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FORORD.
AAR en By kan se tilbage paa en 500 aarig Levetid, er det intet
Under, at der kan vaagne Lyst til at skildre dens Historie, men
ikke alle Byer er lige interesserede i at faa dette Arbejde udført. Der
for er der Grund til at glæde sig, hver Gang en af vore Købstæder

N

enten selv tager Initiativet til Udarbejdelsen af en saadan Skildring eller
beredvilligt gaar ind paa Forslag i den Retning.
Da jeg — for en Række Aar siden — henvendte mig til Korsør
Byraad med Anmodning om økonomisk Støtte til at arbejde med Byens
Historie, blev dette Andragende modtaget med stor Velvilje, og da jeg
senere henstillede, at Byen paatog sig Udgivelsesomkostningerne, gik
man ogsaa straks ind herpaa. Jeg føler derfor Trang til, da Værket
nu er til Ende og Forordet skal skrives, først at bringe Korsør Byraad

en varm Tak, fordi det gik ind paa mine Forslag og ikke satte Grænser
for Arbejdets Størrelse eller hindrede mig i at lade Værket udstyre med
de Illustrationer, som jeg ansaa det for ønskeligt at optage.
Men dernæst kan der være Grund til at rette en Tak til alle dem,
der paa den ene eller anden Maade har staaet mig bi, og blandt hvem
jeg særlig vil nævne — foruden Rigsarkivets og Landsarkivets Embedsmænd i Almindelighed — fhv. Landsarkivar Wad, der har overladt mig
de Optegnelser, han havde samlet til Byens Historie, og fhv. Registrator,
Frk. cand. mag. Nanna Lange og Underarkivar, cand. mag. Harald Halt,
der har foretaget saadanne Undersøgelser i Landsarkivet, som jeg ikke
selv kunde overkomme.

Og endelig vil jeg paa dette Sted ogsaa bringe Pastor Torkild Winther
min bedste Tak, fordi han gik ind paa mit Forslag om at overtage Skil

dringen af Byens nyere Historie, der altid bedst vil kunne udarbejdes
af den, der bor paa Stedet, har stadig Adgang til at tale med Beboerne
og derigennem øse af den mundtlige Traditions Kilder.

Forøvrig skal jeg kun bemærke, at jeg, som man vil se, gennemgaaende har foretrukket, naar det lod sig gøre, at optage Fortidens
Akter og Dokumenter uden Ændringer og Forkortelser. Det vil, som
Regel, have større Betydning end at gengive Indholdet af dem med
sine egne Ord. Ganske vist er jeg klar over, at Fremstillingen af visse

Læsere vil siges at blive tynget deraf, men paa den anden Side vil,
uden al Tvivl, mange sætte Pris paa at se et Udvalg af de Breve og
Skrivelser, der i Tidernes Løb er rettet til eller handler om Korsør.
I hvert Fald er det mit Haab, at den Fremstilling, der her er givet af
Bæltstaden, maa kunne have Betydning ikke alene for dem, der har
set den blive til, men ogsaa i Fremtiden for dem, der søger Oplysning
om „den anden Stapelstad paa Sjælland“.
Sorø, den 26. Maj 1926.

L. P. la Cour.
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EGNEN I GAMLE DAGE OG NU.
E TO SOGNE, Korsør og Taarnborg, der — som Indledning til den
følgende Skildring af Korsør Bys Historie — skal omtales i dette
Kapitel, dannef tilsammen en trekantet Halvø paa Sjællands vestlige
Side. Fra det yderste Punkt mod Vest, Halskov Odde, strækker de sig
c. 10 km ind i Landet, og paa det bredeste Sted, fra Tude Aaens Udløb
til Klarskov ved Storebelt, er Afstanden omtrent noget lignende. Græn
serne udgøres, foruden af Beltet, af Stillinge, Vemmelev og Boslunde
Sogne. Efter Opgivelser fra 1920 udgjorde Fladeindholdet af Korsør By
med tilhørende Markjorder 1068 ha, af Taarnborg Sogn 2940 ha, men
tidligere, inden de store Tørlægninger, som i høj Grad har bidraget til
at ændre Egnens Udseende og senere skal omtales, var Arealet betyde
ligt mindre.
Noget særlig ejendommeligt frembyder Naturen ikke herude, og
dog fortjener den en bedre Skæbne, end der som Regel bliver den til
Del. Korsør har fra gammel Tid af været Overfartssted til Fyen, og
i vore Dage kan de Mennesker, som daglig passeret dette Sted paa
Rejse øst- eller vestpaa, tælles i Tusindvis. Men kun en Brøkdel af dem
standser paa Vejen. Selve Korsør By gæstes Aaret igennem af faa
Rejsende, og endnu færre givet sig Stunder til at drage udenfor Byen
til Egnen nordpaa med Halskov Odde, Kruusesminde, Lejsøen og Taarn
borg eller sydøstpaa, til Korsør Skov, Bonderup og Klarskov, og de
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endnu fjernere Egne, Strækningen langs Stillingebugten, Frølunde Fed
og Tude Aaens Udløb med Tjokholm, gæstes endnu sjældnere.
Lad os da paa de følgende Sider søge at tegne et Billede af denne
Egn af vort Fædreland, som den tog sig ud i gamle Dage, sammen
lignet med nu1).
Desværre har der endnu ikke fundet geologiske Specialundersøgel
ser Sted paa Korsøregnen, som Tilfældet er mange andre Steder i Lan
det, og det er derfor kun lidt, man kender til de dybere Jordlag i disse
Egne. Ligesom det øvrige Land (med Undtagelse af Bornholm) hviler
Egnen her efter al Sandsynlighed paa Skrivekridtet, der som et mæg
tigt Lag danner Landets Grundvold. Imidlertid er man, saavidt bekendt,
ingen Steder her naaet saa dybt, at man er kommet ned til de ældre
Kridtlag. Derimod har man under en Boring ved Taarnborg Teglværk
i 1895 i en Dybde af 165 Fod (54,4 m) truffet paa Kertemindemergel,
der hører Tertiærtiden til og kan følges som en sammenhængende, an
selig Aflejring af forskellig Tykkelse fra Fredericia gennem Fyen og
Sjælland til Ringsted. Ved Taarnborg, hvor den hvilede umiddelbart
oven paa det nyere Kridt, strakte den sig ned til 95,8 m under Havet
og havde en Tykkelse af 135 Fod (41 m)-’). Men ovenpaa Tertiær
tidens Aflejringer hviler Istidsdannelserne, der her i Danmark bestaar af
Ler, Sand og Grus, hvortil kommer de mange større og mindre Sten,
der dels findes i Leret og Sandet, dels ligger frit paa Markerne. Disse
Aflejringer danner tilsammen ligesom et tykt Tæppe, der er bredt over
alle de ældre Dannelser, og da de (sammen med Nutidsdannelserne)
udgør Jordbunden for alt, hvad der vokser og dyrkes, er deres Ud
seende vel kendt af enhver, der færdes gennem Landet. Ved de Under
søgelser, der er foretaget rundt om paa Øerne, har det vist sig, at
Istidsdannelserne udmærker sig ved en meget anselig Tykkelse, der
endog kan stige til 300 Fod (ved Ringsted). Efter at Istiderne var af
sluttet, havde Landet i alt væsentligt antaget den Overfladeform, som
vi træffer den Dag i Dag.
Dog har der siden da fundet en Hævning, dernæst en Sænkning
(Stenaldersænkningen) og tilsidst for de østlige Egnes Vedkommende
en delvis Hævning Sted, hvad der findes flere Vidnesbyrd om, ogsaa
fra de Steder, som her gøres til Genstand for Omtale.

i) For at lette Forstaaelsen har vi paa Grundlag af de gamle Matrikelkort, der op
bevares i Matrikelarkivet, — og med Tilføjelser andet Steds fra — udarbejdet et
Kort, der findes hosføjet, men kun maa tages som en Orienteringsplan.
-’) N. V. Ussing: Danmarks Geologi (2. Udg. S. 136). Victor Madsen: Geologisk
Kort over Danmark. Kortbladet Nyborg S. 13.
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Saaledes blev der1) for en Snes Aar siden i Strandkanten ved
Højklint (ved Stationen paa Halskov Rev) fundet et stort Egestød, c. 2 Alen
i Gennemsnit, der stod med sine Rødder i Havbunden, som kun var syn
lig ved stærk Lavvande, og som bestod af Blaaler; aabenbart havde
Træet haft sit Voksested der. Af Fiskere langs Storebelts Kyster er
der jævnlig talt om Tilstedeværelsen af Egestød og Stammer, der ofte
var til stor Ulempe for deres Garn, og da der i Aaret 1904 fandt et
Sammenstød Sted mellem 2 Torpedobaade, hvorefter den ene, „Havhesten“,
gik til Bunds i Musholmsbugten, c. 1 Mils Vej Nord for Kysten ved Kruusesminde, fandt Dykkere, der arbejdede for at hæve Baaden, paa Stedet
en stor Mængde Egestammer, der vanskeliggjorde Optagelsen af Vraget.
Naar man sammenligner de Egne, hvorom Talen er her, i gamle
Dage med Nutiden, viser det sig, at de største Forandringer har fundet
Sted derigennem, at adskilligt, som før var dækket af Vand, nu er tør
lagt. Det er saaledes Tilfældet straks, naar vi kommer til Taarnborg
Sogns nordøstlige Hjørne, der, hvor Tudeaa og Vaarby Aa, som flyder
sammen med den, falder ud eller rettere sagt faldt ud i Storebelt; nu
føres Vandet nemlig gennem en kunstig Rende, rnen i gamle Dage
gjorde det et langt Sving mod Syd og bugtede sig om Næsby Fed, der
som en bred Tunge strakte sig ned fra den øvrige Del af Stillinge Sogn.
I sin Tid spillede disse Egne en større Rolle end nu. Der gik Sejlads
ad Aaløbet ind i Landet, og hvor de to Aaer støder sammen, ligger
Trelleborg, der hører til Danmarks største Voldpladser fra Oldtiden. I
Udløbet laa Tjokholm, en ubeboet 0, der nu er landfast, og Vest der
for tog Frølunde Fed fat, adskilt fra Egnene sydpaa ved Tjæreby Nor2),
der naaede helt ned til Tjæreby. Fra Tjæreby Nor gik en smal Arm
mod Vest, Dammet kaldet, i hvis Midte der laa en lille 0, Skaaneholm.
Nu er alle disse Strækninger paa en Maade tørlagte, saaledes at de om
Sommeren udgør frodige Græsgange for Kvæget, medens de om Vin
teren, i hvert Fald tildels, er dækket af Vand, og den vanskelige For
bindelse, som man tidligere havde fra Næsby Strand og Egnene om
Tudeaaens Udløb til Korsør og Halskov, idet man maatte langt Syd paa,
er nu gjort lettere. Zak. Nielsen, der fra Barndommen af er kendt med
disse Egne, giver en malende Skildring af Strækningen om Tjæreby Nor
og navnlig af Frølunde Fed3), hvoraf vi hidsætter følgende Linier:
„Naar man . . . stod paa Næsby Fed og saa [mod Vest og Syd
vest], kunde Sindet fyldes af en sælsom Vemod. Vejlen var den Gang
’) I Følge velvillig Meddelelse fra Godsejer Alex. Bech, Kruusesminde, hvem ogsaa de
følgende Oplysninger skyldes.
2) Kaldtes ogsaa Halskov Vejle eller Tjæreby Vejle.
3) M. Galschiøt: Danmark II, 474.
1*
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en bred Fjord, der skar sig ind imellem ørkenagtige Vildmarker, og ved
Højvande skyllede dens grumsede Bølger langt ind over det flade Kyst
land, mellem urgamle Tangbunker og Græsknolde. Store Flager af
halvraaden Tang, spættede med skimlede Vandpytter og blaagrønne
Strandurter, laa og gyngede som et bævrende Hængedynd. og gjorde
det mange Steder umuligt at sige, hvor Landjorden hørte op og Fjorden
tog fat. Paa andre Steder, længere ude mod Fjordens Munding, dan
nedes Havstokken og det nærmeste Kystland af fint Sand, der i Storm
vejr hvirvledes op i store, hvidgule Skyer“.
Vender vi os fra disse Egne ned til Korsør Nor, støder vi ogsaa
der paa ret betydelige Ændringer. Nordvest for Taarnborg Kirke, Syd
for Gneveskov Mark laa en lille 0 eller Holm, der kaldtes Godskalk.
Undertiden kunde man gaa til den nordfra, og stundom køre eller ride
til den, men jævnlig lod det sig kun gøre at naa den ved Hjælp af en
Baad sydfra. Midt paa denne fandtes en Høj og rundt omkring denne
Høj noget flad Jord, hvor der kunde saas 7—8 Skæpper Boghvede,
men de fleste Aar havde man vanskeligt ved at faa det indhøstet, da
Vandet udenom til Tider steg højt og oversvømmede Strækningerne.
I vore Dage er Holmen bleven landfast, og Svendstrup Teglværk ligger
paa dette Sted.
Længere mod Vest adskilte Kongebroen, der var en Del af den
gamle Landevej fra Korsør til Slagelse og gik forbi Haneklint, Noret
fra det Vand, der strakte sig ind i Halskov. Det var i det hele og store
ret grundet, 1 å l1/, Alen dybt, paa sine Steder kun '/2 Alen og havde
for Størstedelen haard Sandbund med Undtagelse af den Arm, der strakte
sig ind mellem Kjællingehoved og Halskov, der var 1 Alen dyb og havde
blød Bund. I det 19. Aarhundrede er denne Strækning bleven udtørret.
Endelig maa nævnes Farvandet umiddelbart Øst og Nordøst for
Indløbet til Fjorden, hvor der tidligere laa tre Øer, Lilleø, Magleø og
Egø. De er nu alle i landfast Forbindelse med det øvrige Land. Lilleø
laa Fjerdeparten af en Fjerdingvej Nord for Korsør Skibsbro, Nye Bro
kaldet1), var høj og lang med dybe Grave og Banker, der saa ud til
at have været et Batteri eller en stor Skanse, rimeligvis dannet af de
svenske Tropper 1658. Noget mod Øst laa Magleø, der ogsaa var lang,
høj og smal og foruden Agerland rummede nogle Engstrækninger, og
endelig længere mod Nord den tredje af Øerne, Egø, der var rund og,
ligesom de andre, temmelig høj. Den har, som de øvrige og Egnen
i det hele, været dækket af Skov, og der fandtes langt ned i Tiden som
Rest af den tidligere Skov 60—70 Egetræer, hvoraf en Del endnu er
‘) Se Aarb for Hist. Samf. f. Sorø Amt 1917 S. 47
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bevaret. Ingen af de tre Øer var beboet, og det var ofte forbundet
med Vanskelighed at komme til dem med de forskellige Redskaber til
Jordens Behandling. Ved Lavvande lod det sig gøre at køre eller ride
over paa et bestemt Sted til Lilleø, og derfra kunde man naa til Magleø,
men ofte hændte det, at Vandet steg, medens man arbejdede paa Øerne,
saa at Folkene blev tvunget til at blive der en eller flere Nætter. Ved
Sommertide var Egø landfast ad en ganske smal Strimmel Engbund til
Kongebroen, hvad der ogsaa var Tilfældet med Lille Egø, der laa lidt
Nord derfor.
Det her nævnte er imidlertid ikke de eneste Forandringer, som
disse Egne har undergaaet. Som Størsteparten af det øvrige Land har
ogsaa Korsør og Taarnborg Sogne været dækkede af Skove, hvorom
de mange Tørvemoser, der findes (og navnlig fandtes), bærer Vidnesbyrd.
Men Skoven har her som andensteds maattet vige for at give Plads for
Plovens og Harvens Arbejde.
Fra Korsør By strakte tidligere den egentlige Bymark sig ud til
den Skov, der, ligesom i vore Dage, naaede fra Beltet mod Syd til No
ret mod Nord; men før laa der ved den vestlige Side af den, langs Storebelt, adskilt fra den egentlige Skov ved Søskær og Søskærengene
en mindre Skov, som kaldtes Lilleskov, og som man ofte hører omtale
i ældre Papirer. Ved det nordøstlige Hjørne af den nuværende Korsør
Skov laa i en Halvmaane et Stykke Land, der kaldtes Sveltholm og til
hørte Korsør By. Synderlig værdifuldt har det ikke været, da det i Følge
Beskrivelsen fra 1744’), hvorfra adskillige af de her fremsatte Oplys
ninger er hentet, var „fuldt af Banker og Bække, Huller og Hælder“
[o: flade Sten] og ikke bar andet end „Torne og Tidsler med faa Græsog Hvenestraa her og der imellem“. Det strakte sig op til Hulby Mark,
som fulgte Noret, til man naaede en Plet Eng, der var \/8 af en Fjerding
vej i Omkreds og kaldtes Fribedet. Mellem dette og Taarnborg Kobbel,
som ogsaa kaldtes Hestehaugen, løb Strandbækken ud i Noret; den
modtog sit Vand fra det sumpige og moradsfulde Hulby og fra en stor
Mose ved Navn Øxenmose, som adskilte Ormidslev Mark fra Hestehaugen.
Undertiden fik denne Bæk ogsaa Tilløb fra Engene mellem Vemmelev
og Tjæreby, og, naar dette skete, var Landet ligesom overskaaret fra
Vejlen til Noret. Paa den anden Side af Strandbækken strakte sig Heste
haugen en Fjerdingvej i Længden og Bredden; den var indhegnet og
udlagt til Græsning, men var forøvrig vel egnet til Agerland, skønt den
sommesteder var noget stenrig og ikke helt jævn. Nord og Nordvest
for den laa Taarnborggaarden med Taarnbjerget, hvis Mark adskiltes fra
’) Aftrykt i Uddrag i Aarb. for Hist. Samf. f. Sorø Amt 1917 S. 30—84.
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Hestehaugen ved Møllebækken og Halseby Sø, der ligesom Hestehaugen
var Kongens. Denne Sø, som sandsynligvis endnu tidligere var en Vig
af Noret, var mere end en Fjerdingvej i Omkreds, men den var allerede
i Midten af det 18. Aarhundrede tilsyneladende tilgroet; visse Tider
om Aaret oversvømmedes den af Vand, som mest kom ind fra Vesten
og fra Fjorden; en Del af den var begroet med Rør, som var udmær
ket tjenlig for Bønderne som Tækkemiddel. Nu er Søen tørlagt og
tjener til Græsgang for Kvæg. Denne frembyder forøvrig de ret inter
essante geologiske Forhold, at der i den sydlige Del findes en betyde
lig Banke eller Knold af lagdelt Ler fra Isafsmeltningens Tid, og Nord
for denne findes Tørvejord under et Lag af Strandsand med Hjertemus
linger. Dette Parti har altsaa været underkastet en Sænkning, saa
Strandsandet er trængt ind over Mosejorden, og en derpaa følgende
Hævning1).
Paa den anden Side af Taarnbjerget og Halseby Sø naaede man
til Gneveskov2) eller Gneveskov Mark, som var fælles for Byerne Svend
strup, Frølunde og Halseby og Fælled hvert tredje Aar. Udenfor Gne
veskov laa Øen Godskalk, som tidligere er nævnt, og man naaede der
efter hen til den Dæmning, der fra gammel Tid af bar Navnet Konge
broen, udgjorde en Del af den gamle Vej, der førte fra Slagelse Vest
paa, og skilte, som sagt, mellem de to Dele af Noret. Som ovenfor
omtalt laa Haneklint ved den, paa den sydlige Side og i landfast For
bindelse med den, saaledes at den tildels er blevet til ved, at den nord
lige Del af Højen er bleven noget afgravet og brugt til Fyld; længere
fremme naaede man til Dyrehovedgaard (det nuværende Taarnborg),
hvis Marker strakte sig fra Kongebroen og ud til Halskov. Dette var
i sin Tid et Overdrev og udgjorde hele Stykket mellem Dyrehovedgaard
og dens Marker, ned til Kaasen, Indløbet til Fjorden, ud langs med
Beltet til Byen Svendstrup, et Areal, der var et Par Mil i Omkreds.
Det var stenrigt, opfyldt af Moser og brugtes kun til at lade Kreaturerne
gaa derpaa. Tidligere var Halskov — som Navnet ogsaa viser — en
stor Skov og Dyrehave med Daadyr i, hvorom Korsør Bys Privilegier
melder, idet Byens Borgere fik Ret til at lade deres Heste, Fæ og Kalve
gaa der „undertagen at de ikke hugger Skoven eller Træer ned“. Yderst
mod Nordvest, tæt ved Stranden laa (som nu) Lejsøen, der var lavvan
det, og i hvis Midte der fandtes en lille Holm, 6Q Skridt i Omkreds, „til
ingen Nytte, alene Strandmager (o: Maager), Hættenterner etc. haver
der iblandt Nælder og lange Græsstraa deres Reder“. Forøvrigt var
') Efter velvillig Meddelelse af Pastor T. Winther.
2) Den første Del af dette Navn staar mulig i Forbindelse ni cd gnave, saa det be
tyder den afgnavede □: ødelagte Skov.
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Halskov for en meget stor Del opfyldt af Tørvemoser; der nævnes saaledes i Beskrivelsen fra 1744 to store og to smaa. Længst mod Vest
„fra Enden eller Revet af Halskov i Vester“ strakte sig over en Fjer
dingvej og i en Bredde af 3 til 4 Bøsseskud den store Tørvemose, der
i længst tilbageliggende Tid var Indbyggerne i Korsør til god Nytte,
men efterhaanden blev af mindre og mindre Betydning, da Vandet ikke
kunde komme fra den; Havet laa nemlig højere eller dog ligesaa højt
som Mosen.
En halv Fjerdingvej fra Kaasen laa Birkemosen, der ogsaa i „for
rige Tider“ var en god Tørvemose, men senere blev „oversvømmet
med Vand, saa ingen kan komme til det, som der er“. Længere mod
Øst, ud til Noret eller den Del deraf, som fandtes Nord for Kongebroen,
laa Brændemose, der kun var lille, men dyb, med Hængedynd og fly
dende Tuer, og endelig ved Svendstrup Ullemosen, der allerede
1744 var „næsten opskaaren“. Desuden var Halskov opfyldt af en
Mængde Kær og Pytter.
Ogsaa længere mod Øst, Nord for Noret, fandtes en Mængde Mo
ser og Kær, saaledes i Svendstrups ene og aarlige Mark Snagekær,
i Gneveskovs Mark Gneveskovs Kær, i Halseby vestre Mark Viemose,
i den østre Mark Nordenbjergs Mose, i den lille Mark Olhøjs Kilde,
som var en Sump eller et sumpigt Sted. Paa Tjæreby Mark lige til
Vemmelev var baade Agre og Engbunden overalt sumpig og vandfuld,
saa man paa Agrene kunde gaa i til Knæerne. I denne Bys søndre
Mark var en temmelig stor Mose, Skademose kaldet, og i dens vestre
Mark et Kær, som kaldtes Dybekær. I Hestehaugen var der to store
Moser, Gaasemose og Øxenmose, men i disse var der ingen Mulighed for
Tørveskær. I Gallemarken, der hørte til Hulby og strakte sig fra Strand
bæk eller Fribedet langs med Noret til Sveltholm, laa tre Moser, Lundhøjs-, Egebjærgs- og Børsnagsmose, af hvilke de to var Tørvemoser,
den tredje et stort Kær, hvori Strandfugle havde deres Reder; i Mellem
marken fandtes Skadeagers Mose og Maglemose, og omkring Bonderup var
der tre Moser: Staalegsmose, Tuemose og en lille Ellemose. I Korsør
Skov fandtes adskillige smaa Moser og Moradser samt hist og her Hul
ler, men ingen af Betydning med Undtagelse af Søskær, der laa imel
lem Storskoven og Lilleskoven og oprindelig har været en Vig fra Storebelt. „Det er et slemt Morads, et bundløst Sted, men dog med god
Tørveskær; der er nogle faa af Indvaanerne [i Korsør], som har Part
deri og benytter sig af den, dels til Tørv, dels til Soppegræs og To
plads ; om Vinteren er den oversvømmet af Vand, som om Foraaret ud
graves“, meldes der 1744. Endelig fandtes paa Korsør Mark den saakaldte Markmose, som ligeledes oprindelig var en Vig fra Havet, løb
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over af Stranden om Vinteren, men borttørredes noget om Foraaret,
saa der kunde faas lidt Soppe- eller Mosehø; der fandtes ingen Tørv
i den. Desuden var der paa Marken „hist og her nogle smaa Kær og
Moser, nogle runde Bække og firkantede Parker, af hvilke sidste de
fleste var igengroede“, og saa mange Vandsteder, at de faa Kreaturer,
som fandtes i Byen, kunde finde Vand til Fornødenhed, naar Ævret
blev opgivet.
Hovedparten af de her nævnte Moser og Kær er i de sidste
150 Aar blevet tørlagt og kultiveret, saa et Billede af Egnen i vore
Dage tager sig ikke saa lidt anderledes ud.
I Forbindelse med Omtalen af Moser og Kær kunde der vel være
Grund til at nævne Kilderne, der jo i gamle Dage havde en langt større
Betydning end i Nutiden, da der kan skaffes Vand tilveje paa flere andre
Maader. Korsør havde i den Grad Mangel paa godt Vand, at nogle
endogsaa lod det hente fra Nyborg. Nærmere ved laa en Kilde paa
Halskov i Dyrehovedgaards Enemærker, hvorfra mange i Byen hentede
Vand til The; de maatte da frem og tilbage med Bekostning over Kaasen, men forøvrig var dette Vand det bedste. Ved Taarnborg fandtes
to Kilder og desuden en paa Frølunde Mark og en paa Tjæreby Mark,
men disse spillede ingen Rolle for Byen. Det samme kunde til en vis
Grad siges om Stolpekilden ved Sveltholm, da den ogsaa laa saa langt
fra Haanden, men den havde forøvrig temmelig godt Vand, frøs ikke
gerne og flød stedse over. De Steder, hvor de fleste af Byens Indbyg
gere hentede fersk Vand til The og 01, var Lovsøen uden for Byen,
Sinkekær lidt Sydvest derfor, (Øst for den nuværende Kirkegaard), den
lille Lovsø og Jens Jacobsens Park, der undertiden paa gamle Kort
kaldes St. Jørgens Park, men Vandet var alle disse Steder maadeligt.
Forøvrig havde alle Brønde i Byen salt eller i hvert Fald saltagtigt
Vand, „formedelst Byens Situation, der ligger lavt og nær Stranden“.
Af Kilderne er der imidlertid ingen, der, saavidt bekendt, har haft Be
tydning som hellige Kilder, hvad der jo var Tilfældet med mangfoldige
andre rundt i Landet.
Hvad der ogsaa bidrager til at give Egnen sin Karakter, er den
Mængde ejendommelige, fritliggende, større og mindre Bakker og Høje,
der navnlig i den nordlige Del hæver sig op over det ellers ret flade
Land. De er tildels træbevoksede og tegner sig overordentlig smukt
i Landskabet. Flere af dem en langstrakte og har Retning Øst—Vest,
hvad der muligvis skyldes Forholdene under den store Isafsmeltning.
Paa Halskov ligger saaledes langs Kysten Lygtebanken, Refsklint1) og,
Kaldes i daglig Tale: Rebbes Klint.
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i Nærheden af Odden, Højklint og Vagtbanken. Paa den anden Side
Kruusesminde finder man de fire skovbevoksede Høje, Æskebjerg (19 m),
Stigbanke (14 m) og Øksenhoved (14 m). Ved den nordøstlige Ende
af Kongebroen findes Ornumbanken. Mod Øst hæver Bakkeknuderne
sig endnu mere; saaledes er Oldenbjerg 21 m og Højbjerg, Sydvest
for Svendstrup, 29 m. Dette sidste Punkt er det højeste paa Halskov,
men naas dog omtrent af Bjerget i den nordvestlige Udkant af Svend
strup By, medens Fladbjerg, lidt Vest derfor, kun naar 23 m. Noget
Sydvest for Frølunde hæver Hesselbjerg sig indtil 20 m over Havet,
medens Voldbjerg og Brandsbjerg Sydvest for Tjæreby er henholdsvis
23 og 19 m høje. Lige Vest for Taarnborggaard og Taarnborg Kirke
ligger Taarnbjerg (24 m), paa hvis Top Taarnborg Slot i sin Tid knej
sede (se senere) og Sydøst derfor Møllebanken (17 m). Syd for Noret
er der kun Grund til at nævne Stakkelhøj (29 m) paa Bonderup Mark
og i Korsør Lystskov Store og Lille Rundhøj (28 og 22 m), Borgebanke
(23 m) og Rævebanke (25 m). Imellem Korsør Skov og Korsør By ud
til Storebelt ligger Alehøj (13 m).

Oprindelig var Adgangen til disse Egne af vor 0 saare besværlig.
Det er en kendt Sag, at Vejene i gamle Dage var meget slette, saa det
var forbundet med Besvær — ja oven i Købet ofte med Livsfare — at
færdes ad dem. I 1672 skildrer en Amtmand (Hugo Liitzow) i den
vestlige Del af Sjælland i en Indberetning til Regeringen Vejene over det
hele Land [hvormed han dog maaske kun tænker paa sine egne Amter:
Antvorskov, Korsør og Ringsted] som meget slemme, saa at enhver
skyer dennem, mange led Skade paa deres Heste ved slemme Broer,
mange vælte og slaa dennem fordærvet'). Endnu i Begyndelsen af det
18. Aarhundrede var Vejene mange Steder saa ubrugelige, at de Rej
sende kørte ind over Markerne, hvad der selvfølgelig bragte dem i Klam
meri med Bønderne. I 1803 giver Pastor L. M. Wedel i sin inden
landske Rejse igennem de betydeligste og skjønneste Egne af de dan
ske Provindser en Skildring af sin Køretur fra Skelskør til Korsør,
hvoraf vi hidsætter følgende:
„. . . man raadede mig at kiøre neden om ved Strandkandten; der
var først en fæl, skummel Huulvei, siden ned og op ad Bakker, Vognen
slyngede fra et Hul i et andet, indtil endelig en stor Slette med Moos
og stumpet Lyng gjorde Hjulsporene gandske ukiendelige. . . . Efter en
]) Se Edv. Holm: Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660 til 1720.
Første Del S. 197.

10__________ _________________________________________________

lang Kiørsel over denne Slette traf jeg et eenligt Huus ved Brinken af
Klinten . . . [og Beboeren] forsikkrede, at det var saare vanskeligt at
kiøre neden om formedelst høie Vande og at vende tilbage oven om,
sagde han, var for megen Sinkelse. Jeg overtalede ham, ved en god
Dueør, at gaae med, vadende i Vandet for at holde paa Vognen, det
skede; men han havde al sin Styrke nødig for at styre Vognen, der ved
Bølgernes Indvæltning og de skjulte Sten i Vandet, slingrede hid og
did — det var en fæl Kiørsel . .
og han ender med at sige, at han
ikke vilde køre denne Vej tilbage, om han kunde vinde en Herregaard.
Ogsaa paa dette Omraade har det sidste Aarhundrede bragt en
stor Ændring, saa der nu, som bekendt, fører brede og vel vedlige
holdte Landeveje fra den ene Købstad til den anden, for ikke at tale
om Jernbanestrækningerne.
Var Adgangen til Korsør, som til Landets øvrige Købstæder, til
Lands vanskelig, kunde det samme med ikke mindre Ret siges om Far
ten over Storebelt fra Fyen til Sjælland, og utallige er de Skildringer,
der er os overleveret om de Farer og Besværligheder, der var forbun
det med at krydse over Farvandene, især naar Stormene tog fat, og
Isen pressedes ind, saa det voldte de største Vanskeligheder at komme
over. Eller naar Vindstille indtraf, og man blev tvunget til at vente
Dage igennem, til det lykkedes at komme over Beltet. Nu bringer de
store, veludstyrede Dampfærger mange Gange om Dagen Rejsende fra
den ene Side af Farvandet til den anden.

Til det foregaaende skal her føjes et Par Ord om de vigtigste
Stednavne i denne Egn med nogle enkelte Bemærkninger om den nærmere
Forstaaelse af dem.
Blot til Indledning dette:
Naar det drejer sig om saa faa Stednavne, som der kan være Tale
om i de to her nævnte Sogne, kan der, selvsagt, paa Grundlag af dem
ikke siges noget synderligt om Bebyggelsesforholdene, men der kan
dog maaske være Grund til at pege paa, at der ikke her findes Navne
med de Endelser, som tyder paa den største Ælde. Ved de Undersø
gelser, som hidtil er foretaget med Hensyn til de danske Stednavne,
er man naaet til det Resultat, at de ældste er de, der ender paa —inge,
som vistnok kan følges tilbage til Aarhundrederne før Kristi Fødsel; der
efter kommer Navne paa —lev og — løse, der hører Folkevandringstiden
til, Navne paa —sted, der kan siges at udfylde Tiden mellem Folke-
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vandringerne og Vikingetiden, Navne paa —by, —tofte og —torp, der
bruges fra Vikingetiden langt ned i den kristne Tid, medens de ved
Valdemarstiden afløses af Navne med mangfoldige andre Endelser, der
iblandt —skov og —øre.
Hvad da først selve Navnet Korsør (1300: Korszøer) angaar, er
der forskellige Anskuelser om, hvad det skylder sin Oprindelse. Erik
Pontoppidan1) synes at mene, at Navnet er opkaldt efter „de Kors eller
Crucifixer, som efter Pavedømmets Brug fordum fandtes her i stor
Mængde“, medens han samtidig meddeler, at „andre udlede Navnet
fra 3 næstliggende smaa Øer som forestille et Kors“. Denne sidste
Forklaring er dog sikkert urigtig, og i vore Dage har da ogsaa Pro
fessor Johannes Steenstrup-’) i alt væsentlig sluttet sig til den første An
skuelse, idet han siger, at Byen, ligesom andre med Kors sammensatte
Navne, har sit af et „paa Stranden rejst Kors, der viste Søfarende Vej“.
Den anden Del af Navnet —ør betyder egentlig Grus, men bruges ofte
i Betydning af en af Grus bestaaende Odde, som stikker ud i Vandet,
eller en gruset, fast Strandbred').
Paa den anden Side af Indløbet til Noret strækker sig Halskov
(1425: Halseskow), der antagelig ligesom Halseby (1231: Halsæby) er
dannet af Ordet Hals d. e. et smalt Land (her mellem Korsør Nor og
Storebelt). Den anden Del i Navnet Halskov vidner tydelig om, at denne
Strækning, som foran nævnt, i sin Tid har været dækket af Skov.
Svendstrup, der tidligere hed Svenstorp, har selvfølgelig sit Navn
efter en nu ukendt Person Sven, medens —torp angiver, at det er en
Udflytterby, at den er opstaaet paa en anden Bys Mark. Frølunde
(1400: Frølund) bærer Vidnesbyrd om, at den Lund, der sikkert tidligere

!) Den danske Atlas (1767) III, 11.
2) De danske Stednavne (1908) S. 80, fra hvilket Arbejde Størsteparten af de i det
følgende nævnte Forklaringer er hentet.
*) Hvorvidt denne Forklaring kan siges at være den rigtige, skal jeg lade være uaf
gjort, men blot bemærke, at Udtalen af Navnet Korsør blandt Beboerne der og
i Omegnen kunde tyde paa, at Byen (eller muligvis Stedet) oprindelig har heddet
Kaasør, hvilket da er en Sammensætning af Kaas, der betyder et Baadeleje (smign.
Kolby Kaas paa Samsø) og ør, øre, en Landtunge. Der kunde i denne Sammen
hæng maaske være Grund til at nævne, at dette Ord Kaas ogsaa har været brugt
her; saaledes modtager Claus Povelsen 20 5 1680 kgl. Confirmation paa sin Be
skikkelse som Færgemand „over den lille Færgested eller Strøm mellem Byens
Skibbro og Kaasen“, og i sit Andragende taler han om „Kaasen ved Halskov
Overdrev“. Har nu Ordet Kaas været brugt om et Sted eller en Strækning Nord
for Indløbet til Noret, er der formentlig ingen Grund til at tvivle om, at det ogsaa
kan være brugt om, hvad der ligger Syd for Indløbet.
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fandtes her, lige som flere andre Steder, har været indviet til Guden
Frø (Freyr).
Om Navnet Tjæreby (1231 : Tyærby) siger Steenstrup, at der næppe
er Tvivl om, at et dansk Ord for et Vandhul eller et mindre Fersk
vand i Lighed med svensk og norsk Tjærn ligger til Grund for Sted
navne med Tjære — som Forled, medens Hulby (1231: Hylby) er opstaaet af Høl, Hulning i en Aa, hvor Vandet næsten staar stille, en
dyb Vandsamling i en Vig eller Mose1). Hvad dernæst Klarskov angaar,
betyder det det modsatte af Tykke, Tykskov, der er en tæt Skov eller en
Skov med tætvoksende Buskvækst, altsaa en Skov med spredt eller tynd
Bevoksning.
Endelig skal der blot peges paa, at Taarnborg, der nu, efter Stavemaaden at dømme, maa tænkes dannet af Ordet: et Taarn, oprindelig
hed Tornborg og altsaa egentlig betyder Tornebakken, idet Betydnin
gen af Borg er en højtragende, anselig Bakke.

Der er fremsat den Tanke (se saal. Sakses Danesaga 1157—1185 v. Jørgen Olrik
[1909] S. 110 jvf. Aarbog f. Hist. S. f. Sorø Amt IV, 27), at Høl skulde have været
et ældre Navn paa Korsør Nor, og at Udløbet mellem Korsør og Halskov er det
gamle Hylyuminni, hvor Absalon 1167 havde en Kamp med en vendisk Flaade.

FORHISTORISKE MINDER.
LLEREDE tidlig er den Plet, der senere skulde komme til at bære
Korsør, bleven Hjem for Mennesker. Lige til det sidste Aarhundredskifte var man almindelig af den Mening, at Landets ældste
Beboere var de, der havde efterladt sig de store Skaldynger (eller
Køkkenmøddinger, som de tidligere kaldtes). Men det interessante Fund,
der i Aaret 1900 blev gjort i Mullerup Mose (Maglemose) i Vestsjæl
land, har tilfulde godtgjort, hvad der senere er bleven bekræftet paa
anden Maade, at der længe inden den Tid har levet Mennesker i Dan
mark. Ganske vist er der ikke hidtil, saavidt bekendt, fremdraget Vid
nesbyrd om disse vort Lands allerførste Indbyggere i de Egne, der her
skal være Genstand for Omtale, men der er dog kun ringe Tvivl om,
at de ogsaa har færdedes over disse Strækninger, da det er givet, at
de har haft deres Boliger i umiddelbar Nærhed af dette Sted, og der
nu tilmed (i 1917) er gjort lignende Fund i Egne, der ligger Syd her
for, nemlig i Sværdborg Mose, c. 9 km Nord for Vordingborg.
Derimod er der fremdraget meget fra det lange Tidsrum, som man
har kaldt den ældre Stenalder eller Affaldsdyngernes Tid, og som al
mindelig regnes at have taget sin Begyndelse c. 4500 f. Kr.
Nordøst for Byen laa der tidligere, som nævnt, i Noret 3 Smaaøer,
Egø, Magleø og Lilleø, og stedvis paa Kysterne af disse Øer har man
i sin Tid fundet betydelige Mængder af Flintoldsager, ganske af samme

A

14

Art sotn de, der forekommer i Affaldsdyngerne. Der kan ingen Tvivl
være om, at disse Oldsager er Kulturrester fra Bopladser paa Kysten,
som er bievne udskyllede og, mulig tillige paa Grund af en Sænkning
af Landet, bortførte af Havet, spredte omkring og atter aflejrede ved
den nye Kyst. De forgængelige Sager, Dyreben, Muslingeskaller og
Lerkarskaar, som sikkert nok ogsaa henlaa paa disse Bopladser, er
opløste og tilintetgjorte i Aartusinders Løb, under vekslende Paavirkning af Vand og Luft, men talrige ildskørnede Sten vidner om, at der
her, lige saa vel som paa Skaldyngerne, har været Ildsteder, hvor Be
boerne i fjerne Tider tilberedte deres Føde1).
De første Fund blev gjort paa Egø. 1844 indsendtes der til Old
nordisk Musæum en Samling Flintflækker og nogle Sten, som tydelig bar
Spor af, at Flækkerne var udspaltede deraf, og dette Fund medførte,
at Kronprins Frederik (VII) i Maj Maaned samme Aar foretog en Rejse
derned dels for selv nøjere at undersøge det Sted, hvor disse Flækker
var fundne, dels for at udgrave nogle af de Gravhøje, der fandtes paa
denne Egn og bese Halskov Rev og Kysterne mod Beltet. Han hjem
bragte fra denne Rejse en stor Mængde (omtrent 500) Flintflækker, foruden
forskellige andre Flintredskaber, der alle blev fundne paa en kort Stræk
ning af Strandbredden paa Egø. Opmærksomheden var herigennem
bleven henledt paa dette Sted, og den af Videnskabernes Selskab ned
satte geologisk-antikvariske Comité (Etatsraad Jap. Steenstrup og Kammerraad Herbst) aflagde derfor Besøg paa disse Egne i Efteraaret 1858.
Dennegang var det navnlig Strandbredderne paa Lilleø og Magleø, der
blev undersøgte, og der hjembragtes en righoldig Samling, 338 Stkr.
„Flintkiler, Skrabere, Flintknuder, Flintflækker og Affald fra Flinttilhug
ning“. Samtlige Genstande samledes i Løbet af faa Timer dels i selve
Vandbredden, dels lidt længere ude i Vandet2).
2 Aar senere foretog Professor Worsaae, ledsaget af den davæ
rende svenske Legationssekretær, Baron Rudbeck, en ny Rejse dertil paa
Foranledning af Generalmajor Oxholm til Taarnborg, hvis Opmærksom
hed og Interesse for Sagen ogsaa den første Opdagelse af Stensager
paa Egø skyldtes. Ved Mødet i det kgi. da. Videnskabernes Selskab
25/, 1861 fremkom Worsaae med sin udførlige Meddelelse: „Om Tve
delingen af Stenalderen“ og berørte i denne ogsaa Resultaterne af den
nævnte Rejse. Vi hidsætter følgende3):
„Paa Sydsiden af Noret, hvor der, idetmindste nærmest ved Byen,
ikke synes at have været nogen saadan Øgruppe som paa Nordsiden,
i) S. Müller: Vor Oltid S. 19.
2) Overs. ov. Vidensk. Selsk. Forh. 1859 S. 182 Anm.
3) Overs. ov. Vidensk. Selsk. Forh. 1861 S. 263 o. flg.
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forefandt jeg ved en foreløbig Vandring over et Stykke inddæmmet Land
og langs Kysten ikkun et Par smaae Flintkiler, skønt rigtignok af den
charakteristiske trekantede Art (Oldn. Mus. Nr. 19277). Derimod traf
jeg allevegne paa det nævnte Stykke inddæmmede Land en stor Mængde
Østersskaller, der ved nærmere Efterspørgsel fornemmelig viste sig at
være opmuddrede paa den saakaldte „Middelgrund“, omtrent lige i Lø
bet og midt under den nye Bro, som nu forbinder Byen Korsør med
Jernbanegaarden. Østersskallerne fandtes i en saadan Masse paa Mid
delgrunden i Forbindelse med Skaller af Muslinger og Hjertemuslinger,
at flere Pramme blev ladede alene med Østersskaller. Ogsaa længere
oppe i Noret meddelte man mig, hvad jeg selv ved personlig Under
søgelse senere fik bekræftet, at der ved Grøftegravning i de under
Taarnborg inddæmmede Landstrækninger ikke sjælden findes store
Østersskaller til yderligere Vidnesbyrd om, at Østersen i en ældgammel
Tid maa have haft hjemme eller i al Fald stadig var bleven spist paa
Norets Kyster.
Alligevel lykkedes det mig ikke at træffe Spor til eller indhente
nogensomhelst Underretning om egentlige Østers- eller Affaldsdynger
ved Noret. Derimod var Udbyttet af de for dem ejendommelige raa
Flintredskaber saameget desto rigere, især paa de til Taarnborg hørende
ovennævnte, nu tildels inddæmmede Øer. Efterat jeg nemlig under
Lilleøs Kyst havde opsamlet ved Lavvande paa den blottede Strandbred,
ja opfisket fra Vandet 29 Stykker raa Flintredskaber af de velkendte
Former, fortsatte jeg med Generalmajor Oxholm og Baron Rudbeck Efter
søgningen videre ud over Magleø og for en Del Egø, hvor ogsaa i Sær
deleshed den nuværende Kyst ud imod Noret ved Lavvande ydede os
de fleste Stensager. . . . Hverken her eller paa Lilleø traf vi et eneste
Spor til slebne eller bedre forarbejdede Flintsager.
Men ulige mærkeligere var dog en Plet, hvortil Generalmajor Ox
holm sidst førte os. Den laa i det inddæmmede Land omtrent midtvejs
mellem Lilleø og Magleø, i en ikke ringe Afstand fra disse Øer. Den
hævede sig næppe, i al Fald næsten umærkelig, over det øvrige ind
dæmmede Land og havde saaledes aabenbart oprindelig og stadig væ
ret overskyllet af Noret. Mulig har den i det højeste i sin Tid været
en Grund i Noret. Saavidt man kunde skønne, var den omtrent 60 Alen
i Tværmaal. Den var nu ligesom betegnet ved mere Sand og mindre
Græsvæxt, end det nærmest omgivende Land, uden at dog denne For
skel var stærkt iøjnefaldende. Men medens vi ellers længere udenfor
de gamle Økyster paa de øvrige inddæmmede Strækninger saagodtsom
aldeles ikke havde truffet Flintredskaber, fandt vi her en stor Mængde
Flintstykker med større og mindre Spor af Bearbejdning, ja man tør
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næsten sige, at der ikke fandtes andre Flintstykker paa dette Sted, end
Redskaber eller Affald fra disses Tilhugning. De allerfleste Sager vare
stærkt overgroede af Græs og Planter eller skjulte i Sandet og ragede
kun frem af samme med en enkelt Kant eller Spids.
Tiltrods for omhyggelige Eftergravninger viste der sig ikke mindste
Spor til Pæle paa dette mærkelige Sted, hvor der dog . . . maa i læn
gere Tid, at dømme efter de talrige der fundne Affaldsstykker, være
tildannet en Mængde Flintredskaber“.
Siden det her omtalte Besøg af Professor Worsaae har disse Steder
gentagne Gange været gæstet af Udsendinge fra Nationalmusæet; saaledes gjorde V. Boye i 1866 en Rejse dertil og hjembragte en Del Sager,
og 1892 var Musæumsdirektør, Dr. Sophus Müller og Musæumsassistent
Blinkenberg dernede og opsamlede paa Egø og Magleø en Del Red
skaber af Flint af samme Arter som dem, der tidligere var fundne.
Et Fund af nogenlunde samme Art som de her nævnte fra Egø,
Magleø og Lilleø er bleven gjort i den nordvestlige Del af det nu ind
dæmmede Tjæreby Nor, Nord for Korsør, men her har Oldsagerne paa
Grund af særlige Naturforhold faaet Lov til at ligge ligesaa urørt som
Skaldyngerne, under et sikkert beskyttende Dække. Ikke altid var der
nemlig i Fjorde og Bugter en saa stærk Strøm og Bølgegang, at Vandet
kunde bortskylle den gamle Kyststrækning, sprede de Sager, som henlaa paa den, og aflejre dem over større Flader. I rolige Vige blev den
tidligere Kyst ikke forstyrret; den har, som det synes — en sagkyndig,
geologisk Undersøgelse foreligger ikke —langsomt sænket sig, og Van
det har herefter afsat Grus, Sand og Slam, under hvilket det gamle
Kulturlag nu kan fremdrages, næsten som Beboerne efterlod det1).
Ved de Undersøgelser, som 1868 foretoges ved Tjæreby Nor af
cand. V. Boye, viste det sig, at Jordlagene laa aldeles uforstyrrede;
det øverste bestod af et 11“ tykt Lag Græstørv, derunder forekom et
6“ tykt Lag Sand og Grus, hvorimellem der laa enkelte smaa Rulle
stene; Sandet hvilede paa fast Lerbund, paa hvilken der laa enkelte
store Rullesten. Oldsagerne fandtes kun i Sandlaget, men i stor Mængde ;
den langt overvejende Del af disse bestod af „større og mindre Fliser,
Brudstykker af Blokke og itubrudte Flækker — kort sagt Affald fra Til
hugning af Flintredskaber; fremdeles: nogle „Knuder“ og 5 af de saakaldte „trekantede Flintkiler“, af hvilke sidste en var i den ene Ende
spidst tilhuggen“. Der optoges ikke mindre end 700 Stykker, men en
endnu større Mængde af Fliser lodes tilbage — og man kunde tilnær-

9 S. Müller: Vor Oldtid S. 20.
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melsesvis rigtig angive Totalsummen af de her forefundne Oldsager
til 2000 Stkr.1)
Naar man gennemgaar de Fund, der her er omtalt, fra Egø, Magleø
og Lilleø og fra Tjæreby Nor, viser det sig, som allerede nævnt, at de
udelukkende omfatter Oldsager af samme Art som de, der findes i Af
faldsdyngerne. Naturligvis optræder de saakaldte Flintblokke og Flint
flækker i størst Mængde, men ved Siden deraf træffer man Flintbor,
Skivespaltere, Økser, Knuder og i det hele taget Hovedparten af de
Redskaber, som man støder paa i Affaldsdyngerne. At gøre nærmere
Rede for de enkelte Former vilde let gøre Fremstillingen for omfangs
rig og maa derfor undlades, men det bør fremhæves, at Fundene for
saa vidt har haft en særlig Betydning, idet de sammen med andre lig
nende har tjent til Grundlag for Delingen af Stenalderen i to Tidsrum.

De hosføjede Afbildninger-) forestiller henholdsvis en Flintblok,
en Økse og en Skivespalter, der alle hører til de Oldsager, som
') Nationalmusæets Katalog 1868, jvf. Nationalmusæets Arkiv: Taarnborg Sogn, Skil
dring af Vilhelm Boye af Undersøgelsen, dat. 11 u 1868.
2) Gengivelser af Tegninger, der ligesom de følgende er udførte til dette Værk af
Frk. Bodil Müller. Ved Valget af de afbildede Genstande har Musæumsinspektør
Neergaard ydet velvillig Hjælp.
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fandtes 1858 af Jap. Steenstrup og Kammerraad Herbst paa Egø, og
maa staa her som Eksempler paa de Genstande, der i saa stor Rig
holdighed er blevet fundet paa disse Steder.
Medens det paa denne Egn særlig er de 3 nævnte Øer, der har ydet
os Bidrag til at lære det fjerne Tidsrum af vor Forhistorie at kende, er
der rundt omkring i Egnen, ligesom forøvrigt over det ganske Land,
blevet fundet en stor Mængde Oldsager, men at gennemgaa alle disse,
vilde være uden Værd og føre for vidt. Blot skal nævnes fra Over
gangstiden mellem ældre og yngre Stenalder en butnakket Tværøkse
af Grønsten, som 1898 blev fremdraget paa Korsør nye Kirkegaard af
Graver Olsen. Dens Form er ikke ganske almindelig, men det er et
lille Eksemplar, der tilmed ikke er helt ubeskadiget. Alligevel har vi
fundet det rigtigt at vedføje en Afbildning af denne Genstand.

