det overdroges Diakonen Ivan Lasse, der 1398 og-

Helligaandsklostret. — Byens fattige.

155



saa havde faaet overdraget Afgiften af Nakskov Kirke og Provstiet 
paa Lolland*. H20 blev Hclligaandshusct som nævnt lagt i Aske 
med det meste af Byen, men blev genopfort formentlig paa samme 
Sled, d.v.s. i Klostcrgade, hvor nu Forsorgclscsnnstallcn ligger. Da 
Byen samtidig flyttedes nærmere Stranden, kom Hclligaandshusct 
til at ligge noget afsondret. Omkring 1440 fik Stiftelsen sil eget Guds
hus i Form af et lille Kapel, der blev bygget som en Sidcfloj til 
Klosterbygningen; da denne senere blev nedrevet, kom Kirken — 
som Resens Tegning viser —til al ligge noget tilbagetrukket fra Gade- 
linien. Midlerne til Kapellet blev givet af Kaadmand Henrik Daniels- 
son og hans Hustru Karinc, der havde indgivet sig i Hclligaandshusct 
og skænket det alt deres Gods. Den formelle Overdragelse skele ved 
et Mode i det nye Kapel den 27. November 1441, hvor Bisp Hennike 
af Odense præsiderede. Til Stede som Vidner var Prior Olaff i Hal
sted, Sognepræst Cordt, Kapellanen Anders Kragh, Borgmester Peter 
Kremmer, Raadmnnd Jesse Rugh og Borger Peter Lang, alle af Nak
skov. For denne Forsamling fremstod Raadmand Henrik Daniels- 
son og hans Hustru Karinc med deres Gavebrev, hvormed de over
drog Hclligaandshusct all deres Gods »rorendes og urorendes« og i 
Særdeleshed deres Gaard, som ligger Sydvest paa Torvet og strækker 
sig ned til Stranden. Det har allsna været en af Gaardene nærmest 
Farvcrcnsslrædc. Bispen modtog Gaven af deres Haand paa det Vil- 
kaar, al Giveren og hans Hustru skulde have Ophold i Hclligaands- 
huset, saalxngc de levede, og at Gaven skulde anvendes til Fordel 
for Hclliggcjsls og dels Kapels Bygning1.
Senere maa Helligaandshuset igen have lidt Skade eller Fattigdom 

og Forsømmelse. Del blev i al Fald bragt paa Fode af Pragten Jep 
Andersen og Borgmester Berthold Fshernsen, dels ved indsamlede 
Gaver, dels ved egne Midler, især fra Borgmesteren, der havde Pa- 
tronsrcl over Stiftelsen. De to Mænd sørgede ikke alene for, at Hcl- 
ligaandshuscl ikke gik til Grunde, men tog Initiativet til at faa del 
ophøjet til Kloster. 1470 drog Jep Andersen til Rom, blev optaget i 
Hclligaandsorden og fik Pavens Tilladelse til, at Hclligaandshusct blev 
Kloster paa Betingelse af, at Borgmesteren frasagde sig Patronsretten, 
hvad han forud havde givet Samtykke til. Jep Andersen blev Prior 
i det nye Kloster og fik Tilladelse til at oprette nye Hclligaandskloslrc 
i Landet, optage Brødre i Ordenen samt udsende »Bcdcrc«, d.v.s. 
Indsamlere i Odense Stift*. Hclligaandskloslrcncs Opgave laa for
trinsvis paa Fattigplejcns og Sygeplejens Omraader, og Munkene
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tnanllc derfor foruden det almindelige Munkelofte love al »tjene fat
tige og syge alle sit Livs l)agc<. Munkenes Ordenstegn var cl hvidt 
Dobbelt-Kors syet paa Kuttens venstre Side.
Yderet beskedent og stille var Nakskov-Klostret, og lille og be

skedent vedblev del al være; det har næppe haft mere end 12 Senge- 
kamre og dertil svarende Samlingsstuer. Selvstændigheden varede 
heller ikke længe. 1478 blev der nemlig indenfor Stiftet oprettet el 
andet og langt slorrc Hclligaandskloslcr. Præsten Hans Olsen, der 
var ansat ved Hclligaandshusct i Odense, havde nemlig dels ved egen 
Formue, dels ved betydelige Gaver fra nogle Adelsfamilier samlet saa 
betydelige Midler, at der var nok til at bygge cl virkeligt Kloster, 
og da Fnaborg By ogsaa viste sig offervillig, blev den udset til at 
være Kloslcrslcdcl. Hans Olsen rejste til Rom, fik Velsignelsen til 
Klostrets Oprettelse, blev selv dels Prior og fik Nakskovklostrcl lagt 
ind under sig, dog saaledes at det i den daglige Drift beholdt sin 
Sclvslændighcd. 1487 dode Hans Olsen, og Nakskovklostrcls Prior, 
Jep Andersen, blev nu Prior i Faaborg4.
Om Klostrets Virksomhed ved vi ¡øvrigt ingenting udover nogle 

Gavebreve, der endnu er bevaret- 1492 skænkede Rigsraad Johan 
Oxcs Enke, Fru Inger Bille, Klostret en Jord kaldet Kallehavcjordcn 
beliggende udenfor Nakskov. Betingelsen for Gaven var, at Prioren 
Morten Lauridsen forpligtede sig til at holde en syngende Sjæle
messe hver Torsdag for Guds Legems Alter i Hclliggcjsts Kapel, en 
Lscsc-Mcssc hver Fredag, en Sang for Jomfru Mnriæ Alter med Bon 
og Knæfald hver Aften og en anden Sang for Jomfru Mariæ Alter 
hver Sondag; altsammen for Johan Oxcs, Fru Ingers og begge deres 
Forældres Sjæle. Formodentlig maa det have været en meget stor 
Jord, siden der fordredes saa meget for den, og man tor maaske lige
ledes formene, at Hr. Johan Oxe har haft et slemt og langt Synde
register. Han var Jordspekulant i stor Stil og handlede helst med 
Enker og andre værgelose Personer. Han samlede dels ved Kob, dels 
ved Giftermaal en Masse Gaarde, bl. a. Niclstrup og Lundegaard 
(Christiansdal), men forsomlc heller ikke at give sin Færd et vist 
religiøst Præg. Han stiftede Altre i Landskrona, Helsingør og Esrom* 
og stod sig derfor godt med Kirken. Alligevel ansaa Fru Inger det 
for nodvendigt, al der blev læst og sunget og bedt rigeligt for hans 
Sjæl baade lier og der. Jordgaven til Nakskov-Klostret var givet paa 
den Betingelse, al hvis man forsomte at holde alle disse Messer, 
skulde Fru Inger eller hendes Arvinger være berettiget til al tage
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Jorden igen. Til Vitterlighed er Brevet underskrevet af Prior Jens i 
Halstcd, Borgmestrene Hans Lauridsen og Otto Kremmer samt An
ders Kremmer*.
1493 skænkede samme Fru Inger Klostret 3 Jorder paa Nakskov 

Mark samt en Gaard i Krogsbollc. Prioren Anders Mand skal til Gen
gæld hver Lordag synge en Messe til Jomfru Maria og hver Tirsdag 
en Messe for Guds Legems Alter og hver Sondag læse en Messe for 
samme Alter. Ogsaa for dette Brev — som forovrig for alle slige 
Gavebreve — gælder det, at Gaven kan tages tilbage, hvis Messerne 
forsømmes*.
1519 skænkede Væbneren Cbristicrn Madsen af Lindclsc paa Lan

geland Helligaandsklostrct i Nakskov en Gaard i Spodsbjerg mod, at 
der blev læst en Messe om Ugen, den ene Uge for Vor Frues, den 
anden Uge for Si. Nikolais Alter. Han gav endvidere Klostret og Hospi
talet Arveret til all sil Bolsgods, rorendes og urorendes, mod at han, 
hans Hustru og Forældre blev Lodtagerc i de gode Gerninger, som 
ovedes i Hclligaandsordencn overalt i Kristendommen. Samme Aar 
skænkede han Kloster og Hospital en Gaard i Nybollc (Horslunde 
Sogn) og en i Kudilze*.
1524 skænkede Væbneren Knud Goye af Kerstrup Klostret en Gaard 

i Næsby, en ode Gaard i Horslunde og en ode Gaard i Øster Loj- 
toflc mod, at der for hans, Hustruens, Forældrenes og Hornenes Sjæle 
blev sunget en Messe hver Mandag Morgen Kl. 5, og mod at Knud Goye, 
hans Hustru og deres Bom blev delagtige i alle de gode Gerninger, 
der ovedes af Hclligaandsordencn overalt i Kristendommen. Til Vit
terlighed underskrev en Del Adclsmænd og Rnadmnnd i Nakskov 
Herman Gcrlsen*.
1525 skænkede Væbneren Jens Danæ Klostret en Gaard i Fæbæk 

paa Langeland, mod al Prioren Iisbcrn Ibsen forpligtede Klostret til 
at lade lassc en Messe hver Fredag Morgen Kl. 5, Vor Frue til Lov, 
Hæder og Ære og Jens Danæ, hans Hustrus, Borns og Forældres 
Sjæle til Frelse. Til Stede som Vidner var Byfoged Jens Madsen, 
Borgmestrene Per Syvardsson og Rasmus Claussen samt Raadmand 
Otto Skreder**.
1515 synes Hclligaandskloslrcnc i Norden at være kommet i For

fald; thi Ordenens Stormester ansatte en ny Visitator og befalede 
ham at lilholdc Priorerne i de nævnte Klostre, hvoriblandt Nakskov, 
al lætale deres aarligc Afgift, reformere Klostrene ved at udjage de
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Munke af andre Ordener, som havde indsneget sig, og i Stedet op
tage andre, der ikke var bundet af andet Kloslcrloftc".
1530 man Klostret være kommet i Pengetrang; thi Prior Esbern 

maa gribe til del ellers uhortc Middel al sælge af Klostrets Jorde
gods. Han solgte Johan Oxc til Niclstrup en Ganrd i Nybolle (Hors
lunde Sogn), en ode Jord sammesteds, en Gaard i Hojsmnrke og en 
ode Ganrd paa Langeland1*. Pengene har han faacl; thi han takkede 
for god Betaling, uden at Summen nævnes.

Klostrets Udslettelse.
Ved Reformationen gik Klostret samme Vej som alle andre Klostre. 

Allerede 1535 fik Borgerskabet i Nakskov Tilladelse til al anvende 
en (formentlig ikke ringe) Del af Klostrets Midler til deres Kirkes 
Bygning, medens Resten skulde anvendes til de fattige11. 1539 fik 
Præsten Hr. Henrik Brev om al være Forstander i Helliggcjsthuscl 
— som del nu igen kaldtes. Han skal indkassere det tidligere Klo
sters Landgilde og Rente og anvende det til de fattiges Bedste, dog 
at de Riddersmænd, som plejer at have Herlighederne (Jagt og 
Fiskeri) til samme Gods, vedblivende skal nyde dem. Forstanderen 
skal iovrigl fore behørigt Regnskab og holde 6 Personer til Kost. 
Klæder og gode Senge i Helliggcjsthuscl1*.
Denne Ordning varede dog ikke længe. Paa Kirkemodel i Ribe 

1512 blev det besluttet, at alle Si. Jorgensgaarde og andre smaa Ho
spitaler skulde ophæves og lægges under el slorrc Hospital, saa der 
som Regel kun blev et eller to store saakaldtc Alm. Hospitaler i hvert 
Stift. Fyns Stift, der ogsaa omfattede Lolland-Falstcr, fik to Alm. 
Hospitaler, et i Odense og cl i Nykobing paa Falster. Hospitalet her 
var nemlig langt slorrc end Nakskovs, og det blev derfor sidstnævnte, 
som skulde ophæves. Der findes intet Aktstykke, der kan anføres 
som Bevis for, al en saadan Beslutning vedrorende Nakskovs Hellig- 
gejsthus er taget, men Beviset kan føres ad indirekte Vej. 1546 mod
tog Rasmus Skriver i Nykobing Inventarielisten før Nykobing Hospi
tal, og 1547 annammede han Inventariet i Nakskov1*. I Nykobing- 
Hospitalcts Inventarieliste for 1569 finder man adskillige af de i det 
foregaaende nævnte Gavebreve til Hclligaandskloslrcl i Nakskov, bl. a. 
Inger Billcsdallers store Jordgaver” . I Nykobing-Hospitalets Jorde
bog for 1580 finder man endvidere, at Nakskovborgeme giver 15 Mark 
i Landgilde af nogen Jord i Nakskov Mark” , hvilken utvivlsomt er 
den, der var skænket til Hclligaandsklostret.
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l'd*igl fra Vnndlaarncl mod Nordvol. ( k u l e n  i  I O r ^ n m d r i i  i  r  l ’ra-itcstrædc, 
dtr forUxttes i Klntlcrgadc; i llan^ruiidou t i l  I m j r e :  Kommuneskolen p . i a  

Norrc boulevard.

Helliggcjstbusct i Nakskov or tlog ikke blevet nedlagt straks efter 
Overdragelsen til Nykøbing. Thi det nævnes endnu I.'>51. Da Si. Jor- 
gcnshospilalct i Bregerup var ophævet, blev der nævnte Aar givet 
Ordre til, al dets Gods skulde henkegges til Hospitalet i Nakskov til 
Hjælp og Underholdning for de fattige, snare og syge Mennesker1’. 
Nykobinghospitalct har naturligvis ikke haft nogen særlig Interesse 
af at opretholde Afdelingen her, og da Bygningerne var tilstrækkelig 
forfaldne, blev de nedrevet paa n.ær Klosterkirken. Grunden indtoges 
til Kloslcrkirkegaardcn. Klostret ejede hele Arealet op til Volden, 
og Strækningen mellem denne og Kloslcrkirkegaardcn var Klostrets 
Have og bevarede endnu i Anrlumdrcdcr Betegnelsen Klosterhaven. 
Da Hospitalet blev nedrevet, anvendte man Murstenene til Opførelse 
af nogle Boder (Lejehuse) i Klostergade paa Klosterhnvens Grund. 
Disse Boder var, hvad Taksationslisterne senere viser, opfort af 
Grundmur, en ret usædvanlig Byggcinaadc for den Slags Huse. I)c 
blev udlejet af Nykohingklostrct, der ogsaa delte Klosterhaven i 
Parceller og udlejede dem til Nakskovborgerne. Haven strakte sig
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Ilvor i hi'MKvt forvviinilrn Ti<l Klostret vur i Kloslcr^mlc, ligger »Nnkvkov 
Kommunes l'nrsnrKelses. oj; Arbejdsanstalt-, dateret 1818. Hor linr ogsan 

Folkebiblioteket til Huse.

ned forbi Klostorkirkegaarden o g  op om dennes ostre Kilde. 1580 
var den delt i 18 Parceller, der efter Slorrclsen indbragte fra I til 
10 Skilling i aarlig Leje1*. 1010 solgte Nykobinghospitalet Boderne 
og Haverne til »velforstandig Mand Karsten Niclsson, Borger i Nak
skov«50. Købesummen nævnes ikke. Ved Nedrivningen af Kloster
bygningen lod man alle de store Grundsten af Kamp ligge. De blev 
senere sammen med Resten af Murværket anvendt til Broer over 
Vandlob i Markerne og til I'vld paa Vejene. 1610 blev der saalcdes 
kort 58 Læs Sten fra Klosterkirkcgaarden,‘; men man maa naturligvis 
ikke opfatte Læs i Nutidsforsland. Den gamle Byggetomt blev der
efter ryddet og indtaget til Kirkcgaardcn.
Tid efter anden skilte Nykobingkloslrct sig ogsaa af med al Nak- 

skovkloslrcls gamle Gods paa Vest- og Midtlolland, idet man mage
skiftede det med Gods paa Falster. Fortiden blev slettet og Forplig
telsen overfor Nakskov glemt, indtil Nykobinghospitalet i nyere Tid 
bar ydet Fortidsforpligtelscn fuld Honnør ved Oprettelsen af en Fi
lial i Nakskov, del saakaldtc Kloster.
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Tiggeri og Godgørenhed.
Helliggcjslhusc og Hospitaler kunde naturligvis kun magte en for

svindende ringe Del af Fatligplcjcn. Hele Resten hvilede helt og 
holdent paa den private Godgørenhed, der dels fik Aflob gennem 
Gaver til Fatligbosscn, eller Falligblokkcn, som den kaldtes, dels 
gennem Almisser til Tiggere, der Anret igennem betlede sig til Livets 
Ophold. Kirkcordinanscn af 1539 bestemte, at der i hver Købstad 
skulde være lo eller flere »flittige Danncmænd«, som af Rnadet valg
tes til Falligforslandcre, og soin skulde uddele Fatligblokkcns Penge 
til de fattige »troligen og rundelig efter som hver haver Behov«. 
Nakskov fik ogsaa to Fatligforslandcrc, en for de almindelige fattige 
og en for de »fattige Skolebørn«. Ficrtallel af Latinskolens Disciple 
var nemlig henvist til at leve af Almisser, dels gennem Falligblok
kcn, dels gennem Tiggeri hos Byens Borgere. Oprindelig indsamlede 
Fattigforslandeme Gaver til Blokken ved al hjemsoge Folk i Husene; 
men da denne Form var besværende for begge Parter, blev Indsam
lingen snart henlagt alene til Kirken. Gaverne til denne blev lagt i 
Kirkeblokken, der stod oppe ved Koret, og Almissen til de fattige 
blev lagt i Falligblokkcn, der stod nede ved Kirkedøren. Christian 
IH's Koldingskc Reces af 1558 paalagde Præsterne hver Sondag at 
formane Kirkegængerne til al betænke de fattige med en Almisse. 
Men det var langt fra alle Hjerter, der blev blodgjort af disse For
maninger; all for mange af Kirkegængerne blev ved Udgangen travlt 
oplaget af et eller andet, saa de rent glemte al tænke eller se paa 
Fattigblokken. Da dc fattige ikke kunde mættes med Præstens For
maninger, gik man senere over til et mere nærgnaende Prcllcri, idet 
Fattigforslandeme ombar »Tavlerne« (Bosser) i Kirken inden Guds
tjenestens Slutning og præsenterede dem for hver enkelt Kirkegæn
ger, der saa oven i Hobet blev prajet to Gange, forst af Fatligforslan- 
dcren og derefter af dc fattige Skolebørns Forstander. Det var en 
Plage for Kirkegængerne og heller ingen Morskab for Fattigforstan
derne; jeg har i Afsnittet om Kirken vist Eksempler paa, at det 
kunde være nødvendigt at tale Forstanderne strengelig til for at 
faa dem til al rogie denne ubehagelige Gerning samvittigheds
fuldt.
Det havde ræret Regeringens Haab, at hele Fattigplejen kunde 

ordnes gennem disse mere eller mindre frivillige Gaver, saa Tiggeriet 
helt kunde afskaffes eller dog forbydes. Man blev hurtig revet ud
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af denne Vildfarelse og mantte saa se at affinde sig med det uund- 
gaacligc Tiggeri ved paa en vis Maade at organisere det. Tiggeriet 
blev tillndt for alle, der paa Grund af Svagelighed eller Alder var 
ude nf Stand til at arbejde, samt for fattige Skoleelever. De, der saa- 
ledcs havde Privilegium paa at tigge, blev forsynet med et Tegn, 
som skulde bæres synligt, og Tegnet gav dem kun Tilladelse til at 
tigge i den By. hvor de hortc hjemme. Tegnet, der som Regel var 
nf Mclnl, bestod derfor som oftest i et Par Bogstaver af Byens Navn. 
Præsten Jost Povlscn noterer saaledes i sin Dagbog: »Anno 1576 den 
U. Maj fik de arme Skolebarn Tegn til at gaa om By med, vel 70 
eller flere.«”  Alle arbejdsføre Tiggere skulde derimod »forvises 
Byen«, og lod de sig alligevel »antræffe«, skulde de »stryges til Ka
gen«, d. v. s. offentligt have Pisk paa Torvet. Men trods Trusler og 
Pisk florerede de arbejdsføres Tiggeri som aldrig for. I sjn store 
Tiggerforordning af 1587 bestemte Frederik II, at der i hver By 
skulde være to Stodderfogder til at holde Opsyn med fremmede og 
ulovlige Tiggere. Disse »Stodderkonger«, som de senere kaldtes, blev 
udlaget blandt Byens Tiggere og fik for deres Ulejlighed aarlig et 
Par Sko og lidt Tøj og saa naturligvis deres ringe Part af Fattig- 
blokken. Saa havde »Kongen« endvidere — hvilket ikke var del 
mindst vigtige -- Udsigt til en ordentlig Begravelse. Da f. Eks. Stod
derkongen Jørgen Lcnlzen døde 1656, fik han en Kiste til 2 Daler. 
Hans Efterfølger i Kongeværdigheden blev straks »udraabt« og pyn
tet med et Par nve Sko til en Daler” .
Trods Forordninger og Stodderkonger vedblev det forbudte Tiggeri 

at florere. Der var arbejdsløse og dovne Lømler nok, som hellere 
vilde fore Vagabondens frie Liv end arbejde, og de var ikke saadan 
at udrydde, skont de anvendte Midler blev skrappere og skrappere. 
Christian IV's Forordning af 1636 paalægger endog Lensmænd og 
Købstæder at fange de arlæjdsforc Betlere og sende dem i »Jærn« 
(Lænker) til København, hvor de saa vil komme til at »arbejde paa 
Brcmcrholm i Jærn«. Paa den Maade skaffede den virksomme 
Konge sig megen, om end ikke meget værdifuld Arbejdskraft. Krøb
linge og blinde fik undertiden Lov at tigge over et helt Herred; de 
blev saa kort fra del ene Sogn til det andet. I Sognene gik denne 
Korepligt paa Omgang mellem Bønderne, i Nakskov blev den natur
ligvis bestridt af Fattigkassen. I Fattigregnskabet figurerer en Del 
af disse Korsler, f. Eks.: »Den 21. Maj lod jeg age en Krøbling af By. 
derfor lil Vognleje 12 Skilling.« »En blind Mand åget til Abildlorpc
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6 Skilling«, eller følgende, der animer Indblik i en forfærdende L in
skæbne: »Åget en fattig Krøbling, som blev ombaaret paa en Bor, op 
til Skalckcnis derfor 8 Sk.«1'.
Foruden de syge og arme kunde der optræde endnu en Kategori 

af privilegerede Tiggere. Herom hedder det i Frederik H’s Forord
ning af 1587, at det skal være tilladt Folk, der er ruineret ved Brand, 
Forlis eller anden uforskyldt Ulykke, at gaa rundt og soge Godtfolks 
Hjælp. Men for al forhindre Svindel bestemte man tillige, at disse 
mere hæderværdige Betlere skulde have Tingsvidne paa, at Ulykken 
var overgaaet dem, eller Brev fra deres Borgmestre og Raad. Disse 
»Tiggerbreve« maaltc dog kun gælde et Aar. 1653 havde f. Eks. Nak- 
skov-Skipperen Rasmus Greve mistet sin Skude, og han sogtc og fik 
da Borgmestres og Raads Brev derpaa, saa han kunde »bede Godtfolk 
om Hjælp«**. Disse ulykkelige Mennesker blev som oftest vel mod
taget alle Vegne. Tanken om, at den samme Ulykke let kunde over- 
gaa en selv, stimulerede til at give uden Karrighed. Derfor faldt en 
og anden Erkegavlyv let for Fristelsen til selv at fabrikere sig saa- 
dan et dejligt hjertcaabnendc Brev. Gik det godt, var Fidusen jo 
storartet; men blev det opdaget, var Straffen til Gengæld haard. Saa- 
ledes fremstillede Borgmestre og Rand 1656 paa Bytinget i Nakskov 
en Skoflikker Peder Hansen fra Koge, der var nappet med et falsk 
Tiggerbrev. Han bekendte, at han havde kobl Tiggerbrevet af en 
anden for 6 Slettedalcr, og at han i Gavebogen — der fulgte med 
Tiggerbrevet, og hvori Giverne skrev deres Navne og Gavens Stør
relse — havde rettet Beløbene til storre Summer for at faa andre til 
at give mere. Han var i Besiddelse af 13'/, Slettedalcr, som han havde 
ligget sammen. Han blev donit til at arbejde 3 Aar i Jærn paa Bre- 
merholm*'. Til Sammenligning kan anføres, at en Losgænger, der 
var rendt fra sin Hustru, havde betiet og rapset, slap med at arbejde 
i Jæm paa Bremcrholm lige saa længe, som han havde drevet delle 
Væsen, »ungefær 4 Aar«*T.
De Penge, Faltigforslandcrne havde at raade over, var — udover 

