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s a g te t Slagelse som B y eller rettere som
Landsby allerede har bestaaet meget langt tilbage, kan man ikke som ved flere af Danmarks andre gamle B yer paavise dens T ilvcerelse i den hedenfle T id ; forst under Knud
den S tore og senere under Olus Hunger
begynder man at faa Beretning om Slagelse,
som den Gang kun har voeret en storre
Landsby, der har tilh o rt S kjalm Hvides
Slcegt. Som en af Danmarks storste Jordbesiddere paa den T id har S kjalm Hvide eiet
en D e l af det mellemste og vestlige Sjcelland,
og da Han dode i Begyndelsen af det 12te
Aarhundrede efterlod Han sine störe Eiendomme t il sine 4 S s n n e r: Toke, Ebbe, Aster
Rog og Sune, samt t il Datieren Cecilia. A f
disse har uden al T v iv l Toke og Ebbe faaet
de vestligste af Faderens störe Eiendomme,
medens Aster Rog har faaet det nuvcerende
S o rs med omliggende Jordtilliggende.
'
i*
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Ester Faderens D o d enedes de 3 forstncevnte B rod re om at bygge et Kloster, omtrent hvor det nuvcerende S o ro Akademi er
beliggende, men Aster Rog dode, sor Planen
blev endelig fu ld fo rt, og Toke med Broderen
Ebbe maa derfor anses som de egentlige
S tifte re af S o ro Kloster. En D e l af deres
Fcedrenearv blev derefter lagt t il Klostret, og
blandt dette Klostergods va r Slagelse.
I
Beretninger fra den T id trceffes undertiden
Bencrvnelsen Slagelse Ladegaard eller Avlsgaard, hvad der tyder paa, at i Landsbyen
Slagelse har vceret en stsrre Jordeiendom.
A f Aster R sgs S on ne r har scerlig Absalon
interesseret sig sor de sjcellandste Klostre, og
da Han nu i Aaret 1172 stiftede og lod
opfore
Tiender
af

stör

Antvorstov Kloster med dets störe
og andre Jndtcegter, blev dette
Betydning

sor Udviklingen

af S la 

gelse B y.
F ra 1153 t il 1280 er Byen tiltaget
meget, at E rik G lip p in g i Aaret 1280
Slagelse sine forste sa'regne P riv ile g ie n
hvilket A a r altsaa -Byen kan betragtes
Kjsbstad.
De eftersolgende Konger,

saa
gav
fra
som

E rik Menved og

5
Kristoffer den Anden stadfcestede og udviktede
Byens P rivile g ie r.
Forst under Valdem ar Atterdag begynder
man stadig at kunne folge Byens Udvikling
T r in fo r T rin . Byens P riv ile g ie r bleve udvidede i en betydelig G rad, og Köngen lovede
scerlig at tage Slagelse Borgere i sin Varetcegt, hvilket Loste ogsaa gjaldt Munkene i
A ntvorflov Kloster.
Byen var allerede den Gang gaaet bethdelig frem, men fik pludselig et slemt Kncek ved,
at Pesten rasede voldsomt blandt Byens
Borgere i 1348, hvorved oder Fjerdedelen af
Befolkningen Kode.
O m trent i de folgende 30 A a r er Byen
trods denne Landeplage gaaet saa meget frem,
at D ro n n in g Margrethe besluttede, at Slagelse
skulde voere den B y , hvor D a nihoffet flulde
holdes, der skulde udkaare hendes S o n O la f
t il Danmarks Konge.
Dette Danehof blev ogsaa holdt her i
Slagelse den 3die M a i 1376.
Byen havde efter den T id s F orhold en ikke
ringe Udstrcekning og Folkemcrngde, da der i
Slagelse paa den T id fandtes 5 Kirker,
n e m lig . S t. M itte ls Kirke, S t. Peders Kirke,
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S t.

Clemens Kirke,

Vor

Frue

Kirke eller

M a ria Kirken og Helliggeistes Kirke.
M an
maa ikke tro, at Slagelse omtrent ved Aaret
1300 blot tilncermelsesvis skulde have lignet
en af vore mindre Provindsbyer.
Gaderne,
af hvilke der Var langt flere end nu, vare ikke
brolagte, og Husene, som i Almindelighed kun
bestod af eet Stokvcerk, vare ofte omgivne med
Haver og M oddinger.
Tagene vare af S tra a eller Planker, hvorfra igjen hidrorte de störe Jldebrande, som
hjemssgte Byen og hvorom senere skal be.
rettes.
A f Vinduesaabninger var der ikke
mange; thi Glasset var dyrt, hvorfor man
mange Steder hjalp sig med Ruder af H orn
eller Blcere. En Sceregenhed ved den T id s
Hufe vare de saakaldte Halvdore, som undertiden endnu kunne findes paa Landet. Disse
D ore bestod af en overste og nederste Halvdor, som hver künde oplukkes for sig.
Her
var oste Husbondens P la ds om Aftenen, naar
Han efter sit Dagsarbeide, lcrnende Armene
paa sin H a lvdo r, künde faa sig en Samtale
med de Forbigaaende; dersom der forte en
Stentrappe op t il D oren, da var Stentrappen
Fam iliens Opholdssteb om Sommeraftenen.
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Ofte fcmdtes der meget h o ie D o rtrin , og man
var nodt t il at loste sine Fodder hoit, naar
man skuldeind as e n D s r, og samlidig maatte
Hovedet boies, da Dorene vare meget lave.
I

Folge gamle Beretninger stulle disse hoie

D o rtrin og lave D ore have havt et bestemt
Form aal i de T ide r, hvor B old og Overlast
oste udsatte Borgerne for O verfald og F a re ;
thi forsogte en Modstander at trcrnge ind i
et Hus, künde Han vanskelig dcekke stg, naar
Han skulde bukke sig og samtidig loste Fodderne hoit.
Ncesten alle Huse vare som forncevnt kun eet Stokvcerk hoie, og Udleie af
Eiendomme fandt sjceldnere Sted.
V el havde Slagelse paa den T id et stsrre
A n ta l Gader og Strceder end nu, men t il
Gjengjceld vare flere af disse kun bebyggede
med et mindre A n ta l Eiendomme, idet M arker,
T ofte r og Haver strakte sig ind mellem
Husene.
A f saadanne Gader, som nu ere
forwundne, kan ncevnes Havestrcede, som omtales i et Dokument fra 1404. Dette Strcrde
har vceret beliggende i den rstlige Udkant af
Byen, og maaske staaet i Forbindelse med
eller vceret en Fortscettelse as M orten Smeds
Strcede, som har vceret en Forlcrngelse as

8
det nuvcerende Hestemsllestrcede.
M orten
Smeds Strcede gik i nordostlig Retning bag
om F rue Kirke mod det nuvcerende lille
Antvorskov.
I Havestrcede eiede Antvorstov
Kloster en Eiendom med Have.
S tore Kalsted Gade og lille Kalsted Gade ncevnes alle
rede fo r Aaret 1400. Ved Kalsted Led, som
afsluttede störe Kalsted Gade, laa et den Gang
bekjendt Mollevcerk, Slusenberg eller Slutzenborg, som dreves ved Vandkraft.
Den sidste
E ier af dette Sred, Hans Clausen, gav det i
Aaret 1474 t il Antvorstov Kloster, men da
vare Bygningerne gamle og forfaldne.
Den
storre Vandmcengde, som tidligere var t il
Stede i og omkring Slagelse nuvcerende Lystflov, har havt sit A flo b S yd om Slagelse,
hvilke V andaflob ncermere fla l angives i en
senere B ere tnin g; et af disse Vandaflob har
drevet Mollevcrrket i Slusenberg, og det v il
heraf sikkert kunne flutles, at störe og lille
Kalsted Gade maa have vceret beliggende i
den sydostlige D e l af Byen.
Foruden Vandm ollen S y d for Slagelse,
har der tidligere pacr den T id vceret Vandm oller i Rosted og Skovso.
Den Vandmcengde, der Paa den T id