Vender vi os fra den ældre Stenalder og Overgangstiden til det
Tidsrum af vor Forhistorie, som bærer Fællesnavnet den yngre Sten
alder, men forøvrig deles i de tre Underafdelinger: Dyssetiden, Jætte
stuetiden og Gravkistetiden,. finder vi i den her skildrede Egn Minder
fra alle disse 3 Afsnit.
At Egnen ved Korsør, ligesom de fleste andre Steder i vort Land,
tidligere har ejet langt flere Mindesmærker fra Oldtiden, baade Dysser,
Jættestuer og Høje, end dem, der nu er tilbage, er udenfor al Tvivl.
Forstaaelsen af at bevare, hvad der var efterladt fra Fædrene, har her
som andetsteds kun været ringe, og derfor er mangfoldige Høje blevet
jævnet og mange Sten ført bort for at danne Brokister eller tjene andre
Formaal. Hvad der nu er tilbage, kan ikke regnes til det ejendomme
ligste i sin Art her i Landét, men de vigtigste af de levnede Grav
mindesmærker skal dog nævnes, idet vi henholder os til Nationalmusæets Herredsbeskrivelser. At opføre dem i kronologisk Orden efter
den Tid, hvori de er blevet til, lader sig selvsagt ikke gøre, og vi fore
trækker derfor at nævne dem efter deres topografiske Beliggenhed.
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Paa

Korsør Købstads Jorder findes følgende:

Halskov Overdrev.
Matr. Nr. 85 d. „Lej Sø“. En lille Runddysse med Rester af Rand
sten. Højen er c. 4’ høj; i Toppen findes en Gravkiste, dannet af
4 Sten; Dækstenen mangler. Højen ligger lavt i Fladstrand, omtrent
i daglig Vandstand.
Matr. Nr. 6 d. Langdysse. Længderetningen er Øst—Vest, dens
Bredde 24’, dens Længde mindst 78’ (den østlige Ende ubestemmelig
paa Grund af Ophobning af Marksten); Jordfyldens Højde 3’. 58’ fra
den vestlige Ende findes en Gravkiste (Længderetning Øst—Vest), hvis
Sidevægge tildels er dannet af 2 Lag Sten; 4’ lang, 2’ bred, 2’ dyb;
synes helt udgravet. 38’ fra den vestlige Ende en anden Gravkiste
(Længderetning Øst—Vest), liggende usymmetrisk i Langdyssen (10’
fra Sydsidens Randsten); hver af dens 4 Sider dannes af en stor Sten.
Kistens Længde er 41/2’> dens Bredde 1’ 10”, dens Dybde 2’. I Lang
dyssens vestlige Ende synes der at have været flere Grave.
Jorderne syd for Byen.
Korsør Skov, Afdelingerne 17. og 23. En Langdysse1), 126’ lang
i Vest—Øst, en Streg til Sydvest—Nordøst, 21’ 6”—23’ 8” bred. Af
Randsten findes 23 mod Syd, 20 mod Nord, 2 for den vestre, 3 for den
østre Ende. Omtrent paa Midten findes der et Gravkammer; der har
været sammenfaldet, men nu er restaureret og dannes af 2 Bæresten
med 1 Dæksten. — Et Gravkammer i Midten af en rund Høj, c. 48’
i Tværmaal. En tæt Kreds af mindre Randsten spores om Højens Top.
Kammeret er aflangt firesidet, 6’ 5” langt i Nordøst—Sydvest, 4’ 2” bredt,
dannet af 2 Sidesten og 1 Endesten med en Overligger, i hvis Over
flade ses en enkelt skaalformet Fordybning. Endestenen for den nord
østlige, smalleste Ende mangler. — Et aflangt, firesidet Kammer, bygget
af 2 Sidestene og 1 Endesten mod Vest, 5’ 10” langt, 2’ 8” bredt;
Dækstenen ligger nedskreden.
Disse 3 Gravmindesmærker er fredede af Byraadet ved Deklaration
af 24. November 1890.

Taarnborg Sogn.
Hovedgaarden Taarnborg.
Matr. Nr. 4. Langdysse. Længderetning Østsydøst—Vestnordvest,
120’ lang, 22’ bred. Jordens Højde paa Midten c. 4’, betydelig lavere
henad Enderne. I de to Langsider ialt c. 25 staaende og c. 20 om
faldne Randsten. Fra den østlige Ende er Stenene bortført; midt for
Afbildning findes foran dette Kapitel.
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den vestlige ligger halvt omfaldet en tilspidset Sten, 7‘/o’ høj. De øv
rige Randsten rager fra 1’—4’ op over Jorden. — 42’ fra den vestlige
Ende, omtrent midt i Jordhøjen, findes en Grav med samme Længde
retning som Højen, dannet af 4 lige høje Sten, en i hver Side; Dæk
stenen mangler. Gravens Længde er 7’, dens Bredde 3’ 2”, Dybden 3’;
den synes at være tømt. Henimod Højens østlige Ende ligger en Del
Sten, som synes at være Rester af en forstyrret Grav.
Matr. Nr. 4. Langdysse. Længderetning Øst—Vest; 110’ lang,
30’ bred. Langdyssens Jordfyld naar kun et Par Fods Højde. I den
sydlige Side er c. 11 staaende Randsten bevaret, i den nordlige 8 staaende, 7 omfaldne. Ved begge Ender er Stenene dels omfaldne, dels
bortførte. — I den østlige Del af Højen, ca. 20’ fra Enden, findes en
Dysse, dannet af 4 Sten, en i hver Side, 5’ lang, 2—2'// bred (bredest
i den østlige Ende), 2'/2’ dyb; den vestlige Endesten er 1’ lavere end
de øvrige tre, der er lige høje. Graven er formentlig væsentlig tømt. —
Omtrent i Midten af Langdyssen er anlagt en Jættestue, hvis runde
Jordhøj er c. 5’ høj og breder sig c. 8’ til begge Sider ud over Lang
dyssens Randsten, hvilke den dækker fuldstændig. Af den aldeles
urørte Jættestue, hvis Længderetning afviger lidt fra Langdyssens, ses
3 indtil 8’ lange Dæksten i Jordhøjens Top; ingen af Gangens Sten er
synlige. Mindesmærket viser tydeligt, at Jættestuen er bleven bygget
paa den i Forvejen anlagte Langdysse.
Matr. Nr. 9. Dysse. Længderetning Sydsydøst—Nordnordvest.
Ligger i opdyrket Mark og er nu ikke omgivet af nogen Jordhøjning.
Tre Sidesten danner den aflange Grav, 5’ 7” lang, 2’ 2”—2’ 4” bred,
3’ dyb. Det indre er tømt, nu fyldt med Sankesten. Paa de 3 Side
sten hviler nu en flad Dæksten, der ikke ligger i sin oprindelige Stil
ling. For den sydlige Ende er der i ny Tid rejst en Sten af samme
Højde som de andre Randsten. [Efter Meddelelse var denne Sten, da
Dyssen udgravedes, falden ind i Gravkammeret, hvori der skal være
fundet 4— 5 Skeletter, ellers intet. Dyssen skal have været helt jord
dækket og Højen omgivet med en Rundkreds af Randsten; ved en af
disse skal der være fundet en Urne].
Matr. Nr. 9. „Kjellinghøj** med et uudgravet Stenkammer. 4’ Jord
udenom, Sten og Mindesmærker medindbefattet.
De 4 her nævnte Gravmindesmærker er foruden enkelte andre,
mindre betydningsfulde, blevet fredlyste af Korsør Kommune ifølge Re
servation af Godsejer Edv. Bech, Taarnborg. Thinglæst 27/]n 1902.

Svendstrup.
Matr. Nr. 4. Langdysse. Længderetning Vest—Øst. 140’ lang,
25’ bred; Jordfyldens Højde er c. 6’; bevokset med Egekrat. I den
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østlige Ende staar to Randsten; den ene rager 5’ 3” op af Jorden. Paa
Sydsiden staar 4 Randsten; de øvrige er kløvede eller bortførte og er
stattede med et nyt Stengærde. — 64’ fra den østlige Ende findes et
Kammer (udgravet 1917), hvis Dæksten, der er 6’ Fod lang, laa synlig
i Højens Overflade. Fredlyst af Gaardejer Henrik Nielsen. Thinglæst 78 1892.
Halseby.
Matr. Nr. 4. Langdysse. „Rolandsdyssen“, stærkt ødelagt.
Tjæreby.
Matr. Nr. 3. .Brandsbjerg“, en naturlig Banke, hvori er anlagt
en Jættestue. Fra Gangbygningens Kammers vestlige Ende er 2 Sten
styrtet ned, da der var gravet Grus fra Bankens vestlige Ende, ligesom
ogsaa den her liggende Dæksten er bleven bortført. Købmand Th. Berg
i Slagelse fik Tilladelse til at udgrave Kamret, hvad han gjorde i Decbr.
1890. Ved denne Lejlighed opgaves at være fundet c. 30 Skeletter,
siddende i 2 Rækker, langs med Kamrets Sider, og forskellige Oldsager.
Imidlertid fik Musæet Meddelelse om Fundet; Købmand Berg erklærede
sig villig til at standse Arbejdet og skænke de fundne Genstande til
Musæet, hvorefter en systematisk Udgravning foregik ved V. Boye
i Dagene 29. Maj—4. Juni 1891.
Gravhøjen har oprindelig været 15,7 m i Diameter fra Vest til Øst,
men af dens vestlige Del er, som sagt, et Stykke bortgravet, saa at
Diameteren nu udgør 12,3 m. Højen falder iøvrigt stejlt af mod Syd,
saa dens Fod ikke kan skelnes fra Bankens Skraaning, som her i Old
tiden har gaaet ned til Noret. Gravhøjen falder jævnt af mod Nord,
og foran Banken har her været et endnu kendeligt Forland ud
mod Noret.
Gangbygningens Kammer har Retningen VNV. til ØSØ. Paa dets
nordlige Side staar 4 Sidesten, i den østlige Ende 2 og paa Sydsiden 5;
de 2 vestlige Endesten er, som alt bemærket, bortførte. Den højeste
Sidesten rager 1,94 m, den laveste 1,63 m op over Bunden. Imellem
Stenene er flakte Fliser omhyggelig lagt ovenpaa hinanden, og paa
Sidestenenes Overkant ligger flade Fliser og større Sten paa Fladen,
ovenpaa den laveste Sidesten i 4 Lag, og ovenpaa disse Fliser hviler
de to tilbageværende Dæksten, hvoraf den vestlige er 1,18 m bred paa
Undersiden; dens nordlige Ende hviler paa en Karmsten over Gangaabningen; den østlige Dæksten rager 1,7 m ind over Kamret. Bun
den var belagt med ildskørnede Flintskærver, som laa paa det oprinde
lige Jordsmon, Rødsand. Kamret er nu 4,7 m langt, ved Gangaabningen er det 2 m, ved den østlige Ende 1,6 m og imellem de vestlige
Sidesten paa Nord- og Sydsiden 1,6 m bredt. Under den østlige Dæk-
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sten udgør Højden 1,7 m. Da Karmstenen over Gangaabningen er
knækket, er den vestlige Dæksten sunket noget.
Som Følge af Terrainforholdene udgaar Gangen fra Kamrets nord
lige Side i Retning SSV.—NNØ. Gangaabningen findes 1,75 m fra
den nuværende vestlige og 2 m fra den østlige Ende. Karmstenen
hviler paa Kamrets 2 Sidesten. Foroven er Gangaabningen 0,84 m,
forneden 0,63 m; den er 1,33 m høj.
Gangen bestaar paa den østlige Side af 4 og paa den vestlige
Side af 3 Sidesten (her mangler den yderste Sten), de tilstødende Kam
mersten deri indbefattede. Den anden Sten fra Kamret paa hver Side
staar med den smalleste Side ind mod Gangrummet og springer noget
frem, og mellem dem hæver sig, 7,9 cm op fra Bunden, en faststillet,
2,6 cm bred Tærskelsten. Imellem Sidestenene er flakte Fliser om
hyggelig stablede. Dækstenen mangler. Gangen er 2,6 m lang paa
den østlige og 1,9 m lang paa den vestlige Side. Ved Tærskelstenen
er den 0,63 m, i den nordlige Ende 0,73 m bred og 1,1 m høj.
Som nævnt havde Købmand Berg udgravet en Del af Kamret;
han begyndte fra den aabne, vestlige Ende og naaede indtil Gangaabningens Midte. I den af V. Boye undersøgte Del af Gangbygningen
naaede Fylden i Kamret lige op til Dækstenene; dens øverste Del var
løs Muld, der i Tidernes Løb var falden ned mellem Dækstenene og
var 15,7 cm tyk. Derunder forekom et 0,94 m mægtigt Lag af ler
blandet Jord, hvorimellem der hist og her laa større Sten, hvoraf flere
stod paa Kant og saaledes antydede, at Fylden var kastet ned fraoven.
Herunder laa Skeletter, deraf dog kun 4 i deres naturlige Orden, 42 cm
—63 cm over Bunden. Under disse viste der sig hist og her enkelte,
uordentlig lejrede Skeletdele og under dem det oprindelige Oldsagslag,
som var 15,7—23,6 cm højt.
Oldsagslaget paa Bunden var dækket med større og mindre, del
vis flakte Fliser. Laget var meget fast og indeholdt en Mængde masede
Brudstykker af ubrændte Skeletter; kun paa et enkelt Sted jagttoges en
Underarm, et Overarmsben, samt et Brudstykke af et Skulderblad og
enkelte Ribben. I det hele viste der sig en gennemgaaende Uorden
i Lejringen saavel af Oldsagerne, særlig Potteskaarene, som af Knokkel
levningerne, ligesom det maa bemærkes, at der rundt om i Laget fand
tes Brudstykker af Ræves og Rotters Knokler.
Hvad de ovennævnte 4 Skeletter angaar, skal de ifølge Prof. dr.
H. A. Nielsens Undersøgelser være Rester af et ungt Individ, en c.
30-aarig Mand, en c. 30-aarig Kvinde og et Barn (under 8 Aar)1).
') Aarbøger for nord. Oldk. 1906.

249 — 50 særlig dog Aarbøger 1911. 92—93.
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Af Oldsager blev der gjort ret righoldige Fund (Mus. Nr. 10887 —
962). Vi hidsætter Afbildninger af et 15,1 cm langt Økseblad af lysegraa Flint med firkantet Bane (A 10897 — Fig. 1), en 21,9 cm lang
Lansespids af graa Flint med en kort, tyk Skaftende, der er noget

Fig. 2.

Fig. 3.

butslidt i Kanterne (A 10900 — Fig. 2) og en 19,7 cm lang Smalmeisel af hvidlig Flint, sleben paa alle Sider (A 10899 — Fig. 3); disse
tre Genstande hørte til dem, der blev fundet af Købmand Th. Berg
i Slagelse; endvidere en 5,3 cm lang, af en graa Flintflække tildannet
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Pilespids med Skafttunge, der ligesom Odden er tilhuggen fra Under
sidens to Kanter (A10919 — Fig. 4), en 12,3 cm lang Bennaal med rund
Stilk; i den ene Ende er den noget affladet og udvidet, og her er der et
rundt Øje (A 10950 — Fig. 5) og endelig Resten af et 13,4 cm højt,
af flere Stykker sammenlimet, graat Lerkar, 6 cm i Diameter paa Under
siden af Bunden, med en 4,5 cm høj, noget indadgaaende Rand, som
forneden er udstyret med en rundtgaaende Række korte Streger (A 10933);
disse Genstande er fundet af V. Boye.

Bonderup.
Matr. Nr. 11. Rund Høj. I Højens Top en aaben Gravkiste 8’3”
lang, 3’ 3” bred. Sydsiden dannet af to store Sten, Nordsiden af
4 Sten, begge smalle Ender af en Sten. Dæksten mangler. Kisten
blev udgravet i 1879. Derom meddeles1): „Da nogle Arbejdere i for
rige Uge vare beskæftigede med at grave paa en Høj Sydvest for Korsør
paa Bonderup Mark under Espe Gods, stødte man uformodet paa en
*) Berl. Tid. :"V7 1879.
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Række store Stene, og det viste sig da ved nærmere Undersøgelse at
være et Gravkammer fra Stenalderen. Stenene vare stillede saaledes,
at de dannede en fuldstændig Stenkiste, 4 Al. lang og l‘/2 Al. bred.
Bunden var belagt med flade Sten, og som Overligger tjente en 2 Al.
lang Sten, der var indsprængt med fossile Nautilus Arter i Lighed med
de gullandske Fliser. I Gravkamret fandtes 3 Skeletter, hvoraf de 2
vendte Hovedet mod Øst og ved et ca. 9 Tom. tykt Jordlag vare ad
skilte fra det tredie Skelet, der laa med Hovedet mod Vest. De 3 Ske
letter var forholdsvis vel bevarede, og saavel deres forskellige Udseende
som det mellemliggende Jordlag tyder paa, at den temmelig anselige
Høj gentagne Gange har været benyttet til Begravelsessted. I Kisten
fandtes desuden en Del velconserverede Muslingeskaller, en smukt for
arbejdet c. 10 Tom. lang Spydspids af Sten og en Benpren“.
Efter Prof., dr. H. A. Nielsens Undersøgelser fandtes der i Bonderup Gravkiste Rester af 4 Skeletter, der er bestemt som stammende fra
3 Mænd (c. 30—40 Aar, c. 30 Aar, c. 30 Aar) og 1 Kvinde (c. 40 Aar)1).
Matr. Nr. 1 D. Urørt Gravhøj. Tværmaal 28'/2’, Jordhøjning c. 3.
Der ses 31 Randsten, ragende indtil 1’ op af Jorden, tildels skredne
lidt udad fra deres oprindelige Plads; nogle Randsten er sandsynligvis
skjulte under Jorden.

Efter at vi i det foregaaende har gennemgaaet de vigtigste af de
Mindesmærker, der i disse Egne skriver sig fra Stenalderen, skal vi
i de følgende Linier gaa over til at betragte, hvad der er efterladt os
fra det næste store Afsnit i vor Forhistorie, fra Broncealderen. Som
bekendt deler man dette Tidsrum, der antagelig strakte sig fra c. 1800
til c. 500 f. Chr., i den ældre og den yngre Broncealder, idet man
hovedsagelig lader den forskellige Gravskik, der fulgtes, være det af
gørende. I den ældre Broncealder var det, især i Førstningen, alminde
ligt at lægge Ligene ubrændte i store Grave og medgive dem et rige
ligt Udstyr, jævnlig af store og værdifulde Sager; senere indførtes
Ligbrændingen, men alligevel vedblev man at nedlægge et stort og
anseligt Gravgods i Gravene. Anderledes derimod i den yngre Bronce
alder, hvor man ganske vist stadig brændte Ligene, men Gravgemmet
var nu en lille, stensat Kiste, et Kar, en lille Stenhob eller lignende,
naar da ikke Resterne af Ligbaalet nedlagdes alene dækket af Jord, og
Gravgodset indskrænkedes til faa og ubetydelige Sager, der kun ned
lagdes i Erindringen om den gamle Skik. De mange tusinde Oldsager,
’) Aarb. f. nord. Oldk. 1911.
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hidrører fra Danmarks Broncealder, stammer dels fra Gravfund,
fra Fund i Mark og Mose, hvilke sidste dels er Depotfund, der
indeholder en større eller mindre Række af forskelligartede Sager,
Votivfund, der rummer flere eller færre Sager af samme Art,
Fra den ældre Broncealder stammer 2 Grave, som blev fundet
i Toppen af en naturlig Bakke, „Vagtbanken“, men nu er sløjfede.
Amtmand E. Vedel, der efter Indbydelse af Proprietær Alex. Bech
til Kruusesminde deltog i Udgravningen 5. Septbr. 1881, har meddelt
sine Iagttagelser til Musæet for de nordiske Oldsager i et Brev af
16. Septbr. s. A., hvori det hedder1):
„Det er en stejl, temmelig høj, naturlig Bakke med fri Udsigt til
alle Sider. I den nordvestlige Side af den fladt afrundede Top var der
umiddelbart under Plovfuren, altsaa i en Dybde af c. 10 Tommer, fun
det flade Stenplader. Det er imidlertid rimeligt nok, at en Del Jord
tidligere er bortpløjet eller bortskaffet; om Existensen af en Kæmpehøj
der paa Stedet havdes ingen Erindring. Da Mulden' var bortgravet, saaes
en Række af flade Granitsten i Retning fra Syd til Nord, og langs den
vestlige Side af disse var der i en Dybde af 1 '/2 Alen nedsat store Stene,
dækkede med mindre. Under denne sidstnævnte Stendynge fandtes Intet;
derimod viste der sig, da de flade Dækstene vare borttagne, derunder
en firkantet Ramme af kantsatte, flade Granitsten, 4 Alen lang i Syd
og Nord, og 20 Tommer bred — alt indvendigt Maal. Rummet i denne
Ramme var indtil en Dybde af c. 9 Tommer fyldt med løst nedskyllet
Sand; derunder laa et tykt, tætpakket Lag af smaa, aflange eller runde
Strandstene. Paa dette Stenlag fandtes Resterne af et Skelet liggende
udstrakt paa Ryggen. Hovedet laa imod Syd. Afstanden fra Issen til
Knæet var 2 Alen 4 Tommer, Laarbenets Længde syntes at være 20 Tom
mer; Benene vare imidlertid saa stærkt opløste, at en aldeles nøjagtig
Maaling ikke var mulig. Nederst ved Fodenden, i en Afstand af 3’/2
Alen fra Issen, fandtes atter store ukendelige Benstykker. Tænderne
vare store og stærkt afslidte. Langs Skelettets venstre Side fra Nøgle
benet til henimod Hoften laa et Broncesværd, l’/2 Tomme bredt og 23
Tommer langt, hvoraf Fæstet udgjorde 3’/2 Tomme. Fæstet bestod af
en Metalskinne med paa begge Sider fremspringende Kanter, imellem
hvilke der fandtes Spor af Træ; den øverste Ende var halvmaaneformet
udvidet.
Omtrent 5 Alen østligere, i Toppens nordlige Side, fandtes der
næst en ved Pløjning forstyrret Brolægning og derunder Resterne af et
sotn
dels
altid
dels

*) Nationalmnsæefs Arkiv, 2. Afdeling, Taarnborg Sogn.

27

andet Skelet med Hovedet i Sydost. Ved Skelettets Fodende, c. 2’/2
Alen nordvestlig for Hovedet, laa Resterne af en flad, krummet Broncegenstand, itubrudt ved Markarbejdet; den er 7/s Tomme bred, J/12 Tomme
tyk, afrundet ved begge Ender og midt paa hver Ende forsynet med
en nu afbrudt Tap; langs Overfladen er den prydet med 3 ophøjede
Baand o: to tværstribede og imellem dem et glat. Længden af de be
varede Brudstykker er tilsammen 7 Tommer, men der mangler Noget
i Midten. Den synes at have været en Halsring eller en Haarprydelse“.
Der kunde maaske her være Grund til at meddele, at der ogsaa paa Hesselbjærg, 3/4 Mil fra Korsør, sydvest for Frølunde, i sin
Tid er gjort Fund af et Par Stenkister. Cand. theol. Bagger1) i Korsør
omtaler det i et Brev, han 21/4 1840 sendte Justitsraad, Ridder (senere
Konferensraad) Thomsen2) og hvori det hedder:
„. . . Brudstykkerne af de tvende Kobbersværd [o: Broncesværd] fra
Jacobæus3) ere fundne i en Høj, Hesselbjærg, tæt ved hans Gaard, 3/4 Mil
fra Korsør. Da jeg var nærværende ved Aabningen af de to Stenkister,
ligesom ofte ved Bankens Udgravning, vil jeg ikke undlade nøjagtigere at
beskrive samme. Hesselbjærg, en stor Banke af en smuk kegleformig
Skikkelse, bestaar tilsyneladende ikke mindre end 6 Alen fra Toppen
lodret nedad af opfyldt Jord. Sand, Græstørv og Muldjord have rime
ligvis udgjort Bestanddelene af Opfyldningen, hvilke for største Delen
i Tidens Løb ere bleven en ret god Muldjord, og derfor nu for en Del
bortkøres til at udbedre Nabomarkerne med.
Omtrent 3 Alen fra Toppen lige nedad stødte man paa tvende
Stenkister, der var satte den ene for Enden af den anden. Hver af
dem l]/2 Alen lang og 3/4 Alen bred indvendig, og sat smukt af flade
Sten. For Hjørnerne vare de stivede af med smaa Sten. Den ene med
en flad Sten i Bunden, den anden uden dette; og denne med Spor til
at have været aabnet, idet Dækstenen laa ved Siden af. 1 begge disse
fandtes de medfølgende Stykker (og ikke flere) af to Kobbersværd, et
i hver, og desuden Aske, Kul og Benstumper. Noget fra disse fandtes
senere en ganske egen Begravelse bestaaende af to flade Sten ovenpaa
hinanden. Den underste havde en naturlig Hulning, hvori laa Aske og
Benstumper. Det synes som om den hele Top af Højen har været et
almindeligt Begravelsessted, da paa mange forskellige Steder fandtes
saavel hele Ben som Benstumper og Aske. Nogle af de bedst conser') Antagelig Hans Carl Ludvig Bagger (Søn af Kammerraad Christian Bagger, Told
inspektør i Korsør), f. 1807, Student 28, Cand. 34, Kateket Korsør 43, Sognepræst
Kullerup-Refsvindinge 58—84, f 1891.
2) Nationalmusæets Arkiv i 2. Afdeling: Korsør.
’) Propr. Jacobæus paa Lille-Egede.
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verede af de Første, som jeg viste Batail. Hansen1), erklæredes af ham
for at være Ben af almindelig velvoxne Mennesker. Paa den sydlige
Side traf man desuden paa en almindelig smukt formet Askekrukke af
Ler, lige i Overfladen, der uheldigvis blev gravet midt over ; og for en
Del Aar siden skal i den østlige Side være funden Fæstet af et Sværd“.
Ogsaa fra den ældre Broncealder hidrører de Fund, der blev gjort
ved Udgravninger for Nationalmusæet af en Høj i Taarnholm Park,
foretagne dels af Musæumsassistent V. Boye og Kapt. A. P. Madsen
i Forening, dels af Boye alene2).
Højen, der ligger i den sydvestlige Del af Parken, har vistnok
oprindelig været omgivet af en Stenkreds, hvis Tværmaal fra Nord til
Syd udgør 17,3 m, fra Vest til Øst 16 m, og som blottedes ved Ud
gravningen I Højen, der paa Midten var l,ü0 m høj, men skønnedes
at have været højere, laa omtrent midt paa Højens Bund en Brolæg
ning af hovedstore Sten, der mod Syd syntes at have et Buesving,
men ikke blev helt udgravet. Paa Brolægningen stod i Retningen
Øst—Vest en Egekiste, dannet af en udhulet Stamme. Underdelen,
der var stærkt opløst, havde vistnok omtrent til Randen været støt
tet af hovedstore Sten, Laaget fandtes knust og opløst; kun Under
delens Endestykker, Dele af dens Bund og lidt af Siderne var tilstede.
Om den vestlige Ende var pakket Bændeltang. Kisterummets Længde
var l,yo m. I Kisten havde ligget et ubrændt Lig af en Kvinde, men af
det var kun bevaret Smuler af Tændernes Emailleskorpe. Desuden fand
tes i Kisten bl. a. en Halskrave, 2 Broncedopper, 2 Armringe (begge
brudt i 3 Stykker) dannet af en rund, paa Midten tykkest Broncestang,
en Broncedolk, Brudstykker af en Bælteplade af Bronce og en Spiral
ring af Broncetraad ; derimod fandtes der intet af Uldtøj eller Skind.
SØ for Højens Midte stødte man noget senere ved Gravning paa
Bronce, og ved en af Kapt. Madsen foretagen Undersøgelse fandtes her,
c. l*/4 m under Overfladen, staaende paa et Lag Haandsten, en anden
udhulet, meget opløst Egekiste af noget mere end Mandslængde. I Ki
sten laa et Broncesværd, hvis Fæste har været af Horn og som i sin
Tid har været stukket i en Skede af tynde Træskinner, foret med Dyreskind. Efter Sværdets Stilling maa det have hvilet ved Ligets Bryst.
Desuden fandtes et Brudstykke af Bronce, saavidt skønnedes af en Dop.
Derimod var ethvert Spor af Liget forsvundet; kun svage Spor af
Uldtøj forefandtes. Efter Genstandene at dømme maa det have væ
ret en Mand.
’) Bataillonschirurg Hansen i Korsør.
2) V. Boye: Fund af Egekister fra Broncealderen i Danmark Kbh. 1896 S. 149-152
Nationalmusæets Katalog 1894 1895.
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Det følgende Aar (1895) fortsattes Undersøgelsen, og ved den Lej
lighed blottedes i Højens sydsydøstlige Del, 1 m over Bunden, en Sten
dynge, 2 m lang i Retningen Sydsydøst til Nordnordvest; den nord
vestlige Ende syntes dog at være bortskaaret ved tidligere Gravninger
til Huller for unge Bøgetræer. Dyngen bestod foroven og paa Siderne
af større Sten. Sidestenene var indtil 0,.( m lange og stillede med de
jævneste Sider imod det af dem indesluttede Rum, ligesom de ragede
0,]5—0)2l, m op over en Brolægning af haandstore Sten og hældede
skraat udad. Over det hele Rum, som nu var 1,9 m langt og ved den
sydøstlige Ende 0,7 m bredt laa stærkt opløst Egetræ, ikke blot paa
Bunden, men ogsaa op ad Sidestenene, hvad der gør det sandsynligt,
at der har staaet en Egekiste af samme Beskaffenhed som de to oven
for nævnle. Liget var fuldstændig opløst, kun smaa kalklignende Fnug
og det federe Lag Jord paa og under Bundstenene syntes at være Lev
ninger deraf. Ethvert Spor af Klædedragt var forsvundet. Omtrent
midt i Graven og langs ad denne laa et Broncesværd (0,7G m langt,
brudt i 4 Stykker) med Odden i NNV. Træstumper, der laa over og
under det, viste, at det havde været stukket i en Skede, bestaaende af
to tynde med Hud overtrukne Træskinner. Grebet har været belagt
med Træ. Desuden fandtes en Dobbeltknap af Bronce med hvælvet Over
del, prydet med Stjernemønster, og nogle Brudstykker af en Bøjlenaal.
De forannævnte Fund skriver sig altsaa fra Grave, dels fra Sten
kister, dels fra Egekister.
Men der er ogsaa i Taarnborg Sogn i sin Tid gjort et Depotfund,
idet Boelsmand Hans Mogensen i Svendstrup 30. September 1849 ved

at grave en Grøft i en Tørvemose paa Svendstrup Mark fandt en Række
forskellige Broncegenstande. De laa 50 cm nede, og der optoges bl. a.
en 2'/2“ haj Halskrave, hvis midterste Del paa Forsiden er riflet, me
dens der henimod Enderne er anbragt Spiralornamenter, 4 Spiralarm-
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ringe og et betydeligt Antal Smykkeplader, nemlig 31 Dopper og 4 Bælte
plader, der optræder i alle Størrelser, fra ganske smaa til meget store.
Fig. 1 og 2 er hentet fra dette Fund.
Endelig skal fra den ældre Broncealder ogsaa nævnes en Paalstav af Bronce,
0,177 m lang, vel formet, men med noget
beskadiget Nakke og Overflade; den er
fundet ved Taarnborg og findes afbildet
som Fig. 3.
Fra den yngre Broncealder stammer
et Fund, der blev fremdraget af en Høj
paa Korsør Købstads
jorder og indsendtes
til
Nationalmusæet
dels af Korsør By[i Petersen. Sagerne
bestod af en Dobbeltknap af Bronce med Orna
menter, foroven endende i en lille, rund Plade med
koncentriske Kredse 4,5 cm i Tværmaal, 2,3 cm høj
(Fig. 4), et Broncespænde c. 0,105 m langt og et
Miniatursværd, 23,3 cm langt (Fig. 5.). De to første
Genstande blev fundet c. 9,3 m (15 Alen) fra Top
pen i Højens søndre Side, medens Miniatursværdet
laa i en Grusgrav ved Højfoden og antagelig er
styrtet ned sammen med Grus fra Højens vestlige
Side. Som bekendt er det den almindelige Anta
gelse, at disse saakaldte Miniatursværd paa Grund
af deres Størrelse og Bygning ikke har kunnet an
vendes som Dolke eller som Knive, men kun har
været bestemt til at nedlægges i Graven i Stedet
for Sværd1).
Endelig naar vi til Jernalderen, hvis Begyn
delse almindelig sættes til c. 400 f. Chr., men fra
de Afsnit, der sammenfattes under Betegnelsen den
ældre Jernalder, ér der, saavidt bekendt, aldrig frem
draget noget Fund i Korsør og Taarnborg Sogne.
Derimod fandtes der c. 1906 af Avlsbrugeren
Johan M. Jensen ved Grusgravning paa Halskov Over') S. Müller: Ordning af Danm. Oldsager II. Broncealderen S 29.

Fig 3.
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drev en Del Guldsager, der viste sig at stamme fra den
efterromerske Jernalder (5—8 Aarh. e. Chr.). De maa
have ligget umiddelbart sammen, da
de alle kom frem i et Spadestik. Af
Brakteater indeholdt Fundet kun en
enkelt1), i noget forbukket Stand,
uden Øsken og med delvis manglende Kantning. I Midten er frem
Fig. 4.
stillet en Rytter med højt Hovedtøj;
foran Hovedet ses bl. a. et Hagekors, bag ved det en
sammensat Figur. Udenom er der en længere Runeindskrift. Fundet indeholdt desuden 3 Betalingsringe, dan
nede paa sædvanlig Vis af en Guldstang oprullet i Spi
ralform med 33/4—5 Omgange og af Størrelse som en
Fingerring; fremdeles 3 afhuggede Stykker snarest af
Hals- eller Armringe, deriblandt et rundt sammenbøjet
Stykke, som paa Oversiden delvis er prydet med indslagne halvmaaneformede Figurer udfyldte med Punkter2),
samt 6 afhuggede Stykker af Ringguld. Mulig har der
været endnu et Par mindre Genstande af Guld; men
disse er i hvert Fald bortkomne for Finderen. Sagerne
indsendtes 24/4 1909 til Nationalmusæet af Kommunelærer
Hans Jensen, Korsør.
Fra det næste Afsnit af den yngre Jernalder, Vi
kingetiden (8—10 Aarh. e. Chr.), stammer 2 Jernsværd,
der fandtes samlede paa en Mark paa Magleø paa et
Sted, hvor der tidligere har ligget en lille Høj, som bort
kørtes i Efteraaret 1860. I denne laa Resterne af de to
stærkt forrustede Jernsværd, der ved Taarnborgs Ejer,
Hr. Generalmajor Oxholm, indsendtes til Hans Majestæt
Kongen (Fr. VII). De opbevarede Stykker, nemlig begge
Fæsterne med en lille Del af Sværdklingerne, udgjorde
saa at sige kun to store Rustklumper, i hvilke alene
Hovedomridsene af de oprindelige Former var kendelige.
.Da det imidlertid ved nærmere Undersøgelse var
lykkedes Hans Majestæt at opdage Spor til Sølvbelæg
ning under den tykke Rust, begyndte Allerhøjstsamme
selv med stor Omhyggelighed og Udholdenhed at afFig. 5.
*) Carl Neergaard: Guldfundene fra den efterromerske Jernalder; Aarb. f nord. Oldk.
1915. S. 175.
2) Afbildningen se smstd. S. 176. Fig. 1.
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tage denne, hvorved Hans Majestæt havde den særdeles Tilfredsstillelse
at fremdrage det prægtige, stærkt sølvbelagte Sværdfæste, der er af
bildet her. Det andet Fæste derimod var saa stærkt gennemtrykket og
ødelagt af Rusten, at det ikke lod sig rense saa fuldstændig; dog blev
det noksom klart, at ogsaa
dette paa lignende Maade
er rigt prydet med Sølv
belægning, skønt med en
noget forskellig Ornamen
tering. ... det her af
bildede kan med Rette si
ges at være den skønneste
Levning af et virkeligt Vi
kingesværd, der hidtil er
opdaget i de nuværende
danske Lande. Sølvpla
derne paa Knoppen og
Parerstangen er prydede
med indgravede, sammen
slyngede Ornamenter, der
i sin Tid maa have gjort
en ikke ringe Virkning, da
de fordybede Linier er
udfyldt med en sortagtig
Masse — et Slags Niello.
Fæstet selv, som aabenbart har været af Horn
eller Træ, maaske beklædt
med Læder, er i Tidens Løb
fuldkommen fortæret“’).
Det ene Jernsværd
(Nr. 25683) har massiv Parerplade af4'/2Tms. Bredde
og massiv Jernknap. Begge har Spor af Sølvindlægning. Fæstet er
6 T., hele Sværdet 18 T.; det andet, her afbildede Jernsværd (Nr. 25684),
er ogsaa kun et Brudstykke af lignende Form som det foregaaende.
Parerstangen er 5’/2 T. bred. Paa den og paa den øverste Knap er

’) Illustreret Tidende 2. Bind 1860—61 S 291 (Danske Vikingesværd, tilh. H. M. Kon
gen af J. J. A.Worsaae). De findes nu paa Nationalm. (Nr. 25683 og 25684).
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der Sølvindlægning; en Del af Grebtungen mangler. Hele Længden
er 18“.
Ogsaa fra Vikingetiden stammer et Jernsværd, der sammen med
en Spydspids blev fundet af Ungkarl Chr. M. Christensen i en gammel
Havstok paa Frølunde Fed 1887. Stedet, „hvor Sværdet blev fundet,
var paa en privat, sandet Markvej, som gaar langs et Gærde for Enden
af Rolandsgaards Mark og Broholms Skifterne udover Frølunde Fed.
Fundet blev gjort paa den Maade, at man vilde fylde lidt Jord ud
paa et lavt Sted af denne Vej, hvorfor man afgravede eller afskovlede
c. 1/2 Alen eller 3 Kvarter af Vejen paa et Sted, hvor denne var
lidt højere udfor en Kam eller Forhøjning af Jordsmonnet paa den ellers
overalt flade Jord; der var kun den almindelige sandede lette Jord
i Lejet, hvor Sværdet laa, ingen Stene eller noget som helst af Ben
eller lignende“1). . . . Paa Broholm-Skiftet, hvor den omtalte Kam eller
Højning er, har man, saavidt bekendt, aldrig tidligere fundet noget.
Hvad Jernsværdet angaar, er Knappen saavelsom den svære Parerstang belagt med tynde Sølvplader og dekoreret med sammenslyn
gede Dyréfigurer. Længden er 17“, Klingens Bredde er 2'IS. Den
yderste Halvdel af Klingen mangler. Sammen med Sværdet blev der,
som ovenfor nævnt, fundet en Spydspids med Flige ved Døliens Aabning. Spidsen er afbrudt; 10“ lang.
Ikke saa langt fra det Sted, hvor det nævnte Jernsværd blev fun
det, paa Rolandsgaardens Mark (Matr. Nr. 9 af Frølunde Mark), var
der 5—6 Aar tidligere fundet et rhombeformet Brudstykke af Sten, hvis
Kanter overalt kun er afbrudte. Det er 7“ langt, 45/s“ bredt og :,/s“ tykt.
Paa den ene Side er indskaaret nogle Runer, som det dog hidtil ikke
er lykkedes at tolke.
Endnu kunde der maaske være Grund til paa dette Sted at nævne
et Fund, der 1854 blev gjort af Husmanden Rasmus Hansen i Vesterbøgebjerg og Niels Hansen af Hulby Mark ved Mergelgravning paa
Bonderup Hovedgaards Mark (lille Bregensmark) ved Korsør, skønt vi
derigennem rykker udover den forhistoriske Tid og et godt Stykke ind
i den historiske. Sagerne fandtes samlede i et med løsere Jord til
kastet Hul, omtrent 2 Al. dybt nede i en lille Høj. Omkring Sølvsa
gerne laa Brudstykker af et sønderknust Lerkar, i hvilket de altsaa synes
at have været nedsatte. De fundne Genstande bestod af: en Sølvhals
ring, henved 5“ i Tværmaal, dannet af 8 sammensnoede Sølvtraade,
der henimod Enderne forenes i fladt udslagne Zirater, som er trekanJ) Indberetning af <7 1887 af Landpolitibetjent Tønsberg i Korsør i Nationalmusæets
2. Afdelings Arkiv.
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tede og ender i ombøjede Kroge eller Hager, som griber i hinanden
(Nr. 14188), en aldeles lignende Sølvhalsring, men 42/3“ i Diameter
og sammensnoet af kun to tykkere og to fine Sølvtraade (Nr. 14189),

en Sølvhalskæde, henved 30“ lang, flettet paa en kunstig Maade af
meget fine Sølvtraade og endende i to massive Slange- eller Dyrehoveder, i hvis Gab er anbragt en Sølvring, og i denne hænger endelig
et 2V2“ langt Liliekors af Sølv af gennemboret Arbejde og prydet
med indgravede Streger, der er udfyldte med Niello (Nr. 14190). Des-
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uden fandtes 240 Stkr. Sølvmønter, af hvilke den ældste var fra Kong
Eadgar af England (959— 975) og de yngste fra den danske Konge
Sven Estridsen, og af hele Møntfundets Beskaffenhed maa det antages,
at samtlige Sager er nedlagte i Jorden i de tidligere Aar af denne Kon
ges Regering, altsaa c. 1050.
Omtrent fra samme Tid stammer den saakaldte Taarnborg Sten1),
der i 1874 opdagedes af Godsforvalter Lorenzen og Avlsforvalter Werchmeister paa Taarnholms Gods. Den laa i Strandkanten af Korsør Nor
ud for Lille Taarnborggaards-) Mark, omtrent 1200 Fod Sydøst for Taarn
borg Kirke. Indskriften, der vendte opad, overskylledes i Reglen af
Vandet, hvorfor den er overordentlig udslidt. Ste
nen var nemlig ført til det Sted, hvor den fandtes,
af Is fra den anden Kant af Noret, eller er bleven
udført mellem andre Sten fra Lille Taarnborggaards
Mark.
Den temmelig uanselige Sten, som Taarnholms
Ejer, daværende Kammerjunker Oxholm, kort Tid ef
ter dens Opdagelse skænkede til det oldnordiske
Musæum i København, bestaar af grovkornet, rødlig
Granit. Dens Længde er 3‘ 7“, Bredden indtil 2‘ 1“,
Tykkelsen indtil 1‘.
Indskriften er fordelt i tre ved Rammestreger
adskilte Linjer, der alle løber nedenfra opad, og
Størrelse: '/24.
de enkelte Runer er gennemsnitlig 4“ høje.
Indskriften lyder:
iki : brit : sial(f)R : garpi (:?) st(afi)
(i)ft(R:) sin bur(pr)
(fr)op(a) : sun : forkun(s)
I olddansk Sprogform:
Ingibret sialfR gærdi stafi eftiR sinn bréduR Fréda, sun Forkunns,
hvilket, gengivet paa nydansk, betyder:
„Ingebret, Forkunns Søn, gjorde selv Stavene (o: ristede Runerne)
[eller gjorde Stagerne o: den indhegnede Plads med Runestenen] efter
sin Broder Frode“.
Professor Wimmer henregner den til vore alleryngste Runestene,
idet han mener, at den stammer fra Tiden 1060—1070.
') Se Wimmer: De danske Runemindesmærker II, 476—480, Ludv. F. A. Wimmer:
De danske Runemindesmærker Haandudgave ved Lis Jacobsen S. 115, fra hvilken
sidste Afbildningen er hentet.
2) Den nuværende Taarnborggaarden.

DEN HISTORISKE TID TIL 1425.
T SPØRGSMAAL, som endnu ikke har fundet sin Løsning, og som
maaske aldrig vil blive klaret, er, hvilket Forhold der bestaar mel
lem det gamle Taarnborg og det Fæstningsværk, som endnu findes ved
Korsør, ligesom det ofte ved middelalderlige Angivelser er usikkert, om
der tænkes paa det ene eller det andet Sted. Imidlertid kan der sikkert
ingen Tvivl være om, at det ældste, befæstede Punkt i disse Egne af
Sjælland laa, hvor nu Taarnborg Voldsted findes. Hos Saxo meddeles,
at Sven Grathe efter Sejren ved Nyborg (1150) og ved Gedbæk (1151)
tykte sig fri og uden Fare, og at han af den Grund vendte sin Hu til
at afværge Rigets Nød og Vaande. Derfor opførte han rundt omkring
paa Kysterne, „hvor Stedet i sig selv ydede godt Værn og Tilhold“
mangt et Virke til Bøndernes Forsvar. To Borge byggede han ved
Bæltet, den ene paa Fyen, den anden paa Sjælland, der skulde være
Vikingernes Skræk og Landsfolkets Tilhold; men begge siges at være
lagte øde af Venderne1). Hvilke Borge, der her tænkes paa, lader sig
maaske ikke endeligt afgøre. Paa Vindinge Mark ved Nyborg har der
ligget en Borg, Gammelborg, hvis Anlæg Sagnet henfører til Sven Gra
the, og i Modsætning til hvilken den vistnok af Prins Knud Pritzlavsen

E

') Sakses Danesaga v. Jørgen Olrik 1076—1157 S. 197.
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anlagte Borg kaldes Nyborg1). Mulig er det denne af Sven Grathe an
lagte Borg, der menes. Paa Sjælland har man vaklet mellem Anlæg
ved Korsør og ved Skelskør; saaledes skriver Arild Huitfeldt som An
mærkning til Saxos Meddelelse om, at Sven anlagde „tuende besynder
lige Slot det ene udi Fyen oc det andet udi Sieland“: Kand skee Ny
borg og Kaarssør eller Skelfisknøre2), men alt betænkt er der dog vist
størst Sandsynlighed for, at det har været ved det nordlige af de to
Nor, den nævnte Borg er bleven grundet, og der er da stor Rimelighed
for, at det er Taarnborg, der menes.
Ved de Udgravninger, som i 1890erne iværksattes paa Nationalmusæets Foranstaltning, viste det sig, at Ruinerne bestod af en i uregel
mæssig Firkant anlagt Ringmur (omtr. 30 m paa hver Side); nu er
tildels kun det af Kamp opførte Fundament (1,6 m bredt) tilbage, men
ovenpaa dette har der i sin Tid staaet en Mur af Munkesten; midt
i Rummet indenfor Ringmuren har staaet et stærkt Taarn, Donjonen
(omtr. 8 m i Firkant), af hvilket kun Kampestensgrunden er tilbage.
Omkring Taarnet er der flere Steder en velbevaret Brolægning og
udenom denne er der fundet Fundamenter af mindre Bygninger3).
Porten har været i østre Ringmur. Fra hvilke Tider, de enkelte Dele
skriver sig, lader sig ikke med Bestemthed afgøre, men Bygningsresterne
maa dog utvivlsomt hidrøre fra noget senere Tid end Sven Grathes.
Da Valdemar d. st., antagelig kort efter 1164+), grundede Johan
niterklostret i Antvorskov og derfor henlagde denne gamle Kongsgaard
til den nye Munkeorden, som paa Ærkebiskop Eskils Foranledning var
kommen herind fra Frankrig, udlagde han Taarnborg, der hørte til hans
Arvegods, til Kronen som Erstatning, og vi ser derfor ogsaa senere
(i Valdemars Jordebog) Taarnborg sammen med Halsæby og Bræennæs5)
optaget blandt konunglef i Sæland og med den Bemærkning, at de er
„givet for Antworhscogh“. Som bekendt, forstod man ved konunglef
det Gods, hvoraf Kongen i sin Egenskab af Konge havde Indtægterne,
uden at det var at betragte som hans private Ejendom.
I Aaret 1177 hører vi en Mand nævne, der mulig har været knyt
tet til Taarnborg, nemlig en vis Adolf, der var Præst ved Overfarts
stedet til Fyen, som det hedder, og herved kan der i al Fald være

])
2)
3)
4)
5)

Trap (3die Udg.) III, 744.
Den danske Krønike af Saxo Grammaticus v. Wegener S. CCCXIX.
Trap II, 699.
H. Olrik: Konge og Præstestand II, S. 75.
Ukendt Sted, men O. Nielsen fremsætter den Tanke (Kong Vald. Jordebog S. 127),
at Nisse Mølle i Taarnborg Sogn mulig kunde indeholde Levninger af dette Navn.
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ment Taarnborg. Der fortælles nemlig, at da Kongen (Valdemar d. st.)
og hans Mænd det Aar holdt Paaskefest i Roskilde, kom der Ilbud fra
Thord, Kongens Gældkær i Lund, at en Afsending fra Erik Lams Søn,
Magnus Eriksen, havde været i Gotaland og var faret hurtig og hem
melig gennem Skaane. Men ved Hjælp af den ovenfor nævnte Adolf
lykkedes det Valdemar at faa Buddet opsnappet. Han blev truet med
Pinebænk og udleverede da en overskaaren Træspaan, idet han tilstod,
at den anden Halvdel var i Sverige hos Karl og Knud, Sønnesønner af
Knud den helliges Datter Cecilie og Dattersønner af Ærkebiskop Eskil.
Det var et hemmeligt Tegn mellem de sammensvorne og viste, at Mag
nus virkelig havde Forbindelse med Brødrene og fortsatte sine Oprørs
planer. Valdemar lod da Magnus gribe og sætte som Fange paa Sø
borg, og det følgende Aar maatte Knud følge ham sammestedshen,
medens Karl omkom i Kampen. Deres store Godser blev inddraget1).
I de følgende Tider er det kun nu og da, at vi hører Taarnborg
nævne, og det lader sig derfor ikke gøre at skildre Borgens Historie
i Enkeltheder. Nogle Begivenheder kan vi dog stedfæste hertil.
Saaledes maa Christoffer I gentagne Gange have opholdt sig paa
Taarnborg, hvad vi bl. a. kan se af den Omstændighed, at han baade
1254 og 1259 (og mulig oftere) har udstedt Breve fra dette Sted.
5. Juni 1254 udsteder han saaledes paa Taarnborg et Brev til
Indbyggerne paa Møen, hvorved han tager Hospitals- eller Johannitterbrødrene af Antvorskov under sit særlige Værn. Brevet har følgende
Ordlyd2):
Christophorus rex omnibus Møøn inhabitantibus. Significamus vobis, quod fratres hospitales s. Johannis de Antvorthscogh cum famulis
et bonis suis sub protectione nostra suscepimus speciali, dimittentes eis
per totum regnum villicos suos et colonos a gravamine expeditionis,
impetitione exactorea et ab omni onere juris regii liberos. Utique inhibemus etc. Datum Thornborgh non. jun.

Paa dansk vilde det kunne gengives paa følgende Maade:
Kong Christopher til alle Indbyggere paa Møen. Vi tilkendegiver
eder, at vi har taget under vort særlige Værn Hospitalsbrødrene eller
Johannesbrødrene af Antvorskov sammen med deres Tjenere og Gods,
idet de sender over hele Riget deres Forvaltere og Agerdyrkere, fri for
Rejsens Tynge, Skattekrav og enhver kongelig Rets Byrde. Særlig for
byder vi o. s. v. Givet paa Taarnborg 15. Juni.
’) Se H. Olrik: Absalon II, 42—43.
2) Rep. dipi. I, 38-39.

15. April 1259 er Christoffer atter paa Taarnborg og udsender
derfra et Brev til „sine elskede Venner, Dekaner og Kirkemænd med
Embeder i Halland“. Brevet lyder som følger1):

Christophorus Dei gratia Danorum Sclauorumqve Rex dilectis ami
cis suis Decanis & Ecclesiarum personis in Hallandia constitutis salutem
& dilectiohem. Audiuimus, quod licet ab omni grauamine nobis ex
parte Domini Archiepiscopi impenso sedem Apostolicam appellauerimus
& Appellationem nostram rite simus & rationabiliter prosecuti; Vos in
Ecclesiis vestris diuina officia suspendistis & populo sacra ministeria
denegastis. Quocirca uniuersitatem vestram monemus, hortamur firmiter
& mandamus, quatenus Ecclesias vestras statim visis literis, referentes
diuina studeatis coram populo in iisdem celebrare, & præcipiatis ab om
nibus celebrari, scituri certissime, quod apud Dominum & omnes homi
nes super hoc quicquid contigerit, uniuersos vos reddemus indemnes
& penitus excusatos. Datum Thorneborgh III die Pascæ.