Pengene i Fattigblokken og idomte Boder — testamentariske Gaver, 
undertiden Obligationer, hvoraf Renten anvendtes, undertiden ogsaa 
et Hus eller en Gaard, der indbragte en aarlig Leje. 1631 opgjordes 
de fattiges faste Indkomster af disse Gaver saaledes: Renten af 100 
Rigsdaler i Irgen Nielsens Gaard, skænket af Knud Urnes Frue. 50 
Sletdaler i Poul Hansens Gaard og 8 Daler i Jacob Nielsens Gaard. 
Endvidere Leje af et Par Ejendomme, der tilhorlc Fattigvæsenet,
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nemlig en Gaard i Kogade 6 Daler, en gammel Vaaning i Bybro
stræde med Jord i Marken, der var borllcjcl for 9'/x Daler. Endelig 
anføres »Nogen Penge paa Rente til Fattige og fattige Skolebørn«**. 
De sidstnævnte Penge maa vel nærmest opfattes som Kassebehold
ning. Vaaningen i Bycbroslrædc benyttedes en Tid lang som Fattig
hus, indtil den blev san forfalden, al den maatlc nedrives. Det var 
denne Grund, der — som for nævnt — 1655 blev overladt Kæmner 
Knud Poulsen som Dækning for hans Tilgodehavende. Saa længe 
Vaaningen var Fattighus, stod der en Fattigblok udenfor Huset, 
hvori navnlig Soens Folk, der kom op fra Bybroen, kunde lægge 
deres Skærv.
Foruden den mannedlige eller ugentlige Uddeling af Penge 

eller Fødemidler, blev der aarlig uddelt Toj til de fattige. 1573 
noteres, al »Børnene udi Skolen fik Vadmel og de andre Arme, 
16 udi Byen, fik 80 Alen Klæde’*. 1637 faar de fattige og de fattige 
Skoleborn 89 Alen Vadmel til 161/, Daler 12 Skilling, 31 Par Hoser 
n 14 Skilling og 16 Par smaa Hoser å 7 Skilling**. 1655 uddeles 24 
Par Træsko å 6 Skilling til de fattige Latinskolebom*1. 1657 noteres 
der alter om Uddeling af Vadmel” ; den er sikkert foretaget hvert 
Aar. En Gang imellem kunde de fattige overraskes med en uvant 
og kærkommen Gave, som da Frederik II 1581 skænkede de fällige 
i Nakskov en stor Del ubrugeligt Inventar fra Halstcd Kloster” . Om 
Boderne til Fattigkassen foreligger der ogsaa nu og da nogle Oplys
ninger, der en Gang imellem aabner et Glimt ind i Dagliglivet. 1653 
tilflyder der Kassen en Daler »af den Kumpan, der stod i Halsjæmet 
(sammen) med Karen Tommermands«. De to er aabenbart grebet 
paa fersk og usædelig Gerning, og er derfor udstillet i Halsjæmcne 
paa Torvet, til Skræk og Advarsel for alle, men maaske ogsaa til 
frydel ig Spot for mange. Claus Skibelund betalte 11 Mark »for hans 
Forseelse«, der nok har været af lignende Art**. 1655 blev Niels Jen
sen for Toldsvig idomt en Bøde paa 100 Rigsdaler til de fattige” ; 
men de er næppe blevet betalt, for Manden kom i andre og større 
Ulykker. 1657 fik Thomas Bagenkop i Nakskov Lov at slippe med 
en Bøde paa 8 Slcllcdalcr til de fattige, fordi han havde nægtet at 
lodse Kongens Flaadc ned gennem Bæltet’*.
Pengene fra Fattigblokkcn gav et ikke ringe Bidrag til Fatlig- 

plejcn. 1635 gav de fattiges Blok i Kirken 42 Daler i Februar og 
22 Daler i Oktober. I November 1656 var der 91 Daler i Kirkens 
Fattigblok, og Mikkclsdagsofret til de fattige, som blev delt mcl-
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leni dc to Forstandere, gav 46 Dnlcr. I 1635—36 cr hele Fattigkas
sens Indtægt godt hundrede Daler, et ikke ringe Beloh i de Tider*’. 
Mærkeligt nok kunde det ske, nt dc fattige i Fattighuset ikke var 
helt fattige. Da Soren Hammclmand dodc 1655, efterlod han sig saa 
meget, at der, efter at Begravelsen var bekostet, var tre Daler og »cl 
gammelt Taffel« til Fattigvæsenet. Og han hur nok fnact mindst ligc- 
saa hæderlig en Begravelse som »Waldborrig«, der dode i Fattighuset 
1696 og ikke blot fik en Kiste til 3 Daler, men endog blev sunget i 
Jorden nf »den halve Skole«, hvilket kostede 3 Mark**. Desværre 
faar vi intet al vide om Valborgs Fortjenester, for del var nu ikke 
ethvert Fattiglcm, der blev begravet med slig Honnor for Fattigkas
sens Penge. Jeg har lier hovedsagelig beskæftiget mig med den Fat
tighjælp, der beslyredes af dc fattiges Forstander, medens dc »fat
tige Skoleboms« Faltighjælp kun cr nævnt i ret forbignaende Form; 
men i cl senere Afsnit bliver der Lejlighed til en mere samlet Frem
stilling af hele Skolevæsenet og nf Latinskoledisciplenes Kaar.

Iljomct af Tilegade og Ilollændergndc.
De gamle Skille er ved at forsvinde; Kringlerne hævder sig 
dog tladig; men del gemytlige, ufunklionnlisliskc Sving, 

som denne Arm har, er nu en Sjældenhed.
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Mi>llil)ii^l>'ii nu'tl l ‘iskrrili:iv iu 'n  oj; >Olii*s Kabriksliynningcr.

Byens L iv og Lov.

DK .KI.DSTK Kilder til Nakskovfolkcts Historie er forlængst 
ndtorrede og hcnsnuildrede. Vi skal helt op under det 1". Aar- 
luuulrede. for nve Kilder begynder at piple frem: de vokser i 

den følgende Tid i Styrke; men forst op mod Aarlumdrcdcts Midte 
flyder de nogenlunde jævnt og rigeligt gennem Tinglnigcr. Rnadslue- 
protokoller. Kopiboger. Dokumenter og Regnskaber. Den, der ikke vil 
digte, men skrive Historie, man da nojes med at udnytte del fore
liggende Kildestof og drage de Slutninger, som Kendsgerningerne 
giver Ret og Anledning til. Lad mig begynde med Rammen om 
Bylivet, Byens Gader og Gaarde.
Middelalderens Gader var slette, fulde af dybe Huller og rene Mød

dinger af Snavs og Uhumskheder. I Byernes addste Periode, da der 
var Træer nok at tage af. benyttede man mindre, raal tilluigne Træ
stammer til Gadebela'gning. og det gav en efter Oinsta'ndighcderne 
god Korebane, indtil den blev druknet i Snavset. Tilegndes Navn er 
et Minde om de Tider. Den er Byens addste Gade og var en Tid lang 
Byens eneste Hovedgade og eneste Adgang til Byen for lade Norre- 
og Sonderherred, maaske med Undtagelse af Branderslev og Sandhy
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Sogne, der log ind over »Vejlen«, Vadestedet mellem Byen og Made- 
skov. Hovedgaden blev brolagt med Træstammer, som der var saa 
stor Overflod af, og deraf fik den Betegnelsen: paa Tillicn (Tiljen, 
der er et gammelt Ord for et Plankcdække); det blev til Tiljegade, 
derefter i det 17. Aarhundrede Tillegadc og nu Tilegade. Der blev 
holdt daarligt Hus med Skovene, saa man fra al være trærige blev 
træfattige, endog i en saadan Grad, at del 1589 hedder, al Nakskov- 
borgerne altid bar faact det nodtorftige Brændsel fra Kronens Skove 
under Tranekær1. Bruge Træ til Gadebelægning blev man allsaa 
hurtig færdig med, og det helod el mægtigt Tilbageskridt. Sten var 
der heller ikke Rigdont paa: de var desuden besværligere at arbejde 
nted og gav ved deres Uensartethed cl utilfredsstillende Resultat. Del 
var nemmere at lade være. I Recessen af 1537 blev del paalagt Bor
gerne i Kobslædeme at bolde Gaderne rene og brolagtc, et Paabud, 
der blev ganske upaaagtet til Trods for, al det ofte senere blev gen
taget. I Nakskovs Vedtægt af 1650 hedder det, at enhver Borger skal 
holde Gaden vedlige med Stenbro »saa vidt hans Fortoug rækker«, 
d. v. s. ud til Gadens Midte. Brolægningen var allsaa ikke en Sag, 
Byen ordnede: hver Borger havde at brolægge Gaden ud for sin 
Ejendom. Al Brolægningen blev derefter, er klart: den bestod som 
Regel i, al der vælledcs en Del slorre eller mindre Sten ud i Plorel. 
Og del blev jo altid den, der forstod at slippe lettest, som blev Eks
emplet til Efterfølgelse. En Ting sorgedc man som Regel for, og det 
var al lægge en Række af Sten ind til sin Dor, saa man dér kunde 
slippe tørskoet over. Derfor hedder det ogsaa i Vcdtæglstillægct af 
1656, al Borgerne ikke maa lægge deres Stenbroer og Gange saa hoje, 
al Vandel paa Gaden forhindres i sit Lob og opstemmes. Hvor meget 
disse Paabud har frugtet, er en helt anden Sag.
Galt var det med Brola^ningcn, men endnu værre med Svineriet; 

thi Ordet Renlighed kan overhovedet ikke bruges i denne Forbin
delse. Gaderne blev ligefrem brugt som Losseplads, skulde man af 
med Skarnet, var det nemmest at smide del paa Gaden. Ja, var man 
særlig fræk, kunde man kore hele Møddingen derud. Det hedder i 
»Kong Hans' Stadsret«, at ingen maa have Mødding paa Gaden uden
for sin Dor over tre Dage efter, al han har faact Paabud om at fjerne 
den — og denne Bestemmelse gaar igen i Nakskovs Vedtægt af 1650, 
hvor det hedder, at den, der lægger sin Mødding paa Gaderne, sin 
Nabo til Fortræd, og ikke fører den bort, naar det paalalcs, skal betale 
Mulkl. Hvis Naboen ikke »tog Fortræd« og klagede, kunde Moddin-
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gen aabenbarl faa Lov ni ligge længe. Beboerne omkring Torvel 
havde ligefrem en Slags Hævd paa nt benytte den som Losseplads 
og trille alt deres Sknm derud. Derfor blev det nødvendigt en Gang 
imellem at kore noget af Moddingen væk, for at Torvet ikke skulde 
blive forvandlet til el Bjerg — i lollandsk Forstand naturligvis. 
Kæmnerregnskabeme giver knappe, men meget talende Oplysninger 
herom. 1 Regnskabet for 1028—29 hedder det under 28. Januar: 
»Jørgen Kræmmer kort 39 Læs Skarn af Torvegaden, samme Dag 
min Vogn 53 Les.« 15. April noteres igen: Kort 39 Læs Skarn af 
Torvegaden, og 18. samme Maaned 24 Læs’. Det er godt el Par Hun
drede Læs det ene Aar, og selv om man er nodl til at regne med, at 
Læssene er yderst smaa, saa bliver det dog ligefuldt en respektabel 
Mødding, her er Tale om. Alligevel er Bunden dermed ikke naael; 
thi i den følgende Januar Maaned fortsættes Arbejdet. Hans Skrædcr 
og Jørgen Kræmmer korer hver 42 Læs Skarn af Torvegaden og Jens 
Vibe 85 Læs; for hvert Læs lætales to Skilling*. San er man forhna- 
bcntlig naact Bunden; men 1636—37 kan man begynde forfra. Paaske- 
aflen nolcrer Kæmneren: Betalt for 18 Læs Skarn åget af Tone
gaden 4 Skilling Læsset. 29. August betaler han for 27 Læs, 6. Sep
tember for 18 Les og 7. September for 13 Læs Skarn af Tone- 
gaden*. Del er 76 Læs det Aar. Men det var kun Tonæl, der som 
offentlig Plads en Gang imellem blev Genstand for slige Anfald af 
Renlighedsraseri, der gerne stod i Forbindelse med slemme Anfald 
af Peslcn. Gaderne, som Grundejerne havde Ansvaret for, blev der 
ikke gjort noget ved. De var og blev Møddinger.
Hvor der var Møddinger, var der i gamle Dage ogsaa Svin, og del 

gjaldt helt og fuldt for Gaderne. Svinene færdedes overalt i dem 
og gcnncmrodcdc Møgdyngerne for at finde noget spiseligt. Under 
deres Farten hjemsøgte de ogsaa Kirkcgaardenc. I Stedet for Laagcr 
var der i Indgangen anbragt en Jernrist, som Folk til daglig kunde 
skræve over, men som holdt Svinene ude. Kirkerisle kaldtes disse 
Apparater, og der tales om Vestre og Østre Kirkerist o. s. v.*)
*) Jeg kan ikke tiltræde den ofte fremsatte Forklaring, nt Kirkcrislcn Ina 

ned i Indgangen og spærrede Svinene Adgnng, fordi der vnr snn Inngt mellem 
dens Stænger, al Svinene kunde fnn benene i Klemme; tlii med Held kunde 
Dyrene jo let forcere Risten ved kun al ramme Stængerne, og i Uheld kunde de 
let brække Renene, hvilket selvfølgelig ikke var Meningen. Endelig blev Risten 
ogsaa sat ud af Kraft, saa snart Gruben under den var fuld nf Jord og Snavs, 
og del kunde den — med Henblik paa Gndernes Tilstand — let blive. Stillet paa 
Højkant var Risten derimod velegnet til al holde Svinene ude.
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Kampen mod Svinene i Gaderne er et langt Kapitel i Byens Histo
rie; det illustrerer blandt andel Bystyrets manglende Evne til at 
skaffe de udstedte Korbud respekteret, og det til Trods for, at det 
jo var let at konstatere, hvem Overtræderne var, eftersom Svinene 
alle var mærkede, saa man kunde se, hvor de borte hjemme. Særlig 
naar Pesten rasede i Byen, fik man travlt med al udstede Forbud 
mod Svinene og andel Svineri paa Gaderne. F. Eks. under Pesten 
1629. Borgmestre og Rand lader da »nu saavclsom nogle Gange til
forn her fra Prædikestolen aflyse Svin af Byens Gader og gamle og 
nve Volde«, det sker »i Synderlighed udi denne Tid, Pesten gras
serer« formedelst »ond Stank og Lugt, saa og for anden Aarsags 
Skyld. Snafremt nogen Svin findes her paa Gaderne eller paa Byens 
Volde efter (i) Morgen Klokken 12 Slet«, skal de straks indfanges 
og af 1 Mand takseres og derefter sælges. Pengene skal overlades »de 
fattiges Forstander, der skal indforc dem i sine Regnskaber«. Sogne
præsten Anders Pedersen Pcrlcstikkcr dodc under denne Pestepidemi 
og Ina syg i de Dage, og Aflysningen blev derfor »forkyndt fra Nak
skov Prædikestol Søndagen den 23. August, ved Hr. Hans Smidt, som 
den Dag gjorde Tjeneste paa Hr. Anders Pcrlcstikkcrs Vegne«. Der 
blev virkelig gjort Alvor af Truslen om at indfange Svinene; thi 
der anføres Navnene paa de fire Mænd, der vurderede de forsi ind- 
fangnc Svin, og det tilføjes, at der den 2. September igen blev ind
fanget 5 Svin1. Men denne Handlekraft ebbede ud sammen med 
Pesten. Aflysningen gentoges ganske vist alter og alter baade fra 
Prædikestol og Byting med en uforstaaclig Ihærdighed* — uforslaac- 
lig, fordi ikke cl Menneske tog Hensyn dertil. Naar der ikke nelop 
var Pest i Byen, boltrede Svinene sig uanfa^lct i Gaderne. Selv
følgelig stod Forbudet ogsaa i Byens Vedtægter. I Udgaven af 1650 
paala^ges det Vægterne at optage Svinene og indsætte don i den 
dertil indrettede Fold i Klostergadc. Svinets Ejer skulde den forstc 
Gang betale 8 Skilling pr. Stk., og anden Gang skulde Svinene være 
forbrudt til de fallige. Det hjalp ikke Spor; thi i Vcdtægtstillæget 
af 1656 hedder del, at skont det er forbudt i Vedtægten at holde Svin 
paa Gader, Kirkegaarde og Volde, og skont Vilkaarcne ved det aarlige 
Bystævne oplæses for Borgerskabet, og skont Aflysningen nogle 
Gange aarlig sker fra Prædikestolen, bliver Forbudet glemt, ringc- 
aglct og foragtet. Derfor fastslaas det nu, at Svinene allerede forste 
Gang, de optages, skal være forbrudt til de fattige. Lige lidt hjalp 
det. Allerede 5 Maaneder efter hedder del i Raadstueprolokollcn, at
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Forbudel mod Svinene i den af Lensmanden stadfæstede Vedtægt 
af 16. April ikke overholdes, og det paalægges Jørgen Biornsen at 
have Tilsyn hermed'. 1657 klages der igen over, at Vægterne — 
der er truet med baade at blive sal i (Gabc)Stokkcn og afskediget — 
ikke driver Svinene af Gaderne; ide findes endnu i Flokkclnl«, og 
Vægterne slipper baade for »Stokken« og Afskedigelsen ved al laf
bede deres Forseelse«. Et Par Maaneder efter tiltales Vægterne 
paany for Forsømmelse med Svinene, og de faar paany Lov til 
at slippe med en Irettesættelse*. Endnu langt ind i det IS. Aarhun- 
drede var Gaderne almindelig Svinesti, et Forhold, der selvfølgelig 
rar madende ikke alene i Nakskov, men i alle Kobstædcr.
Naar del var saa galt paa Gaden, stod det nnturligvis ikke bedre 

til i Gaardenc. Nodlorflshusct blev i Almindelighed rejst over en i 
Gaarden gravel Grube, og naar den var fuld, gravede man en ny ved 
Siden af, flyttede Huset hen over den og d.ækkcdc den gamle Grube og 
dens Indhold med et godt Lag Jord. »Kong Hans’ Sindsret« lader 
formode, at der var Folk, der end ikke gad gore sig den Ulej
lighed at grave en Grube, men foretrak at lade Ekskrementerne 
flyde, hvorhen de vilde, helst ind til Naboen eller ud paa Gaden, 
saa rar man selv af med dem. Derfor hedder det i Stadsreltcn, at 
ingen maa have lhemmcligc Huse« nærmere Bystrædet eller Na
boen end en god Alen, og det skal være ijordgravet«, saa ikke noget 
derfra kan flyde ud paa Gaden eller ind til Naboen.
Svinene rar ikke de eneste firbenede, der fyldte Gaderne. Ved

tægten nævner tillige Gedebukke og »andet Kvæg«. Og saa var der 
Hundene; ogsaa de var en Plage. Vedtægten af 1650 giver Udtryk 
herfor i følgende Beklagelser: »Her findes stor Uskikkelighed af Bor
gernes Hunde, som lober lose her udi Byen, saa fremmede Folk næp- 
pelig kan komme op eller neder ad Gaden for Hundenes Bjæffen og 
Bram.« Derfor fastsættes der Boder for losgaaende Hunde. Ogsaa 
det blev kun en tom Trusel, som ingen log Notits af.
Den Modtagelse, Hundene saaledes beredte de fremmede, kunde 

røre ubehagelig nok, men der var, navnlig i ældre Tid, det, som var 
værre for dem, nemlig den absolutte Ugæslfrihed, de modlc overall. 
Den bundede i den ubegrænsede Mistro, man nærede til alle fremmede. 
Bevares, man betragtede dem med stor Interesse og ikke ringe Nys
gerrighed, saa længe de var udenfor Doren, men have dem indenfor 
ved Bord og Seng skulde man meget have sig frabedt. Gæstgiver- 
gaarde var et ukendt Begreb i Købstæderne, og den rejsende kunde
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komme i den Situation at staa med Penge i Haanden, men uden 
Mulighed for al skaffe sig Husly og Mad. For at raade Bod herpaa 
gjorde man Gæstgiveriet til cl borgerligt Ombud. De Folk, der er 
Øvrigheden blev udset til i paagældende Aar al huse og beværte 
fremmede, kunde ikke undslaa sig og var forpligtet til at hænge et 
Skilt ud, snn de fremmede kunde finde Stedet. I Recessen af 1537 
hedder det, at da de rejsende ofte ikke kan finde Mad, Logi og 
Hestefoder i Købstæderne, skal Borgmestre og Raad beskikke nogle 
Borgere, som for Penge kan yde Herberg, gode Senge, god Mad, 
Staldrum og Hestefoder, og de skal hænge Skilt ud, saa den rejsende 
Mand knn finde dem og blive hjulpen. Dette Lovbud blev i Mod
sætning til saa mange andre overholdt. 1585 blev f. Eks. i Nakskov, 
samtidig med de andre Ombudsmænd, udmcldl lo Herbergere i hver 
Fjerding; de skulde under -10 Marks Rode »inden tredie Dagen her
efter hænge Tegn ud og hcrbcrgcrc dem, som bor at have Herberg«*.
Denne Ordning var gældende i hele den hcromhandlcdc Periode. 

1614 nævnes der to Hcrbcrgcrc i hver af de 3 Fjerdinger, hvorimod 
der kun var en i Norre Fjerding10. Der var vel nogle »Kældere« i 
Byen, hvor der udskænkedes 01, Brændevin og Vin, men intet andet. 
Derfor indeholder Vedtægten af 1650 ogsaa den gamle Bestemmelse 
om tvungent Herbergeri. Under Bødestraf skulde de, der var ud
meld! at være Hcrbcrgcrc, »hænge Brædt ud«, saa fremmede Folk 
kunde vide, hvor de kunde faa Logcincnl, og Herbergerne skulde 
være pligtige at modtage dem, naar de kom med gode Beviser paa, 
at de virkelig var ærlige rejsende. Al Hvervet som Herberger in
genlunde var efterspurgt, fremgaar af Vcdlægtslillægcl af 1656, hvor 
man har fundet det fornødent yderligere at indskærpe Bestemmelsen 
fra 1650. Det har da sikkert været overordentlig primitive Forhold, 
de rejsende har fundet i disse Herberger, naar de efter en anstren
gende og langsommelig Rejse ad elendige Veje endelig naaede til 
Bys og paa Vej gennem Gadernes /Ellc omsider havde ojnet cl 
Herbergerbræt og var sluppet ind.
For vi forlader Gaderne, er det værd at se paa Oprindelsen til de 

Navne, de havde faacl i Folkemunde, og som gennem Aarhundreder 
gik i Overlevering fra Slægt til Slægt; de giver ofte Oplysninger af 
historisk Interesse og er i flere Tilfælde den eneste, men sikre Med
hjælper til Konstatering af et eller andet historisk Træk fra Byens 
ældste Tider. Tilegade og Søndergade er tidligere oralbit. Vejlegade 
forte ned til Vejlen eller Oversvømmelsen mellem Fjorden og Bv-
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fogedsoen. Bybrostræde — der i den nyere Tid er blevet forvan
sket til det meningsløse Bibrostnede — fortæller, nt neden for dette 
Stræde laa Bybroen, d. v. s. Byens beskedne Anløbsbro eller Mole. 
Det gamle Navn Kogade, som et rcspckllost og uforslnncndc Byraad 
har lavet om til Frcuchcnsgadc, fortalte os i et eneste innlcndc Ord, 
nt ad denne Vej drev Byens Hyrde for Aarhundreder tilbage — for 
Fæslningsvoldcn blev bygget — Koerne ud paa Byens l'ællescng om
kring Byfogedsoen. Paa samme Vis fortæller Klostergadc, at den en
gang har givet Plads til Byens Hclliganndsklostcr, Præsteslræde, at 
del gennem de skiftende Sekler til den Dag i Dag har rummel Præsle- 
gaarden, Fruegade, eller som den oprindelig lied Vor Frue Gade, op
lyser os om. at her havde i den katolske Tid Gildeslauget Vor Frue 
sil Gildesbus. Forovrigt var Vor Frue-Navnet en Tid slemt i Fare 
for at blive aflost af del mindre velklingende: Skiddenslrædc, anta
gelig fordi Fruegade da var en af de mest skidne af samtlige Gader, 
hvilket jo efter det for anforte ikke vil sige saa lidt. Heldigvis holdt 
del gamle Navn Stand, kun del katolskklingcndc »Vor« blev senere 
ofret paa Magelighedens Alter. Bredgade har faaet Navn efter sin i 
hine Tider usædvanlige Bredde for en Sidegade. Kallcsundcl fik sil 
Navn af Volden, den lob langs med, idet visse Voldparticr kaldtes 
en Kat. Gaden anlagdes forst med Huse paa den ene Side, deraf 
Navnet Sund. Senere, da Fæstningsværkets Betydning var forringet, 
byggedes ogsaa den anden Side op mod Volden. Navnet Kannike
stræde stammer fra den katolske Tid og blev som vist ombyttet med 
Kapellanslrædc. fordi den mellem sine Gaardc talte Kapcllangaar- 
dcn. Badslucslrædc fortæller os, at Nakskov ogsaa har haft en Bad
stue, og at den har ligget ved Stranden udfor dette Stræde. Bad
stuerne var Dampbadsanstaller, hvor Dampen frcmkaldtcs, idel man 
overhældte glohedc Sten med Vand. Troels Lund fortæller, at Tje
nesten i Badstuen sædvanligvis udfortes af Kvinden, nt begge Kon 
gik sammen i Badet, at Badsluelivet cflcrhaandcn udartede, og at en 
Syfilisepidemi i forstc Halvdel af det 10. Aarhundredc fremkaldte 
Ordre til at lukke alle Badstuerne. De fleste af dem, deriblandt alt
san Nakskovs, blev aldrig senere genaabnet. Kongens Tofte har faaet 
sil Navn af, al Kongen en Gang, formentlig ved Dom, har erhvervet 
Jorden (Toften) ved Strædet, og endelig har lians Boasens Stræde 
faaet Navn af, al Byfoged, senere Raadmnnd og Borgmester Hans 
Boesen har ejet Strædet, der forovrigt senere blev lukket. De andre 
Stræder eksisterede ikke i den hcromhandledc Periode.
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Den Mangel paa Renlighedssans, der kendetegnede Tiden, gav sig 
naturligvis ikke nlcnc til Kende i Gader og Gaardc, men ogsaa inden
dørs i det daglige Liv. Folgelig var navnlig Byerne, hvor Folk boede 
tæt sammen, en frodig Jordhund for de forskellige Epidemier, der 
alle blev slaact sammen under Betegnelsen Pesl. Med faa Aars Mel
lemrum gik Pestepidemierne over Landet og mejede Folk ned for 
Fode. Nakskov delle i saa Henseende Skæbne med Landets andre 
Byer; men Beretningerne her fra Byen om Pestens Rasen er saarc faa. 
Del eneste Sted, hvor der findes nogen autentisk Oplysning om 
Dødeligheden under disse Epidemier, er i Perlcslikkcrhogcn, der kun 
omtaler Pestepidemien 1019 og 1020. I 1019 begyndte Pesten den 22. 
September11, og den varede med skiftende Voldsomhed ved til Decem
ber det folgende Aar. Ved Sammenligning af Tallene paa Dødsfaldene 
i Pesttiden med Tallene i den foregaaende pestfri Tid viser del sig, 
at der i de tre sidste Maaneder af 1019 dodc 41 mere end i den til
svarende Periode det foreganende Aar, og 1020 var Tallet paa over
skydende Dødsfald 250. Det vil sige, at denne ene Pestepidemi har 
bortrevet en. 300 Mennesker af en Befolkning paa knapt 2000 eller 
rundt regnet en Sjettedel. Tiden manglede ganske Forstaaclsc af, 
hvad der udkrævedes til Pestens Bekæmpelse. Man var jo klar over, 
at Snavset og Stanken ikke var af det gode, og man strammede sig 
ogsaa op til al indskærpe og i nogen Maade haandhæve Forbudet 
mod Svin paa Gaderne13, ligesom man korte nogle Hundrede Læs Skarn 
af Torve og Gndcr; men ellers trostede man sig med, at Pesten var 
Guds Straf for Menneskenes Slethcd, og naar Pesten havde udraset, 
faldt man tilbage i gammel Vnne og forsonede sig hurtigt igen bande 
med Svinene og Sknrnct. Da Sognepræsten Anders Pcrlcslikkcr dodc 
under Pestepidemien 1629, skrev Borgmestre og Raad til Biskoppen, 
at Præsten var dod af Pesten, og »efterdi Guds Vredes Straf, som er 
den farlige Peslilense og anden Sygdom, endnu er heftig her hos os, 
kunne vi ikke længere være en Sognepræst foruden, eftersom der er 
mange daglige Begravelser og syge Patienter at besogc«. Præsten i 
Brønderslev Jørgen Christensen havde hjulpet dem, og de beder nu 
om at faa ham kaldet13. Biskoppen opfyldte deres Ønske. Pesten skal 
iovrigt i 1629 have krævet over 400 Ofre; den kom igen flere Gange 
i de folgende Aarticr, men med 1654 synes dens værste Anfald at 
røre forbi.
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Bogen er i monjefnrvet Pergamentsbind, er 10 cm. tyk, 1100 Sider, tmukl 
hollandsk Papir; Bladenes llojde er 31 cm.. Bredde 20 cm. Ilovcdleksten er 
skrevet med Blak, lidt brunlig! 1 Forven, Overskrifterne med rodt eller gronb Ind
holdet af den her gengivne Side, der horer til Bogens lettest læselige er følgende;
ANNO | PAGINA 829. K. bemerker Kirckcn B Byes Kirckegnnrd, K (gotisk) 