har
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vcrret i Slagelse Lyststov og Omegn, maa
have vcrret meget betydelig; thi i Latinflolens
P rogram for 1831 omtaler Rektor Qvistgaard,
at ved V in te rtid ved hceftige Regnstyl künde
de fra Skoven kommende Bcekke i celdre T id
lobe over og scrlte hele den sydlige D e l af
Slagelse under V a n d ; scrrlig var Strcrkningen
omkring den nuvcrrende „S lo tte n s P o rt" meget
udsat, idet Aflobet af den V anding, som fandtes, hvor de nuvcrrende „K olon iha ver" findes, og
som den Gang dannede en storre S o eller
Sum p, ikke var i S tan d t il at borlsore det
Band, som af forncrvnte G rund hurtig künde
opsamles i denne S o .
I
Folge Resens
A tlas over Slagelse har denne S o strakt sig
fra Dst for „S lo tte n s P o rt" t il op imod
„ N y Kloster", altsaa opfyldt Jndscrnkningen
S yd og Sydvest for Slagelse.
A f saadanne nu udtorrede, men tidligere
meget vandrige S oer og Damme, kan ncrvnes
Studentersoen, Vestsoen, Antvorskov Fiste
dämme i Karlsgaards Skov, af hvilke Fiste
damme endnu findes tydelige S p o r samt de
storre Mosedrag og Damme paa begge S id e r
af den nuvcrrende Fabrikvei.
A f andre nu forsvnndne Gader og Veie
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kan ncrvnes Langstrcede og Gronneslrcede;
men Paa disse Veie har der nceppe vceret
mange Eiendomme; thi disse to Strceder eller
Veie omtales svm „F rih e d e r", hvorved man
den Gang og oste senere betegnede Skovstrcekninger, vistnok indtagne t il Besolkningens
Fornoielse.
Endnu kan man paa F yn og
enkelte Steder i J y lla n d saaledes höre Skovstrcekninger ved Byerne bencevnes for „ F r i 
heder", og de forncevnte Veie, Langstrcede og
Gronneslrcede, har saaledes vceret enten Skov
veie eller Dele af selve en Lystskov, idet de
nuvcerende Skvvstrcekninger Dst for Byen i
en tidligere T id har gaaet tcet ind under
Byen.
I Resens A tla s over Slagelse 1660 ere
forncevnte 2 Veie ikke ansatte, saa det synes,
at de i en langt tidligere T id ere nedlagte.
Det er i Gründen mcerkeligt at se, hvorledes
D ro n n in g M argrethe erhvervede sig Eien
domme i Slagelse i denue Periode.
Det
synes virkelig, som om D ro n n in g Margrethe
har omfattet Slagelse med en vis Forkjcerlighed siden Danehoffet 1376.
F ? r Aaret 1388 anfores, at Raadmand
N iels Bosen af Slagelse solgte og tilskjodede
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t il D ro n n in g Margrethe en Ham tilhsrende
Gaard, beliggende paa Slagelse Bredegade
mod Ost, tvcers overfor Köngens Gaard.
1399, den 19de November, folgte og
tilskjsdede Borgmester Hintze Finkes Enke
den hende tilhsrende Eiendom paa Bjergbygade i Slagelse t il D ro n n in g M argrethe.
Den i 1388 omtalte Gaard, D ro nn ing gaarden, findes atter ncevnet i Aaret 1523;
thi i en Beretning fra dette A a r anfsres, at
Vcergen for S t. Peders Kirke i Slagelse,
Ubbe Mikkelsen, med Sognemcrndenes T illadelse scelger en S t. Peders Kirke tilhsrende
Eiendom, som er beliggende paa Bredegade
mellem Helliggeistes Hus og Dronninggaarden,
t il Forstanderen for Helliggeistes Hus.
Den foran ncevnte Köngens G aard har
uden al T v iv l vceret det nuvcerende Apotheks
Gaard, hvad der yderligere godt kan bevises
ved, at denne Eiendom i sin T id har h srt
t il Antvorskov S lo t, idet Frederik den Anden
anviste
Slotsprcesten denne
Eiendom t il
Prcestebolig.
Ses hen t il Bygningernes M ateriale paa
denne T id , da vare de gamle Trcebygninger
blevne aflsste af lerklinede Bindingsvcrrks-
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huse.
I saadanne Bygninger fandtes en
ncesten u ta llig Mcrngde af BindingsvcerksS tolp er, og de smaa M ellem rum mellem
disse S tolp er bleve da udfyldte med Ler,
hvilket Arbeide meget ofte blev udfort af
vedkommendes Hustru og B o rn .
F ra denne T id stummer det saakaldte
„Reisegilde", som blev holdt, naar Trcevcrrket
var bleven reist, hvad der altsaa tyder paa,
at Tommerarbeidet paa den T id var det
vigtigste.
Opkliningen var derimod af underordnet
Betydning.
Dette har ogsaa holdt stg t il
vore
Dage,
idet
med Trcevcerkets Opstillin g
betragtes Husets
vcesentlige Opfsrelse som affluttet.
Scerlig trceder
dette
F orhold frem paa Landet (i vore Dage), idet
man undertiden bogstavelig ta lt kun kan se
Tsmmervcrrkets O pstilling uden S p o r af
Murvcerk, med Undtagelse af Gründen under
Tsmmeret, og dog holdes Reisegilde; det er
altsaa
den gamle Skik, som stadig gaar
igjen.
Allerede under Valdem ar den S tore var
Kjendskab t il Murstens- og Teglstensdannelsen
kommen t i l D anm ark; men da disse brcendte
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Sten vare meget dyre, fordi de maatte indfsres
fra Tyskland, idet man her hjemme havde
ingen eller kun meget faa ufuldkomne Teglovne, er det n a tu rlig t, at den almindelige
Borgerstand vanskelig havde Raad og Evne
t il at udfylde Rummene mellem B indingsvcrrks-Stolperne med brcrndte M ursten, og
der gik over 200 A ar, fo r Bindingsvcerk med
brcendte M ursten blev in dferr som almindelig
og stadig, idet K ristian den Anden forordnede,
at for Fremtiden flulde alle Hufes Facader,
som vendte mod Gaden, vcere opferte af
Bindingsvcerk med Mellemrummene udfyldte
med brcendte M ursten.
Derim od vare Gavlene endnu opferte af Brcedder og Planker,
ligesom ogsaa Udhusene de fleste Steder vare
af Trce. Dette bidrog selvfelgelig t il at forege de störe Jldebrande, som senere skal omtales. S om det gik med Murstenene, gik det
ogsaa med Tagstenene.
De vare ligeledes
dyre og vanskelige at faa, hvorfor man i en
lang Aarrcekke vedblev at hjcelpe sig med
Straatage, in d til endelig en kongelig F orordning af 15de December 1581 paa det
strcengeste forbed Anvendelsen af S tra a t il
Tagbetcrgning her i Slagelse.
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S om tidligere meddelt, bestod Vinduerne i
T iden fo r det 15de Aarhundrede tidligst af
Trceluger og noget senere enten af Skind,
Blcere eller H o rn ; men med det 16de A a r
hundrede indtrceder
en F oran dring,
idet
Glasset begynder at finde Anvendelse i
Borgerstandens Ruder.
S elvfolgelig gik det
meget langsomt, thi Glasset var dyrt, og da
der nemt künde slaas itu, var man oste meget
betcrnkelig ved at anvende Glas. Dog trcengte
det efterhaanden igjennem, men var af meget
simpel Beskaffenhed. Ruderne vare kun smaa
og blyindfattede og ville vel snarest kunne
sammenlignes med Bunden af vore Flasker,
nemlig tykke, puklede Ruder, hvorigjennem
man vanflelig künde se. Enkelte Steder har
disse gammeldags Ruder kunnet holde sig i
de fortlobende T ide r, og det er f. Ex. ikke
mange A a r siden, at man paa Vestergade i
Odense nedrev en gammel Gaard, hvori alle
Vinduerne vare ganske smaa og af ovenncevnte
Udseende.
D a Glasset var forholdsvis dyrt, turde
man ikke oplukke Vinduerne, hvorfor de bleve
tilspigrede, men man savnede da frisk L u ft i
Vcrrelserne; tidligere havde man ogsaa ved
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de gamle Trcrluger kunnet faa sin Nysgjerrighed tilfredsstillet ved at aabne Trce
lugerne og saaledes se ned ad Gaden, men
ved de tilspigrede V induer Var man nsdt l i l
kun at se lige ud paa Gaden; for at kunne
afhjcelpe dette S avn , begyndte man at opfore
de saakaldte Karnapper, hvorved man forstod
fremstaaende Dele af Bygningerne, som bleve
byggede ud paa Fortovene, og da forsynede
med V induer t il de 3 frie S id e r; hvor man
ikke havde Raad t il at opfore Karnapper,
noiedes man med et S la g s S ta b eller en Udbygning paa Vceggen, som netop künde
rumme et Mennestes Overkrop.
A f saadanne Karnapper har Slagelse havt en D e l
og navnlig var Smedegade i Aaret 1665 rigelig bebygget med saadanne Udbygninger,
hvorsor der blev klaget over, at Gaden i
Markedstiden ncesten ikke künde besares, naar
der tillige flulde vcere Kramboder paa G aden;
det blev derfor besternt, at for Fremtiden
maatte der kun opfores Kramboder paa Brede^
gade; men denne Bestemmelse blev allerede
hcevet igjen 1670.
Angivelse af Gadens N avn paa Gadehjsrner fandtes ikke, og det var Heller ikke al
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T id nodvendigt, da Gaderne ofte bencevnedes
efter Beliggenheden eller hvor de forte hen.
V a r man saaledes vel kjendt med V in dhjornerne, da var det let at finde en B ys
Vestergade, Norregade osv.
V a r Gaden beliggende ved Skalen, Torvet eller Kirken,
bencevnedes den Skolegade, Torvegade eller
Kirkestrcrde; det var saaledes ikke vanskeligt,
iscer i en mindre B y , at finde Gaderne.
Her i Slagelse bleve Gaderne ofte bencevnede
efter det Sted, hvorhen de forte, saaledes
Skvvsogade, som i crldre T id hed Skousegade,
Bjergbygade, Lovegade og Slotsgade.
Husnummer blev forst in d fo rt i den sidste
Halvdel af forrige Aarhundrede.
Som tidligere anfort, vare Husene ved Aaret 1400
ncesten alle her i Slagelse kun et Stokvcerk
hoie og hvert Hus i Almindelighed kun beboet af en F am ilie.
M a n bencrvnede derfor
Husene ikke ved Nummer, men ved deres Eiers
N avn, og Husets Beliggenhed blev da antydet
i F orhold t il andre Hufe, V andlob osv.,
samt t il Beliggenheden paa selve Gaden, og
det fald t dersor ikke saa vanskeligt at finde et
bestemt Hus i Byen.
Som Exempel paa, hvorledes man i Aaret
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1465 betegnede en Eiendoms Beliggenhed,
kan anfores, at i Aaret 1465, den 26de
M a rts , skjoder H ans Egerup t il Antvorstov
Kloster en Eiendom, beliggende paaTorggade
i Slagelse, tvcers over for Fiflestamlerne, sydvest for Gadebronden.
Det ses saaledes, at man oste maatte tage
mange Kjendinger for at bestemme en E ien
doms Beliggenhed, naar samme Eiendom
stulde overgaa i et retsligt Dokument.
A f Begivenheder, som ere foregaaede i
Slagelse i Tidsrum m et fra 1400 t il 1500
kan ncevnes folgende:
1403, den Iste M a rts , stadfcestede E rik af
Pommern Byens P rivileg ie r.
1441, den 2den Jan ua r, stadfcestede K ristoffer af B aiern Byens celdre P rivile g ie r og
tilfo ie r nye t il Fordel for Byen.
1460, den 6te J u n i, stadfcestede K ristian
den Forste Slagelse P riv ile g ie r og stillede
Byen i saa Henseende lige med Roskilde.
A f den gamle, uddode, adelige F am ilie M einstrup ncevnes 2 Perforier i Forbindelse med
Slagelse B ys Historie.
Henrik M einstrup,
fom var kongelig Lehnsmand paa K orsor
S lo t, overvcerede i Aaret 1471 en Henrettelse
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i Slagelse, hvorved en for M o rd og Kirkeran overbevist adelig F orbryder var dsmt t il
at brcendes levende her i Slagelse.
Denne
F orbryder udslyngede endnu i den sidste
Tim e, fs r Han flulde brcendes, en fryglelig
Gudsbespoitelse, og Henrik M einstrup, som
paa Kronens Vegne overvcerede denne Henrettelse, blev saa forbitret Herover, at Han befalede, at Forbryderens Hcender ferst levende
flulde afhugges og kastes paa Jlden og derefter Kröppen.
Denne rcedselsfulde S tra f
blev ogsaa udfert.
Den anden af F am ilien
M einstrup, som omtales, er Landsdommeren
i Sjcellands S t if t, R idder Henning M e in 
strup, som tvende Gange var i Slagelse for
at bilcegge Stridigheder mellem Slagelse B y
og A ntvo rflov Kloster.
Disse Stridigheder
vare opkomne i Aaret 1490 og 1492 og angik en A fg ift af 2 T d r. S a lt, som Slagelse
Borgere flulde svare t i l Klostret for Brugen
af en D e l af Slagelse Overdrev, som kaldes
Lyngen. S trid e n i 1492 dreiede sig om Antallet af S v in , som Slagelse Borgere maatte
holde i Klosterfloven mod A fg ift.
Begge S tridigheder bleve bilagte.
1472 indgik Borgerne i Slagelse med en
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Klage t il K ristian den Forste oder, at Fist,
som fsrtes t il Byen, blev bragt t il Antvorskov Kloster og folg t der.
Borgerne havde
saaledes stör Banskelighed ved at faa Fisk tilkjsbs.
Köngen forordnede derfor, at for
Fremtiden skulde al F ist fores t il Torvet og
scrlges der, hvor altsaa ogsaa Klosteret künde
afhente de fornodne Fist.
I dette T id sru m forekommer ogsaa forfkjellige Haandvcerks Laugsartikler forste Gang,
nemlig Smedenes Laugsartikler, dateret 7de
J u li 1469, Skomagernes Laugsartikler fra
21de Febr. 1471, Bagernes fra 22de Febr.
1471 og Skrcrdernes en D e l A a r feuere,
nemlig fra 23de M a rts 1545.
F o r Aaret 1500 kan der noeppe have vceret
nogen egentlig Brolcrgning i Slagelse; thi
forst med dette A a r er Brolcegningen begyndt
at trcrnge ind i Danm ark fra H o lla n d ;
im idlertid er det n a tu rlig t, at en Brolcrgning
vilde gavne enhver B y betydelig, og ikke alene
her i Slagelse, men ogsaa i de andre danste
Kjobstceder gik derfor nu Brolcegningen faa
hurtig frem, at efter 50 A ars F orlo b künde
der udkomme en F orordning om, at alle
Gader nu skulle vcere brolagte; dette maa nu
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ikke tages aldeles bogstavelig, th i det gik med
dette, som med meget andet i den T id ; der
künde endnu vcere adskilligt tilbage at onfle.
Den forste Brolcegning her hjemme i Danmark og altsaa ogsaa i Slagelse bestod af en
M idtbane med en Rendesten paa hver Side
og mellem Rendestenen og Husrcekken et F ortov.
Fortovene benyttedes ikke gjcerne af
Fodgcengere, da^ de dels vare opfyldte med
Karnapper og andre Udbygninger og dels
med Trcrer, Bcenke, Trapper osv.
F od
gcengere vare; derfor henviste t il M idtgaden,
i hvis Lcengde man i M id te n havde anbragt
en Rcekke storre og bredere Sten, de saakaldte
„Borgmestersten". I enkelte B yer kan endnu
findes S p o r af denne meget gamle Brolcegningsform .
Senere hen scenkedes M idtgaden, og een
storre Rendesten m idt ud af Gaden afloste
de to ved Siderne, og F ortov og Gade gik
nu ud i et.
Denne F orm blev igjen aflost
af den nu brugelige med 2F ortove, som udelukkende ere forbeholdte Fodgcengere, og et
M id tp a rti, som er den egentlige Kjorebane.
Det lyder i Gründen smukt, naar der siges,
at Danmarks B yer vare brolagte efter 50
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A ars F o rls b ; men der var kun den stemme
Hage ved, at hver Grundeier skulde brolcegge
sit Slykke af Gaden ud for Hans
og herved blev Brolcegningen saa
at der efterhaanden i den fremkom
Fordybninger og H ü lle r, at det
fa rlig t at passere Gaderne med

Eiendom,
uensartet,
saa störe
var livsVogne i

Morke.
I to rt V e ir mcerkede man mindre t il disse
H ülle r, fordi de da vare fyldte med Hesteog Kogjodning samt andet A ffa ld ; men naar
den paa Gaden henliggende G jodning blev
oplost af Regnen, var Gaden i en forfcerdelig
Tilstand.
Mange Steder laa S navs og
M o g i Kvarters Heide, hvad der ikke var
saa forunderligt, naar man erindrer, at i flere
B yer bleve Kser og andre H usdyr oste drevne
et P a r Gange om Dagen gjennem Byens
G ader; naar nu hertil kom de lssgaaende
S v in og Beboernes Lyst til at betragte
Gaderne som et Sted, hvor man künde hen
kaste a lt A ffa ld , saa kan man forstaa, hvilken
forfcerdelig Stank der iscer om Sommeren
künde udbredes af saadanne Msgbunker.
A t det i Slagelse har vceret lige saa galt
som i andre af Danmarks B yer, er ganske
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indlysende.
D et Var ikke ualm indeligt, at
der i nogle af Danmarks B yer künde bortkjores in d til 100 Lcrs M s g paa en Gang
fra en Gade.
Gaderne vare bogstavelig ta lt komplette
Svinestier.
D a Grcesningen paa Byjorden benyttedes
i Fcelledsstab, samledes Byens Kreaturer paa
saadanne Udmarker, bevogtede af en Byhyrde.
Her i Slagelse maatte Byhyrden jcevnlig
drive Kreaturerne gjennem Byen, dels naar
de skulde t il en anden Grcrsstrcrkning, dels
naar de flulde malkes, hvad der undertiden
künde ske inde i Byen for at spare P iger og
Koner for den lange Bei.
Vcerst blev det
om Efteraaret med Urenligheden, naar de
kolde Ncetter in d tra f, thi da künde Kserne
ikke vcere ude om Natten, og hver M orgen
maatte de drives ud og hjem hver Asien,
hvorsor Gaderne her i Slagelse om E fte r
aaret künde vcere en flydende S sle , da Gadefeining kun Var kjendt, naar det blev ncesten
um uligt at komme frem fo r S vm e ri.
M a n kan ikke sige, at Belysningen paa
Gaderne i Slagelse var mangelfuld i Tidsrummet fra A a r 1400 t il 1500, thi der exi-
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sterede ikke S p o r af Gadebelysning. N a a r
M orket var indtraadt og Binduesskodderne
vare satte for, da var det meget vanskeligt
fo r en paa Gaden gaaende Person at finde
Bei.
M a n holdt sig da m idt paa Gaden,
thi paa Fortovet künde man enten lobe Panden mod en Karnap eller anden Udbygning,
m ulig falde over en eller anden Trappe eller
maafke styrte i en Kjcelderhals.
En anden
ligeledes stör Ubehagelighed, som künde mode
en saadan enlig Vandrer om Natten, var at
blive bidt af en af de mange herrelose Hunde,
som drev om paa Gaden.
V a r man nodt t il at komme paa Gaden
efter M orkets Frem brud, maatte man forsyne
sig med en Hornlygte.
Om egentlig Gade
belysning paa et ncermere Tidspunkt, skal
senere bereites.
Ved Udlobet af Vaarby Aa laa Skibsholms Havn, som af de Slagelse Borgere
blev benyttet som Havn fo r Slagelse.
H vor
lcenge det er siden, at Skibsholm Havn er
anlagt, er vanskeligt at sige, men uden al
T v iv l har den vceret lige saa gammel som
Slagelse eller maaske endnu celdre.
Da
V aarby Aa i Fordum stider har vceret langt
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bredere og dybere, end den nu er, har den
allerede darret beseitet i Hedenskabets T id , og
Havnen ved dens Udlob kan godt have vceret
kjendt og indrettet fo r den krisine T id . A lle 
rede ved Aaret 1500 omtales Skibsholm s Havn
som vcerende gammel.
I
Aaret 1574 lod Kong Frederik den
Anden udgaa en B efaling, hvori besterntes,
at Skibsholm s Havn, som tidligere var forbudt at benyttes, nu skulde nedlcrgges, og det
blev paa det Strcrngeste forbudt de deromkringboende og Andre at benytte Havnen t il
Handel eller Kjobmandskab.
Havnen maatte
kun benyttes som Nodhavn.
Jndbyggerne i
Slagelse indgik da med B o n flrift t il Köngen
om, at Havnen atter maatte aabnes for dem,
og i et kongeligt B rev af 18de Oktober 1580
tillades, at Skibsholm s Havn atter maa blive
f r i og aaben Havn, saa at B arer baade
maatte ind- og udskibes der, mod at erlcrgge
T o ld .
'
1650 giver Frederik den Tredie Slagelse
Borgere Tilladelse t il lade opfore 2 Pakhuse
ved Skibsholm s Havn, - fo r i disse Huse at
kunne oplcegge saadanne B are r, som ikke strax
kan fores t il Byen.
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I dansk A tla s bereites, at Havnen endnu
skulde have vcrret i B ru q i Aaret 1694.
Det er vanskeliqt bestemt at paavise, naar
Slagelse Latinskole er stiftet.
Den maa ubetinget fsres tilbage t il Tiden
fo r Reformationen, ja, m uliqvis ikke saa lid t
tilbage i Tiden fo r denne.
I den katholskeTid var det i Klostrene. at
Tidens La?rdom var hjemme, oq hvorfra
Kundskab og Videnskab maatte udqaa.
Det
var derfor paalagt Mnnkene ikke blot at undervise deres Ordensbrodre, men Enhver, som
onfkede at undervises. Saadanne Skoler maa
ncermest kaldes for Klosterstoler oq maa ikke
forvexles med de saakaldte Kannikeskoler, fom
oprettedes af Bisperne oq bleve styrede af
Kannikerne
eller
Domherrerne.
Disse
Skoler kaldes derfor Kathedralskoler eller
Domskoler. Selvfolgeliq har Slaqelse Latinskole ikke vceret noqen Kannikeskole, men er
temmelig
sikkert
udgaaet
fra Antvorskov
Kloster; thi da Klosteret i Aaret 1580 gik
over t il at blive kongeliqt Lehn, blev det be
stemt, at 12 Skoledisciple i Slaqelse skulde
underholdes derfra.
D a det med Antvorskov
Kloster forbundne Hospital blev forenet med
Slagelse Bys Historie.