Paa dansk kunde det lyde:
Christopher af Guds Naade Danernes og Vendernes Konge sender
sine elskede Venner, Dekaner og Kirkemænd med Embeder i Halland,
sin hengivne Hilsen. Vi har hørt, at skønt vi for al den Tynge, der
fra den Herre Ærkebispens Side er lagt paa os, har appelleret til det
apostoliske Sæde og forfulgt denne vor Appel paa ret- og lovmæssig
Vis, har I dog i Eders Kirker indstillet Gudstjenesten og nægtet at gaa
Folket til Haande med de hellige Ting. Derfor maner, minder og by
der vi Eder alle uvægerligt at aabne Eders Kirker, saa snart I har læst
dette Brev, samt se til at holde Gudstjeneste for Folket i dem og byde
alle at holde den. Vær forvissede om, at hvad der end hænder som
Følge heraf, vil vi altid for Gud og Hvermand erklære Eder alle sagesløse og aldeles uden Ansvar herfor. Givet paa Taarnborg tredie Paaskedag [1259]2).
Som man ser, skriver dette Brev sig fra den store Ærkebispestrid
mellem Christoffer I og Jacob Erlandsen; Kongen havde nemlig godt
to Maaneder i Forvejen (72 1259) ladet Ærkebispen fængsle paa hans
Gaard Gisleberge, hvorfra han, lænket paa Fødderne, i Lægmandsklæ
der og med en Narrehue paa Hovedet førtes til Hagenskov paa Fyen,
hvorfor Kirkemændene lukkede Kirkerne, men 275' 1259 døde Kongen.

’) S. R. D. V, 603-04.
2) Valdemar Sejrs Sønner og den store Ærkebispestrid ved Jørgen Olrik S. 160.
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De følgende Aartier viser, at Taarnborg var et af de Steder, der
hyppig var udsat for Angreb, og ved de Kampe, der førtes derom, led
det betydeligt. Saaledes beretter flere middelalderlige Kilder'), at Nor
ges Konge Erik Magnussen, kaldet Præstehader, 1289 kom til Sjælland
med en Hær og afbrændte Skelskør, Taarnborg, Helsingør, Nykøbing
og mange andre Øer, medens Marsk Stig ved pludselige Overfald alle
rede Aaret forud havde hærget især Jyllands Kyster. Hovedflaaden gik
til Sundet, men da København forsynedes med en midlertidig Befæst
ning, idet man ikke var færdig med den endelige, blev der indledet
Underhandlinger. Disse strandede vel, men da Angrebet paa Fyrst
Witzlavs nye Borg ved Stege var kastet tilbage med stort Tab for An
griberne, vendte Nordmændene hjem henimod Slutningen af August,
og Marsk Stig, der allerede tidligere paa Sommeren havde indtaget og
nedbrudt Borgen paa Samsø samt hærget Taarnborg, Skelskør og Ny
købing paa Falster, har rimeligvis maattet gaa tilbage til Konghelle2),
hvorfra Overfaldene udgik.
Nogle Aar derefter (1306) fandt der tilsyneladende paany en Fægt
ning Sted om Taarnborg. Der fortælles nemlig3), at en hel Del Nordmænd dels blev dræbte, dels faldt i Vandet og druknede ved Taarnborg,
og ved denne Lejlighed omkom en tapper, dansk Ridder, Jacob Olafsen
— Sønnesøn af Ebbo Glug og vistnok en yngre Broder til Andreas
Olafsen Mundskænk, der var gift med Grev Jakob af Nørre Hallands
Moder. Under Kampen vilde han nemlig uforsigtig springe over i et
fjendtligt Skib, men styrtede i Vandet og tilsatte Livet. Arild Huitfeldt
mener4), at der her er Tale om et større norsk Krigstog mod Dan
mark, hvilket han da har tænkt sig anlagt omtrent ved 1289 som An
greb paa Sjælland saavel fra Sundet som fra Bæltet, og denne Frem
stilling er fulgt af senere Historieskrivere fra Worm til Werlauff og
P. A. Munch, medens Rosenørn mener, at disse Begivenheder skal
henføres til et Plyndringstog af de fredløse fra Hjælm til Taarnborg 1306.
Imidlertid kan Taarnborg ikke have lidt mere, end at det stadig
lod sig bruge som Opholdssted, og det forlyder da ogsaa, at der Aaret
efter (1307) skal have været afholdt Herredag paa Taarnborg5).
I Erik Menveds Privilegium for Borgerne i Harderwijk, en hol
landsk By, der i sin Tid hørte til Hanseforbundet, bestemmes (1316),
’) Annal Esrom, ad A. 1307 (S. R. D. I, 249), Anonymi Chron. 1130—1300 (S. R. D.
IV, 230) og Ann. Chron. Danicum 1274—1497 (S. R. D. V, 626).
2) M. H. Rosenørn: Grev Gert og Niels Ebbesen I S. 27.
:l) Annal Esrom, ad A. 1307 (S. R. D. I, 250).
4) M. H. Rosenørn anf. Skr. S. 72.
6) Rosenørn anf. Skr. 1, 299.

hvormeget disse skal betale i Told i Nyborg; den samme Told skulde
de betale i Taarnborg, men de var derefter fri for at betale Told i Sla
gelse og Roskilde, hvorimod [de overalt skulde betale T'orvørtug, en
aarlig Afgift, der i Middelalderen svaredes i Byerne af alle, der uden

at være Borgere i Byen drev Handel paa Byens Torv. Det fremgaar
heraf dels at Taarnborg stadig bestod, dels at det var dette Sted, hvor
fra Rejsen ind i Sjælland skete. Først i de følgende Aartier dukker
Korsør frem1).
4. Maj 1322 nævnes i en Skrivelse2): Jacobus dictus Scaal, advo
catus Dn. regis in Thornburgh, men faa Aar efter synes det at lakke
’) J. Steenstrup: Studier over Kong Valdemars Jordebog S. 452—53.
2) Rep. dipi. 1, 220.
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mod Enden med det gamle Taarnborg. I 1325 havde Kongen, Chri
stopher II, da de danske Stormænd rejste Oprør mod ham, sendt sin Søn
og Medkonge (Erik) til Vestkysten af Sjælland for at bringe Undsætning;
han fulgtes af Adelen fra Sjælland og Skaane foruden af tyske Leje
knægte. Det viste sig imidlertid hurtig, at den unge Kongesøn ikke
kunde lide paa sine Tropper; de vilde ikke følge ham til Fyen, men
rejste sig mod ham, saa han maatte kaste sig ind paa Taarnborg, hvor
han blev belejret af Østdanskerne under Knud Porse og Marsken Ludv.
Albertsen. Kort efter kom Jyderne
over med deres holstenske Venner,
og efter 16 Dages Belejring maatte
Taarnborg overgive sig, og den
unge Konge førtes som Fange (il
Haderslev. Om det er ved denne
Lejlighed eller først noget senere,
at Taarnborg ødelagdes, vil ikke nemt
kunne afgøres med Sikkerhed. Som
Borg nævnes den, saavidt bekendt,
kun én Gang til, idet Valdemar Atterdag under sine Bestræbelser for at
samle Riget og vinde de faste Punk
ter 1346 efter at have indtaget mindre
Borge som Gunderslevholm og Padeborg erobrede Taarnborg Slot. Men
omtrent ved denne Tid er det da gaaet under. En forkullet Bjælke,
der fandtes indenfor Ringmuren, kunde tyde paa, at det var bleven
ødelagt ved Ild, men naar, vides, som sagt, ikke. I en Skrivelse'),
dateret 20/n 1399 nævnes ikke, som ovenfor (1322) en advocatus Dn.
regis in Thornburgh, men derimod Johannes Wrether advocatus castri
Korsør, og dette kunde tyde paa, at i de mellemliggende Aar er Taarn
borg forsvundet, idet der imidlertid havde rejst sig et nyt, befæstet Sted
ude ved Indløbet til Noret.
Ved de ovenfor nævnte Udgravninger, som Nationalmusæet 1893—95
lod foretage, fandtes en Del Smaagenstande, om hvilke det med ikke
ringe Sandsynlighed kan siges, at de ikke er yngre end 1326. Foruden
Hængelaase, Jernnøgler, Brudstykker af Knive og Sakse, af Sporer og
Stigbøjler fandtes en hel Række Lerkar, enkelte af tysk Stentøj, nogle
flere af uglaseret Ler, men det store Flertal af blyglasseret Ler (der
iblandt et fuldstændigt Eksemplar), ganske svarende til Kar, som man
’) Rep. dipi. II 475.
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flere Steder har truffet nedlagte med Mønter fra Begyndelsen af det
14. Aarh. Desuden fandtes omtrent 70 Mønter, de fleste lige indenfor
den østre Ringmur, en enkelt i Donjonen, deraf 3 fra Valdemar (den st.?
Sejr?), 1 fra Erik Plovpenning, 2 fra Christopher I, 4 fra Erik Glipping,
54 fra Erik Menved, 4 fra Christopher II, 1 fra Lund 1332—60 og 1
ubestemmelig.

Vi har hidtil holdt os til saadanne Dokumenter, hvori Taarnborg
nævnes og vi har ment, at hvad der er fremdraget i det foregaaende
naturligst lader sig henføre til det faste Punkt, der laa ved den østlige
Side af Noret. Imidlertid er der — hvad arkæologiske Vidnesbyrd kan
godtgøre1) — inden Taarnborgs sidste Ødelæggelse — bleven anlagt
et mindre Fæstningstaarn ved Indløbet til Noret, og uden al Tvivl maa
dette betragtes som den første Foranledning til, at der her har dannet
sig en By. Om dette faste Punkt straks har faaet Navnet Korsør eller
det i Førstningen har heddet Taarnborg, en Betegnelse, der da har
maattet vige Pladsen for Korsør, lader sig sikkert vanskeligt klare, og det
er bl. a. derfor, at det er saa besværligt — for ikke at sige umuligt —
at afgøre, hvad der skal henføres til det ene Sted og hvad til det andet.
Et Par Vidnesbyrd skal fremføres:
I Aaret 1300 (16. Juli) blev der sluttet en Stilstand mellem Dan
mark og Norge, mæglet af Hertug Erik af Langeland, hvorved et Freds
møde fastsattes til Taarnborg (eller mulig til Korsør). Huitfeldt2), som
rimeligvis maa have set Originaldokumentet, der senere er gaaet tabt,
bringer et mindre godt Uddrag af det og skriver: ... da bleff handlet
udi saa maade om en Fred, at begge Konger til vor Fruis Himmelfarts
dag skulde komme til Korszøer hos Torneborrig. Saafremt
denne sidste Stedbetegnelse har staaet i det nu tabte Originaldokument,
synes det at tyde paa, at Sammenkomsten mellem den danske Konge
Erik Menved og den norske Konge Haakon var bestemt til at holdes
paa eller i [det da mindre kendte] Korsør, hvis Beliggenhed derfor be
tegnes ved Tilføjelsen: hos Torneborrig. Imidlertid kom Fredsmødet
ikke i Stand hverken i Korsør (eller Taarnborg); heller ikke i Skelskør,
som Nordmændene havde villet foretrække, muligvis fordi den norske
Flaade der kunde have et tryggere Leje ved det nærliggende Egholm

’) Aarb. f. nord. Oldk. 1902 S. 46.
2) Danm. Rig. Krøn. 313 (Kvartudg. III, 37—38).
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end ved den aabne Kyst udenfor Korsør. Thi i de islandske Annaler,
der plejer at være meget paalidelige, meldes der, at Kongerne holdt
Møde i Halland og her sluttede Fred, d. v. s. Stilstand paa 3 Aar1).
1341 udstedte Valdemar i Helsingborg et Brev, hvorved han for det
Tilfælde, at han døde uden Livsarvinger, gav Greverne Henrik og Klaus

Ejendomsret over deres Pant, Fyen, med tilhørende Øer, hvorimod de
i modsat Fald maatte finde sig i, at hans Arvinger indløse Pantet fra
dem, om dette ikke lykkedes ham selv. Ved et andet samme Dag og
Sted udstedt Brev forpligtede han sig derhos til, saafremt han skulde
bryde de enten i Lybæk eller nu her i Helsingborg overtagne Forplig
telser ligeoverfor Greverne, at overdrage disse Panteretten over Vor
dingborg og Korsør Slotte og tillige over Søborg, naar dette kom
i hans Vold, imod at Greverne i Tilfælde af Brud paa deres Forplig*) P. A. Munch: Det no. Folks Historie IV. 2. 340—42.
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teiser ligeoverfor ham lovede at stille ham de fynske Slotte Hindsgavl
og Ørkel til Pant. Da Kongen imidlertid endnu ikke var i virkelig Be
siddelse af de nævnte Slotte i Sjælland, kan Meningen, hvad der ogsaa
stemmer med Brevets Ordlyd, ikkun have været den, at de paagældende
Slottes Befalingsmænd i det forudsatte Tilfælde skulde holde disse til
Grevernes Haand, men Kongen maatte dog tillige gøre Greverne den
pinlige Indrømmelse, at hvis noget af Slottene skulde blive ledigt, maatte
Befalingen derover ikke overdrages andre end tyske, som Greverne
skulde udvælge, dog med Kongens Raad og Samtykke1).
Det Brev af s/i 1341, hvorfra foranstaaende Oplysninger er hentet, er,
saa vidt bekendt, det ældste, bevarede Dokument, hvori Navnet Korsør
forekommer, og vi har derfor fundet det naturligt at vedføje en Gen
givelse af dette2).
I Tiden umiddelbart efter 1341 kæmpedes der hvert Aar, og det
var navnlig det ulykkelige Sjælland, der blev hjemsøgt. Vi hører da
ogsaa under disse Kampe Korsør gentagne Gange nævnt.
Saaledes meddeles der fra 1343, at Kongen slog sig ned med sine
Folk i Ringsted Johannes Evangelists Dag [o: 27. Decbr.] og paa Silvestes Dag [o: 31. Decbr.] brød han op derfra og drog ad Slagelse
til, hvorfra han stævnede mod Korsør Borg [„unde applicaret ad ca
strum Korsør], men narret af et Bud vendte han tilbage til Lynge3).
Og under 1345 meddeler den lybske Krønike, at det Aar vandt
Kongen af Danmark Korsør paa Sjælland fra Holstenerne, hvilket var

’) Reinhard: Vald. Atterdag S. 103—105.
2) Det paagældende Sted i Dokumentet begynder i Slutningen af den 4. Linje og
lyder: Wi sethen en tho pande vse vesten vppe Selande Werdingborgh, Corsøre
vndc Seborgh, went wi Seborghes woldigh werden, hvilket betyder paa dansk:
Vi sætter i Pant vore Fæstninger ;eller Slotte) paa Sjælland, Vordingborg, Korsør
og Søborg, naar vi faar Søborg i vor Magt.
Det skal dog bemærkes, at der er bevaret et Dokument af ,2/n 1329, Forlig
mellem Kong Christoffer og hans Broder Grev Johan af Holsten, hvori Navnet
Corshu findes i en saadan Forbindelse, at der ingen Tvivl kan være om, at der
dermed menes Korsør, idet det nævnes sammen med Vordingborg, Søborg og
Aalholm. Vi hidsætter derfor en Gengivelse af de nævnte Ord.

3) Continuatio Chronici Danorum ab anno 1308 ad annum 1357 (S. R. D. IV 524);
Oversættelse se: Valdemar Atterdag; Udvalg af Kilder, oversatte af Ellen Jørgen
sen S. 26.
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et stort Tab for dem1), medens der andre Steder siges, at det først var
1346. Men, som før nævnt, skal Valdemar Atterdag det Aar have ind
taget Taarnborg (se foran S. 42), og om det nu er at forstaa saaledes,
at Kongen har indtaget baade det faste Punkt ved Indløbet til Noret
og paa deh østlige Side af dette, eller det er det samme Sted, der snart
kaldes Taarnborg, snart Korsør Slot, lader sig sikkert aldrig afgøre.
Derimod maa man vel gaa ud fra, at naar det nævnes2), at Pave In
nocentius VI 1361 gav Kongen Tilladelse til at grundlægge et Kapel
paa Korsør Slot — ligesom paa Vordingborg, Kallundborg, Søborg og
Københavns Slotte — er der nu ikke længere Tale om det gamle Taarn
borg Slot, ligesom heller ikke 1376, da der 14. August „in castro Corsøre, in vigilia assumpcionis b. Marie virg.“ sluttes Overenskomst
mellem det danske Riges Raader og Raadssendebud fra Hansestæderne,
hvorefter Kong Oluf skal bekræfte de af Kong Valdemar og hans Raad
med Stæderne sluttede Forlig3). Samme Dag bekræfter Oluf, de dan
skes, Venders og Goters Konge, Kong Valdemars Fred med Hansestæ
derne i Stralsund d. 24. Maj 1370, hvilken Bekræftelse blev udstedt
i „Korshore, an vnser Vrowen auende, alze zee tho hemmel voer“*),
og to Dage senere (16. August 1376) stadfæstede Kong Oluf den af
Kong Valdemar sluttede Overenskomst med Hansestæderne, navnlig med
Hensyn til Slottene og Tolden i Skanør, Falsterbo, Malmø og Helsing
borg („Korshore in Zelande, des neghesten na vnser Vrowen daghe,
alze tho hemmel voer“)5).

’)
2)
:1)
4)
5;

Samme Sted S. 125.
Reg. dipi. II. I. S. 331.
Reg. dipi. II. I. 394.
Reg. dipi. I. 394.
Reg. dipi. II. I. 395.

KORSØRS ÆLDSTE HISTORIE.
Byens Privilegier.
OM ALLEREDE NÆVNT, kan det ad arkæologisk Vej godtgøres,
at der før Taarnborgs sidste Ødelæggelse er bleven lagt et mindre
Fæstningstaarn ved Korsør, og der er vel størst Grund til at tro, at
Byen da er vokset op ved og i Ly af dette. Men det hører til de
Spørgstnaal, som sikkert aldrig vil blive endelig løst. Oprindelig har
Byen naturligvis været ringe, men gennem det 14. Aarhundrede maa
den dog have udviklet sig saa meget, at Kongen har fundet det rime
ligt at give den Købstadsprivilegier1).
26. November 1425, Dagen efter den hellige Katarinas Dag, ud
stedte nemlig Kong Erik af Pommern „in castro nostro korssør“ [paa
vort Slot Korsør] de ældste, kendte Privilegier for Byen, og det fore
kommer os rimeligt at antage disse for de oprindelige. Desværre er
Originaldokumentet gaaet tabt, men der findes bevaret en Vjdisse (en
Copi) fra 2% 14412), der da maa træde i Originalens Sted og hvoraf
der vedføjes en Gengivelse.
Den bogstavrette Ordlyd er følgende, idet det dog skal bemærkes,
at alle Forkortelser er ophævede.

S

Alle mæn thette breff see æller høre leses Hielse wy borghemestere,
byfoghet, radhmæn och gantze menigheden j korssør Ewynnelighe meth
guth Och kungøre meth thette wort statz Incigle, at wor nathighe herre
’) F. R. Friis (Bidrag til Korsør Bys Historie) nævner
legium for Byen, givet af Erik Menved (1274—1319)
tager det VII 605), men antagelig beror dette paa en
2) Paa Pergament blandt Korsør Bys Pergamentsbreve

S. 4, at der omtales et Privi
paa Taarnborg, og Trap gen
Misforstaaelse.
i Landsark.
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koning Eric som koning war j danmark then tiidh som wy brwde thornburgh vp och sculle bygge korssør som wy giorthe och æn gøre, tha
gaff hans nathe oss priuilegiær rætighet och frijhet som her stander
screffuet efter ordh fra ordh som hans vpne breff lyther ther han
oss gaff.

Wy Eric meth guths nathe danmarks, swerighis, Norghes, Wendes och godes koning och hertugh j pomeren Gøre widerlicht alle
the thette breff see æller høre at wy for wor serdeles nathe gine och
vnne wore elskelighe bymæn i korssør som ther alle rethe bygge och
boo, och the her efter æn boende worthe swa dåne priuilegie, friihet,
bysræt och nathe som her efter følgher: først benathe wy them och
vnnæ swa dan sthathz ræt, bylogh, priuilegie och friihet som wore borghere och bymæn i roskille och i Calunburgh haue och nyde. Item tel
elde brand och fægang och bys fortaa vnne wy them thet rwm som heder
klaskow fra kyrkegarthen och intel steengordhs leth, i then syndre strand.
Item at lade theris heste och swa dant sma fæ gaa vpa sprowe swo
som andre wore foghedes heste och fæ swa och at the mwæ lade the
re heste fæ och kalwæ ga vpa halseskow vndentaghet at the jkæ hugge
skowen æller trææn nether och wele the lade theris swiin ther vp thet
vnne wy och, thogh swa at the giue ther olden giald aff som andre.
Fremdeles vnne wy them aff wor serdeles nathe och kierlighet Rør1) thagh
vpa halseskow efter thy som the behøue tel there hwss och bygningh
j then forneffnde by korssør. Item at the torff och market haue som
andre køpstæther, och ther seal almwæn aff thornburghs soghn, wemerleff sokn och hymmershøye sokn tel køpsthet och torgh søke, och
ikæ anderstaths och thet biwthe wy almwæn aff thesse forneffnde thre
soknæ swo at gøre och holde. Item at the mughe fare och wandre
och køpsla j wore righe och land meth swa dan friihet som wore
borghere j roskilde och j Calunburgh gøre. Item vnne wy at hwo som
tel them infare wel at bygge och bo meth them æller och ellers, at the
fare ther in och vt frij och vhindrethe aff wore foghede och embitzmæn och aff hwer man the som sigh skellighe och ærlighe berghe
wele och sigh meth ære forsware wele och kwnne. Item vpa thet at
byæn ma thes bethre bygges och bethres tha vnne wy och giue alle
the som ther bygge och boo alle rethe och the her efter ther boende
worthe frij for skat och swa dan thunge som them aff wore och wore
efterkommeres foghede och æmbitzmen tel matte legges tel ewich tidh
') Ordet Rør skrevet med en senere Haand over det oprindelige, der ikke kan læses.
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vden thet ware swa, at nogher man vtlensk æller inlenskh twedracht
æller vmagh inførthe, giorthe [eller?] ellers upstothe j wore land æller
rike oss ey nærwærende at the ther wore foghede och embitzmæn
fullelighe telfølghe at hielpe thet at styre och aff at wende meth troscap
efter thy thet tha behoff gørs. ther meth taghe wy them och vntfa meth
theris folk och gothz och hion vti wor koninglich freth wern och beskermning nathelighe at fordethinge beskerme och forsware tel rætte,
och forbiwthe wy alle mæn her amod at gøre vnder wor koninglike
heffnd och wrethe. vden thet sva kwnne ske thet wy eller wore efter
kommere konninge æller herre j danmark noghet serdelis aff them haue
wilde, och anseende worthe for swo dan nytighet skyld ther oss och
righet macht vpa laghe at the ther tha wellighe tel ware efter thet oss
tha behoff gørs them tel at sighe. Item hwat ther faller for brøde æller
aff brøde penninge at the ther bethre there by meth. Item [ulæseligt
Ord] borghemestere och byfoghet at the them welghe aff sigh selffue»
och præsentere them swo och sende tel oss och wore efterkommere them
at stathfeste om oss them thycker ther nytte och feide tel wære. Alle
thesse forneffnde Artikele priuilegiæ friihet och nathe och hwert there
serdelis wit sigh vnne wy och stadhfeste wore bymæn i korsør at haue
brughe och nyde i alle made som her forescreffuet staar, och thes tel
mere widerlichet och stadhfestelse haue wy worsecret widærlikæ befalet och
butheth at henges for thette breff. Datum in castro nostro korssør
Anno domini millesimo quadrigentesimo vicesimo quinto crastino beate
Katharine virginis gloriose. Item ær thenne vtscrifft screffuen i korssør
aar efter wor herris aar mcdxl primo sancte margarethe dagh vnder wor
stathz incigle.

Paa Nydansk vil det lyde som følger:
Alle Mænd, der ser eller hører dette Brev læses, hilser vi Borge
mester, Byfoged, Raadmænd og hele Menigheden i Korsør evindelig med
Gud, og vi kundgør med dette vor Stads Segl, at vor naadige Herre,
Kong Erik, der var Konge i Danmark paa den Tid, da vi brød Taarnborg op og skulde bygge Korsør, som vi gjorde og endnu gør, da gav
hans Naade os Privilegier, Rettighed og Frihed, som staar skrevet her
efter Ord for Ord, som hans aabne Brev, som han gav os, lyder.

Vi Erik med Guds Naade Danmarks, Sveriges, Norges, Venders
og Gothers Konge og Hertug i Pommern gør vitterligt for alle dem,
der ser eller hører dette Brev, at vi af vor særdeles Naade giver og
under vore elskelige Bymænd i Korsør, som allerede bygger eller bor
der, og dem, der herefter boende vorde, saadanne Privilegier, Frihed,
Byret og Naade, som følger herefter: Først benaader vi dem og under
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dem saadan Stadsret, Bylov, Privilegier og Frihed, som vore Bor
gere og Bymænd i Roskilde og i Kalundborg har og nyder Item
til Brændsel og Fægang og Bys Forte under vi dem det Rum, som
hedder Klarskov fra Kirkegaarden og indtil Stengaards Led i den søndre
Strand. Item at lade deres Heste og saadant Smaafæ gaa paa Sprogø,
som andre vore Fogeders Heste og Fæ, saa og at de maa lade deres
Heste, Fæ og Kalve gaa paa Halskov, undtagen at de ikke omhugger
Skoven eller Træerne, og vil de indlade deres Svin der, under vi dem
det ogsaa, dog saaledes at de giver Oldengæld deraf som andre. Frem
deles under vi dem af vor særdeles Naade og Kærlighed Rørtag paa
Halskov eftersom de behøver til deres Huse og Bygning i den for
nævnte By Korsør. Item at de har Torv og Marked som andre Køb
stæder, og der skal Almuen af Taarnborg Sogn, Vemmelev Sogn og
Hemmeshøje Sogn søge til Købstad og Torv og ikke noget andet Sted,
og det byder vi Almuen af disse fornævnte tre Sogne saaledes at gøre
og holde. Item at de maa fare og vandre og købslaa i vore Riger og
Lande med saadan Frihed, som vore Borgere i Roskilde og Kalundborg
gør. Item under vi, at hvo som vil indfare til dem at bygge og bo med
dem eller og ellers, at de farer der ind og ud fri og uhindrede af vore
Fogeder og Embedsmænd og af hver Mand, de, som vil bjerge sig skel
lig og ærligt og vil og kan forsvare sig med Ære. Item for at Byen
kan desto bedre bygges og bedres, da under vi og giver alle dem, som
allerede bygger og bor der, og dem, som herefter der boende vorder,
fri for Skat og saadan Tynge, som der maatte tillægges dem af vore og
vore Efterkommeres Fogeder og Embedsmænd til evig Tid, medmindre
det skulde være saaledes, at en eller anden udenlandsk eller indenlandsk
Mand Tvedragt eller Trætte indførte, gjorde eller ellers opstod i vore
Lande eller Riger, os ej nærværende, at de, der [vare?] vore Fogeder
og Embedsmænd, fuldelig1) tilfulgte at hjælpe det at styre og afvende
med Troskab, eftersom der da gøres Behov. Dermed tager vi dem og
antager dem med deres Folk og Gods og Tyende udi vor kongelige
Fred, Værn og Beskærmelse naadeligt at værge, beskærme og forsvare
til Rette; og forbyder vi alle Mænd herimod at gøre under vor konge
lige Hævn og Vrede, medmindre det kunde ske saaledes, at vi eller
vore Efterkommere Konger eller Herrer i Danmark vilde have noget
særdeles af dem og „anseende vorde“ [□: kræve] for saadan Nyttigheds
Skyld, der os og Riget Magt paalaa, at de der da villige til var, efter
det os da gjordes Behov dem til at sige. Item hvad der falder for
Brøde eller af Brødepenninge, at de der bedrer deres By med. [Item?]
') Afskrift fra 17. Aarh. har: frivillig.
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Borgmester og Byfoged at de vælger dem' af sig selv og præsenterer
dem, saa og sender til os og vore Efterkommere dem at stadfæste, om
os dem tykker dertil nyttige og skikkede.
Alle disse fornævnte Artikler, Privilegier, Frihed og Naade og hvert
af dem særdeles for sig under vi og stadfæster vore Bymænd i Korsør at
have, bruge og nyde i alle Maader, som her foreskrevet staar, og det
til mere Vitterlighed og Stadfæstelse har vi vort Secret vitterligt befalet og
budt at hænges for dette Brev. Qivet paa vort Slot Korsør i det Herrens
Aar 1425 Dagen efter den hellige Katarinas den højlovede Jomfrus Dag.
Item er denne Udskrift skreven i Korsør Aar efter vor Herres Aar
1441 paa den hellige Margarethes Dag under vor Stads Indsegl.

Saaledes lyder altsaa Korsørs ældste Byprivilegier, men inden vi
forlader dem, kan der maaske være Grund til at standse ved nogle
enkelte Punkter.
Det er, som nævnt, Erik af Pommern, der har givet Byen disse,
hvad der ikke undrer, da han havde sin Opmærksomhed særlig hen
vendt paa Købstæderne og deres Udvikling. Han var den første, der
udstedte Fællesregler for Købstæderne, og paa den Maade fremkom den
mærkelige Forordning af 172 1422. Men ogsaa de enkelte Byer undte
og gav han, hvad der kunde tænkes at være dem til særlig Gavn, og
Vidnesbyrd derom træffer man rundt om i de forskellige Privilegier,
som denne Konge skænkede Købstæderne.
Det første, der meddeles i Korsør Privilegier, er, at der undes
Borgerne saadan Stadsret, som vore Borgere og Bymænd i Roskilde og
Kallundborg har. Det var i det hele taget en hyppig Fremgangsmaade,
at den ene Bys Ret overførtes til den anden, og her paa Sjælland var
det i ældre Tid hovedsagelig Bestemmelserne for Roskilde, der lagdes
til Grund. Dette var saaledes Tilfældet 1288 med Køge, 1302 med
Slangerup, 1348 med Slagelse o. s. v.1)Hvornaar Roskilde har faaet sin Stadsret, vides ikke, men sikkert
er det, at Erik Glipping stadfæstede den 15/,i 1268; heller ikke er det
afgjort, hvornaar og af hvem Kallundborg fik sine første Privilegier.
Roskilde Stadsret-’) indeholder 49 Paragraffer, og vi skal her frem
drage enkelte Bestemmelser, idet vi ved at følge dem kan faa et Ind
blik i, hvorledes de gældende Regler har været for Korsør.
De første 18 Paragraffer handler om den, der øver Vold mod Byens
Borgere, og den Straf, han da skal ikendes, saaledes § 16: Men om
’) M. Mackeprang: Dansk Købstadstyrelse S. 25.
2) Trykt i Danske Magasin 5. Bind S. 333—343.
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nogen faar slaget en anden paa Kinden eller med Vold draget ham paa
Torvet eller paa Tinget, dog uden Blodsudgydelse, skal han bøde den,
der fik Skaden, III Mark, Kongen III Mark og Staden ligesaa meget.
Hvis han bliver anklaget og nægter, skal han værge sig med 12 Hæn
der. Og § 17 siger: Fremdeles stadfæster vi, at fra Ottesangs Klokke til
Højmesses Ende skal der bevares Fred owaldheligh [uden Vold og Over
last] paa Torvet.
I de følgende Paragraffer tales om de Handlende, som øver Be
drageri, saaledes i Paragrafferne 19—21:
Hvilken som helst Bager, der handler bedragerisk mod den Bestem
melse, som Kongens Foged og Borgerne har gjort paa Brødets Godhed
og Storhed, han skal betale IX Skillings Penge, som skal deles mellem
Fogden og Borgerne. Eller han skal værge sig med 2 af sine Naboers
Ed. — Men om han anden Gang begaar det Bedrageri, skal han betale
III Mark Penninge, som skal deles mellem Fogden og Borgerne. Eller
han skal værne sig med 12 af sine Sognemænds Hænder. — Men om
han tredje Gang begaar det Bedrageri, skal han ej i et helt Aar bruge
sit Embede1). Ikke desto mindre skal han pines med legemlig Pine,
som kaldes „Stødhæ“2).
Det samme bestemmes om Bryggerne, dog med den Undtagelse,
at de skal ikke pines med legemlig Pine.
Dernæst kommer Bestemmelser om Betaling af Midsommers Penge
og anden Skat og den Bøde, som den idømmes, der ikke betaler i rette
Tid, og § 28 melder: Fremdeles skikke vi, at Kongens Foged for hvadsomhelst han vil anklage nogen at han kalder ham til Stadens Ting
og der tiltaler ham efter Loven og Stadens Sædvane.
Dernæst nævnes de Tider, da Fogden „skall icke draghe noghen i
Sagh“ Julehelgen, Fastehelgen og Høsthelgen.
Saa tales der om dem, der kommer som Handlende til Byen, og
hvorledes de har at forholde sig; de skal være pligtige at betale Penninge,
der dels tilfalder Kongen, dels Staden.
§ 38 bestemmer, at hvilken som helst Borger, „ther icke faar ferdigh giort Gang ok Bro til Gardh“, inden en Dag, efter at Fogden eller
Borgerne har forelagt ham det, skal betale IX Sk. Penninge, der skal
deles mellem Fogden og Borgerne, medens § 39 siger, at den samme
Pligt skal den underligge, som lægger sit Møg eller sin Mødding paa
menig Stræde og faar det ikke bortført inden den Tid, som der paa
lægges ham af Fogden og Borgerne.
o. udføre sit Haandvæik.
2) Rimeligvis Kag (se Kalkar IV. 200).
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Med Hensyn til Skat bestemmer § 41, at Fogden skal have VII
Penninge i Skat af hver Borger hvert Aar, nemlig II i Græsgæld [o: Penge,
som betaltes af Græsning for Fæ], I i Midsommers Skat, II i Tyveskud
[o: Skat, som aarlig betaltes til at lade afstraffe Tyve for], I i Juleskud
[o: Skat ved Juletider] og I i Paaskeskud [o: Skat ved Paasketider].
Til Slut skal kun nævnes, hvad § 49 melder: Fremdeles for at
Staden skal i alle Stykker og Punkter styres med Fred, stadfæste og
skikke vi, at naar noget skal i Staden skikkes af nyt, at det skal skik
kes med Fogdens og Medborgernes Raad og Samtykke samdrægtelig.
Ligeledes bestemmer vi, at hvis et eller andet Embede eller Ting, som
Staden tilhører, bliver gjort anderledes, skal det anses for at være ulov
ligt og ugyldigt.
Vender vi os efter denne kortfattede Gennemgang af enkelte Hoved
punkter i Roskilde Stadsret til Korsør Privilegier, vil det være nødven
digt til nærmere Forstaaelse at forklare enkelte Udtryk i dem.
Der nævnes, at det Rum, som hedder Klarskov „fra Kirkegaarden
og indtil Stengaards Led i den søndre Strand“ undes Borgerne til Brænd
sel, Fægang og Bys Forte. Desværre lader det sig vist ikke gøre
nærmere at paavise Udstrækningen af det „Rum“, som her nævnes, men
at det har været en Del af Strækningen fra Bygrænsen til ud mod (eller
indbefattet) det nuværende Klarskov, kan jo ikke betvivles. Det over
lades altsaa Byens Borgere til derfra at hente Brændsel, ligesom til Fæ
gang og Bys Forte. Hvad dette sidste Ord angaar, nævner Chr. Molbech')
at Moth i sin Ordbog tillægger Forte (eller som det ogsaa skrives Fortaa) to forskellige Betydninger: 1. Gadejord eller Uddrev, 2. Udmark
eller Fælled, som ligger til en By eller flere; og det maa jo være i denne
sidste Betydning, at Ordet optræder her. Der gøres opmærksomt paa,
at Forte og Fægang ofte nævnes sammen.
Et fælles Træk for Erik af Pommerns Købstadlovgivning er dette
at hindre al Handel paa Landet. Det gjaldt at sørge for, at Handelen
udelukkende kom til at foregaa i Købstæderne, paa deres Torv og paa
de fra Arild kendte Markeder, hvorfor man til Tider ligefrem foreskrev
Bønderne i en vis Kres, hvorhen de skulde søge; saaledes befaledes det
for Korsørs Vedkommende, at Bønderne i de tre nærmest liggende Sogne
skulde søge denne Købstad og ingen anden2).
Sluttelig skal der peges paa, at det var en særlig Begunstigelse,
at Kongen indrømmede Borgerne Ret til selv at vælge Borgmester og
Byfoged, hvad der langtfra var Tilfældet alle Steder3).
Dansk Glossarium S. 235.
2) Kr. Erslev: Erik af Pommern S. 148.
3) M. Mackeprang: Dansk Købstadstyrelse S. 51. 211.
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Af de følgende Konger blev disse Privilegier, som Sæd og Skik
var, stadfæstet1) og til Tider udvidet, hvad der vil fremgaa af følgende:
2/j 1441 tager Kristoffer af Bayern Borgmester, Raadmænd, Borgere
og Menighed i Korsør i sit Værn og stadfæster alle de Privilegier, som
Kong Erik havde undt dem, og n/4 1445 udsteder han følgende Brev2):

Vi Kristoffer med Guds Naade Danmarks, Sveriges, Norges, Ven
ders og Goters Konge, Palandtz Greve paa Rhin og Hertug i Bayern
gør vitterligt alle Mænd, at vi af vor synderlige Gunst og Naade har
undt og tilladt, og under og tillader med dette vort aabne Brev, at
vore elskelige Borgere i Korsør maa have, nyde og bruge til Ager og
Eng og andet deres Nytte Bastuehouit [Badstuehoved] og al anden
Ejendom i Clastschow, efter deres Behov til evig Tid, dog undtaget
det Sted i forne Klastschov, der kaldes Fiskerbøde3); thi forbyde vi
alle og særdeles vore Fogeder og Embedsmænd, ihvo de helst ere eller
vorde kunne, forne vore Borgere i Korsør herudi imod denne vor Gunst
og Naade at hindre eller hindre lade, møde eller uforrette under vor
kongelige Hævn og Vrede. Datum Castro nostro Hafniensi Dnica Mi
sericordia, nostro sub Secreto Anno Domini M. D. X 4 Quinto.

20/i2 1449 stadfæster Kr. I „paa vort Slot Korsør“ alle de Privi
legier, som Kong Erik og Kong Kristoffer har undt dem og føjer til:
Item vil vi have Magt disse Privilegier at forbedre og forvandle, efter
som Behov gøres. -Allerede faa Aar efter (2/3 1454) tager han — i Til
knytning til Bestemmelsen i de oprindelige Privilegier — Bestemmelse
om Marked ved følgende Brev1):

Vi Kristian med Guds Naade Danmarks, Norges, Venders og Goters
Konge, Greve i Oldenborg og Delmenhorst, hilser eder alle os elske
lige, som bygge og bo i disse efterskrevne Sogne Tornborg, Hemmes') Vi skal her blot nævne, at der foreligger Stadfæstelser med de sædvanlige Udtryk
af Kristoffer af Bayern 1441, Kr. I 1449 (dat. Korsør Slot: vigilia beati Thome
Apostoli), Hans 1483 (dat. Korsør Slot vigilia omnium sanctorum), Kr. II 1515,
Fr. I 1525 (dat. Korsør Slot Sancti Jacobi Apostoli aften), Orev Christopher 1534,
Kr. II 1535, Kr. III 1540 (dat. Korsør Slot: Sancti Andreas Apostoli dagh) 1558,
Fr. Il 1571, Kr. IV 1598, Fr. III 1648; endvidere Fr. IH’s Privilegium for Korsør
som Stabelstad 1661 (hvorom mere nedenfor) og Stadfæstelsen af Chr. V 1670,
Fr. IV 1700, Chr. VI 1731, Fr. V 1747 og Chr. VII 1766.
2) Originalen forsvundet; Afskrift fra 17. Aarh. i et Hæfte (Byens Arkiv i Landsark.)
3) 1 Marginen tilføjet med senere Haand: undtagen Fiskerboderne.
*) Afskrift fra 17. Aarh. i et Hefte (Byens Arkiv i Landsark.)
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høje og Vemmelev i Slagelse Herred, kærlig tned Gud og vor Naade,
kundgørende eder alle, at vi det nu efter vort elskelige Raads Raad saaledes skikket haver, at første Torgdag1) næst efter vor Frues Fødselsdag
i Høst nu næstkommende, da skulle I begynde at søge Torv i vor
Købstad Korsør der at sælge og købe etc. og siden derefter til evig
Tid. Vi haver det saaledes skikket og befalet med vore Borgere i samme
Stad, at I skulle finde der tilfals for Eder saadan Vare, som Almuesfolk
nytter, behøver og plejer at købe i andre vore Købstæder. Drister nogen
af eder herimod at gøre, da har vi Fuldmagt givet vor Embedsmand
paa Korsør, som der nu er og herefter vorde kan, at hindre Eders Gods
og Vare, som I føre til andet Torv end til Korsør, som forskrevet staar.
Datum in Castro nostro Nyburgh, feria secunda post Dominicam Remini
scere nostro sub Secreto Anno Domini MCDL Qvarto.

Da Borgerne i Korsør 1459 klagede over, at de ikke maatte nyde
deres rette Græsgang og Skovhugst, som deres Privilegier udviser, fæl
des der „St. Knuds Dag, som Hertug var“, i Kong Kristian l’s Navn
den Rettertingsdom i Slagelse „i Eskilds Stue under Nærværelse af
Hr. Chr. Ottesen, vor Hofmester, Hr. Mikkel Pudh, Anders Jensen,
Landsdommer i Sælland, og mange flere gode Mænd, som der da nær
værende var“, at dem bør at nyde deres Græsgang, Skovhugst og andre
Stykker, som deres Privilegia indeholder og vi stadfæstet og fornyet
haver, og faa Maaneder derefter s/4 1459 skænkes der ved nedenstaaende Brev Korsørs Borgere en saare betydningsfuld Gave i Form af
Kronens gamle Ladegaard liggende ved Taarnborg.
Brevet, der findes blandt Korsør Bys Papirbreve i Landsarkivet,
lyder som følger:
Vi Kristian med Guds Naade Danmarks, Sveriges, Norges, Ven
ders og Goters Konge, Greve i Oldenborg og Delmenhorst gør alle
vitterligt, at vi af vor synderlige Gunst og Naade haver undt og tilladt
og under og tillader med dette vort aabne Brev, at vore elskelige Bor
gere og Menighed i vor Købstad Korsør maa have, nyde, bruge og be
holde vor og Kronens gamle Ladegaard liggende ved Tornborg med
al sin Behøring, ihvad det helst er, vaadt og tørt, intet undtaget, i saa
Maade at de skal aarlige Aars give deraf vor Embedsmand paa vort
Slot Korsør fjorten Pund i saadant Korn, som de hidtil der er vante at
give, saalænge [indtil] vi det selv annamme ville til forne vort Slot
Rimeligvis Fejlskrift for Torsdag.
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Korsør. Thi forbyde vi alle, ihvo de helst er og særlig vore Fogder
og Embedstnænd paa vort Slot Korsør forne vore Borgere og Menig
hed herimod denne vor Naade at hindre eller hindre lade, møde, umage
eller uforrette1) i nogen Maade under vor kongelige Hævn og Vrede.
Datum in Monasterio Antworskow feria tertia proxima post Dominicam
Quasimodogeniti Nostro sub regali secreto præsentibus impresso Anno
Domini MD quinquagesimo Nono.

Aaret efter, 13/i; 1460, udsteder Kr. I dernæst et Brev2), i Følge
hvilket „vi af vor synderlige Gunst og Naade, for at vor Købstad Korsør
maa desydermere bygges og forbedres, have undt og givet og unde
og give vore Borgere og Menighed i fornævnte Korsør vort Sagefald
og Brøde, som der faldendes vorder, til deres Bys Nytte og Behov, saa
længe vor Naade tilsiger, dog i saa Maade at Henrik Beræ eller hvem
vi dertil skikkende vorder skal blive Byfoged og gøre forne Borgere
Rede og Regnskab af forne Sagefald til Byens Nytte og Behov, som
forskrevet staar“.
Vi ser heraf, at Sagefaldet — vel nok den betydeligste af Stadens
uvisse Indtægter — til Tider af Kongen, der havde Ret til den, blev
overdraget til andre, saaledes i dette Tilfælde til en Købstad; det samme
var forøvrigt Tilfældet med Kolding, der ligeledes 1460 fik Sagefaldet
overdraget.
2,7n 1476 bestemte Kr. I, at Korsør Borgere og Menighed skulde
have, nyde, bruge og beholde Klarskov Sø til Eng til deres By og den
Rørmose i Halskov3), og 2'7„ 1497 giver Kong Hans dem Bevilling til
at købe Ved for deres Penge udi Fyen, hvor de det helst fange kunde,
og fare der af Landet ubehindret dermed med saa Skik, at de skulde
saadan Ved beholde til deres egen Ildebrand og Behov og ej føre det
noget andetsteds.
2I72 1 505 giver Kong Hans Borgerne følgende Frihedsbrev1):

Vi Hans med Guds Naade Danmarks, Sveriges, Norges, Venders
og Goters Konge, Hertug i Slesvig og i Holsten, Stormarn og Dit
marsken, Greve i Oldenborg og Delmenhorst gør alle vitterligt, at vi af
vor synderlige Gunst og Naade saa og for Troskab og villig Tjeneste,
som vore kære Undersaatter udi Korsør os og Riget hidtil gjort haver
l)
2)
3)
4)

Møde o: imødegaa, hindre; umage o: plage, gøre Fortræd; uforrette a: forurette.
Korsør Bys Papirsbreve (Landsarkivet).
Dette Dokument er forsvundet.
Original paa Pergament i Korsør Arkiv (Landsarkivet).
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og de herefter gøre og troligen bevise skulle udi saa Maade at de, som
der nu bygge og bo eller og herefter boende vorde i forne Korsør skulle
altid redebon være aarie og silde, Nat eller Dag, naar dem tilsiges, at
være i vort Riges Tjeneste med vort Folk og dem ud og ind i Riget
at føre til Lands eller Vands efter som Behov gøres, har vi undt, tilladt
og ville og med dette vort aabne Brev unde, tillade og ville, at ingen
af dem efter denne Dag skulle stævnes, deles [eller] pladses uden deres
By at møde nogen at svare eller og til Stavns at mæles. Drister nogen
dem eller nogen af dem herimod denne vor Gunst og Brev at stævne,
stævne lade, dele, pladse eller til Stavns at mæle, da skulle saadanne
Dele eller Delemaal aldeles være døde og magtesløse og ej dem eller
nogen af dem til Skade eller Forfang at komme i nogen Maade. Og
bede vi og byde vore Embedsmænd og Foged, som nu ere eller her
efter kommende vorder paa vort Slot Korsørhuus, sammeledes Niels Hen
riksen, vor Landsdommer her i vort Land Sjælland, og hans Efterkom
mere og alle vore Herredsfogder her i forskrevne vort Land Sjælland,
at I ingenledes tilstede, at forne vore kære Undersaatter, som nu i Korsør
bo eller boende vorde, at nogen af dem imod denne vor Gunst og Brev
uden deres By stævnes, deles, pladses eller og til Stavn mæles under
vor Hyldest og Naade. Haver og nogen herimod eller og her udi no
get at sige, han komme for os og vort elskelige Raad og tale forne
vore kære Undersaatter til, som det sig bør. Givet i Antvorskov quinta
feria proxima post dominicam Reminiscere anno Domini M D quinto
nostro sub signeto.

Da Knud Rud, der gennem 25 Aar (1529—1554) sad som Lens
mand paa Korsør Slot, havde ladet opføre en Dæmning i Korsør By
skov, sendte Borgmestre, Raad og menige Indbyggere Fuldmægtige til
Grev Kristoffer og klagede over, at denne Dæmning var dem alle til
stort Forfang og Skade paa deres Græsgang og Fædrift, og han udstedte
derfor 2'7„ 1534 i Køge et Brev, hvori han paa højbaarne Fyrstes Kong
Christierns Vegne giver dem Fuldmagt til, „at de maa strax nederbryde
samme Dæmning i Grund, at hun ej længer bliver dem til nogen Skade
og Fordærv eller noget Forfang i nogen Maade efter denne Dag“1).
Samme Aar og samme Dag udsteder Grev Kristoffer ogsaa et Brev
til Korsør Borgere, hvori han lægger dem paa Sinde „at opsøge, for
følge og nederlegge højbaarne Fyrstes Kong Christierns og vore Fjender,
') Original med paatrykt Segl i Korsør Arkiv (Landsarkivet); trykt i Da. Mag. VI R.
I. B. S. 190.
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ihvor de kunde dem finde, og hvis Gods de finder paa dem og haven
des have, det skulle de Halvdelen beholde og gøre os gode Rede og
Regnskab paa den anden Halvdel af samme Gods“1).

Da Korsør Borgere overfor Kongen besværer sig over, at de kun har
et lidet Torv (o: ringe Torvehandel) og ikke synderlig Tilførsel dertil,
udsteder han -7/I0 1550 følgende Brev:

Vi Kristian med Guds Naade Danmarks, Norges, Venders og Go
ters Konge . . . gør alle vitterligt, at os elskelige Borgmester, Raadmænd og Menighed udi vor Købstad Korsør har ladet berette for os,
hvorledes de har et lidet Torv og ringe Tilførsel til deres By. Thi har
vi af vor synderlige Gunst og Naade undt og tilladt og nu med dette
vort aabne Brev under og tillader, at der maa hvert Aar herefter staa
et Marked udi samme deres By saa frit som noget Marked friest noget
steds staar her udi vort Rige Danmark, og skal samme Marked altid
begyndes paa Sancti Jacobs Dag og saa vare udi tre samfulde Dage
dernæst efter. Forbydende o. s. v. Givet paa vort Slot Nyborg Sanc
torum Simonis et Jude apostolorum Aften Aar MDXL paa det tiende
under vort Signet.

Det er en kendt Sag, hvad der ogsaa fremgaar af forskellige af
de i det foregaaende nævnte Dokumenter, at Kongerne paa alle Maader søgte at fremme Byernes Tarv og øge deres Trivsel. Ofte var det
vanskeligt, og Korsør har gennem Aarhundreder haft svært ved at klare
sig, hvorfor der var dobbelt Grund til at støtte denne By, og dette
fremgaar bl. a. af følgende Privilegium, som Kr. III gav 1556 og som
egentlig blot er en Understregning af, hvad tidligere Konger havde
fastsat2):

Vi Kristian den tredie gør alle vitterligt, at os elskelige Borg
mestre, Raadmænd og menige Borgere udi vor Købstad Korsør har
ladet berette for os, hvorledes at mange [af] vore Fogder, Embedsmænd,
Skrivere og andre fordrister sig til imod vor Reces og deres Bys Privi
legier at bruge Landkøb med Korn og andre Varer at købe og sælge
dem til stor Skade og Forprang; da paa det fornævnte vore Undersaatter
i Korsør saa meget desto bedre maa fange deres Næring og Bjæring,
har vi af vor synderlige Gunst og Naade undt og tilladt, og nu med
*) Orig. paa Papir med paatrykt Segl i Korsør Arkiv (Landsark.); trykt i Da. Mag.
VI R. I. B. S. 190.
2) Ny kgl. Saml. 662 c 4to (Kgl. Bibi.). Datoen i Decb. er ikke tilføjet.
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dette vort aabne Brev under og tillader, at dersom nogen [af] vore Fogeder,
Lensmænd, Skrivere, Bønder eller nogen anden bruger noget Landkøb
enten med Korn eller andre Varer at købe og sælge til Forprang mod
vor Reces’ Bydelse, da maa fornævnte vore Undersaatter af Korsør have
Fuldmagt, hvor de slige Varer kunde overkomme udi Havnen eller
andetsteds, dem at annamme og Halvparten deraf at være forbrudt til
os og Kronen og den anden Halvpart til Byen, dog skal det være Bøn
der frit for af fremmede at maatte købe Tømmer til deres Husbygnings
Behov. Dat. København den . . . Decb. 1556.