Klosters Kirgaard. Signa (=  Tegn). Nominn sepultorum (=  de begravedes
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Perlestikkerbogen.
1 det foregaaende er Pcrlcstikkcrbogen nævnt flere Gange, og da 

den nyder en vis Berømmelse. er del bedst at give cl Par Oplysninger 
om den og dens Forfatter. Anders Pedersen Pcrlcslikkcr blev fodt i 
Svendborg 1580. Faderen Peder Andersen var Pcrlcslikkcr af Profos-* 
sion, og herfra stammer hans Tilnavn, hvilket han forovrigl betrag
tede som cl Øgenavn. Selv yndede han al anvende Tilnavnet Mavonn. 
som skal have været gangbart i hans Moders Sægl. Da Anders var 
7 Aar, kom han i Latinskolen i sin Fodcby, og 17 Aar gnnunel blev 
lian »Lobedegn« for et Par Landsogne, d. v. s. han skulde synge ved 
Gudstjenesten i samtlige Kirker i Sognene. 1008 flyttedes Anders Pe
dersen til Odense Skole, hvorfra han endelig blev Student 1013, nltsaa 
27 Aar gammel. De langsommelige Studier man dog ikke tages som 
Bevis paa danrlig Begavelse. Skolevejen var lang den Gang, og Fat
tigfolks Born maatlc desuden selv tjene til Foden samtidig med 
Studeringen. Anders Pedersen var saaledes, inden han blev Student, 
ansat som Horer ved den samme Skole, hvor han var Discipel. En 
saadan Dobbeltstilling som Isærer og Elev var ingenlunde sjælden 
den Gang, og Horer-Gerningen bestod ogsaa kun i at terpe Lektierne 
ind i de yngste Klassers Elever. Havde Anders Pedersens Skoletid 
været meget lang, blev hans Universitetsstudier til Gengæld meget 
korte; de strakte sig kun over faa Maancdcr. hvorefter han genoptog 
sin Gerning som Horer ved Odense Skole. 1617 blev ban kaldet til 
Rektor ved Nakskov Lalinskole, og allerede Aoret efter blev han, kun 
32 Aar gammel, Sognepræst i Nakskov. Forgængeren, Anders Krag, 
havde kun haft Embedet cl Aar og blev fradømt Kaldet for »noget 
Skorlevnct«, han inden sin Ansættelse havde bedrevet med en Pige 
paa Langeland, og Anders Pcrlcslikkcr fik saa efter nogen Genvordig-

Nnvnc). Dies inensis ( — Mnnncdsdug). B. Jacob Brandcnborgs s. treddie Hustru 
ved Naffn tilse. 1 Bd. liccl Skole. 20 December. II. Marren Jorgen Velivers i 
Klostcrgnden 4 Bd. Iinlff Skole 31 Dcccmb. Ende pau det Aar 1024. Anno 1025 
Calcndis jnnunrij (=  forsle Jnnunr). Del er pan Nylaars Dag. Kn Tale effler 
Prcdicken till iolckell om denne Byes Ledighed i forgangenn Aar. AB I goll 
folck kond vide denne Byes Leilighed oc forandring formcdcllst Troloffvelsc, 
Wicllse, Dnaben oc Dndcii udi forgangen Aar, da skall dell Vcrre eder Vitlerlign 
all fra Nyllnnrs Dag I flor 1024 oc tliill i dag er lige Troloffuedc 21. Par follck. 
Viede 21. Par. Errc doble lige 00 Born. De Menniskcr, som erre ved doden lien- 
soffvel i Herren errc lige 80. Saa nll der er Troloffvc! 4 Par folck Berc I Aar 
end i fior. Ock Ilt par folck er merre Vicd i Aar end I flor.
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lieder Kaldet. I sin meget omstændelige Levnedsbeskrivelse i Pcrlc- 
slikkcrbogen" fortæller han herom: Forst anbefalede de 24 Mænd 
ham til Borgmestre og Raad, derefter prædikede han i Handels Over
værelse, og Iwgcfter samledes Borgmestre og Hnad paa Raadhuset og 
blev enige om al kalde ham til Embedet som Sognepræst i Nakskov. 
Bandet indhentede derefter Lensmandens Samtykke, og Anders Peder
sen rejste saa til Odense for at lade sig prove af Biskop])cn, men 
denne nægtede sin Medvirken, fordi en Anordning om, at Provsten 
skulde overvære Proveprædikenen i Nakskov, ikke var fulgt. For- 
ganes anforle Anders Pedersen, at Provsten ikke havde været der, 
fordi han var dod; Bispen blev ved sit. Saa mantic Anders Pedersen 
rejse hjem igen. Provsten i Maribo fik overdraget Hvervet al paa- 
horc en ny Proveprædiken i Nakskov, og efter at delle var lykkeligt 
overslaact, mnallc Anders Pedersen igen til Odense. Nu fik ban Lov- 
at blive prøvet af Biskoppen bnade paa Tomandshnand og paa Præ
dikestolen og slap saa endelig igennem Sk:vrsildcn og ind i Sogne
kaldet, som han sikkert rogtede med stor Nidkærhed. Han giftede 
sig med Johanne Andersdatlcr, der overlevede ham sammen med 
deres to Bom, en Son og en Datter. I)cn sidstnævnte dodc ung. Son- 
ncn Peder Andersen havde en Mængde Kævlerier med Randet, Præ
sten i Sollcstcd og andre, som han havde forn.ærmct. Tilsidsl forlod 
han Byen og bosatte sig i Tjenneinarke“ ». Enken giftede sig med 
Borgmester Hans Boesen, der dode allerede 1635. Deres Son, Anders, 
blev som 22-aarig ung Mand og Skolediscipel i Helsingør hcnreltct 
1655, fordi han havde dræbt en Kammerat1*1*. Johanne Andersdatlcr 
giftede sig tredie Gang med en Niels Jensen i Tjennemarke1*«.
Blandt Forgængerens Efterladenskaber fandt Anders Pedersen Per- 

Icstikkcr en Dagbog, skrevet af Provsten Josl Povlsen, der var Sogne
præst i Nakskov fra 1572 til sin Dod 1590. Denne Dagbog gav Anders 
Pcrlcstikkcr Ideen til lians Bog, Perlestikkerbogcn. De fleste af dens 
1100 Sider optages af intercssclosc Fortegnelser over alle dem, der i 
Aarene 1618—27 er dobl, viet, begravet eller bar været til Alters, 
ligeledes Fortegnelse over Ticndcydcrnc, og hvad de har ydet i de 
nævnte Aar, endelig en Del Regnskaber af privat Karakter samt en 
hel Del af i de i Tiden uundgaaelige lange og platte rcligiosc Udvik
linger. Altsammen meget pertentligt og ikke sjældent helt pedantisk i 
Udforclscn. Men ved Siden af all delte, der oplager langt den største 
Part af Bogen, er der en Mængde meget værdifulde Oplysninger, der 
gor den gamle Foliant til et hel Skat i lokalhistorisk Henseende.
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Der er forsi Provst Josl Povlsens Optegnelser, soin Anders Perle- 
slikker har afskrevet indtil 1580, da han desværre sluttede med en 
Bemærkning om, al han ikke har «kunnet faa Lejlighed til al af
skrive mere af H. Josl Povlsens Bedrifter eller det, der er sket i 
hans Tid«11. Vi mister derved Beretningen om Begivenhederne i 
Tiaarel 1580—90; thi Provstens egne Optegnelser findes ikke. Anders 
Pcrlcslikkcr fortsætter Dagbogen, men ikke i saa omfattende Form 
som Provsten. Fuldt saa god som Pcrlcslikkcrs Dagbogsoptegnelser 
om Aarcls almindelige Begivenheder er hans Lister over de Folk, 
han har berettet, aflosl ved aabenbarl Skrifte, trolove!, viet og be
gravet; thi her har han til ved korte forklarende Bemærkninger om 
del eller det Tilfælde givet Oplysninger af stor historisk Interesse. 
De slaar som herlige Oaser mellem de mange orkcnlorrc Sider og 
gor Pcrlcstikkcrs Bog til el kulturhistorisk Kildeskrift, som Nakskov 
kan være stolt af al eje. Og saa er det endda et Slumpchcld, at vi har 
den; thi der er ikke passet videre godt paa den. En Nole af 1853 
foran i Bogen oplyser nemlig: »Denne Bog, der i sin Tid blev ud- 
luant fra Nakskov Kobstads Arkiv, er nu efter over 20 Aars Forlob 
modtaget tilbage og igen indlagt i Arkivet.« I Bogen henviser Perle- 
stikker til Fortsættelsen i den ny Præstepengebog af 1627 og den ny 
Hovedbog af 1031. Men Anders Pedersen Pcrlcslikkcr dode som 
nævnt af Pest 1629, saa det er ikke sandsynligt, at han har faacl 
skrevet stort andet end Titler og Rubrikker i disse Boger. Rhodc*) 
omtaler ganske vist Pcrlcstikkcrs Hovedbog, men man fristes til at 
tro, at han hverken har set Pcrlestikkerbogcn eller Hovedbogen. I 
Rhodes Originaludgave omtales f. Eks. (Side 116) en Anekdote om 
Kong Hans, som Rhodc angiver at have fundet i Perlcstikkerbogen, 
men som absolut ikke findes der. Og skont Rhodc selv et Sted an
fører, at Pcrlcslikkcr dode 1629, fortæller han cl andet Sted (Side 
138), at han i Pcrlcstikkcrs Haandskriflcr har fundet en Rektor

*) Peder Illiodc var fodt i Kolding 1734. lian blev 1767 Sognepræst I Ullers
lev og 1776 tillige Provst i Norre Herred. 1 denne sin Virksomhed var han en 
bande djærv og dygtig Mand. der blandt andet tog sig meget varmt af Skolen; 
lian var aldrig bange for at sige sin Mening rent ud ogsaa til bajere staaendc 
Personer, nanr hnn mente, de hnvdc Uret. 1776 udkom Islc Del nf lians »Sam- 
linger til Lollands og Falsters Historie« omfattende Lolland, og 1704 Aarel 
efter hans Dnd ildkom 2den Del, omhandlende Falster. De er i overvejende 
Grad Præslchislorier og fulde nf snurrige Anekdoter uden historisk Værdi, men 
skæmmes tillige nf lians mngcslosc Skodesloshcd selv i den simplcste Afskrift 
af de citerede Kilder.
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krønike fra 1670—80(1). Mere kraftigt kan Uvcdcrha'flighcdcn vel 
ikke manifesteres. Desværre har ingen af de folgende Præster følt 
Trang til at fortsætte Pcrlcslikkcrs Værk. De eneste Tilføjelser, der 
er gjort i Bogen, er en Præstcnckkc fra 1700 til 1745 saml en Tabel 
over en Kopskat fra 1660. Resten af de ikke faa Blade, som Perle- 
slikker har efterladt blanke, er ikke senere blevet beskrevet.

Under Lovens Arm.
Borgernes Fornøjelse bestod i selskabelige Sammenkomster, even

tuelt med Lege, men ellers med Spise og Drikke — ikke mindst del 
sidste. Man spyttede ikke i Kruset hverken ude eller hjemme, og med 
Rusen steg ofte Drabeligheden og Kamplysten. Da en Kaardc hørte 
med til Hvcrinands ordentlige Panklædning, endte Drikkelaget tit 
med Saar og Skrammer, undertiden saa voldsomme, at en af Par
terne laa dod paa Pletten. Var det ikke overlagt Mord, men Drab. 
blev det betragtet som hændelig Ulykke, og Drabsmanden slap med 
en Bodc til Kongen og Erstatning til den dræbtes pnarorcndc. Op
fyldte han ikke disse Forpligtelser, blev han »svoren fredlos«, og den 
dræbtes Slægt havde da Lov til at tage Hævn over ham. Kun under 
særlige og tilfældige Omstændigheder er Efterretningerne om slige 
Ulykker bevaret for Efterverdenen. For Eksempel da Borgmester Ras
mus Clausen i Nakskov 1523 fik Skodc paa den Part i Hans Perssens 
Gaard paa Søndergade, der blev Kronen liidømt, da nævnte Hans 
Perssen »kom for Skade at ihjclslaa Hans Smed«1*. 1532 hedder det 
i et Kongebrev, at Laurids Hanssen i Nakskov, der »kom for Skade« 
at slaa en Medborger. Morten Seyds, ihjel og derfor blev svoren 
fredlos, nu efter Evne har bodel derfor til den dodes Slægtninge og 
Venner, men de er ikke tilfreds, og han anraaber derfor Kongen om 
Hjælp. For Mandens Armods Skyld og for Guds Skyld giver Kongen 
ham nu hans Fred igen” .
Undertiden var den dræbtes Familie saa krigerisk stcml, at de ikke 

vilde lade sig stille tilfreds med den Bodc, Drabsmanden blev idomt. 
Et saadant Tilfælde gav Anledning til, at Formynderregeringen 1596 
udstedte cl »kongelig Beskærmclscsbrcv« for Hans Rasmussen, fhv. 
Lærer i Nakskov Skole. Der var her ikke Tala om noget Drab i 
Fuldskab eller Slagsmaal, men om et Vaade-Drab, idet Hans Ras
mussen havde været saa uheldig at undlive Karlen Herman Brun, 
som kørte for ham. Der var blevet nedsat en Jury paa 16 Mænd til 
at afsige Kendelse i Sagen, eller som det hedder i Beskærmelsesbrc-
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vel: >10 Mænd har værel opkrævet til at sværge om Drabet og efter 
de aflagte Vidnesbyrd kendt for Ret, at det var et Vaadedrab«, hvor
efter de havde donil Hans Rasmussen »til at stille den Dodes Slægt 
Vaadebod efter Loven«. Den dointc havde derefter tilbudt at betale 
ikke alene denne Bøde »men ogsaa yderligere af sin Formue«, men 
den dødes Slægt har ikke villet ladet sig nøje hermed, »men truer 
og undsiger« Huns Rasmussen. Kongen tager ham derfor nu »i Be- 
skærmclse« og forbyder den dodes Slægt og Venner al true eller und
sige ham. I Bcskærmclscsbrcvct fastslaas det ydermere, »at Dommen 
ikke skal være til Hinder for, al han kan opnaa hvilket Sogne- eller 
Præstekald, han findes duelig til«".
Mærkeligt nok sker der senere et ganske tilsvarende Vaadedrab. Det 

var Horslundcpræstcn Jacob Hansen Cunningham, der 1651 under en 
Koretur fra Nakskov til Halsted var saa uheldig at skyde sin Kusk, 
en Son af Byfoged Kordt Madsen". De udincldtc 16 Nævninge — som 
havde Otto Kuld til Formand — afgav Kendelsen: Vaadedrab. Allige
vel ramtes Præsten haardl nok; thi da hans »Hænder var med Blod 
besmittet«, blev del ham forbudt at gorc Tjeneste ved Altret, hvor
imod han nok maatte prædike. Det blev ham derfor paalagl at holde 
en Kapellan, og trods gentagne Ansøgninger lykkedes det ham forsi 
20 Aar efter at indtræde i sit Kalds fulde Rettigheder".
Drab i Fuldskab under Omstændigheder, hvor det ikke gjaldt 

Drabsmandens Penge, men hans Hals, var ingenlunde sjældne. 1619 
stak Rasmus Drager sin Kollega Matz Drager ned med en Hellebard, 
saa han døde paa Stedet. Paaskeaften 1625 ihjclstak Baadsmandsmatli 
Bjørn en af Kongens Karle, Povl, som han sad og drak med hos 
Rasmus Smed i Tillcgade*1. 1650 slog Svenden Gollfrcd Hansen sin 
Kollega Lauritz Christensen ihjel", og Paaskeaften 1655 slog Skor
stensfejeren fra Maribo og hans Svend en Nakskovkollegn, Bcllingcr, 
ihjel. Alle disse Drabsmænd maatte naturligvis strække Hals for 
Bodlen, men de repræsenterer naturligvis kun nogle enkelte Eksemp
ler i den lange Række af Drabssager.
Christian IIFs Reces af 1537 ændrede Mosbestemmelserne derhen, 

at for et Mord skulde der bodes med Liv for Liv og ikke betales 
Pengeboder; men hvis det var Drab i Nødværge eller Våade, skulde 
Drabsmanden slippe med, al hans Hovedlod blev beslaglagt og delt 
mellem Kongen og den dræbtes nærmeste Arving. Hvis Morderen 
flygtede, skulde han ved Dom erklæres fredlos, d. v. s. at enhver, der 
traf ham, havde Lov til at gribe ham eller slaa ham ihjel. Blev han
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grebet, skulde han straks uden videre Formaliteter henrettes. Lyk
kedes det ham al undslippe, skulde lians Slægt hodc til den dræbtes 
Slægt. Den, der havde huset en fredlos. skulde hodc .‘l Mark for hver 
Nat, men den, der skjulte den frcdlosc for Lensmanden eller Fogden, 
skulde selv sære fredlos.
Medens der saaledes kunde findes formildende Omstændigheder 

ved cl Drab, var Tyven uden al Nnade sikker paa Galgen. Sinaatyvc- 
rier kunde noget senere i Tiden afsoncs med nogle Aars Slaveri paa 
Brcnierholiu, hvor Fangerne maallc arbejde i Lamker og med Slave- 
fogdens Knut dansende paa deres Rygstykker; men groft Tyveri forte 
uden Naade sin Mand i Galgen. Lovene indeholdt dog en Bestem
melse, der lod mangen Smaatyv slippe igennem Retfærdighedens 
Naaleoje. 1 hele den hcromhandledc Periode var del nemlig den 
bestjaalnes Sag ikke alene at fange Tyven og overlevere ham i Ret
tens Hænder, men ogsaa at betale alle Udgifterne ved Tyvens Trans
port og Underhold, indtil Dommen faldt. Del er klart, at naar del 
kun var Sinnating. det drejede sig om, foretrak de fleste al lade 
Tyven lobe og eventuelt give ham et Livfuld Hug med paa Vejen.
I ældre Tider havde hver Købstad sin Boddel. De faa, der ingen 

havde, fik i Christian Il's verdslige I^ov Paabud om at afhjælpe 
Manglen. Boddclcmbcdcl var da ogsaa en ret omfattende Bestilling. 
Han skulde ikke alene hænge de større Tyve, halshugge Morderne 
og lægge de mest celebre af dem paa Stejle og Hjul; han skulde ogsaa 
brændemærke de smaa Tyve i Panden, piske Skogerne af Byen eller 
i Gentagelsestilfælde skære Ørene af dem, hugge Fingre af Menedere 
og slaa Navnet paa undslupne Tyve fast paa Galgen. De mindre Syn
dere skulde han »stryge til Kagen«. Kag'en var et Stillads af Mur eller 
Tommer forsynet med Kroge, hvortil Synderen blev hundel, hvor
efter Bodlen bearbejdede hans eller hendes blottede Ryg og Bag med 
sin Knut, indtil Huden hang i Laser; derfor gik Straffen ogsaa under 
Betegnelsen al »miste Huden«. Og saa havde Bodlen endvidere den 
ikke mindre nyttige Forretning at pine de anklagede. Den simplcstc 
Maade var at strække dem paa Stigen. Den ulykkelige blev bundet 
til en vandret liggende Stige, hvorefter man slog cl Reb om hver Arm 
og Ben, stak Rebet over cl Trin længere fremme paa Stigen og halede 
til, saa Lemmerne var ved at skilles ad. Var dette ikke virkningsfuldt 
nok, satte man Bækkener med smaal flammende Kul under Stigen, 
saa den ulykkeliges Hud kunde blive hrankcl. Til Afveksling kunde 
man knibe den halsstarrige med gloende Tænger paa de mest om-
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findlligc Sieder, eller mnn kunde anvende andre Numre indenfor 
Pinslernes righoldige Program. Selv om Synderen havde lækendt eller 
var overbevist om sin Synd, kunde Pinslerne inden Henrettelsen 
anvendes som en Slags Ekslrastraf. F. Eks. da man 1591 i Nakskov 
havde anholdt en Falskmøntner, Anders Rasmussen, der bekendte, al 
han havde slaact falske Markstykker og afsat dem omkring paa 
Øerne. Lensmanden fik Ordre til al lade ham henrette, men skulde 
forinden »alvorlig lade hans Rckcndclsc forhore«3*, d.v.s. gentage 
Forhoret under passende Pinsler. Nan. Anders Rasmussen havde jo 
gjort sig skyldig i en af den Tids allerværste Forbrydelser. Tifold 
værre var det, nnar Torturen anvendtes paa vitterlig uskyldige Stak
ler. Det var Tilfældet under de Hekseprocesser, der gik som Epide
mier over Landet i sidste Halvdel af del 10. Aarhundrcdc, og hvoraf 
Nakskov fik sin Part. Der foreligger for Nakskovs Vedkommende kun 
Oplysninger om et nf disse frygtelige Dramaer, der udspilledes i 
1572—7.'t. Det begyndte med, al Johanne Mogensdattcr (kaldet Frar- 
ten) blev anklaget for Hekseri. Hun svor i det forstc Forhor »ved 
sin Himmeriges Pagt, at hun ikke vidste nogen Trolddomshandcl med 
nogen Kvinde i Nakskov By«, men da Bodlen fik hende under Be
handling. og hun blev »forpint«, opgav hun videre Benægtelse og 
»tilstod»; thi »da tidlagde hun disse efterskrevne Kvinder: Anne 
Mussis, Anne Bruns, Marine Olufs, Knrine Bondens, Kirstine Guld
smeds, Marine Knuths, Mette Rcffs, Marine Bcrthels, Kirstine Knulhs. 
Kirstine Povels«. Det var lige en halv Snes, men der er næppe Tvivl 
om, al havde man pint den ulykkelige endnu mere, kunde man have 
faael hende til al angive baade en hel og flere Snese. Nu lod man 
sig noje med delte Resultat. Johanne Mogensdattcr domtes som Heks 
og blev den 15. September 1572 brændt i hele Byens Overværelse. 
Skolemesteren og Borncnc stod efter hin Tids barbariske Skik nær
mest ved Retterstedet, for at Straffen kunde gorc desto storre Indtryk 
paa Bnrnesindcl og virke til Skræk og Advarsel. Da man havde faaet 
stakkels Johanne brændt, tog man fal paa de ovrige. Men enten er 
de ikke blevet pint tilstrækkeligt, eller ogsaa har de haft for gode 
Fortalere og Vidner; thi Resultatet blev, al de 8 slap derfra nted 
Livet, og »kun« 2 af dem blev domi som Hekse, nemlig Anne Mussis 
og Marine Bcrthels; de blev den 9. Februar 1573 brændt med samme 
»Højtidelighed« som Johanne Mogensdattcr3*.
Oprindelig var del ogsaa Bodlens Sag at slæbe dodc Kreaturer af 