2
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del i Slagelse B y vcerende S t. Jsrgemn
Hospital, som atter stod i Forbindelse me-9 !
Helligaands-Klosteret i Slagelse,
forestre!d'
Frederik den Anden, at Disciplene skulddi
have Kosten i Hospitalet tilligemed Rektoren
og 2 Hsrere.
Det bestemmes tillig e i dennn
Fundats, hvormegel D l og M a d , hver ma.o
faa daglig, samt at In g e n maatte nhdüi
Hjcrlpen lcengere end 6 A ar. T i l G jengjcell'
maatte Disciplene alle S an- og HelligdaW
gjore Tjeneste
Klosterkirke.

med

S ang

i

Antvorskov

Den overste Discipel var tillig e Bonholderc
og Degn ved Helligaandskirken.
D et bemcerkes tillige , at den Discipel,

som

skulkede om Formiddagen, stk ingen M id d a M
mad, og naar Vedkommende skulkede orc
Eftermiddagen, stk Han ingen Aftensmad.
H vor Skalen har vcrret beliggende her
Slagelse i dens oeldste T id , er vanskeligt at b 6
stemme. Ved Aaret 1551 maa Skolebygningedj
have vceret meget simpel, idet K ristian den Tredd
bestemte, at en D e l M ateriale fra den nein
revne Frue Kirke skulde anvendes t il Udbedrim
af

Skalen,

og

samme

Aar

blev

Heininm
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Sogns Kongetiende
den latinske Skole.

givet t il

Rektoren

ved

Det synes im idlertid, at trods Skolens
Udbedring har Bygningen ikke kunnet bruges
ret lcenge derefter; thi den 16de September
1616 befalede K ristian den Fjerde, at den
ved S t. M itte ls Kirkes vestlige S ide beliggende Kirkelade skulde gives t il Skolehus i
Slagelse og indrettes efter denne Bestemmelse.
Denne Kirkelade er den endnu vcrrende Bygning, hvori P olitistationen findes, og dens
Bygning er vistnok stet omkring Aaret 1300.
I

Aaret 1809 blev Skolen im idle rtid

hen-

flyttet t il en af Skolen og Hospitalet kjobt
Gaard paa Bredegade, hvor Latinftolen vedblev at vcere t il den i 1852 blev nedlagt.
Ester Skolens P rogram 1852 og Uddrag
as Kirkeboger skal der i det efterfolgende
gives en Fortegnelse over Skolens Rektorer
fra Aaret 1550:
1) M a th ia s Eriksen eller Estildsen Var
Rektor ved Slagelse Latinfkole t il Aaret 1580,
da Han blev ansat som S lo tsfo rvalter paa
Antvorstov.
2) Peter Mikkelsen F in d

tog to A fflrifte r
2*
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af K ristia n den Tredies Gavebrev
ninge Kongetiende.

om He)(

3) F randsJonsen var Rektor sra 1584— 9^i
Han dode som Sognepra'st i Storeheding^
1634 og efterlod sig en S ä m lin g af O rtti
sprog, som blev beuyttet af Peder S yv.
4) M a th ia s Vachendorf var den forstst
Rektor, nnder hvem Skolen modtog et privam
Legat, idet Jep Nielsen i Rosted skjceiikedd
100 Joachimsdaler t il Vadmel for sättig^
Skoleborn i Slagelse.
Skoledisciplinen har vist ikke vceret mege^j
skarp nnder Ham, thi der var fastsat S t r a o
for dem, som kom bernsede i Kirken eller
Skolen, eller som yppede Klam m eri i Skoles
gaarden.
I Skolen, Hospitalet og Kirken skuldoc
Drengene altid tale Latin.
N a ar Middagsmaden blev spist, skulde de^(
overste Drenge tage sorst, mell maatte ikkwl
udsoge sig de bedste Stykker, da de maatte^
erindre, at der var Andre, som kom bagefter..^
Lcererne
maatte aflcegge Embedsed, svmn
im idlertid blev asskaffet 1738.
5) Hans, Esternavnet kan ikke ses, blev sidenn
besordret t il Prcest i S n o rtru p .
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6) N iels Jensen K o rssr blev senere S lo tsprcrst ved Antvorskov og lilsidst Sogneprcest
og Provst ved S t. Mikkels Kirke.
7) Jorgen Skroder.
Under denne Rektor
fik Latinflolen sit nye, faste Undervisningslokale i den af K ristian den Fjerde stjcrnkede
Kirkelade. I Aaret 1615 fik Skolen atter et
privat Legat, idet at Kristoffer G raa, som
var B orger i Slagelse, stjcrnkede et Legat
paa 100 D a le r t il Vadmel og Lcrrred t il
sättige Skolebsrn i Slagelse.
8) Ole Fochs var S o n af en russisk
Adelsmand Focas Stofrofsky.
Han blev
senere Prcrst ved S t. Peders Kirke i Ncestved
og tilfidst B iflo p paa G nlland.
Hans forncrvnte Fader blev begraven 1592 i S t.
Mikkels Kirke i Slagelse.
Ole Foch's eneste
Datter blev g ift med Forstanderen paa
Herlufsholm K ristian Luxdorf. Deres D atter
blev igjen M oder t il Kristen V orm , som var
Biskop her paa Sjcrlland.
9) Jens Lorentsen
Rektor 1620.

dsde i

Embedet

som

10) N iels Strangesen var kun Rektor
meget kort, idet Han 1621 blev Prcrst ved
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S t. Peders
Provst.

Kirke

11) E rik
Vendsyssel.

Nielsen

i

Slagelse
^
blev

og

senere

senere Praest

i

12) N ie ls Poulsen Schandorf var kun
Rektor i 1
Aar , da Han nedlagde Embedet.
I Aaret 1645 dode Han i Kjobenhavn som
Professor og I ) r . tb e o l. og efterlod sig en
Mcengde videnflabelige S krifter.
13) Anders Hegelund var ligeledes kun
Rektor en k o rtT id , nemlig fra 1622 t il 1623,
da Han blev befordret t il Kjobenhavn. I
Aaret 1623 fik Skolen sit 3die private Legat,
nemlig af O lu f Tybou, der, som B orger i
Slagelse, skjoenkede 200 D a le r t il Vadmel og
Lcerred t il sättige Skoleborn i Slagelse.
14) Anders Langebek, som var Rektor fra
1623 t il 1630, var Oldefader t il Historikerin
Langebek; Han dode som Prcest i Kallehauge
1645.
Under Ham fik Skolen 3 Legaler,
nem lig: 1) Borgmester Jakob Jorgensens
Legat, 100 D aler, 2) Kristoffer Kaares Legat,
100 D a ler, og 3) Hans Eilersens Legat, 100
D aler.
15) Jakob Pedersen Spjelderup var kun
Rektor i 2 A ar, fra 1630 t il 1632. Han
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stjcenkede et Legat af 200 D a le r t il Vadmel
og Sko t il 4 Clever i Latinskolen, efter at
Han var bleven Provst i Hyllested. Slagelse
Skoles Disciple vare bekjendte fo r deres sjceldne
nnisikalske Uddannelse, og Skalen eiede en
scrrdeles god S ä m lin g af V io lin e r, B asvioler,
Basuner osv.
16) Troels Pedersen Heidsten dode som
Rektor i Embedet 1635.
17) Knud Hansen var Rektor t il 1640, da
Han blev Slotsprcest t il Antvorskov, i hvilket
Embede Han dode 1647.
18) Hans Mikkelsen R avn var Rektor i
12 Aar.
Han dode som Prcest i O rslev i
Aaret 1663.
I
et af Ham skrevet latinsk
Haandskrift moder Han med en skarp K ritik
og Betcenkning over de latinske Skoler og
klager over Modersmaalets Tilsidescrttelse.
Skolen stod meget hoit i Hans 12 aarige
Rektorat, og da Han selv var en grundig
Musiker, sorgede Han for at vedligeholde den
musikalske Fcrrdighed hos Eleverne.
Biskop
Jens Bircherod kalder Ham en fo r sin ualmindelige Strcenghed navnkundig Skolekarl.
19) Jens Jensen Bircherod var Rektor fra
1652 t il 1654, da Han blev Hovmester for
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Gunde Rosenkrands's B o rn . 1658 blev Han
Professor ved Kjobenhavns Universitet og
dode 1686 som Doktor i Theologien.
20) Lorents Edinger blev Rektor t il 1659,
da Han blev befordret som Professor t il
Gymnasiet i Odense.
21) Peder Jakobsen Holm var kun ansat
ved Skolen fra 1660 t il 1663, da Han blev
Provst ved Kommunitetet
i Kjobenhavn.
Under Kjobenhavns B eleiring 1658— 59 fla l
Han have vist sig som en af de tapreste og
modigste blandt Studenterne.
22) Peder Foss var Rektor t il 1676. Den
crldste Regnskabsbog i Skolens A rkiv er paabegyndt af Ham.
23) Peder Bentzon maa have vcrret en
duelig M a n d i sit 8 aarige Rektorat; thi der
fortcelles, at Dimittenderne
fra Slagelse
Latinskole indtoge de hoieste Hcrdersbevisninger for Duelighed ncrst efter dem fra Kjoben
havn.
Skolens T ilstand maa den Gang tilsyneladende have vcrret meget god.
24) Henrik Lorentzen H irnklov var Rektor
fra 1684 t il 1691.
25) Johan Ernst W andal, S o n af S jcrl-
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lands Biskop, Hans M andat, var vel instrueret i det latinske S prog, thi i en Alder af
kun 9 A a r künde Han med Fcerdighed fremsige en la tin fl Tale ved en D oktor-Prom otion
i Kjobenhavn.
Kun 25 A a r gammel blev
Han Rektor ved Slagelse Latinskole. I Kirke
bogen fra 1692 omtales Han just ikke paa den
heldigste M aade; thi der anfores, at M a n dagen den 25de Ja n u a r 1692 blev i Kirken
fremstillet et tidligere hjemmedobt B a rn , hvis
M oder var ngist Agnete Jorgensen og udlagt
Barnefader Johan Ernst M andat, Rektor
ved Slagelse Skole.
Forncevute Agnete
Jorgensen indgik med Andragende t il K ristian
den Femte om at faa sit B a rn anerkjendt
som crgtefodt, da Rektoren havde lovet hende
LEgteskab.
Köngens S v a r indlob den 23de
Februar 1692, og i dette sit S v a r billigede
Köngen, at Barnet maa anses for cegtefodt,
idet der samtidig forbydes at bebreide Agnete
Jorgensen det af hende begaaede F e iltrin ,
ligesom hun ogsaa blev fritaget for at staa
aabenbar Skrifte. Det maa ncesten antages,
at Rektor W andal senere har giftet sig med
forncevnte Kvinde, da Han nemlig senere hen
blev Prcrst i Nyborg og Prvvst.
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26) Kristen C'ementin dar Rektor t il 1707.
Han synes at have vcrret en formuende M an d
og fljcenkede 800 D ater t il Skolen som
Legat; men det gik med denne K apital, som
med saa mange Legater i gamle Dage; K ap i
talen smeltede ind t il en Ubetydelighed.
27) N iels Borch var Rektor fra 1707 til
1737. Ved et Gavebrev af 1726 fljcenkede
Degnen W illu m Jensen af Vinderod 5 0 D a le r
som Legat t il Skolen.
28) Holger Nyholm bor have det Skudsmaal, at aldrig har Skolen vcrret i en mere
jammerlig og elendig F orfatning, end under
Ham.
Han var tillige en M an d, der var
krybende t il det Iderste overfor Foresatte og
ty rra n n ifl og ondsindet lige over for U nd.rordnede og Disciple.
En af Horerne, Leegaard, var en fordrukken,
uordentlig og efterladende Person, og D im ittenderne forte et ligesaa flet Levnet, som
Leegaard, hvorfor ogsaa B iflo p Hersleb lykonfler den efterfolgende Rektor, O tto Rhud,
t il at kunne bringe Orden i den forfaldne
Skole.
.
I Aaret 1739 in d tra f den störe Skolereduktion, hvorved 10 L a tin flo le r her paa
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Sjcelland bleve nedlagte.
Dette kom nu
Slagelse tilgode,
idet
at en D e l Jndtcegter fra Kalundborg og K orsa r Skoler,
som nu bleve nedlagte, henlagdes t il Slagelse
Skale.
29)
O tto Rhud künde med
V illie ikke udrette naget, saa lcenge
var Konrektor ved Skalen, men da
dode 1749, og Rhud blev Rektor,