Da Borgerne faa Aar efter klagede over, at de havde mistet deres
Privilegier, der skulde være gaaet tabt „i forgangen Fejde, desligeste
udi ond Forvaring“, fornyer Kongen (Kr. III) dem, idet han i alt væsent
ligt optager de samme Bestemmelser, som var givet af Erik af Pommern,
dog ikke nøjagtig i den samme Orden, medens han føjer enkelte Punk
ter til, hvad der vil fremgaa ved Sammenligning mellem de to Doku
menter. Og med dette Brev skal vi foreløbig standse.

Kr. lirs Brev lyder, som følger1):
Vi Kristian den tredje med Guds Naade Danmarks, Norges, Ven
ders og Goters Konge, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmar
sken, Greve udi Oldenborg [og] Delmenhorst gør alle vitterligt, at efterdi
vore Undersaatter, Borgmester, Raadmænd og menige Borgere udi vor
Købstad Korsør, har haft deres Fuldmægtige her hos os og berettet,
hvorledes at deres Privilegier og Friheder, som dem af fremfarne Kon
ger udi Danmark naadeligen undt og givne ere, skal være dem udi for
gangen Fejde desligeste udi ond Forvaring fordærvet og forrykt for, da
paa det fornævnte Korsør herefter maa blive en fri Købstad og den saa
meget desto bedre kan blive bygget og forbedret, og vore Undersaatter
der sammesteds, de, som nu bygge og bo eller herefter kommende vorde,
kunde nære og bjerge sig, har vi af vor synderlige Gunst og Naade
undt og tilladt og nu med dette vort aabne Brev under og tillader for
nævnte vore Undersaatter udi Korsør slige Friheder og Privilegier at
have, nyde, bruge og beholde, som herefter følger: Først skal fornævnte
Korsør By være en fri Købstad altid herefter som tilforn og dens Ind
byggere at nyde og beholde saadan Stadsret, Bylov, Privilegier og Fri
heder, som vore Borgere og Bymænd udi vore Købstæder Roskilde og
Kalundborg have og nyde. Og dersom nogen har dem noget at til’) Originalen paa Pergament med Kongens egenhændige Underskrift og Segl (Landsarkivet).
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tale, da skal de først tiltale dem til deres Byting, som er deres rette
Værneting og ingen andensteds, den Stund de der ville staa til Rette,
og deres Vederpart der kan vederfares, hvis Ret er [o: hvad der er Ret].
Og maa de fare og vandre, købe og sælge udi vore Riger og Lande
med saadan Frihed, som andre vore Borgere af fornævnte Roskilde og
Kalundborg. Sammeledes skal de nyde til Ildebrand, Fægang og Bys
Forte det Rum og Sted, som kaldes Clauskouff fra Kirkegaarden og
indtil Stengaards Led udi den søndre Strand, som de selv nu udi Værn
have. Og naar dem lyster, maa de nyde Clauskouff Sø til Eng, som
dem tilforn af fremfarne Konger tilstedt er. Og lade deres Heste, Fæ
og Kalve gaa paa Halff skouff, undtagen at de ikke hugge Skoven eller
Træerne ned. Og vil de lade deres Svin derpaa, det skal og være dem
frit for, dog saa at de giver deres Oldengæld deraf som andre.
Desligeste af samme Gunst og Naade saa og paa det vore Undersaatter udi fornævnte Korsør skulle lade dem velvilligen findes, aarie
og silde, Nat og Dag, naar de tilsiges at være udi vor og Rigets Tje
neste med Folk ude og inde udi Riget at fare til Lands eller Vands,
eftersom Behov gøres, har vi dem undt og tilladt at være fri for aarlige Byskatte at udgive, som andre Købstædsmænd pligtige er, og de
hidtil derfor fri og kvit været haver. Maa de og aarligen oppebære
hvis [o: hvilke] Brødepenge, som falder der udi Byen, dog at de skulle
dem forvende [o: bruge] til Byens Bygnings Behov og til intet andet.
Og hvilke, som vil bygge og bo udi Korsør og sig skellig og ærlig
nære og bjærge ville og sig med Ære forsvare ville og kunne, dem
skal det være frit for at maatte fange Borgerskab, dog saa at de skulle
tilforn gøre deres Borgered, og have nøjagtig Bevisning, at de fra deres
Husbonder eller hvor de været haver, skellig og lovlig fra dem er
adskilte og ærligen handlet haver. Thi forbyde vi alle hvo de helst
er eller være kunde, særdeles vore Fogder, Embedsmænd og alle andre
fornævnte vore Undersaatter udi Korsør dem, som nu bo eller herefter
boende vorde, herimod at hindre, hindre lade eller udi nogen Maade,
eftersom forskrevet staar. Forfang at gøre. Under vor Hyldest og Naade,
Givet paa vort Slot Nyborg den ellevte Dag Juni Aar Mdlviij under vort
Signet
Kristian.

BYENS SKÆBNE
I DET 15. OG 16. AÅRHUNDREDE.
FTER at vi i det foregaaende har gennemgaaet de Privilegier og
Rettigheder, som Danmarks Konger i Tidernes Løb undte Korsør,
vil vi paa de følgende Sider søge at skildre Byens Skæbne, for saa vidt
det lader sig gøre paa Grundlag af de faa og spredte Oplysninger, som
er bevaret derom til vor Tid.
Hvad Byens Udstrækning i de første Aarhundreder angaar, kan
der sikkert ikke siges noget bestemt, bortset fra, at Vandet, der omgiver
Landtangen, hvorpaa Byen er lagt, selvfølgelig har dannet en naturlig
Grænse paa de 2 eller 3 Sider. Men her maa dog bemærkes, at der
gentagne Gange, hvad der vil blive nævnt i det følgende, har fundet
Tørlægninger Sted, navnlig ind mod Noret, og selvfølgelig har dette
medført en Forskydning af Kystlinjen.
Som bekendt danner Algade en Krumning. Hvorledes denne op
rindelig er fremkommen, kan ikke siges, men der er Grund til at antage,
at dette Sted viser Byens oprindelige Udstrækning mod Syd, saaledes
at den Port, der i sin Tid dannede Adgangen til Byen, oprindelig har
haft sin Plads her1).
Der kan sikkert ingen Tvivl være om, at de ældste Gader er de
to, der i denne By, ligesom i de fleste andre, løber i alt væsentligt
parallelt med hinanden og bærer Navnene Algade og Baggade. Det er
nemlig en Kendsgerning, hvad der kan vises saa at sige i alle vore
Købstæder, at de gamle Hovedgader er de samme i vore Dage som
i Byernes første Tid; „trodsende Brande og Ødelæggelser har de haard-

E

') Efter velvillig Meddelelse af Hugo Matthiessen.
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nakket fastholdt deres Forløb’1). Algaden var Kongens gamle Hær
stræde gennem Staden, og vi finder da ogsaa denne Betegnelse i et
Pergamentsbrev fra Vs 1537, hvori der tales om Overdragelse af en
øde Jord i Korsør paa Strandgaden, Sønden næst op til Kongens Herre
stræde, og baade Algaden og Baggaden findes formentlig omtalt, dog
ikke med de her anførte Navne, i et Skøde fra 1582 fra Christoffer
Lindenow til Valbygaard i Hellested Sogn (det nuværende Juellinge)
til Borgmester i Korsør Hans Andersen Piil og til Raad og menige
Borgere i Korsør, hvori der tales om nogle Qaarde og Grunde „imellem
begge Gader“, hvorved der uden al Tvivl tænkes paa de to ovenfor
nævnte.
Desværre er der bevaret saa faa Dokumenter og Meddelelser i det
hele taget til Belysning af Byens Forhold i de første Aarhundreder af
dens Bestaaen, og medens det for flere andre Byers Vedkommende er
muligt, i al Fald til en vis Grad, at angive Gadernes og et større Antal
Gaardes Beliggenhed, er dette ikke Tilfældet i Korsør. Fra det 15. og
16. Aarhundrede findes, saa vidt bekendt, kun ganske faa Huse og
Qaarde omtalt, og vi skal derfor her nævne dem: 1 et Pergamentsbrev
(Skøde) fra M/7 14902) overdrager Henrik Meynstrup til Præsten i Korsør
Peder Toodh „en Gaard liggende paa Strandgaden Norden næst den
Gaard, som Hans Ostritsen nu udi bor“. Samme Dag skøder forøvrigt
Peder Toodh en anden (eller muligvis den samme) Gaard, hvis Beliggen
hed dog her ikke nærmere angives, til Anders Ipsen, der ogsaa benævnes
som Sognepræst i Korsør3). r'/1 1534 nævnes i et Pergamentsbrev (lige
ledes i Rigsarkivet) „en Gaard . . som ligger udi Corsør Norden op til den
Gaard, som Hans Hoffmandth nu udi bor og Sønden op til Byens Stræde“;
og i et andet Brev af 4/5 1534 (ogsaa i Rigsarkivet) nævnes en „Gaard og
Grund, som ligger udi Korsør næst Vesten op til den Gaard, som Christen
Nielsen nu udi bor, og Østen næst op til Gyllingsgaarden, som Anders Han
sen nu udi bor“. Vs 1537 omtales, som ovenfor nævnt, „en Gaard .. paa
Strandgaden, Sønden næst op til Kongens Herrestræde“; 7s 1546 en
Gaard i Korsør, Per Hindzse iboer4) og 17/4 1561 udlægger Johan Friis
til Kongen (Fr. Il) for en Gaard i Boslunde Sogn og Espe By: „min
Gaard udi Korsør, som Sognepræsten nu af mig udi Leje har for 10 Daler
aarlig Afgift, og ligger samme Gaard Norden for Adelgade og rækker
til Stranden udi Længden og udi Bredden fra Torvegade og til den
Gaard, som Eskild Gøyes af Gunderslev Arvinger nu udi Værge har“.
!)
2)
3)
4)

Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde S. 31.
Opbevares i Rigsarkivet; gengives nedenfor.
Pergamentsbrev i Landsarkivet; gengives ogsaa nedenfor.
O. Nielsen: Kbhvns Diplomatarium I, 405.
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Af det ovenfor nævnte ses det altsaa, at der foruden Algaden
og Baggaden i det 16. Aarhundrede i hvert Fald har været to Gader,
Strandgaden og Torvegaden, men det er vist ikke muligt nu at angive
disses Beliggenhed. Paa det ældste Kort, der eksisterer af Korsør (i Resens Atlas 1677), findes hverken Strandgade eller Torvegade betegnet,
derimod Strandstræde, der imidlertid ikke kan være den samme, som
tidligere kaldtes Strandgade.
10/1 1534 nævntes (se ovenfor) „Byens Stræde“, men hvad der
menes dermed, er det heller ikke muligt nærmere at angive. Imidlertid
er der ingen Tvivl om, at der foruden de omtalte Gader har været en
Del Stræder, selv om deres Navne ikke er bevaret gennem de overleve
rede Dokumenter.
Kan man derfor ikke i Enkeltheder skildre Korsørs Gader og Gaarde
og deres Beliggenhed til hverandre indbyrdes, lader det sig dog gøre,
takket være de mange Oplysninger, der findes opbevaret fra andre Byer,
i Hovedtrækkene at tegne et Billede af en Købstads Udseende gennem
det 15. og 16. Aarhundrede, og derigennem ogsaa af Korsør, idet man
uden at være for dristig tør paastaa, at de forskellige Købstæder i Lan
det i alt væsentligt har lignet hverandre.
Om der har været en Tid, da Korsør By, ligesom adskillige andre
Købstæder, har været virkelig befæstet med Volde og Grave, kan utvivl
somt nu vanskelig afgøres; derimod er der vel stør Sandsynlighed for,
at Korsør foruden sin Byport, der dannede den snævre Adgang til Byen,
har været omgivet af, hvad Troels Lund kalder den sidste Rest af
„Bolværk“, et Stakit, der spærrede for al ulovlig Adgang. Saa sent
som i 1541 udsteder Kongen en Befaling, hvori han bl. a. lægger Bor
gerne i de forskellige Købstæder paa Sinde at holde deres Stakitter
i god Stand og vogte Portene vel, for at ikke udsendte Mordbrændere,
hvoraf der optraadte en Del, skulde overliste dem1). Vel kunde saadanne
Stakitter kun yde et tarveligt Værn, men som Toldgrænse havde de
deres Betydning, idet al Færdsel — og derigennem al Handel — blev
tvunget ind gennem Byporten.
Indenfor denne strakte altsaa Byen sig med dens Gader og Gyder,
Slipper og Smøger, dens Gaarde, Huse og øde Jordstykker. Gaderne
var som Regel smalle, saa at, hvis Husene byggedes i to Stokværk,
kunde Manglen paa Lys og Luft stundom blive følelig nede i Bunden2).
Men hvad der i hine Dage (og vi tænker nærmest paa det 15. og 16. Aar
hundrede), maa have bødet paa Gadernes Snæverhed og stundom endog
’) Da. Mag. 3. R. VI. Bd. S. 303.
2) Troels Lund: Dagligt Liv 4. Udg. Bd. Il S. 88.
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frembragt Indtrykket af noget frit og venligt, var Tidens Sans for Have
dyrkning i Forening med dens Ulyst til Regelmæssighed. Husrækken
laa sjældent i Linje, men snart traadte Bygningerne den i Forvejen
snævre Gade altfor nær, snart veg de uventet tilbage. Kom saa hertil
ikke faa ubebyggede Tomter fra sidste Ildebrand, hvor Ugræsset bredte
sig mellem smuldrede Rester af Lervægge, men hvor Udsigten samtidig
aabnedes over venlige Have- og Gaardpartier . . . , saa kunde det
trykkende og snævre et enkelt Øjeblik vige helt bort, ganske vist kun
for lidt efter at melde sig med forøget Styrke“1).
Medens Vejene udenfor Byerne jævnlig var saa at sige ufremkom
melige, hvad vi ogsaa tidligere har nævnt, blev det tidlig Skik, at „bro
lægge“ Gaderne med Træstammer, de saakaldte Brofjæle, men i det
16. Aarhundrede gik man over til at lægge Stenbro i Gaderne,
hvad der betød et meget stort Fremskridt. Ved Midten af det 16.
Aarhundrede udgik der Befaling til alle Købstæderne i Danmark, at
de skulde sørge for at have deres Brolægning i Orden2). Oprindelig
gik der to Rendestene, en langs hver Husrække i et Par Alens Afstand
fra Husene, medens Færdselen af Fodgængere foregik i Gadens Midte,
men efterhaanden ændredes det, saa der blev aaben Rendesten i Midten
af Gaden, medens Fodgængere og Vogne sammen færdedes lige op til
Husene. Denne Ordning holdt sig til den sidste Fjerdedel af det 18. Aar
hundrede, da man efterhaanden gennemførte den Adskillelse, som nu er
almindelig: To Gangstier (Fortove), alene for Fodgængere, langs Gadens
to Sider og Kørebane i Midten, saaledes at der paa Grænsen mellem
Fortovene og den øvrige Gade anbragtes dybe og brede Rendestene,
„som paa engang maatte tjene som Afløbsrende og Fæstningsgrav“3).
Men var Gaderne end brolagte med Sten allerede i det 16. Aar
hundrede, maa man dog fastholde, at det var et meget uheldigt Resultat,
der opnaaedes, hvad der hovedsagelig skyldtes den Omstændighed, at
man overlod det til hver enkelt Husejer at besørge sit Stykke Gade
brolagt. Derfor taltes der ogsaa i Regeringens Breve til Købstæderne
stadig om den slette Stenbro med „slemme, snavsede Putter og skidne
Huller“. Renlighed i Gaderne kunde der ikke være Tale om, naar man
betænker, at Byens Kvæg ofte gentagne Gange om Dagen blev drevet
gennem dem og, hvad der gjorde det endnu værre, at man betragtede
Gaden som „den Plads, hvor man med fuld Ret henkastede alt, hvad
')
2)
3)
4)

Troels Lund: Dagligt Liv 4. Udg. Bd. II S. 89.
Da. Mag. 4 R I. Bd. S. 345.
Troels Lund: Dagligt Liv 4. Udg 11. 60.
Anf. Sted S. 99.
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man ikke ønskede at beholde i Huset, Affald, Aske, gammelt Halm,
Aadsler og hvad værre var“1). Ganske vist forlangtes det 1443 af Kri
stoffer af Bayern, at Gadeskarnet i København skulde skaffes bort hver
tredje Dag, men ved Aarhundredets Slutning var det tilladt, at Gødning
og anden Urenlighed maatte blive liggende i Gaderne, til Vognmænd
borttog det hver Fredag, og senere overlodes det til hver enkelt Hus
ejer at besørge det bortkørt; uheldigvis var Borgerne meget ofte for
sømmelige dermed, og det 16. og 17. Aarhundrede igennem hører
man om Henvendelser og Trudsler fra Øvrighedspersonernes Side til
Borgerne om dog at gøre deres Pligt med at bringe Skarnet bort.
Inden vi forlader Gaderne, skal det kun nævnes, at Svinene havde
fri og uhindret Adgang til dem, og selvfølgelig bidrog de ikke til at
forbedre Situationen. Det var saaledes, at Borgerne ligefrem holdt Svin
i Gaderne. Vi hører derom baade fra København, fra Odense og Aal
borg og ikke mindst fra Helsingør, og det har derfor sikkert været
almindeligt i alle Købstæder. „Regeringen udstedte Brev paa Brev mod
denne Uskik, men ved det 16. Aarhundredes Slutning maatte Svinene
dog nærmest betegnes som den sejrende Part“-). Og dertil kom Hun
dene, de mange herreløse Hunde, der flokkedes i Gaderne og som maa
have været en af Datidens største Plager. „Opfødte i Skarn, levende
af Affald og Aadsler, strejfede de hjemløst om, tilstede overalt, hvor
der var noget paa Færde. Uden Venner, i Kamp mod alle, udlærte fra
Barnsben forenede de Rovdyrets Snildhed og Kraft med den tamme
Hunds Dristighed“3).
Fra Gaderne vender vi os til Gaardene eller Husene, der randede
disse. Fra gammel Tid af var det Skik at lægge Husene med Gavlen
mod Gaden og det hvad enten det var mindre Bindingsværks-Bygninger
eller store Stenhuse, der til Tider ejedes af Landets rigeste Adelsmænd.
Imidlertid indtraadte der ved Midten af det 16. Aarhundrede en ny
Bygningsskik i de danske Byer, idet man i Steden for at lægge Gavlen
mod Gaden lod Længdesiden vende ud dertil, og her var det Bindings
værksbygningerne, der førte an. Det var dog en dyr Ændring, idet der
enten krævedes en stor Grund eller det var nødvendigt at lægge to
sammen, og derfor er det rimeligvis kun gaaet gradvis og smaat fremad.
1 det enkelte at følge denne Bevægelse lader sig ikke gøre, men det
synes, som om den tog sin Begyndelse i Midten af det 16. Aarhundrede
og vistnok henimod Aar 1700 havde sejret saa grundigt, „at der da næppe
!) Anf. Sted S. 99.
’) Troels Lund anf. Skr. S. 102.
) Troels Lund anf. Skrift S. 105.
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var synderligt tilbage af de fordums Gavlhuse mod Gaden, naturligvis
paa Kærnetropperne, de fornemme Stenhuse, nær“1).
Oprindelig har Gaardene og Husene i Byerne ligesom paa Landet
været helt opført af Træ, men de hyppige Ildebrande gjorde ofte lyst
blandt dem, og i det 16. Aarhundrede var det vistnok kun den fattigste
Del af Befolkningen, der tog tiltakke med dem til Boliger. I den Tid,
som vi her omhandler, har utvivlsomt den langt overvejende Del af
Boligerne været opført af Bindingsværk, saaledes at Rummet mellem
Bjælkerne tidligst var udfyldt med Ler (lerklinede Vægge), medens man
ved Aar 1500 begyndte at lade Tavlene opføre af Mursten. Og denne
Byggemaade holdt sig saa langt ned i Tiden, at der endnu i det 18.
Aarhundrede kun var et eneste grundmuret Hus f. Eks. i Skelskør, ja
selv i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede var Apoteket den eneste
grundmurede Bygning i Maribo-).
Hvad Tagene angik, viste man der en udpræget Konservatisme,
idet man, trods alle de Ulykker, som Straatagene havde paa Samvittig
heden, haardnakket fastholdt dem, og selvom man maatte indrømme,
at det navnlig skyldtes disse, at lidebrandene rundt i de danske Køb
stæder hyppigt rasede med stor Voldsomhed, lagde man dog Straatag
paa de nye Huse. Ja, Sandheden er den, som Troels Lund3) udtrykker
saaledes: „Der har hørt halvfjærde Hundrede Aar og tretten Kongers
Vælde til for at fortrænge Straatagene fra de danske Købstæder“.

Byens Styrelse.
Af det foregaaende vil det fremgaa, at Korsør skriver sin Tilværelse
som Købstad i hvert Fald fra 1425, og der er vel Grund til at antage,
at Byen nogenlunde samtidig har faaet sin egen Styrelse. Imidlertid
lader det sig ikke gøre ved Hjælp af de faa Oplysninger, der fore
ligger om Borgmestre og Raadmænd i Korsør inden Aar 1600, at
fastslaa, hvormange Medlemmer Byens „velvise Øvrighed“ har bestaaet
af. Kong Hans’ Stadsret (
) fastsatte, at Købstæderne skulde
have 2 Borgmestre eller flere „efter Stadens Lejlighed og Formue“
og 10 Raadmænd, men denne Bestemmelse overholdtes ikke altid,
saa at der findes ikke faa Eksempler paa, at den ene Borgmesterplads
b Anf. Skr. S. 136.
Troels Lund anf. Skrift S. 152.
j Anf. Skr. 163.
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stod ubesat, endog i meget lang Tid; ja, af de 20 Byer, for hvilke man
af Hyldningsfuldmagterne fra 1584 kan slutte sig til Magistratens Antal,
har ikke færre end 9 kun en Borgmester. I Korsør synes der saaledes
i den Tid, vi her beskæftiger os med, kun at have været 1 Borgmester
og 4 Raadmænd; dette er formentlig Tilfældet 1490, 11>/1 1534 (medens
der 4/3 1535 nævnes 5 Raadmænd) og 1584.
Som bekendt var den regelmæssige Udvikling i Købstæderne den,
at Raadet var det ældste; det supplerede sig selv, og først senere hæ
vede Borgmestrene sig frem som Raadets Formænd, idet de dog som
Regel udpegedes af Raadet indenfor dets egen Midte. Oprindelig gjaldt
Udnævnelsen kun for 1 Aar ad Gangen, men de fratrædende kunde
genvælges. Det skete dog langtfra altid, og der er derfor slet intet til
Hinder for, at den samme Person det ene Aar er Borgmester, næste
Aar Borger uden Embede, det følgende Aar Raadmand og endelig det
fjærde Aar Borgmester paany o. s. v. Fra andre Byer, hvis ældste
Arkiver er bedre bevarede, kan der nævnes mange Eksempler derpaa,
og det vilde uden al Tvivl ogsaa have kunnet lade sig gøre for Korsørs
Vedkommende, hvis der var bevaret fyldigere Oplysninger fra den Tid.
Del er imidlertid ikke Tilfældet, og det er derfor heller ikke muligt at gøre
Rede for alle dem, der i de første Par Aarhundreder har siddet inde
med Borgmester- eller Raadmandshvervet. Vi skal ikke desto mindre
her indføje en saa fuldstændig Liste, som vi har kunnet udarbejde, over
Magistratspersonerne før Aar 1600, idet det dog maa bemærkes, at vi
for de flestes Vedkommende kun kender deres Navn.
Den ældste Borgmester, vi har set omtalt, er Peder Barn, der
nævnes 1490, men derefter har vi ikke fundet nogen nævnt før 1522,
da Borgmesteren hed Hans Skonning.
1534 træffer vi Jeppe Pe
dersen, men 4/5 s. Aa. Jens Laursen, 1543 Hans Thomesen (ell. Themesen), 1551 Hans Bagger, 1557, 1561, 1565, 1567 og 1574 Jens
Skriver (om hvem mere nedenfor), 1578 Adzer Sørensen, 1582 Jens An
dersen, 1582 og 1584 Hans Piil og 1586 (og 1593) Marchus Michelsen.
Af Raadmænd kendes endnu færre. 1452 og 1464 nævnes: Niels
Nacke, 1490 Troels Jensen, Morten Suder, Jeppe Smed og Henrik
Suder, 1"/1 1534 Hans Andersen, Oluf Nielsen, Jens Lauressen og
Hans Skoning, 4/. 1534 Hans Skoning, Peder Andersen, Hans Sko
mager, Peder Hansen, Oluf Themissen, 1557 Hans Thommesen (eller
Themesen) og 1584 Peder Mose, Marquor Michelsen, Hans Lauritzen
og Bertel Hansen.
Af Borgmestrene er det, som sagt, kun faa, vi kender mere til
end det blotte Navn:
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31/10 1551 udgik der Befaling til Hr. Niels Lauritsen, Sognepræst
i Maglebye, at han skulde give Borgmesteren i Korsør, Hans Bagger,
1 Pd. Rug og 1 Pd. Byg, som Kongen har skænket ham1).

Blandt de øvrige kendte turde Jens Skriver indtage en Særstilling,
da han, saa vidt man kan se, har siddet inde med Værdigheden i læn
gere Tid end nogen af de andre. Desværre er det umqligt for hans
Vedkommende, ligesom for de andres, at angive, hvorfra han stammer,
og skildre hans Liv og Levned; størst Sandsynlighed er der jo for, at
han har været en af de større Handelsmænd i Byen, da Borgmestre og
Raadmænd som Regel hentedes fra den Stand, og der er ogsaa adskil
ligt i det følgende, der tyder derpaa. Men vi kender ham fra forskel
lige Tvistigheder, han havde, og af disse skal vi først stanse ved det
Mellemværende, han havde med Jens Kældersvend, der 1557 indtog
Stillingen som Byfoged, og hvorom nedenstaaende vil give Besked:
21/2 1557 indstævnede Jens Kældersvend Borgmester Jens Skriver
og Raadmand Hans Thomessen i Korsør for at have stokket og blokket
ham, lovufordelt, og for de Græsøxne, de udførte med deres Skuder,
og „kom hannom til at tage Told af samme Øxne“, til at møde i Kø
benhavn Søndag invocavit [o: 7. Marts]2), og 5/4 1557 faldt Kongens
Rettertingsdom, afsagt af Kongen selv og 5 af hans Raader, med føl
gende Ordlyd3):

Vi Kristian den tredje med Guds Naade . . . gør alle vitterligt,
at Aar efter Guds Byrd mdlvij den 5. Dag Aprilis paa vort Slot Kø
benhavn, udi vor egen Nærværelse, nærværende os elski............... var
skikket for os udi Rette denne Brevviser Jens Kældersvend, Byfoged
udi vor Købstad Korsør, paa den ene og havde for os udi Rette stæv
net Jens Skriver Borgemester og Hans Themesen Raadmand der sam
mesteds paa den anden Side, for de havde stokket og blokket ham,
og berettede fornævnte Jens Kældersvend, at Borgerne udi Korsør havde
nogen Tid siden forleden sendt ham til Antvorskov at forfare om nogen
Lejlighed og tale med Prioren paa deres Vegne. Og der han er kom
men til Korsør tilbage, har de uden al Dom og Ret sat ham udi Stok
og Jærn, og [han] mener, at de der udinden har gjort ham Uret. Deri) Kane. Brevb.
1551. Udt. i T. 3. 442 ofr.
1551.
2) Kane Brevb. 21/2 1557.
:i) Top. Saml, paa Papir (Rigsarkivet), jvf. Kane. Brevb. 51657. T. 5. 177 b. Raaderne var: Peder Oxe, Christoffer Hnitfeld, Andreis Barby, Pouel Huitfeldt og Steen
Rosensparre.
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til svarede forne Jens Skriver og Hans Thetnesen og berettede, at de
var kommen udi Forfaring, hvorledes der skulde være noget Gods ind
ført udi Antvorskov Kloster, som skulde være købt til Forprang, og
der tilmed gjort Landkøb, og menige Korsør Borgere udskikkede forne
Jens Kældersvend til Prioren af Antvorskov at skulde tale med ham
om samme Gods. Der han er kommen til Antvorskov, har han der
skikket sig utilbørlig og vilde skudt en indgiven Mand udi Klosteret
ihjel, med megen anden Utilbørlighed, som han der bedrevet haver.
Og berettede forne Jens Skriver, at Korsør By var givet slig Privilegier,
at naar Borgmester, Byfoged eller andre Korsørs Indbyggere gjorde
noget utilbørligt, da maatte de dem selv straffe. Og i Rette lagde et
Brev, som Borgerne udi Korsør selv udgivet havde, lydende, at det
havde været altid Sædvane udi Korsør, at Borgerne der sammesteds
maatte selv straffe deres Borgmester og Borger, hvilken som skikkede
sig utilbørligen. Og mente Jens Skriver og Hans Themsen, at de der
for ingen Uret havde gjort Jens Kældersvend med flere Ord og Tale,
som dem derom imellem løb. Da efter Tiltale, Gensvar og Sagens Lej
lighed sagde vi der saa paa for Rette, at efterdi forne Jens Skriver og
Hans Themesen ikke havde nogen nøjagtig Bevisning, at Jens Kælder
svend havde saa utilbørligen skikket sig udi Antvorskov, og Korsør
Borgere har ladet forne Jens Kældersvend Lov uforvunden og uden al
Dom og Rettergang stokket og blokket ham, da har de der udinden
gjort Jens Kældersvend Uret og bør derfor at bøde efter Loven, medens
hvis det findes at Jens Skriver har forsømt vor og Korsør Borgeres
Rettighed, da gaa derom saa meget som Ret er, naar han lovligen derom
tiltales. Givet Aar, Dag og Sted som forskrevet staar under vort Signet.
Det fremgaar altsaa tydeligt, at Borgmester Jens Skriver og Raadmand Hans Themmesen ikke slap helt uskadt fra deres Mellemværende
med Byfogden.

Samme Dag (74 1557) blev der af de samme afsagt en anden
Rettertingsdom, i hvilken det bl. a. hedder:
... Og berettede forne Jens Kældersvend, at udi forgangen Aar
er en af vor Undersaatter udi vor Købstad Flensborg ved Navn Peter
Pomerening kommen til Korsør med nogle Græsøxne. Og forne Jens
Skriver og Hans Themsen med deres Skuder har dem udført af Riget.
Dertil svarede forne Jens Skriver og Hans Themsen, at samme Øxne
har Peter Pomerening fortoldet og udgivet den store Told som er XX
danske Skilling af hver Oxe, og desligeste Tolderen paa vort Slot Korsør
tog deres Told og tilstedte, at de maatte løbe af Havnen dermed. Og
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vidste ikke andet end, efterdi samme Øxne var fortoldet af Byfogden,
sammeledes af Tolderen paa Slottet, at de maatte ubehindret samme
Øxne udføre. Derimod berettede baade Byfogden og Tolderen, at de
vidste ikke andet, end de maatte tage Told for samme Øxne og ikke
dem var foresagt af Borgmester udi Korsør eller af andre, at Forbud
var gjort paa Græsøxne. Dersom de havde vidst af samme Forbud paa
Øxne, vilde de ikke tilstedet dem samme Øxen at udføre.

Rettertingsdommen kom da til at gaa ud paa, at Jens Skriver og
Hans Thembsen skulde skaffe de Øxne tilstede, som de har udført,
eller andre ligesaa gode i Stedet; de skulde have forbrudt Skuder og
Gods til Kronen og skulde straffes som ulydige mod Kongens Bud,
medens Jens Kældersvend og Tolderen paa Slottet skulde staa Kongen
til Rette, fordi de har fortoldet Græsøxnene1).

Faa Dage efter (12/4 1557) indstævnede Prioren i Antvorskov, Niels
Andersen Foss, Borgmester og Raadmænd i Korsør, fordi de med Vold
var draget ind i Antvorskov Klosters Gaarde og havde taget Korn,
Kvæg og andet fra Bønderne og deres Tjenestedrenge2).
Om det er dette Mellemværende eller et andet, der hentydes til,
ved vi ikke og faar vel aldrig at vide, men blandt Antvorskov Klosters
Breve fandtes der i sin Tid et Papirsbrev fra 1559, hvori gode Mænd
efter kongelig Majestæts Befaling har forligt Prioren i Antvorskov og
Borgerne i Korsør „for huisz [o: hvad] de havde Klosterets Tjenere
frataget“3).
Men det var ikke blot Byfogden i Korsør og Antvorskov Kloster,
som Borgmesteren laa i Strid med; vi hører ogsaa om et Mellemvæ
rende med den tidligere nævnte Borger i Flensborg Peter Pomerening’).
1557 tilskrev Kongen, Kr. III, Borgmestre og Raad i Flens
borg5) og befalede dem, at de skulde hjælpe Borgmesteren i Korsør,
Jens Skriver, og Raadmand Hans Themmesen sammesteds lil Ret overi) Kane. Brevb. 5/4 1557.
2) Kane. Brevb. 12/4 1557.
3) De ældste danske Archivregistraturer IV. 266. — Forøvrigt er det ikke første Gang, der
har været Mellemværende mellem Antvorskov Kloster og Korsør Borgere. 1540
tales der (De ældste da Archivregistraturer IV. 264) om Kong Kristians Dom paa
Korsør Borgere at skulle stande Prioren i Antvorskov til Rette for nogen Overlast
og Vold, de deres Tjenere havde tilføjet for noget Gods, som de formente dennem
til Forprang at have købt, hvorudover en Bondekvinde blev forskrækket og fik
et dødt Barn.
4) Nævnes som Raadmand (Kane. Brevb. G 9 1563; og som Borgmester (Kane. Brevb.
n/n 1568 og 12/5 1569).
5) Diplomatarium Flensborgense II S. 734—35.
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for Peter Pomerening. Han var nemlig kommen til Sjælland og havde
der købt nogle Græsøxne, som Borgmesteren og Raadmanden, mod
hans Løfte om at holde dem skadesløse, havde ladet ham udføre til
Trods for at der endnu bestod Forbud mod at udføre Græsøxne. De
var derfor bleven idømt en Bøde, der svarede til Oxernes Værdi, eller
355 Daler. Man maa da gaa ud fra, at Peter Pomerening har maattet
udrede den nævnte Sum, og sikkert har han ikke glemt det, for to Aar
efter rettede han Klage mod Jens Skriver og Hans Themmesen over,
at de ikke har holdt en Kontrakt, som de har indgaaet med ham, og
nu, da han vil lade dem tiltale, ikke vil holde Ting eller besøge Raadhuset, saa hans Fuldmægtig ikke kan komme til sin Ret. Kongen
tilskriver derfor 7/4 1559 Lensmanden Jacob Skeel, at han med det første
skal undersøge Sagen, befale at holde Kontrakten, tilsige Borgmester,
Raadmænd og Byfogden at holde Ting og søge Raadhuset som i andre
Byer og hjælpe Peder Pomerenings Fuldmægtig saa meget som Ret er1).
Imidlertid synes det, som om det nogle Aar efter blev Borgerne
i Korsør for hedt, saa de ikke har genvalgt Jens Skriver som Borg
mester, hvad der fremgaar af en Skrivelse af 15/4 1561 til Byens Borgere,
hvori Kongen meddeler, at da Borgerskabet uden i nogen Maade at
spørge Kongen eller Lensmanden har sat ny Borgmester og Byfoged
i Byen, har Kongen befalet Lensmanden Jakob Skeel at genindsætte
den tidligere Borgmester Jens Skriver, der altsaa havde været forkastet,
i Embedet og sætte en duelig Mand til Byfoged. Det synes altsaa som
om han ligefrem er bleven Borgerne paatvunget, saa at han uden Tvivl
har forstaaet at indynde sig paa rette Sted.
Jens Skriver sad nu igen inde med Magten2), og han maa aabenbart have været baade en formaaende og en formuende Mand, thi
°/7 1574 skrives der til Prioren for Antvorskov Kloster, Bertel Seuerensen, at da Jens Skriver efter Kongens Befaling paa egen Bekostning
har bygget et Hus, hvori Kongens Folk og fremmede Folk kan faa
Herberg, men mangler 4000 Tagsten og 4000 Mursten til Huset og ikke
kan faa dem til Købs, skal Hr. Bertel mod Betaling levere ham disse
4000 Tagsten og 4000 Mursten af de ved Klosteret brændte Sten, hvis
han da kan undvære dem3).
Skønt der foruden det af Jens Skriver opførte Herberg fandtes
andre i Korsør, var der dog Trang paa saadanne, hvad der tydeligt

*) Kane. Brevb. 7/< 1559.
2) 14/3 1567 ser vi ham omtalt som Borgmester og Sisemester (Kane. Brevb.)
■') Kane. Brevb. 9/; 1574.
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fremgaar af nedenstaaende Brev af 27L 1575 til Bos elskelige Borgmester
og Raadmænd udi vor Købstad Korsør“1).

Frederik den anden med Guds Naade Danmarks, Norges, Venders
og Goters Konge.
Vor Gunst tilforn. Vider eftersom vor Købstad Korsør ligger paa
et almindeligt Færgested, baade for vore egne Undersaatter og andre
Fremmede, som tit og ofte rejser her frem og tilbage her i Riget, og
de af Vinden undertiden bliver arresterede VIII eller fjorten Dage tillige
eller mere, da forfarer vi, at der udi Byen ikke skal holdes over III eller
IIII gode Herberger, saa at det hænder sig tit og ofte, synderligen naar
Vinden ikke er god og bliver saa staaende nogle Dage, at flere og flere
fremmede Folk ankommer, da kunde de ikke alle fange Plads og und
komme eller for deres Penninge blive underholden. Thi beder vi Eder
og vil, at I nu straks paa vore Vegne vil forordne X eller XII af de
fornemste og rigeste Mænd der i Byen, at de er fortænkte udi at holde
almindelige Herberge for hver Mand, som did hænder at komme, og
at samme Mænd, som i saa Maade bliver af os tilsagte at holde Her
berger, reder dem paa at bygge gode Skorstenskamre og Værelser
i deres Gaarde, at fremmed Folk vel kan herberges og blive kvarteret
for deres Penninge, saa ogsaa at I befaler dem at udhænge for deres
Døre Tegn, som udhænges for almindelige Herberger udi Købstæder,
at fremmed Folk kan vide, hvor de skal hensøge. Dermed sker vor
Vilje. Thi vider enhver herefter at rette. Skrevet paa vort Slot Skan
derborg den XXVIII Dag Januari Aar Mdlxxv under vort Signet.
At det har været til stor Ulempe for Borgerne paa den Maade at
skulle tage mod Fremmede og sørge for deres Natteleje og Kost maaske gennem flere Dage er jo sikkert.
G. L. Baden skriver derom2): Byernes Indvaanere og Embedsmænd
følte ... det Trykkende, som fulgte for dem heraf [nml af at skulle
yde Herberg til Rejsende]. Naar de kongelige Personer rejste igennem
Købstæderne og der overnattede, maatte Borgerskabet udlevere til Laan
og Brug for Herskabet og sammes Følge Sengesteder med Sengeklæ
der, alt Slags Køkkentøj af Tin, Kobber o. s. v. ligesom og Boskab af
Borde og alt mere sligt. Ogsaa Købstædernes Embedsmænd led ved
slig Lejlighed, da de maatte beværte og huse ej alene kongelige Per
soner, men og alle andre Rejsende . . . Selv i Stæder som i Nyborg
i) Korsør Bys Papirbreve (Landsarkivet). Afskrift i Kalierske Saml. Nr. 52 Fol. (kgl.
Bibi.)
2) Afhandlinger i Fædrelandets Kultur-, Stats-, Kirke-og Litterær-Historie I. 216 o. flg.
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og Korsør, hvor Gennemfarten af Rejsende dog var saa stor, var allige
vel ikke sørget bedre for deres Bekvemmelighed, saa disse Byers Embedsmænd var meget forulejligede af de Rejsende. Derfor klager Lens
manden paa Korsør Slot, Mogens Giøe'), over, at han ikke kan taale at
svare den til Kongen af Lenet fastsatte Afgift.
Og man kan ikke andet end give Troels Lund Ret, naar han
skriver2):...........i høj Grad ubehageligt var Frederik den andens Paa
læg til de fornemste og rigeste Borgere i Købstæderne om, at de skulde
mod Betaling huse og bespise enhver Rejsende og udhænge Skilt over
Døren som Tegn. Fordi en Oluf Bager var stolt af at have Kongen
eller Niels Kaas eller en Rigsraad til Gæst, og ved slig Lejlighed gerne
havde sat Huset paa den anden Ende, fulgte ikke deraf, at han kunde
ønske at se sit Hjem forvandlet til en Kro og straks være rede, saasnart en forløben Landsknægt ved Nattetid fandt paa at dundre paa
hans Skodder. Det var en Art af Formueskat, et Indgreb i Hjemmets
Fred, som det undrer at kunne træffe endnu i det 16. Aarhundrede, og
vi forbavses ingenlunde over Borgernes Ulyst og stiltiende Modstand“.

Nogle Aar efter var Jens Andersen Borgmester, men % 1582 skri
ver Kongen til Mogens Giøe (til Bremersvold), Lensmand paa Korsør,
at da Jens Andersen har vist sig forsømmelig og ulydig baade i Kon
gens og Borgernes Sager, idet han ikke har befordret Kongens Folk
og Tjenere, der er kommen gennem Byen med kgl. Pasbord, ikke har
holdt Tingdag eller fremmet Retten, men snarere bevæget Borgerne til
Uenighed og Ulydighed, skal Mogens Giøe straks afsætte ham, sende
ham til Lensmanden paa Københavns Slot og i Stedet sætte Hans Piil
til Borgmester og tage ham i Ed3). Samme Dag udgaar der Brev til
Christoffer Valckendorff, at han skal sætte Jens Andersen i det blaa
Taarn indtil videre eller „paa videre Besked“, som der staar4).
Den Ret, som Borgerne havde gennem Privilegierne 1425 til selv
at vælge Borgmester, synes nu altsaa at være tabt, idet Kongen lige
frem giver Ordre til, hvem der skal være det. Imidlertid var Valget
af Hans Piil tilsyneladende ikke heldigt, thi 3 Aar senere, 17/n 1585,
tilskriver Kongen Frantz Rantzov, at da han har erfaret, at Hans Piil,
som en Tid lang har været Borgmester i Korsør, skal være uduelig til
denne Bestilling, skal han straks afsætte ham, indsætte en duelig Mand
')
2)
n)
4)

Lensmand 1581—84.
Troels Lund: Danm. og Norges Historie S. 192.
Kane. Brev. (Sj. T. 15. 26 b).
Smst. (Sj. T. 15. 27.)
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af Borgerne til Borgmester i hans Sted og tage ham i Ed1) Det blev
da Markus Michelsen, der 1593 nævnes som Tolder i Korsør, idet Lens
manden det Aar fik Ordre til at give bl. a. ham et alvorligt Tilhold om
med det allerførste at forklare sit Regnskab og betale sine Restancer.
For den Korsør Tolders Vedkommende drejede det sig om 114 Dir.
1 Sk. 5 Pend. paa Regnskabet til Bartholomæi 1592, da han sidst gjorde
Regnskab. Forøvrigt var det jo ikke noget usædvanligt, at Købstædernes Embedsmænd fik Befaling til at give ordentlig Besked om deres
Regnskaber, og samme Dag fik ogsaa Byfogden i Korsør (Bertil Han
sen) en lignende Ordre2).
Borgmester og Raadmænd fik almindeligvis ikke nogen Lønning,
hverken af Staden eller Kongen. Embederne betragtedes som Hæders
hverv. Alligevel var der som Regel knyttet en Del Indtægter til de
paagældende Bestillinger, og blandt disse kunde der være Grund til at
nævne Embedsjord, Eneret til at holde en Vinkælder med Detailhandel
og Udskænkning, Afgifter af 01 og Vin, som indførtes i Byen, samt
Del i Borgerskabspenge og lignende Sportler.
Embedsjord for Borgmestre og Raadmænd findes omtalt saa ofte
og i saa langt fra hinanden liggende Byer, at man trygt kan forudsætte
dens Existens i alle, selvom der tilfældigvis ikke haves nogen Efterret
ning om den3); men dette er dog ikke Tilfældet med Korsør, hvorfra
vi hører, at Kongen 22/3 1 576 tillod, at Borgmester og Raad, da de intet
havde for deres Umage, maatte indtage et Stykke af Byens Overdrev
og indtil videre gøre sig det saa nyttigt som muligt, dog maa de ikke
indtage mere, end Lensmanden anviser dem, eller saa meget, at det
kan skade Menigmands Græsgang eller hindre Adelvejen4).

Medens Borgmester og Raad stod som dem, der i særlig Grad
skulde lede og styre Borgerne, var Byfogden at betragte som Kongens
Repræsentant, hvis Hverv det bl. a. va? at varetage Kronens Interesser
med Hensyn til Skatter og Oppebørsler. Efter vor ældste Stadsret, den
slesvigske, skulde Kongens Interesser i Købstæderne skøttes af en saakaldt exactor, der under Navn af Foged eller Kongens Foged fortsætter
sin Tilværelse gennem det 15. Aarhundrede. Men omkring 1400 dukker
en ny Mand, Byfogden, op, der arver de allerfleste af Kongens Fogeds
Hverv og mere og mere bliver Kronens faste Repræsentant5). Oprindei) Kane. Brev. 7n 1585 (Sj. T. 15, 584 b).
Smst.
1593.
3) Mackeprang: Dansk Købstadsstyrelse S. 89—90.
Kane. Brevb. 22/;? 1576. Sj. R. 11 210.
5) Mackeprang: Dansk Købstadsstyrelse 204- 08.
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lig udnævntes han af Kongen1) eller — i de Stæder, hvor Byens Ind
tægter var bortforlenede eller pantsatte — af Lensmanden, jævnlig fik dog
Magistraten Ret til at indsætte en af Medborgerne til Byfoged, men det
var dog Meningen, at Kongen skulde stadfæste Valget og senere synes
denne Ret altsaa at være gaaet tabt. Dette var saaledes Tilfældet med
Korsør gennem Byprivilegierne af 1425. Nogen større boglig Lærdom
fordredes ikke for at kunne være Byfoged, og som Regel stod han
i social Rang under baade Borgmester og Raadmænd, ligesom han ogsaa ofte udgik fra et socialt ladere Lag. Af Byfogder i det 15. og 16.
Aarhundrede i Korsør kender vi kun Navnet paa ganske faa. 1460 næv
nes Henrik Beræ, 1490 Oluf Hansén, 1534 Jens Olsen, 1543 Esbern,
1557 Jens Kældersvend, der er omtalt ovenfor, 1571 Hans Pedersen og
1586 (og 1593) Bertel Hansen.

Byens Borgere.
Naar det i de bevarede Dokumenter fra det 15. og 16. Aarhund
rede kun er et Faatal af Byens Embedsmænd, som vi ser nævnt, er
det naturligvis i endnu højere Grad Tilfældet med den jævne Borger
stand. Og som Regel er det ogsaa her kun Navnet, man kender, medens
man intet eller saa godt som intet kan sige om den paagældende. Imid
lertid skal vi her nævne, hvad vi ved de af os foretagne Undersøgelser
er bleven opmærksom paa, idet vi dog maa indrømme, at det mulig
kunde øges ved fortsatte Undersøgelser.
1438 levede der i Korsør en Borger, Peder Henningszøn, der det
Aar laante af Hr. Oluf Erichszøn, Sognepræst sammesteds 6 Lødemark og
1 Skilling Grott, hvorfor han pantsatte ham sin Gaard ibidem, liggende
Østen næst Anders Prynes Gaard2).
1452 gav Raadmand i Korsør Niels Nacke for sin og sin Hustrus
Saligheds Skyld, saa og for bægge deres Lejested i Klosteret til dette
en Gaard, de ejede, liggende Vesten ved Mikkel Nielsens Gaard, og
hvori de nu selv boede, og dertil gav de den Ager og Eng, som ligger
til fornævnte Gaard, og samme Aar gav Klosteret fornævnte Niels Nacke
og hans Hustru Livbrev paa fornævnte Gaard, hvorved der formentlig
maa forstaas, at Antvorskov Kloster tilstod dem Ret til at bo i Gaarden
i deres Livstid.
i) Se saaledes Korsør Bys Privilegum otn Sagefald og Brøde af 'V« 1460, hvor der
siges, at Henrik Beræ skal være Byfoged eller „hvem vi dertil skikkende vorde“.
2) De ældste danske Archivregistraturer IV, 126 (Antvorskov Klosters Breve).
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1464 nævnes et Tingsvidne, at fornævnte Niels Nacke skødede og
afhændte sin Gaard med Ager og Eng til Klosteret, item at hans eller
hans Hustrus Arvinger aldrig maatte ilede eller klage paa eller over det
Skøde, som de havde udstedt paa fornævnte Gaard; item at Claus Skiøtte
lejede samme Gaard og Jord af Klosteret.
Samme Aar hører vi, at Torben Bille gav Klosteret i sit Testa
mente en Gaard, liggende næst op til Kirken i Korsør.
Fra 1490 stammer to Skøder, som vi finder det passende at ind
føje her paa Grund af deres Indhold, der paa forskellig Maade synes
os interessant.
Det første findes blandt Pergamentsbreve i Rigsarkivet og lyder
saaledes:
Alle Mænd, der ser dette Brev eller hører det læses, hilser vi Oluf
Hansen, Byfoged udi Korsør, Peter Barn, Borgemester, Troels Jensen,
Morten Suder, Jeppe Smed, Henrik Suder og Is Ipsen, Raadmænd udi
sammesteds evindelig med Gud og gøre vitterligt med dette vort aabne
Brev, at Aar efter Guds Byrd 1490 den Mandag næst efter St. Jacobi
Apostoli Dag paa Korsør Byting for os og menig Almue, som den Dag
havde søgt Ting, var skikket hæderlig og velbyrdig Mand Hr. Henrik
Meinstrup, Ridder, Høvedsmand paa Korsør og Landsdommer udi Sæl
land, og til evindelig Eje, Ejeskullende skødede og afhændte fra sig og
alle sine Arvinger og til hæderlig Mand Hr. Peder Toodh og hans Efter
kommere, Sognepræster udi forskrevne Korsør en Gaard liggende paa
Strandgaden norden næst den Gaard, som Hans Ostritssen nu udi bor
med alle sine rette Tilliggender i Bredde og Længde, oppe og nede,
Haverum med Skov, Mark, intet undtaget med hvad helst Navn det
enten være, rente eller nævnes kan til rette Sognepræste Bolig udi for
nævnte Korsør at være til evig Tid. Og forskrevne Gaard med alle
dens rette Tilliggender, Rente og Rettighed med Ager og Eng intet
undtaget forskrevne Hr. Peder og hans Efterkommere Sognepræster udi
Korsør at have, nyde, bruge og beholde til evindelig Eje, som forskrevet
staar, med saadant Vilkaar og Forord, at forskrevne Hr. Peder og hans
Efterkommere i sammesteds skal aarlig holde tvende Begængelser for
forskrevne Hr. Henrik og hans kære Hustru Fru Margrethe og begge
deres Forældres og Børns Sjæle, og denne Begængelse skal være med
to Præster, den første anden Dag St. Gertruds Dag og den anden an
den Dag St. Jacobi Apostoli Dag, og til den Begængelse Vigilie De
functorum om Aftenen tilforn med Lys, som dertil hører, uden saaledes
sker, at noget besynderligt skelligt Forfald kommer paa den Dag, da
den Dag der næst efter skal forskrevne Tjeneste holdes. Og sker det
saaledes, at forskrevne Tjeneste ikke holdes, da har fornævnte Hr. Hen-
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rik og hans Arvinger Fuldmagt igen at kalde [o: kræve] forskrevne
Gaard med dens Tilliggende, som forskrevet staar. Og forpligtede for
nævnte Hr. Henrik sig og sine Arvinger der da paa forskrevne Ting
at fri og hjemle fornævnte Hr. Peder og hans Efterkommere Sogne
præster udi Korsør forskrevne Gaard med alle dens rette Tilliggender,
som forskrevet staar, for hver Mands Tiltale og Modsigelse, som der
med nogen Ret paatale kan i nogen Maade. Og kender der da for
skrevne Hr. Henrik og hans Arvinger ingen ydermere Lod, Andel eller
Rettighed i forskrevne Gaard og i noget dens rette Tilliggende efter den
Dag at have i nogen Maade. Da var forskrevne Skøde mælet stadigt
og fast at blive over alle fire Tingbænke, thi der var da ingen Mod
sigelse imod i nogen Maade. Til Vidnesbyrd om dette Skøde er vort
Segl vedhængt i Folks Nærværelse. Givet Herrens Aar og Sted som
ovenfor.