Byen, opfiske eller nedskære Selvmordere, og i det hele laget gorc
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all den Slags »uærligt« Arbejde. Senere blev sligt overladt til Rak
keren, hvorved Bodleme jo steg i Rang, men samtidig indskrænkedes 
deres Antal, saaledes at de lolland-falsterskc Byer enedes om een 
Boddel; det var i al Fald Tilfældet noget ind i del 17. Aarbundrcdc.
Frederik II paabod, at der paa Torvet i enhver By skulde være en 

Galge, hvad de fleste vist alt havde i Forvejen. Torvet i Nakskov var 
saaledes Rettersted cl godt Stykke ind i del 17. Aarhundrcdc. I Pcrle- 
stikkerbogen siges det udtrykkeligt, at Henrettelserne fandt Sted paa 
Torvet. Det hedder nemlig: »Den 18. August 1625 blev Stephan 
Kræmmer afhuggel paa Tonegaden; men Gud ved med hvad Ret.« 
Del oplyses ikke, hvad han var anklaget for, men Præsten har altsaa 
Ivivlet om hans Skyld. Derimod har han ingen Medynk med dc to 
Barncmordcrsker. der i hans Tid blev halshugget paa Tom l, og 
som iovrigt kun bar Interesse som Kkscmpcl paa Tidens hurtige 
Retsforfølgning, der var Reglen i de Tider. I)cn ene af de ulykkelige 
Kvinder var en Tjenestepige, der hed Maren Jorgensdatlcr. Natten 
mellem den 21. og 22. August 1620 fodtc hun et Barn i sit Kammer 
og dræbte del straks. Forbrydelsen blev i »samme Stund aaben- 
barcl«, hvorefter hun øjeblikkelig blev lænket, eller som del udtryk
kes: Der »blev sat en Bolt paa hende i Sengen«. »Hun udlagde« hed
der det videre, »en ved Navn Hans Pedersen paa Kierstrup paa Taa- 
singe.« Forbrydelsen blev som nævnt opdaget den 22. August. Maren 
blev donit til at rettes med Sværd, og den 7. September 1620, altsaa 
16. Dagen efter at Forbrydelsen var hegaact, faldt hendes Hoved paa 
Nakskov Torv. Den anden Barncmorderske hed ligeledes Maren og 
»var Sosler til Oluf Koks Hustru«, hun fodtc sit Barn paa Volden ved 
»Runddelen« og kastede det i Fæstningsgraven, hvor det blev fundet 
den 17. Marts 1623 og derefter begravet i »Omgangene« paa Kirkc- 
gaarden. Mistanken faldt ikke straks ]>aa Maren, incn derimod paa 
et andel Fruentimmer ved Navn Gundcr, der tjente i Bvfogden Jens 
lidsens Hus. Hendes Forsikringer var der ingen, som troede, forsi 
da hun efter mange Dages Arrest fodtc et dodfodl Barn, blev man 
klar over Fejltagelsen, men da havde Forskrækkelsen allerede taget 
saa stærkt paa Gunder, at hun dode faa Dage efter. Maren blev der
efter mistænkt, hun tilstod og blev 14 Dage efter hcnrcltcF*. I de 
efterfølgende Aar blev der henrettel flere Kvinder, men kun et af 
disse Tilfælde har Interesse, fordi del rober Angsten for al tage et 
Fosters Liv sammen med Moderens. Maren Glarmester var 1651 domt 
til Døden, men skønt hun selv havde erklæret, at hun ikke var frugt-



I .1 r^< l:iiiitrt .'11 Ile r  l'.MU Johanne B irkedal fol.

Ilavnegade il. 0. Xov. 1921. Magnhild Mnag fol. 
Ilnvnegade'oversviiinmrs af og lil ved Storm, “ lu  1872 sieg Vandel i Havnen 
0.3 Fod over dagligt Vamle, “ in  1901: 5,o Fod; Vandel gik over Holva-rkel. 
man sejlede i Hamle til Husene; der var Is |>aa Vandel. * 'u  1921: 4 Fod over 
dagligt Vande: Vandet gik op gennem Klunkerne, Itoctog og lliler fik Skum 

for Hoven, ryelende Drenge morede sig dejligt. •



sommelig, befalede Borgmestre og Rand hele tre Jordemodre ni un
dersøge hende og »forfare, om hun var frugtsommelig og med Ram«. 
I)c tre Jordemodre gav enstemmig Erkkering om, al Marens Udsagn 
var rigtigt, hvorefter Rorgmcslrc og Raad med god Samvittighed lod 
hende henrette samme Dag”  og begrave paa Klostrets Kirkegaard. I 
Kirkebogen er indfort den lille meget sigende Remærkning, at hun 
blev rettet »ved Mollerne«” , d. v. s. udenfor Byen; nllsan er Tonet 
ikke mere Rettersted. Formentlig er dels Flytning foretaget 1030, thi 
i Kæmncrrcgnskalwt for dette Aar forekommer en Post paa 5 Daler 
til Fodstykker og Stokke ved Retterstedet” . Senere finder man jævn
lig Udgifter for Korsel til Retterstedet, men om dette har ligget Øst 
eller Vest for Byen — der var jo Moller begge Steder —, ser jeg mig 
endnu ikke i Stand til al oplyse. Tidligere var det Skik al lægravc 
Tyve og Mordere paa Retterstedet. Senere blev del Reglen, al de, 
som blev rettet med Sværd, fik Begravelse i kristen Jord ligesom 
ovennævnte Maren Glarmester. Det blev da ofte na'vnt i Dommen 
som en Formildning. Da Borgmestre og Rand 1656 domte Barne- 
mordersken Birthe Andersdatter til Døden, hedder del f. Eks. i Dom
men, al hun skal »straffes paa sin Hals ved Sværdet«: men det er 
bevilget hende, at hun maa lægraves i kristen Jord, »hvorover sig dog 
ingen sknl forarge«” . At blive rettet med Økse var en langt mere 
vanærende Straf, og kristen Jord var derfor her udelukket. Endnu 
forsmædeligere var det at lide Døden i Galgen: thi her fik Liget 
ofte Lov at hænge, til det faldt ned.
Det kunde som for nævnt være dyri al faa sin Ilel og faa Straf over 

den. der havde forbrudt sig mod ens Person eller Gods. Til Belys
ning af dette Forhold kan anfores cl Par Eksempler fra Kirkeregn
skaberne. 1632 stjal Hans Smed noget Bly af Kirkens Blybeholdning, 
vist ialt 9V, Lispund, som han solgte til et Par Glarmcstre og en 
Kræmmer. Tyveriet blev opklaret, og Hans Smed blev taget ved 
Vingebenet. Der hengik 4 Uger, inden Dommen faldt, og Hans Smeds 
Kost i denne Tid belob sig til 28 Dalere og 1 Mark. Fogedsvenden, der 
holdt Vagt i de 4 Uger, fik herfor 8 Daler og 1 Mark, og en Karl, der 
løste ham af, fik en Daler. Lænken, som Synderen hlcv hængt i, kostede 
1 Daler og 2 Mark, Bødlens Transport fra Nykohing 6 Mark, hans 
Logi hos Christen Bysvend 1 Daler, hans Kost 3 Daler og 3 Mark. 
Kørslen til Retterstedet kostede 8 Skilling, og Bødlens Pige fik 10 
Skilling, endelig fik Bødlen 11 Daler for at klynge Hans Smed op, 
ialt 57 Daler (3 4  Mark) og 2 Skilling. Af de Mænd, der havde kobl
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Ulyet, fik Kirken O'/, Daler i Erstatning for de 9'/, Lispund, saa hele 
Historien kostede Kirken 47 Daler 2 Mark og 8 Skilling netto**.
Tjenestekarlen Henning Lchll havde opbrudl Kirkebossen og plynd

ret den for 8 Daler og 5 Skilling. Han blev grebet og hængt. Hans 
Kost i 22 Dage androg 3 Daler I Mark og 12 Skilling. En Dyne, han 
spolerede i Fængslet, kostede 3 Daler, en Lænke til al hænge ham i
3 Mark og 8 Skilling, 2 Fotter vann Vin, som «han lækom«, for ban 
korte til Retterstedet, har ikke været af den bedste; thi Prisen var 
kun 24 Skilling. Peder Fogedsvend fik for sin Bestilling 2 Mark og 
14 Skilling. Bodlcn blev hentet ved Sonderherreds Ting, hvor han 
havde haft Forretning, og Befordringen kostede derfor kun 2 Mark 
og 12 Skilling; men hvad der sparedes paa denne Post, gik med til 
Kost for Bodlen. hans Kvinde og Barn og Pige i to Dage; det androg 
nemlig 3 Daler. Yderligere fik Bodlcn Akvavit for en Daler, Tobak 
for 12 Skilling, (Kridl-)Pibc for I Skilling, Udcbrændscl for 12 Skil
ling og Havre til sin Hest for 3 Mark. For at kore Stigen og Bodlcns 
Kvinde ud til Galgen og tilbage igen bctallcs 3 Mark, og Vægterne 
fik 3 Mark og 8 Skilling for deres Umage med Stigen. For at hænge 
Synderen fik Bodlen 16 Daler og 2 Mark. Endelig kostede Vognen, 
der bragte ham tilbage til Nykøbing, 4 Daler og 2 Mark, og paa Vejen 
dertil drak han Akvavit for 2 Mark. Det blev alt i all 37 Daler (¿i
4 Mark) 1 Mark og 6 Skilling. Du Regningen skulde gores op, spurgte 
Retten, om det var Kirkens Bossc eller de fattiges Bosse, der var 
brudt op. Det var Kirkens, og folgelig maaltc Kirken betale, ellers 
skulde Fattigvæsenet have baaret Udgiften". Galgen fik som nævnt 
Lov til al beholde sit Bytte, indtil Halssojlen gav efter, og det var 
noget helt usædvanligt, at Christian Skarpretter 1638 fik Fuldmagt 
fra Prinsen til at drage til Nakskov og lage en Synder, der for kort 
Tid siden var rettet, af Galgen og fore ham til Nykøbing**. Forment
lig skulde Liget bruges til Studier i den ædle Anatomi, som Lægerne 
havde grumme lidet Kendskab til. Det var noget af en Bedrift, som 
der gik et vist gysende Ry af, naar en Læge gav sig i Lag med en 
uærlig Forbryderkrop; thi det var ganske udelukket at opnan en 
Families Tilladelse til at obducere cl Menneske, der var dod en ærlig 
Dod af en eller anden mystisk Sygdom, folgelig blev der aldrig Lej
lighed til al efterspore Sygdomsaarsagerne. Og Forslaaclscn af, al no
get saadant var nødvendigt, laa iovrigt de fleste Læger saarc fjernt.
Drukkenskab var jo i de Tider Hvermands Lyst og Last og afsted

kom som nævnt en Masse Ulykker. Blandt Byvcdlægtens mange Bc-
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steramclscr, der kun havde Karakter af fromme Ønsker, var der selv
følgelig ogsaa nogle, som tog Sigte paa Drik og Slagsmaal. Del blev 
f. Eks. under Bøde og Straf forbudt de »mange herudi Byen, som 
holder aahnc Kældere, at tilstede nogen al sidde og drikke derudi til 
Overflod om Nattelidcr«. Naar der Kl. 0 blev ringet til Vagt, skulde 
Kældemc lukke, »paa det, at Uskikkelhed og Slagsmaal ikke deraf 
skal foraarsages«. Denne Bestemmelse gjnldt allsaa Kælderværterne. 
Den tilsvarende for Gæsterne lod kort og godt pan, al den, som med 
Vaaben under »Bulder og Raalicn« løber ud paa Gaden og »udfor
drer eller udædsker sin Medborger« og ikke vil lade sig tale til Rette, 
han skal »straks sættes i (Gabc)Stokkcn eller andet Fængsel og bøde 
40 Mark, for ban slipper ud igen«. Dette gjnldt Borgeren. Var Uro
stifteren derimod en »Haandværkersvend eller anden gemen Person« 
skulde han uden Omsvøb straks sættes i Gabestokken, »paa Vand og 
Brød i nogle Dages Tid«. Naar en Mand fuld og galen for rundt for 
at gøre Ulykker med sit tilfældige Vnnben, var det ikke lutter Spog 
for Vægterne at binde an med hain; men der skete dem heller ikke 
noget, hvis de under Kampen kom til at slaa for haardt, i saa Fald 
maallc den drukne ligge paa sine Gerninger. Den, der satte sig til 
Modværge ved en af Øvrigheden befalet Fængsling, kom ind under 
samme Kategori. Da Jens Kornmaalcr 1020 skulde sjettes fast, slog 
han fra sig, men blev overmandet og sat i Bolt i Fjengsclskældcrcn. 
Næste Morgen fandtes han død af de Hug, ban havde fanel om Af
tenen1*. Kendsgerningen blev noteret og Sagen forbort og taget til 
Efterretning.
Naar Drikken gjorde Manden kurassig, kunde lian ogsaa uden 

Vaaben i Haand komme galt af Sted, nemlig ved alt for kraftige Ud
talelser inod Næsten. Æresfornærmelser blev nemlig straffet strengt. 
Den gamle Regel: Æren og Livet staar lige hojt, blev vel kun prakti
seret, naar det gjaldt grove Fornærmelser mod ndelige, hojtslaacndc 
Personer, men ogsaa i borgerlige Kredse var del en dyr Spas at an
gribe en Mand paa hans Ære. Straffen derfor var den frygtede 3- 
Marksbøde, der medførte, at den domte tabte alle sine borgerlige Ret
tigheder; lian kunde ikke beklæde noget Embede eller Tillidshverv, 
ikke drive Forretning og ikke værge sig mod Fornærmelser. En san
dan Dom blev altid appelleret til Landstinget, og blev den der stadfæ
stet, maallc den dømte se at stille Sagsogeren tilfreds og saa ansøge 
Kongen om Æresoprejsning. For at nævne cl Eksempel, saa fik Bart- 
skærcrcn Jost Jacobsen i Nakskov 1608 et saadant Oprejsningsbrev
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for en 3-Mnrksdom, han lmvdc faael for at have æreskældt en Mand 
ved Navn Boesen, soin senere var død“ .
Var Manden, der rendte grassat incd den druknes Mordlyst lysende 

ud af Øjnene og Sablen i Haanden, saa heldig, al den, han overfaldt, 
ikke døde af Saarene, kunde han slippe med at betale en Bode og 
forvises af Byen. Pcrlcstikkcr beretter f. Eks., al »Oluf Boeson, som 
havde slukket og saarel Zacharias Hører, blev »givet løs (af Fængs
let) mod den Forpligl(clse) inden Paaske at begive sig herfra Byen 
og forse (nedsætte) sig andre Steder«. Del var forovrigl ingen ual
mindelig Straf saaledes at blive forvist af Byen og i mere graverende 
Tilfælde ogsnn af Landet (d.v. s. Lolland) eller hele Stiftet. 1056 
blev Nordmanden Thorbjørn Adamsen, der havde udstødt Trusler 
mod Borgmester Peder Mortensen, forvist af Byen, men det tilføjes, 
al han var »svagelig og undertiden ikke rigtig»“ . 1052 blev Hans 
Hansen, der var født i Græshave, men i lang Tid havde »ligget udi 
Hylster« (d. v. s. uden Borgerskab) idømt Bode og forvist af Byen 
paa Grund af Slagsmaal. 1651 stod Jens Hansen Smed tiltalt for al 
have ophrudl sil Hus, som Borgmestre og Raad havde forseglet paa 
Mistanke om smitsom Sygdom. Han blev adspurgt, om han vilde 
»lide Lov og Dom« eller godvillig forlade Byen. Han valgte det 
sidste og gav sin »skriftlige Forpligt« derpaa. Men han opfyldte 
ikke Forpligtelsen, blev i Byen og fortsatte sil onde Levned med 
Drukkenskab. Ondskab mod Kone og Børn og med ukristelige Ord 
om Gud og de hellige Sacremenler samt foragtelige Ord om Præsten 
og Øvrigheden og Trusler mod Borgmester Peder Mortensen. Han 
blev derfor domt til livsvarigt Fængsel i Jern paa Brcmcrholm“ . En 
anden gudsforganen Krop gav Sognepræsten Laurids Mortensen Ved
sted nok at gorc. Han hed Niels Pedersen Jisen, var Borger i Nak
skov og. skønt Svoger til Kobclcvpræslcn Poul Poulsen, en stor Præ
stchader. Naar lian blev drukken, og det blev han tit, spottede han 
Kirken og Præsterne, haanedc Byens Øvrighed og mishandiedc Hu
struen. Da Præsten ingen Vegne kom med sine Formaninger, fik 
han Jisen ved Landemodedom domt til al staa aabenbar Skrifte, d.v.s. 
at han i Kirken i hele Menighedens Paahor skulde angre sin For
seelse og love Bedring. Men der skele det uhørte, at Niels Jisen rent 
ud nægtede at forbedre sig eller forpligte sig til noget som helst. 
Præsten, der var en myndig Mand, satte ham derefter i Band og 
greb ydermere til det ret usædvanlige Middel at lade den forstok
kede fængsle og sætte i Bolt og Jærn, og Præsten maatlc af sin private
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Lomme udrede Omkostningerne ved Fyrens Underhold i Fængsle!. 
Han sad der i 9 Uger, uden nt Præsten fik ham en Tomme videre. 
Da han slap ud, var han fræk nok til al indanke Lnndcmodcdommen 
og Randsælningcn for Herredagen. Det fik han nu ikke megen 
Glæde af. thi lier hlcv ikke alene Landcinodedommcn erklæret »ikke 
ubillig«, men Jisen blev i Betragtning af sine forargelige og bespotte
lige Udtalelser samt sine Beskyldninger mod Ovrigheden domt til 
at »straffes paa lo Aars Tid i Jærn pna (Brcmcr-)Holmcn og siden 
Nakskov By forsværge og ikke lade sig finde der uden han vil være 
undergiven yderligere Straf«*’. Men dermed var Nakskov endnu ikke 
færdig med Niels Pedersen Jisen. lifter al have udstnact sin Straf 
dukkede han 1653 igen op i Byen trods Forvisningsdommen. Borg
mestre og Rand lod ham dn indstævne til paa Nakskov Ting at hore 
Herredagsdommen forkyndt igen. Men Fyren modtc ikke” , forment
lig var lian klor over, nt Spasen nu ikke kunde drives videre, og at 
det var bedst at forsvinde.
Overtrædelse af SxdcUghedsforskriflerne hlcv straffet meget 

haardl. Den ældre Lovgivning hjemlede den Ægtemand, der over
raskede Konen og hendes Kisker, Ret til paa Stedet nt slaa dem lægge 
ihjel. Recessen af 1537 foreskrev Dødsstraf for Ægtemand og digte- 
hustru, der gribes sammen i Hor. Manden skulde miste sin Hals 
og Konen pulles i en Sæk og druknes. Der mangler ikke Eksempler 
paa, al disse barbariske Straffe er bragt i Anvendelse i al Fald for 
Mandens Vedkommende. Del ene Eksempel er fra Nysted, hvor det 
endda var en grov Intrige og ingen Brodc, der laa til Grund for Af
straffelsen. Medens Borgmesteren i Nysted Peter Sørensen en Gang 
i 1537 var bortrejst, trængte nogle Svende ind i lians Hus, greb lians 
Kone Anne Andersdatter, slæbte hende ind i et andel Værelse, ka
stede hende i Seng til en Mand Anders Jepsen — der var paa Besog 
i Huset og laa nogen i Sengen — og holdt hende dér, til Byfogden 
Oluf Jensen kunde komme til Stede og belægge dem begge med Jærn. 
Anders Jepsen blev af Byfogden domt til Døden og straks henrette!, 
skont han til det sidste besvor sin Uskyldighed. Konen slap med at 
blive jaget ud af Huset og fradoml Ret til Barn, Hus og Gods. Hun 
indklagede Sagen for Kongens Rcttcrling, hvor den grove Intrige blev 
afslorcl” , Byfogden fradoml sit Embede og pligtet til at udrede Er
statning, og Borgmesteren domi til at tage Konen i Huset igen. Hvor
ledes det gik Svendene, der udførte den raa Streg, er desværre ikke 
oplyst. Skont Recessen af 1539 ændrede den barbariske Straf derhen,
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al Forseelsen de lo forslc Gange skulde straffes med svære Boder og 
forst Iredie Gang pun Livel, er der dog Fkscmplcr pan, al Dødsstraf
fen er bragt i Anvendelse, efter at den strenge Lovregel var sat ud 
af Kraft. 1510 overraskede Hans Povlsen i Holykke, ledsaget af be
hørige Vidner, Anders llruel i Sengen bos sin Kone. Manden lod Fi
skeren gribe og fore til Norreherreds Ting, hvor Herredsfogden domte 
ham til Døden, og Hans Povlsen lod barn hænge med det samme. 
Anders Bruds Fader indstævnede Hans I’ovlsen for Kongens llcller- 
ling, men her frikendtes Hans I’ovlsen, og Herredslingets Dom slad- 
fæstedes'0. Der er ikke opbevaret Kf- 
Icrrclning om tilsvarende Tilfælde i 
Nakskov, men de anfnrlc to Fksemplcr 
er jo hentet tæl udenfor Doren og viser 
Lovens Svn paa Sædeligbedsbegreberne 
i al dets Darskhed.
De ugifte, der blev grebet paa fersk 

Gerning, skulde sættes i Gabestokken 
og Halsjærnet paa Torvet og desuden 
betale Bode, enten til de fattige eller 
til Kongen. Forseelsen blev jo lit ikke 
opdaget, for den havde sal Frugt, og saa 
var Synderen ofte romt af By, og Syn
derinden blev ene om Straffen. Havde hun saa ikke Penge at betale 
Boden med, blev hun sat i Fængsel i Bolt og Jern i nogen Tid. Var 
det Byens egne Born, der forsaa sig, inaalle de desuden slaa aaben- 
bar Skrifte. Var de skyldige trolovede, foregik det aabcnbarc Skrifte 
som Begel i Præstens eller Skolemesterens Kammer eller i Sakri
stiet i Overværelse af en mindre Kreds. Var de ikke trolovede, fore
gik del aabcnbarc Skrifte paa Kirkegulvet i bele Menighedens Nær
værelse. For de trolovcdes Vedkommende havde Straffen et Præg 
af Uretfærdighed og Vilkaarligbcd; thi del var en gennem Aarhun- 
dreder nedarvet Skik, al Parret efter Trolovelsen flyttede sammen. 
Aarsagen til Forvirringen Ina i, at man ved Reformationen mærkelig 
nok havde hiheholdl den katolske Skik at dele Ægteskabsakten 
i lo Dele, den juridisk bindende Trolovelse og den rcligiosc-sædcligc 
Vielse. At ogsaa Trolovelsen blev indgaact for Præsien, tjente kun 
til yderligere al forvirre Begreberne og holde Liv i den gamle Skik. 
De trolovede levede derfor jævnlig sammen som Mand og Kone 
trods alle kongelige Forordninger og Forbud. I denne Kamp mellem

I Galmtokken.
Hfter Kalkmaleri Tlr»te*l Kirke.
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gammel Livsvane og Lov, var det Loven, der Irak det korte Straa, 
og Tid citer anden slappedes ogsna Øvrighedens Indgreb. lindnu 
paa Anders Pcrlcslikkcrs Tid var man dog skrappe nok mod Over
trædelser paa dette Omraade; han anforer nemlig en Række Tilfælde, 
hvor Loven bragtes i Anvendelse haade overfor trolovede og andre". 
27. Februar 1620 blev Knud Rager i Tillegade og hans Fæslckonc, 
Mette, aubenbart absolveret; han havde, hedder det, tilfredsstillet 
Øvrigheden (betalt sin Mulkt) for sit Skørlevned med denne Kvinde. 
Tre Uger i Forvejen havde Anders Lauritsen og Karen Slcnso staacl 
aabenhar Skrifte paa Kirkegulvet, og efter Gudstjenesten blev de tro
lovede. De var fundet i Seng sammen, var blevet sat i Stokken og 
fængslet og maatte endog efter al have betalt en Daler til de fattige 
i nogen Tid forlade Byen. Maler Mathias Sorensen og Kirsten Niels- 
datter havde uden Præstens Hjælp trolovet sig og mente, at de saa 
maatte »sago friligcn Seng tilsammen, men efterdi de en Gang blev 
befundne sammen, er de begge sat i Arrest og bodede derfor to Daler 
til de fattige og maatte saa efter Øvrigheds Befaling straks samme 
Dag lade sig trolove«, hvilket skele hjemme i Præstens Stue den 20. 
September 1020. Ogsaa i Josl Povlscns Optegnelser et lille halvt 
Hundrede Aar tidligere moder vi det samme Billede'5. Skonl Mulk- 
leme ikke nævnes her, er de dog uden Tvivl blevet betalt. Den 11. 
April 1575 stod Hans Juel aalienbar Skrifte oppe paa Skolemesterens 
Kammer udi Provstens, Kapellanens, Skolemesterens, Lærernes og to 
Borgeres Nærværelse »for den Jomfru-Knenkclse han bedrev ined 
Karinc Niclsdallcr udi Rasmus Hansens Hus«. Laa Forseelsen langt 
tilbage, saa undgik Synderen dog ikke aabenhar Skrifte, hvis han 
f. Kks. paa Sottesengen bekendte sin Synd. 1576 maatte saaledes 
»Hans Hallandsfar, gamle Ursulas Son«, gorc »aabenhar Poenitense 
paa sin Sotteseng og fik Afløsning for del Skørlevned, han gjorde 
med lille Bodil«. Handlingen overværedes af »lille Mads Krage, 
Hans Jude, Hans Fynbo, Grethe Hans og næsten alle Kvinder paa 
Toften« (Kongcnsloflc).