sin bedste
Han kun
Nyholm
kom de

t il at gaa ganske anderledes til.
D a Leegaard blev afskediget, blev der taget
fat paa Elevernes Unoder,

og

Skolen

blev

igjen bragt paa Fode. V el var det ikke let
at bringe Orden blandt en Skare voxne
Drenge, som vare forvcente og havde havt
frie Heender, men med A lv o r og Kjcerlighed
gik alt godt.
Ved Frederik den Femtes Fundats af 1751
blev
vedkommende Elevers Bespisning
i
Klostret forandret t il Kostpenge. T i l Slagelse
Latinskole har der vceret henlagt et meget
stört Stipendiebelab om Aaret, nemlig 2125
D a ler t il 44 Disciple.
Uader denne Rektor blev Gründen lagt t il
Skolens Bibliothek.
Et

nyt

Legat

kommer

atter

t il Skolen,
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nemlig

Jakob

W andal,

som

Var

Degn

i

Skibby paa Sjcelland, idet denne Degn skjcenkede 400 D a le r t il Slagelse Latinskole.
„D e r blev udtrykkelig taget den Bestemmelse,
„a t dersom Skolen skulde blive nedlagt, skulde
„K apitalen tilfalde S . M itte ls Kirke."
30) Professor Peder W oldlke var Rektor
fra 1777 t il 1811.
Biskopperne Harbo og
B a lle paaskjonner Hans Virksomhed i flere
Skrivelser, og der tilstaas Ham derfor 1788
et Lonningstillceg.
D a der i S lu tn in gen af
Aarhundredet blev gjort Forsog paa fra
Kalundborg og K orso r at faa Jndtcrgterne
fra de nedlagte Latinskoler tilbage, skyldtes
det Woldike, at disse Jndtcegter ncrsten alle
vedbleve at vcere Slagelse Latinskole tilhorende.
Det maa endnn erindres, at ved kongelig
R e flrip t af 28de Oktober 1803 blev Slagelse
Latinskole fritaget
fo r S angopvartning i
Kirken, og i Aaret 1809 blev Latinskolen
overfort t il sine nye Lokaler paa Bredegade.
31) Thomas K ristian Witthusen beklcrdte
Rektoratei fra 1813 t il 1822.
I Hans T id var den senere saa bekjendte
M ag. I . I . Dampe Adjunkt ved Latinskolen.
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F o r sine politiske M eninger mciatte Dampe
tilbringe et langvarigt Fcengsel paa Kristianse.
Han sad som Statsfange fcengstet i 20 A a r fra
1821 t il 1841, men blev tilsidst benaadet og
tilbragte sine sidste Leveaar i Kjebenhavn,
hvor Han dede 1867.
32) O r. S im o n M e is lin g var Rektor fra
1822 t il 1826.
33) Jeppe Kristensen Qvistgaard tiltraadte
Rektorembedet 1826. D a Qvistgaard var Overlcrrer ved Skolen, sergede Han scerlig for
Elevernes Bekvemmelighed.
Skolens Legeplads blev udvidet og beplankt med 2
Rcekker Lindetrceer. E t lnkket Gymnastiklokale
blev opfert og Klasserne udvidede.
Q vist
gaard blev i Aaret 1838 ansat som Sogneproest for Aagerup og Kirkerup Menigheder
paa S jcrlland.
34) M ag. C a rl V ilhe lm E lberling var
Slagelse Latinstoles sidste Rektor. D a Han i
Aaret 1851 fratraadte sin Virksomhed ved
Skolen, var dens Nedlcrggelse bestemt, idet
at der i Felge kgl. Resolution af 6te M a i
1850 var fceldet Dedsdom over Skolen,
hvilken fuldbyrdedes ved Loven af 14de A p ril
1852, og efter den offentlige Examens As-
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Holdelse 1852, hvilken Examen endte den
22de J u li, sluttede Slagelse Latinflole sin
lange i Aarhundreder bestaaede Virksomhed.
D a Rektor E lberling blev forflytte t i samme
S tillin g t il Roskilde Latinflole, blev der ikke
ansat nogen ny Rektor, men Skolens Overlcerer Frederik V ilhe lm Wiehe affluttede Sko
lens Virksomhed.
As Mcend, som have gaaet i Slagelse
Latinflole i deres Ungdom, og senere vceret
en P ry d for deres Fcedreland, kan ncevnes:
1) M agister L a u rits Pedersen, som blev
Stammefader fo r F am ilien T hura .
2) M agister Kjeld S in d anlagde som
Jngenisr-O fficer Skandsen „H v a lfifle n " ved
W ism a r i Trediveaarskrigen. Han dode som
Sogneprcest og Provst i K ristiania.
3)

B iflo p N ikola i Edinger B alle

var D i-

scipel i Slagelse Skole fra 1759 t il 1762.
4) Digterne Jens Baggesen og Bernhard
Severin Jngemann have begge sogt Slagelse
La tinflo le og ere dimitterede derfra,

medens

D igteren Hans K ristian Andersen kun sogte
Skolen i Slagelse r en kortere T id og dimitteredes siden privat i Aaret 1828.
5) Kongelig Skuespiller Kristen Niemand
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Rosenkilde

er

ligeledes

dimitteret

her

fra

Slagelse.
6)
Professor Jens M ö lle r er ogsaa dimitteret
fra Slagelse Latinskole. Han dode 1833 som
Professor i Kjobenhavn.
Om det L iv , som rorte sig i Skolen, har
Jngemann givet en liv lig S kild rin g , og navnlig var Kristen Rosenkilde en af de vcerste
Spillopmagere.
En lille Fortcelling fla l anferesi I Rosenkildes Klasse var Elevantallet
kun 2.
Gamle Overlcerer H sffd in g kom en
M orgen ind i Klassen for at lcrse L a tin med
disse to Drenge.
H offding sad med Ryggen
t il Drengene, og imedens listede den nederste
af Klassens to Drenge, nemlig Fuxen, sig
stille ud af Deren.
D a Rosenkilde mcerkede
dette, hcevede Han sin Rost, og samtidig ncermede Han sig Udgangsdoren mere og mere.
Saasnart det Punktum i Lektien var lcest,
smuttede Rosenkilde ud af D eren bag efter den
anden, og H offding, som intet havde mcerket, be
fände nu Overscrttelsen.
D a denne nu selvfelgelig udeblev, saa Lcereren op fra sin
Bog og Klassen var tom.
M ed sit störe
R is i Haanden gik Han ud paa Kirkegaarden,
bandende „de Satans Djoevleunger", idet Han
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raabte paa dem.
Pludselig lod det fra
Toppen af Lindetrcrerne, de Lindetrceer, som
endnu staa paa Kirkegaarden:
„H e r ere vi,
H r. H o ffd in g ", og fra Toppen i Trceerne
tittede Rosenkilde og Hans Klassekammerat
ned t il M an de n med Riset.
Jdet nu H o ff
ding svingede Riset, truede Han med at slaa
saadanne Djcevleunger ihjel, naar de kom
ned.
Drengene gik nu paa Akkord med deres
gamle Skolemester, og det endte med, at dersom de vilde komme ned, skulde de hver slippe
med 5 S la g R is i Hcenderne.
Dommen blev udfort, og derefter gik H o ff
ding ind i Klassen med begge Drengene, og
Undervisningen blev fortsat,
in d til begge
Drengene atter fandt paa nye S p illv p p e r;
thi H offding künde ikke leve uden at bruge
Riset, og Rosenkilde künde ikke leve uden at
gjore Kommers.
De R is , som Lcerer H offding fandt sin
storste Glcede i at slide vp paa Drengenes
Rygstykker, baudt Han ikke selv, men dette A rbeide blev udfort af „R inge r-Lisbeth", som
var et stört og kräftigt Fruentim m er, der
ringede Klvkkerne i S t. M itte ls Kirke.
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Byen har flere Gange vceret hjemsogt af
störe og volds'^mme Jldebrande; men det
er na turligvis gaaet her, som andre Steder,
at hvad der vcesentligt har bidraget l i l Udbredelsen, ere Trcegavlene og Straatagene,
h vo rtil selvfolgelig kommer et mangelfuldt
Brandvcesen.
Den fsrste stsrre Jldebrand, hvorom man
har sikre Efterretninger, fandt Sted i Aaret
15)15. Som Folge af denne Ulykke, hvorved
Slagelse led stör Skade, stk Slagelse Borgere
deres Byskat nedsat.
1652 afbrcendte over Halvdelen af Byen,
idet over 100 Eiendomme nedbrcendte, saa at
flere Gader helt gik t il Grunde. Uden T v iv l
ere flere af de ikke mere nu bestaaende Gader
forsvundne ved Jldebrande.
Den sidstncevnte B ran d opkom
heder fra en Pottemagers Oon.
1669 afbrcendte 36 Hufe
Slagelse.

paa

ved Utceten Gang i

1740 afbrcendte den midterste D e l af Byen,
hvori laa det gamle Raadhus.
1772 gik hele Skovsogade tilgrunde
Jldebrand.

i

en
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1804 odelagdes ligeledes
ved Jldsvaade.

en D e l

af Byen

Begyndelsen t il en danfl Skole findes forst
omtalt i K ristian den Andens verdslige Lov
af 1521, idet der deri anordnes, „a t vore
Borgeres S onner i vore Kjobsta'der herefter
forst skulle leere al lcese, flrive og regne og
siden blive Haandvcrrkere".
I K ristian
handles om,

den Femtes Lov 14de Artikel
at Skrive- og Regneskoler i

Kjobstcrderne fla l Dvrigheden forordne og forsorge, og af disse Skoler maa uden al T v iv l
de nuvcerende B orgerfloler vcere fremgaaede.
Hvorledes disse Skoler skulde ordnes, er senere
bestemt i F orordning af 17de A p ril 1739,
hvori gives en alm indelig O rdning af Skolevcrsenet i Landets Kjobstcrder.
A t man ikke altid saa med venlige V in e
paa faadanne Skoler, ses deraf, at da man i
Helsingor skulde oprette en dansk Skole, blev
det anordnet, at kun saadanne P iger og
Drenge, som ikke d n e d e t il at lcere La tin,
flulde söge en Lcrse- og Regneflole, mod at
Forceldrene maatte betale en Skoleholder derfor, saa at Kommunens Udgifter t il Skolevcesenet vare meget ubetydelige.
Den danske
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Skole i Slagelse vidner om, at det var F orceldrenes friv illig e Sag, hvorvidt Bsrnene
kun flulle lcere at lcese eller regne eller skrive,
eller m ulig undervises i 2 eller alle 3 D iscipliner.
Gode B id ra g t il Skolevcesenets T ilstand
her i Slagelse giver Skoleholder Ungermands Embedshistorie, hvorom fla l fortcelles
nedenfor.
En saadan Skoleholders S tillin g var ikke
misundelsesvcerdig. F o r Han künde blive ansat af Dvrigheden, maatte Han aflcegge en
Prove for Sogneprcesten, og Han fik da lid t
Husleiegodtgjorelse, som her i Slagelse var
ansat t il 8 D ater aarlig, og Fritagelse fo r alle
Skatter, men maatte sorovrigt leve af de
Skolepenge, som Bornene gave Ham.
Disse
Skolepenge vare ikke störe og her i Slagelse
vare de ansatte saaledesi
F o r at blive
undervist i et Ja g skulde der for vedkommende
B a rn betales 2 S k illin g om Ugen, for 2 Fag
betales 3 S k illin g , og for Undervisning i alle
3 Fag 4 S k illin g ugentlig.
M ed hvilken Ringeagt man behandlede
saadanne Skoler og Modersmaalet ses ogsaa
deraf, at i de fleste Kjobstceder oprettede
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M agistraten ogsaa tyske Borgerstoler, hvorved
vare ansatte tyfle Skoleholdere.
Her i Slagelse ncevnes allerede en danfl
Skoleholder i Aaret 1658, og senere stk Byen
tillig e tyfle Skoleholdere.
Den forste danfle Skoleholder, om hvem
man veed noget sikkert og besternt, er Peder
Ungermand, som havde vceret „A d ju ta n t", det
v il sige Medhjcelper hos den tidligere Skole
holder S oren E ng elstru p; men da denne Log
sin Affled 1720, blev Ungermand Hans
E fterfolger.
I Slagelse Raadstueprotokol for 1720 anfores Folgende:
Onsdag den 17de A p ril 1720 var Rettens
Siddere tilstede: Velcervcerdige H r. M agister
Johan Barscher, H r. Borgmester Jens Larsen,
H r. Raadmand Colding og H r. Raadmand
Wohnsen.
„ D a fremkom Peder Ungermand,
som paa nogen T id haver opholdt sig ber i
Byen hos forrige danfle Skoleholder, S oren
Engelstrup, og hjulpen Ham at iu io rm e re
Ungdommen, og
m e m o ria ! om at
danfl Skoleholder
Engelstrup, som