Det andet Skøde, der gemmes blandt Korsør Bys Pergamentsbreve
i Landsarkivet, har følgende Ordlyd:

Alle Mænd, som dette Brev ser eller hører læses, hilser vi Oluf
Hansen, Byfoged udi Korsør, Hr. Henrik Meinstrup, Ridder, Høveds
mand paa Korsør og Landsdommer udi Sælland, Peder Barn, Borgme
ster, Troels Jensen, Morten Suder, Jeppe Smed og Henrik Suder, Raadmænd i samme Stad evindelig med Gud og gøre vitterligt med dette
vort aabne Brev, at Aar efter Guds Byrd 1490 den Mandag næst efter
St. Jacobi Apostoli Dag paa Korsør Byting for os og menig Almue,
som den Dag fornævnte Ting søgt havde, var skikket beskeden Mand
og hæderlig Herre Hr. Peder Laurensen, som kaldes Toodh, Sognepræst
udi forskrevne Korsør og der til evindelig Eje, Ejeskullende gav, skødede
og afhændte fra sig og alle sine Arvinger og til hæderlig Mand Hr. An
ders Ipsen og alle hans Efterkommere Sognepræster til St. Gertrud
Kirke udi forskrevne Korsør en sin Gaard liggende i fornævnte Korsør,
som nu forskrevne Hr. Peder udi bor, med alle sine rette Tilliggender
i Bredde og Længde, oppe og nede med Haverum, Skov og Mark in
tet undtaget ved hvad helst Navn det enten være, rente eller og nævnes
kan til rette Sognepræsts Sæde og Bolig at være udi forskrevne Korsør
til evig Tid og fornævnte Gaard med alle dens rette Tilliggende, Rente
og Rettighed med Ager og Eng intet undtaget forskrevne Hr. Anders
Ipsen og hans Efterkommere Sognepræster i sammesteds at have, nyde,
bruge og beholde til evindelig Eje, som forskrevet staar. Og forplig
tede forskrevne Hr. Peder sig der da paa fornævnte Ting at fri og
hjemle forskrevne Hr. Anders og hans Efterkommere Sognepræster i Korsør
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fornævnte Gaard med alle dens rette Tilliggender, som forskrevet staar,
for hver Mands Tiltale og Modsigelse, som der kan med nogen Ret
paatale i nogen Maade. Da var det mælt stadigt og fast at blive over
alle fire Tingbænke, thi der var da ingen Modsigelse imod forskrevne
Skøde i nogen Maade.
Hvorledes disse to Skøder er at forstaa, forekommer os ikke gan
ske klart, om det er to forskellige Gaarde eller den samme, der er Tale
om. Muligvis kan det forklares paa den Maade, at Sognepræsten, Hr.
Peder Laurensen Toodh, har boet til Leje i den af Hr. Henrik Meinstrup ejede Gaard, som han — tilsyneladende samtidig med at han
slutter sin Virksomhed som Præst — tilkøber sig for straks at lade den
gaa videre til Anders Ipsen, der ogsaa nævnes som Sognepræst og
derfor antagelig maa have været Peder Toodhs Eftermand.

1487 og 1503 nævnes der i Antvorskov Klosters Breve en Peder
Jensen, der det første Aar gav 3 Gaarde, en i Slagelse, en i Korsør
og en i Kallundborg til Klosteret, medens han 1503 gav en Gaard
i Korsør, men hvorvidt denne Peder Jensen har været bosat i Korsør
eller andetsteds, fremgaar ikke af de bevarede Optegnelser1).
1503 solgte og skødede Kong Hans til Torben Bille en Gaard
i Korsør, liggende Sønden op til Kirken, som Hr. Poul Laxmand, Rid
der, tilforn havde i Værge og kendte sig for samme Gaard fuld Værdi
at have faaet2), men nogle Aar efter overgik ogsaa denne Gaard til
Antvorskov Kloster, da Hans Bille, Ridder, 1514 udlagde og antvordede
paa sin Broder Torben Billes Børns Vegne til Klosteret efter sin Bro
ders Testaments Lydelse bl. a. en Gaard i Korsør, liggende Sønden
næst op til Kirken, for Messer at holde.
5/7 1558 udgaar der Brev til Borgmester og Raad i Korsør, hvori
meldes, at denne Brevviser, Hans Guldsmed, har berettet, at han en
Tid lang har boet i Flensborg, men nu vil flytte til Korsør.
Brevets Ordlyd er følgende1):
Kristian etc. Vor Gunst tilforn. Vider, at denne Brevviser Hans
Guldsmedt har berettet for os, hvorledes at han en Tid lang har boet
i vor Købstad Flensborg og nu er tilsinds at drage derfra og vil sig
bosætte udi vor Købstad Korsør; thi bede [vi] eder, at naar han kom’) De ældste Arkivregistraturer IV. 227. 249.
2) Samme Sted S. 227. Ved Rigsretsdom af 7u 1502 tildømtes alt Poul Laxmands
store Gods Kongen som en Erstatning for den Skade, han havde gjort denne og
Riget.
3) Diplomatarium Flensborgense II, 828.
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mer did til Byen og beviser, at han har skikket sig ærligen og vel og
er vel afskilt med sine Medborgere udi forne Flensborg, at I da annatnmer ham der ind udi Byen og tilsteder ham der at bygge og bo; dog
at han tilforn gør sin Borgered, at han vil være os og højbaarne Fyrste
Hertug Frederik, vor kære Søn, og Efterkommere, Konger udi Dan
mark, og Riget hul og tro, og Borgmester der sammesteds hørig og
lydig, og skikker sig imod Byen i alle Maader, som tilbørligt er etc.
Datum Othoniæ [o: Odense] 5. Juli Aar etc. mdlviij.

Hjemmehørende i Korsør er antagelig ogsaa den Anne Pleckoms,
om hvem der
1559 udgaar Brev til Borgmester, Raadmand og By
foged i Korsør, at Kongen har eftergivet hende det, som kunde tilfalde
ham af hendes ved Odense druknede Husbond Pleckoms Gods, da hun
har berettet, at han har efterladt sig en stor Gæld1). .
30/5 1578 faar Herman Kock Tilladelse til at indtage en Jord SO1/,
Alen lang og 23 Al. 3 Kv. bred, bag Smedjen paa Sandet ved Korsør
og beholde det indtil videre.
Fra et lidt senere Tidspunkt, men dog fra det 16. Aarhundrede,
stammer et (tidligere nævnt) Skøde, hvorved Christoffer Johansen Lindenov til Valbygaard, Hellested Sogn (nu Juellinge) i Sælland, f 1585, til
skøder Borgmester, Raad og menige Borgere i Korsør en Ejendom.
Dets Indhold er følgende-’):
Jeg Christoffer Lindenov til Valdbygaard gør vitterligt for alle med
dette mit aabne Brev, at jeg har med min fri Vilje, Ja og Samtykke
aldeles afhændt fra mig og mine sande Arvinger og Efterkommere og
til Vederlag skødet og tilmageskiftet mine Gaarde og Grunde, som lig
ger udi Korsør By, næst Østen op til Hans Themsszis Gaard, som han
nu selv udi bor, med sin Længde og Bredde, som dette nu forefunden
er imellem begge Gader saa vidt og bredt, som gamle Laurits Persen
dette i Haand og i Værge havde og til ærlig og vel fornumstig Mand
Hans Andersen, som kaldes Piil, Borgmester udi Korsør og til Raad og
menige Borgere udi Korsør til evindelig Ejendom saa vidt og bredt,
som dette kan findes inde i Korsør By, men dog skal jeg selv beholde
min Ejendom udenbys, som findes kan til samme Gaard, som er Skov
og Markjord, Ager og Eng, Fiskevand og Fægang, vaadt og tørt, ihvor
dette findes eller nævnes kan paa forne Korsør Bymark. Og har forne
Hans Andersen Piil Borgmester og Raad og menige Borgere haver’)
2) Kane. Brev. 10/H 1559.
2) Findes blandt Korsør Bys Pergamentsbreve (Landsarkivet).
3) Dette Ord er overflødigt.
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antvortet mig en af deres Qaarde og „biigstedt“1) igen, som ligger næst
Østen op til Jens Baadsmands Gaarde, som ærlig og velbyrdig Mand
Eggert Ulfeldt til Kragerup nu har i havendes Værge, og er samme
Jordsmon firsindstyve og fire Alen lang og tyve Alen bred, og Vesten
op til Herrestrædegade vedtager og siden saa vidt og bredt, som dette
nu forefunden er mellem begge Gader i Syd og i Nord, som jeg annam
met har af forne Borgmester og Raad og menige Borgere til Mageskifte
og til evindelig Ejendom igen for mit biigstedt. Derfor tilbinder jeg
mig og mine sande Arvinger og Efterkommere at fri og frels og fuld
kommelig tilstaa forne Hans Andersen Piil, Borgmester og Raad og
menige Borgere i forne Korsør By, som nu er eller herefter kommende
vorde skal, forne „biigsted“ og Gaardrum beholde for hver Mands Tale,
som derpaa kan tale med Rette, og kendes jeg mig eller mine Arvinger
ingen Lod eller Del at have i forne Ejendom efter denne Dag; og der
som det saa skete, det Gud forbyde, at samme forne Ejendom og biig
sted og Gaardrum blev forne Borgmester eller Raad og menige Borgere
afvunden i nogen Rettergang enten med Landslov eller med Kirkelov
eller med nogen anden Rettergang, da tilbyder jeg mig og mine sande
Arvinger og Efterkommere at vederlægge forne Borgmester og Raad og
menige Borgere eller deres Arvinger et saa godt Gaardrum og biigstedt
igen og saa vel beliggende kan være inden seks Ugers Dag, der næst
efter kommende vorder og holde dem dette uden al Skade, Kost [o: Be
kostning] og Udgift, Hinder eller Modsigelse udi alle Maader. Til hvis
ydermere Vidnesbyrd og bedre Forvaring da trykker jeg mit Indsegl
hendis [o: hængendes] neden for dette mit aabne Brev og underskre
vet med min egen Haand. Skrevet i Korsør den 7. Dag Martii Aar 1582.
Christoffer Lindenou.
Egen Haand.

Endelig hører vi, at der u/2 1593 udgaar Missive til Enevold
Kruse om at betale Bartholomens von Wilp i Korsør den Vin og de
Urter og andre Varer, som Knud Rud, Lensmand paa Korsør Slot, har
ladet udtage hos ham til Hertuginden af Holstens Behov, medens hun
laa der paa Slottet arresteret af Vinden2). Efter ovenstaaende synes
han allerede 1593 at have været bosiddende i Korsør, men
1605
udgaar der aabent Brev om, at Bartholomens Wilp maa bosætte sig og
’) Biigstedt
Byggested (Kalkar: 1 Orund, 2 mindre Gaard, Afbyggersted, 3 Byg
ning; her antagelig i første Betydning).
2) Kane. Brevb. u;2 1593.
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tage Borgerskab i Korsør og holde fri og aaben Vinkælder der. Han
skal være forpligtet til altid at holde Vin, saa at Kongens Folk og Tje
nere, saa ofte Kongen kommer did, og fremmede og andre, der gæster
Byen, kan faa Vin til Købs i Kælderen til rimelig Pris. For at han
bedre kan holde Vinkælderen ved Magt, forbydes det Indbyggerne i
Byen og andre at udtappe Vin i Kande-, Stobe- og Pottetal udenfor
deres Huse, medmindre de kan bevise at have særlig Benaadning derpaa enten af Kongens Fader eller Kongen selv. Gør nogen det, skal
han have forbrudt det Fad eller den Arne Vin, hvoraf han udtapper.
Dog skal det hermed ikke være forment nogen Borger at sælge Vin
i hele eller halve Amer eller at udtappe Vin i deres eget Hus til deres
eget og deres Gæsters Behov. Bartholomeus Wilp skal paase, at der
ikke nogensinde er Mangel paa Vin i Byen, saafremt han ikke vil have dette
Brev forbrudt1).
Blandt de Kokke, som ’'Vu 1597 blev forskrevne at gøre Tjeneste
ved Kongens Bilager, nævnes Mogens Kok i Korsør; der blev ialt ind
kaldt 20 Kokke og 4 Svende2).

Skønt det egentlig var Borgmesterens og Raadets Pligt at lede
Borgerskabet, hører man tit om Tvistigheder dem imellem, baade i den
ene og den anden Købstad, og da Kronen efterhaanden blev ked af
alle de Klager, som disse Stridigheder og Uenigheder gav Anledning
til, udgik der 1547 et kongeligt Brev, der udvidedes ved et nyt Brev af
77 1561, hvori der bestemtes, at Lensmændene skulde have Købstæ
derne i Forsvar, det vil sige de skulde paase, at Borgmestre, Raadmænd
og Byfogder varetog deres Embeder paa rette Maade og at Borgerne
skikkede sig tilbørligt mod Borgmestre og Raad; endvidere skulde de
sørge for, at der indsattes dygtige Folk til Borgmestre, Raadmænd og
Byfogder. Det befaledes derfor alle at være Lensmændene lydige og at
henvende sig med mulige Klager til disse, der saa skulde sørge for, at
enhver fik sin Ret1). I de følgende Aar støder man da stadig paa Breve,
hvorved Kongens Vilje med Hensyn til denne Sag gives Borgerne til
Kende; saaledes blev der 20/i 1572 udstedt et kongeligt aabent Brev,
hvorved Borgmestre, Raadmænd, Byfoged og menige Borgere i Køb
stæderne Skelskør og Korsør tilkendegaves, at Kongen har befalet Fru
9 Kane. Brcvb. 7 3 1605.
2) Sinstd.
1597.
3) Kane. Brcvb. s7 1561; Brevet er trykt i Hist. Tidss. I. V. 39 f og i Secher: For
ordninger I. 169.
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Pernille Oxe, Knud Ruds Efterleverske at have bemeldte Købstæder i
Befaling og at have Tilsyn med, at der sammesteds holdes god Skik og
Politi, at hver Mand vederfares hvad Lov og Ret er, saa og at Kon
gens og Kronens Ret ikke forsømmes eller formindskes; og det paa
lægges Borgmestre og Raadmænd at yde Byfogden deres Bistand ved
Indkrævningen af hvad Rente, Rettighed, Sagefald eller andet, der til
kommer Kongen1). Og 13/n 1575 udsteder Kongen paa Antvorskov et
aabent Brev til Borgerskabet i Korsør, hvori det blandt andet hedder,
„at efterdi vi forfare, at megen Uskikkelighed bruges der i Byen med
Slagsmaal, Vold, Overfald og i andre Maader og ingen Straf derefter
sker, og paa det at saadanne Uskikkeligheder maa afskaffes, og alting
maa gange skikkeligen og ret til, saa at de uskyldige maa forsvares og
haandhæves og de skyldige straffes for deres Ulydighed og Misgærning,
da har vi befalet os elskelige Eiler Krafse . . . vor Købstad der sam
mesteds ... i Forsvar at have . . . Dersom og nogen med Vold og
Uret overfaldes i sit Hus, som hidtil sket er, og det skelligen bevises,
at da den, der skyldig findes, straffes derfor paa Halsen, eftersom udi
andre Købstæder her udi Riget brugeligt er. Thi bede vi o. s. v.2).

I Tilknytning til, hvad der i det foregaaende er meddelt om Byens
Styrelse og Borgere, skal der her hidsættes et Par Ord om Byens ældste
Raadhus.
Om dette vides der ikke meget. Dog er der blandt Byens Perga
mentsbreve i Landsarkivet opbevaret et Skøde, Fr. II har udstedt 1575
paa en øde Plads til Raadhus. Dets Ordlyd er følgende:

Vi Frederik den anden, med Guds Naade Danmarks, Norges, Ven
ders og Goters Konge, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stonnarn og Dit
marsken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst gør alle vitterligt, at vi
af vor synderlige Gunst og Naade har undt, skødet og givet og nu med
dette vort aabne Brev under, skøder og giver vore Undersaatter, menige
Borgere i vor Købstad Korsør og Korsørs By, en vor og Kronens øde
Jord der sammesteds liggende, som Johan Friis tilforn i Værge havde,
saa de derpaa maa lade sætte og bygge dem et Raadhus, hvilken for
skrevne Jord og Ejendom forskrevne Korsør By og Borgere maa og

!) Hist. Tidss. I. V. 42. Brevet findes Sæll. Tegn. 12, 3.
-) Kane. Brevb. ^/u 1575; Sæll. Reg. 11. 180.
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skal have, nyde, bruge og beholde for evig Ejendom. Thi bepligte vi
os og vore Efterkommere Konger udi Danmark og Kronen at fri hjemle
og fuldkommelig tilstaa forskrevne vore Undersaatter udi Korsør og
Korsørs By forskrevne Jord og Ejendom for hver Mands Tiltale, som
derpaa kan tale med Urette. Thi forbyder vi alle, ihvo de helst er eller
være kunde, særdeles vore Fogder, Embedsmænd og alle andre forne
vore Undersaatter, menige Indbyggere udi forne Korsør, paa forne Jord
eller Ejendom eftersom forskrevet staar at hindre eller udi nogen Maade
Forfang at gøre under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort Slot
Skanderborg den 28de Dag Januari Aar Mdlxxv under vort Signet
Friderich.
Selvfølgelig var det en betydningsfuld Gave, og Borgerne har da
ogsaa sikkert straks taget fat paa at opføre det, men Arbejdet er til
syneladende gaaet noget langsomt for sig. 22/u 1581 blev der nemlig
— rimeligvis som Svar paa en Skrivelse fra Korsør — skrevet til By
fogden, at da Raadhuset var kommet under Tag, men ikke kunde gøres
færdigt, da man manglede Penge dertil, maatte han hertil give 200 Daler
af Tolden. Vel var det kun at betragte som et Laan, som Borgerne
skulde tilbagebetale, men det viste sig snart, at de ikke saa sig i Stand
dertil, thi --h 1586 udgaar der Brev til Tolderen, at da Kongen nu har
eftergivet Borgerne de 200 Dir., som han for nogle Aar siden laante
dem til deres Raadhuses Bygning, skal Tolderen lade dem være utiltalte derfor og indskrive Udgiften i sit Regnskab.
Dette Byens ældste Raadhus laa, som bekendt, i sin Tid skraas
overfor Kirken, imellem denne og Brogade, men hvorledes det har set
ud, har vi ikke nogen Meddelelse om. I Pontoppidans Atlas III Bd.
S. 15 siges, at Raadhuset er „en gammel uanselig Bygning“ og Hans
de Hofman melder i sit Supplement til den danske Atlas (Tomus VI
S. 287), at Raadstuen er formodentlig efter Skødet opbygt 1575 og er
gammel og forfalden, men haabes at vorde sat i Stand med det første;
deri er Raadsstue, Byeting og Vejerboed. Det sidste er dog mulig ikke
ganske rigtigt, thi paa Resens Plan af Korsør ses det tydeligt, at Vejer
boden i Korsør laa ved Siden af Raadhuset, medens det andre Steder
jævnlig var Tilfældet, at dette og Vejerboden var forenet under fælles Tag.
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Byens Byrder.
I Slutningen af Middelalderen finder vi i Reglen som Købstædernes eneste egentlige aarlige kongelige Skat den saakaldte Byskat, der
svaredes af enhver Købstad med en bestemt Sum, som ikke altid stod
i noget ganske passende Forhold til Byens Evne. Om Korsør hedder
det imidlertid under Fr. 1, at Byen ingen Byskat giver, hvad der aabenbart var en Erstatning for Borgernes Forpligtelse til at føre Kongens
Folk over Vandet1). Og det samme Forhold har ikke usandsynlig væ
ret gældende i det 15. Aarhundrede; i ethvert Tilfælde nævnes der ikke
paa den Tid nogen Byskat af Staden2).
Derimod skete det hyppigt, at Kronen paalagde overordentlige eller
extraordinære Skatter, idet man forlangte en bestemt rund Sum af hver
By, medens det saa blev Byens egen Sag at fordele Beløbet blandt
Borgerne.
Om disse Pengeskatter i det 15. Aarhundrede er det yderst lidt,
der kan oplyses. Dog nævnes der en og anden Gang en „Hjælp“ af
Købstæder, saaledes i 1478, da det sikkert drejer sig om en Skat sva
rende til den, der i det samme Aar paalagdes Landbefolkningen i An
ledning af Tronfølgerens Bryllup’).
Et andet Eksempel paa en saadan Fordring fra Kronens Side hører
vi om i det allersidste Aar af det 15. Aarhundrede, da Rigsraadet i
Anledning af Nederlaget i Ditmarsken bevilgede en ekstraordinær Skat,
som skulde udredes baade af Borger- og Bondestanden og af den først
nævnte med et Beløb, der for hver enkelt By var dobbelt saa stort som
den aarlige Byskat. Derimod nævnes der hverken ved denne Lejlighed
eller i Resten af Kong Hans’s Regering, hvorledes den forlangte Sum
lignedes paa Borgerne; men der kan her mindes om, ... at den Skat
tefrihed, som Borgmestre og Raad efterhaanden var kommet i Besid
delse af, kun skulde gælde for Byskatten (og altsaa ikke for de over
ordentlige Skatter)1). Ogsaa ned gennem det 16. Aarhundrede hører vi
stadig om disse ekstraordinære Skatter. Saaledes blev f. Eks. for at
bestride Omkostningerne til Armeens Underholdning 1519 Tolden for
højet og nogle nye Skatter paalagt. Men da Kongen ikke kunde ud
skrive nye Paalæg uden Rigsraadets Samtykke, og dette enten ikke
') Ny da. Mag. 0. Bd. S. 274: Register over de danske Slotte, Lehn og Kiobsteder, der
laa til Kongens Fadebur i Kong Fr. I’s Tid staar under 1523 . . Korsoør by giver
ingen Byskat og skal fore Hans Naades Folk fri over.
Will. Christensen: Dansk Statsforvaltning S. 582.
3> Smstd. S. 601.
4) Snistd. S. 601.
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vilde bevilge samme, eller Kongen ikke vilde bede det om dets Sam
tykke, saa sendte han en Knud Marqvortsen omkring til alle Købstæ
der i Riget, „og alle tænkte patriotisk nok til ei at nægte deres Konge
denne Hjælp“’). Fra dette Aar foreligger der følgende Tilkendegivelse
derom fra Korsør dat 2l7; 1519-).

Vi Borgmestre, Raadmænd og Menighed udi Corsør kende og vitter
lig gør alle med dette vort aabne Brev, at hæderlig Mand Hr. Knut
Marquarsøn vor kæreste naadige Herres Kapellan har nu været hos os
paa vor kæreste naadige Herres Vegne og handlet med os om den
Sise og givet os hans Naades Vilje til kende derom; da have vi alle
velvillige indgaaet, samtykt og fuldbyrdet samme Sise ud at give og
holde ved Magt med alle Punkter og Artikler, som vor kæreste naadige
Herres Brev og Skrift paagjorde, indeholder og udviser i alle Maader,
som gode tro Undersaatter bør at gøre. At saa er i Sandhed og til
ydermere Vidnesbyrd trykke vi vor Bys Signet neden for dette vort
aabne Brev. Givet i Korsør die sancte Clara virginis Anno etc. mdxix.

I 1530 maatte Købstæderne „tegne“ sig for visse Beløb, Køben
havn saaledes for 3000 Mark, Slagelse for 600 Mark, Skelskør for
400 Mark, medens Korsør kunde nøjes med 100 Mark3).
I 1535 udgaar der Brev til Købstæderne om, at hver bosiddende
Borger skulde komme Kongen til Hjælp med 4 Lod Sølv; den Rige
hjælpe den Fattige, og Aaret efter, 1536, bestemmes det, at hver Bor
ger skal „give os 80 Lod Sølv, den Rige hjælpe den Fattige; ... og
skal alle Borgmestere og Raad lægge Eder udi Læg sammen, saa at
det gaar ligeligen til, at den Rige kommer udi Læg iblandt de Fattige.
1537 Søndag næst efter Petri et Pauli var forsamlede en Borgmester
og 2 Borgere af hver Købstad over alt Riget, og da samtykkede de
Kgl. Maj. en Sølvskat at fange af hver Købstad, saa stor som den største
Sølvskat, som de paa en Tid tilforn i denne Fejde givet haver. Det
blev for Korsørs Vedkommende 200 Lod. Og saaledes gaar det Slag i
Slag med Paabudene om ekstraordinære Skatter, hvorom der findes
1) Behrmann: Chr. H’s Hist. S. 160.
2) Se: Indkomne Breve til Da. Kancelli (Rigsarkivet). Der findes i Rigsarkivet ialt
Tilstaaelser fra 17 sjællandske Købstæder; af disse er Brevet for Skelskørs Vedk. trykt i
Friis Edvardsens Bog oin Skelskør Pag. 505; for Roskildes Vedk. omtalt i Behrmanns Chr. H’s Hist. S. 124 25 og for Søborgs Vedkommende i Annaler for nord.
Oldkyndighcd 1852 S. 320 21.
3) Da. Mag. IV R. 6. Bd. S. 24 25.
4) Da. Mag. III R. 6. Bd. S. 140.

86____________________________________________________________

Breve bl. a. fra 1548, 1550, 1564, 1565, 1566, 1568 (2 Gange: Ve, °g 24/n)>
1569, 1570 (ogsaa 2 Gange: 12/3 og 13/i2), 1572, 1575, 1576 o. s. v.1).
1 de fleste af disse ekstraordinære Skatter har Korsør maattet tage
Del, med hvor stor en Sum i Sammenligning med enkelte andre Byer,
vil fremgaa af følgende Uddrag for fem Tilfældes Vedkommende2):

København
Skelskør

Slagelse
Korsør
Ringsted

Vo 1568
Daler
halv Sølv
halv Mynt

1570
Daler
halv Sølv
halv Mynt

1200
800
800

8000
800
600
600

10000
600
600

300

200

1537

1564

Lod
Sølv

Daler
Klipping

unævnt
1000
2000
200

12000

200

400
300

1576
Daler

10000
500
400

300
unævnt

Som Regel blev de ekstraordinære Skatter indbetalt i rede Penge,
men til Tider ydedes der Naturalier i Stedet. Saaledes udgik der 1566
aabent Brev til Købstæderne om at Danmarks Riges Raad, i Betragtning
af den Ulykke, der er overgaaet Flaaden, har bevilget en Kobberskat
af Købstæderne, de to Parter i Grydekobber og den tredje i Kedel
kobber til Anskaffelse af nyt Skyts. Det paalægges derfor bl. a. Køben
havn at yde 40 Skippund Kobber, Skelskør 4, Slagelse 3 og Korsør og
Ringsted hver 2 Skippund3). Man hører ogsaa, f. Eks. 1567, om en
Madskat.
Det var saa at sige altid i Krigs Øjemed — Forberedelse af Krig,
Udrustning af Skibe, Betaling af Sold — at disse ekstraordinære Skat
ter paalagdes.
1568 hedder det, at Købstæderne maa komme Kon
gen til Hjælp med Penge til Krigsfolket, da de nu saa længe som
1568 skrives der,
muligt har været forskaanede for Pengeskat1)
at da der nu er sluttet Fred med Sverrig, men der ligger et stort An
tal Krigsfolk i Riget, hvilke Kongen skylder en mærkelig Sum Penge,
har Kongen raadslaaet med Danmarks Riges Raad om, hvorledes man
kan faa dem betalt og ud af Riget, saa det ikke skal blive nødvendigt
at forlægge dem i Købstæderne, og Rigsraadet har da bevilget en al

’) Samlet Oversigt findes som Tillæg til V. A. Sechers Forordninger og Recesser I
2) Hentet fra P. V. Jacobsen: Skatterne under Chr. III og Fr. II S. 114 17.
3) Kane. Brevb. 2 ; b 1566.
Kane. Brevb. 1,G 1568.

IV.
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mindelig Landehjælp af Købstadmænd, Bønder og Præster1). 12/:1 1570
lyder det, at Kongen ser sig nødt til, da han straks paa Sommeren vil
foretage et alvorligt og bestandigt Tog mod Fjenden, at kræve o. s. v.2)
og 1:’/)2 15703) lader Kongen sige, at da han nu har faaet en god Fred
med Sverrig og derfor vil af med de fremmede Krigsfolk, skal Købstæ
derne komme ham til Hjælp. Ingen, hverken Haandværksmand eller
nogen, der bruger borgerlig Næring, skal være fri, og møder nogle med
Kongens eller Kongens Faders Brev om Fritagelse for Skat, skal der
tilkendegives dem ... at de i Betragtning af Forholdene denne Gang
ikke maa vægre sig ved efter Evne at svare, hvad de bliver takserede
til. De maa endelig betale hele Summen, da Kongen ellers maa ind
kvartere Krigsfolket hos dem, indtil det bliver betalt. 1576 paalægges
der paa ny Købstæderne en Pengeskat, Korsør saaledes 300 Dir., at
indsende inden Jul'), men denne Gang — og sikkert ogsaa oftere —
er det gaaet langsomt, thi 21 /H 1577 udgaar der Befaling til Borgmester
og Raad bl. a. i Korsør at fremsende Restancen (180 Dir.) af Skatten
til Juledag 1576’) og 2 Aar efter (27s 1579) tilstilles der — foruden
Horsens, Aarhus, Lemvig, Holstebro, Malmø og Trelleborg — ogsaa
Korsør Befaling til straks at fremsende de Restancer, som de endnu
staar tilbage med af den til Juledag 1576 paabudte Hjælp, ... da
Kongen nu har Brug for Pengene'). 27/,, 1579 befales det dem paany
at indsende Restancen til Rentemesteren; „sender de ikke Pengene med
det første, vil Kongen drage dem til Ansvar“7); men alligevel er det ikke
blevet til noget, thi 74 1592 nævnes blandt Restancer af Købstædernes
Pengeskat til Jul 1576: Korsør med 180 Dir., som Kongen siges at
have eftergivet dems), og Aaret efter, 7/12 1593, hører vi igen om den
paagældende Restance, som Kongen ganske vist siges at have fritaget
dem for, men de skal dog møde hos Rentemesteren for at forklare Regn
skabet"). Atter 20/12 1594 rykkes de, saa det deraf tilfulde fremgaar,
dels hvor utilbørlige Borgerne har været til at yde den dem paalagte
Skat eller hvor vanskeligt de har haft ved det, dels hvilken Langmo
dighed, der udvistes fra Statens Side.
’)
2)
3)
9
9
n)
9
s)
9

Kane. Brevb. -M, H 1568.
Smstd. 12/.) 1570.
Smstd. 13 12 1570.
Smstd. 2/4 1576.
Smstd. 21 s 1577.
Smstd. 2B/s 1579.
Smstd. 27/., 1579.
Smstd. K 4 1592.
Smstd. V12 1593.
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Det var imidlertid ikke blot Byskat og ekstraordinære Skatter, der
krævedes af de enkelte Byer. En anden og ikke mindre tyngende Byrde
paalagdes dem ved at de skulde stille med et vist Mandskab til Hæren
og Flaaden. Imidlertid var der adskillige Købstæder, af hvilke der, saa
vidt man kan se, i det 15. Aarhundrede aldrig udskreves Mandskab til
Krigstjenesten; saaledes blev som Regel de, der stod under gejstlige
Overherrer, undtagne fra Udskrivning; men ogsaa andre, om hvilke det
ikke vides, at de har tilhørt Kirken, nemlig Hobro, Korsør og Gamle
Falkenberg1), har ikke stillet med Mandskab.
Imidlertid har Korsør ikke stadig kunnet holde sig fri derfor; i
hvert Fald ser vi, at ogsaa denne By gentagne Gange i det 16. Aar
hundrede har maattet stille med sit Bidrag til Hær og Flaade. Saa
ledes hedder det i et Brev af 27n 1561, der udgik til Købstæderne ved
Søsiden, at Kongen straks til Foraaret vil lade Orlogsskibene udruste
og løbe i Søen; derfor skulde de skaffe Kongen alle de Baadsmænd,
Skippere og Styrmænd, der kunde faas i Byen, og sende dem til Kø
benhavn, saa at de sikkert er der Paaskeaften; naar de kommer der,
skal de faa nærmere Besked2). Og af et senere Brev af 7s 1 562 ses
det, at Korsør skal stille med 6. To Aar efter (22/., 1564) lader Kongen
melde, at da han straks efter Paaske vil lade Orlogsskibene udruste og
foruden de fremmede vil bruge nogle af sine egne Undersaatter paa
dem, skal de forskellige Byer stille med værgagtige Karle, vel rustede
med Harnisk, gode Værger, Hager og lange Spyd og sætte en Borg
mester og Raadmand til at kommandere dem; de skal møde i Køben
havn 16. April og modtage nærmere Ordrer. Viser nogen sig for
sømmelig enten med Udrustningen eller Fremsendelsen, vil Kongen
lade det straffe alvorligt. Det fremgaar, at Korsør skal yde 10 Karle;
til Sammenligning tjener, at København skulde stille 150 Karle, Skel
skør 30, Slagelse 20 og Ringsted 10:!).
1565 udskreves der i Korsør 20 Baadsmænd1), men da der Aaret
efter (22/2 1566) udgaar Brev til en Række af Købstæderne om hver at
udrede 1 Borgmester, 1 Raadmand og et vist Antal gode Karle med
Harnisk og Værger og sende dem vel stafferede til Københavns Slot
til 21. April, synes Korsør at være gaaet fri; i hvert Fald findes den
ikke optaget i det vedlagte Register over Købstæderne og de fra dem

h
2)
3)
4)

Will. Christensen: Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarh. S. 334- 35.
Kane. Brevb. 27 n 1561 Tegneiser 6, 521 b.
Kane. Brevb. 22/3 1564, Tegn. 7. 658 b.
Sinstd. 14zl 1565 T. 8, 207 b.
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udskrevne Knægte’). Men atter 1567 er Korsør med, da Kongen straks
efter Paaske vil lade Orlogsskibene løbe i Søen, og maa stille med
6 Baadsmænd og 4 Tømmermænd2), men 1568 er Korsør paany over
sprunget, ligesom 1569 og 1570.
Naar Befalingen om Udskrivning var læst paa Raadhuset, tilkendegav
Borgmesteren . . . : at ingen maatte fare af Byen og blive kortere eller
længere Tid borte — „Natten over“ siges der gærne — under Straf
som oftest paa Livet eller Boeslod, eller begge Dele. Udskrivningen
fandt da snart efter Sted enten ved Magistraten eller, efter dens Anvis
ning, ved de af Kongen dertil udnævnte Mænd, oftest en Rigsraad eller
anden høj Befalingsmand. . . . Ved selve Udskrivningen fandt i Al
mindelighed et Gilde Sted for de udskrivende, og ligeledes gaves der
en eller et Par Tønder Øl, dansk eller tysk, til Bedste for de udskrevne.
Disse blev dernæst ekviperede og fik paa den Dag, der var bestemt til
Afrejsen, Tærepenge og som oftest atter en eller flere Tønder Øl. Derpaa edfæstedes de og afrejste som Regel med en eller flere af Magi
straten som Førere, hvad der var nødvendigt, da man ellers kunde frygte,
at de ikke naaede frem til Mødestedet. Thi Uviljen var ofte stor, og
mange søgte derfor Lejlighed til at rømme. Der findes opbevaret en
Liste, rimeligvis fra 1569, hvoraf det fremgaar, at der var udeblevet fra
de danske Købstæder 452 og fra de norske 206, medens Listen over
Udskrivningen synes at vise, at Antallet af dem, der det Aar blev ud
skrevet, var 780 for de danske og 280 for de norske Byer. Altsaa skulde
der virkelig kun være mødt 330 og 801). Da Korsør ikke var med det
Aar, kan der dog intet bebrejdes denne By. Derimod udgik der f. Eks.
1567 Befaling bl. a. til Korsør „at anholde de fra Skibene løbne Knægte“
og sende dem til København4).
Udskrivningen fandt, som ovenfor nævnt, Sted blandt de „værgagtige“ Indbyggere, og det kan derfor have sin Betydning at søge Op
lysning om, hvormange af disse der fandtes i Korsør. Der udgik gen
tagne Gange, saaledes i 1537, Befalinger til, at Borgerne i Købstæderne
skulde holde sig rustede med Harnisk, Rør og lange Spyd, og at de
skulde udvælge en Borgmester eller Raadmand til at være deres Hø-

!) Kane. Brcvb. 22;2 1566.
2) Sinstd. 2'/2 1567.
3) Se Hist. Tids. II. 1. 129 o. fl.: P. V. Jacobsen: Bidrag til Kundskab om de danske
Kiøbstæders Borgervæbning og Deltagelse i Krigsvæsenet i en Del af det 16. Aarhundrede, hvorfra flere af de lier meddelte Oplysninger er hentet.
4) Kane. Brevb. 24/5 1567. Tegn. 9. 328.
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vedsmand, ligesom der jævnlig holdtes Mønstringer over det vaabenføre
Mandskab. Der blev ogsaa ofte, til Tider hvert Aar, optaget Register
eller Mandtal over Tallet paa de Borgere og Indvaanere, der skulde
være udrustede med visse Vaaben; saaledes findes der Registre fra 1555,
1556, 1558, men her nævnes ikke Antallet for Korsørs Vedkommende.
Derimod er der i et Hefte fra 1583 opbevaret et Register over Korsørs
Borgere, Gaardmænd, Husmænd1) og Tjenestekarle, der viser et Antal
af 142-); Mønstringsrullen, der angiver de af de enkelte baarne Vaaben,
ser forøvrigt saaledes ud:
Summa Summarum paa hvis Borgere, Gaardmænd, Husmænd og
Tjenestekarle udi Korsør ere taxeret for
Harnisk........................
Speidtze.........................
Slagsværd....................
Lange Bøsser. .
Stakkede Bøsser . . .
Fjederspyd....................
Knebelspyd....................
Hellebarder
....
Degen ........................

xvij
X

ij
. xxxviij
xix
Ixxx
xj
j
cxlij

[17]
[10]
[ 2]
[38]
[19]
[80]
[HJ
[ 1]
[142]

Summa Summarum paa alle Korsør Borgere, Gaardmænd, Hus
mænd og Tjenestekarle
Mandtals Personer j c* xlij.
Harnisk bestod som Regel af Bryst- og Rygplade, Ringkrave og
korte Laarskinner3), hvortil kom Stormhue (uden Visir). Ved Speidtze
(Spitz, Speis) forstodes 14 til 18 Fod lange, glatte Spyd med kort Spids,
der oprindelig var Hovedvaabnet ved Fodfolket, medens Fjederspydet
altid var kortere, men hvorledes dette ellers var indrettet, kan ikke sik
kert oplyses; Navnet tyder paa, at Bladet paa en eller anden Maade
har været forsynet med en Fjeder. Om Knebelspyd (Kneffelspiud) med
deler Emil Madsen4), at det er en tredje Art Spyd og at der derved
formodentlig forstaas „et kort Spyd med en Tværstang (Knevl) ved
]) Ved Gaardmænd og Husmænd forstaas saadanne, der boede tilhuse hos de faste
Ejendommes Besiddere.
2) Samme Aar opgives for Ringsteds Vedkommende 57, for Slagelse og Skelskørs Ved
kommende henholdsvis 126 og 194.
3) Hist. Tidss. VII, 1. 191. 1940 o. flg.
4) Smst. S. 195.
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Bladet“. Om Sidevaabnene siger han, at de, der allerhyppigst forekom
mer, er Degen og Kaarder, medens Sværd, Slagsværd og danske Sværd
nævnes i meget ringe Antal i Mønstringslisterne. Det bekræftes ogsaa
her, hvor kun 2 bærer Slagsværd, medens derimod 142, altsaa den hele
Styrke, er forsynet med Degen, der er korte Sværd, 38 har haft lange
Bøsser eller Rør, som de ogsaa kaldes, Bøsser eller Geværer, som man
nu vilde sige, medens 19 bar stakkede Bøsser, hvorved der antagelig
forstaas Pistoler.
Selvfølgelig har det været forbundet med en til Tider ikke ringe
Udgift at skaffe sig de forskellige Vaaben, saa det voldte Borgerne Van
skelighed at overkomme det; derfor klagede de jævnlig deres Nød og
fik saa Lempelser. Saaledes udsteder Kongen 4/G 1583 et Brev, hvori
det hedder, at da Borgmester og Raad i Korsør i Anledning af den til
Byen udgaaede Ordre om at anskaffe Harnisker, lange Spyd, lange Rør
og andre gode Værger har berettet, at det vil falde Borgerne meget
besværligt at skaffe sig Harnisker, fritager Kongen dem derfor, mod at
enhver i sit Hus holder et godt langt Rør og en Degen; de uformuende
maa dog nøjes med at holde Fjederspyd og andre gode Værger1).
Fra 1593 findes der opbevaret en anden Mønstringsrulle over Bor
gerskabet2), hvor vi finder alle Borgernes, Gaardmændenes, Husmændenes og Tjenestekarlenes Navne optegnede, idet der tilføjes de Vaaben,
de har at bære. Listen begynder med Marchus Michelsen, der 1586 var
Borgmester og altsaa sikkert ogsaa har været det 1593, selvom han
mulig ikke har siddet inde med Hvervet i alle de mellemliggende Aar.
Derefter følger fire Mænd, som vi gætter paa var Raadmændene: Hans
Piil, Hans Lauritzen, Peder Mogensen og Jens Andersen, og dernæst
Bertel Hansen, som vi har fundet opført som Byfoged 1586, og som
derfor vist og saa har været det 1593. Hver af disse og desuden
36 andre staar taxeret til 1 Rør og 1 Degen; derefter kommer 3, der
staar opført med 1 helbar [o. Hellebard] og 1 Degen, og 66, som bar
Federspyd og Degen3).
j) Kane. Brevb. 4 G 1583, Sj. T. 15. 224; nævnt Hist. Tidss. VII. 1. 208.
2) D. Kane.: Mønstrings-Ruller over Borgerskabet, indsendt ifølge kgl. Befaling 1583 —
1639 (Rigsarkivet).
3) Blandt de forskellige Borgere, der staar opført i den paagældende Liste, skal vi, da det
saavidt os bekendt, er den ældste Fortegnelse over Byens Borgere, nævne nogle,
uden at vi dog kan berette noget om den enkelte. Selvfølgelig findes der en Mængde
Navne som Oluf Nielsen, Søren Nielsen, Niels Jørgensen, Niels Hansen o. s. v.,
men vi overspringer dem og indskrænker os til efterfølgende, hvoriblandt Navne,
hvortil vi senere træffer tilsvarende i Korsør Historie: Christen Køgemester, Jens
Boesen, Brun von Etzen, Hans Bagge, Poul Holst, Paaske Kæmner, Oluf Themissen,
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En Tid i det 16. Aarhundrede krævede man ogsaa — i Lighed
med den middelalderlige Ledingspligt — at Købstæderne skulde stille
Orlogsskibe til Kongens Flaade. Saaledes udgik der
1555 et Brev
til alle Købstæderne i Danmark, hvori det hedder:

Kristian etc. Vor Gunst tilforn! Vider, at for de mangfoldige
Klagemaal, som har været for os af vore Undersaatter og andre sø
farende Folk, som søge deres Næring og Bjering tilsøs, at de ofte over
faldes af Sørøvere og andre Udliggere, røves og fratages, hvad de have
med at fare, som mange af vore Undersaatter i disse forgangne Aar
tit og ofte vederfaret er; da paa det at vore Strømme maa holdes rene,
saa at vore Undersaatter, saa vel som andre søfarende Mænd, der sej
ler paa deres rette Rejser, maa fare med Fred, ere vi vorden lilens med
vort elskelige Danmarks Riges Raad, at vi i denne tilkommende Som
mer vil lade udrede nogle vore Orlogsskibe med vore Undersaatters
Hjælp, som skal løbe ud i Søen for at beskytte og haandhæve den
søfarende Mand og nedlægge de modvillige Skalke og Sørøvere, som
tager fra vore Undersaatter og andre i Søen, og, dersom vore Fjender
vil foretage noget imod os, at vi da saameget des bedre kan gøre dem
Modstand. Thi beder vi Eder og vil, at I tiltænker at udgøre [o: ud
rede] et godt Orlogsskib med Skyts, Krudt, Lod og andet Tilbehør,
som altid kan bruges dertil, naar Behov gøres; og naar samme Skib
ikke bruges paa Orlogsvis, at I da kan lade det løbe med Eders Købmandsskab, Eder og Eders By til Gavn og Forbedring.

Unge Hans Bagge, Anders Skaaning, Oluf Boesen, Jens Piil, Søren Landgraf, Niels
Wiborrig, Henrik Markussen, Lauritz Gregersen, Angi Jensen, Them is Krogh, Lau
ritz Fynboe, Rasmus Kousted, Peder Skeer, Niels Skoning, Lambert Persen, Soren
Ebbesen, Niels Juli, Christoffer Aminde, Niels Chrueze p: Kruse), Jep Hindtze,
Mads Bunderup, Poul Themesen, Lauritz Rostrup, Hans Hackelseskærer o. fl.
Om nogle af de i ovenstaaende Liste nævnte Personer faar man dog lidt at
vide gennem et Missive til Ebbe Munk af 24 4 1 608, hvis Indhold er følgende:
Hans Lauritzen, Jens Skrædder, Niels Nielsen, Jens Pil, Hans Bagge, Anders
Smed og Jep Hintze, Borgere i Korsør, er for nogen Tid siden paa Sællandsfar
Landsting blevet gjort vederfældige og dømte fra deres Fingre, fordi de har vidnet
nogle falske Vidnesbyrd om Kronens Ejendom. Skønt Kongen noksom var foraarsaget til at lade gaa Eksekution efter Dommen til advarende Eksempel for andre,
har han dog omdraget Sagen med dem, saaledes at de ikke skal miste deres Fingre,
derimod skal de bøde til Kronen efter deres yderste og højeste Formue. Lensman
den skal føre Bøderne til Indtægt for Kronen og derefter lade dem fri for videre
Tiltale. (Kane. Brevb. 22 4 1608.)
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Skibene skulde samles i København
men til den Tid var de
endnu ikke kommet fra Skaane, Sælland, Fyn og Smaalandene, hvorfor
Kongen -’7., maalte give Befaling til de paagældende Købstæder ufor
tøvet at sende det Orlogsskib, som de hver skal udruste, hvilket endnu
ikke er kommet, skønt det efter Kongens tidligere Befaling skulde være
her Søndag vocem jucunditatis. Endelig i Begyndelsen af Juni kunde
Flaaden stikke i Søen under Mogens Gyldenstjernes Anførsel, men
allerede i August vendte den tilbage til København. En Besigtelse, der
fandt Sted efter Togtet, viser, at Skelskør, Slagelse og Korsør tilsam
men havde stillet et Skib med 40 Mand.
Det synes at være den eneste Gang, denne Flaade kom til An
vendelse i krigerisk Øjemed. Aaret efter
1556) udgik der Brev
paany til alle Købstæderne i Danmark: Da der fandtes stor Brøst paa
mange af de Orlogsskibe, som Købstæderne udrustede forleden Sommer,
og der er klaget af mange Borgere over ulige Taxering, hvor flere Køb
stæder var sammen om et Skib, har Kongen befalet nogle Rigsraader
og Lensmænd at træde sammen 3. Pinsedag (26. Maj) i nogle Byer1)
for at gøre Skik paa de Orlogsskibe, Købstæderne skal stille, og deres
Udrustning. Hver By skal sende- en Borgmester, en Raadmand og saa
mange af Menigheden, dem selv synes, med Fuldmagt til dette Møde,
hvorpaa de skal rette sig efter den Skik, Raaderne gøre, og lade sig
mønstre af Lensmanden, naar han tilsiger dem.
Mødet har ogsaa fundet Sted, men Udrustningen er ikke blevet
til noget, hvad der ses af et Brev af
1557, der bl. a. sendtes Korsør
og hvori det meddeles, at de ikke efter en tidligere Befaling til Foraaret skal udruste det Orlogsskib, som de med deres Medredere er tak
serede for, men at de kun skal forskaffe sig et godt Skib og have alt
Tilbehør rede for paakommende Tilfældes Skyld2).
Aaret efter, 27- 1558, udgaar der aabent Brev til Borgerne i Skel
skør, Slagelse og Korsør, at de i to Aar maa være fri for at udrede det
Skib, som de tilsammen er takserede for, da Korsør Borgere tidligere
er blevet fritaget formedelst den store Ildebrand, der er overgaaet dem,
og Skelskørs Borgere nu har klaget over, at de for Armods Skyld ikke
kan udruste det saa hurtig, som de skal’).
Da Syvaarskrigen udbrød, fik Købstæderne paany Ordre til at
stille Orlogsskibe, V., 1563 udgik der Brev, at da Kongen til Sommer
') For Sællands og Sinaalandenes Vedkommende skulde Mødet holdes i Ringsted for
Byrge Trolle, Peder Bilde og Jørgen Brade.
2) Kane. Brevb. 20 12 1557. Tegn. 5. 312.
3) Kane. Brevb. 23'5 1558.
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vil lade nogle Orlogsskibe udruste i Søen, skal de straks lade det Skib
gøre færdigt, som de skal stille til Rigets Tjeneste, og sende det med
gode Redskaber, Skyts, Krudt, Lod, Fetalje, gode Folk og andet nød
vendigt til Københavns Slot, hvor Admiralen Jacob Brockenhuus nærmere
skal tilkendegive deres Fuldmægtige paa Skibene Kongens Vilje. Ogsaa ved denne Lejlighed er Korsør lagt i Læg med Skelskør og Sla
gelse om at stille 1 Skib.
Men det er sidste Gang, man hører Tale om en saadan Skibs
udskrivning i Købstæderne.
Af de Byrder, som paahvilede de enkelte Købstæder, staar nu kun
tilbage at nævne Pligten til at modtage Soldater i Indkvartering eller
Borgeleje og Pligten til Nathold, hvorved man forstod, at Købstæderne
og Lensmænd skulde underholde Kongen og hans Følge paa de hyp
pige Rejser, som han foretog gennem Landet. Det er en Selvfølge, at
jo mere afsides den enkelte By laa, desto mindre blev disse Byrder,
selvom de undertiden maatte yde Bidrag til Kongens Underhold andre
Steder, men for en By som Korsør, der laa paa Alfarvej og hvorigen
nem Kongen stadig maatte passere, naar han skulde til de andre Lands
dele, har det været en betydelig og tyngende Byrde, der her var Tale
om. Gennem det 16. Aarhundrede udgaar der gentagne Gange Breve
til Borgerne om disse Forhold, men vi kan ikke opholde os ved de
enkelte. Blot skal vi som Eksempel standse ved det Brev, der -'7/3 1578
sendes Eiler Krausse, Embedsmand paa Korsør Slot, og hvori det
hedder:

Da der kun er faa Borgere i Byen [Korsør], der holder Stalde i
deres Gaarde, hvilket medfører, at Kongen, naar hans Vej falder der
forbi, ikke kan faa Plads til sit Følge og sine Heste, men maa blive
liggende i Andtvorchouf Kloster, indtil Størsteparten af Folkene er kom
men over, og derved ofte forsømmer den gunstige Vind, og da de Borgere,
der har Staldrum, ikke sørger for at have Hø, Havre og Strøelse i Forraad, som Skik er i andre Købstæder, og det skønt mange af dem bru
ger Slottets Jorder, skal Lensmanden i Forening med Borgmesteren
gaa omkring til alle Borgerne, give Ordre til, at der herefter skal kunne
staldes 400 Heste i Byen, og at Staldene skal være færdige inden en
bestemt Tid, og lade det aabne Brev herom forkynde. Borgerne skal
ogsaa rette sig efter at have Hø, Havre og Strøelse i Forraad, naar de
ved, at Kongen kommer. Viser nogle sig forsømmelige med at bygge
Stalde, skal han fratage dem, der har Jorder, disse og lade de an
dre tiltale.
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Troels Lund siger derom paa det tidligere citerede Sted1): „At
han paabød Byen at holde Stalde til langt flere Heste, end Borgerne
besad, — Korsør skulde saaledes holde til 400 flere — kunde være saa
sin Sag, trykkende var det for Mangen, der ikke havde Raad til selv
at have Hest, at skulle være forsynet med Stald til Andres“.