Fattigrcgnskabel for 1635—36 indeholder som nævnt en Indtægts
post paa en Daler, betalt af »den Kumpan, som stod i Halsjern med 
Karen Tommermands«; men i Byfogedregnskaberne findes ogsaa en 
Del af disse saakaldte »Lejermaalsbodcr«, saa del er ikke let al se, 
efter hvilke Regler Boderne kom til de fattige eller til Kongen, der 
forovrigt delle halvt med Byen. I Byfogcdrcgnskabcrnc for 1649—51
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forekommer under »Sagcfald« en hel Del af disse Høder. Dctloff 
Pcilcrscn og Anne RasmusdnUer betalte henholdsvis 6 og 3 Rigs
daler. Rasmus Skafle og hnns Hustru, for de blev gift. I Rigsdaler 
og en halv Ort, ligesaa Hans Madsen og Hustru og Peder Matzen 
og Hustru. Om Maren Christensdatler og Peder Jensen hedder det: 
Hun betalte 3 Rigsdaler; han er rejst. Maren Eriksdallcr 3 Rdl.; 
han var en fremmed og er rejst. Maren Hansdatter og Jorgen Han
sen, der (jente i Gaarde sammen, hun to Rigsdaler, han er »bort- 
romt, forend det vidstes«**. Ialt blev der i disse tre Aar betalt 
32 Rigsdaler i Lejcrmaalsbodcr. Naar han var rotnl, og hun ikke 
kunde betale, blev der laget Tingsvidne pna, at hun var straffet med 
Fængsel. F. Eks. 1617 den 31. Maj Tingsvidne om, at Sidsel Niclsdat- 
ter — som er besovet af Hans Thorsmedes Tjener Jorgen — er straf
fet med »Fængsel og Jern paa Kroppen«, efterdi hun ikke havde 
Formue at betale Roden med. eller Maren Pedersdatter »er blovcn 
straffet udi Fængsel og Jern«, da hun ikke kunde betale sin Rode; 
thi, tilføjes del, »hun tiggede hendes Rrod«**. Var del en Lærer eller 
Præst, der forsna sig med sin Trolovede, maalle de, i det Tidsrum 
her er Tale om, se sig om efter et andet Finhede, naar de vel at 
mærke havde faacl Tilladelse til at soge. Skolemester Axel Hansen 
i Nakskov, som havde begaacl Lejermani med sin l'æstemo, fik f.Eks. 
163G Brev paa, at han maalte kaldes til en anden Skole eller Kirke'1. 
Pcrlcslikkcrs Forgænger i Embedet, Anders Krag, blev som nævnt 
fradoml Kaldet for »noget Skorlevncd«. Han blev dog vist senere laget 
til Naade igen. Allerede 14. August 1621 androg nemlig Biskop Hans 
Mikkelsen paa Foranledning af Kansleren Chr. Friis om Tilgivelse 
for Præsten. Det hedder i Ansøgningen, at Anders Krag blev afske
diget, »fordi han havde besovet el Kvindfolk paa Langeland den 
Stund, han der var Kapellan«, men nu vilde man gerne have ham 
bcnaadcl, »efterdi man hverken for eller siden haver horl noget 
uskikkeligl om hannem og han haver gode Gaver at prædike med«. 
Hvorvidt Ansøgningen blev bevilget, vides ikke. Rhodc anfører gan
ske vist, at Anders Krag levede i Nakskov til 1641, men det tor man 
ikke regne med.

Trolovelse og Ægteskab.
Ved Trolovelsen modtc Parret enten i Sakristiet eller i Præstens 

eller Brudens Hjem. Var en af Parterne fra en anden Egn, maatte 
vedkommende fremlægge »Skudsmaal« fra sin forrige Sognepræst,
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i dette anforlcs, om vedkommende havde skikket sig vel og var »ube- 
hindret« for Indgaaclsc af Ægteskab. Trolovelsen skulde overværes 
af 5 Vidner. Præsten skulde — hvis han ikke selv vilde risikere Til
tale og Straf — skaffe sig Vished for, at alt var, som det burde være, 
og i Tvivlstilfælde forlangte han derfor, at kendte Mænd skulde sige 
god for Parret eller »gaa imellem Præsten og Sagen», d. v. s. paatagc 
sig Præstens Ansvar. En brudt Trolovelse var cl meget kildent Punkt 
at komme over, hvis man senere vilde trolovcs med en anden. Anders 
Pcrlestikkcr beretter saaledes om en Kandestøber Adam Schwabc og 
Pigen Karen Linncrlcs, der vilde troloves, men havde store Vanske
ligheder at overvinde, fordi Manden tidligere havde været trolovct 
med en Pige i Lybæk, som havde indgaact Ægteskab med en anden 
under Foregivende af, al Schwabc var ihjclstukkcn i Danmark. Den 
stakkels Kandestøber maatte haade til Provsten og Bispen for al for
klare Sagen og fremlægge Skudsmani fra sin Fødeby. Del endte med, 
ni Provsten, Hr. Jens Bang i Sandby, efter »lang Berand« indgik pan, at 
Kandestoberen maatte blive trolovct, hvis han kunde skaffe sig Kau
tion af »tvende standhaftige Forløftermænd, der kunde gaa imellem 
Hr. Pcrleslikker og Sagen, hvis der kom andet efter«. Del lykkedes 
Schwabc al faa »Laurids Jensen og Jonas Hattemager, begge Borgere 
herudi Byen, til at gaa med hanneni her udi Præslcgaardcn og give 
mig (Anders Pcrleslikker) skriftlig Forløftning med egne Hænder 
underskrevet«“ .
Selv med alle disse Genvordigheder var Kandestoberen dog sluppet 

forholdsvis let til sin nve Brud, antagelig, fordi 1ste Akt var foreganet 
i Udlandet. Var en Trolovelse ikke hævet pan lovlig Vis med Kirkens 
Hjælp, var det rent galt; del fik bl. a. en Karl i Nakskov og hans 
Pigelil al fole. Karlen, hvis Navn ikke nævnes, havde forlovet sig 
med Pigen Anne Hansdatter, men efter 3 Aars Forløb blev Karlen 
ked af hende og »gav hende fri af Trolovelsen og Brev derpaa«. Der
med mente de begge, at den Sag var i Orden. Del lykkedes ogsaa 
Karlen pan en eller anden mærkelig Maade at blive gift, uden at der 
blev rodet op i den gamle Trolovclscshisloric. Pigen var rejst til 
Langeland, hvor hun trøstede sig med en anden, med hvem hun fik 
cl Barn, men da de derefter vilde gifte sig, kom hendes tidligere For
bindelse for Dagens Lys, og den Sag kunde hverken Provst eller Bisp 
klare pan egen Haand, hun maatte gaa til selveste Kongen med sit 
Bonskrift. 1 Svaret licrpaa hedder det, at skønt det er af luller Uvi
denhed, al Pigen ikke har sørget for at blive lovlig skilt fra sin første
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trolovede, saa er dog hendes og Nakskov-Karlens Forseelse »meget 
utilbørlig«, og det er kun for at »forebygge yderligere Synd og Last«, 
at Kongen vil bevilge det begærede Ægteskab, og del sker kun paa 
den Betingelse, at baade Karlen og Figen, henholdsvis i Nakskov og 
paa Langeland, skal slaa aabenbar Skrifte i Kirken og »gorc den 
kristne Menighed Afbigt for den Forargelse, de haver givet, ligesom 
ogsaa Præsterne alvorligen skal tilholdc Menighederne, at de ikke 
af disse Eksempler lader sig forlede til lignende Synd, da Kongen 
herefter ikke vil tilgive saadant. men lade det straffe paa det stren
geste«4'.
Skilsmisse kunde selvfølgelig opnaaes ikke alene for trolovede, 

men ogsaa for Ægtefolk; incn ingen af Parterne maaltc uden særlig 
Tilladelse gifte sig igen. 1603 fik saaledes Inger Pedersdatter i Nak
skov, som »for 5 Aar siden for Roskilde Kapitel blev skilt fra sin 
Mand Niels Hansen«, Tilladelse til at gifte sig igen, da »Niels Han
sen er dod og hun siden Skilsmissen har forholdt sig ærlig og vel«4'. 
Nemt var det ingenlunde at blive skilt, og Skilsmissen blev derfor 
ofte etableret paa den Maade. at den ene af Parterne rendte sin Vej, 
hvorefter det gik forholdsvis let for den tilbageblevne at faa Skils
missen i Orden ved Dom over den borllobne. Anders Pcrlestikker 
beretter saaledes om en Trolovelse, der 1619 fandt Sted mellem Jacob 
Pedersen Munck og Ellinc Knudsdatter. »At Jacob Munck« skriver 
han, »er lovligen skille fra sin forrige Hustru Inger, som undvigte 
sit Ægteskab, derpaa haver jeg Hr. Jenscs (Provsten i Sandbys) Sed
del og Dommen er beskrevet og beseglet.« Da Trolovelsen skulde ske, 
spurgte han »udi menige Folks Nærværelse i Sakristiet« Borgmester 
Hans Boesen, »om han vidste nogen Modsigelse i denne Trolovelse 
enten paa Lensmandens eller Byens Vegne: men han svarede nej*. 
Om Elline Niclsdatler oplystes, at hun har skikket sig vel, hvor hun 
har tjent, »men af menneskelig Skrøbelighed er hun hlcven lokke! 
paa Bramslykke og besovet af Oluf Hansen«, men er hun »lovligen 
adskilt ved hannem«4'.
Undertiden var Skilsmissen dog ikke klaret ved Flugt. Man

den havde Krav paa Konen, indtil Ægteskabet var lovlig opløst, og 
han kunde paakaldc Øvrighedens Hjælp for at faa den borllobne 
Kone indfanget og bragt hjem igen. Denne Udvej til al faa Ægte
magen tilbage blev ogsaa undertiden benyttet, herom vidner el saa- 
kaldt »Skovlingsbrev«, som Oluf Bertelsen, Borger i Nakskov 1661 
fik udstedt mod sin bortløbne Kone. I Brevet berettes, at hans Hu-
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siru Kirstine Pedersdatter under hans Fraværelse fra Hjemmet »har 
ladet udbære Guld og Sølv og andet Boskab af hans Hus til en Værdi 
af over -100—f>00 Rigsdaler og siden imod hans Villie har holdt sig 
fra ham til stor Skade for ham«. Oluf Bertelsen var gram i Hu og 
lod Konen tiltale for Retten, hvor hun domtes til «under sin Hals 
Fortabelse« al bære alle Værdisageme tilbage tilsin Husbond og «blive 
hos ham i Levned og Omgængelse som en ærlig Dannekvinde«. Samli
vet er næppe blevet bedre efter den Proces; thi kort efter rendte Konen 
for Alvor bort, saa Manden slet ikke anede, hvor hun var. Denne 
Gang tog hun for 50 Daler Gods med sig. Oluf Bertelsen fik alter 
Dom over hende gnaende ud paa, at hun «under sin Hals Fortabelse« 
skulde blive hos ham. Men Konen blæste denne Dødsdomstrusel et 
Stykke og blev fremdeles borte. Oluf Bcrlclsens Kærlighed — eller 
maaske del var Had — har været meget brændende; Uu han indgik 
til Kongen med Klage over, at hans Kone «trodsig foragtede« den 
fældede Dom og ikke vendte tilbage; han begærede derfor Tilladelse 
til at lade hende gribe, hvor hun end blev antruffen. Kongen gav 
Manden Medhold og udstedte «Skovlingsbrevet« med Ordre til Fog
der, Lensmænd, Borgmestre og Raad om at være Oluf Bertelsen be
hjælpelig ined at paagribe Konen og Tore hende tilbage til hans Hus. 
Hvis hun ikke vil folgc med, skulde de »lade hende straffe tilbør
ligt«*0. Desværre melder Historien intet om Slutningen paa denne 
noget ejendommelige Ægleskabshistoric- 
Var det svært at blive skilt, saa var det saa meget lettere at indgaa 

nyt Ægteskab, hvis man ved Doden var blevet befriet for sin Ægte
fælle. Graven var som Regel endnu ikke sunket sammen over den 
afdodc, for den efterlevende paany hastede imod Brudesengen. Pcrle- 
stikkerbogen nævner adskillige Eksempler herpaa". «Den 21. Juni 
>618 trolovedcs Oluf Ibsen Haure og Ane Hanses«, hedder det. hun 
»haver tvende Gange været gift og hendes sidste Mand dodc henved 
7 eller 8 Uger for Trolovelsen med Oluf Haure«; om ham tilføjes: 
»Hans forrige onde Kone døde i Vinter.« 7—8 Uger var ingen lang 
Enkestand; men den var dog helt anstændig i de Tider; Rekorden 
var en Uge eller to. Ved Indskrivningen af Spillemand Jens Jensens 
og Birrethe Hansdatters Trolovelse tilfojer Hr. Pcrlestikker f. Eks.: 
»Hans forrige Hustru Anna dodc for 1-t Dage siden.« Paa den Maade 
kunde det jo nok lykkes at blive gift en Del Gange, og det var heller 
ikke sjældent, al en Mand eller Kvinde opnaaedc at komme i Ægte
skabets Havn 3—4 Gange, ja, om en Mand i Vejlegade ved Navn
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Jens Andersen, der dodc 1624, hedder det endog, nt »han havde haft 
6 Ægtehustruer«. Ofte tilføjede Hr. Pcrlcstikkcr et Skudsmnal ved 
Indførelsen af de trolovedcs Navne i sin Bog. Om Bcrthcl Rasmus
sen og Anne Madsdnttcr Amme hedder del kort og skarpt: »Han ha
ver sil Borgerskab. Hun var en Skøge og haver været mange Aar i 
Byen.« Ved el andel Trolovclscspar tilføjedes følgende meget sigende 
og saare karakteristiske Bemærkning: »Mads Nielsen var Forlover 
paa hendes (Brudens) Vegne, som han før nogle Aar siden havde 
besovet.«
— Regeringen følte del altid som sin Opgave at modarbejde Ødsel

hed ved Indgreb i Folkets Privatliv gennem Forordninger om Klæde
dragten, om Mad og Drikke ved Bryllupper, Begravelser og lignende 
Lejligheder om Dage og Klokkcslct før Festlighedernes Ophor o. s. v. 
I Recessen af 1613 bestemtes det f. Eks., al Haandværkcrc og deres 
Lige ikke maatte gorc Gilde paa Raadhusct. Det var alene forbeholdt 
Adelen, gejstlige, Borgmestre og Randmænd, kgl. Embcdsmænd og 
de fornemste og mest velhavende af Borgerskabet. Haandværkcrne 
og deres Lige skulde holde deres Fester hjemme eller i Laugshuscl. 
Naar Adelen, som Skik var, gjorde deres Pigers Bryllup paa Raad- 
husel i Kobsladen, maatte der kun serveres koldt Kokken og 3 eller 
4 Retter vann Mad, Konfekt og indbagte Sager var forbudt, og Gildet 
maatte ikke vare mere end lo Dage. Naar Øvrighedspersoner og lige
stillede holdt Bryllup, nmatte de »kun« give 6 Retler Mad; vilde de 
skænke Vin, var del tilladt mod en Afgift af 20 Rigsdaler til nærmeste 
Hospital. Borgere, hvis Formue var over 5000 Slellcdalcr, maatte 
have Musik i Toget fra Hjemmel til Kirken. Brude, der havde gjort 
Barsel, maatte de ikke staa Brud med udslagent Haar. Bryllupsgildet 
maatte kun vare lo Dage, og paa Bryllupsdagen skulde »Bruden bort
ledes« Kl. 10 Aften om Sommeren og Kl. 8 om Vinteren. Samtidig 
skulde Spillemændenc førføje sig hjem. Selvfølgelig blev alle disse 
Forbud jævnlig overtraadt, og Borgmestre og Raad saa gerne gen
nem Fingre dermed. Kun naar Kronen havde en særlig nidkær Re
præsentant paa Pladsen, blev der skredet ind. 1656 indstævnede f.Eks. 
Kgl. Maj. Told- og Akciscinspeklor Soren Pedersen Schuldls paa 
Rigsfiskalcns Vegne Apoteker Knud Jørgensens Enke Sidsel i Tile- 
gade for at have gjort før fint Bryllup for sin Tjenestepige. Hun 
havde om Onsdagen ladet hende følge til Kirke af 7 Par Piger og 8 
Par Kvinder, medens Recessen kun tillod at føre en Tjenestepige- 
Brud til Kirken om Søndagen og kun mellem tvende andre Piger og
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uden andel l'olge. Borgmestre og Raad aivislc Sagen under Henvis
ning til, at sligt altid havde været Skik og Brug her i Staden, og at 
Recessen antmede Mulighed for saadanne Skikkes Bevarelse*’. Mere 
Held synes den ivrige Inspektør at have halt med et Par andre Stæv
ninger sanune Aar, da han indstævnede tre unge Mænd, der havde 
været all for flotte med deres Bryllup, og begærede Raadsluevidner 
(ikke Raadstuedom) paa, hvad der var forcgaacl. Den ene af de ind
stævnte var Hans Ottesen Kuld (Son af Bondcrsoldatcrnes berømte 
Forer Otto Jensen Kuld). Hans Bryllup stod om Søndagen, men 
Gildet varede fra Lordag Aften til sent Mandag Nal. Om Lørdagen 
havde de spist 3 Rcllcr Mad i »lo Sæt«, hvilket var ulovligt. Om Søn
dagen var Spillemanden blevet der langt over den tilladte Tid. Om 
Mandagen var der indbudt langt flere Gæster end tilladt, og de havde 
ved tvende lange Borde igen spist 3 Rotter Mad i »lo Sæl«; ogsaa 
Mandag Nal var Spillemanden blevet der langt over den tilladte Tid. 
Den anden unge Mand, Simon Michclsen, havde drevet del endnu 
videre, ogsaa hans Bryllup stod om Søndagen, men allerede om Lør
dagen begyndte Gæstebudet, og der blev da spist 5 Rcllcr Mad, der 
imod Loven frembåres i »to Sæl«. Om Sondagen blev der spist 7 
Retter Mad, altsaa »over kongelig Mandat«, og »Rirellen var en Skinke 
indbagt udi Postej«, hvilket ikke en Gang var tilladt for adelige end
sige for Borgere. Om Mandagen spistes 6 Retter ved »tvende Lang
borde«, og Gildet fortsattes med Musik og Dans udover tilladt Tid 
og med Spisen og Drikken indtil Tirsdag Morgen, altsaa 3 samfulde 
Dage og Na'ttcr, medens det kun var tilladt borgerlige at holde Bryl
lupsfest i to Dage. Den tredie indstævnte, Peder Povlsen, var tiltalt 
for tilsvarende Forseelse” . Der synes ikke at være faldet Dom ved 
Raadslucrellcn i disse Sager, og Tingbogen har netop her et Hul paa 
o Aar, saa Udfaldet af Sagen kan ikke oplyses; men Flottcnheimeme 
har jo næppe undgaact en storre Bodc.
Af Adelens fornævnte Bryllupper for deres Piger nævner Anders 

Perlcslikker et Par Eksempler. Del var i begge Tilfælde Præster, der 
blev gift med Piger i Adels Tjeneste. 1021 blev Sognepræst i Svan- 
ninge Jorgen Jacobsen gift med Bodil Niclsdaltcr. »Fru Lisbet .Ro
sensparre paa Krenkerup gjorde deres Bryllup her paa Nakskov 
Raadhus«. De blev gift her i Kirken »den 21. Oktober og var her af 
Adelen Corfitz Rud, Marcus Bille, Jorgen Grubbe, Jesper Grubbe, 
Palle Roscnkranlz, Borchard Rud, Holger Bille«**. Det andet Bryllup 
stod den 0. Maj og gjordes nf Borchard Rud til Sæbvgaard (Sæby-
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holm). Til Siede var »Jørgen Grubbe med Frue og Moder, Erik Stcen- 
sen, Vicenlius Slccnscn med Frue, Christopher Steensen, Joachim 
Grabow. Fru Anna Sparre, Fru Anna Ilrock og hendes Datter«*’. 
Forøvngl var begge I)ryllup|ier dobbelte, idel der l>cggc Gange ogsaa 
blev gift en anden Pige fra samme Herskab. Det gjaldt selvfølgelig 
om at slaa flere Fluer med et Smæk, da Bekost ni ngerne ved Gæste
budet paa Randhusel var de samme, enten der var et eller to Par.

Begravelser.
Næst efter Bryllup var Begravelser den Lejlighed, hvorved der blev 

festet mest, og der var derfor ogsaa sal Grænser for, hvor mange 
Betler Mad man her maatlc nyde. For Borgerfolk var det omtrent 
det samme som ved Bryllup; for adelige var det tilladt at spise »8 
Rcltcr varm Mad, hvilke skulde paa een Gang ophæres og sættes paa 
Bordet uden Schaucssen eller Bifade«. Ogsaa med Hensyn til Klæde
dragten rar der fastsat bestemte Regler for at modarbejde Ødselheden 
og Kappelysten. Selv Ligfolgct var underkastet de kongelige For
skrifter. Borgmestre og Rand, gejstlige samt de fornemste Kobmænd 
i Byen mnnllc have alle Latinskolens Flcvcr ifort deres Kapper i 
Spidsen af Ligtoget, hvorimod Hnandværkerne og andre »gemene 
Borgere« skulde lade sig noje med Drengene fra den danske Skole. 
Ogsaa Klokkeringningen var underkastet bestemte Regler efter Ligets 
større eller mindre »Fornemhed«. Borgmestre, Raadmænd, gejstlige 
og lignende Standspersoner maatlc have »4 Sørgekvindcr« (Græde
koner) — til mod Betaling al græde for Liget — og »hele Skolen« 
til at synge. Andre borgerlige manltc kun have to Par Sørgekvindcr 
og den halve Skole. Recessen af 1613 paabotl endvidere, al adelige 
kun manltc have deres Lig staaende i indtil .3 Uger, længere maatlc 
Begravelsen ikke udsættes. I al Fald paa Pcrlcstikkcrs Tid var man 
i Nakskov ikke hcnfaldcn til at udskyde Begravelsen; det er derimod 
paafaldcndc, hvor travlt man havde med al faa den dode i Jorden.
Naar en syg mærkede, al det bar imod Døden, blev Præsten til

kaldt for at give ham Allcrcns Sakramente, og den syges Slægt og 
Venner blev saa indbudt til at overvære denne Højtidelighed. I Lig
talen over Borgmester Mads Bergen 1649 nævnes snalcdcs, ni han paa 
Sygelejet modtog Alterens Sakramente i Familiens og talrige Venners 
Overværelse. Naar Doden var indtraadt, blev der sat Vagt i Stuen, 
den saakaldtc Ligvagt, der med de nødvendige Afløsninger holdtes 
lige til Begravelsen, f. Eks. anføres, at Anders Jydes Datter Anna

200



Sonderendes iisire Del 1020. Til venstre Nr. 37. til Imjrr Nr. ."II

•Samme Sled 1870, lil venstre nuværende Nr. -II. N. 11. Clcmmcnsrns l'abrlk, 
Ilvis Tolmksrnlleskill line anes; lil Imjre Nr. 38. Ad. l.onlmrR fol.'



dodc om Aftenen Kl. 8 den 29. August 1620, den 80. August »blev der 
holdt Ligvagt over hende, den 31. blev hun begravet i Kirken«1*. Den 
22. Juni 1618 faldt en Blytækkcrsvcnd ned indeni det nye Kirkespir 
og »slog sig. saa han aldrig (ålede derefter«; hnn dodc under Fro- 
prædiken den 24. og blev begravet sanune Dag1’. De fem Personer, 
der blev slaact ihjel, da Kirkespiret blæste ned den 10. Februar 1625, 
blev trods den store Forstyrrelse, Ulykken vakte i hele Byen, be
gravet den 13., altsaa kun tre Dage efter“ .
I ældre Tider var del Skik at uddele Klæde til de fattige paa Be

gravelsesdagen. Pcrlestikkcrbogen beretter bl. a. herom; »1574 den 
4. Maj hensov Zitzel Rasmussen i Herren og blev begravet om Ons
dagen i Nakskov Kirke hos sin Husbond Jens Rasmussen, og fik 
40 Skolebom 80 Alen Klæde for hende«. Lignende Antegnelser findes 
flere andre Steder i Bogen. Forovrigt blev Klæde ogsaa anvendt som 
Betalingsmiddel til Præsten ved fornemme Begravelser. Anders Perle- 
stikker fik ved Borgmester Bo Lauritzens Begravelse 6 Alen Klæde 
til 4 Daler pr. Alen, og ved Fru Kirstine Venslcrmans Nedsættelse i 
Kirken fik han foræret 5 Alen Klæde til 2 Daler Alen, skont det var 
Provsten, der prædikede. Da Stalints dodfodlc Pigebarn blev begravet 
paa Kirkegaarden, fik han »en Alen Klæde, saa godt som 3 Daler«. 
Anders Hansen Byskriver indbragte 5 Alen Klæde. Var der hverken 
Klæde eller Penge at faa, log Præsien, som den gode Forretningsmand 
han var, til Takke med, hvad der kunde faas af Penges Værdi. Om 
en Mand fra Aars, der dodc i sit Skib og blev begravet paa Kirke
gaarden, hedder det kort og godt: »Jeg fik Fisk«” .
I Forbindelse med Begravelserne kan nævnes den falske Begra

velse i Musse, der satte sine Spor ogsaa i Nakskov. Magnus Erichsen 
.Mormand paa Bramslykke havde en Datter Sofie, der var noget »los 
paa Tranden«. Hun havde faact cl uægte Barn med Knud Brahe og 
var nu igen blevet forelsket. Medens Forældrene 1580 var i Udlandet, 
besluttede hun at flygte. Mosteren Maren, der ogsaa havde faact et 
uægte Barn og nu var Enke efter en »ufri Mand« og havde faact Op
hold paa Bramslykke, hjalp Sofie med at udklække og gennemfore 
Planen. Den gik ud paa, al Sofie skulde blive syg, »do og begraves«, 
inden Forældrene kom hjem, og samtidig med Begravelsen skulde 
hun saa flygte. Planen gennemfortes. Kisten blev fyldt med Sten og 
Halm og begravet paa Musse Kirkegaard med Ligtale, Deltagelse af 
alle Godsets Folk o. s. v. Der opstod dog snart Rygter om, at Sofie 
slet ikke var dod, og da Forældrene kom hjem, segle og fik de Til-
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lndclsc til al grave Kislen op, og Komedien blev saaledes afsløret. 
Sofics Spor kunde folgcs lil Nakskov, hvor hun havde boet i to 
Nætter, og hvorfra hun var hjulpet til Langeland, hvor Elskeren 
formentlig har ventet hende; thi her forssandt hendes Spor. Senere 
dukkede hun forovrigt op igen og blev gift med en ufri Mand. Fami
lien rejste Sag mod den Herberger, Peder Mortensen, som Sofie havde 
boet hos i Nakskov, og beskyldte ham og hans Hustru for at have 
været indforstaaet i Sofics Planer og hjulpet hende med al komme 
videre. Lensmand Hack Ulfstand rejste ved Raadhusrcllen Sag imod 
dem, og Horgmeslrc og Itaad domte dem skyldige og henviste dem 
til Kongens Naadc eller Unaadc. Saa drog Mette Mortensen til Kongen 
og besvor sin og Mandens Uskyldighed og fuldkomne Ukendskab til 
Sofie og hendes Planer; de havde troet hende, da hun fortalte, al 
hun hed Margretc Hansdaltcr og var gift med en Skrædcr. Kongen 
bevilgede da, at de maatte være fri for al Tiltale i denne Sag, naar 
de i deres Sognepræsts og Borgmestres og Raads Nærværelse vilde 
aflægge højtidelig Ed paa, at de, da de herlærgede Sofie i deres Hus 
og befordrede hende derfra, ikke havde vidst, hvem hun var, eller 
hvad hun havde gjort, og ikke i nogen Maadc havde været i Raad 
og Daad med hende"0. Naturligvis aflagde de Eden og slap saa ud af 
den slemme Klemme.