overleverede udi Retten en
maatte vorde antagen t il
her i Byen efter bemeldte
det v il y u ite re
Samme
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Hans m e in o ria l Var paategnet af adskillige af
Jndbyggerne, som alle re e o m m e n ä e re r Ham
t il Skoleholderiet at maatte nyde".
H v v refter S oren Engelslrnp var modt og frasagde
sig Skoleholderiet, som Han begjarede at entlediges fra, hvilken Opsigelse Retten mvdtog
og i Hans Sted antog Peder Uugermand til
Skoleholderiet, som Han taknemlig aeeeptereäe
med forncevnte ugentlige Lon.
Peter Ungermand maatte derefter med
Haand og e o rp o rli^ Ed bekraste denne sin
Ansattelse, og for nu ret at vije sin F a rd ig hed i S krivn in g , har Han i Rettens N a rvarelse nnderskrevet sin Ansatlelse med stört
F raktur med S vin g , og sin skriftlige Ed saalydende:
„S a a sandt hjcelpe mig Gud og Hans
hellige O rd ", ligeledes med stört F raktur.
Jm id le rtid har Peter Ungermand ikke havt
andet end LErgrelse og Naringssorg i sin
hele Embedstid.
Det varede ikke lange, for
Peder Ungermand kom i S trid med flere af
Foraldrene, som klagede over Skolens S ta n d '
Punkt. 1724 klagede Ungermand, som tillig e
var Bedemand, over, at M a rth a Bedekone
tillv d sig at bede t il L ig ; dette Jndgreb i
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Hans formentlige Rettigheder blev nceppe
hcevet, thi 1731 havde Bedemanden atter en
S ag med M a rth a Bedekone.
Det blev nu
besternt, at Bedemanden fo r Fremtiden skulde
i Forhold t il Beboernes Evne have enten 6
M a rk, 4 M a rk eller 2 M a rk for sin U leilighed, og heraf skulde saa M a rth a Bedekone
have '/», imod at hun saa skulde ophsre med
sin Virksomhed som Bedekone.
De ulovlige Pogeskoler forringede Ungermands Jndtcrgter betydeligt, og Han maatte
flere Gange paakalde Vvrighedens H jc rlp ;
scerlig var der en af Byens Vcrgtere, som
havde faaet en storre Pogeskole i Gang, som
Han saa senere maatte hceve.
D a Jndtcegterne stadig vedbleve at vcere
smaa fo r Ungermand, fandt Han paa Udveie
t il at forbedre sin S tillin g .
Han begyndte
nemlig at bage G rovbrod, som Han saa havde
t il Udsalg, men her traadte Dvrigheden skarpt
op, og M anden maatte
Virksomhed som Bager.

igjen

nedlcegge sin

P aa sine sidste Dage blev Ungermand
tvungen
t il
at holde „ A d j u t a n t "
og
moderere sine Passioner saavel i Kirke som i
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Skole samt overfor Retten paa Raadhuset.
Endnu 1740 var Han S k o le h o ld e r.-------D a Frederik den Anden fattede Interesse
for Antvorskov og oste opholdt sig der i lcrngere T id , kom dette Slagelse tilgode, hvad
der iscer viser sig i flere af Köngens
Breve.
I et Brev, udstedt paa Antvorskov den 5te
November 1561 tager Köngen Slagelse B o rgere i sin scerlige Beskyttelse.
A f scerlig Bevaagenhed mod Slagelse B orgere tillades det atter at aabne Skibsholm Havn
i Folge Köngens F orordning as 18de Oktbr.
1580. D a der ved Bortfcestning eller B o rt
leie af mange B ygninger og aabne Pladser i
Slagelse, hvilke tilhorte Antvorskov,

ikke blev

taget S y n over Eiendommene, var Folgen
heraf, at mange Eiendomme fo rfa ld t og vare
ncesten ikke t il at bebo.
Frederik den Anden
befalede derfor i Aaret 1581, at Fcesterne af
saadanne Steder maatte beholde dem som
Eiendom for beständig, naar de kun betalte
den paahvilende Jordskyld og holdt B ygningerne i god S tand med T e g l t a g , som var
en ufravigelig Bestemmelse.
Jm id le rtid har
Borgerskabet dog ikke ganske taget dette t il
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Folge, thi samme A a r i December Maaned
befaler Köngen, al samtlige ode Gaarde og
Huse inden 3 A a r skulle vcere paany opbyqgede og alle forsynede med Tegltag. Hvad
det forste Punkt angaar, da blev ogsaa i de
normest paafolgende A a r en D e l nye Bygninger opfort, men mange — med S traatag.
Snese af A a r gik hen, fo r Tegltaget trcrngte
igjennem, og i ikke faa af Danmarks B yer
künde man endnu i forrige Aarhundrede se
flere Gader med Huse, som havde S traatag.
I Aaret 1817 havde R ingkjobing
endnu
Gader med straatcrkkede Huse og i M a rib o paa
Lolland forsvandt forst de sidste Straatage i
Aaret 1832. V a r det end saaledes, at Frederik
den Anden viste Slagelse Borgere flere Begunstigelser, faa maatte Slagelse ogsaa mcrrke
de B yrder, som Köngens hvppige Ophold i
og ved Byen paalagde dem.
Saaledes maatte der sorges for, at der i
Slagelse altid var S ta ld ru m t il 500 Hefte,
naar Köngen med Hoffet gjcestede Antvorskov.
Köngen yndede meget Jagten, og i de
Skove, som omgave Slagelse, var der en rig
Mcengde af V ild t.
I Byen Rosted havde
Köngen sin sceregne Jagtgaard, hvor Han ofte
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tilbragte

flere Tage,

og hvorfra

ofte udgik

storre Jagttog.
F ra Rosted udstedte Köngen 1582 B efaling
til, at det Stykke af „L iu n g e n ", som strcrkker
sig efter Landsgrav, skal tillcrgges B orgmesteren i Slagelse, saa Jndtcegten heraf stal
Ham tilfalde som B elaling for Hans U leilighed ved Embedet. D e l synes saaledes, at den
nuvcerende Lod, som tilh o re r Borgmesterembedet, stammer fra Frederik den Andens
T id .
En D el af denne Borgmesterlod er
nu indtaget t il Kirkegaard fo r S t. Peders
Sogn.
T idligere havde Slagelse Borgere maattet
betale 5 Fjerdinger S m o r og 11 M a rk i
Penge for Ret t il G ra'sning paa „L in n g e n ",
men Frederik den Anden inddrager nu denne
Grcesningsret, da den tilbagevcrrende D e l af
„Liu n g e n " samt Grsnnestrcede, Langestrcede
med omliggende M arker samt en D e l af
Slagelse Storskov indtages t il B ru g fo r
Stutteriet paa Antvorskov.
Ligesom Kristian den Fjerde sorgede for,
at der blev in d fs rt ensartet Kornm aal i
hele Landet, saaledes havde Han ogsaa et
vaagent Die med de Handlende i Kjobstcederne,
Slagelse Bhs Historie.

3
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og da der her i Slagelse i sin T id blev
klaget oder, at Sildetonderne vare fo r smaa,
og det in dfsrte tyfle D l var forfalflet, befalede
Köngen M agistraten, at der af Byens B o r 
gers flulde udvcelges Mcend, som flulde undersoge de ankomne Tender med F ifl, altsaa om
Tenderne vare störe nok og Fiskene i en sund
T ilstand. Endvidere flulde V inen underseges,
og vedkommende Mcend,
som undersegte
Vinens Beflaffenhed, flulde have en P o t af
hvert Fad, som blev undersegt.
Den V in handler, som folgte forfalfle t B in , flulde have
sin Beholdning forbrudt.
Den Gang gik
man strcengere t i l Vcerks end i vore Dage.
I 1661 var her i Byen en sterre V in handler, D a n ie l V in h o ld t, som havde Eneret
t il V inhandel i Slagelse; dog künde Andre
ogsaa indfere B in , naar kun samme var t il
eget F orbru g, og ikke t il Forhandling.
E n B od eller et Udsalgssted for B a re r ved
T iden omkring Aaret 1500 va r af et ganfle
scrregent Udseende. Den tarveligste Hokerhandel i vore Dage staar hoit over Datidens
Boder.
Vcrggen mod Gaden i en saadan Bod var
forsynet med en Luge t il at falde ned. N a a r
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denne Luge da var slaaet ned, dannede den
tillig e Disk t il Boden, riglignok ud paa Gaden;
men da Kunderne stod paa Gaden og handlede ind ad Lugen, passede det jo rig tig godt.
I daarligt V e ir vare Kunderne befljcermede
mod Regn ved de ofte langt fremspringende
Tage. D a Kunderne ikke kom ind i Butiken,
behovede man ikke at fremstille sine B are r
paa en saadan ioinefaldende Maade som nu.
Varerne vare indefluttede i störe Kasser og
Kister, og da man i Almindelighed vidstc,
hvad Kjobmanden handlede med, behovedes
altsaa ikke nogen V areudstilling for at lokke
Kjobere til.
N a a r Lemmen om Aftencn
igjen blev hcevet op for Lugen, da var A n 
tiken lukket. K un en ganfle enkelt udkaaret
Kunde künde maaske faa Tilladelse t il at se
indenfor i Boden, naar en ny Vare var
hjemkommen, men en saadan Tilladelse horte
t il Sjceldenhederne. Pralende S kilte kjendte
man ikke til, Enhver i Byen vidste, hvor
Kjobmanden boede, og Landhandelen var kun
ubetydelig.
A t holde Lys i Boden var i fordums Dage
ikke Skik og B ru g , og naar M orket indtraadte, blev derfor Butiken lukket, og kun
3*
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fo r en scrrlig god Kunde eller for en gammel
Ven künde Verkommende bekvemme sig t il at
scelge efter Solnedgang.
De B arer, som skulde forhandles, bleve ikke
som nu indkjsbte i Kjobenhavn, men bleve
enten af Hansestcrdernes Skibe eller senere af
danske Skibe forte t il k o rs o r eller Skibsholms Havn for derfra at transporteres t il
Slagelse.
D a siden efter de Handlende i Slagelse
sogte at omscette deres B arer i Kursor,
blev der af denne B y klaget t il Frederik den
Tredie, som 1649 forordnede, at Slagelse
Kjobmcrnd maatte oplcegge B are r i K orsor,
in d til disse B are r künde blive forte til
Slagelse, men intet Udsalg finde Sted der,
uden af K orso r B ys Handlende.
D a Slagelse laa ved Hovedveien gjennem
S jcrllan d, Var Byen i K rig stid oste udsat
fo r Jndkvartering, ikke alene af Landets egne
Soldater, men lige saa ofte af Fjendens.
M ere end een Gang maatte Skatterne eftergives Byens Beboere, da de, formedelst de i
K rig s tid trykkende A fg ifte r, ikke künde betale
Skatterne.
Mest trykkende hvilede Krigen 1658— 60
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over Byen og Omegnen; th i uagtet K a rl den
Tiende forte den allerstorste D e l af sine
S oldater mod Kjobenhavn, havde Han stadig
en Garnison liggende i K o rso r og Slagelse.
Disse S oldater, af hvilke mange havde deltaget i den lovlose Trediveaarskrig i Tyskland, vare raa og hensynslose i deres hele
Optrceden, og Beretninger fra den T id vidne
om den B ru ta lite t, den fjendtlige G a rn i
son udviste overfor Befolkningen. S nigm ord
og M o rd paa offentlig Gäbe vare ikke sjcrldne,
og oste vare saadanne Ugjerninger parret
med en forfcerdelig Raahed.
Voldtcegt mod
vcergelose Kvinder fandt Hhppigt Sted, og
ucegte F odfler, h vo rtil Svenflere vare udlagte
som Barnefcedre, sieg i Aaret 1659 t il 22 pCt.
af samtlige Fodfler.
S om Exempel paa saadanne M o rd scener i
og ved Slagelse kan anfores
Drabet paa nogle Borgere udenfor Lovegades P o rt, udovet af svenske S o ld a te r;
endvi ere det forfcerdelige M o rd paa V alldmandens S o n Paa Antvorskov, som ved S lc ts porten blev drcebt ligeledes af svenfle S o l
dater.
Hans Legeme blev mishandlet og
fsrst senere paa Aftenen fo rt t il Antvorskov
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S lo t, paa hvis Kirkegaard den Drcebte blev
begravet.
S elvfolgelig blev der af Slagelse Borgere
og Omegnens Beboere svet Gjengjceld; saaledes blev den svenfle Konges Kusk, Bent
Mogensen, flud t paa Bjergbygade, idet der
blev affyret et Skud paa Ham fra en Have.
Gjerningsmanden blev ikke opdaget.
Den svenske Ritmester, Kristen Lauritsen,
blev drcebt paa Bredegade.
D e n n e . Kristen
Lauritsey havde tidligere vceret Gaardeier
oppe i T hyla nd , men var bleven Forrceder
mod sit Fcedreland, idet Han havde givet sig
i svensk Tjeneste og var forfremmet t il R it 
mester.
Den svenske R igsad m ira l W rangels Kvartermester, Hans M ü lle r, som var barnefsdt i
Thskland, blev flud t udenfor Lsvegades P o rt
as Bonden A drian , og saaledes künde der
ncevnes flere Exempler paa blodige Gjengjceldelser fra
Borgernes
og Bsndernes
Side.
'
F ra A ntvo rflov S lo t blev alle Blyrender
og B lyp la der afrevne og bortforte fo r at benyttes t il Kugler, ligesom ogsaa Skovene i
Omegnen bleve sdelagte.
Saaledes blev der
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fra Antvorskov Skove fo rt flere Hundrede
unge Trcestammer l i l K orsor, fo r der at benyttes som Pallisader, da man var bange
for en Landgang af de forenede danske og
brandenburgske Tropper.
Beretningen melder jo ogsaa, at det var i
K orsor T a a rn , at K a rl den Tiende horte
Kanonerne tordne vaa F yn, da Hans S o ldater under General Steenbock blew' nedhuggede ved Nyborg.
Flere Gange har Slagelse havt en storre G a rn i
son, og der harundertidenvcrretholdtLeirovelser
i dens Omegn; saaledes samledes i Aaret 1779 et
fjoellandst Rytter-Regiment t il Avelse og Felttjeneste ved Slagelse.
D a en D e l af disse
S oldater sogte at indsmugle forbudne B are r
i Leiren, opkom der S trid med Byens „T o ld betjente", fom bleve overfaldne og satte i
Arrest. D er blev nedsat en Kommission, som
skulde domme i denne S ag, men V 2 A a r der
bster var Kommissionen ikke kommen et S krid t
videre.
Hvad S lu tn in gen blev paa denne
Undersogelse, er ikke godt at sige.
I Krigen med S verig i Begyndelsen af
forrige Aarhundrede har Slagelse alter havt
Jndkvartering. Magistraten i Slagelse vilde
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idomme en Borger Arrest, fordi Han ikke
vilde modtage en L s itn a n t i Jndkvartering.
D a man vilde arrestere vedkommende Borger,
gav dette Anledning t il et storre O plob paa
Gaden, hvor det nok har gaaet liv lig t til.
D e r blev derfor indledet Undersogelse mod
Urostifterne, og Folgen heraf var, at B orgerne bleve indsatte som S la ve r i Kastellet
i Kjobenhavn, hvor de forblev i 4 Maaneder
og blev derefter sendt hjem igjen, efter forst
at have modtaget en strcrng Advarsel og
maattet betale en D e l Omkostninger, Sagen
vedrorende.
Endnu skal kun bemcerkes, at i Barakleiren
ved A n tvo rflo v i M id te n af forrige A arh un
drede fandtes saavel Kyradserer som Landsenerer.
Gadernes A n ta l og Beliggenhed er selvfolgelig undergaaet mange Forandringer i
Tidernes Lob, og h e rtil har uden al T v iv l
de störe Jldebrande scrrlig bidraget.
I
Resens A tla s sor 1660 haves et G rund rid s
af Byen og ncesten alle nuvcerendt Gader ere
auforte i dette G rundrids. Som Gader, der
im idle rtid ere forsvundne siden den T id , kan
ncevnes M o rte n Smeds Strcrde, som tildels
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har begrcendset Frue Kirke og Kirkeplads mod
S yd og D st; endvidere Vinpibe-Strcede i den
nordlige D e l af Byen og et P a r enkelte
mindre Strceder eller Smsger.
En af de Gader, man Hörer mindst omtale,
er Slvtsgade; men da A ntvorflov Kloster fsrst
efter M id te n af det 16de Aarhundrede ester
Köngens Besaling skulde bencevnes for S lo t,
er det altsaa sandsynligt, at Slotsgade fs r
den T id har havt et andet N avn, og det var
jo ikke sjceldent, at en Gade paa den T ld
knnde ncrvnes med mere end et Navn.
Den nuvcrrende S lo tsa llc dannede en stcerkt
kroget Linie.
I Pvntoppidans danske A tlas, svm udkom i
den sidste Halvdel af fvrrige Aarhundrede,
ncrvnes alter Byens Gader med Bemcrrkning,
at mange ere sde og altsaa ncrsten uden
Bygninger.
A ntallet af Eiendomme var den
Gang 256 og i Byen boede omtrent 200
F am ilier. Jndbyggernes A n ta l udgjorde om
trent 1200.
Det er i Gründen interessant at sammenligne Antallet af Eiendomme med Fam iliernes
A n ta l; tt,i derved vifes klart og tydeligt, at
der fandtes meget faa Leiere i Byen.
Lad
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ogsaa vcere, al en M a n d kan have eiet flere
Eiendomme, saa har bette bog kun undtagelsesvis vceret Tilfceldet, saa at ncesten alle Byens
Borgere have vceret Grundeiere.
I bet U te Aarhundrede omtales allerede
Slagelse Kirker, idet man formener, at S t.
M itte ls Kirke fla l vcere opfort af Sven N orbagge i S lu tn in gen af Aarhundredet.
Den
nuvcerende S t. M itte ls Kirke er im idlertid
langt fra saa gammel, da baade Bygningsstilen samt Jndskriften paa Buen i det nordlige Sideskib tyde paa, at Opforelsen maa
anscettes t il det 13de og 14de Aarhundrede;
i ethvert Tilfcelde ere Dele as S t. Peders
Kirke, scerlig Langskibet, langt celdre end den
nuvcerende S t. M itte ls Kirke, og det er i
en tidligere Beretning om S t. Peders Kirke
paavist, at denne Kirkes LElde kan fores ned
t il omkring Aaret 1150, ja maaske endogsaa
fo r 1100.
S t. M itte ls Kirke har i M iddelalderen
staaet i et vist Afhcengighedsforhold t il Roskilde Domkirke, nemlig som Annexkirke, og
saaledes maa Prcesterne ved S t. M itte ls
Kirke anses som Vikarer fo r Roskilde D om 
kirkes Prcrster, scerlig fo r Domprovsten.
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I