Byens Næringsveje.
Agerdyrkning. Allerede ved Korsørs første Privilegier henlægges
der, som vi har set, et Stykke Jord til Byen „til Brændsel og Fægang
og Bys Forte“, og vi har gjort opmærksom paa, at dér ved dette sidste
Ord antagelig maa forstaas Udmark. Det Stykke, som Kongen „under“
Borgerne, betegnes nærmere som liggende mellem Kirkegaarden og Stengaards Led i den søndre Strand, men vi er desværre ikke i Stand til
nærmere at angive, hvor langt dette har strakt sig. Imidlertid maa det
jo være en Del og vel ogsaa den væsentligste Del af det, der senere
nævnes som Korsør Bymark. Oprindelig har det været til Dels skovbevokset og kunde derfor yde Borgerne bl. a. Brændsel, ligesom det
har kunnet tjene dem til Fægang, til Græsning for deres Heste, Kreaturer
og Smaafæ; men senere er en Del af det — i Lighed med andre Stæders
Bymark — bleven udstykket, og der er da bleven henlagt en Part til de
forskellige Gaarde og Huse i Byen. Denne Fordeling har, saa vidt man
kan se, fundet Sted ikke saa overordentlig længe efter at Korsør er
bleven Købstad. I ethvert Tilfælde hedder det i de tidligere omtalte
Skøder fra 1490 (se S. 76—78), at Ejerne afstaar de (eller den?) nævnte
Gaard „med Skov og Mark, intet undtaget“, og antagelig maa Forde
lingen af Jorden og Henlæggelsen til de forskellige Gaarde allerede da
have fundet Sted. Men foruden Retten til at bruge det her nævnte, fik
Borgerne ogsaa Lov til at „lade deres Heste og ... . Smaafæ gaa paa
Sprogø“ og „lade deres Heste, Fæ og Kalve gaa paa Halskov, undtagen
at de ikke omhugger Skoven eller Træerne, og vil de indlade deres
Svin der, under vi dem det ogsaa, dog saaledes, at de giver Oldengæld
deraf som andre“. Her er der altsaa ikke Tale om at bruge disse
Steder til „Forte“; de har ligget hen som Overdrev og har udelukkende
været benyttet til Græsning.
I Kristoffer af Bayerns Brev fra 1445 (se S. 54) overlades der Bor
gerne til Ager og Eng og andet deres Nytte Bastuehoved og al anden
’) Danni. og Norges Hist. S. 192 o. flg.
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Ejendom i Clastchow [o: Klarskov] med Undtagelse af Fiskerboderne,
som Kongen altsaa formentlig har forbeholdt sig selv. Som bekendt
kaldes i vore Dage det sydvestligste Punkt i Byen for Badstue, og antage
lig er det det samme, der tænkes paa i Kristoffer af Bayerns Brev1).
Hvilket Forhold, der ellers er imellem den af Erik af Pommern nævnte
Lokalitet: Stykket fra Kirkegaarden til Stengaards Led og det her af
Kristoffer af Bayern omtalte: Bastuehoved og al anden Ejendom i Clastschow, lader sig vist ikke udrede, i hvert Fald paa Grundlag af de
hidtil fremdragne Oplysninger. Saa vidt bekendt, har Kirken i Korsør
altid haft sin Plads der, hvor den nuværende Kirke ligger, og Kirkegaarden har, som man vil vide, i sin Tid været udenom denne. Tæn
kes der nu i Privilegierne paa denne Kirkegaard — og jeg ser intet,
der skulde tale derimod — saa har altsaa det af Erik af Pommern nævnte
Stykke formentlig strakt sig noget højere op, end det, Kristoffer af
Bayern betegner i sit Brev.
Men 1459 tilstod Kristian I Ret til at „have, nyde, bruge og be
holde vor og Kronens gamle Ladegaard, liggende ved Tornborg med
al sin Behøring“. Paa den yderste Spids af den Halvø, hvorpaa Ruinerne
af det gamle Tornborg og Kirken ligger, er der tidligere opgravet Mur
sten, og efter den endnu levende Tradition skal Slottets Ladegaard
have ligget her; Marken kaldes endnu „Ladegaardsmarken “ (se det
foran indsatte Kort). Det var uden al Tvivl en meget betydelig Gave,
Kongen her skænkede Borgerne, selvom de samtidig bliver forpligtet
til aarlig at give Lensmanden paa Korsør Slot 14 Pund Korn af samme
Art [Byg?], som de hidtil har været vant til at give.
Forøvrigt vil der i et senere Kapitel blive Lejlighed til nærmere
at omtale Korsør Bymark og hvad dermed staar i Forbindelse.

Fiskeri. Som bekendt har Professor Steenstrup godtgjort-), at Fisker
lejer er en langt yngre Dannelse end Købstæder og at det er en Fejl,
naar der i det 16. Aarhundrede har dannet sig den Theori, at der,
førend Byerne opstod, har været et Fiskerleje paa deres Sted. Derfor
er der heller ingen Grund til at antage, at Korsør er opstaaet af et
tidligere Fiskerleje. Det er, som ogsaa nævnt S. 47, antagelig det be
fæstede Punkt, der tidlig er bleven grundlagt paa den nordligste Spids
af Odden, som er Anledningen til Byens Fremvækst. En anden Ting
er, at der selvfølgelig til Stadighed har været en Del af Korsørs IndJ) Det er dog værdt at lægge Mærke til, at Badstuen har været af noget større Ud
strækning tidligere. Bæltet bortæder hvert Aar af Klinterne.
2) Hist. Tidss. 7. R. VI. 141 o. flg.
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byggere, som har drevet Fiskeri. Men det maa dog hævdes, at der i
den Tid, vi her beskæftiger os med, ikke har været drevet et saa ud
strakt Fiskeri i Store Bælt, som andre Steder i Landet, først og frem
mest i Øresund, men ogsaa i Limfjorden og paa Vestkysten af Jylland.
Et Vidnesbyrd om, at der, hvad man fo’røvrigt ikke kunde betvivle, og
saa paa dette Sted har været drevet Fiskeri i Middelalderen, har man
dog i det S. 54 gengivne Brev, udstedt af Kristoffer af Bayern i 1445,
hvor Kongen overlader Korsør Borgere Badstuehoved og al anden Ejen
dom i Clatschow, dog undtaget det Sted, der kaldes Fiskerbøde [eller
Fiskerboderne]. Men forøvrigt synes Fiskeriet for Korsør i den Tid,
vi her behandler, ikke at have spillet nogen større Rolle. Bemærkelses
værdigt er det saaledes, at i de hidtil udgivne Bind af Kancelliets Brev
bøger, der omfatter Aarene 1551—1620 omtales Korsør ikke en eneste Gang
i Forbindelse med Fiskeri, og der kunde maaske ogsaa læses noget ud
af den Kendsgerning, at der i den før omtalte Mønstringsrulle fra 1593,
der indeholder en samlet Fortegnelse over alle Korsør Borgere, ialt 111,
kun er en, der benævnes Fisker, hvad der selvfølgelig ikke udelukker,
at ogsaa andre kan have drevet Fiskeri.
Handel, Haandværk og Skibsfart. Har der end, som det foregaaende viser, været drevet Agerbrug og Fiskeri blandt Korsør Borgere,
kan der sikkert ingen Tvivl være om, at Handelen og Skibsfarten har
beskæftiget de fleste af Indbyggerne. Handel og Haandværk — thi
naturligvis har der i denne som i andre Købstæder været Repræsentan
ter i hvert Fald for de vigtigste Haandværk. Byen har ganske vist ikke
været saa stor, at der har været dannet Gilder; — under alle Omstæn
digheder hører man dem ikke nævne —; men alligevel kan man gaa
ud fra, at Byen har rummet de forskellige Arter af Haandværk inden
for sit Omraade. I den tidligere nævnte Mønstringsrulle fra 1593 fore
kommer følgende Betegnelser for Haandværkere: Smed, Bødker, Glar
mester, Skomager, Vognmand, Møller, Slagter, Tømmermand, Snedker,
Skræder, Hakkelseskærer, uden at man naturligvis tør paastaa, at den
enkelte Person, der bærer denne eller hin Betegnelse, har givet sig af
med det paagældende Haandværk, men har dette ikke været Tilfældet,
har hans Fader efter al Sandsynlighed drevet det.
Det er jo en kendt Sag, at i den enkelte Købstad maatte Handelen
alene drives af Købmanden og Kræmmeren, Haandværk alene af Haandværksmanden, og Indgreb af det ene Haandværk i det andet var strængt
forbudt; Grovsmeden og Klejnsmeden, Grydestøberen og Kandestøberen,
Sadelmageren og Remmesnideren, Skomageren og Tøffelmageren var
adskilt ved en skarp Linie. Saaledes havde hver enkelt sin afmaalte
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Kreds, udenfor hvilken han ikke turde træde, men indenfor hvilken han
ogsaa var tryg, omværnet af sine Særrettigheder som Skildpadden af
sin Skal1).
Al Handel skulde altsaa foregaa i Købstaden. Ikke alene det, som
forarbejdedes i Staden, men ogsaa Bøndernes Produkter, Sæd og Fede
varer, kunde kun sælges i Købstaden. Det var jo ikke ualmindeligt, at
et vist Omraade omkring Byen henvistes til den enkelte Købstad, saaledes at denne havde ganske særlig Ret til at forsyne Landbefolkningen
med Haandværksarbejder og Købmands- og Kræmmervarer. Dette har
ogsaa været Tilfældet med Korsør, i hvis første Privilegier det ligefrem
siges, at Almuen af Taarnborg Sogn, Vemmelev Sogn og Hemmeshøje
Sogn skal søge der til Købstad og Torv og ikke noget andet Steds, og
denne Forpligtelse fastslaas yderligere gennem Kr. l’s Brev af 1449 til
de tre paagældende Sogne, der skal begynde at søge Torv i vor Køb
stad Korsør der at sælge og købe første Torsdag næst efter vor Frues
Fødselsdag i Høst nu næstkommende. Qodt 100 Aar derefter (1550),
da Korsør Borgere klager over, at de har kun et lidet Torv og ringe
Tilførsel, giver Kr. III dem Lov til at holde et Marked udi samme deres
By, og dette skal begynde paa Sankt Jakobs Dag og vare udi tre sam
fulde Dage dernæst efter, og da „mange af vore Fogder, Embedsmænd,
Skrivere og andre fordrister sig til at bruge Landkøb med Korn og
andre Varer“ [o: gør Opkøb paa Landet af Korn og andre Varer], giver
den samme Konge dem 1556 Lov til at konfiskere det mod at Kronen
faar den ene Halvpart og Byen den anden, „paa thet fornte vore Undersaatter i Korsør saa meget thes bedre mue fange theris næring og
biering“.
1575 forespørger Lensmanden paa Korsør Slot, Ejler Krafse, hvor
ledes han skal forholde sig med Henlæggelsen af de to hidtil i Høve
og Haarslev holdte Markeder til nærmeste Købstad, da disse Landsbyer
ligger Korsør og Slagelse lige nær, og som Svar derpaa giver Kongen
(Fr. II) Ordre til, at disse 2 Markeder herefter skal holdes Hellig Kors
Dag og St. Mikkels Dag i Korsør, da Kongen gærne vil have denne
By forbedret, og den er et almindeligt Færgested. Han skal sætte en
paalidelig Karl til at oppebære Kronens Rettighed paa disse Markeder2).
Ja, Kongen udvider endogsaa det Omraade, der skal henvises til Korsør,
idet han 2s/i 1575 paa Skanderborg Slot udsteder et Brev, der melder,
at menige Bønder udi Slagelse Herred skal holde deres Akseltorv i
Korsør hver Lørdag og søge did med de Varer, de har at sælge, da
9 C. F. AHen: De tre nordiske Rigers Historie 4. Bd. S. 119-20.
2) Kane. Brevb. 13 G 1575.
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der ofte er klaget over, at de Folk, der skal over Færgestedet ved
Korsør, men maa vente paa Bør, ikke kan faa tilbørlig Underholdning
for deres Penge, fordi der ikke holdes Akseltorv i Byen eller gøres
Tilførsel dertil som til andre Købstæder. Søger nogen af Bønderne
andenstedshen med sine Varer, skal han have forbrudt, hvad han har
med at fare og staa til Rette derfor, men Borgerne skal saa ogsaa holde
Klæde, Humle, Staal, Salt og andre Købstadvarer fal1).
Naar man i vore Dage færdes i Korsør og ser de udstrakte Kaj
anlæg og Færgehavnen, hvortil de store Færger mange Gange Døgnet
igennem søger, har det sin Vanskelighed at sætte sig ind i den Tid, da der
kun var en enkelt Bro, hvorfra Færgefarten over Store Bælt foregik. Og
ikke destomindre maa det have været et betydeligt Fremskridt, da
denne Bro byggedes en Gang i Slutningen af det 16. Aarhundrede.
Det var paa Kongens Bekostning, at den opførtes. Fr. II, der havde
et aabent Blik for, hvad der gavnede Byerne og derfor søgte at hjælpe
dejn dertil, skænkede nemlig i 1576 Byen denne, der dog tilsyneladende
har været Erstatning for en endnu ældre2). 22/3 1576 skrives der til
Ejler Krafse: Borgmester og Raad i Korsør har begæret Tilladelse til at
kræve Bropenge til en Færgebros Vedligeholdelse af de Købmænd, der
fører Heste eller Øxne over, saaledes som Skik er andensteds i Riget;
da Kongen imidlertid ikke vil besvære nogen med noget, som ikke hid
til har været Skik, skal Ejler Krafse paa Kongens Bekostning en Gang
for alle lade lave en god, fast Færgebro ved Korsør og lade hugge
Tømmer dertil i Lenets Skove eller bestille det fra Norge; Kongen vil
betale ham, hvad han lægger ud. — Og Aaret forud har han givet Pe
der Gyldenstjerne, der var Lensmand i Bohus Len, Ordre til, at han
skal udlevere uden Penninge, hvad Kongen har „undt og givet vore
Undersaatter Borgere udi vor Købstad Korsør . . til en Skibbro at lade
bygge: 5 Tylter Egetømmer, 16 Alen lange, 8 Tylter Egetømmer, 6 Alen
lange og 4 Tylter Egestolper, 10 Alen lange3).
Selvfølgelig var det betydelige Gaver, Kongen her skænkede Byen,
men glemmes maa det dog ikke, at der ogsaa krævedes meget af
Korsør Borgere. Vi har tidligere berørt det, men nævner det ogsaa
her: Man var forpligtet til tidlig og silde, Sommer og Vinter at føre
Kongen, hans Folk og alle dem, der havde hans Pasbord, over paa
Færgerne. Og det har hvert Aar været utallige.
Færgevæsenet spillede i det hele taget en stor Rolle og vi hører
jævnlig gennem det 16. Aarhundrede Tale om de Vanskeligheder, som
*) Kane. Brevb. 2S/t 1575.
2) I den nedenfor S. 100 o. flg. indsatte Rettertingsdoin tales der 1553 om „Korsør Bro“«
3) Norske Rigsregistranter II. 154.
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Færgemændene havde, men ogsaa om de Stridigheder, som de laa i,
særlig med deres Standsfæller paa den anden Side Bæltet.
Saaledes havde Borgerne i Nyborg stævnet Borgerne i Korsør til
at møde for Kongens Retterting, der 2/i 1553 holdtes i Nyborg, og ved
den Lejlighed gjorde Kongen en Skik mellem dem, som skal holdes af
bægge Parter1).
Rettertingsdommen, som vi indsætter her, da den indeholder for
skellige interessante Punkter, lyder, som følger:

Vi Kristian med Guds Naade Danmarks, Norges, Venders og Go
ters Konge o. s. v. gøre alle vitterligt, at Aar efter Guds Byrd Mdliii,
anden Nyaarsdag her paa vort Slot Nyborg, udi vor egen Nærværelse,
nærværende os elsk. Johan Friis til Hesselager, vor Kansler, Erik Krabbe
til Bustrup, Antonius Bryske til Langesø, Rigets Kansler, Jørgen Lykke
til Overgaard, vore Mænd og Raad, og Verner Suale, vor Mand, Tjener
og Landsdommer udi vort Land Fyen, var skikket vore Undersaatter,
Færgemændene udi vor Købstad Nyborg paa den ene, og havde for os
udi Rette stævnet vore Undersaatter af Korsør paa den anden Side, og
beklagede forne Færgemænd af Nyborg, at, naar de kommer til Korsør
med deres Skuder, da var dem forbudt at maatte besøge Skibsbroen
der for Byen eller nogen Fragt der at indtage. Sammeledes nogen Tid
siden forleden havde nogle Færgemænd her af Nyborg indskibet nogle
Øxne for Korsør Bro, da var de løsslupne fra Skuderne af Korsør Mænd,
og derudinden lod dem tykke at være sket stor Uret. Dertil svarede
vore Undersaatter Borgemester og Raadmænd af Korsør og berettede,
at Nyborgs Færgemænd ikke var forbudt at tage nogen Fragt for Korsør,
og som Nyborgs Færgemænd beklager, at der var Øxne slagen løs udi
deres Skuder, da vidste de intet deraf, og ikke heller var aldrig klaget
for dem med flere Ord og Tale, som dem derimellem løb. Da paa det,
at Vilje og Venskab og god Enighed saa meget des bedre kunde dem
nære og bjærge, har vi ladet gjort dem slig en Skik imellem, som her
efter følger, hvilken vi af bægge Parterne vil ubrødeligen holdes skal
udi alle Maader. Først at naar Korsør Skuder kommer her for Nyborg,
da dersom saa er, at her findes noget vort Bud eller andet Gods, som
vi vil overhave, da skal Korsør Skuder det ind annamme og overføre;
og dersom deres Skuder kunde mer føre, da maa de ind annamme her
for Nyborg saa meget, som deres Skuder føre kunde. Hvormed udi
lige Maade holdes skal, naar Nyborg Skuder kommer for Korsør. Sam
meledes naar Øxnetid er om Aaret at uddrives af Riget og skal over
føres for Korsør, da skal først alle Korsør Skuder tage deres fulde Fragt
9 Kane. Brevb. 2 \ 1553.
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med Øxnene, og dernæst skal Nyborg Skuder, saa mange som for
Korsør er, tage Fragt ind med Øxnene, og siden skal dermed holdes
en Rejse om en anden, saa tit som Øxnetid er om Aaret. Og naar
ikke Øxnetid er om Aaret at udføres, da maa det være den vejfarende
Mand frit for at fragte, hvilke Skuder de vil. Og dersom Korsør Færgemænd ikke vil have deres Skuder færdige, eller og tager der nogen
Forsømmelse for, naar Øxnene skal overføres, da maa den vejfarende
Mand, som over vil, fragte hvilken Skude, han vil, paa det at han ikke
dermed skal forsømme sin Rejse. Og skal de ikke tage mer for hver
Oxe til Færgeløn end 4 danske Skilling. Desligeste forfare vi, at naar
nogen skal over med Heste eller andet Gods, da besværes de med
ydermere Færgeløn end som tilbørligt er. Da vil vi, at dermed saa
holdes skal, at en Skude, som bærer fire Heste, skal gives til Fragt to
Mark danske, en Skude paa seks Heste tre Mark danske, en Skude, som
fører otte Heste og ti Heste fire Mark danske, en Skude paa 12 Heste
skal gives fem Mark, en Skude, som bærer 16 Heste, skal have til Fragt
seks Mark danske. Og skal alle Færgemænd, som overfører enten
Heste, Øxen eller andet Gods, gøre deres yderste Flid til, at de kunde
besøge Havnene dermed og ikke det opkaste udi Land enten under
Fyen eller Sjællands Land, paa det Godset, som de overfører, ikke skal
fordærves, og vor og Kronens Told dermed forsømmes. Saa og at
Skalke og Speyere ikke skal stjæle sig igennem Landene, og dersom
de for Vejrligets Skyld ikke kunde besøge lovlige Havne og nødes til
det andetsteds at opkaste, da skal Færgemændene det straks give vor
Lensmand tilkende, hvilkens Len det er udi. Fordrister sig nogen til,
enten Nyborgs Færgemænd eller Korsør Færgemænd, herimod at gøre
eller og ydermere til Færgeløn at tage, end som forskrevet staar, da
skal den, det gør, give XX Mark danske Pendinge, Halvdelen til os og
Kronen, og anden Halvpart til den, der paaklager, og der tilmed straffes,
som den, vore Breve og Bud ikke agte vil. Givet Aar, Dag og Sted
som forskrevet staar. Under vort Signet.
Der har altsaa øjensynlig ogsaa været Besværligheder med Fast
sættelsen af Færgelønnen, hvorfor Kongen i foranstaaende Skrivelse
har givet visse Bestemmelser, som skal holdes. Om det har virket til
strækkeligt, ved vi ikke, men det synes ikke saa, thi 14 Aar efter,
14/2 1567 blev der skrevet til Borgmester og Raad i Korsør, at da der
var kommen Klage over, at der i Byen fordredes ubillig Færgeløn, vil
Kongen, at en Borgmester, en Raadmand, Byfogden og en Færgemand
i Byen skal rejse til København til d. 21. Febr. for i Forening med det
hjemmeladte Raad at fastsætte en bestemt Færgetakst for Korsør.
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Det vilde føre for vidt, om vi skulde gennemgaa alle de Befalinger
og Henvendelser, der i Tidernes Løb blev rettet til Borgerne om at
holde sig beredte til at føre Folk over, .men vi skal ud af Mængden
blot standse ved nogle enkelte: 23/i 1566 udgik der saaledes Brev og
Befaling til Borgerne i Korsør, at de skal sende Færger, Skuder og
store Baade til Nyborg for at overføre Ulrich Behrs Ryttere og Heste
og den jyske og fynske Adel til Korsør, da Kongen ellers vil lade alle
Ryttere, der kommer over, blive liggende i Korsør paa Borgernes Be
kostning. — Det var jo ret haarde Betingelser. — Og 15/s 1596 udgik der
Ordre til Borgmester og Raad i Korsør. Lensmanden paa Korsør har
befalet dem at begive sig til Nyborg med alle de Skuder og Færger,
som de har i Byen, og overføre de fremmede og andre, som kommer
did og skal overføres. Da Kongen nu har erfaret, at nogle af dem har
oplagt deres Skuder, taget Sejlene fra dem og forløvet Folkene, hvilket
skal være Tilfældet med Markus Borgemesters, Hans Pils og Claus
Køgemesters Skuder, befales det herved strengelig alle dem, der har
oplagt deres Skuder, straks igen at udlægge dem og siden løbe til Ny
borg med dem og hjælpe til med at overføre de fremmede, saa disse
uforsømmeligen kan komme over. Hvis nogle viser sig modvillige med
at udlægge de oplagte Skuder eller med at lade deres Skuder løbe over
til Nyborg, vil de blive tiltalte for Ulydighed mod Kongens Befalinger1).

Men har Færgemændene i Korsør, ligesom andre Steder i vort
Land, til Tider haft det drøjt, det var ikke rart altid at skulle staa til
Rede, tidlig og silde, hellig og søgn, saa har de dog ogsaa vundet
Paaskønnelse. Et lille Vidnesbyrd derom, ganske vist fra en noget
senere Tid end den, vi her beskæftiger os med, kan fremdrages af Læ
gen Holger Jacobæi Reisejournal for Aarene 1671 o. flg., hvori der fin
des et Stykke, der har til Overskrift: Adskilligt, som enhver Bye er
berømt af. Her nævnes for Korsør Vedkommende kun Færgemænd2),
der altsaa i hvert Fald i det 17. Aarhundrede har nydt et vist Ry for
deres Virksomhed.

Idet vi her beskæftiger os med Korsør Handel og Skibsfart, kunde
der maaske være Grund til allerede paa dette Sted at nævne den Kamp,
som gennem lange Tider, gennem mere end 100 Aar, førtes om de
„ulovlige“ Havne, som Korsør Borgere klagede over, da de var dem til
stor Skade. Det var navnlig Skibsholm Havn ved Pine Mølle, som var
’) Kane. Brevb.
1596. Sj. T. 18. 559.
2) Suhms nye Samlinger III. 187.
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dem en Torn i Øjet, og vi finder derfor 1574 en længere Skrivelse,
hvori det hedder: „Vi er kommet i Forfaring, at i vort Land Sjælland
ved Pine Mølle skal ligge en ulovlig Havn, som kaldes Skibsholm,
hvilken Havn vi tilforn efter mangfoldige Klagemaal har ladet aflyse og
forbyde ved vore udgangne Breve“. Det ses altsaa, at der før 1574 har
været klaget over den, at Kongen har forlangt den nedlagt, men at det
ikke har hjulpet noget. Nu er Klagemaalene bleven gentaget, og
derfor skrives der, at vi vil have Skibsholm Havn aldeles forbudt, saa
at ingen af vore Undersaatter deromkring eller andre skal have Lov at
bruge nogen Handel eller Købmandsskab der, men det Tømmer og den
Sild, de skal bruge til deres Huses Ophold, maa de uhindret købe i
fornævnte Købstæder [o: Kallundborg, Skelskør og Korsør]. Men nu
klager Slagelse Borgere deres Nød, og ,s/i0 1580 udsteder Kongen (Fr. II)
et Brev fra Antvorskov, hvori han giver Tilladelse til, at Havnen maa
benyttes igen, at den „maa være en fri Havn til Slagelse By, hvor alle
uforbudte Varer maa ind- og udskibes; dog skal Befalingsmanden paa
Antvorskov tilskikke den en Tolder og en Sisemester, saa at vor og
Kronens Told ikke forkrænkes“. Men Korsør standsede ikke sin Kamp,
og, som vi skal se senere, lykkedes det ikke alene at faa denne, men
adskillige andre „Corsøer præjudicerlige Havne“ afskaffet“1).

Tvende Tildragelser i det 15. og 16. Aarhundrede.
I de henved 200 Aar, som vi hidtil har beskæftiget os med af
Korsør Historie, er der to større Begivenheder, som der kan være Grund
til særlig at dvæle ved.
I Oktober Maaned 1438 holdt Rigsraadet Møde i Korsør og, selvom
vi ikke i det enkelte kan give en Skildring af Mødets Forløb, saa er
der ingen Tvivl om, at der i de Dage har udfoldet sig et broget Liv i
den lille Søkøbstad. Den 18. Oktober skænkede de der forsamlede
Gejstlige, Bisperne Jens Pedersen Jærnskæg i Roskilde, Navne Jensen
Gyrsting i Odense, Kristen Hemmingsen i Ribe, Ulrik Stygge i Aarhus,
Gert Gyldenstjærne i Børglum og Thorlav i Viborg, Aflad til St. Jodoci
(St. Justs) Alter i St. Knuds Kirke i Odense2), og ti Dage senere (28.
Oktbr.) vedtog ovennævnte (dog undtagen Thorlav fra Viborg) med
Ærkebispen Hans Laxmand i Spidsen og sammen med Prioren i Ant’) Se forøvrigt om Skibsholm Havn i Afhandlingen: Vaarby Aa af Gunnar Knudsen i
Aarbog for Hist. Samf. f. Sorø Amt III. 91 97 og XI 51 53.
2) Scrip. Rer. Dan. I. 330, Saml. t. Fyens Hist, og Top. I. 306.
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vorskov, Bent Pedersen, 5 Riddere og 8 Væbnere egenmægtig, men
uden at nogen gjorde Indsigelse, at rette en indtrængende Opfordring
til Erik af Pommerns Søstersøn, Hertug Kristoffer af Bayern, om at
komme til Danmark og overtage Rigsstyret.
Denne Opfordring, som Hertug Kristoffer snart efter fulgte, fik
altsaa for saa vidt Betydning for Land og Folk, som den medførte, at
Landet fik en ny Konge, og vi anser det derfor for forsvarligt at ind
sætte den, da den er af stor Interesse. Den er her gengivet med ny
dansk Stavemaade efter den i Rigsarkivet opbevarede Afskrift paa Dansk
fra Kristoffer af Bayerns Tid1).
Sincerissima nostra recommendatione in domino preconcepta2).
Kære værdige Herre og Fyrste, for den synderlige Gunst og Kær
lighed, som vi ved, at alle disse tre Rigers Raad og samtlige Rigers
gode Mænd har til Eder baade for Eders kære Moders Skyld, saa og
fordi I af ret Kongeblod her udaf alle tre Riger næst vor naadige Herre
Kong Erik født er, thi nødes vi desværre Eders Herredom at kundgøre,
hvorledes hans Naade disse Rigers Raad i mange Aar har været an
modende, at de skulde tage hans Farbrodersøn Hertug Bugislav af
Pommern til Konge, hvilket de altid nægtede og sagde, at de det med
Lige ingenlunde maatte gøre, den Stund nogen Herre levede, som af
ret kongeligt Blod til Rigerne født er. Saa overantvordede han imod
deres Vilje alle Rigernes Slotte til fornævnte Bugislavs Haand, paa det
at han jo saaledes med Magt skulde trænge ham her ind i Rigerne at
blive Konge efter hans Død; heller ikke vilde han overantvorde nogle
indenlandske Mænd noget af Rigernes Slotte, medmindre han vilde an
namme det til Hertug Bugislavs Haand; og dermed annammede de dem
ogsaa alle saaledes til hans Haand, frygtende hans Ugunst til deres Liv
og Gods og ydermere samtlige Rigers Fordærv, som deraf maatte være
kommet, om han ellers havde antvordet dem udenlandske Herrer og
Mænd, som han med en Del gjorde imod Rigernes Ret og Frihed, som
er Hertug Barnam af Bart: Aaleholm, Hertug Wartzsleff af Wolleghast:
Ravnsborg, Greve Hans: Tranekær og Greve Witslaff: Stegehus. Item
kære Herre, nu om Paasketid næst forleden paa en Dag, som hans
Naade holdt i Vordingborg, paalagde han os da atter haardeligen, at
vi endda skulde tage fornævnte Hertug Bugislav til Konge, som fore
skrevet staar, hvilket vi dog med stor Vaade [o: Fare] haardeligen nægtede
som før og sagde os ingen at ville have til Herre og Konge, den
Stund han levede og styrede Rigerne med Rette, som han burde. Da
') Se Anna Hude: Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge
af Danmark S. 3 8.
2) Vor oprigtigste Anbefaling forud tænkt i Herren.
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han det hørte, da begærede hans Naade af os, at vi vilde for hans
Naades Alders og Ros Skyld tilstede, at fornævnte Hertug Bugislav
maatte være Styrer her i Riget og have alle Lande og Slotte i sit Værge,
Embedsmænd i og af at sætte efter sin Vilje, hvilket vi atter haardeligen nægtede for Rigernes Fordærvs Skyld, som deraf maatte komme;
men dog for at tækkes hans Vilje, da tillod vi, at fornævnte Hertug
Bugislav maatte være hos ham i Riget, ikke som en Styrer, men som
en god tro Ven, og have to gode Slotte i Værge, som var Ravnsborg
og Tranekær, af hvilke han sig vel rundelig kunde holde; og over dette
tillod vi, at alle Slotte og Stæder skulde staa aabne for ham og at
han stod dem vel for efter fornævnte vor naadige Herre Konges Vilje; og
derpaa skulde han have taget fornævnte Rigers Slot Aaleholm fra Her
tug Barnam og Ravnsborg fra Hertug Wartzsleff igen til Riget, inden
fjorten Dage efter næste Sancti Johannis Baptistæ Dag, som han os
siden sagde og dog ikke holdt. Der efter at det Parlament saaledes
var holdt og alle samtlige Rigers gode Mænd for fra hans Naade, da
overantvordede han siden imod Rigernes Ret og Frihed af sin egen
Vilje fornævnte Hertug Bugislav alt Fyens Land med faste Slotte, Ny
borg, Hindsgavl og Hagenskov, med alle de Tjenere, som dertil laa;
og siden havde han Almuen for sig af Sjælland og forelagde dem, at
de skulde være fornævnte Hertug Bugislav hørige og lydige og hans
Embedsmænd, og gav dem dermed al den Frihed, som de begærede af
ham; hvad han ydermere befol dem at gøre, det fandt sig vel derefter.
Da han disse fornævnte fem Landes Herrer, Hertug Bugislav, Hertug
Watzslaff, Hertug Barnam, Grev Hans og Grev Witzleff saaledes vældeligen her ind i Riget havde sat og Almuen saaledes undervist etc.,
dermed gik han til Skibs og skulde have sejlet til Kalmar at annamme
Sveriges Rige igen, som vi ikke andet vidste, fordi der saaledes var
forhandlet mellem hans Naade og Sverige tilforn, hvilket han dog ikke
gjorde, men sejlede til et Øland, Gotland, som ligger langt fra hele
Riget Danmark, mod alles vores Kundskab, Raad og Vilje og tog da
med sig ud af Rigernes Skatkammer Guld, Sølv og Klenodier, som Konger
og Dronninger i mange Aar tilforn havde sammensanket til Rigernes
Værn og Bestand. Straks efter at han saaledes var sejlet bort, da
rejste Almuen sig først i Sjælland og siden al Danmark over imod al
Klerkeriet og Ridderskabet, saa at vi daglig leve vort Livs Fare med
dem og kan ingen Rettighed faa af dem. Og desuden staar det saa
ledes endnu mellem Riget og de holstenske Herrer, saa at vi hver Dag
ræddes for deres Overfald; og hvad Vold og Uret, som Riget daglig
lider af disse forskrevne udenlandske Herrer, Fogder og Embedsmænd,
det er os langt at skrive; og desuden fordi han ej vilde annamme
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Sveriges Rige igen, som der var forhandlet om, dermed gjorde de fra
Sverige Riget ogsaa stor Skade, og ræddes vi endnu daglig for meget
mere Skade at faa af dem, og er alle tre Riger nu desværre saa godt
som adskilte for hans onde Regiments Skyld og Forsømmelse, hvilke
tilforn i stor Kærlighed tilsammen var bundne, tilsammen at blive under
en Herre og Konge. Kære Herre, nu fordi forskrevne vor naadige
Herre Kong Erik selv har overgivet Riget og ladet alle Rigets Indbyg
gere uden al Styrelse og i saadan Sorg og Bedrøvelse og i daglig Livs
og Gods Fare, fly vi til eders Naade, som næst ham er af kongeligt
Blod, bedende og formanende Eders Herredom med al Ydmyghed, at
I for vor Herres Døds Skyld og eders egen Æres Skyld, saa og for
den Troskabs Skyld, som I Riget pligtig er for kongelig Byrds Skyld,
hvoraf I er født, som foran skrevet staar, vil værdiges at komme hid i
Riget, det snareste, som I kan, uden al Tøven, dette arme Rige til Hjælp
og Trøst i denne forskrevne Nød, Sorg og Bedrøvelse, som det nu er
stedt i. Naar Gud vil, at I kommer hid til Riget, vil forskrevne vor
naadige Herre Kongen endda komme hid igen til Riget, da rækker Ri
gerne ved Guds Hjælp vel til at holde eder her, hans Naade og Riget
til Tjeneste i det Sted, som han vilde have haft forskrevne Hertug Bugi
slav, som forskrevet staar. Vil I og nu ingenlunde komme og hjælpe
Riget udaf denne forskrevne Nød, da værdiges for Guds Skyld at skrive
os det straks til igen, og giver da Rigerne aldeles over dertil, at de
skulde ej aldeles fordærves for den store Troskab, som de alle har til
eders Naade, thi at de i saa stor Nød og Bedrøvelse er stedte, at de
desværre jo nødes til at kejse dem snarligen en anden Herre og Konge,
og det gør de og vitterligen det første vi faar Tidende af eders Naade
igen, at I ikke vil komme hid, og derefter maa I visseligen eder rette;
thi skriver os for vor Herres Døds Skyld nu straks eders Vilje til igen
med dette vort Bud, hvortil vi os visseligen maa forlade i dette Ærinde,
og dertil forlade vi os nu ganske. Kære Herre, er det nu saaledes, at
I ikke vil komme, og gaar I og eders Slægt saaledes disse Riger evig
kvit, eder selv og al eders Slægt, med Orlov at skrive, til liden Hæder,
da tør eders Naade ingen skylde derfor uden eder selv og eders egen
onde Forsømmelse. Item kære Herre, sender vi nu eder her indelukt
nogle af de Artikler, som vi vel bevise kan, at han har forsømt imod
disse Riger, paa det at eders Naade maa kende, hvad Nød dette Rige
er udi, og at I desbedre har eder derefter at rette. Eders Herredom
bevare Gud nu og evindeligen. Scriptum Korsør anno domini mcdxxxviij
in vigilia beatorum Simonis et Jude apostolorum sub decem nostrum
sigilis.
Johannes dei gratia archiepiscopus Lundensis etc., Johannes Ros-
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childensis, Naffno Otthoniensis, Cristiernus Ripensis, Ulricus Arusiensis
et Gerardus Burglanensis, eadem gratia ecclesiarum episcopi, Benedictus
Petri prior in Anlwordschow, Ericus Nicolai, Henricus Kanuti, Martinus Johannis, Luderus Kabell et Esgerus Brock, milites, Petrus Lyckes, Ge
rardus Bryseke, Yuanus Foss, Auo Lunge, Otto Nicolai, Jacobus Basse,
Nicolaus Ericss in Asdal et Olauus Absalonis, armigeri, regni Dacie
consiliarii, hutniles vestri.

Fra det samme Møde skrev Raaderne ogsaa til Erik, formanede
ham til at komme tilbage til Riget og her at indsætte Drost og Marsk.
Dette Brev lod de Biskop Thorlav overbringe, men fik intet Svar1).
Hvorlænge Rigsmødet har varet, vides ikke, men snart efter er
Byen gledet tilbage til sin rolige Tilværelse, hvor sikkert den ene Dag
har mindet om den anden, uden større Tildragelser.

Men godt 100 Aar derefter udbrød en af de Ildebrande, som de
danske Købstæders Historie er saa rig paa, og lagde i Løbet af faa
Øjeblikke en stor Del af Byen øde. Om denne Ulykke for Byen og
hvad der staar i Forbindelse dermed taler følgende Skrivelser, der veks
ledes mellem Borgerne og Kongen.
11 /T 1557 indgaar der nedenstaaende Henvendelse fra den menige
Almue i Korsør2):
Højbaarne Fyrste og stormægtige Herre, allerkæreste naadige Herre.
Giver vi eders Naade ydmygeligen tilkende med grædende Taarer,
hvorledes igaar kom en af Frants Brockenhuus’1) Svende ved Navn Hans
Harenssuyschere4) og skød Ild her paa eders Naades Købstad Korsør,
saa at Byen er saa godt som afbrændt; altsammen saa nær som ti eller
elleve Gaarde, med hvis Gods, vi arme fattige Mænd havde, blev Mestenparten opbrændt for os. Og samme Tid, han skød Ild paa os, var
vi næsten alle sammen hver sin Vej ude at høste, saa at den ene ikke
kunde hjælpe den anden. Maa og eders Naade vide det, at samme Tid
var og et Østenvejr og skød han Ild paa Byen i den østre Ende, saa
at Ilden fulgte med Vejret Byen langs igennem og befrygter vi os arme,
fattige Mænd, at samme Skade skulde være os paavist eller paaført at
gøre eders Naade og os denne store Skade og Jammer, som findes hos
os arme elendige fattige Mennesker. Og maa eders Naade og vide det,
])
2)
3)
4)

Kr. Erslev: Danmarks Rige under Erik af Pommern S. 399—400.
Se indkomne Skrivelser til Da. Kaneelli (Rigsarkivet).
Frands Brockenhuus (1518-69) var Lensmand paa Nyborg Slot 1545
Betyder vist Harniskvisker.
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at samme Tid at han havde skudt Ild paa Byen, søgte han straks Sko
ven, for der var ingen hjemme, som kunde behindre ham uden vore
Hustruer og Børn, og sender vi eders Naade samme Rør, som han
skød Ild paa Byen med, hvilket han forstak, som vi siden fandt. Aller
kæreste, naadige Herre, saa er vi arme fattige Mænd kommet i den
store uplicttelighen store Skade, saa at Hus og Hjem, Gods og Bjæring
er os saa ynkeligen fragaaet, hvilket vi maa med grædende Taarer og
en ret Hjærtens Banghed beklage for Gud og eders Naade, at I vil
gøre det for Guds Skyld og udaf den Magt, som I har udaf den al
mægtigste Gud, og lade den samme vor arme Elendighed og store til
kommende Skade komme eder i Sinde, os arme fattige Mænd til Hu
svalelse, fordi vi trøster os ikke til at komme til Bygning og Bjæring i
nogen Maade, uden det sker med eders Naades Bestandighed. Vi lig
ger her, arme fattige Mænd, under aaben Himmel, som er i Skoven,
og somme i deres Skuder, ihvor de kunde have Ly, og somme i
Kirken, saa at her findes intet andet end stor Sorg og Graad, og
mange ikke har det, de kunde æde eller noget det de kunde hu
svale enten dem eller deres arme fattige Hustruer og sine Børn
med. Saa bedre os den almægtigste Gud. Allerkæreste naadige
Herre, saa maa og eders Naade vide det, at der var tøsser [o: to
Gange] Ild i Kirken; dog af Guds naadige Hjælp blev hun be
friet dog ikke uden Skade, og dertilmed blev vor fattige Sogneherre
og Sognedegn deres Gods mesten opbrændt, saa at den ene ikke kunde
hjælpe den anden hermed. Eders Naades kongelige Majestæts Højmægtighed, den almægtigste og barmhjærtigste Gud befalende med en
langvarende og sandt Regimente til evige Tider. Amen. Ex Corsør
Søndagen næst efter S. Knuds Konges Dag Anno dm. mdlvij
Eders Naades
arme fattige Undersaatter
menige Almue i Corsør.

Paa denne Skrivelse udgik der følgende Svar1):
Kristian etc. Vor Gunst tilforn. Vider, at os er eders Skrivelse
tilhænde kommen, udi hvilken I giver tilkende, at der er kommen en
fremmed Karl til Byen, og han har skudt et Rør af, og der er kommen
Ild udi et Straatag, og Mesteparten af vor Købstad Korsør dermed er
afbrændt, og beklager derfor eders store Armod og Fattigdom, som I
derover udi er komne, udi det eders Gaarde, Gods og alt, som I skulle
eder at opholde og hjælpe og trøste eder med, er eder saa afbrændt,
’) Tegn. 5. 235 b.
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som eders Skrivelse derom beretter. Da slig eders Ulykke og store
Skade og Fordærv vi ugærne hørt har, og beder vi eder at begynde
og bygge igen. Vi vil udi alle Maader hjælpe og trøste eder og forskaane eder med Byskat og anden Tynge og være eder en naadig
Herre og Konge. Befalende eder Qud.
Ebbelholt 23. Juli 1557.
Samme Dag udgaar der Skrivelse til Tage Thott, Embedsmand paa
Bahus, at han skal forhandle med Lenets Indbyggere om at føre det
Tømmer, som de vil udføre fra Land, til Korsør og sælge det til Bor
gerne der; hvis Borgerne med egne Skibe vil hente Tømmer i Lenet,
skal han hjælpe dem til at faa det for en skellig Pris.
Imidlertid har Byens Borgere, hvor gærne de end saa deres By
rejst paany, næret Ængstelse ved at tage fat og de henflyr derfor med
følgende Henvendelse til Kongen1):
Højbaarne Fyrste og stormægtige Herre, allerkæreste naadigste Herre.
Finge vi eders Naades Skrivelse, at vi skal begynde at bygge
igen paany, hvilket vi vil ganske gærne gøre vor yderste Flid hvis i
vor fattige og ringe Formue kand være med eders kongelige Majestæts
Hjælp og Trøst, hvilket vi betakker og eders Naade højligen og ganske
gærne for eders gode, milde Tilskrivelse, som eders Naade os naadeligen tilkender. Allerkæreste, naadigste Herre, giver vi eders Naade
ydmygeligen tilkende at hvorledes vi befrygter os arme, fattige Mænd
atter som vi skal nu begynde at bygge igen eders Naades Købstad op,
som vi ganske gærne gøre vil efter vor yderste Magt og Formue, be
frygter vi os, at der ydermere bliver gjort Skalkhed, fordi os er lovet
og dagligen Dags loves ondt og besynderligen for eders Naades konge
lige Majestæts Brev, som eders Naade os undt og givet har. Derfor er
vor ganske og fattige ydmygelige Bøn og Begæring til eders Naades
kongelige Majestæts Højmægtighed, at eders Naade vil værdiges Tillid
for Guds Skyld og give os eders Naades Beskærmelsesbrev, saa at vi
arme, fattige Mænd, ihvor vi drage paa vor fattige Næring og Bjæring,
at vi maa drage med Fred og Rolighed. Hermed eders Naades konge
lige Majestæts Højmægtighed med Sjæl og Liv en langvarende Regi
mente den almægtigste Gud befalendes til evig Tid. Amen.

Anno 1557
Eders Naades
fattigste Tjenere
og Undersaatter

-------------9 Indkomne Skrivelser til Da. Kane. (Rigsarkivet).

menige Borgere
udi Corsøør.
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Korsør Slot og dets Lensmænd.
Skønt man med Rette kan sige, at en Skildring af Korsør Slot og
hvad der knytter sig dertil, ligger udenfor dette Skrifts egentlige Emne,
finder vi det dog rettest at hidsætte nogle Linier derom og navnlig
synes det os naturligt, lidt mere detailleret end ellers Skik er i Værker
af lignende Art, at omtale de forskellige Lensmænd, der gennem Ti

derne sad til Huse paa Korsør Slot, idet de paa mange Maader stod
i nøje Forbindelse med Byen og dens Borgere, der jo ogsaa i mangt
og meget var afhængige af dem.

Slottet. Vi har S. 43 nævnt, at det ad arkæologisk Vej kan godt
gøres, at der inden Taarnborgs sidste Ødelæggelse er bleven anlagt et
mindre Fæstningstaarn ved Indløbet til Noret, og dette har sikkert ikke
alene været den første Foranledning til, at der har dannet sig en By,
men det har ogsaa været Begyndelsen til Korsør Slot.
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I den Afhandling1), som Arkitekt Aage Mathiesen har skrevet om
Korsørtaarnet og hvorfra Hovedparten af de følgende Oplysninger skri
ver sig, gør han opmærksom paa, at Taarnet maa være opført paa to
forskellige Tidspunkter. I de fire nederste Stokværk bestaar Murene
nemlig dels af en ydre Del, der maa være opført i det 13. Aarhundredes
Slutning, dels af en indre Forstærkning, der skriver sig fra samme Tid,
som Taarnets 5 øvre Stokværk (c. 1400). „Efter denne sidste Ombygning
fremtraadte Taarnet i sit anselige Udseende med sin højtsiddende Ind
gangsdør, sine Skydehuller, sin krenelerede Murkrone og den aabne
Platform foroven“.
Det er et Spørgsmaal, som endnu ikke har kunnet endelig besvares,
om Taarnet oprindelig har ligget frit i Fæstningens Midtpunkt, eller
det har været sammenbygget med Ringmuren. Arkitekt Aage Mathie
sen gør opmærksom paa, at der i 4. Stokværk, der altsaa var det op
rindelige Taarns øverste, har været en Døraabning, der oprindelig har
været forsynet med en fladtrykt Rundbue, men denne Dør er bleven
(ilmuret samtidig med at Taarnet forhøjedes; hvortil den oprindelig har
tjent, kan ikke afgøres, men meget taler for, at den har dannet Ud
gangen til en Ringmur, og i saa Tilfælde skulde Taarnet jo have ligget
i Fæstningens Yderkreds.
Det nederste Stokværk har, saa vidt man kan slutte, haft hvælvet
Loft, og da der kun har været Adgang til det gennem et Hul, der
utvivlsomt har været i Hvælvingen, har Kælderen, hvis Gulv er belagt
med store Granitsten, kun kunnet tjene som Oplagsrum eller som
Fængsel. — Til 2. Stokværk har man kun kunnet naa gennem det oven
over værende Stokværk, thi den oprindelige ydre Adgang har nemlig
ført ind til dette. Der findes her to Døraabninger fra Taarnets to for
skellige Byggeperioder, mod Sydøst en rundbuet Dør, der er bleven
tilmuret samtidig med at Taarnet forhøjedes, og paa den modsatte Side
en fladbuet Dør. — Fra 4. Stokværk, der i det ældste Taarn, ligesom
nu, har haft Bjælkeloft, førte, som tidligere nævnt, en Dør ud, mulig
til Ringmuren. I 5. Stokværk har Vinduesaabningerne kunnet benyttes
som Skydehuller, ligesom i Stokværket nedenunder, men derimod har
Rummene i 6. og 7. Stokværk næppe været indrettede til Forsvarsbrug,
men derimod til Opholdsrum, ligesom det øverste 8. Stokværk. Op
rindelig har Taarnet været afsluttet af en aaben Platform med Tinder
og Skydeskaar, men i Midten af det 18. Aarhundrede anbragtes der et
pyramideformet Tag, der i Begyndelsen af det 19. erstattedes med det
nuværende grimme Vinkeltag.
9 Aarbog for nord. Old. 1902.