Overtro.
Hcksehaalcnc, der i den sidste Halvdel af det 16. Aarhundrcdc 

flammede over det ganske Land, viser Tidens Overtro i hele dens 
Styrke og Uhygge. Hckschaalenc blev vel omsider slukl for bestandig; 
men Overtroen florerede lige stærkt, i Borg som i Hytte, i Studere- 
kamret saavclsom i Værkstedet. Og havde det slaaet til de lokale 
Domstole alene, havde mangen skarptunget Kælling endt sit Liv paa 
Baalct langt ned i det 17. Aarhundrcdc. Det gælder ogsaa Nakskov. 
1629 var Maren Olufsdattcr i Nakskov domt for Trolddom baade ved 
Underretten og ved Landstinget. Hun anraablc saa Kongen om Hjælp 
med det Resultat, al de afsagtc Domme blev kasseret og Sagen hjem- 
vist lil ny Undcrsogclsc, da der var begaaet Fejl under Processen*'. 
Siden horer man ikke mere om Sagen, der vel er doet hen. Endnu 
1641 kendte 16 Nævninge i Nakskov Sitzel Anders skyldig i Trold
dom, og da Landsdommer Lauge Bille kendte denne Dom magtesløs, 
indankede de Sagen for Herredagen, der stadfæstede Landsrettens 
Dom*3, og frelste Sitzel Anders fra en skrækkelig Dod. Og dog var
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Muligheden for at blive hcnreltcl for Trolddom stadig til Stede; thi i 
Recessen af 1043 hedder det, at Troldfolk som indlader sig i Forbund 
med Djævelen, skal straffes paa deres Hals. Baalet er blot blevet 
erstattet af Boddeløksen.
Anders Pcrlcslikkcr var selvfølgelig lige saa overtroisk som sin 

Samtid. Han fortæller, at der »1618 udi November og December blev 
set en forfærdelig Komet og usædvanlig Stjerne, hendes Effekt (Be
budelse) rar Pcstilcnce, Krig og Dyrtid, som siden fulgte«, og 1626 
fortæller han, at der »Onsdag den 19. April mellem 11 og 12 Fm. 
blev set Tegn paa Himlen, saasom tre Sole, de to ovenfor den tredie 
og en Regnbue imellem. For 3—4 Aar siden om Kyndelmisse, blev 
ogsaa om Middagstid set tre Sole. en stor Regnbue og en gloende 
Segel midt paa Himmelen saml andre underlige og forfærdelige Tegn, 
hvilke uden Tvivl betød den store Krig (30-Aarskrigen), som nu er 
forhaanden«*1. Folk gik rundt i Rædsel og Gru for disse onde Varsler, 
og man aandede næsten lettet op, naar de bebudede og derfor uund- 
gaaclige Ulykker var vel ovcrstaael. Efter Kometen 1618 kom Pesten 
1619 og 20. Krigen, der til yderligere Sikkerhed allsaa blev bebudet 
to Gange, kom, da Christian IV til Danmarks store Ulykke letsindigt 
kastede sig ind i den tyske Religionskrig, og Dyrtiden kom 1624, »da 
en Skæppe Hvede gjaldt en Daler, en Skæppe Rug 9 Mark og en 
Skæppe Byg 3 Mark.« Tørken var saa stor, at de fleste Brønde stod 
tørre, Græsset og Kornet henvisnede, saa Græsmarker overhovedet 
ikke blev slaael. Meget Kvæg døde af Torst, eftersom der mange 
Steder ikke var Vand at faa indenfor »en halv eller hel Mils Vej.« 
Til yderligere Straf kom Aarel efter Stormfloden, hvorunder Kirke
spiret blæste ned. Der kunde allsaa ikke være Tvivl om Betydningen 
af disse Himlens Tegn og Advarsler overfor Tidens Ugudelighed og 
Menneskenes store Skrøbelighed i Synden. Men ogsaa paa anden 
Maade gav Gud — efter Datidens Opfattelse — Menneskene Tegn paa 
sin Vrede. Det skete f. Eks. gennem Fødslen af vanskabte Børn, og 
saa maalte selv Universitetet tage disse Tegn op til Overvejelse. Det 
ene af de to Misfostre, som gav Anledning hertil, blev opdaget af 
Hr. Perlcslikker; det andel Tilfælde var fra Sjælland, og de blev 
begge beskrevet og befordret i Trykken. Anders Pcrlestikkers Til
fælde indtraf 25. August 1628 hos Jesper Haldstis, hvis Kone Marine 
nedkom for tidligt med Tvillinger, begge dødfødte. Det ene Barn var 
velskabt, det andel var et kun halvt udviklet Misfoster uden Hoved. 
Hr. Perlcslikker beskriver det i Udtryk, der kunde faa selv en Hol-



bcrg-Yndcr til ni rodmc; men iovrigt var det kun følgende Del af 
Beskrivelsen, der fik Betydning: »Lanrcnc var ganske med tykt Kod, 
ligesom de store hvide Bukser al ligne med. Benene fra Laarcnc til 
Foddcrnc var ligesom de Stoflcr med store, opsmøgede Kraver og 
ganske rode«**. Der fortes netop paa den Tid en moralsk Krig mod 
den Modegalskab, der havde givet sig Udslag i disse store, hvide 
Bukser og outrerede Stovlekraver og de toppede Luer, hvoraf Mis
fostret fra Sjælland netop fremviste et Eksemplar. Følgelig maaltc 
disse l'odslcr være et Tegn paa Guds Mishag med disse syndige 
Moder, og det var nok til at sætte selve Regeringen i Bevægelse. Rigs- 
randcl blev afkrævet en Betænkning, og Christian IV skrev selv til 
det teologiske Fakultet og forlangte dets gode Raad mod disse let
færdige Dragter, >mod hvilke Gud i Himmelen sin særdeles Mishag 
ved underlige Fodsler og adskillige Tegn giver til Kende«“ .
De gamle Begreber om »ærlige« og »uærligc« Folk medførte jo, at 

ingen ordentlige Folk kunde rore ved noget, der stod i Forbindelse 
med Boddel eller Rakker og deres Bestilling. Men der var jo Tilfælde, 
hvor sligt ikke kunde undgans. f. Eks. nnar Galgen skulde repareres 
eller fornyes, og man kom da om ved det paa den Maadc, al alle tog 
Del i del paagældende Arbejde. Forst maatlc samtlige Øvrigheds
personer rore ved Galgen — eller hvad del nu var —, og derefter 
inanttc samtlige Byens Snedkere og Tomrcrc og Smede slaa hver sil 
Som i. Paa den Maadc blev alle delagtige i del »uærligc« Arbejde, og 
det blev da ikke regnet nogen enkelt til Last. Til del uærligc Arbejde 
liorlc ogsaa Bortskaffelsen af dodc Kreaturer; thi ethvert Aadscl var 
uærligt, og følgelig kunde ingen rore ved det uden selv at blive uærlig. 
Eli af de slorste Fornærmelser, man kunde tilføje en Mand, var at 
slaa et Aadscl paa lians Dor. Herpaa foreligger der et drastisk Eksem
pel. En Nnl i 1G33 hængte nogle Sknrnsmenncskcr en Kat paa Chri
sten Madsens Dor i Tilcgadc. Man faar et levende Indtryk af den 
Rædsel og Harme, der greb Christen Madsen, da han om Morgenen 
fandt den dodc Kat hængende paa sin Dor. Selvfølgelig skulde han 
sende Bud fter Rakkeren før at faa Kallckadavcrel fjernet, og ligesaa 
selvfølgeligt vakte Begivenheden umaadclig Opsigt i Byen. Christen 
Madsen satte Himmel og Jord i Bevægelse for at finde Gernings
manden, men uden Resultat. Efter i hele tre Aar forgæves at have 
arbejdet paa Sagens Opklaring log han den Beslutning gennem en 
stor Gave til de fattige Skolebørn al paakaldc Himlens Hjælp til Af
sløring af de formastelige. Mandag den 11. Januar 1G36 lod derfor
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•ærlig og vclaglcl Mand Christen Madsene paa Nakskov Byting »læse 
og paaskrivc« et Gavebrev til Latinskolens Disciple paa >100 Rigs
daler i hans iboende Gaard i Tillegade«. Han lod udtrykkelig i Gave
brevet anføre, al for tre Aar siden haver >ugudeligc, udediske og 
forhærdede Mennesker for min Dor om Nattetider hængt en dod Kat, 
mig til Spot«, og han beder Vorherre i Himlen om, at det maa blive 
>dcnnem til storre Skam og Vanære« end ham, og han paakalder 
Gud den almægtiges Hjælp til at faa oplyst, hvem Gerningsmæn- 
dene er, «efterdi Skadcsnwndcn. Kattehængeren eller Tilhringcrcn 
ikke endnu vil have ladet sig aabenbare«. Han haaber, Gud vil 
faa dem >til Sandhed at bekende«, saa de kan blive frelst fra 
»den evige Pine«, som efter hans Formening ellers er dem vis. 
Han opfordrer sluttelig »for Guds Retfærdigheds Skyld ethvert gud
frygtigt, ærligt og oprigtigt Menneske til i deres gudelige Bonner til 
Gud Almægtige bede, at det endnu i sin Tid kan blive aabenbaret, 
saa de uskyldig mistænkte kan gaa fri og den rette Sandhed komme 
for Lyset« og de skyldige blive kendt for Gud og Verden, paa det, 
»at saadan Vanære, de gore og lader gorc imod deres Jesus Christus 
og Næste, maatte dennem i sin Tid nf Gud den Almægtigste blive 
betalt«**. Denne Blanding af hændervridende Bon og harmdirrende 
Bandslraalc mod Udoverne af den 3 Aar gamle Forbrydelse manier 
hele Dybden af den for nævnte Rædsel og Afsky for del »uærlige« 
og for alt, hvad Bødlens og Rakkerens var.
— Et andet Eksempel er ogsaa betegnende, skonl det her ikke 

drejede sig om en ondskabsfuld Streg, men el Tilfælde. I Claus von 
Stéckens Gaard laa en skønne Dag et dodt Svin. Det blev konstateret, 
at det tilhørte Bartskærcrcn Stalzius Hojer. Hvad havde saa v. Sl6ckcn 
andet al gorc end al stævne Bartskærcrcn for Raadhusrcltcn, faa 
faslslaact, at Svinet var hans, og faa ham forpligtet til snarest at 
lade det fjerne*1. Grunden til denne Højtidelighed var, at der ikke 
kunde være Tale om, al andre end Rakkeren kunde fjerne det dodc 
Svin; det skulde han have Penge for efter den fastsatte Takst, og del 
vilde v. Stikken ikke betale. Bartskærcrcn maatte derfor forpligte sig 
til snarest at lade det dodc Svin fjerne.

Et Par Borgertyper.
Som Modstykke til de slette Eksemplarer af Borgerskabet, der er 

præsenteret i det foregaaende, vil del være paa sin Plads at frem
hæve et Par Typer paa dygtige og fremragende Borgere. Den ene er
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Borgmester Mat/. Bergen. der ejede Gaarden Nr. 6 i Søndergade. livoi 
Firmaet Christnph Jessen nu i mange Aar liar haft Domiril. Set fra 
(iaden adskiller Kjendommen sig ikke fra dc fleste andre; men kigger 
man ind ad Porten, ser man det gamle Gavllms' Sideflade med Ktagc- 
fremspring og  Kna gte. Del er let at se. at Gavllmset er lavet om til 
Faradehus. ved at man har 
overhvggel den aa hue Ind- 
korsel. Gaardeii slnekker sig 

her som i alle de andre 
gamle Knhinnndsgnnrde paa 
Sondergades og Vejlegades 
sondre Side helt ned til 
Havnen. I'd til denne hai 
Gaarden et Par gamle Pak
huse; deres Alder er ube
stemmelig paa Grund af de 
gennemgribende Bepmnlin- 
ner, de saa lydelig ba-rer 
Spor af. men meget taler for. 
at de har ea. .‘{DO Aar paa 
Bagen. I det ene af dem. Nr.
01 i Havnegade. slaar en 
Porlhammer. der vel engang 
har haft Plads over Porten 
ud til Stranden, men nu er 
endt i en mindre fornem T il- 
va-relse som Stolpe. Den 
gamle Porlhammer er forsy
net med en Inskription, hvor
af en Del nu slaar under Gulvet; men ved med velvillig Tilladelse 
at ska-re Gulvet op har jeg faaet fremdraget hele Indskriften, der 
lyder saaledes:

I.OCKICN KOMMKIt : I.OCKKN (¡AAK
HVO <;t:t) I KOC.TI.lt : HAN I.OC.KKN NAAK : ANNO 11511.

Paa den overste linde af Stolpen slaar i Forsiringer Bogstaverne 
M. B.; det sidslna-vnle er, ligesom meget af den ovrige Skrift, stærkt 
medtaget, saa det ved forste Ojekast ligner et P. Her har vi altsaa 
Bygherrens Monogram; den nederste Kilde af Stolpen, der paa til
svarende Maade har hanret hans Hustrus Navnetræk, er desv.erre af-

Snndergade 11; fra Gaden anes Gavllnnet 
ikke: en karakteristik , noliel l-'afude fra 
Midlen af del tilde Aarli. De gamle Kote 

mandsgaarde har inlel Skili.'
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skaarct. Alligevel er der næppe Tvivl oin, hvem der har hygget Gnar- 
den og opsat Porthaninicrcn. Det er Borgmester Matz Bergen, hvis 
Navn som tidligere na vnt slanr pan Byens Segl fra 16.V), der endnu 
bruges paa Politiineslerkonlorct.
Matz Bergen dode 1019, og takket vjito den meget storstilede Begra

velse, han fik, ved vi nu noget om ham. Hans Klike lod nemlig den 
Prædiken, som Sognepræst Laurids Mortensen Vedsted holdt over

hendes Mand, befordre 
i Trykken, og den inde
holder alle Hoveddata i 
Matz Bergcns Liv**. I 
sin Prædiken oplyste 
Præsten, at Matz Ber
gen var fadt 1592 i 
Bodby, hvor Faderen 
var Tolder. Foiældrcnc 
dode, da Drengen var 
to Aar. og den nye 
Bodby - Tolder, Jorgen 
Ploug. blev saa lians 
Formynder. Han lod 
forsi Drengen gna i 
Skole i Bodbv, derefter 

Sundcrgaiie Nr. ft. Jernns Gpur<l (Matz llergcnsi. bande i den danske Og 
Gavlhusri srl frn Ganrdcn: man ser. hvorledes latinske Skole i Nak-
Porlrn cr opslnacl ved Overbygning af Slippen. sk<)V 0{, scn d (c  | , a ln  M>

til Lybæk, hvor han l.ærle Tysk og dygtiggjorde sig yderligere i 
Hegning og Skrivning. Dernæst kom den unge Matz Bergen til Knud 
Urne paa Anrsmarkc (Knuthcnborg), hvor han begyndte som Skriver
dreng og avancerede forsi til Kældersvend og senere til Kommaalcr. 
Derefter soglc han videre Uddannelse i Handelen hos sin Brodér 
Basmus i Bodbv og »brugte her Handel og Kobmandsskab baade 
inden- og udenlands« og ucdsnlle sig endelig 2-1 Aar gammel som 
Købmand i Nakskov. Han maa have været en dygtig og vindende 
ung Mand, thi allerede Anret efter blev han Kirkeværge, og 27. No
vember 1618 blev han, kun 26 Aar gammel, Baadmand. Men selv
følgelig har Knud Urne, der var Lensmand, hjulpet svært til at faa 
ham frem. Matz Bergens Forretning voksede hurtigt, og i de føl
gende Aar har han kobl Kjcndoninicn paa Sondergade og cflcrhaan-
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Søndergade <>, Jessens Gaard. der i tiel 17de Aarli. ejedes af Mal/ Bergen; 
del gamle Gavllms' (Kiside sel fra Porten lil Gaden; Hja-lkeliovedknn'glrue ne<l 
mod Ganrden er meget enkle, de Ire forreste derimod elegant svungne Kon

soller; denne l-'orm liar Gndefncndens Kna-gle sikkert Iiafl.
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den bygget den om. Antagelig har lian opfort ikke alene Kornmaga
sinet mod Havnegade, men ogsaa Stuehuset mod Sondergade, hvis 
Længdevæg, sine omtrent 300 Aar til Trods, endnu er forholdsvis vel
bevaret. Efter at have røret Randmand i 12 Aar, blev Matz liergen
10. April 1630 forordnet til at være Borgmester, og denne Post be
klædte han til sin Dod 1610; skonl han kun blev 57 Aar, havde han 
allsaa haft Sa*dc i Byens Styrelse i samfulde 31 Aar. Ligprædikens 
biografiske Data tegner os saaledes et lydeligt Billede af den Mand, 
der for 300 Aar siden havde sin Gang og sit Virke i del gamle Hus 
Sondergade Nr. 6. Driftig og klog, myndig og tillidvækkende ledede 
han herfra sin Forretning og sin Bvs Styre. Som ældste Borgmester 
har han i sine senere Aar sikkert mangen Gang samlet sine Raadskol- 
legcr og andre i Stuerne paa Sondergade og der plejet Rand og truffet 
Beslutninger til Fremme af saavcl Byens som Handelsstandens og 
Borgerskabets Tarv. Til hans omfattende Virksomhed horte ogsaa cl 
Skibsbyggeri; thi 1653 nævnes Nakskov Brab.ænk (Bedding) eller 
»salig Matz Bergens Bro«**. Mat/. Bergen var gift lo Gange. 1615 
ægtede han Anne Christoffcrsdattcr, der dodc fra ham efter 22 Aars 
vEgtcskab. Deres lo Sonner og en Datter dodc ganske unge. 1639 
giftede Matz Bergen sig med Anne Niclsdattcr, der overlevede ham. 
Det er allsaa hendes Navnetræk, der har stnncl paa Porthammeren. 
I sil andet /Egleskab havde Matz Bergen en Son. der dodc for Fade
ren, og to Dotre, der overlevede ham. Han selv dodc 1619 den 5. Juni 
Kl. 6 om Morgenen. Kl. 2 om Natten var Sognepræsten blevet hentet, 
og efter at Slægt og Venner var kommet til Stede, fik den syge Alle- 
rens Sacramcnte, og hele Forsamlingen, bcslaacndc af Familien, 
Sognepræsten, Andenpræsten, Skolemesteren og »mange gudfrygtige, 
fine Dannekvinder« blev i Værelset, til han var dod. Derefter blev der 
sat Ligvagl, og ottende Dagen derefter blev Matz Bergen begravet i 
Kirken. Hans Ligsten er desværre gaact tabt sammen med saa 
mange andre.
Ligprædikenen er en Bog paa 150 Sider, hvoraf de forslc 100 er en 

Prædiken over Josias. Hvorfor han er valgt som Tekst eller Emne, 
fremgaar af cl Sled i Prædikenen, hvor del hedder om Matz Bergen, 
al lian har »været udi Øvrigheds Bestilling i denne By og Menighed 
udi fulde 31 Aar, lige saa længe som Josias var Konge udi Juda«. 
Iovrigl herorcs den afdødes Liv og Navn saa godt som ikke i Præ
dikenen; forsi efter dennes Slutning fremsætter Præsten de biogra
fiske Data af den afdødes Liv. Bogens sidste halvlhundrcdc Sider
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optages af cn Række Sorgekvad. Forst kommer et Digt, hvori Enken 
og hendes Mand indfores talende; i hvert andel Vers jamrer Enken, 
og i hvert andet svarer Manden under Mulde og trøster hende. Der
efter kommer forskellige andre — hojst innndelige — Vers, blandt 
andet cl Digt, hvori Enken jamrer til Gud, og Gud svarer trøstende, 
og endelig en Klagesang, hvori del hl. a. hedder:

>Du Matthias her hviler under Stenen hin linarde
var Borgmester for, nu Mad skal Ormene vorde.«

— Den anden betydelige Borger, her skal nævnes, har, ligesom Matz 
Bergen, efterladt sig cl Minde skrevet i Eg. Det er Randmanden Micke! 
Malson, der opforte en Gaard paa Sondergade. Den har nu Nr. 23 og 
har i el Par Slægtled tilhort Firmaet J. A. Jørgensen. Ejendommen 
beslaar af to gamle Gavlhusc, der ved en Mellembygning er lavet om 
til et Fafadehus. I al Fald det oslre af disse to gamle Gavlhusc er 
opfort af Micke! Malson; thi i den smalle Indkørsel i Gaardens Øst
side ligger i forstc Lofts Hojdc en Egebjælke, der rækker gennem 
hele Huset og bærer følgende Indskrift:

1637 1IAFVER MICK El. MATSON OC.II Gl'NDKK THOMIS : D : LADIT : 
DETTE : HUS : OPBYG : : GUI) : DET : FHA l ’LOCKE : BEVARE

Indskriften fylder ikke hele Bjælkens Længde, og Resten er smyk
ket med et Monogram af Bogstaverne M. M. S. og G. T. samt med cn 
i Relief udskaarel Dukat-Række, der med Rette antyder, at Bygherren 
Mickcl Matson og hans Hustru Gundcr Thomisdatter var velhavende 
Folk. Mickcl Matson var fodl i Haderslev 1598 af »ærlige og ægte 
Forældre*. Han kom som ganske ung til Nakskov og oparbejdede cn 
betydelig Købmandsforretning. I Kæmnerregnskahel for 16-14 figu
rerer han som Byens storslc Skatteyder og Ejer af to Gaarde paa 
Sondergade og cn Gaard paa Torvet med Boder ned mod Stranden, 
de dannede et Stræde, der efter ham fik Navnet Michel Skrivers 
Stræde (del nuværende Farverensstræd). Mickcl Matson blev nemlig 
forst Byskriver og senere Raadmnnd, og erhvervede i del hele cn 
fremskudt og anset Stilling i Byen. Under Beskrivelsen af Kirken er 
omtalt to Malmstagcr, han skænkede til Altret, og han var baade de 
fattige og Skoledisciplene en god Mand. Den fra Katolicismens Tid 
nedarvede Tro og Trang til al finde Vej til Himlens Velvilje gennem 
Godgørenhed laa ham — og mange af hans samtidige — dybt i 
Blodet. Ret betegnende i saa Henseende er Fundatsen til cl Legat,
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som hnn stiftede den 29. September 1612. Del hedder heri: »Eftersom 
den gode og fromme Gud hannem (Mickel Matson) og hans Hustru, 
ærlig, dydig og gudfrygtig Kvinde Grinder Thomnsdaltcr i deres 
.Egteskah ikke alene med Horn haver begavet, inen endog udi deres 
Handel og Næring Guds rige og runde Velsignelse, og efterdi intet er 
visserc end 1 loden og intet uvisscrc end Dodens Time. dn haver han 
ikke villet forglemme 
Herrens Velgerninger, 
men het.vnkt og ihu
kommet de fattige og 
nodlorflige udi hans 
Velmagt og til dem 
udlovet, at saa længe 
Gud i Himlen vil spare 
hannem Livet, vil han 
aarligen give de fattige 
Husarme her i Menig
heden 10 Sietdaler« og 
de fattige Skolehorn li
geledes 10 Sletledalcre, 
og »nuur vor Herre og 
Gud hannem ved Do- 
den bortkalder«, skal 
iler »for hvert Aar, han 
har levet«, gives 10 
Sletledalcre til de fat
tige Husarme og 10 
Sletledalcre til de fat
tige Skolehorn. Disse Bestemmelser var jo ensbetydende med. at 
jo længere Mickel Matson levede, desto længere fik de fattige Under
støttelse, og desto slorre blev den Sum, der efter lians Dod skulde 
udbetales til dem. Vorherre lod sig dog ikke friste af denne Livsfor
sikring hos de fattige; thi Mickel Matson maatlc allerede i sit 17. 
Aar forlade sit rige Jordegods. Hans Enke giftede sig snart igen med 
en Mand, der hed Peter Hansen, og som nu rykkede ind i den smukke 
Gaard paa Sondergade. Ogsaa Peter Hansen var en frcmslnaendc 
Mand; hnn drev del endog til at blive Borgmester. De glemte ingen
lunde Mickel Matsons Ønsker og Vilje, men opfyldte ved en Fundats 
nf 24. Juli 1650 rundelig og fuldtud hans Lofter til de fattige. Det licd-

Os is id in  at Sondoriimlc 2.1 (Mickel Mal«ons 
(■anrd) inc<l Inskriptionen.