den T id ,

da Afladshandelen

florerede

saa stcerkt i Europa, fik de mange A ltre i
S t. M itte ls Kirke Ret t il A fla d ; der ncevnes
S t. Jakobs A lter, S t. Kristoffers A lter,
Guds Legems A lte r, S t. Annas A lte r og
flere andre. H vor disse A ltre har staaet, er
vanskeligt at sige, dog veed man med Sikkerhed, at S t. Annas A lte r har staaet i det
nuvcerende sydlige Sidekapel.
Efterhaanden har S t. M itte ls Kirke i
Tidernes Lob maattet undergaa mange Forandringer, og som S t. Peders Kirke i S lu tningen af forrige Aarhundrede var ncerved
at gaa t il Grunde af M angel paa M id le r,
faaledes var aldeles det samme Tilfceldet med
S t. M itte ls Kirke, man omlavede og omdannede Kirken saalcenge t il man fik noget af
det mest formlose og smaglose frem.
Forst
ved den sidste störe gjennemgribende Restaura
tion af Kirken har man fogt at fore den saa
vidt m uligt
tilbage
t il
sin
oprindelige
Skikkelse. '
'
N a ar der af Nogle formenes, at S t.
M itte ls Kirke er opfort t il forskjellige T ide r,
da er dette fo r det midterste Langskibs Vedkommende ikke Tilfceldet.
A t Sideskibene ere
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fra en senere T id , kan maaske vcere T ilfceldet;
endfljont
hele
Kirkens
Sammenbygniiig
ncermest vidner om, at den nuvcerende S t.
Mikkels Kirke har havt Sideskibe fra sin
forste Begyndelse.
S t. Peders Kirke er beliggende i Byens
vestlige Udkant.
Den er Sognekirke fo r en
kun ringe D e l af Kjobstaden, men t il S t.
Peders Kirke Hörer et meget stört Landsogn.
Kirken er lille og har vceret mindre, idet den
fra sin forste T id kun naaede fra Taarnet
t il lid t ind i de nuvcerende Korsarme, som ere
senere T ilbygninger.
S om foran bemerket, er Kirken en af
Landets celdste Kirker, og naar den derfor
nu staar som en spidsbuet Kirke, da hidrorer
dette fra en senere Omdannelse i Kirken,
nemlig fra den T id , da den mistede fit stade
Bjcelkeloft, og de opforte Hvcelvinger og
B ue r bleve da sat i Spidsbueform.
S p o r af Kirkens Rundbuestil ses endnu
paa den nordlige Sidevcrg opfort af raat, tilhugget G ra n it.
Korsarmene og Köret ere fra en senere
T id , men dog fo r Frederik den Tredies T id ,
hvad Murvcerket udviser.
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Taarnet er opfsrt 1664 af dalevende Hans
Spirhugger, som vistnok horte t il Tommermcendene paa Antvorskov S lo t.
Han var
barnefodt i W ien i Osterrig og dode paa
Antvorskov S lo t.
Hans Lig blev begravet
i S t. Peders Kirketaarn, saa at dette T aarn ,
som Han opforte, paa en Maade blev Hans
M onument.
En saa gammel Kirke, som S t. Peders
Kirke, har selvfslgelig undergaaet störe Forandringer, efterhaanden
som Tiderne ere
gaaede frem.
1660 styrtede Klokketaarnet sammen, og den
vestlige G avl blev da helt borttaget, medens
Aabningen blev dcekket med Brcedder og
Planker, hvorigjennem det baade regnede og
sneede. En Klokke blev ophcrngt i et T rc rflu r
paa Kirkegaarden.
Dette S kur omblceste
i en Orkan, hvorfor endelig T aarnet i sin
nuvcerende G rundform blev opfert 1664.
Kirken fo rfa ld t mere og mere, og i S lu tn in gen
af forrige Aarhundrede var det ncesten livsfa rlig t at vcere i Kirken.
Den künde ikke
restaureres, da man manglede de fornodne
Pengemidler, saa at man endogsaa tcenkte
paa at nedrive hele Kirken og forene begge
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Slagelse Sogne.
Heldigvis fandt bette ikke
Sted. Kirken gik en bedre T id imode, og ved
den fo r faa A a r siden affluttede stsrre
Restauration, har Kirken faaet et saa smukt
og hhggeligt Udseende, baade indvendig og
udvendig, at den i sin over 700-aarige T ilvcerelse vist aldrig har vceret saa smukt udstyret som nu.
N a a r S t. M a ria Kirken eller V o r Frue
Kirke er bleven opfsrt, fla l vanflelig kunne
paavises. Den omtales im idlertid fsrst henimod Aaret 1400 og har vcrret beliggende
paa og ved den nuvcerende Borgerfloles
G rund.
T i l Kirken selv kjender man kun
lidet, og 1551 omtales den som ode og
ubrugelig, hvorfor K ristia n den Tredie tillo d
Borgerne at nedrive den og benytte M ateriale t
t il Udbedring af de offentlige Bygninger i
Byen. H vo rvidt Kirken nu virkelig er bleven
nedreven, eller m ulig en D e l er bleven
staaende, er ikke godt at sige, th i i S lu tningen af forrige Aarhundrede omtales en
liden Kirke af Bindingsvcerk, som stod paa
F rue Kirkeplads, og som ikke havde vceret
benyttet i mange A ar.
Denne omtalte Kirke, som saa blev ned-
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reden, kan nceppe have vceret den gamle Frue
Kirke, da den omtales som opfort af B in dingsvcerk; thi naar F rne Kirke omtales i det 14de
Aarhundrede, da dar det paa en T id , hvor
det dengang dar Skik og B ru g at opfore
Kirkerne helt af S ten, enten G ra n it eller
Mursten. Den lille Kirke, som derfor om
tales i forrige Aarhundrede paa Frue Kirkeplads, har derfor sandsynligst kun vceret et
S la g s Ligkapel, som er opfort senere i Tiden.
Helliggeistes Kirke eller den nuvcerende
Klosterkirke har nceppe vceret nogen egentlig
Sognekirke.
Som Hospitalskirke har den
im idlertid havt sine egne Prcester, og den
omtales allerede paa samme T id , som Frue
Kirke ncevnes forste Gang. I sin nuvcerende
Udstyrelse fremtrceder den saaledes, at vanskelig stal nogen Stiftelse kunne fremvise en
mere hyggelig, lys og vel vedligeyoldt Kirke
end den nuvcerende Klosterkirke.
Om den gamle S t. Clemens Kirke kan
nceppe tilveiebringes O plysninger.
D a Spedalskheden tog t il i Europa, scerlig
mellem Aarene 1100 og 1200, blev der i
forfljellige B yer i Danm ark oprettet Hospitäler
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der flulde modtage de af Spedalskhed lidende
Perforier.
Slagelse har
saaledes ogsaa havt sit
Hospital for Spedalfle, nemlig S t. Jorgens
Hospital, som har staaet i Forbindelse med
Helliggeistes Kloster her i Byen, hvilket Helliggeistes Kloster har havt sin scrregne P rio r,
som senere hen blev kaldet for Forstander.
M ed Aaret 1580 indtrcrder en F orandring
i Hospitalets F orhold, idet Frederik den
Anden befalede Lensmanden paa Antvorstov,
Peder Redtz, at indtcegge de Fattige og Syge,
som h id til havde vceret forsorgede og pleiede
paa Antvorstov, i Slagelse Hospital, hvilket
Hospital nu efter et P a r A ars F o rlo b stk
Tiende af mere end 20 Sogne, hvorved
Hospitalets Jndtcegt steg i betydelig Grad,
hvad der tillig e kom den latinfle Skole t il
Gode.
„Slagelse nye Kloster", som er bygget i
Byens sydlige Udkant, er opfort af Hospi
talets M id le r.
Kvinderne i dette Kloster
kaldes Conventualinder.
Det forste Apothek i Slagelse blev oprettet
1673 og blev 1690 flyttet t il sin nuvcerende
P la ds, hvilken Eiendom, som tidligere havde
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vceret Prcrstegaard for A ntvo rflov S lo t, blev
folgt t il Apotheker M y liu s for 80 Rigsdaler.
Byens celdste Raadhus stal i Folge Resens
G rund rid s af Slagelse have vceret beliggende
N ord for S t. M itte ls Kirke. Paa bette Sted
blev i Aaret 1735 indviet et nyt Raadhus,
som im idlertid kun stob t il 1740, da det blev
sdelagt ved Jldebrand.
D a Raadhuset atter skulde opbygges, blev
det opfort paa Gammel T o rv , og Kontrakten
om Raadhusets Opforelse blev underflrevet
16de J u n i 1741. Ncrste A a r var Bygningen
fcerdig t il at tages i B ru g , og den 3die J u li
1742 blev det nye Raadhus indviet ved en
Tale af Borgmester Wohnsen.
Allerede under K ristian den Anden var
der gjort en Begyndelse t il et Postvcrsen for
Landet, men forst under K ristian den Fjerde
fremtrceder Postvcesenet i en mere fast Skikkelse ved Forordningen af 24de December
1624.
A f de 7 Postruter, som den Gang bleve
oprettede, laa Slagelse ved Ruten Kjobenhavn— Hamborg.
Slagelse var saaledes temmelig heldig
stillet, da nemlig de Byer, som laa ved Post
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ruten, fik deres Breve og andre Postsager
gjennem den kongelige Post, medens de andre
B yer, som laa udenfor Ruten, selv maatte
lade deres Postsager afhente i ncermeste B y
paa Postruten.
Posten blev fo rt frem enten ved hörende
eller gaaende B u d e ; men under Frederik den
Tredie blev Posten fra Kjobenhavn over
Sjcelland, F y n og S lesvig fo rt frem som
„agende P ost", der künde medtage Personer,
Pengesummer og Gods.
Under Frederik den Tredie trceder Slagelse
forste Gang i direkte kongelig Postforbindelse
med Kalundborg.
D a vedkommende Postmester i P rovindsbyerne fkulde give Budene Kost og H usly,
kan man forstaa, at Postmesteren de allerfleste Steder tillig e var Gjcestgiver.
I Aaret 1729 blev B v- og Raadstueskriver
Thomas B ru n tillig e udncevnt t il Postmester.
Han var desuden Gjcestgiver, og Hans Gaard
blev kalbet fo r „ene priviligeret Gjcestgivergaard".
1733 bliver en ty fl K iru rg , Offermeyer,
ligeledes privilige re t Gjcestgiver i Slagelse.
Allerede i S lu tn in gen af det 17de A a r
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hundrede var der oprettet et Vognmandslaug
i Slagelse, hvilket Laug fik Tilladelse t il at
tage Vognbetaling
som Vognmcendene
i
Kjobenhavn.
1734 blev Vognmandslauget beordret t il
at anstaffe en forsvarlig „Chaise" t il Befordring.
Ved Forordningen af 1763 var det besternt,
at i Byerne paa Postruten Kjobenhavn—
Hamborg, altsaa ogsaa i Slagelse flulde
Vognmandslauget holde 3 Scet Firspandsheste
og 3 Vogne med tilhorende Postkarle.
En Jnd ustri, som dreves meget i M id te n
af forrige Aarhundrede omkring Slagelse,
var Tobaksavlen. Det i Kjobenhavn voerende
Kommerce-Kollegium udfandt, at man maatte
stotte denne Tobaksavl, da den var af stör
Betydning for Byen, fo rd i en D e l Drenge og
P ig er derved künde finde Befljceftigelse. D e r blev
derfor udstedt Forbud mod flaaren og spunden
Tobaks J n d fo rse l; dog ikulde undtages den
kostbare amerikanste Tobak.
Jm id le rtid maa
denne indenlandste Tobaksavl i Lcengden have
vcrret mindre god; thi den danfle Tobak var
mildest talt stet, hvorfor atter en ny B efa lin g
udgaar, som forbyder fremmed Tobaks Jnd-
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forsel