45—54.
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I Tidernes Løb har Korsør Slot undergaaet adskillige Forandrin
ger. Bygninger er bleven opført og andre er bleven nedrevet, men en
Skildring deraf, der vilde kræve særlige og omfattende Undersøgelser,
kan vi ikke indlade os paa her; da der ikke siden, Arkitekt Aage Ma
thiesen udarbejdede sin Afhandling, er foretaget Arbejder med Udgrav
ninger og Opmaalinger paa Korsør Fæstning, maa vi indskrænke os til
de foranstaaende Oplysninger.
Imidlertid skal vi, skønt det stammer fra Begyndelsen af 1600 Tal
let, nævne forskellige Lokaliteter, Betegnelser paa enkelte Dele af Byg
ningerne, som vi har uddraget af Korsør Slots Regnskaber 1610/11:
Kongl. Maj.s Køkkendør; den yderste Dør paa det nye Hus ved Stran
den; Rugloftet paa det nye Hus; Maltloftet; Smørkælderdøren; Fade
burskvindens Dør; den yderste Skriverstuedør; den yderste Dør, som
man gaar op til Skolen og Maltloftet; Skrivernes det liden Skriver
kammer paa Skriverstuen; Ølkælderen under det nye Hus; Vedhaveporten; Bryggerset; Stalden; den Fadebursstuedør, som nu er i det
liden Kammer ved Slotsherrens Stue; et nyt Hus blev sat her paa Slot
tet ved Bryggerset denne forgangen Sommer [o: Sommeren 1609]; det
store nye Kornhus; den øverste Loftsdør paa Vindeltrappen udi Borgegaarden over Kong. Maj. og Dronningens Sal; Karnappen over Kong.
Maj. og Dronningens Sal; en liden Dør, som blev slagen udenfor
Hemmeligheden [svarer til Nutidens W. C.J for Slotsherrens Stue; de
øverste Jomfrukamre; den liden og den store Borgestue; Kongl. Maj.
og Dronningens Kamre; Slotsherrens den gamle Stue; de 2 nye Stuer
over Kong. Maj. Borgestue og over Spisekælderen; Ulfeldtz Kammer;
den gamle Fruerstue; Portstuen; Skolen og . . de Sengekamre der
hos; Ølkælderen; Saltkælderen; Søren Baies Kammer; Stegerset; Fog
dens Kammer og fra Regnskabet 1611/12: Slotsherrens Stegersdør;
Borgestuen; Flæskeloftsdøren; Vandlaageporten; Melhuset; den gamle
Fruerstue; den gamle Fadebursstue; Kong. Maj.s Sengekammer; Løn
kammeret; den gamle Spisekælder.
1 1631 nævnes1): To store gamle Stenhuse med Kongens og Dron
ningens Sal og Lensmandens Stue; Kongens Køkken, af Bindingsværk
og med Halvtag; det øverste Hus i Borgegaarden med Kongens Borge
stue; et 11 Fag langt Bindingsværkshus, hvori lægges Kalk; et 8 Fag
langt Bryggers, af Bindingsværk; Kongens Stald, 24 Fag; et Hus med
Skriverstuen; et Hus med Slotsherrens Køkken; desuden Korsør Lade-

’) Trap (4. Udg.) III. 83.
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gaard paa Halskov med Lade, Øksnehuse, Horsebod, Hus med Mælke
stue, Tørvehus o. s. v., noget heraf opført i Lensmanden Ernst Nor
mands Tid (1620—31).
1 Tilknytning til, hvad der foran er nævnt af Korsør Slots Regn
skaber 1610/11, kan det mulig have sin Interesse, idet vi stadig holder
os til det samme Regnskab, at se, hvilke Kong. Majst. Folk og Tjenere,
der da fandtes paa Slottet og vi hidsætter derfor følgende Liste over
dem med Tilføjelse af deres Løn.

Slotsfogden .
xxviij dr.
Skriveren.........................................................................xxviij dr.
Kældersvend, og forhan er Skriverdreng ...
x dr.
Postrideren................................................................
vj dr.
Vandmanden ................................................................
vij dr.
Bryggeren og for han er Maltgører.........................
viij dr.
Hans Svende................................................................
iiij dr.
Kvinden som koger.................................................
vj dr.
og til Lærred og Sko.................................................
ij dr.
Portneren..........................................................
v dr.
Endelig har vi uddraget af Regnskaberne Navnene paa en Række
Haandværkere og Handelsmænd fra Korsør, der har udført Arbejde eller
solgt Varer til Korsør Slot 1610/11: Ditlev Kleinsmed, Peder Snedker,
Jens Murmand, Laurds Steffensen („sloug Kalck“), Claus Glarmester,
Hans Bødker, Niels Vandmand, Anne Sømmerske, Maren Christoffers,
Sømmerske udi Korsør, Hans Graae (solgte Stangjærn), Paasche Jen
sen, Borgmester (solgte Stangjærn), Oluf Knudsen (solgte Fyrrelægter),
Karsten Mortensen (solgte Tælle), Hans Smed, boendis paa Sandhaggenn her udenfor Slotsporten, Mogens Jensen, forrige Skriver her paa
Slottet; Jens Horn, Færgemand „overfører Ugedagstjenere og Husmænd
hid over til Slottet och fraa, naar dennem tilsiges at gøre Kongl. Maj.
og Slottets Arbejde“; Peder Knabstob, Andreas Mortensen, Anders
Jørgensen, Jens Ebbeltoft, Peither Waalle, Borgere i Korsør. Niels
Christensen, Slotsfoged paa Korsør Slot, og fra Regnskabet 16n/i>:
Rasmus Jensen Murmester, Rasmus Madsen Skibbygger (istandgjorde
Pramme), Olle Christensen (solgte Humle), Olle Knudsen (solgte Humle),
Niels Jacobsen (solgte Stangjærn og Lønborre salt), Tyge Hinrichsen
(solgte en Lyseform), Hans Smed, „boendis udi Slottens Smidie for
Korsøhr Slot“.
Lensmændene. Ligesom det til Stadighed har vist sig vanskeligt
at afgøre, om en Tildragelse skal stedfæstes til det gamle Taarnborg
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Slot eller til det nyere Korsør Slot, saalænge der kunde være Tale om
dem begge, saaledes er det heller ikke nemt at afgøre, om de tidligst
nævnte Lensmænd har siddet til Huse det ene eller andet Sted. Vi har
(S. 41) gjort opmærksom paa, at der fra Aaret 1322 omtales en Jacobus dictus Scaal, advocatus Dn. regis in Thornburg, medens Johannes
Wrether, der nævnes 1399, betegnes som advocatus castri Korsør, og
vi har tænkt os, at Taarnborg er bleven nedlagt (ødelagt ved Brand?)
et af de mellemliggende Aar, uden at at vi nøjere kan angive naar.
Men derfor kan vi heller ikke fastslaa, om de fire Lensmænd, vi har
fundet omtalt i Tiden mellem 1322 og 1399, nemlig Hr. Erik Barnum
sen (1364), Jens Rud (1369—70), Claus Holste (1376) og Oluf Pant
(t 1397) har haft deres Sæde paa Taarnborg eller paa Korsør Slot
Om denne sidste, Oluf Pant, berettes det, at han i Aaret 1387
(eller efter Peder Syv 1397) med sine 9 Svende hjemsøgte Bonden
Mads Burmand i Gjerløv og holdt slemt Hus i hans Gaard, hvorfor
Bonden ilede til Antvorskov, hvorunder han hørte, og anraabte Prioren
Oluf (eller Jacob) Mortensen om Hjælp. Prioren og hans bevæbnede
Tjenere fulgte da med Bonden hjem og dræbte Lensmanden og alle
hans Svende1).
Efter 1399 nævnes følgende Lensmænd, som vi alle knytter til
Korsør Slot, for de flestes Vedkommende med nogle Oplysninger om
den paagældende, idet vi hovedsagelig — undertiden ordret — benytter
os af de i Biografisk Lexicon meddelte Oplysninger.
1409 Hr. Oluf Nielsen2).
1415-20-25 Anders Skøttet).
1439. Iver Jensen Dyre til Tirsbæk, udvirkede 1433 et Friheds
brev for Poul Mathisen, var 1439 Lensmand paa Korsør, ligesom det
foregaaende Aar, da Rigsraadet fra Korsør sendte det foran omtalte
Brev til Kristoffer af Bajern. Nu var denne kommen til Landet og
udstedte 1439 bl. a. følgende Brev til Iver Jensen:

Vi Kristoffer med Guds Naade Palsgreve paa Rhin, Hertug udi
Bajern og Danmarks Riges Forstander, Jens med samme Naade Biskop
udi Roskilde, Bent, Prior i Antvorskov, Morten Jensen, Luder Kabolt,
Riddere, Aage Lunge, Poul Laxmand og Oluf Axelsen af Vaaben paa
vore og alle Rigens Raads Mænd og Indbyggeres Vegne i Danmark,
som Kronen af Danmark med Tro mene, Vi mane og æske Dig, Iver
0 F. R. Friis: Bidrag til Korsør Bys Historie S. 18.
2) Trap (4. Udg.) S. 83.
3) Rep. dipi. III. 277, 344.
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Jensen, Foged paa Korsør Slot under Din Ære, Liv og Gods, at Du
kommer i Din egen Person hid til os til Kiøbenhavn inden Søndag nu
næstkommende og opsiger Kong Erik Mandskab og Tjeneste, som
mange Rigens Raad og Mænd gjort haver, og antvorder [o: overgiver]
Rigens Raad det Slot, Korsør, inden denne fornævnte Tid. Item æske
og mane vi fornævnte, Hertug Kristoffer, Rigens Raad og Mænd alle
og hver særdeles, som fødte er i Danmark af frit Folk, dem af Købstad,
Bønder eller Almuesfolk, som paa Korsør Slot nu ere eller der findes,
ved Ære, Liv og Gods, at I fornævnte Iver Jensen ej hørig være,
som Eder hannem ellers af Ære og Rette bør at gøre, eftersom for
skrevet staar, men at I gennesten uden nogen Tøffuering [o: Tøven]
fra fornævnte Iver Jensen aftræde og af fornævnte Slot og til Rigets
Raad og gøre dem den Ed, som Eder af Ære bør at gøre, og bliver
hos Kronen og Rigets Tjeneste. Vi vil Eder vel forse i god Tjeneste.
Og skulle I, fornævnte Iver Jensen og alle de, med ham ere paa for
nævnte Slot Korsør, visseligen vide, at komme I ej inden fornævnte
Tid og hver i sin Sted gør, som forskrevet staar, da vil vi holde ham
for Rigets Forræder og rette [o: tage Straf] over Eder, som over dem,
der Avindsskjold føre mod Riget. Og aldrig nogen Tid skal I derefter
fange Fred eller Blivelse her i Riget.
Til Vidne herom trykker vi fornævnte vore Indsegl nedenfor dette
Brev paa vore og alle Danmarks Indbyggeres Vegne. Datum Hafniæ
Anno Domini 1439 Sabbatho ante festum beati Laurentii Martyris
gloriosi.

1459 blev Iver Jensen Ridder og nævnes da i Dagtingningen om
Hr. Anders Skeels Sjælegave, pantsatte 1462 Gods paa Pjedsted Mark
til Niels Pedersen (Glambek); g. m. Christine Pedersdatter (Oxe), der
17. Marts 1465 som Enke pantsatte Gods i Brusk Herred til Eggert Frille,
betænkes 1503 i Hr. Hans Urnes Testamente1).
1464. Hr. Oluf Andersen Lunge til Odden, sluttede 1420 med
sin Broder Jep Lunge en Kontrakt med Biskop Jens af Roskilde om
Gods i Venslev, er vel den Væbner Oluf Lunge, der 1423—24 beseg
lede sammen med Hr. Jacob Lunge til Vitterlighed med Hr. Anders
Jakobsen Lunge, skrev sig da til Næsby, beseglede 1439 Opsigelsen
til Kong Erik og i 1440 Lensbrevet til Hertug Adolph, var 1442 Ridder
og Høvedsmand paa Skivehus, var 1449 vistnok Rigsraad og sammen
med sin Broder i Kongens Følge til Gulland, skødede 1454 Gods i Fers

9 Danmarks Adels Aarbog 1891.

149.

116

Herred til Erkebisp Tue, skrev sig da til Odden (Vennebjerg H.), næv
nes s. A. blandt Samfrænderne, der forligte Fru Qerver, Hr. Niels Brik
sens, og Hr. Oluf Axelsen Thott, ejede 1457 Knivholt (Vennebjerg H.),
var 1459 en af Værgerne for Jep Axelsen Thotts Børn, var 1464 Lens
mand paa Korsør, beseglede 1467 den sjællandske Adels Hyldingsakt,
skødede 1471 med sin Søns Samtykke til Hr. Johan Oxe Gods i Skaane,
som hans Hustru arvede efter sin Fader Axel Jepsen, stadfæstede 1473
sin Søsters Gave paa en Gaard i Rinds Herred til St. Hans Kloster i
Viborg; g. m. Christence Axelsdatter (Thott)1).
1471—96. Henrik Meinstrup. Han maa antages at være Søn af
Otto Meinstrup og Elene Hansdatter Rantzau, skønt Slægtebøgerne har
andre Angivelser. Han nævnes første Gang 1445, men synes ikke selv
at have besiddet nogen Hovedgaard. 1455 havde han Fredsgaard i
Forlening af Roskilde Biskop og han vedblev til sin Død at staa Gejst
ligheden nær. 1467 blev han Landsdommer i Sjælland og beklædte
dette Embede i 30 Aar. Samtidig, i hvert Fald før 1471, blev han
Høvedsmand paa Korsør Slot, og senest fra 1469 havde han Sæde i
Rigens Raad. 1483 modtog han Ridderslaget. Efter et langt, virksomt
Liv døde han 1497, før 16. Maj. Om hans Gaardhandler i Korsør har
vi tidligere talt (S. 76—78).
1497. Stig Griis, Søn af Hr. Joachim Griis til Holmegaard og
Anne Arvidsdatter (Baad af Halland), nævnes 1495, var 1497 Høveds
mand paa Korsør, solgte 1501 til Erik Turesen (Bielke) den Ret, hans
Moder, Fru Anne, arvede i Halkwi (i Sverige) efter Erik Jonsson2).
1499. Erik Hardenberg til Kjeldkjær og Hvedholm var Søn af
Hr. Joachim Hardenberg til Kjeldkjær og Løgismose og Mette Bertelsdatter (Tinhus). 1487 var han Hofsinde, 1499 Høvedsmand paa Korsør,
havde Risby Birk i Pant, faldt 1500 i Ditmarsken. Gift med Anne Rønnow Corfitzdatter til Faarevejle paa Langeland’).
1505. Oluf Hansen.
15..—1516. MouridsJepsen Sparre (f 1534) til Svanholm. Han
var Søn af Jep Tullesen til Skurup (Svanholm) i Skaane og Else Henningsdatter Meinstrup. 1493 var han Hofsinde, havde 1506 Laholm og
senest fra 1510—16 Korsør Len, derefter Beritsholm Slot som Pantelen
og da det blev lagt ind under Lindholm Slot, fik han dette i Pant og
beholdt det til sin Død sammen med Bare og Froste Herreder. Han
var blandt de skaanske og sjællandske Adelsmænd, som 1523 paany
Danmarks Adels Aarbog.
2) Danmarks Adels Aarbog.
3) Danmarks Adels Aarbog.
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tilsvor Chr. II Troskab, men denne Ed hindrede ham ikke i ved første
gunstige Lejlighed at slutte sig til Kong Frederik, der lønnede ham
med Ridderslaget og Sæde i Rigens Raad, hvorhos han fik Kjøbenhavns
Slot i Forlening, men det havde han kun et Par Aar. Han var to
Gange gift, med Karen Pedersdatter Høg og Ide Thomesdatter Lange1).
1516—23. Henrik Ojøe (f 1533), Søn af Eskil Gjøe og Mette
Rosenkrantz. Ved Skiftedelingen efter Faderen tilfaldt der ham ved
Lodkastningen Gisselfeld med betydeligt Jordegods. I Aaret 1515 var
han en af de 4 Mænd, der hjemførte Chr. II’s Brud Elisabeth fra Ne
derlandene, og forlenedes kort efter med Korsør Len. Under Krigen
med Sverige udmærkede han sig meget. Ved Kroningen i Stockholm
(Novbr. 1520) bar han Rigsæblet og blev selv slaaet til Ridder. I Aaret
1522, da Stockholm allerede belejredes af Gustav Vasa, udnævntes han
til kongelig Statholder i Sverige, og da Chr. II i April 1523 forlod Dan
mark, indsatte han Henrik Gjøe til sin Statholder i sin Fraværelse med
Løfte om Undsætning i Løbet af en 3—4 Maaneder. Københavns For
svar, der begyndte 10. Juni, forestod han og holdt ud langt over den
lovede Tid; men da der stadig ingen Undsætning kom, og da Chr. II
ikke kunde give sikkert Løfte derom, overgav han endelig Staden '/j
1524 og drog til Tyskland, hvor han først opsøgte Dronning Elisabeth
og derpaa Chr. II, som han traf i Wittenberg i April 1524. Kongen
synes at have fattet nogen Mistillid til ham, hvorfor han drog til Dan
mark til sin ventende Brud, Elline Henningsdatter Godov, og forlenedes
med Vordingborg. Hans sidste Aar blev fulde af Krænkelser og Yd
mygelser for ham, og han blev nødt til at afhænde det meste, ikke blot
af sit eget Jordegods, men ogsaa af Elline Godovs, hvem han først
ægtede o. 1527. Han bortreves, 3/5 1533, endnu i sine bedste Aar,
men synes at have været baade legemlig og sjælelig nedbrudt af sine
mange Krænkelser. Glemmes skal ikke hans tapre Forsvar af Køben
havn og hans ridderlige Troskab mod Chr. II, der vedvarede, indtil
denne selv lod ham i Stikken.
1523—29. Hans Krafse var Søn af Jesper Krafse og Karen Lunge
til Basnæs og ejede Basnæs og Egholm paa Sjælland og Utterslev paa
Laaland. I en ung Alder blev han Lensmand paa Aalholm, senere paa
Kalundborg, og at han var en anset Mand, fremgaar bl. a. deraf, at
Chr. II 1523 betroede Sjællands Forsvar til Hr. Henrik Gjøe og ham;
men i Modsætning til Hr. Henrik svigtede Hans Krafse Kongens Sag
og hyldede Fr. I, som til Belønning optog ham i Rigsraadet og for
lenede ham med Korsør Slot, som han beholdt til 1529. En tidlig Død
’) Biogr. Lex. XVI, 204—05.
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bortrev hatn ’% 1530, kun 43 Aar gammel. Han havde 1520 ægtet
Lene Eilersdatter Hack til Egholm, som døde 1564. De ligger begge
begravede i Tjæreby Kirke.
1529—54. Knud Jørgensen Rud til Vedby og Møgelkær var Søn
af Jørgen Rud og Kirstine Eriksdatter Rosenkrantz. Han skildres som
lærd og skulde have været Bisp, men vilde ikke være det. 1517 for
lenede Roskilde Biskop ham med Venslev og faa Aar efter arvede han
Pantelenet Ranes Gods i Kalø Len. Chr. II ansaa ham for sin Til
hænger og gav ham derfor Befaling over en Del af det i København
indlagte Krigsfolk, men senere blev han Fr. l’s Mand, deltog 1525 i
Kampene i Skaane mod Hr. Søren Norby, blev Ridder 1527, vistnok
omtrent samtidig Rigsraad og 2<l/s 1529 Lensmand paa Korsør, som han
fik frit paa Livstid og beholdt til sin Død. Han skulde dog1) tjene Kon
gen selvsjette, med gode Karle, med Heste, Harnisk og Glavind og paa
Slottet underholde Kongen og hans Folk, naar de drog gennem Lan
det. Han maatte ikke „sælge eller afhænde“ nogen af de vornedes og
Tjeneres Sønner, som ere fødte eller fødes paa Godset. 1531 fik han
Korsør i Pant for 500 Dir.; 30/ii 1532 fik han Kongens Brev om, at han
i sin Livstid maatte oplade Korsør Slot til sin Søn Jørgen Rud eller at
Jørgen Rud skulde have det, hvis han overlevede sin Fader. Dog
skulde Jørgen Rud forbedre Slottets Værelser, saa at Kongen kunde
bo der paa Gennemrejser, samt oprense Gravene omkring det og gøre
Tjeneste efter sin Faders Forleningsbrev. 17/n 1534 fik Knud Rud af
Rentemester Christian Hvidt Kvittering for 1200 Mark paa Regnskab af
Landhjælpen af Korsør Len. 1535, under Grevens Fejde, faldt Korsør
i de greveliges Hænder, men Knud Rud undkom til Dragsholm, hvor
ogsaa flere andre Adelsmænd søgte Tilflugt, og han var med til at for
svare denne Borg, som var betroet til Eiler Hardenberg og var et af
de faa Punkter, som ikke den Gang kom i Grevens, Hertugens, Lybek
kernes eller Borgernes Magt — thi det er svært at sige, hvem man
maa anse for den egentlige Herre i Landet2). I den følgende Tid hører
man omtalt en stor Mængde Stævninger i Anledning af, hvad der under
Fejden var forefaldet. Saaledes stævner Knud Rud Slagelse Borgere
for hans Gods og i et Brev fra ham til Fru Sophie Eske Bildes, date
ret Korsør Fredag efter Helligkorsdag (17/;|) 1535 siger han, at hans
Gaard Vedby er næsten nedbrudt, og intet derpaa uden de blotte Vægge,
og af alt, hvad han havde paa Korsør, fik han intet3). Fortegnelsen
’) Se Da. Mag. 4 R. 4 B. S. 307 - 08.
2) Se Paludan-Miiller: Grevens Fejde I, 374.
3) Smst. 372.
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over, hvad han mistede, findes endnu og er i sin Tid trykt1). Den har til
Overskrift: „Dette efterskrevne er noget af det Gods, vi har mistet paa
Korsør og Vedby og hos mine Tjenere“. Det lader sig altsaa ikke af
gøre, hvad der har været det ene og hvad der har været det andet Sted,
men enkelte af Posterne, som mulig kan have nogen Interesse, hidsæt
tes her, da de i hvert Fald giver et Indblik i, hvilke Forraad der paa
den Tid samledes paa Borgene; og Korsør og Vedbygaard hørte da
ikke til de største: 50 Læster2) Korn og mere i allehaande Korn, 600
Sider Flæsk, 300 Faaresider, 30 Øxenkroppe, 12 Tønder med Gæs og
Vildbrad og allehaande Mad, som man skal have at holde slig Hus med.
Item 2 Læster Sild, 'A Læst Aal, gammel Fisk, Laks, Ørred og Helt,
l'A Læst Mjød, 2 Ammer rinsk Vin, 2 Fade og 2 Tønder Pryssing,
2 Tønder Hamborgøl, JA Læst Rostok 01, 10 Læster Danziger 01, 1 Læst
Æddike, 2 Tønder Most, 4 Skippund Humle. Item 2 beseglede Kister,
som hørte mig og mine Medarvinger til, var fulde af Jordbreve. Item
Sølv, Guld og rede Penninge, som jeg ikke med Skrift vil give til
kende ... o. s. v. o. s. v.
I et Register, som Knud Rud 1550 lod optage over sine Adkomst
breve og Dokumenter, nævnes bl. a. følgende, der har mere eller min
dre Tilknytning til Korsør3):
Det Byggested og Skægeng i Taarnborg, som jeg købte af
Anders Knudtssøn.
En Gaard ved Stranden i Kaarssør.
En Gaard udi Kaarssør, som Niels Mogensen solgte.
En Gaard i Strandgaden ved Kaarssør.
Vedermøllen for Kaarssør og
Per Andersons Skødebrev paa en Gaard i Kaarssør.
Han døde 27/3 1554, vistnok paa Vedby, som han havde ombygget.
1554—56. Jørgen Rud, foregaaendes Søn, var født 8/,, 1517 i et
oprigtig katholsk Hjem; ikke færre end 3 Helgener var blandt de til
hans Daab budne Faddere. Fra 1541 forekommer han blandt Hofsin
derne, fik 1545 Mariager Kloster i Forlening, 1552 Aalholm og 7/4 1554
Korsør, som han kun beholdt til 75 1556. Men efter den Tid havde
han adskillige andre Forleninger. Han havde "Ao 1551 ægtet Karen Hans
datter Krafse, Datter af ovennævnte Hans Krafse, og døde 5 Aa 1571.
1556—57. Christoffer Huitfeldt til Berritsgaard. Hans Fader var
Otte Clausen til Krumstrup i Fyn og Moderen Barbara Eriksdatter (Blaa)
Se Vedel Simonsen: De danske Ruder I, 98—102.
2) 1 Læst er 22 Tønder.
3) Vedel Simonsen: De danske Ruder I, 117 o. flg.
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til Berritsgaard. Allerede 1527 fik han Livsbrev paa vor Frue Kloster
ved Ribe, 1532 kaldes han Hofsinde, og 1534 førte han Skibet „Samson“
i Peder Skrams Flaade og deltog i Træfningerne i Østersøen mod Ly
bekkerne. Aaret efter sendtes han sammen med Hr. Truid Ulfstand til
Norge for at gribe Ærkebiskop Olaf Engelbrechtsen af Trondhjem, men
denne flygtede til Holland. Christoffer Huitfeldt blev nu Lensmand paa
Vardøhus. 1542 forflyttedes han til Bergenhus Len, men y. 1556 fik
han Forleningsbrev paa Korsør Slot uden Afgift og 1557 Gulland. Han
døde paa Visborg Slot Natten mellem 7. og 8. Novbr. 1559. Han var
gift med Herluf Trolles Søster, Øllegaard Trolle til Lillø, og blev ved
hende Fader til den navnkundige Rigskansler og Historieskriver Arild
Huitfeldt.
1557—62. Jacob Skeel til Hegnet, som han ejede i Fællesskab
med sin Broder, Albert Skeel. Begge var de Sønner af Anders Skeel
og Karen Flemming. 1549 og 1550 nævnes Jacob Skeel som Hofsinde,
havde i Tidens Løb forskellige Pantelen og 1557—62 Korsør Slot som
Forlening. Til sin og sine Svendes aarlige Underholdning og til Slot
tets Forbedring maa han aarlig fra SS Philippi et Jacobi Dag 1557 oppe
bære 6PA Mark 5 Skiil. Penge, 3’A Læst 1 Pd. I’.'- Skp. Rug og Mel,
6 Læster 2 Pd. Byg ogMalt, 2 Læster 91 A Td. 3 Skpr. Havre, 13'A
Side Flæsk, 21 Bolsvin,
18 Faar og Lam, 13 Tdr. TAFjerd. Smør,
3 Øxne, l'A Ko, 14*A Gaas, 44 Høns, 920 Æg, 68 Læs Hø, 59 Læs
Græs, 15 Tene Lysegarn og desuden al Avlen til Slottet. Han skal
aarlig gøre Regnskab for al vis og uvis Rente, Halvparten skal tilfalde
Kongen, Halvparten ham selv. Han skal tjene Riget med 6 geruste
Heste eller selvsjette til Skibs og skal holde Kongen, Dronningen og
deres Børn, saa tit deres Vej falder forbi1). Alligevel har Jacob Skeel
tilsyneladende haft svært ved at udrede det, han skulde, thi 12A 1559
udgaar der aabent Brev, at Kongen har eftergivet ham alt, hvad han
er bleven skyldig af Slottet fra den Tid, han fik det, indtil førstkom
mende SS Philippi et Jacobi Dag2). 10A 1560 fik han nyt Forleningsbrev
paa Korsør Slot; han skal gøre tilbørlig Tjeneste, aarlig give 100 Dir.
til Rentemesteren, aarlig gøre Regnskab for alt Sagefald og maa selv
beholde Halvdelen deraf3).
At der til Stadighed udgik Breve fra Kongen til de forskellige
Lensmænd, saa om det ene, saa om det andet, er jo noget, der siger
sig selv, og Selvfølgelig vilde det føre alt for vidt, om der skulde gøres
') Kane. Brevb. 22/5 1557.
2) Smstd. 12'4 1259.
3) Smstd. 10 3 1560.
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Rede derfor i Enkeltheder; men vi føler os dog opfordret til her under
denne Lensmand at nævne, en Skrivelse, der 17A 1561 sendtes til 34 Raader og Lensmænd, deriblandt til Jacob Skeel, og hvis Indhold er føl
gende1): Da Kongen straks efter S. Hans Dag Midsommer omtrent agter
at rejse til Holsten, skal de følge ham hver selvfjærde med gode Karle
og Heste; Svendene skal være klædt i askegraa Kjortler med samme
Farve i Ærmerne og med det kronede F. ligesom sidste Aar og i sorte
Hatte og Hoser; de selv i askegraa Peltsrocker forbræmmede med sort
Fløjl; saaledes som nærmere kan ses af medfølgende to Mønstre; de
skal faa nærmere Underretning om, hvor og naar de skal møde.
1562 udgik der Brev til Niels Andersen Dresselberg til Kastrup
og Jesper Krafse, hvori der meddeles, at da Jacob Skeel har berettet,
at han har Trætte med sine Søskende og med det første skal i Rette
med dem, saa at han ikke selv personlig kan overlevere Otte Rud In
ventariet paa Korsør Slot til 1. Maj, skal de være tilstede, naar Inven
tariet overleveres, og paase, at alt gaar rigtigt til2). 7 ? 1562 faar 4 Adelsmænd Befaling til at besigte Kronens Skove til Korsør Slot, naar Otte
Rud tilsiger dem, undersøge, hvad der er hugget deri i Jacob Skeels
Tid, og indsende skriftlig Beretning3).
Han deltog som Chef for Orlogsskibet „Kind Gottes“ i Slaget under
Øland
1564, men druknede inden næste Aars Udgang, formodentlig
under Slaget ved Bornholm 7/? 1565. Han var ugift.
1562—65. Otte Rud var Søn af ovennævnte Knud Rud og blev
født '-'li .1520 paa sin Fædrenegaard Vedby. Hans første Undervisning
modtog han i Sorø Kloster, opholdt sig dernæst en Del Aar i Udlandet,
men vendte 1543 tilbage til sit Fødeland. Efter at have været Hofsinde
forlenedes han 1549 med Dragsholm og giftede sig samtidig med den
18-aarige Pernille Oxe, Søster til den siden saa berømte Statsmand
Peder Oxe. 1551 forflyttedes han til Gulland, men mistede det 1557.
1559—62 sad han paa Odensegaard og fik "A 1562 Korsør i Forlening
paa samme Vilkaar, som Jacob Skeel sidst havde haft det. Men da
Krigen med Sverige udbrød næste Aar, havde man Brug for Otte Ruds
Kræfter, og han svigtede ikke. Straks blev han Kommissær hos Daniel
Rantzau og udmærkede sig for Kongens Øjne i Kampen ved Mared
ved Halmstad — og saa blev det dog til Søs, at han gjorde sit Navn
udødeligt. 1564 bistod han tappert Herluf Trolle i den ulige Kamp med
det store svenske Admiralskib „Mars“, kaldet „Makaløs“ og 7 andre
!) Kane. Brev. 17/4 1561.
2) Kane. Brev. 24/4 1562.
3) Smstd. 7/7 1562.
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Skibe, og det var ham, der sønderskød Roret paa „Makaløs“ og kastede
sine Dræg ombord i det store Skib, som han entrede og vilde være
bleven Herre over, hvis det ikke var sprunget i Luften. 1565, i Maj
Maaned, løb Otte Rud paany ud med Herluf Trolle, og da denne i
Slaget ved Rødesand V« fik sit Banesaar og senere maatte nedlægge
Kommandoen, blev Otte Rud udnævnt til Admiral over den hele Flaade,
hvad Herluf Trolle i høj Grad billigede; han vidste ingen i Danmarks
Rige bedre til Admiral end Otte Rud, han vilde sige god for denne, at
han skulde ikke sky sin Fjende, — og dette Skudsmaal gjorde Otte
Rud ikke til Skamme.
T/v 1565 fandt Kampen mellem Nydyb og Bornholm, det blodigste
Søslag i hele denne Krig, Sted. Otte Rud angreb uden Betænkning,
men efter det heltemodigste Forsvar Dagen igennem nødtes han, selv
saaret, til ved Solnedgang at overgive sit synkefærdige Skib og de til
oversblevne 100 Mand af de 1050, der udgjorde dets oprindelige Besæt
ning, til sin ikke mindre tapre Fjende mod Løfte om ærefuldt Fængsel,
et Løfte, der ikke blev holdt. Fangerne førtes til Stockholm, derfra til
Skara, hvor Kong Erik overfusede ham med grove Ord for hans haardnakkede Forsvar og vilde have stødt ham ned, hvis han ikke af en af
sine egne Folk var bleven hindret deri. Senere sendtes Rud til Svartsjo
Slot i Malaren, hvor Pesten ”/io 1565 naaede ham, og Døden udfriede
ham af Fængslet.
Hans Enke, Pernille Oxe, beholdt Korsør Len til 1574. “/i 1572
fik hun Følgebrev til Borgmestre, Raadmænd, Byfogder og menige
Borgere i Skelskør og Korsør, at hun skal have bemeldte Købstæder
i Befaling og have Tilsyn med, at der sammesteds holdes god Skik og
Politi, at hver Mand vederfares, hvad Lov og Ret er, saa og at Kongens
og Kronens Ret ikke forsømmes eller formindskes. De befales derfor
alle at være Fru Pernille Oxe hørig og lydig i, hvad hun tilsiger og
befaler dem paa Kongens Vegne, hvorhos det paalægges Borgmestre og
Raadmænd at yde Byfogden deres Bistand ved Indkrævningen af, hvad
Rente, Rettighed, Sagefald eller andet, der tilkommer Kongen1).
1574—81. Ejler Krafse til Assendrup og Egholm var Søn af den
ovenfor nævnte Hans Krafse og blev født 2V) 1524. Han deltog i Syvaarskrigen, faldt i svensk Fangenskab og udveksledes først 1568. ‘71
1574 blev han Lensmand paa Korsør og skulde aarlig yde en Afgift
paa 200 Daler.
14 c 1574 udgaar der aabent Brev, at Ejler Krafse maa oppebære
Kirkens Part af Korntienden af Tornborg og Vemmelev Sogne, saa
’)

Hist. Tidss. 1. 5. 42. jvf. Kane. Brevb. 2<>/i 1572.
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længe han har Korsør Slot i Forlening, mod aarlig at svare 3 Pd. Rug,
3 Pd. Byg og 5 Tdr. Havre til Tornborg Kirke og 6 Pd. Rug og 6 Pd.
Byg til Vemmelev Kirke. Det befales Bønderne at levere Tienden i Ne
gene paa Slottets Ladegaard og at tiende retfærdigt, da Ejler Krafse
ellers maa lade deres Korn kaste og dem selv straffe, hvis det viser
sig, at de har forset sig1). 15,« 1574 faar Peder Bilde, Embedsmand paa
Kallundborg, Befaling til i Korsør Havn med det første at levere Ejler
Krafse 20000 Mursten af de Mursten, Kongen tidligere har laant Peder
Bilde, da Ejler Krafse skal bygge noget paa Korsør2).
23/.i 1575 bliver han fri for Afgift i 3 Aar mod, at han paa egen
Bekostning fuldender det Stenhus paa Slottet, som han nu har begyndt
paa, saa at der kan være ordentlige Stuer til Kongen og Dronningen,
naar de kommer der. ' r. 1575 fik han, som vi tidligere har nævnt,
Brev om, at han skulde have Korsør Borgere i Forsvar og i Forening
med Byfogden paase, at der ikke skete Vold, Slagsmaal osv. 1576 fik
han Befaling at opkræve Told ved Bisserup Havn, som han dog selv
maalte beholde, saa længe han havde Korsør Slot uden Afgift. 7s 1579
fik han ny Forlening paa Korsør mod en aarlig Afgift af 200 Daler.
Men 1581 maatte han over Hals og Hoved rømme Landet, fordi han
7S s. A. i København paa Hjemvejen fra et Gilde var kommen til at
saare sin Hustrus Søstersøn Tyge Jensen Brahe saa haardt, at denne
næste Morgen døde. Der udgik Ordre til at gribe Flygtningen, men
dette lykkedes ikke, og han dømtes da fraværende til Landflygtighed
under Livsstraf. Senere arbejdede den Mening sig frem, at Ulykken
var sket af Vaade, og der gjordes derfor fra hans Hustru, Hilleborg
Eskedatter Bille, og hans Børns Side store Anstrængelser for at skaffe
ham Tilgivelse, men forgæves. Kun nogle Gange fik han Lejde til
kortere eller længere Ophold i Hjemmet, og først Døden friede 4/.) 1599
den haardt prøvede gamle Mand fra Landflygtigheden.
1581 7s, altsaa 2 Dage efter Drabet af Tyge Jensen Brahe, faar Peder
Rjeedtz Følgebrev paa Korsør3), men havde det kun i godt 14 Dage, thi
9 Kane. Brevb. 14/0 1574.
2) Smstd. 15 s 1576.
3) I det hele er det interessant at se, hvilken Bevægelse denne Tildragelse har frem
kaldt. Der udgaar Brev til Peder Reedtz, at han, da Kongen bliver nødt til at fore
tage en Forandring med Korsør Slot, hvis Lensmand Ejler Krafse sidste Søndag
[G/8] har ihjelstukket Tyge Jensen Brahe, straks skal overtage Slottet og Lenet . . .
Han skal passe paa, at Ejler Krafse ikke undslipper ved Korsør eller andensteds i
Lenet, og hvis han kan opspørge ham i Lenet, gøre ham haandfast. Samme Dag
udstedes Følgebrev for Peder Reedtz til Kronens Bønder under Korsør Slot og Be
faling til Lauge Beck og Herman Juel, Embedsmænd paa Roskildegaard og Kai-
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1581 25/s overgik det til Mogens Qjøe til Bremersvold, som var
født 1547 og 1577—79 havde Bornholm i Forlening, inden han 1581
modtog Korsør. Efter at have haft dette Len til 1584 fik han Gulland,
men synes derefter at have trukket sig tilbage til Privatlivet. Han
døde c. 1608.
1584—87. FrandsRantzau, ældste Søn blandt den lærde Statholder
Henrik Rantzaus mange Sønner. Han var født 2S/S 1555 paa Segeberg,
blev, efter en Udenlandsfærd, 1577 Hofjunker hos Fr. II. Kongen, af
hvem han var yndet, forlenede ham 2/s 1584 med Korsør; han skulde
svare 200 gi. Dir. i Afgift af den visse Rente, gøre Regnskab for den
uvisse, hvoraf han selv maa beholde Halvparten, dog forbeholder Kon
gen sig alene Told, Sise og Vrag, og tjene Riget med 4 geruste Heste.
Han maa beholde Avlen til Ladegaarden mod at underholde Kongen
med Følge og Heste en Nats Tid, naar Kongens Vej falder der forbi.
Han skal have den gejstlige Jurisdiktion i Lenet og gøre Regnskab for
Indtægten deraf. 1587 ombyttede han Korsør med Kallundborg. Senere
sad han som Lensmand paa Silkeborg og paa Tranekjær. Han faldt
21/2 1612 i Træfningen paa Skjellinge Hede.
1587—88. Peder Reedtz til Hørbygaard og Tygestrup. Han var
født i Mark Brandenburg i en oprindelig pommersk Adelsslægt. I Be
gyndelsen af den nordiske Syvaarskrig kom han til Danmark og knyt
tedes navnlig til Daniel Rantzau. 1572 blev han Hofjunker, 1573 Stald
mester hos Fr. II. 1580 forlenedes han med Sorø Kloster og Antvorskov,
med hvilket sidste Korsør Len en Tid var forenet. Fr. II, af hvem han
var meget yndet, tilskødede ham 1586 Hørbygaard (i Tudse Herred),
egentlig ikke en Gave, men en Arveforlening, noget, som ellers ikke
brugtes her i Landet. Peder Reedtz, der roses for sin Gudsfrygt og
Godgørenhed, døde 21. Septbr. 1607. Han havde været gift med Karen
Rostrup, Datter af Jørgen Rostrup til Sjelleskovgaard.
1588—97. Knud Eriksen Rud til Sandholt og Rudbjærggaard blev
født i Vestervig Kloster u/3 1556; 1571 immatrikuleredes han ved Unilundborg, om at overvære Peder Reedtz’s Overtagelse af Korsør Slot og afgive skrift
lig Beretning om, hvad Inventarium, Jordebøger, Breve, Registre og andet han
modtager. Og da Kongen ikke kan lade Mordet gaa ustraffet hen, da saadanne
skændige Mord er bleven almindeligere i de sidste Aars Tid, fordi de ikke er ble
ven straffet tilbørligt, men paa den anden Side ikke gærne imod Retten vil forgribe
sig paa nogen Adelsmand, skriver han ogsaa samme Dag til Rigsraaderne, der er
pligtige til at yde ham deres Hjælp, at de straks med dette Bud skal sende Kongen deres
Betænkning i den Sag skriftlig og under deres Segl. Og endelig faar en Række af
Lensmænd Befaling til at passe godt paa, at Ejler Krafse ikke slipper ud af Landet
i deres Len, og gøre ham haandfast, hvis de kan opspørge ham.
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versitetet i Rostock, var Hofjunker 1577—88, blev 18,7 1588 forlenet med
Korsør uden Afgift i 2 Aar, men 37s 1593 mod aarlig at svare 300 Dir.
af den visse Rente, gøre Regnskab for den uvisse, hvoraf han selv maa
beholde Halvparten og tjene Riget med 2 geruste Heste'). Det har
voldt Vanskelighed for ham at udrede Betalingen, hvorfor han gentagne
Gange faar Tilhold om at indsende Restancerne, ja, da han 1597 om
byttede Korsør med Odensegaard, havde han ikke gjort Rigtighed og
Regnskab for dette første Len. Han døde 22 ? 1611.
1597—1605. Corfits Ulfeldt til Bavelse var Søn af Rigsraad Jacob
Ulfeldt (f 1593) og Farbroder til Rigshofmesteren Corfits Ulfeldt. Efter
at have haft Korsør i Len i 8 Aar, til 1605, ombyttede han det med
Rugaard, som han beholdt til sin Død 1614.
Skønt vi allerede ved denne er gaaet ud over det Tidsrum, som
vi ellers beskæftiger os med, det 15. og 16. Aarhundrede, skal vi, for
ikke andensteds at skulle vende tilbage til Lensmændene, her nævne
de følgende, dog i al Korthed, da de nu havde deres Bolig paa Ant
vorskov, med hvilket Korsør var forenet.
1605—1620. Ebbe Munk til Fjellebro var en Søn af Ebbe Munk
og Kirsten Viffert og fødtes % 1551. Han blev tidlig forældreløs og
opdroges derfor forskellige Steder. Først temmelig sent, i 1587, kom
han i dansk Hoftjeneste, forlenedes 1596 med Antvorskov og var fra
1605 desuden Lensmand over Korsør Len. Ifølge Forleningsbrevet af
1605 skal han for Korsør Lens Vedkommende i aarlig Genant have
1 Læst 4 Pd. Rug, 1' 2 Læst Malt, 72 Skpr. Humle, 3'/2 Skippund l1,^
Lispund Flæsk, 8 Slagtenød, 2 Tdr. 2V2 Lispund Smør, 8 Tdr. Sild,
100 Faar og Lam, 40 Gæs, IV2 Skippund 5 Lispd. Bergefisk, 4 Tdr.
1 Fjerd. Gryn, 2 Tdr. 1 Fjerd. Ærter, 3 Tdr. Bajsalt og
Td. Løn
borgsalt, hvormed han skal underholde sig selvtredje samt følgende
daglige Folk: 1 Slotsfoged, der tillige skal være Ridefoged, 1 Slots
skriver, 1 Skriverdreng, der tillige skal være Kældersvend, 1 Portner,
2 Maltgørere Vinteren over, 1 Person, der skal drive Vandvognen, og
1 Kvinde, som skal koge. Disse Folks Løn skal han fastsætte efter
deres Kondition og Vilkaar, som billig og ret kan være2). 10/i 1616 fik
Ebbe Munk Befaling til at reparere Korsør Slot, og :50/i2 1618 befalede
Kongen atter, at nogle Forandringer skulde foretages ved det store
Kornhus. Han døde "7? 1622.
1620—31. Ernst Normand til Tribbevitz paa Rügen, Selsø paa
Sjælland og Palsgaard i Jylland var født
1579 som Søn af Jochim
]) Kane. Brevb. 31 H 1593.
2) Kane. Brevb. 19 4 1605, smlgn. den foranstaaende Liste over Kong. Maj. Folk og Tjenere.
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Normand og Catharina v. Kalden. Efter en Tid at have gjort Hof
tjeneste, forlenedes han 1613 med Lyse Kloster i Norge. Chr. IV, der
yndede ham meget, bekostede det følgende Aar hans Bryllup med Inge
borg Arenfeldt og overværede det i egen Person. Senere fik han Byg
holm i Forlening, men ombyttede det 1620 med Antvorskov, som han
sad inde med, til han 1631 overtog Kolding. Han døde 2/10 1645 paa
Selsø.
1631 — 1655. Wenzel Rothkirch til Krogsgaard var af tysk Op
rindelse, født 24/(1 1597 i Schlesien, blev tidlig faderløs og kom 1609 til
Danmark, hvor han ønskede at uddanne sig i Ridekunsten. 1621—31
var han Kongens Staldmester, var med Chr. IV i Tyskland under Kej
serkrigen, og her var det, at han I?,8 1626 paa Flugten efter Nederlaget
ved Lutter am Barenberg reddede Kongen, hvis Hest styrtede, fra Fan
genskab ved at overlade ham sin egen; selv undgik han dog ogsaa at
falde i Fjendens Hænder. 1631 fik han Korsør og Antvorskov Len og
beholdt det til sin Død 5/3 1655.
1655—1662. Hugo Lützow var ogsaa af tysk Herkomst, født r3
1617 i Mecklenborg; var en Aarrække i forskellige Hoftjenester, fik 1655
Antvorskov og Korsør Len og boede derefter som Lensmand, fra 1662
som Amtmand paa Antvorskov Slot og var under Svenskekrigen til
den største Nytte for Lenene. Han døde 2l/3 1693 paa Antvorskov.

fecit Johan Jacob Bruun.
Prospect af Kiøbstaden Corsøer i Sædland A° 1755.

KORSØRS HISTORIE
GENNEM DET 17. OG 18. AARHUNDREDE.
AA DE FOREGAAENDE SIDER har vi søgt at skildre Korsør i det
15. og 16. Aarhundrede, og vi skal nu i det følgende føre denne
Fremstilling videre, men maa begynde med en Beklagelse af, at der
foreligger langt mindre Stof til Udarbejdelsen af denne Bys Historie,
særlig i den første Halvdel af det 17. Aarhundrede, end for de fleste
andre Byers Vedkommende1).

P

Der kunde inaaske være Grund til her at angive, at Korsør Bythingsprotokoller kun
strækker sig tilbage til 1702, altsaa er denne for historisk-topografiske Skildringer
saa betydningsfulde Kilde slet ikke tilstede for det 17. Aarhundredes Vedkommende.
Skøde- og Panteprotokoller naar tilbage til 1684 og Skifteprotokollerne til 1686, saa
heller ikke dem har man at støtte sig til for den langt overvejende Del af det 17.
Aarhundrede. Raadstueprotokollerne, der jo som Regel kan yde gode Bidrag til
Fremstilling af det daglige Liv i en By, findes ikke ældre end 1654. Heller ikke
Kirkebøgerne kan yde os nogen Hjælp. Hvad de døbte angaar, begynder de nu
eksisterende Kirkebøger med 1686, men Tidsrummene 5 n 1687—17/s 1689 og 4 12
1692—ls/8 1693 mangler; Vielsesbøgerne naar til 1686 (Forloverattester og Trolovelser
dog til 1685), men 12 \ 1692—1693 mangler, og hvad endelig Begravelsesprotokol
lerne angaar, begynder de først 1694 (1743 mangler), saa man af det her anførte
vil være klar over, at hvad der er opbevaret ikke yder Stof til Behandling af Byens
Historie gennem Størsteparten af det 17. Aarhundrede. De her nævnte Protokoller
findes nu paa Landsarkivet.
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Korsør efter Resens Atlas c. 1677.

1. Kirken. 2. Skolen. 3. Raadhuset. 4. Vejerhuset. 5. Slottet i sin Circuinferentz
som blev fortificeret af Svensken 1659. 6. Kornhuset. 7. Coinmandantens Residens.
8. Stalden. 9. Det gamle Taarn i Borggaarden. 10. Kortegaarden ved Siden af Korn
huset. 11. Indgangen ad Porten til Slottet. 12. Halff Skov, som har været Aar 1637
og regnet for en god Vildbane, men nu findes ikke en Bog. 13. Lygten ved Store Vang
og Søen. 14. Store Gade. 15. Baggade. 16. Kirkestrædet. 17. Ragholm. 18. Strand
stræde. 19. Snugerup. 20. Slottensgade. 21. Raadhusstræde, som løber ned til Skib
broen. 22. Store Strandstræde. 23. Baggade Stræde. 24. De tre Vejrmøller. 25. Nysø.
26. Store Vange.
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Kort fra Fr. V’s Atlas (Kongl. Bibi.)
1. Kirken. 2. Raadstuen. 3. Kongegaarden. 4. Ahlgaden. 5. Torvet. 6. Slots
gaden. 7. Baggaden. 8. Fiskergaden. 9. Kirkestræde. 10. Terckelstræde. 11. Snackerup. 12. Raadstuestræde. 13. Baggadestræde. 14. Nye Søe.

Som Følge deraf bliver det kun en brudstykkeagtig Skildring, vi
kan give, idet vi, hvad det 17. Aarhundrede angaar, hovedsagelig maa
holde os til de begivenhedsrige og for Byen ødelæggende Dage, da
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Svenskerne var Herrer her paa Sjælland, og de Anstrængelser, der, ef
ter at Svensken var draget bort, blev gjort fra Korsørs Side for at
bringe Byen paa Fode igen, hvad der kun tilnærmelsesvis lykkedes.
Det gik nemlig Korsør som saa mange andre Steder, hvor Svensken
havde huseret, at den havde lidt saa meget, at der skulde mange Aartier, ja man kan egentlig godt sige mere end 100 Aar til, for at udslette
Sporene.
Den Skildring, vi i det foregaaende Kapitel har givet af Korsørs
Udseende, der jo i alt væsentlig ikke adskilte sig fra andre af de danske
Smaakøbstæders, gælder ogsaa for Størstedelen af det Tidsrum, vi her
behandler, men vi har nu to Kort at kunne støtte os til, nemlig det
kendte i Resens Atlas (fra 1677) og et andet, der er henved 100 Aar
yngre, fra Fr. V’s Atlas. Selvom de begge (og navnlig det første) rummer
let paaviselige Urigtigheder, er de dog af meget stor historisk Værdi,
og vi gengiver dem derfor her. Hvad Resens Kort angaar, er det ikke
nødvendigt at gøre særlig opmærksom paa Farvandets Form og Fæst
ningens Beliggenhed i Forhold til Byen og Halskov, for at de, der er
kendt med Terrainet, kan se de Fortegninger, Landmaaleren har gjort
sig skyldig i; ligeledes er Nysø, hvormed menes den nuværende Lovsø,
henlagt til et ganske forkert Sted; men trods disse (og andre) Fejl har
Kortene deres store Betydning, og vi skal i det følgende i Korthed
gennemgaa dem, idet vi dog vil bede om, at de her fremsatte Oplys
ninger nærmest maa tages blot som en Forklaring til Kortene. Senere
vil der blive Lejlighed til udførligere at omtale enkelte Punkter.
Adgangen til Byen førte forbi de tre kendte Vejrmøller, hvoraf endnu
Resten af en er tilbage, og efter at man dernæst havde passeret et Led i
Lighed med de Bomme, der i sin Tid fandtes paa Landevejene, naaede
man ind til selve Staden, til Storgade, den nuværende Algade. Lige
inden for Ledet, noget tilbage, laa en Bygning, hvis Anvendelse vi ikke
kan angive, og foran og ved Siden af den fandtes en Plads, hvor Bor
gerne (Borgervæbningen) tilsyneladende har holdt deres Øvelser, hvad
der synes at være betegnet paa Kortet1). Hovedparten af Byens Huse
har uden al Tvivl været smaa, kun paa et Stokværk, selvom der natur
ligvis fandtes større imellem, og det har, som tidligere nævnt, hoved
sagelig været Bindingsværksbygninger med Straatage. Storegade, der
da som nu havde sin ejendommelige Krumning, førte lige op mod Kir-

!) I Tilknytning hertil kunde der inaaske være Grund til at nævne, at der paa en Plan
af Corsøer Fæstning og Bye, samt af Lilleø Skandse, der stammer fra Tiden efter
1814 og nu opbevares i Artilleriets Tegnearkiv, paa dette Sted, lige ved Acciseboden,
staar: Plads for gymnastiske Øvelser.
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ken, der laa paa samme Sted som i vore Dage, med sin Kirkegaard
om sig og omgivet af en Kirkegaardsmur, der efterhaanden er forsvun
den, og hvis sidste Dele blev nedrevet i den første Halvdel af det 19.
Aarhundrede. Paa den venstre Side af Storgade, lige inden man naaede
til Kirkepladsen, laa Præstegaarden. Lige overfor denne paa den mod
satte Side af Storgade laa, som nævnt Side 83, det gamle Raadhus med
Vejerboden ved Siden af sig, adskilt fra den øvrige Husrække ved Raadhusstræde, der førte ned til Skibsbroen1). Paa den vestlige Side af
Kirkegaardspladsen laa Skolen, hvorom mere senere. Parallelt med Stor
gade løb i de Tider, som i vore Dage, Baggade, og disse to Gader
forbandtes omtrent paa Midten ved Baggadestrædet (det nuværende
Kasernestræde). Der kan ogsaa være Grund til at mærke sig Slottens
gade, der naturligvis sammen med Storgade har udgjort Hovedfærdselsaaren gennem Byen, og Snugerup (nu stavet Snukkerup2).
Endvidere bærer den Gade, der fra Kirkepladsen gik i sydvestlig
Retning, Navnet Ragholm3), der senere er bleven ombyttet med Møllebjærgsgade, medens den nu kaldes Fiskergade. Endelig bør det næv
nes, at der fra Storgade foruden Raadhusstræde førte en Gade, der paa
Kortet kaldes Store Strandstræde, ned til Skibsbroen, men denne eksi
sterer ikke mere.
Sammenligner man nu det Billede, som Kortet fra 1677 giver af
Korsør, med det, som Kortet fra Fr. V’s Atlas tegner, er det ikke store
Forandringer, der kan paavises. Dog er der enkelte, som skal paa
peges. Ledet udenfor Byen er nu veget for en Portbygning, der tyde
lig ses angivet paa det sidste Kort, hvormed kan sammenlignes Teg
ningen fra 1755 foran dette Kapitel og ovenover næste Side. Endvidere
har Byen faaet sig et Torv, hvad den jo tydelig ikke tidligere ejede.
Derom hedder det i Korsør Raadstuebog under 27/;) 1698, at der blev gjort
Borgerskabet Forslag om „et Sted at holde Torv, hvor Bonden, som
kommer til Byen, kan hen køre med sine Varer“. De fleste af dem
syntes bedst om og var tilfreds med, at den Plads ved Fiskerhusene mellem
Ledet og Hans Brolæggers Hus kunde dertil ordineres og holdes, ind
til man kunde beskikke og indrette et bedre og bekvemmere Sted. „Og
’) Der maa skælnes mellem Skibsbroen, der altsaa fandtes for Enden af Raadhusstræde, og Færgebroen, der laa nordvest for Slottet, paa Slotspynten.
2) Hugo Matthiessen (se Gamle Gader S. 25) sammenstiller Snukkerup med Snabertun
(i Næstved), der „uden Tvivl er døbt saaledes, fordi det har været kendetegnet af
en indgærdet Snabe, et Hjørne eller Fremspring“, og fremsætter den Formodning,
at de to Navne skulde være af samme Rod, da snuge
snabe (jfr. Axel Falkman:
Ortnamnen i Skaane 1877. 225).
3) Dette Navn staar antagelig i Forbindelse med Ordet Ragelse.