Søndergade »ot imxl Torvet 1M70. Ad. I.uuliorg fut.
Til højre minerende Nr. 27; Gavlliiivcl Nr. 25; Nr. 23, J. A. Jorgensen, er den 

s lrrk l ombyggede Micke! Matsons Guard. *

der heroin i Fundatsen: »Eftersom del haver behaget den alsomnucg- 
ligslc Gud den Dannemand Mickel Matson fra dette Elende og til 
Himmeriges Glæde at forfremme, som skete den 7. Januar 1615, der 
lian rar fyrreogtyve og 6 Anr og lo Manneder mindre end 5 Dage 
gammel, haver siden lians Eftermand ærlig, velagtet og fornemme 
Mand Peter Hansen« udbetalt til de fattige Husarme og de fattige 
Skolebom 923 Slctlcdnlcrc og 2 Mark” . I)cn tidligere omtalte store 
pragtfulde Gravsten i Kirken bevarer fremdeles Mindet om Mickcl 
Matson. Hans »Eftermand«, Kolnnand Peter Hansen, blev forovrigt 
efter Gumler Thomasdatlcrs I)od endnu en Gang gift med en rig 
Enke og flyttede hen i en anden og endnu storre Gaard, men derom 
senere. Af Mickcl Matsons gamle Gaard er nu kun Hjælkcn med In
skriptionen og den under Hjælkcn staaende Hindingsværksmur samt 
Kældermurene tilbage; alt del ovrige er bygget om, saa den nuvæ
rende Bygning er san forskellig fra den gamle Gaard som Nat fra 
Dag.

Flugt til og fra Byen.
For de fleste unge paa Landet stod Byen og Livet i den som det 

mest altraaværdige paa Jorden; men det var ikke helt let at slippe
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ind i delte formodede Para
dis. IScnderne var jo fra 
Barnsben lil Graven vor- 
nede; de tilhorle Godsherren 
og kunde ikke slippe fra 
ham pan lovlig Vis uden at 
kobc sig fri; men del var jo 
nemmere og hilligere al 
roirnne og soge Tjeneste i 
Staden, og saa maaske, naar 
man havde skikket sig vel 
der i en Del Aar. opnaa 
Borgerskab. Folk, der var 
fodl i Byen, kunde uden 
mange Omshendigheder faa 
det ganske gratis. Folk, der 
kom fra en anden By, maal- 
tc mode med Skudsmnals- 
bog fra deres tidligere Øv
righed. for de kunde til
købe sig Borgerskab, der 
som Regel kostede nogle faa Daler. Men Bonden, der var romt fra 
Godset, havde naturligvis intet Skudsmani at mode med; han kunde 
maaske gennem Aaringers god Tjeneste glide stille ind i Byfolkcis 
Rækker. Men blev han opdaget af sin Godsherre eller dennes Be
tjente, hjalp Borgerskab ham ikke. Godsherren havde Ret til at 
faa Dom over ham og med Magt fore ham tilbage lil Godset og 
sætte ham som Fæster paa en ussel Bondeguard — med mindre 
han vilde kobc sig fri, og del var naturligvis betydelig dyrere, nu 
da han var en nmaske velsitueret Borger, end da han som Bonde
knos rømte. Man Imr Eksempler paa, al Kravet lil en vomet er 
fastholdt gennem en hel Menneskealder. 1616 rejste Jacob Rosen- 
krands Sag mod Borger Hans Jørgensen i Nakskov, der dog kunde 
fremvise sil »Kvittebrev«, som han 1581 — allsaa 35 Aar lidligere — 
havde fanet af Inger Bille, da han købte sig fri. Men Kviltebrevel 
Imvdc ingen Underskrift, kun Inger Billes Segl, og Jacob Rosenkrands' 
Fuldmægtig vilde derfor have del kasseret som ugyldigt, især da Seg
let var meget utydeligt. Sagen gik lige til hojestc Instans, men her 
slap Hans Jørgensen fri for Tiltalen, idel han var saa heldig at kunne
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SumJtTKarir 25. ustrv «*•; v«'\lr«* SIi|>|>«*. I ni 1 \VJ\\

fore den lidligere Xaksknvborgmesler Bnsmus Jensen som Vidne, idel 
denne havde været med ham hos Inger Mille, da han l.Vil koble sig 
fiiT‘. Naar en romt Tjenestekarl blev antruffet, indsla vnedes han 
straks for Bytinget, blev »kaldet for Stavn«, som det lied, og her 
blev han saa domt til at vende tilbage og antage en Gaard. med 
mindre han kunde faa Lov at kobe sig fri1-'. Del var vel som oftest 
Kronens Bunder, der romte, idet de som Begel havde llaab om bedre 
Koh, hvis de blev opdaget. Det luendte jo ogsaa. at Kongen gav dem 
alle fri paa én Gang. Del gjorde Kong Hans l.'ilO, og del gjorde 
Christian III 1539; han stillede som Betingelse, at Borgmestre og 
Rnad ikke mere maallc tage nogen til Borger, der ikke kunde lievise, 
at de havde kobl sig fri"; men denne Betingelse sogtc mnn al 
glemme hurtigst muligt. Senere slog Kronen en Gang imellem ned 
paa de romte og log en Slump ad Gangen. 1560 inaattc f. Fks. 30 
Nakskovborgere, der var fodt paa Kronens Godser, kobe sig fri. Pri
sen varierede efter vedkommendes Formueforhold fra 1 til 30 Daler; 
enkelte helt fattige fik Friheden gratis” .
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Folk, der vilde forlade Uyen og nedsætte sig andre Steder, tnaalle 
som nævnt have et Skudsmaal for at blive vel modtaget andel Sted. 
De unge ugifte fik del gerne hos Præsten mod en lille Kendelse, 
hvad Pcrlestikkerbogcn bringer talrige Vidnesbyrd oin. Var det en 
bosat Borger, der vilde flytte sine Teltpæle, skulde han have Skuds
maal hos Borgmestre og Raad; men man har ogsaa Eksempler paa, 
at en Mand har lægæret sit Skudsmaal paa Bytinget af »menige Al
mue«'*. De, der kom af Sled uden Skudsmaal, savnede allsaa en 
væsentlig Adkomst til god Entre andet Sted; del gjaldt dem, som 
blev »forvisl Byen« for en eller anden Forseelse, eller som romte 
paa Grund af et Kæresteri med Følger, eller for Gæld. Skulde man 
have Dom over en saadan bortroml Skyldner, skulde han »kaldes for 
alle tre Nakskovs Porte«, d. v. s. hans Navn raabes tre Gange hvert 
Sted af Bytjeneren, og naar han saa ikke meldte sig, gik der Dom 
over ham. Vilde man sikre sig Skyldnerens Nærværelse, log man 
Dom over ham, og naar han saa var domi til al betale, kunde man 
sætte ham i Gældsarrcsl; det skele som Regel i Byfogdens Hus; men 
Kreditor maatte selv betale for Skyldnerens Ophold. Undertiden blev 
Gældsarrestanlen endog lænket, for at man kunde være sikker paa 
ham. I)a en iovrigt veleslimeret Mand Didrik Feldlhuus i 1055 skulde 
i Gældsarrest hos Byfogden, erklærede denne, al han kun vilde have 
ham. hvis han blev belagt med Jern. Fcldlhuus modtc ogsaa og blev 
lænket; men tre Dage efter betalte hans rige Svoger Willum Hansen 
2000 Daler for ham, saa han slap ud'*.

Byens ældste’; Hus.
Byens ældste Hus er det tre Loft hoje og 30 Fag lange Kornpakhus 

paa Hjornel af Havnegade og Dronningens Stræde. Det vil sige, det 
er kun en Del af Huset, der har Ret til at bære dette Prædikat. De 
16 eller 17 Fag nederst mod Havnen er opfort af Enkedronning Sofie 
i Tiden omkring 1600. De overste 13 eller 14 Fag er tilbyggcl 1656 
af Frederik III. Af Dronningens er nu kun ncdcrsle Etages Ydermur 
i Behold, og Nedermuren i Frederik III's Hus er ogsaa i det væsent
ligste i Behold, men Overmuren og Husets Indre er omkalfalret saa 
mange Gange, al det er et Virvar af »Bygningsstil«. Det mægtige 28 
cm brede Egelommer i det nedre Bindingsværk har Irodset Tidens 
Tand i snart halvfjerdc Hundrede Aar, og rundt i Bygningen finder 
man ogsaa hist og her Rester af det gamle Tommer.
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Dronningen« ('■ »ard i D ronningens Sire de

Byens Love.
Til Supplering af de Love og Forordninger de snakaldtc 1te- 

cesser — som Kongerne med lligsrandels Tilslutning udstedte, havde 
Kohsla'derne deres Stadsret, der var sanktioneret af Kongen i hvert 
enkelt Tilfælde; thi der kunde være en ikke ringe Forskel i Indholdet 
af de forskellige Byers Stadsret. Fra den tidligere omtalte Henven
delse, som Nakskov sammen med nogle andre Kohskeder 1010 retlede 
til Kongen om forskellige Lempelser i Heressen af 1G13, ved vi, al 
det lilev stillet disse Byer i Udsigt at faa kgl. Sanktion paa deres 
Sindsret. Nakskov har fanet sin Slndsrel konfirmeret, eftersom der 
i Byens Vedta-gt af 1650 gentagende henvises til Sladsretten. Den er 
ikke lævaret, men der er god Grund til at formode, at den i Hoved
sagen har været el Uddrag af den saakaldte Kong Hans' Slndsrel. 
Fndelig havde Byerne deres »Vilkaar og Vedtægter«, nærmest at ligne 
med vore Dages Politivedtægter. De lilev udarbejdet af Borgmestre 
og Baud og de 21 Mænd, sanktioneret af Lensmanden og oplæst og 
tillrandt paa de aarlige Bystævner. 157,'t omtales el saadant Hyslævne. 
her lilev, hedder det. »mange Artikler samlykt, Almuen til Bedste«".
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Disse Vilkanr og Vedtægter blev jævnlig revideret, I. Kks. 1035, 1050 
og 1050.1)c to sidste er i Behold og fortjener ni gengives, men forinden 
vil det være rimeligt frn den almindelige Stadsret’' nt notere et Par 
Punkter, som ikke er herori i de foregaaende Kapitler.
Kong Hans' Slndsrel bestemte, at enhver, der soglc Borgerskab i 

Staden, skulde aflægge sin Borgcrcd paa at være Kongen Iro, Borg
mestre, Bnadmænd og Byfoged lydig, holde Stndcns Vedtægter og 
ikke foretage sig noget til Byens eller Borgernes Skade.
Til Forebyggelse nf Trætte om indgnnede llnndclcr fastsatte Stads- 

retten visse Regler, der i Morisætning til mange andre nf dens Be
stemmelser blev noje overholdt. Hnvdc en Mand kobl en Ting med 
sig hjem, kunde han — om han fortrod Handelen — fna denne til 
al gnn tilbage endnu samme Dag mod nt lielalc Sælgeren 4 Skilling 
i Tilbngekob. Men havde Koberen beholdt det koble hos sig Natten 
over, var han pligtig til at lade Handelen sian ved Magt. Var der 
drukket Lykkekoh (Lidkøb) paa Handelen, kunde den ikke ændres, 
men Koberen maatte betale, hvor dyrt hnn end havde kobl.
Tidlig op og tidlig i Seng var Heglen i de Tider. Om Vinteren var 

det Sengetid Kl. 6 -7. Og snn havde ingen noget at gorc paa Gaden, 
og da allermindst Folk, som var ukendt i Byen; de var straks at 
anse som fordægtige, hvis de traskede rundt paa Gaderne efter Senge
tid. Delle fandt Udtryk i Stadsrettens Bestemmelser om, al hvis Væg
terne fandt nogen ukendt paa Gnden »om Natlctidcr efter Klokke
timen er ved Ni«, da skulde han folgc vedkommende til hans Her
berg, og havde hnn intet Herberg, skulde han sættes i Fangehullet til 
næste Dag og skulde da gorc Rede for, hvorledes det kunde gaa til, 
al han ved Natlctidcr rendte hcrhcrglos om paa Gaderne.
Spillelidenskaben var den Gang — som alle Dage for og siden — 

stor, og Stadsretten sogte al dæmme op for den ved en Bestemmelse 
om, at den, der i »Dobbel eller anden Leg« (Spil) tabte mere end en 
Skilling ikke havde Pligt til nt betale mere, og den vindende ikke 
Krav paa mere. Resultatet nf denne Lovgivning blev kun, al Be
grebet »Spillegæld er Æresgæld« blev Rettesnor for enhver Mand med 
nogen Selvagtelse; netop den Omstændighed, at Loven frilog ham 
fra enhver juridisk Forpligtelse, gjorde Ærespligten til at betale saa 
meget storre. Loven fik altsnn paa delte Punkt ingen praktisk Be
tydning. Paa andre Omraader kunde Stadsrctlcns Paragraffer om 
Dobbel og Spil derimod nok fan Betydning; det gælder utvivlsomt 
Bestemmelsen, at hvis Spillerne kom op at slnns om Spillet, havde
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den, soni fik Huggene, ingen Krav pna Boder nf Modparten, derimod 
skulde Voldsmanden bodc til Kongen og Byen som sædvanlig. Yderst 
drastisk var Bestemmelsen om Drab som Folgc nf Spil. Den lod i 
al sin Korthed sanlcdcs: Bliver nogen ihjclslagen i Dobhclspil, da 
skal han jordes under Galgen, og den, som linnnem ihjelslog, skal 
bade Liv for Liv. Det var saa hanrd Konfekt, at man har Bet til at 
tvivle paa Paragraffens Holdbarhed i Praksis: thi kun simple For
brydere som Tyve og Mordbrændere blev hængt og begravet under 
Galgen.

Vedtægten af 1650.
Den 3. Maj 1650 vedtog Borgmestre, Baadmænd og Repræsentanter 

for de 24 Mænd at bede Lensmanden approbere nogle Rettelser og 
Forbedringer af de Vilkaar og Vedtægter, som 30. November 1635 
var vedtaget af Borgmestre og Raad og de 24 Mænd. lænsmanden 
imødekom Ønsket, og Vedtægten'» var derefter gældende Lov som 
Supplement til Sindsretten- Den gengives lier i sin Helhed, men i 
Nutids Skrivemaade og med enkelte forklarende Bemærkninger til 
Punkter, som jeg ikke har haft Lejlighed til at lieska'fligc mig med 
i det fnregaaende.

I. Om Skattrn.
Ilvo, tom ikke eller «1 virre knevel f«r*lc ok molen Gang, brinter sin narlige 

Skal, Baadtmandspenge eller anden kongelig eller Byens Sknl, som han er laks
eret til, han skal regnes for al rrre  Kongen ulydig og bude 10 Mnrk III Kongen 
og Byen og siraks udpantes lunde for Skallen og Boden. Og sknl denne ulydige 
Borger miste sil Borgerskab og straks forlade Byen. hvis hnn viser sig mod
villig og opsrlsig.

2. Om Ijaiuigihlc.
Ilvo. som ikke udbegger sine Landgilde-Penge af sin Jord i rolle Tid, naar 

Byens Krmner lader dem indknrvc ved SI. Mortensdag, lian skal miste sin 
Jord som forbrudt lll Byen.

3. Om Prtrtlekorn.
I lige Maade skal alle, der har Agre og Jord i Markerne, lade Sognepra-slen 

faa sil Pnrstekorn inden SI. Mortensdag og lians andre helligheder i bchurig 
Tid under Bødestraf af 6 Mark lil Kongen og 0 Mark III Byen nf hver Jord, 
og skal l'dpanlnlng ske hos dm. der hnr Jorden i Brug.

Alt for bogstaveligt skal disse kraftige Bestemmelser om at miste 
Borgerskab og miste Jord vist ikke tages; det gjaldt for dem som 
for saa mnngc af Datidens Lovbestemmelser, at de ikke kunde 
omsæltes i Praksis. De stod kun paa Papiret som en Trusel, mnn
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ikke behovede at regne med under almindelige Forhold. Restancer 
bande for Skat og Pncstcydelscr var da ogsaa snare almindelige, og 
Tilfældene skulde være ret graverende, for man skred til Udpantning.

4. Om al limit Tictre.
Hvo. som linder Tjære — enten ved Stranden eller i Ilyen — udenfor del 

dertil forordnede Ilradslcd, skal l>ode 40 Mark lll Kongen og Byen, telv om 
del Ingen Skade gor. Kommer der. livad Gud forbyde. Skade (Udlas) deraf, da 
gaar del ud over linns Hals efter I.oven.

5. Om Foder /or mrr Skortlentn.
Den, der lægger sit Foder (Halm, llo) for nær Skorstene eller Ildsteder, skal 

bode 40 Mark til Kongen og Itycn. I.igesaa den, hvis Ragerovn, Skorstene og 
andre Ildsteder har Mangler, som ikke afhjælpes til den Tid, Ryfogden og 
de 8 Ildskucrc har fastsat. De. der viser sig forsømmelige med at holde deres 
Skorstene og (Malt-) Kjolner rene. og der for saadan Forsommeligheds Skyld op
slåer (Skorstens-)Ild, boder 0 Mark til Kongen og 6 Mark til Ryen. Skulde der, 
hvad Gud forbyde, nogen Skade deraf komme, da skal de stande lll Rette efter 
Loven og Stndsrotlcn.

0. Om Ild al oplande.
Hvo, som oplamder sin Ilrygge- eller Rage-Ild forend 12 Slet efter Midnat, 

hader 40 Mark til Kongen og Ryen. Dersom hans Naboer faar det at vide og 
lier dermed, skal de betale samme linde. Vægterne skal være forpligtede til 
om Nattetide ni have flittigt Tilsyn dermed, og om de fornemmer det, da straks 
lade Øvrigheden det vide, saa de ulydige kan blive straffet med Roder, som 
foran skrevet stnar.

7. Om Skyden.
Samme Roder og Straf ifalder de, som enten Dag eller Nat skyder heri Ryen, 

hvoraf tilforn stor Skade er kommen. De, i hvis Huse der skydes, og som Ikke 
melder del, ifalder samme Rode, 40 Mnrk til Kongen og Byen.

Ildebrand var som nævnt den store Rædsel, og Formaningcrne mod 
at otngans letsindigt med Ild blev nu og da læst paa Tinget. I Til
fælde af Overtrædelser blev de strenge Bodcdommc alligevel ikke 
overholdt, derom vidner de ret hyppige Tiltaler mod Overtrædel
serne"1. Bestemmelsen i Punkt 6 om, at der ikke maa tændes op i 
Bngcrovnen eller under Bryggckcdlcn for efter Midnat, lager Sigte paa, 
al Ilden vilde være uden Tilsyn, hvis Folk tændte op, inden de ved 
borgcrligScngclid Kl. 8—9 gik til Ro. Bemærkningen i Punkt 7 om den 
store Skade, der tidligere er kommet af at skyde i Byen, lader for-
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mode, at cn eller anden stor lirnnd — onlen det nu hnr været den i 
1420 eller 1528 — er opkommet ved uforsigtigt Skyderi.

8. Om Irtmmtiic Folk al Indlagt.
Ilro, rom i deres Huse indlager fremmede Folk og ovrrlnder dem Hus eller 

Vaaning lil al holde Dug og Dirk, uden al de af Orriglicden har faacl l'orlov 
al bygge og bo ild! Ilyen, skal bodr 0 Mark lil Kongen og 0 lil llven og betale 
hvad Skade, de fremmede gor, og skal Iloden. om den ikke vurder betnll, uden 
videre Tiltale inddrives ved Udpantning. Dersom ulovligt indtagne Husfolk ved 
Dåden afgaar og ikke har eflerladl Midler til llegrovelsen. skal den, der husede 
dem, pai egen Bekostning udvlaa Jordefærden. F.fterladrr de fremmede umyn
dige liom, skal de annammes nf den. der huser dem. Jlyens Tjenere skal have 
Indseende hermed, og for liter Forseelse, de finder, linse en ItigvMark for 
Umagen.

Hvis denne Bestemmelse om Tilmelding blev overholdt -- og det 
blev den vist i det store og hele saa man Borgmestre og Hnad linve 
set gennem Fingre med den ulovlige Indvandring af tomle vomedc 
uden Kvittebrev. At Tilincldelsespligten blev overholdt, synes at frem- 
gaa af Bvsbogen. der melder om flere Boder for dette Forhold. Bl. a. 
ntaatte Niels Slotsherre — Manden, der var Forvalter paa Slolo — 
1650 vedtage cn Bøde paa de ovennævnte 6 Mark, fordi han uden Til
ladelse havde laget cn fremmed Kvinde i sit Hus»1.

9. Om Kornkab mtd Irrmmcdt Frugt.
Rrfindcs nogen her udi Byen, som lager frcmmrdes Penge »t kolie Korn eller 

andre Varer for, sine Medborgere lil Skade, eller lit is nogen selv eller ved 
andre laber omkring blandt Banderne for at knlie Korn, skal de. om dr lovlig 
overbevises, bode 40 Mark til Kongen og Byen.

10. Om Sluglrrnr.
Heller ikke skal nogen Slagler understna sig i al Inge mere for Oksrknd end 

dm Priv der af de »4 Mænd«, som dertil er betroet, bliver sut. De |4 Mændl 
skal hver Fredag bese og sælte Pris paa det Okse- eller Ko-Kod. her bliver 
slagtet, og de skal samme Dag lade opsætte en rigtig Fortegnelse, der opslaas 
paa Raadstuedoren. og som oplyser, hos hvem og hvor der er slagtet, og lil hvad 
Pris de skal sælge det. Fmhver F'orscelse herimod slruffcs med Boder, 0 Mark 
til Kongen og 0 lil Ryen. Viser de >4 Mænd« sig forsninmcligr. skol de tiltales 
og straffes.

11. Om Bagerne.
Ligeledes skal Bagerne være forpligtet lil Ugen igennem ni have Brod lil 

Salg, nemlig: llvedebrod, Bugsimlcr, Siglchrnd og Grovbrnd, son fattige Folk og 
andre kan bekomme del for Penge. Brodet skol være uslrnffcligt bnget af godt, 
rent og ublandet Korn og holde sin Vægt efter derom udgangen kgl. Forordning
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og Taksi. Dc >4 Mænd«. som derlil rr forordncl, skal med By fogden eller 
hvem, lian derlil hel ror. en Gang om Ugen besøge Hagernes Huse og bete 
Rrodel, om del er ustraffeligl bagel og liar tin Vægt, og III Borgmestre og Haad 
levere en Antegnelse om dc rundne Forseelser, saa diste kan blive straffet. 
Findes Bagerne forsømmelige, saa der en eller anden Dag i Ugen intet Brod 
findes til Salg hos nogen af dem, skal dc bode efter Kgl. Majst. Forordning.

12. Om Bryggerne.
Det foreholdes og befale* Bryggerne efter Aarstiden at brygge og salge Øl 

til fattige Folk og andre og al holde rigtige og retfærdige Mast. saafremt de. 
om nogen derovrr med Bette klager, ikke vil tiltales og straffet.