med

Undtagelse

Tobak.
A t der endnu

af

den

amerikanske

omtrent ved Aaret

1780

drives Tobaksavl ved Slagelse, kan ses deraf,
at det paa det Strcengeste forbydes Beboerne
i Slagelse at have losgaaende S v in , fo r at
d isse D yr ikke skulle komme ind i Plantagerne
og oprode Tobaksplanterne.
Skulde losgaaende S v in antrceffes, da skulde
de optages og scelges t il Fordel fo r de F a l
tige iB y e n , og Eieren desuden betale 2 D a le r
i M u lk t for hvert losgaaende S v in .
Denne Bestemmelse havde im idle rtid en
stör Betyoning i kommunal Henseende, idet
derved beghndte en storre S an s for Renlighed, thi S v in og Koer havde fo r en vcesentlig G rad bidraget t il at gjore Gaderne t il
fände Svinestier.
Forst da Udskiftningen
havde fandet Sted, ophorte den fcelleds Kva'ggrcesning, og D rivnin ge n af Byens samtlige
Kreaturer gjennem Gaderne ophorte dermed.
Hvad der vel ogsaa har bidraget t il at afhjcelpe Gadernes uhyggelige T ilstand var den
i Aaret 1730 indgivne Klage over Gadernes
og Brolcegningens T ilstand i Slagelse.
1750 var der atter klaget over Brolceg-
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ningens T ilstand, og B efaling udgik t il at
forbedre den snarest m nlig.
Gründen Var
vistnok den, at man ventede Kvngeic til
Byen, hvorfor man flyndte sig at scrtte
Gaderne i en nogenlunde ordentlig T ilsla n d
I enhver B y Var der tidligere Handlinger,
som fluide udfores, men som vare af en saa.
dan Beflaffenhed, at de Mcend, som udforte
dem, vare udsatte fv r den dybeste Foragt og
A ffly af deres Medmennefler.
Saadanne
Mcend kaldtes fv r Natmcend eller Rattere,
og deres B estilling var at flaa D y r og henfore de flaaede D y r t il Rakkerkulen, at rense
Relirader ved Nattetid, hvoraf Navnet N a t
mcend maa udleves, at bistaa Boddelen, naar
Forbrydere flulde henrettes osv.
Han betragtedes derfor som „nce rlig ", og Han var i
Almindelighed udstodt af det borgerlige Samfund samt regnedes fv r at have mistet sin
borgerlige ZEre.
Skyet og flyet af andre
M ennefler, ostest henvist t il en elendig Hytte,
hvor Han hyppig manglede det nsdvendige t il
Livets Ophold, tilbragte Han en hsist sorgelig
Tilvcrrelse. In g e n vilde bcrre Hans B s rn t il
Daaben, In g e n vilde rcekke Ham Haanden;
thi den, som bersrte en R ätter, blev selv
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ucerlig, og havde saa endelig Doden gjort
Ende paa et saa sorgeligt L iv , da künde det
oste knibe med at faa Ham i Jorden, da ingen
vilde rsre ved den Kiste, hvori Rakkeren laa,
og uden Slcegt og Venners Deltagelse blev
Han gravet i Jorden og Hans Gravsted var
snart kun en grcesklcedt Tue som fandtes i en
Afkrog paa Kirkegaarden; thi In g e n vilde
have sine Afdsde hvilende ved Siden af etter
i Ncerheden af Rakkerens Gravsted.
Hvorvid t man gik mod Rakkeren, kan ses deraf,
at der paastaas, at man nogle Steder befalede
Rakkeren at afhugge sin Heftes Hale, for at
den künde kjendes fra Byens ovrige Hefte,
og saaledes In g e n tage F e il og berore et D y r,
som havde vceret benyttet t il at slcrbe flaaede
D y r t il Rakkerkulen etter Forbrydere t il Skafottet.
E n saadan Rakker har Slagelse havt, og
det synes, at Rakkerens Hus har staaet paa
den nuvcereude Fruegade tcet ved Hestemollestrcede.
I
Aaret

1755

skulde

Huset

repareres,

men det var ncesten ikke m uligt, at faa Haandvcerkere t il at udfore Arbeidet, og Reparationsarbeidet blev kun ogsaa tarveligt.
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D a Ratteren i Slagelse dode i J u n i 1759,
flulde Han begraves den 15de J u n i, men
man havde ncer ikke faaet hverken Kiste eller
Folk til at henbcere Liget, som blev begravet
paa „de Faltiges Kirkegaard" i et afsides
Hjorne. D a Slagelse igjen flulde have en
ny Natmand eller R ä tte r, flete dette forst efter
omtrent 2 A ars F o rlo b , nemlig 1761, i
hvilket A a r der blev sluttet Akkord med Ham
og Han stk da den gamle B o lig , men i et
S torm veir 1771 blceste Rakkerens hele Hytte
om, og det varede nogen T id , fs r man igjen
künde faa Ham givet H usly.
D a der i M id te n af forrige Aarhundrede
var klaget oder M a a l og Vcegt i Byen, bleve
de forfljellige M a a l og Vcegte underssgte,
ligesom ogsaa Brodet blev undersogt og veict
paa Byens Raadhus.
F o r at Smaakaarsfolk ikke flulde lide formeget ved D y rtid ,
blev der sat en T a xt fo r B rs d e t; saaledes
findes T axt ansat i Aaret 1740, endvidere i
Aaret 1741 og 1743.
Omtrent ved samme T id bliver der sat en
fast T axt for de Hufe, hvori Reisende künde
finde Herberg, faa at alt Optrcekkeri derved
künde hcemmes; kort T id i Forveien var der
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udgaaet en B efaling sra M agistraten om, at
In g e n maatte udfljcenke O l eller Brcendevin
t il nogen af de her i Garnison liggende
Kyradserer
Aftenen.

lcengere

end t il Klotten

7

om

Gründen hertil synes at vcere, at man
vanskelig künde faa Soldaterne i Kvarter om
Aftenen, og tidligere havde den sildige Nattesvir givet Anledning t il Sammenstod mellem
de C ivile og M ilitcere.
I Aaret 1733 var her i Byen 12 Skomagere, som den 28de November s. A. oploftede et Ramaskrig mod enKjobm and, fordi
Han folgte fcerdigsyet F vdtoi.
Hvad Udfald
Skomagernes Klage stk, vides itte ; men efter
de bestaaende Laugsformer og Laugsartikler
er Kjobmanden vistnok bleven tvungen t il at
ophore med sin Fodtoishandel.
A f andre Klager i forrige Aarhundrede
kan NEvnes:
Generalmajor Numsen indgav en Klage
paa T y s k t il M agistraten fra Hovedkvarteret
paa Antvorskov.
Klagen var dateret med
Aaret 1730.
D a der ankes over Pladsens
slette T ilstand foran den nye Rytterstald paa
og ved Slotsgade, bliver det befalet Slagelse
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Borgere i

Folge

Skrivelse

af 4de August

1739, at de skulle rydde og planere Pladsen
ved denne nye B ygning.
1754 klage Byens Borgere over den Medfa rt, de ofte ere udsatte fo r af de i Byen og
paa Antvorskov indkvarterede O fficerer og
Ryttere. Klagen har vist ikke nyttet stört, da
der herskede idelig S p lid og S tr id efter den
T id mellem Borgerne og Garnisonen.
1747 blev der indgivet en Klage over
M agistraten i Slagelse, og i den midterste
og sidste Halvdel af Aarhundredet er der
jcevnlig anket over Stenbroens slette og
mangelfulde Tilstand.
1733 ncevnes forste Gang „Rodemestre" i
Slagelse. A nta lle t var sat t il 4 og i Skrivelse
af U te J u n i 1733 bestemmes deres Forretninger og samtidig de Friheder,
de nyde
herfor.
1745 udkom en F orord ning om, hvorledes
Jnformatorere og Leerere bor forholde sig, naar
de undervise Pigeborn.
1750 besterntes Reglement fo r Borgerskabets
Befalingsmcend samt A rtikle r om Exercitsen.
Nogen T id tidligere var Rrandvcesenet bleven
ordnet. Scerlig fremhceves, at Brandvcesenet
Slagelse Bys Historie.
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nu har faaet 2 Tam bourer, hver med en ny
Tromme.
1733 meddeles i en kgl. Anordning, at
fo r Fremtiden maa Prcesterne afholde sig fra
a l Skjcrnden og Larmen paa Prcedikestolen
imod Pietisterne.
Senere hen bleve Pietisterne begunstigede
af baade Köngen og D ro nn ing en samt H o f
proesten Bluhme.
F o r 1750 har Byen vist nceppe havt nogen
Uhrmager, th i det fremhcrves, at Slagelse i
bette A a r stk en Uhrmager t il Byen og efter
a lt at domme synes derved et loenge fo lt
S a v n at vcere afhjulpet.
1762 var Husenes og Gaardenes A n ta l
249. Bygningstaxten var ansat t i l 129,050
D a le r og Grundtaxten t i l 160,99'/2 D aler.
S om foran meddelt, vare Gadernes Belysning i det 14de og tild els i det 15de A a r
hundrede meget mangelfuld, og i flere B yer
fandtes aldeles ingen Gadebelysning i bette
T id sru m . Nogen a l m i n d e l i g B efa lin g t il
at Folk flulde forsyne sig med Lygte, naar
de efter M orkets Frem brud foerdedes paa
Gaderne, findes ikke; men i flere B yer udstedte M agistraten en saadant Befaling.