13. Oat Herbergerne.
l'nder Bøder paa 0 Mark til Kongen og 0 til Byen skal Herbergerne være 

forpligtet til straks al hænge Bræt udenfor deres Dor, saa fremmed Folk kan 
se og vide, hvor de kan fan Logement og Herberg. Og skal samnte Herbergere 
være forpligtet lil at Innne fremmed Folk Hus, naar de moder med god Bevis 
og Besked om. hvorfra de kommer. Naar Byens Tjener efter Øvrigheds Befa
ling kommer for at skaffe nogen fremmed Hus, og Herbergeren uden billig 
Aarsag vægrer sig derved, skal han straffes som ulydig Borger.

14. Om Svin, Gedebukke og andel Kvag.
Hvo, som holder sine Svin, Gedebukke og andel Kvæg her paa Byens Gader, 

Kirkegoardc eller Volde sine Naboer, Byen, Kirkcgaardrae eller Voldene lil 
Skade og Fortræd, skal, naar Vægtrrnc og Markvoglrrne sæller dem (Dyrene) 
ud i Foldet, give for hvert Stykke 8 Skilling første Gang, men anden Gang skal 
de (Dyrene) være forbrudt til de fattige. Fanger samme Svin, Gedebukke eller 
andel Kvæg Skade (under Jagten og Optagelsen), maa Ejeren lage Skade for 
Hjemgæld. Dersom Va'glcrnc viser sig forsømmelige og ikke tvende Gange om 
Ugen driver (Dyrene) her i Byen, saavel som paa Voldene, skal de (Vægterne) 
tælles udi Stokken for deres Ufliltighed.

IS. Om Gæs og Ænder.
De, som holder deres Gæs og Ænder udi Byens (Vold-)Grave og Shiofle 

(Gadekær, Park) eller udi nogen af Kornmarkerne, skal, om de (Dyrene) bliver 
slagen eller skudt, ligge paa deres egne Gerninger, og Ejerne beholde Skade for 
Hjemgæld, og skal de, som ejer samme Gæs og Ænder, bøde 6 Mark til Kongen 
og Byen.

16. Om Hunde.
Iler findes stor Uskikkclighcd ar Borgernes Hunde, som lober løse her udi 

Byen. saa at fremmede Folk næppelig kan komme op eller ned ad Gaderne for 
Hundenes Bjæffen og Bram. Saafremt nogen Borger efter denne Dag ikke 
holder sine Hunde i l-ænkc i sin Gaard, men lader dem lobe paa Gaden, skal 
han, om der klages over dem, bode 6 Mark lil Kongen og 6 lil Byen.
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17. Om Maddinger og Urenlighed.
Kro, som lægger sin Modding og Skarn paa Gaderne sin Nabo lil Fortræd 

og ikke forer del ind i sin Gaard eller uden Byen, skal bodc 0 Mark efter Slads- 
rtllen. Ligesaa skal den, der legger eller kaster noget Skarn ved Strand- 
hammeren (Bolværket) eller lægggr nogen Modding hen ved Stranden, bode 
A Mark lil Kongen og Byen. Byens Tjenere og Vægterne skal hermed have 
flittig Opsyn og straks tilkendegive det for Øvrigheden, og skol de for deres 
Umage. hare 2 Mark af den, som Brosten Tindes hos.

18. Om Maddinger ved Naboens Tagdryp.
Den Borger, som udi sin Gaard ved sin Nabos Tagdryp oplægger Modding, 

Skarn, Tommer, Ved og andet op lil hans Vægge uden Naboens Vilje og Til
ladelse. og ikke, naar der klages derover, tager del bort, sknl bodc som for næsnt.

10. Om Rustning.
Borgerskabet skal holde deres Rusining færdig og vel vrdlige. eftersom 

enhver er lakseret for, med hs-ad dertil horer nf Krudt og Kugler, og skal de 
under højeste Pine og Straf mode, straks de bliver lilsagt.

20. Om Maal og Rismere.
Borgerskabet tilholdes strengelig at rette sig efter Kgl. Majs. Brev og Befa

ling om kun al udmaale og sælge Korn med de Tonder, der 1025 er retlede og 
(ind-)bnrndle efter Kgl. Maj.s Tonde med de tre I.ovcr. Dernæst tilholdes Bor
gerskabet at maate med retfærdige Skepper og andet Mnal, snnvclsom med rette 
Bismere, Skaalpund og Vægte. Bcfindcs det anderledes, bliver de nt tiltale og 
straffe paa deres Boeslod.

21. Om Folk udi Byens Arbejde.
Naar Fjerdingimændene af Byens Kæmnere eller nf Byens Tjener tilsiges al 

skaffe Folk til Byens Arbejde, og de, som derefter bliver tilsngt, ikke betimelig 
moder, skal Kæmneren med Byens Tjener pante Fjordingsmændcne. og disse 
maa saa igen pante de forsømmelige, hver Gang for 3 Mark til Kongen og Byen.

22. Om at scrtle Kob paa Fisk og andel.
Naar Rodemestrene af Byens Tjener bliver tilsngt nt mode ved Stranden for 

at sætte Kob paa Fisk, Sild, Deller (Brædder) og andel, og nogen Rodemester 
da ikke meder, skal hans Rode ikke fan noget nf det, der sættes Kob paa, men 
Varerne skal alene holdes til de Roder, hvis Rodemestre moder, og skal Folkene 
fra disse Roder straks skille Rodemestrene af med Varerne, hvorefter Rode
mestrene indsamler Betalingen og leverer den lil Købmændene. Og skal Varerne 
af Byskriveren skrives ud i Roderne, og skal hnn af dem, der indforer Varerne, 
have sin billige Len derfor, som tilforn udi forrige Tider skel er.

23. Om Raaben og Skrigen paa Gaden.
Hvo, som med Bulder og Raaben udlobcr paa Gaden Nat eller Dag med sine 

Vaaben og udfordrer eller udæsker sin Medborger med Ukvemsord og ikke vil 
lade sig tale til Rette, han skal straks sættes i Stokken eller i andet Fængsel og
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Osler boulevard med blomstrende bornholmsk Ron, set mod Østergade, 
hvor Rygningen for Knden af Gaden er den tidligere Dan'ske Gaard. 

fra 1924 1». Hatten A/S.

Øster Roulcvnrd set mod Maribovej. Til højre »Nakskov Dampmølle*, 
lidi. »Soves Mollc«*.
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bod« 40 Mark, for han slippor ud igen. Kr del en llanndværkssvcnd eller anden 
gemen Person, skal han lages og sælles ildi Stokken pnn Vnnd og Brod I nogle 
Dages Tid.

24. Om Ktader al tot.
Ingen skal fra denne Dag fordriste sig lil — som lier lil skel er — al loe 

nogle urene og skidne Klieder udi nogen af de nye, ferske (Fæslnings-)Grave 
eller i nogen Brand eller Shiofl, hvorfra mon henter Vnnd lil al brygge eller 
koge Mad med, men holde sig lil de forordnede Tvællcslcdcr under Bode paa 
6 Mark lil Kongen og Byen. Og sknl Byens Tjener hermed have flittigt Opsyn 
og have en Mark for hver Gang, han del indmelder. Ser han igennem Fingre 
hermed, skal han straffes, som del sig bor.

Udenfor Uven var der lo Shioflc eller Lovgrave. Den ene ligger nu 
som Dam i Alderdomshjemmets Have, den anden laa ved Rodbyvej 
paa Hjornct af nuværende Tollcscnsvcj. l)cn er forlængst udtorret, 
og der er bygget en stor Beboelsesejendom paa Stedet.

25. Om Mand lil Tinge ni opkrave pnn Jord i Morkerne.
Ingen Borger skal underslan sig i, nnnr Imn linver Tvist om Jord i Nørre 

Mark, selv al opkrave 8 Mænd; men lian skal under Nærværelse nf Borgmestre 
og Raad og de Mænd, der er tilsagt nf dennem, soge ni ordne Sagen uden 
Tralle i Venlighed og Fordragenhed. I'orst nnnr delle ikke kan ske, skal han 
gaa Rettens Vej.

26. Om Kobebreve og undre Breve al skrive.
Naar Borgerne skal have skrevet Breve i Dokumenter) sig imellem om Ejen

domshandel), Pant eller andel, bor de gnn lil Byskriveren, der skal gorc del 
for billig Betaling, efterdi han udi son Mandc dertil nf Øvrigheden er betroet.

27. Om al siavne og kalde.
Ingen af Byens Borgere og Indvanncre sknl Inde forkynde Stævning, kalde 

eller Varsel uden ved Byens Tjener. Handler de herimod, du at straffes og 
stande lil Retle. Godtfolk udenbys sinar det derimod fril for al slævne og lade 
kalde ved hvem, de lysler.

28. Om dem, der ikke moder eller lovlig Citering.
Naar nogen lil Raadstucn bliver lovlig opcltcrct (tilkaldt, stævnel), og han 

ikke moder og svarer for sig, boder han forslc Gang 3 Mark, anden Gang 
6 Mark, Ircdie Gang mister han sil Borgerskab og betragtes som ulydig mod 
Kongen, med mindre han viser lovligt Forfald og Undskyldning.

29. Om Byens Kamneres Bestilling.
Byens Kæmnere er forpligtet lit al lage flittig vare paa Byens Bestillinger, 

nair og saa lil. Øvrigheden skikker dem Bud derom, ellers skal dc tiltales og 
staa lil Helte for hver Skade, deres Forsommclsc medfører, og skal de straffes 
for Ulydighed, som del sig bor.
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30. Om h'ferdlngsmaendene al tilsige Borgerskabri.
Fjcrdiugsmn-ndcnc akal, saa lil Øvrigheden ved Byens Tjener sender dem 

Befaling derom, uden al Forsømmelse tilsige Borgerne al mode, under Bader 
paa fl Mark for hver Gang, de forsommer del.

31. Om Kirmnerens Tilign med Koarg paa Voldene.
Kæmnerne skal være forpliglcl lil al have flittigt Tilsyn med, al Svin og 

andel Kva-g holdes af de nye saavelsom af de gamle Volde og holde Vagterne 
lil, al somme Kvæg bliver (oplaget og) indsat i Foldel. Dersom Kæmnerne her 
viser Forsømmelse, og der sker Skade derved, skal de fersle Gang bode 10 Rigs
daler, anden Gnng dobbelt, og Iredic Gang skal de straffes som nlydige.

32. Om Kornkab udenfor llalsfcrrnel.
Hvo, som kober Korn eller nogen anden Vare om Kordagen eller nogen 

anden Dag om Ugen uden(for) llalsjæmcl, skal bode -10 Mark lil Kongen og
Byen.

33. Om Skoohugsl.
Hvo, som hugger eller lader hugge gron eller lår Skov saml Tjarnc eller 

anden Underskov i Krattet eller Svingelen, uden al del bruges lil Byens Behov 
eller sker med Øvrigheds Tilladelse, skal bode for hver Sinde (Gang) 0 Mark 
lil Kongen og 0 Mark lil Byen. og dersom nogen befindes al flan Bark af 
Træerne, skal de straffes efter l.oven. Skovfogden skal have flittigt Tilsyn der
med og sættes i Stokken, om han del forsommer.

Krattet, lier tales om, er Resterne af Skoven paa Madcskov, der 
ogsaa afgav en beskeden Gnvsning til Kvæget.

31. Om Garderne al ned I rade.
Dersom nogen overstiger eller nedtræder anden Mands Gærde enten udi Fjcr- 

diughnvernc eller udi andre llnvcr inden eller udenfor Byen, skal de, som derom 
kan overbevises, bode 0 Mark lil Kongen og 0 Mark lil Byen og desforuden 
svare lil den anrettede Skade.

35. De, som stjirler af Haverne.
Dersom nogen ved Nattelider indsliger i anden Mands Have og stjæler Frugt 

eller andel, og dersom lian overbevises, skal han bode derfor som for andel 
Tyveri.

Smaatyvcricr slap man dog som Rogel billigt fra. En Mand fra 
Langeland, der havde stjaalet en Sæk Kaal, slap f. Eks. med at blive 
forvisl fra Byen, og Hans Skomagers Kvinde, der havde slj'aalcl 
Brændsel af Gærderne, klarede sig med at betale cn Mark til de 
fattige*1.
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38. Om overflødigt Drikkeri.
Det forbydes under Bode og Straf de mange her udi Uyen, som holder aabne 

Kældere, at tilstede nogen at sidde og drikke derudi til Overflod om Nalletider. 
brugere end til der er ringet paa Vagt, paa det ni Uskikkclighed og Slagsmaal 
ikke deraf skal foraarsages.

37. Om Brudefolkenet Kirkegang.
Del menige Borgerskab herudi Byen har samlykl, al ved Brudefolks Kirke

gang skal Brudgommen forsi gaa til Kirken. Sanfrcml nogen det forhaler og 
ikke fremkommer udi rette Tid, da skal deres Vielse ferst ske efter Prædiken, 
paa det Guds Tjeneste efter Kgl. Maj.s naadigslc Forordning ikke skal blive 
opholdt. Det samme skal og os'erholdes, naar Born skal dobes, og Kvinder skal 
ledes i Kirken. Borgerskabet foreholdes derhos at rette sig efter Kgl. Majst.« 
naadige Forordning være sig ved Bryllupper. Barsler. Barncdaab og andel, 
under Straf som redbor.

38. Hvo tom betwrrer tig over tin Skaltelaktering.
Formener nogen sig for hejt udi sin Skal laxcrcl. dn gril>er han det med 

Maner an. saa det kan inkvireres om samme Borger har rigtig Tilgang til sin 
Klage, er del saa, da at forhjælpe ham saa vidt muligt er.

39. Om Stenbroer paa Gader og Strtrder at holde vedlige.
Alle Gader og Stranler skal enhver Borger holde vedlige med Stenbro, saa 

vidt hans Forloug strækker, og skal Kongens Foged (Bvfogden) have Indseende 
hermed og straks tilkendegive, om der er nogen Bros! eller Mangel. Rcller Bor
gerne ikke Manglerne inden ottende Dagen derefter — om det er paa de Tider 
af Aarel, al del kan rettes — boder de forsle Gang 3 Mark Kongen og 3 Mark 
Byen, anden Gang efter lovlig Advarsel 6 Mark Kongen og 8 Mark Byen, sker 
det liere, agtes de for modvillige og opsætsige mod Kongen.

40. Om Slrandhommeren, Broer i Marken og andet.
Hvo som findes forsømmelig og ikke vil gorc deres Andel (af Arbejdet), naar 

noget paa Byens Vegne skal forfærdiges, være sig til Byens Strandhammer, Byens 
Broer udi Markerne og andel, som paa Byens Vegne nødvendig skal forfærdiges, 
boder for Ulydighed 3 Mark Kongen og 3 Mark Byen.

41. Om Bronde paa Gaderne.
Hvo som ikke, naar Byens Bronde, som stanr paa Gaderne, skal forfærdiges 

og vedligeholdes, vil gorc sin Andel — efter den Taksering, som de 8 Mænd har 
gjort om, hvor mange Gaarde og Boder der horer til hver Brond — han skal 
bode 6 Mark Kongen og 0 Mark Byen, eftersom det stor Magt paaligger, at 
Brøndene vedligeholdes baade for lldsvaadc og anden Byens Nytte og Gavn.

1636 var der 15 Bronde paa Byens Gader. Der havde været mange 
flere, men en Del var blevet stærkt forfaldne og blev nedlagt »af den 
Aarsag, al en ganske Del af Borgerskabet haver nu ladet bekoste
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gode Brande i deres Gaardc, megel mere end tilforn«**. De 15 Brande 
var fordelt mellem Byens 202 Gaardc og 222 Boder, saaledes at hver 
især var paaligncl et mindre Belob til Brandens Vedligeholdelse.

42. De, tom ikke moder, naar Kongens Dreoe latet eller andel paa Kgl. Majj
Vegne tkal /orrellet.

Hvem af Borgerskabet, der ikke vil mede (paa Raadhusel), naar Kgl. MajsLs 
Breve skal forkyndes eller og noget andel paa Kgl. Majsi. Vegne skal forrettes 
— efter al de er lovlig lllsagl ved Byens Tjener eller andre, og de ikke har 
lovlig Forfald — de maa pañíes paa deres 3 Mark for deres Ulydighed.

43. Om Vnrger og Vtrrgemaal.
Eftersom del ofte berindes, at en Par! af Borgerne herudi Byen opsætter sig 

imod Borgmestre og Haad og ikke efter deres Paabud og Anordning vil paatage 
sig at være Værge og Formynder for umyndige Bom, men griber til Proees 
imod dem (Borgmestre og Raad), hvorover de umyndige undertiden kan Ilde 
Skade — skal det herefter være saadan, at de Borgere, som viser slig Modvilje 
og Opsætsighed, skal have forbrudt deres Borgerskab og videre stande til Rette, 
med mindre de nted andre Værgemaal er saa besværede, al de ikke mere bor 
paalngc sig.

44. Om ulovlig Ind- eller L'dtkibnlng udenfor den nye Dom eller gennem 
Pallitaderne, og om nogen Pallltaderne borltlfaler.

Hvem af Borgerskabet eller fremmede, der overbevises om al have ud- eller 
indskibet nogen Vare, del være sig, hvad del være kan, uden for den nye Bom. 
eller de i Pallisadcrne skaffer sig adskillige Lejligheder som Dore eller andet at 
ind- og udskibe ad — de skal bude derfor som for andet uhjemlet til Kongen 
og Byen og skal, om de er inden Byen bosatte, betragtes som KgL Majst. utro 
og ulydige Undersaalter. Er det fremmede, straffes de paa deres Skib og Gods, 
som skal være forfalden med Halvparten til Kongen, Halvparten til Byen. Der
som nogen oprydcr eller bortsljælcr Palllsadernc — som med stor Bekostning 
er nedslagne ved Strandsiderne til Byens Defensión —, skal de straffes som 
for andet Tyveri.

Den »nye Bom« var en Spærring ved Indlobet til Havnen ud for 
Ølkarsvcj. Ud- og Indsmuglingen af Varer foregik naturligvis uden
for Havnen. Pallisadcrne bestod af firskaarel Tommer, nedrammet 
til Værn for Forsvarerne, naar Byen blev angrebeL

45. Om Mand paa Skifte al udmelde.
Naar Borgmestre og Raad paa nogen Skifle(samling) udmelder 4 eller 8 uvil

dige Dannemænd til al sætte (optegne) og taksere hvad Gods og Formue, som 
findes efter den afdøde, del være sig Huse og Gaarde, Losore og andet, da skal 
det (deres Vurdering) være saa (lov-)kraftig, som om det paa Tinge var op
laget. Og skal de (8 Mænd) straks give deres Forklaring for Borgmestre og
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Raid og bekræfte den med Ed og oprakte Fingre, eftersom sandnnne Skifter 
for umyndige Uom og andre ikke kan Innlc lang Fdsæltelsc.

46. Ånlangeixle Kobmandtoorer som ord Stranden Indkommet.
Naar nogen fremmed indkomnier til Ilyen med Fisk, Sild og andre Køb

mandsvarer til Salg, da skal de strnks gna til Kgl. Majst. Tolder og nngive, hvad 
de haver indfort. Derefter skal de, for de sælger noget uf deres Last, give 
Borgmestre det tilkende, paa del ni menige liorgcrsknb knn fna det nt vide, saa 
ikke Kobmanden til en eller lo Borgere sælger nit del, som menige Borgerskab 
kan have fornoden. Ilvo, som handler herimod, skal bode til Kongen og nyen 
40 Mark.

Tillæget af 1656.
16. April 1656 vedtog Borgmestre og Raad og dc 24 Mænd et Tillæg 

til Vedtægterne*4. Del indeholdt 8 Punkter og en vidtløftig Indledning. 
I Sammenligning tned Vedtægtens om end forvredne, saa dog knappe 
og rammende Stil er Tillægcl af nærmest snakkesalig Karakter. Den 
korte Mening af den lange Indledning er. nt en Del af Borgerskabet 
ikke respekterer Vedtægten, saa der »mod Byens Vilkaar udi nogle 
Poster stor Misbrug sig tildrager og hegnar«, hvorfor Borgmestre og 
Itaad og dc 24 Mænd haver indgaact og samtykt, at herefter skal fol
gende holdes. Saa kommer dc 8 Punkter; det forste fylder over en 
Foliosidc, og flere af dc andre er heller ikke korte, hvorfor jeg nojes 
med et Resumé:

Endog der udi Vllkaarcne i den 14. Artikel cr indfort, hvad Slruf dc skulde 
lide, som holder deres Svin paa Byens Gader, Kirkcgnurdc og Volde, og endog 
samme Svin nogle Gange anrlig aflyses og forbydes fra Prædikestolen, og Vil- 
kaarenc desforuden aarligen, naar Byens Slævnc holdes, offentlig for menige 
Borgerskab oplæses, saa findes dog en slor Part af Borgerne, som snarligen for
glemmer, ringeagter, ja foragter del givne Forbud, formedelst den ringe Mulkl. 
som forsle Gang paalægges. I sidslforledon Post var af den hnje Øvrighed paa
budt, al saa snart nogen Svin eller Gedebukke befindes pnn Gaden, Kirkegaarde 
eller Volde, skal dc uden videre Lov eller Dom være forbrudt til de faltige 
eller de fällige Skolebom. Saa skal del nu og fremtidig være. Kunde Svin og 
Kvæg, der findes paa Volden ikke indfanges, da skal dc, som har Tilsyn der
med, have Magt at dræbe eller ihjclslna dem pnn Stedet. Dersom Vægterne efter 
denne Dag viser sig uftitllge hermed, skal dc straks forste og anden Gang sætles 
i Stokken og Ircdic Gang have deres Bestilling forbrudt, og skal Kæmnerne 
hermed holde noje Tilsyn, eller dc skal straffes og slna til Rette efter Vil- 
kaarenes 33. Artikel.

II.
De, som holder flere Svin eller Kvæg i Markerne, end de cr berettiget til, 

skal bode 40 Mark til Kongen og Byen.
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Ingen skal undcrslan sig i ni saa eller planlc Kaal nogel Sled paa Byens 
Volde eller Runddele, medmindre de vil have iorbrudt deres 40 Mark lil Kongen 
og Byen for hver Sinde, sligl findes.

Ej heller skal nogen under samme Ilode holde Hunde, »om paa Volden kan 
gorc Skade (ved al grave).

Skal ej heller nogen underslan sig i al hugge Tjome paa Ilyens Volde uden 
med llorgmeslres og Ilands Forlov.

III.

IV.
Ingen skal fordrisle sig lil al la-gge deres (Slen-)llroer og Gange saa hBje, 

al derved Vandel paa Gaden forhindres i sil l.ob og opslemmes og gor Naboen 
Forlrtrd og Skade. Vægrer nogen sig ved al opbryde saodnnne Ilroer, naar 
Pnatale sker, skal lian Imvc forlirudl 40 Mark lil Kongen og Dyrn.
Og eftersom 17. Arlikel i Vilknarene, omhandlende Moddingcr, Urenliglicd 

paa Gader og ved Stranden eller Slrandhnmrcne al henlægge, ganske lidet 
eller intet lydes, da er samtyk!, al hvo sig hermed forser, skal farsle Gang bade
0 Mark lil Kongen og Ilyen, nnden Gang 40 Mark og Iredie Gang straffes som 
ulydig Borger og miste sil Borgerskab.

V.
Herbergerne skulde under 40 Marks Ilode, for hver Gang deres Forseelse be

findes, va-rc forpligtet til ni ophænge Tavler og Drætter for deres Dere, paa 
del al fremmede vejfarende kan vide al fan l.ogemcntc. Dog skal de ingen
1 Logcmcntc indlage foruden slig Rigtighed, kom kgl. Mandater omformelder.

VI.
Kfler som oflc befindes, al en l’nrt nf de 24 Mænd er forsømmelige i al 

mode pan Rnndhuscl, naar dennem Rud skikkes fra Borgmestre og Raad, om 
al nogel pan Kgl. Mnjsl. eller Byens Vegne skal forrettes — da er samlykl. al 
naar saa hænder, skal de, som ikke moder, efter lovlig Tilskikkelse og ej er i 
lovligt Forfald og sligl lader tilkendegive, have forbrudt en halv Rigsdaler lil 
de fattige for hver Gnng sligl findes, og del Lov ufordrel al udpante, om den 
skyldige ej vil del godvilligt udlægge.

VII.
Naar Borgmestre og Rnad eller Ryfogden haver noget paa Kgl. Majst. Vegne 

og deres Embeds Vegne ni forrette og derefter sender Bud lil nogen af Borger
skabet og dem paa Rettens Vegne noget befaler al forrette, da viser oflc en Del 
sig modvillige mod deres borgerlige Ed og ej ville bevise den Lydighed, som de 
skyldig er. Hvorfor herefter skal forholdes saaledes, at naar nogen af Borger
skabet i slig Tilfælde herefter sig modvillig lader befinde og ej efterkommer 
Borgmestres og Rands og Kongens Fogeds Befaling efter deres Pligt og borger
lige Ed, med mindre de ved Sygdom eller i anden Mande haver lovlig Und
skyldnings Forfald — skal de forslc Gang have forbrudt 2 Rigsdaler, anden Gang 
4 Rigsdaler, Iredie Gnng skal de efter Stadsrctlcn have forbrudt deres Borger
skab og lide Tiltale, som sig bor.
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