M an
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har en ganste morsom Fortcelling, efter Sigende
fra den T id , hvor der i en af DanmarkS
mindre B ye r Var befalet, at Byens Jnd vaanere stulde vcere forsynet med en Lygte,
naar de om Aftenen efter M orket gik ud.
E n Asten opdagede Byens Bcegtere, at
en Mandsperson ifo rt en stör Kappe gik
gjennem Gaderne uden Lygte.
H an blev
na tu rlig vis greben og fo rt paa Raadhuset,
hvor Han im idlertid paaviste, at Han havde
vceret M agistratens B efa lin g hörig og lydig,
idet Han trak en stör Lygte frem under
Kappen, men der var rigtignok intet LyS
deri. M agistraten havde befalet en Lygte, og
den havde Han, men der havde i Befalingen
ikke vcrret T ale om noget Lys.
Noeste D ag
udkom en ny B efaling, at Enhver, som om
Aftenen eller Natten foerdedes paa Gaden,
skulde have en Lygte med et Lys i.
Samme A ften blev atter en M a n d antruffen
paa Gaden tilsyneladende uden Lygte, men
da Han kom paa Raadhuset, viste det sig, at
det var den famme M a n d , som den forudgaaende Aften var anholdt og havde en Lygte
uden Lys. Denne Gang havde Han ogsaa en
stör Lygte med Lys i, men Lyset var ikke
4*
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tcendt, da det ikke havde vceret omtalt i M a g istratens B efaling.
Nceste D ag kom en fornyet B efa lin g om, a l Enhver, som fcerdedes
paa Gaden i M srke, flulde vcere forsyuet
med en Lygte med et brcendende Lys i. —
N u var der ikke mere i V eien; den paafslgende Asten fcerdedes vedkommende M andsperson Paa Gaden med en stör Lygte, hvori
var et brcendende Lys.
J n d i det 15de Aarhundrede begyndte man
saa smaat at tcenke paa Gadernes O plysning.
M ed Lys künde det ikke ske, thi de flulde
jcevnlig pudses, hvorfor man tilsidst fandt
paa at anvende Tranlam per i Lygterne paa
Gaderne, hvorved fremkom de gamle T ra n lygter, og som vedvarede, in d til de i den
sidste Halvdel af dette Aarhundrede i mange
af Danmarks B yer ere blevne afloste af Gaslygterne.
I Begyndelsen af Tranlygternes
T id var kun Gadehjornerne oplyste, ogsaa
her i S lagelse; men efterhaanden som Glasset
blev b illige re, fortsattes Lygterne ned ad
Gaden, rigtignok med lange M ellem rum , og
da den anvendte T ra n var af simpel Kvalitet,
var B elysningen just ikke „storartet", men
dog a ltid bedre end intet.
Byens Vcrgtere
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havde saa den B estillin g
Lygterne.
S elvfslge lig
S kyld i,

at passe og tcrnde

var Pengevcrsenet

at kun

saa faa Lygter

ogsaa oste
bleve an-

vendte.
I S lu tn in g e n af forrige og i Begyndelsen
af dette Aarhundrede gik Kornpriserne saa
langt ned, at v i i Aaret 1823 havde en
Kapitelstaxt saaledes:
R ü g .............. 2 D a le r 9 S k illin g ,
— 59
—
B y g ............. 1
H a vre........... 1
— 20
—
Disse uheldige og trykkende T id e r indvirkede
ogsaa paa en folelig Maade paa Slagelse,
hvorfor Byen ikke udvikledes i nogen kjendelig
G rad i de fsrste 30 a 40 A a r i dette A a r
hundrede, tvcertimod indvirkede de sorgelige
Pengeforhold i Tidsrum m et 1820— 1830 saa
ledes, at der snarest blev en Tilbagegang,
idet ikke faa af Omegnens Beboere maatte
gaa fra Hus og Hjem af M angel paa Evne
t il at betale de resterende S katter; th i Eiendommenes Jndtcegter med de umaadelig lave
Kornpriser stod ikke i Forhold t il de störe
Skatter.
Handel og Omscetning stod stille;
th i In g e n havde noget at kjsbe for.
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I Aaret 1804 udgik der B efa lin g om, at
Byens Jo rd e r skulde udfliftes, hvilket Arbeide
blev u d fo rt af Landinspektor E hlers; men det
va r en S a g , som just ikke gik meget hu rtig,
th i endnu i 1810 fortsoettes Udskiftningen
under joevnlig Korrespondance med A u to riteterne.
Byens Gammeltorv, som i umindelige T id e r
havde vcrret Byens Torveplads, blev som saadan
nedlagt efter Jldebranden 1804, efter hvilken
T id a l Torvehandel blev henvist t i l det ny
anlagte T o rv , N yto rv. — Fiflehandelen, som
ligeledes i oeldre T id fandt Sted paa Skamler
paa Gam m eltorv, er nu henvist t i l den kille
P la d s , som kaldes Fifletorvet.
Byens störe og betydelige U dvikling i de
sidste 30 a 40 A a r behover ikke at omtales,
men der skal kun endnu ncevnes Byens stigende
Jndbyggerantal i forskjellige A ar.
B yen havde i Aaret 1774: 1260 Jndvaanere,
—
—
—
1810: 1732
—
—
—
— 1845: 3563
—
—
—
— 1855: 4747
—
—
—
— 1 8 6 0 : 4931
—
—
—
— 1870 : 5468
—
og fo r Dieblikket ikke lid t over 6000 Mennester.
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Eflerjkrist.
Tilloeg til Side 12 og 13.
F o r den egentlige Murstens-Vceg fremkom,
fandtes ofte de saakaldte steilede eller steylede
Vcegge, som bestod af S to lp e r med Stcenger
imellem, omvundne med P ile vid ie r, og heri
blev saa klinet Ler. Nogle Eiendomme havde
Vcegge af Fletvcerk som et Gjcerde eller vel
rettere som en K u rv og derpaa blev saa slaaet
Ler.
Saadanne Vcegge maatte ordentligvis
efterses og fornyes hver Sommer. Mcendene
tilberedte det egentlige Leie, og Kvinderne udforte i Almindelighed den egentlige M in in g ,
som foran er ansort.
Brcendte M ursten begynder forst at fremkomme ved Aaret 1150.
A t det har vceret en ny Opfindelse ses
ogsaa deraf, at der i den af Frederik den
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Syvende aabnede Valdem ar den Forstes
G rav i Ringsted Kirke fandtes en Blyplade,
hvori der var indgraveret som en af Walde
mars störe eller mcerkelige G jerninger, at Han
lod bygge Dannevirke og Taarnet paa S progo
af brcrndte M ursten.
I Absalons Testamente ncevnes hans Teglmester, Aage, som altsaa den Gang har vcrret
en mere mcrrkelig M a n d .
De forste brcendte M ursten vare temmelig
störe. Saaledes v il man i den nuvcerende
Grumlose Kirke, som er bygget af T ru d
Kettilsen og indviet af Absalon den 26de
Oktober 1191, finde M ursten, som ere IO*/.Tomme lange, 4 ^2 Tomme brede og omtrent
3'/-2 Tomme tykke.
De forste her i Landet lavede M ursten ere
paa Siderne bedcekkede med Ridser eller
riflede i en skraa S tillin g .
Disse Ridser
have uden T v iv l vceret anbragte fo r at binde
Murstenene fastere t i l Hinanden.
Riflede M ursten findes i Kirkerne i S o ro ,
Ringsted, Roskilde, Saxkjobing og Tirsted, og
ere altsaa et Kjendetegn paa disse Kirkers
störe ZElde.
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Tilloeg til Side 20.
Maaden at brolcegge paa med en scenket
M idtgade, hvori fandtes een stsrre Rendesten
m idt ud af Gaden, har i flere af de danfle
B yer holdt sig lcenge, og mange Steder ere
saadanne Gader ikke blevne forandrede fs r i
den allersidste T id ; m ulig der endnu kan
findes Byer, hvis Gader have denne B ro lcegningsmaade.
I Aaret 1838 künde man endnu i Fredericia finde Gader, hvor der ikkun var een
Rendesten, som gik i Gadens M id te .
Hver
Huseier havde brolagt udenfor sin Eiendom
t il Rendestenen; dog var det ikke ncer alle,
som i celdre T id havde havt Raad dertil.
D e r findes i Gaderne Strcekninger, hvor man
snart fandt Jordvei, og snart Broloegning;
aldeles paa samme Maade som tidligere her
i Slagelse.
I Odense künde man for nogle A a r siden
ogsaa finde Gader med ovenncevnte B ro loegning.

Tilloeg til Side 49.
J n d til Forordningen af 10de J a n u a r 1698
bestemte, at overalt i Danmark skulde en danfl
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Kornmaale-Tonde uden T op holde 4 '/ - Kubikfod eller 144 Potter, va r M aa le t af forstjellig
Storrelse i de forstjellige Provindser.
E n Leest regnedes t il 12 P un d, hvert P und
a 2 Dsken.
P aa Sjcelland, Lolland og Falster regnedes
der 6 Skjcepper t il en Tonde.
E t P und R ü g holdt 20 Skjcepper.
E t P un d B y g holdt 24 Skjcepper.
E t P un d Havre holdt 40 Skjcepper.
D e r savnes im idle rtid O plysning om, i
hvilket F orho ld D atidens Skjoeppemaal staar
t il Nutidens.
K ristia n den 4de befalede i sin Reces af
31te M a rts 1615, A rt. 37, at „d a Han havde
formcrrket, at adskillige S la g s Tondemaal
her i R iget en T id lang haver vceret brugelig,
saa skal herefter ingen anden Tonde bruges,
end den med de 3 Lover, mcerket med Aaret
1602, eller saadanne, som komme overens dermed. D og undtager Han Riberhus Lehn, fo rd i
bette fra A rild s T id altid haver havt sit scrregne
M a a l."

Tillcrg til Side 58.
I Folge en Skrivelse fra det 15de A a r
hundrede synes S t. Mikkels Proestegaard at
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have vceret

beliggende paa

sin

nuvcerende

G rund i mindst 450 A ar.
Den nordlige S ide af Lsvegade har paa
den T id kun vceret lidet bebygget; th i fra
Prcestegaarden mod Best henlaa mange Byggegrunde, som ikke en Gang vare indtagne t il
D yrkning.
Flere af disse sde Byggepladse
har uden T v iv l tilh o rt Antvorskov Kloster og
disse Grunde maa medregnes t i l dem, om
hvilke Frederik den 2den befaler, at de skulle
bebygges af Fcesterne, og da blive disses
Eiendom, naar kun Klostret fik betalt sin
Jordskyld og Bygningerne bleve vel vedligeholdte.
D a en stör D e l af Danm arks B yer i den
katholske T id havde forholdsvis langt flere
Kirker end nu, fslger deraf, at Kirkegaardene,
som altid laa omkring Kirkerne, indtoge et
ret betydeligt Areal af Byens G rund. Vare
Kirkegaardenes Flade-Jndhold end stört, saa
var t il Gjengjceld ogsaa den Norden og det
S v in e ri, som fandt Sted paa saadanne Steder,
meget betydeligt.
Vare Kirkegaardene omgivne med Hufe,
soerlig Baghuse, saa var det ikke sjceldent, at
Affaldsdynger og M sgbunker henlaa paa
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Kirkegaardene, som im idlertid fik et vcerre
Udseende, naar der gik A lfa rve i derover.
M a n kan Heller ikke vente, hvor Sansen
forR e nligh ed ogO rden paaGaderne erborte,
at der skulde vises scerlig Omhu fo r de Dodes
Hvilested. K un faa Grave bleve fredede, de
ovrige henlaa som grcesbevoxede T uer, hvorover man gik og kjorte, som det bedst faldt
Vedkommende ind. Dersom Kirkegaarden ikke
var indhegnet, var Forholdene endnu vcerre,
idet de al T id lssgaaende S v in rodede i
Gravene, saa at det Tilfcelde künde indtrcede,
hvorom kan lceses i „D a n fle S a m lin g e r" 2den
Rcekke, at Svinene i Helsingsr oprodede Ligene
af Zorden.
Byens Skoleungdom benyttede Kirkegaarden
t i l Lege- og Tum leplads, og hvor Latinskolerne
vare beliggende paa og ved Kirkegaardene,
vare de Dsdes Hvilested anvist Skoledrengene
t i l Legeplads, saaledes i Slagelse, Odense og
flere andre Byer.
P aa mange Kirkegaarde mcerkede man iscer
om Sommeren al T id en gjennemtrcengende
L ig lu g t, hvad der let forklares ved, at Ligene
kom ikke langt ned i Jorden, hvorom man
kan overbevise sig, naar man opgraver gamle
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Begravelser; det har ikke vceret sjcrldent, at
Ligene ikke har havt 1 Alen Ford oven Paa
Kisten og hertil kommer endnu Gravstedernes
slette Vedligeholdelse og de rodende S v in .
Den samme uhyggelige L ig lu g t künde man
finde i en maafle endnu hsiere G rad i K irkerne. Hvor meget man end aabnede V induer
og Dore, künde man dog ikke blive f r i for
denne gjennemtrcengende Stank, som hidrorte
fra de i Kirkerne begravede Personer. Endnu
vcerre blev det, naar man i Kirkernes Kapeller
eller i selve Kirkerne lod Ligene henstaa indt il de vare i en saa forraadnet T ilstand, at
man nceppe künde komme dem ncer.
M an
erindre saaledes den uhyggelige Begravelse
med Kaptein-Lsitnant Pop i Slagelse S t.
Peders Kirke, hvilket L ig henstod saalcenge
i Sakristiet, at man ikke künde komme det
ncer fo r Stank, hvorfor det Heller ikke künde
fsres ind i Kirken foran Alteret, men Gulvet
i Sakristiet blev optaget under Kisten og
Liget nedscrnket i denne saaledes dannede
G rav
A t blive begravet i Kirken var oprindelig forbeholdt adelige Personer, men
senere künde andre mod en paa den T id
temmelig hsi Betaling faa Lov t il at begraves
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i Kirkerne. H erfra hidrorer den störe Mcengde
af Gravsten, nedlagte i Kirkernes G ulv. Desto
vcerre ere mange af bisse Sten saaledes slidte,
at man nceppe kan lcese Jn d flrifte n , som
ellers künde afgive vigtige B id ra g t il vedkommende Kirkes Historie, men uhyggeligere
er det, at somme Steder har man itustaaet
og borttaget saadanne Sten fra Kirkerne, fo r
at benytte dem andre Steder, hvor de aldeles
ikke burde benyttes. D a Begravelserne i K ir 
kerne tiltoge i en saadan G rad, at man selv
under Pestforhold ikke undsaa sig for at begrave pestdode L ig i Kirkerne, traadte Re
geringen t i l og anordnede Kirkegaarde udenfor
B ye rn e ; men den gamle Skik holdt sig alligevel,
saa at der endogsaa i den sidste Halvdel af
forrige Aarhundrede künde finde Begravelser
Sted i selve Kirkernes Gange og Kapeller.