132

som det ofte hænder sig, at en Del Korn og andre Varer fra Øerne
Agersø, Omø, Langeland, item fra Landet over Kaasen og andre Steder
til Byen ankommer, saa skal samme ogsaa føres paa bemeldte ordine
rede Sted eller i det mindste de, saadanne Varer tilhører, at indfinde
sig paa Torvet og der deres Varer til Køberne afhænde". Det lader
imidlertid til, at de snart efter har fundet et „bedre og bekvemmere
Sted", thi 13/,, 1699 kaldes Borgerne til Raadstuen, hvor da for dem
blev oplæst Hans kgl. Majt.s allernaadigste Bevilling og Tilladelse, at
her i Byen maa være et Axeltorv og dertil bruges si. Maren Graas for
faldne Qaardsplads, naar de vedkommende af Byen derfor vorder fornøjet,
og skal Bonden og Landmanden sine Varer, som sælges, didføre, saa
at ingen af Indbyggerne maa nogen Vare af Bonden paa Gaden, mindre
udenfor Porten1) betinge eller opkøbe, og allerede 2 Maaneder efter
(-'/u 1699) faar Borgerskabet Meddelelse om, „at Torvepladsen her i
Byen nu er ryddelig“ og at enhver skal rette sig efter Hans kgl. Majt.s
allernaadigst derom udgangne Bevilling. — Endvidere viser det sidste
af de to nævnte Kort, at en Del af Kirkegaardsmuren er nedbrudt, og
at Bygninger har trængt sig ind paa Kirkegaarden; som bekendt blev
en af dem, den østligste, i hvert Fald senere, Fattiggaard. Mærkes kan
det ogsaa, at Betegnelsen „Kongegaarden“ — i hvert Fald efter Kortets
]) Det synes altsaa, som der nu er opført en Byport.
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Angivelse — hørte til en paa Storegades nordlige Side liggende Qaard,
hvis Udseende er velkendt efter det af Grønvold udførte, ovenfor gen
givne Billede, der er hentet fra hans Tegninger over Kong Frederik V’s
Rejse igennem Danmark og Norge, medens Betegnelsen nu er knyttet
til den af Rasmus Langeland opførte Qaard paa Storgades sydlige Side.
Hvad forøvrigt Korsør Gader i al Almindelighed angaar, var deres
Lov i gamle Dage ikke stort. Saaledes skriver Erich Pontoppidan 1767’):
„Byens Gader, bestaaende i Storgade, Baggade og nogle Tværstræder,
ere krumme og uordentlige, saa og Husene for den største Deel af slet
Bygning“. Og der kunde, hvis man ønskede det, fremdrages ikke faa
Udtalelser om den Fattigdom, Byen paa mange Maader bar til Skue.
Det skal vi dog undlade her, men foretrækker at gengive, hvad L. M.
Wedel skriver om Korsør i sin indenlandske Rejse (Kbhvn. 1803), da
det utvivlsomt vil være af Interesse at lære at kende, hvilken Dom, der
almindelig udtaltes om Byen.
Han skriver: „Denne Stad [o: Korsør] havde jeg desværre god
Lejlighed til at bese, da jeg formedelst rasende Storm maatte hvile der
i 2 Nætter, dog Byen har kun lidet seværdigt, kun lidet i Forhold til
andre Stæder. Den er ventelig meget gammel, thi allerede i det 12.
Sec. er her bygt et Kastel efter Saxonis Ord, for at hindre Sørøveri,
1) Se Den danske Atlas III. 16.
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og længere ned i Tiden det nuværende gamle Slot, som beboes af en
Commandant og endel gamle Invalider. De fleste Huse er gamle, dog
er der nogle pyntede, eller nye opbygte, ret smukke, en prægtig ny
Gaard, straks ved Porten opbygt, hvor den forrige afbrændte i Fjor.
Gaderne er krumme, ujævne og tildels smalle. Vandet i Byen er for
det meste brakt, og derfor henter man i en Kilde uden for, hvad der
behøves til Madlavning. Byen har mange og skønne Jorder, fortræffe
lig Fiskeri og ypperlig Havn, saavel for Købmands Skibene som for
Smakkerne ved Færgeløbet; de ligger der saa sikre, at ingen Vind kan
skade dem. Havnen og Indløbet er forsynet med Sømærker og Tønder;
men dog skal der megen Forsigtighed og Kundskab til at løbe ind og ud.
Færgeskipperne er ferme og dygtige, søbevante Folk; jeg har flere Gange
paa Smakkerne i haardt Vejr maattet erkende deres Duelighed til at
styre Takkelasen, endog naar man troede, det næsten var umuligt, men
den daglige Vane gør meget dertil; desuden er alt Redskabet forsvarligt
og godt, og ikke hører man nogen betydelig Uheld ved Overfarten paa
det store Bælt.
Det er Skade, at Stadens Jorder ikke er udskiftede, Borgerne
har paa Halskov og andre Steder mer end 1600 Tdr. Land og desuden
en Skov til Udvisning, men alt ligger endnu i Fællesskab; hvor om
trent 130 Borgere har Del deri, men at saa mange kan blive enige at
dyrke Jorden hensigtsmæssig, er næppe muligt.
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Raadstuen er ganske smuk, men Kirken har hverken Taarn eller
Spir; Klokkerne er smaa, saa man ikke i den anden Ende af Byen kan
høre, naar de ringer, indvendig er den dog ganske smuk. Paa Kirkegaarden saa jeg det eneste mærkværdige Gravminde, en rød Sandsten,
som havde en firkantet Fodsokkel og øverst paa en Urne af hvid glin
sende Marmor, staaende tæt ved Muren, og omtrent 3 Alen høj i det
hele, saa at det af forbigaaende paa Gaden kunde ses. Man læste
derpaa disse faa Ord: Mie. Gottl. Birckner blev Sandheden tro og døde
1798. At have kendt Birckner og hans Værd som Menneske, som Skri
bent, maatte opvække sørgende Følelser, at se her hans Gravminde . . .
Skibsbroen for Købmændene er beliggende ved en anselig Plads,
hvor der haves en betydelig Forraad og Oplag af Tømmer, Mursten,
Kul, Jærn o. s. v., som daglig indbringes ved Skibene, og igen udføres
paa Vogne til Købmændene i Ringsted, Slagelse og andre Steder, da
de her endog have deres Magazinhuse. Mange Mennesker vare i Drif
tighed med at losse og lade, saa dette er endog en Næringsgren for
denne Stads Indvaanere foruden Fiskeri, hvortil er meget god Lejlighed,
naar det drives af Folk, som havde Kundskab og Ævne at anskaffe det
fornødne Redskab. Iblandt mange andre, gives her en Slags Flyndere,
som er meget nydelige i Smagen, næsten som de bekendte roskildske.
Det er et almindeligt Sagn, at Korsør er saare kedsommelig; gan
ske naturligt! Man opholder sig ej længere, end Nødvendigheden ud-
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kræver, men naar Vejrliget hindrer Overfarten, og man maa bie, er
enhver Time der længere og kedende end ellers. Al Tvang er ube
hagelig, men man kan vænne sig til at finde sig taalmodig i Tvangen
selv. I 11 Maaneder af Aaret at være indsluttet i et Rum af 13 Alen
vilde være en Pine for den, som blev dømt dertil af Retten, men Fyr
vogteren paa Eddystone ved Plymouth, vælger dette som sit Levebrød,
saaledes ogsaa her. Man siger og, det er kostbart her; ja, rigtig nok,
men det gælder og om, hvordan man vil leve og. beværtes. Har man
ikke Raad til at drikke Madeira paa en Sofa i den store Sal, faar man
at behjælpe sig med Finkel paa en Bænk i Skænkestuen. Vil man give
sig Mine af at være noget mer end den almindelige Mand, saa bør man
og betale den Ære og Opvartning, man fordrer, ellers hænger der paa
Væggen Taxt for alle Ting: Kammer, Seng, Mad, Drikkevarer o. s. v.,
men for Umag og Ulejlighed kan der ikke gives Taxt. Kedsommelig
heden og Kostbarheden rejser sig og deraf, at man sjælden ligger over
i Korsør uden i stormende og stræng Frostvejr, at der ingen Prome
nader og Seværdigheder ere i Byen, at der kun er et eneste Gæstgiveri,
hvor alle Rejsende sammenstimle, og følgelig maa de sidst ankomne
tage til Takke med den Lejlighed, som kan gives. Man har derfor et
Ordsprog: Fra Korsør Gryde, fra Wissenberg Gyde, fra den sorte Jyde
[o: den jyske Lynghede] Gud naadelig os bevare.

Paa denne snævre Plads, der kun udgjorde en ringe Del af det
nuværende Korsørs Omraade, levede Borgerne deres ret ensformige Liv;
det var sjældent, at der indtraadte større Begivenheder, naar man und
tager Krig og Ildebrande. Men hvorledes stillede det sig nu med Ind
byggerantallet i det Tidsrum, vi her beskæftiger os med? De ældste
Opgivelser om Købstad befolkningens Størrelse her i Landet skriver sig
fra 1672; senere har vi officielle Folketællinger fra Aarene 1769, 1787
og 1801; desuden findes der i Rigsarkivet en „Designation over . . .
Mennesker ... i Sjællands Stifts Købstæder, de militære med deres
Familier undtagne, udi Juni Maaned 1753, men for at kunne bruge de
Tal, der opgives i denne Designation, maa man lægge 1787’s Militær
befolkning til den i 1753 angivne Civilbefolkning, idet man kan gaa
ud fra, at Antallet af Militærpersoner har været nogenlunde det samme
1753 og 1787.
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Paa Grundlag af de Oplysninger, der altsaa findes i ovenstaaende
Folketællinger, er man naaet til følgende Resultater for Købstæderne i
Sorø Amt1):
1672

1753

1769

1787

1801

636

Slagelse

700
1832

706
1394

730
1722

817
1732

Skelskør

617

592

501

567

Korsør

826

1369

1269

1219

Ringsted

1549
549
1274

Det fremgaar af ovenstaaende, at Korsør gennem hele Perioden
var Amtets næststørste By, idet kun Slagelse overgik den, og at For
skellen paa Indbyggerantallet i Slagelse og Korsør 1769 var meget ringe,
kun 25.
For Korsørs Vedkommende stillede Forholdet sig saaledes 1753:
Mænd

Kvinder

Under
15 Aar

Over
15 Aar

Ialt

490

606

348

748

1096

men til disse Tal maa altsaa Tallet paa Militærpersonerne og deres
Familie lægges.

Som Supplement til foranstaaende skal vi blot gøre opmærksom
paa, at der paa Landsarkivet i Pakken: Ældre Bevillinger og kongelige
Befalinger m m. for Korsør By findes en Fortegnelse over Korsør Bys
Borgere 1735. Denne indeholder Navnene paa 133, der har svoret
Borgerskab, 20, der ikke har svoret Borgerskab, og 12 Enker. Af disse
133 har 37 boet i Korsør i 20 Aar eller mere, deraf 1 i 44 Aar: Niels
Strandrider, en gml., fattig Vognmand, som er i stor Gæld og Armod
(svor Borgerskab 14/r 1691), 2 i 42 Aar: Hans Hansen, en gi., syg,
sengeliggende Matros (svor Borgerskab
1693, men har ikke formaaet at tage Brev) og Jan Arendsen, der var Interessent i Færgeløbet
og Ejer til Jagten, som fører den danske Sæk (svor Borgerskab
1693),
1 i 41 Aar: Michel Christensen, en gi. Mand, som har lidet Avling og

') Se Fra Arkiv og Museum II, 485 o. flg.: Sjællands Stifts Købstadbefolkning i det
18. Aarhundrede. Af Edv. Pli. Mackeprang. Sorø er udeladt, da Oplysninger her om
mangler for 1753, men 1769 havde den 535, 1801 592 Indbyggere.
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kører Vand og Sand (svor Borgerskab ’"/5 1694) og 3 i 40 Aar: Poul
Jensen Grøn, en gi. Matros, som intet kan fortjene; Jørgen Hansen,
Bagger, der ernærer sig af sit Bageri, og Oluf Jørgensen, en gi. for
armet Fisker, der ernærer sig ved Fiskeri og gaar ved Stranden at „luse“.
Og da der nu i de sidste Meddelelser gentagne Gange er talt om
at sværge Borgered, kunde der maaske være Grund til som Eksempel
her at optage følgende, hentet fra Korsør Raadstuebog1):
Anno 1663 den 14. April holdtes Raadstue og da for Retten var
opkaldet Niels Jensen Kræmmer og Hans Andersen Lundforlund2), som
aflagde deres borgerlige Ed, som er Ord til andet lydende, som følger:
Jeg Niels Jensen og Hans Andersen sværger, lover og tilsiger, at jeg
skal og vil være min allernaadigste Arvekonge huld og tro med Liv,
Blod og Formue, desligeste være min Borgmester og Raad hørig og
lydig udi alle de Ting, som denne Stads Ret kan være til Opkomst,
Gavn og Forfremmelse. Iligemaader bepligter jeg mig at søge at komme
denne Stads Indbyggere og mine Medborgeres Befordring til det bedste
og ej praktisere noget hemmeligt eller aabenbare med nogen Udenbys
Mand, mine Medborgere til Skade, under hvad Prætext det nævnes
eller være kan, udi Næring, Handel og Omgængelse anderledes end
som jeg af mine Medborgere vil selv „hendis og vederfaris“, men denne
Stads Privilegier haandhæve og forsvare, der udi bygge og bo, holde
og udstaa al borgerlig Udgift og Besværinger udi Fred og Fejdetid,
som en ærlig og rigtig, trofast og bestandig Borger vel egner, anstaar
og bør at gøre i alle Maader, saa sandt Gud skal hjælpe mig og hans
hellige Ord. Amen.
Og gav enhver af forbemeldte til Borgerskabspenge tyve Rixdl.

Vi kan ikke nægte os den Fornøjelse paa dette Sted at indføre
den Karakteristik, som 1744 gives af Korsør (og Taarnborg) Sogns Ind
byggere, selvom den antagelig maa siges ikke at være udtømmende3):
Indvaanerne i Corsøer, item Taarnborg Sogns Beboere, er vel som
andre Landets Indbyggere Sygdomme undergivne, dog mestendelen
haarde Folk i Henseende til deres Natur og Opfødsel, af hvilke de fleste
elsker det vaade og Vandet eller det, som kommer af Vandet, forarbej2) Korsør Raadstuebog 1654—1706 Fol. 87 a.
2) Blev senere Borgmester i Korsør (se nedenfor).
3) Se Ny kgl. Saml. Fol. 394 b; jfr. Aarbog for Hist. Samf. f. Sorø Amt VI 43.
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des i og med Vandet; og intet urimeligt, siden de ernære sig af Vandet,
over Vandet og ere omringede af Vandet. I Corsøer Stad findes Bor
gere af Købmandsstand og nogle af de mest fornødne Haandværkere,
Resten og de fleste /: undtagen det frie Compagnie Soldater, som her
stændig ligger :/ ere Sejlingsfolk og Fiskere. I Taarnborg Sogn Gaardog Husmænd, af hvilke de fleste søger Stranden, for at faa noget til
Føde og Underholdning. Corsøers Indvaaneres Egenskaber og Inclination bestaar, hvad de ældre er angaaende, mestendel i en større
Ærbarhed og Modesti samt Stilhed, end i forrige Tider, og bruger ej
nær saa megen Yppighed med et vellystigt Levned, som da, søgende
paa bedste Maade deres Profit og Fordel i Næring og Brug til deres
Stand, enhver efter sin Maade, at vedligeholde og Udgifter at spare;
ere ellers i Almindelighed fattige og alene lever og næres af den For
tjeneste, enhvers Brug tildeler dem. Vindskibelige i Jordens og Havets
Dyrkning. Løsagtighed høres sjælden til, Tyverier end mindre. Hvad
de unge angaar, da er de, efter Alderens naturlige Kaadhed, mere
genegen til Vildskab og Vellystighed, dog ej som i forrige Tider. Ere
meget for Giftermaal, især de unge Skibsfolk.

Da det nu, som allerede tidligere nævnt, kun er lidet, der er be
varet til Belysning af Korsørs Historie i den første Halvdel af det 17.
Aarhundrede, og der ikke vel paa Grundlag deraf kan opbygges nogen
særlig Fremstilling, foretrækker vi at bringe de faa Meddelelser, vi sid
der inde med, i Tilknytning til, hvad der skal berettes om Byen fra det
følgende Aarhundrede, og vi skal derfor her nøjes med at skildre den
alt andet overskyggende Begivenhed, da Svenskerne havde sat sig fast
i Korsør og i næsten to Aar var en Svøbe for Byen.
Det var i August Maaned 1658, at Karl X Gustaf brød den Fred,
han nylig havde sluttet med Fr. 111, og førte sin Flaade og Hær mod
Danmark. Den svenske Flaade bestod af 11 store Orlogsskibe, 60 min
dre Skibe og Transportfartøjer, og paa denne indskibedes udsøgte
Kærnetropper af det nationale Infanteri fra Landskaberne Upland, Sodermanland, Småland, Helsinge og Nerike samt 12 Kompagnier, hvert paa
c. 100 Mand, af finske, østgothlandske og tyske Legioner Rytteri, alt
i alt 5600 Mand, samt 18 Stkr. smaa 3 Pd.s Feltkanoner. Under Rigs
admiralens Kommando lettede FIaaden og stod med frisk nordlig Brise
østerpaa. Men kun kort Tid holdt den Kurs O. S. O.; Syd for Lange
land satte den Stævnen i Nord og krydsede mod Vinden op gennem
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Langelandsbæltet. „Hvem tror De, det gælder?“ spurgte Kongen Terlon1). „Dog vel aldrig Danmark paany?“ skal den forbavsede Diplomat
have svaret. Den 6. om Aftenen efter en haard Sejlads ankredes op
udfor Halskovsodde, og næste Morgen, den 7., ved Daggry, efterat
Morgenbønnen var afholdt og Salmen: „Paa Dig vi stole, o Herre kær!“
afsungen, landsattes Tropperne, selvfølgelig uden at møde nogen Mod
stand paa den forsvarsløse Kyst ved og om Korsør, hvor man næppe
endnu anede noget ondt. — Saasnart Landgangen var fuldført, gik
Marschen med Hovedstyrken til Omegnen af Slagelse, i hvilken By
Karl Gustaf tog Nattekvarter2).

Imidlertid blev en Del tilbage og de begyndte straks at plyndre
hemmelig og aabenbart, hvad de havde Brug for; skønt de „under et
Skin forbød det“, brød de Nat og Dag ind og tog mange Borgeres
Formue, ligesom alle de Heste og Hopper, der fandtes og som var
aargamle, saa de kunde bære en Sadel; desuden slagtede de Største!) Frankrigs Minister ved de nordiske Hoffer.
2) S. A. Sørensen: Kjøbenhavns Belejring og Fyens Gjenerobring S. 31—33.
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parten af Borgernes Kvæg, Øxne, Køer, Kalve, Faar, Lam, Svin og Gæs,
til Armeens Underholdning og Proviantering for de Skibe, der havde
ført Hæren derhen, og Kornet og Græsset paa Marken blev opædt og
fordærvet. Derfor hedder det i en kort Extract over Corsør Ødelæg
gelse i denne forgangen Krigstid1), „er denne By og dens Indvaanere,
som tilforn var ringe, nu slet ved Krigen i mange Maader paa Byg
ning, Skibrum samt anden Formue og Herlighed ruineret, saa de, som
nu lever, kan aldrig komme til Rette igen, mens maa med Hjærtesorg
leve i Armod, dø med Forhaanelse udi Borg og Gæld, som Børn og
Slægtninge kan aldrig betale“.
Som bekendt lod Karl Gustaf udføre forskellige Fæstningsarbejder
baade ved Slottet og paa Lilleø, og det var ogsaa paa Korsør Slot, han
opholdt sig, da Kampen ved Nyborg fandt Sted (14/n 1659), og han
modtog her den flygtende Otto Stenbock med den velkendte Ytring:
„Har Fanden taget Faarene, kunde han gærne have taget Bukkene med“.
Den 6. Juli 1660 „kvitterede“ de svenske Slottet, men modtog dog
deres Underholdning i 10 Dage derefter, og da de vel var forsvundet,
kom Generallieutenant Claus von Ahlefeldt med dansk Besætning under
Major Lange: udkommanderede Folk med 4 Kaptajner, 4 Lieutnanter,
4 Fændriker o. s. v. i alt 358 Personer foruden 36 Heste, „som aad
vor Eng op“ gennem 5 Uger, og efter ham kom Major Hazloff d. 12.
August med 300 Mand, der ogsaa gennem en Række af Uger modtog
deres Underholdning i Korsør til Skade og Fordærv for Byen og dens
Indbyggere.
Det var svære Tider for Korsør, som for det øvrige Land. „Ikke
siden Middelalderens Dage, ja maaske aldrig, har en saadan Hjemsøgelse
ramt vort Fædreland, som i den treaarige Krig 1657—60“, skriver Chr.
Villads Christensen2). „Ingen af vore andre fordærvelige Krige kan
lignes med denne i Henseende til Ulykkernes Omfang. Saarene efter
Grevens Fejde, der ellers minder saa meget om Svenskekrigen, synes
at være bleven forholdsvis hurtig lægte. . . . Men Krigen 1657—60
satte Danmark saa grundigt i Knæ, at det mærkedes derefter i hund
rede Aar. . . . Tre forskellige Hære — vor egen, vore allieredes3) og
vore Fjenders — skulde i disse Aar leve paa den danske Mands Be
kostning. Brandskatninger og Plyndringer fulgte Slag i Slag, Mord og
Brand og Voldsomheder rasede over det hele Land, og Pest og Sygx) Rentekammerarkivet B IV 2 Kommissionsakter vedk. Overtilsyn med kgl. Slotte.
A I Kommissionen af 30 8 1660 1 e Nr. 1—2, hvorfra ogsaa nedenstaaende Forklaring
paa Korsør Borger og Indvaaners Ødelæggelse er hentet.
2) Se Det ny Aarhundrede 6. Aarg. 313 o. flg.
3) Disse undgik Sjælland dog.
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domme fulgte i Hærenes Spor og ryddede saaledes op i Befolkningen,
at mange Sogne stod næsten folketomme".
Derfor har ogsaa de mørke Minder om Svenskekrigen og alle dens
Ulykker bevaret sig ned gennem Aarhundrederne. Men hvor store Øde
læggelserne egentlig har været, kan man i hvert Fald for mange Steders
Vedkommende lære nøje at kende gennem de Synsforretninger, der
blev optaget over det hele Land for at faa oplyst Skadernes Omfang
og hvad der endnu maatte være i Behold af fordums Velstand. Under
30/s 1660 udgik der nemlig Ordre til 14 Adelsmænd om, at de som
Kommissarier skulde undersøge Forholdene paa Landet og i Købstæ
derne. For Sjællands og Møens Vedkommende blev det overdraget til
Axel Juul og Oluf Rosenkrands, men da det viste sig, at denne sidste
havde lovligt Forfald — han var ogsaa Medlem af en anden Kommis
sion angaaende Soldateskens Indkvartering —, saa han ikke kunde del
tage i Kommissionens Arbejde, maatte Axel Juul forsøge alene at udføre
det ham paalagte Hverv. Axel Juul til Volstrup og Gundetved var født
paa Villestrup 1!/10 1606, foretog i sin tidligste Ungdom en lang Uden
landsrejse, der bragte ham baade til Frankrig, Italien og England, og
blev senere ansat i det danske Kancelli. Han synes at have haft en
Del aandelige Interesser, og havde et varmt Hjærte og følte megen
Medlidenhed med de stakkels forarmede Bønder.
Den Relation, som Axel Juul afgav 23/3 1661 er meget indholdsrig,
og der medfulgte som Bilag specificerede Fortegnelser over de forskel
lige Udgifter, Borgerne havde haft i Fejdetiden. Da det forekommer
os, at man ved at lære den hele Fortegnelse for Korsørs Vedkommende
at kende, ganske anderledes levende stilles overfor den Skæbne, der
overgik Byen, tager vi ikke i Betænkning at indsætte den her, selv om
den mulig vil forekomme en og anden for omfangsrig. Men vi kan
ganske give Jul. Bidstrup Ret, naar han skriver1): Meget af Indholdet
i disse Dokumenter er kun Tal og halve Sætninger, men ved at læse
disse tørre Tal og ufuldendte Sætninger faar man et levende Billede,
ja et gribende Indtryk af den fortvivlede Tilstand, hvori Landet befandt
sig efter den ulykkelige Krig.

') Fra Arkiv og Musæum I Bd. 256: Østifternes Købstæder under Svenskekrigen 1658
—60. Der er her (s. 256—66) gjort et Uddrag af Axel Juuls Indberetning, inen
jævnlig er det rent tilfældigt, hvad der er taget med og hvad der er udeladt, og vi
kan derfor ikke følge den samme Fremgangsmaade: at gøre et Uddrag. Vi mener
det forsvarligt at ofre den Plads, der medgaar til at aftrykke den hele Indberetning.
Et kortere Uddrag er ogsaa gjort af F. R. Friis i hans Bidrag til Korsør Bys Hi
storie s. 38 —40.
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Forklaring paa Korsør Borger og Indvaaners Ødelæggelse
i denne forgangen Krigstid A<> 1658, 1659 og 1660.

Fortegnelse paa Korsør Borgeres Udplyndring og Skadelidelse
udi denne forgangen Krig som følger.
Ao 1658 den 7. Aug., der hans Ko. Ma. af Sverig med sin Krigs
Arme og Skibsflaade her for Korsør ankom og stod paa fjærde Dag, er
Borgerne frataget af Heste, Hopper, som kunde bære en Sadel, og
andet Kvæg samt og Tid efter anden formedelst den store langvarende
Durchtog fraplyndret og bortkommen efter deres Angivende.
Hans Qvist.
4 Heste og 2 Foler, Værdi
7 Hopper.........................
2 Øxen og 1 Kvie . . .
7 Faar.............................
21 store Svin....................
2 Vogne med sit Behør .

35 Rdr
42
—
117o —
51/; -

107, —
16 ’ —
------------ 120 Rdr 3M

Niels Færgemand.
4 store Svin......................................................
572 Rdr
34 Gæs og 2 Kalve.......................................
572 —
udi Linklæder, Kobber, Kobber, Tin ogandetHusgeraad fratagen for.............................66
—
------------------------------77 Rdr
Søren Pedersen.
1 Oxe................................................................
6 store Fedesvin.................................................
60 Alen Lærred.................................................
2 Sølvskeer.....................................................
udi Linklæder og Boskab.............................

Bertel Staffensen.
3 Kobberkedler.................................................
2 Kobbergryder .................................................
Nogle Sengklæder og Bænkeklæder . . . .
Linklæder for......................................................
V2 Pd. [o: Skippund] Malt..............................

4
13
10
37>
287^

Rdr
—
—
—
—

13

Rdr

27. -

572 3
—
2
—
26 Rdr

Niels Jensen.
1 Par Heste......................................................
udi Linklæder, Kobber, Tin og adskillige Boskab
for............................................................... 28

14

Rdr

—
42 Rdr
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Maren Ebbeltoft.
1 Hoppe for............................................
lORdr 4M
1 Ko for.................................................
4 —
Tømmer og Planker..............................
9 —
udi Klæder og andet Boskab fratagen for
38 —
udi rede Penge.............................................. 20 —
81 Rdr
Anne SI. Knud Ruses.
udi Kvæg og Boskab, Linklæder og andet adskilligt
frakommen for.....................................................
27 Rdr

Jens Andersen Skipper.
En Skudeladning med Tømmer og Deller
udi Kobber, Tin, Linklæder og andet
adskilligt frakommen for..............
udi rede Penge .......................................

Hans Rasmussen Skipper.
udi Skibsredskab mistet og fratagen. .
udi Kvæg og Boskab..............................

100 Rdr
170 — 4M
24 —
- -

294 Rdr 4

M

115 Rdr 4M
68 —
-----------------

184 Rdr 4

M

Marchus Kullmann.
18 Heste og Hopper, deres Værdi . . 160 Rdr
8 Øxen............................................................ 80 —
12 Faar......................................................
6 —
4 Svin......................................................
8 —
udi Linklæder og ulden Klæder, Sølv og
Guld, Tin, Messing og Kobber fratagen
for...................................................... 940 —
------------------------------

1194 Rdr

Peder Lauritzen.
1 Par Heste.................................................. 27 Rdr
6 Svin......................................................
4 —
7 Faar og 1 Kvie...................................
7 —
udi Linklæder og anden Husgeraad for
7 —
------------------------------------ 45 Rdr

Skipper Jørgen Brunsen.
udi Sengklæder mistet for............................................

6 Rdr 4

M

Hans Sejllægger.
udi Sengklæder og Linklæder mistet for....................

14 Rdr 212 M

Zacharias Christensen.
udi Skibsredskab, Linklæder og andet adskilligt for .

36 Rdr 4

M
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Bent Andersen.
udi Kvæg og Boskab, Skibsredskab og rede Penge fra
tagen for.......................................................................... 79
Knud Pedersen.
udi Kvæg og Boskab, Linned og ulden fratagen for

Rdr 2 M

69

Rdr 2 M

333

Rdr 2 M

Erik Olsen.
udi Klæder, Kobber og Tin mistet for................................... 27

Rdr 4 M

Iver Iversen.
25 Heste og Hopper desVærdi . . . 174
7 Ungnød.............................................. 21
15 store Svin......................................... 30
5 Faar.............................................
3
2 Vogne med sittilhørigeRedskab for
16
udi Linklæder, Sengeklæder og Gang
klæder, samt Kobber, Tin og andet
Husgeraad for.................................. 60 —
udi Korn paa Marken............................. 28V2 —

.

Rdr
—
—
—

Maren SI. Albret Spemands
blev ganske udplyndret og fratagen over 500 Sl.dr. Værdi

3
6
1
7
1

Hans Skomager.
Heste og 2 Hopper....................................50 Rdr
Faar og 4 Svin..................................
16
—
beslagen Vogn..................................
16
—
barket Huder............................................. 20
—
Ko for.................................................
4
—
------------------------------

Johan Andersen Isenkræmmer.
udi Korn, Varer og Boskab mistet og fratagen for .
Hans Walter.
9 Heste og Hopper................................... 90 Rdr
1 beslagen Vogn med Hestetøjr og alt
Behør...........................................
14
2 Køer og 2Ungnød................................... 21
—
7 store Svin............................................
14 —
udi Sengklæder, Linklæder, Sølv, Kobber
og Tinfor........................................ 147
— 1M
------------------------------

106

Rdr

645

Rdr 4 M

286

Rdr 1 M

.

Skipper Rasmus Matzen.
udi Tømmer, Materialer, Skibsredskab og adskillige Hus
geraad mistet for.................................
148

Rdr

146

Niels Kurvernager.
udi Kvæg og andet Gods fratagen for.

41

Rdr

Oluf Boesen.
13 Faar......................................................10 Rdr 5 M
adskillige Klæder for............................... 5 —
-----------------------------

15

Rdr [5 M]

Jørgen Skaaning.
adskillige Gangklæder

.

.

...

3V2 Rdr

Peder Olsen Smid
fraplyndret udi Sengklæder, Gangklæder og Lin
klæder for.....................................................
40

Rdr

Michel Ebbeltoft
efter Angivende fratagen Skib og Gods samt andre
adskillige Varer for.......................
361

Rdr 4M

Mads Bagger.
udi Klæder og andre Varer fratagen for ...

.

Hans Jørgensen
efter Angivende fraplyndret og borttagen udi Skibs
parter og des indhavende Varer, Item udi Korn,
Salt og Stenkul, Heste og Hopper, Øxen, Køer,
Faar, Svin, Boskab og Husgeraad som for Vidt
løftigheds Skyld specialvis ikke her kan opreg
nes beløber in Summa.................................. 2227

32

Rdr 2 M 6 S

Rdr 4M

Jørgen Sørensen
fratagen udi Varer og Boskab for........................

104

Rdr

Niels Hemmigsen
fratagen udi adskillige Varer og Boskab .

103

Rdr

Jens Skovfoged.
1 Par Heste........................................... 14 Rdr
1 Vogn med tilhørige............................... 8 —
18 Svin..................................................... 25 —
1 Hest og 1 Hoppe...................................16 —
adskillige Varer og Boskab . . . . 25 — 2 M
Rasmus Skræder.
6 Heste og Hopper................................. 48 Rdr
2 Vogne med tilhørige Redsk. ... 12 —
5 Faar og 2 Svin....................................6 — 4 M

66

Rdr 4M

6S

147

Christen Postrider.
2 Par Heste............................................
12 Faar......................................................
14 Gæs......................................................
udi Korn paa Marken..............................

.
.

32 Rdr
8 —
2 — 2M
.
4' /2 —
----------------------- 46 Rdr 5 M

Mergrethe Jørgensdatter.
udi Linklæder fratagen for . .

8 Rdr

Anne Knud Bagers.
udi adskillige Varer for

8 Rdr 4 M

Claus Hansen.
4 Heste og 1 Vogn.............................
6 store Svin............................................
1 Oxe for.................................................

46 Rdr 4 M
8 —
6—4 —

.
.

Noch af Obrist Aschenbergs Folk
fratagen 2 Heste og 1 Vogn .... . 26 Rdr 4 —
udi Klæder og andre Varer mistet for . . 14 — 5 —
— —
-------------Johan Skomager.
1 Oxe......................................................
8 Faar og Lam.......................................
9 Oxehuder ............................................
adskillige Klæder..................................

6 Rdr
.
4 —
.
9 —
.
7 — 4M
-----------------------

Rasmus Smed
for adskillige /: Kronens :/ Arbejde, han haver gjort .

Hans Colding Skomager.
udi adskillige Varer og Boskab for

.

.

.

.

.

102 Rdr 5 M

26 Rdr 4 M
31 Rdr 1 M

24 Rdr 2 M

.

Peder Knudsen
fratagen adskillige Varer og Boskab for

25 Rdr 1 M

Anders Skræder.
udi adskilligt mistet for

13 Rdr 3M

Oluf Jensen fratagen
7 Heste og Hopper.............................
13 Faar og Lam..................................
8 Stkr. Svin............................................
udi Korn og andre Varer....................

.
.
.

46
6
5
5

Rdr 2 M
— 3—
— 2—
—

63 Rdr 3 M

148

Bodil Jens Olsens.
1 Jærn Kakkelovn..................................
14Rdr 4 M
udi Sengklæder samt andre Varer og
Boskab fratagen for...................
17 — 2 —
----------------------------- 32 Rdr
Dorthe Snedkers
fratagen udi adskillige Linklæder og Boskab for

Niels Skræder.
11 Heste og Hopper.............................
1 Ko for.................................................
Korn paa Marken opædt og borttagen for

9 Rdr 2

70 Rdr 4 M
4 —
17 — 4 —
-------------------- 92 Rdr 2

Christen Andersen.
udi Kvæg, Boskab, Sengeklæder og andre Varer mistet for

Christoffer Bødker
fratagen udi adskillige Varer og Boskab....................
derforuden stedse været i Kronens Arbejde paa Slottet
paa Magasinhuset og beløber hans Arbejdsløn . .
Hans Hansen.
8 Heste og Hopper....................................90
Noch 2 Par Heste........................................ 40
1 beslagen Vogn........................................ 20
2 andre Vogne............................................. 22
16 store Svin............................................. 24
udi Sølv, Kobber, Tin, Klæder, Korn og
andre Varer fratagen for . . . . 313

M

M

60 Rdr
9 Rdr 3

M

169 Rdr 2

M

509 Rdr 1

M

Rdr
—
—
—
—
—

1

M

Hans Eriksen.
udi Heste, Hopper og Kvæg samt Skibsparter, Varer
og indhavende Boskab, Sølv, Kobber, Tin, Linned
og ulden Klæder, Korn i M hen [! o: Marken] og
andet adskill., mistet og fratagen for...................
792 Rdr
Marchus Lett.
/: udi lige Pertier :/ fratagen :/ efter hans Angivende :/
som for Vidtløftigheds Skyld ikke specialvis kan
indføres, beløber.....................................................
265 Rdr 2

M

Christen Jensen er fratagen
16 Heste og Hopper.............................. 200 Rdr
24 Faar og Lam......................................... 12 —
4 Ungnød og 4 Svin.........................
8 —
andre adskillige Varer for.......................... 30 — 2'A M
250 Rdr 2'A M

149

Hans Andersen udi
Varer og Gods samt rede Penge, Sølv, Kobber, Klæ1312 Rdr 3M
der og deslige for........................
Mads Nielsen.
20 Rdr
2 Heste............................................
7‘A —
udi andre Varer.............................
27 Rdr 3M

Peder Christensen fratagen 1 Hest Værdi
Hendrik Møller efter Angivende
udi Klæder og andre Varer fratagen

Christen Møller ... for

...

Anders Møller

...

... for

.

.

5 Rdr

38 Rdr 2M
28 Rdr 1 M

....................

Forne 3 Møllere, som og ere Tømmermænd, har
gjort adskillige fornødne Arbejder for Cron Sverrig
til Fortificationens Fornødenhed, og i andre Maader beløber deres Arbejdsløn
. .

5 Rdr 1 M

61 Rdr 2M 12S

Bertel Madsen in Augusti 1658 mistet
19 Hopper og Heste......................... 200 Rdr
8 Øxen og Køer..................................
32 —
16 —
24 Svin.................................................
13 —
26 Faar og Lam..................................
2 Vogne med des Behøring ....
16 —
A<> 1659 mistet
2 Øxen.................................................
21 Faar .................................................
16 Svin.................................................
udi Korn, Kobber, Tin, Klæder og an
dre Varer.......................................

10 —
10 — 3 M
16 —
149 — 3 —
473 Rdr’)

Simen Christensen.
2 Heste for.......................................
udi Korn paa Marken, Klæder og an
dre Varer for..................................

16 Rdr

20 — 2M
36 Rdr 2 M

Boeld Baggers.
8 Heste og Hopper.............................
30 Svin.................................................
4 Køer.................................................
udi Klæder og andre Varer ....

58 Rdr
20 —
24 —
18 —

120 Rdr
*) I Haandskriftet staar 470.
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Morten Moese.
udi adskillige Varer, Klæder og andet fratagen for .
Jørgen Olsen.
2 Køer............................................
udi Korn, Klæder og andre Varer for

17 Rdr 5M

11 Rdr 2M
33 - 2- 4S

44 Rdr 4M
Hans Must.
10 Heste og Hopper....................
3 Køer............................................
1 beslagen Vogn med Tilbehør
udi Skibsredskab, Korn i Marken
og andre Varer for..............

70 Rdr
15 —
20 —
272 — 2M

377 Rdr 2M

Hendrik Olsen.
udi adskillige Varer fratagen for.

16 Rdr 2M

GI. Niels Snedker.
udi Klæder og andet fratagen for

Christoffer Skræder for

•

Lauritz Jensen.
3 Heste for..................................
1 Ko for.......................................
udi Klæder og Boskab....................

•

•

17 Rdr 5M

•

•

30 Rdr

30 Sldr
8 —
20 — 2M
38 Rdr 2M

Anne Holstes.
2 Heste............................................
1 beslagen Vogn.........................
udi Klæder og andet Boskab . .

24 Rdr
16 —
27 — 2M
67 Rdr 2M

Niels Møllersvend.
udi Gangklæder fratagen for .

.

.

Niels Vognmand.
1 beslagen Vogn.............................
udi Korn paa Marken og Klæder
hjemme for........................

•

•

•

•

7 Rdr 4M

14 Rdr
10 — 2M

24 Rdr 2M
U. Niels Snedker . . for .

.

.

7 Rdr
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Jens Mogensen.
4 Heste og Hopper....................................... 26 Rdr 4 M
1 Vogn............................................................ 5 — 2—
4 Køer.......................................................... 21 — 2 —
46 Faar og Lam......................................... 23 —
udi Korn, Klæderog andet Boskab . . 63 — 4 —
-----------------------------

140 Rdr
5 Rdr 3 M

Lauritz Nielsen udi Klæder mistet for .
...

Maren SI. Claus Smeds mistet for

12 Rdr 3 M 6 S

.

Rasmus Hansen.
2 Heste for.................................................15 Rdr
1 Vogn for.................................................. 4 —
andre Varer.................................................. 4 —
--------------------------------------

Niels Skræder . . for........................................

Rdr 1 M

3

Jørgen Nielsen . . for............................................3

Niels Hansen.
udi Klæder og andet fratagen for

Rdr 4 M

26 Rdr 4 M

.

.

Hans Vægter . . for.....................................
Christen Bødker udi Klæder for

. .

.

9
.26

Rasmus Schinder . . for..................................

2

Mads Svarrer.
udi rede Penge frastjaalen og i andre Varer tilsammen
Christoffer Povelsen . . for.........................

....

Dirch Carstensen.
2 Heste og 1 Hoppe for..................................
i) I Haandskriftet staar 23 Rdr 2 M.

Rdr 3 M

Rdr 1 M

216 Rdr

1 Rdr 2 M

Søren Tømmermand.
3 Jærn Øxer.................................................. 3 Rdr
for 69 Ugers Arbejde her paa Slottef . 92 —
----------------------------.

Rdr 5 M

70 Rdr 2 M 8 S

Jørgen Kraaeg udi adskillige Varer og Boskab for

Abraham Ingemerssen.
udi adskillige fratagen for ...

23Rdr1)

95 Rdr
7 Rdr 2 M

16 Rdr 4M
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Hans Pedersen.
udi adskillige Varer og Boskab

....

70 Rdr 2 M

.

1 Rdr 2M

Peder Russ

i Linklæder for ...

Anne Kroegs

„

„

for...................................

Niels Andersen „

„

for......................................... 23 Rdr 5 M

Niels Lantzgraff.
5 Heste for............................................................ 33 Rdr 2 M
1 Vogn for......................................................
5 —
udi Linklæder og andet Gods fratagen for
12 —
-----------------------------Rasmus Lassen.
1 Ko for...........................................................
6 Faar og Svin............................................
adskillige Linklæder.......................................

Simen Jørgensen.
7 Heste og Hopper..............................
3 Køer for............................................
udi Linklæder og andet Gods . . .

.
.
.

.
.
.

3 Rdr 4 M

50 Rdr 2M

5 Rdr 2 M
5 —• 2 —
7 —
------------------- 17 Rdr 4M

46 Rdr 4 M
15—4 —
32 dr 2 —
94 Rdr 4 M

Lauritz Wegter udi Klæder og andet for.............................. 24 Rdr 4 M
Rasmus Vognmand.
3 Vognheste for.................................................. 36 Rdr
1 beslagen Vogn med al sin Behøring . .
20 —
Hestetøj for.................................................
10 — 4M
udi andre Varer og Boskab...............................66 — 4 —
----------------------------- 133 Rdr 2M

Jan Arntsen udi Linklæder, Boskab og andre Varer
fratagen for.................................................................................... 52 Rdl 2 M
Jens Nielsen Væver,
udi Linklæder og Sengeklæder............................................

13 Rdr 2 M

Peder Jensen Kremmer.
9 Heste og Hopper....................................... 90 Rdr
7 Køer og Stude............................................ 35 —
2 beslagen Vogne....................................... 28 —
Vognredskab, Sadler og Hestetøj for. . .
11 —
udi Tømmer, Materialer, Kobber, Tin, Bo
skab og andre Varer for................... 270 —

434 Rdr

153

Casper Brand1)
baade ved Armeens Ankomst og den langvarende
Dorchtog og Krigsbesværlighed fratagen, ruine
ret og ødelagt udi Sølv, Penge, Kobber, Tin,
Jærn, Træværk, Sengeklæder, Linned og ul
den, Heste, Hopper, Faar, Kvæg, Vogne og
anden Husgeraad efter Fortegnelse takseret for
Penge.................................................................... HOT’ARdr
Niels Christensen
udi adskillige Varer og Boskab fratagen for .

.

Maren Graaes
udi Kvæg paa Marken og andre Varer for

.

.

Hans Albretsen Smed
1 Hest for.......................................
8 Dr
andre Varer for.............................
5 Rd 1 M
-----------------------------Jørgen Dinisen
16 Heste og Hopper....................
1 beslagen Vogn.........................
4 andre Vogne..............................
9 Faar og Svin.............................
udi andre Varer og Boskab samt
Korn i Marken.........................

36 —

!) Aktstykket har Brandt.

Rdr

11V2 Rdr

3M

213

Rdr 3M

16

Rdr 4M

33

Rdr 4M

10

Rdr 4M

48

Rdr

12 Rdr
3 —
1 — 4M

Morten Sørensen
udi Linklæder og Boskab og andre Varer fratagen for ..................................

Søren Jensen
3 Heste for...................................
1 beslagen Vogn.........................
udi Korn paa Marken og Klæder for

63

Rdr

128 Rdr
20 dr
20 Rdr
9 dr

Peder Postrider
2 Heste for..................................
6 Faar for.......................................
1 Par laggen [o: Lagner] . . .

Ellen Kiergaards . . for

138

•

30 Rdr
16 —
2 —

3 Ort

154

Carsten Billedhugger
udi Klæder og Boskab samt andre Varer .

32 Rdr

Peder Thielsten
udi Klæder og Boskab samt andre Varer fratagen for

37 Rdr l'AM

Bent Fisker
udi Klæder og anden Boskab for .

61 Rdr 4 M

.

Jacob Hansen
6 Heste a 12 Rdr............................................. 72 Rdr
19 Hopper a 10 Rdr er.................................. 190 —
2 store Øxen....................................................... 20 —
1 Ko...............................................................
6 —
41 Faar og Svin............................................. 49 —
1 beslagen Vogn medLæder overdragen
83 —
Boskab for...................................................... 116 —
-----------------------------536 Rdr1)
Niels Savskærer,
udi Linklæder og andre Varer for------------------------------- 24 Rdr 3 M

4S

Summarum
over hvis Borgerne er fratagen udi Kvæg, Boskab
og Løsøre, beløber efter Angivende Penge
. 16618 Rdr 2M 14 S

Efterfølger hvad Skade og Ruin Korsør Borgere og Indvaanere har lidt
paa Bygning og Ejendom.
Byens tilliggende Skov, som er ganske forhuggen
og ruineret, Over- og Underskoven, som er afhuggen til
Fortificationens Fornødenhed, nogle 1000 Læs didført, skatteret des Skade udi Værdi, endog den Herlig
hed er ikke at ligne imod................................................. 2400 Rdr 2 M
Byens Engbund i Marken saa og i Byen er forgravet og opskaaren til Skandsen og Fæstning, hvorpaa
Borgerskabet kunde aarligen avle over 100 Læs Hø,
som nu ikke udi 20 Aar eller mere kan komme nogen
til Nytte, taxeret for Penge............................................

2000 Rdr

Urtehaverne og Abildgaardene her ved Byen er og
ganske ødelagt og afbrændt af Krigsfolket. Regnet des
Skade for..............................................................................

1400 Rdr

*) Aktstykket har 336 Rdr.

155

Hans Walters og Medarvingers Møllehus uden Byen
er afbrudt og opbrændt af Ryttervagt, des Værdi ...

79 Rdr

Christen Møllers Gaard uden Byen er afbrudt og op
brændt, des Værdi.................................................................... 166 Rdr
Den Gaard, Christoffer Skræder iboede, blev og af
Rytterne nedbrudt og forbrændt, Værdi.............................

360 Rdr

Hans Dinisens Gaard, som Rytterne har haft Cortegardie, er og en Del ruineret og nedbrudt, des Skade
Værdi........................................................................................

250 Rdr

Jørgen Hjulmands Hus, som er ganske afbrudt, skat
teret for................................................................................... 49 Rdr

Christen Jensens Gaard er og merendels ruineret og
fordærvet af Ryttervagten, som vil koste igen at reparere

290 Rdr

Paa Jens Wunsens Gaard er det store Ladehus ned
brudt og paa de andre Huse gjort stor Skade paa Tøm
mer, Loft og andre Materialer, som vil koste igen at re
parere ........................................................................................

466 Rdr 4 M

Peder Tveds Gaard, som er øde, des Værdi .
Poul Andersens Gaard, som var en med de bedste
Gaarde her i Byen, indbygget med fire Loft høje Huse,
er ganske nedbrudt, opbrændt og Materialerne opført i
Skandsen, var værd................................................................

63 Rdr 2 M

766 Rdr

En Bolig, næst øst op til, som og blev nedbrudt og
bortført, Værdi........................................................................... 66 Rdr 4 M
Udi Mads Baggers Gaard blev en af de bedste Huse
nedbrudt og opført udi Skandsen, Værdi............................. 180 Rdr

Den store Gaard imellem Skolen og Johan Isen
kræmmer var og en af de bedste Bygninger, som og
blev nedbrudt og opført i Skandsen, Værdi....................

750 Rdr

SI. Borgemester Hans Wunsens Gaard, Hans Walter
iboede, er og en Del nedbrudt og næsten øde, des Værdi

690 Rdr

Anders Poulsens Gaard, som og er ganske afbrudt
og bortført, Værdi................................................................

296 Rdr

SI. Borgemester Hans Wunsens 2 Vaaninger i Bag
gaden, Værdi.............................................................................. 100 Rdr

156

Den Gaard, som Tønnis iboede og er /: formedelst
Fortificationens Fortsættelse :/ ruineret og fordærvet, skat
teret .............................................................................................

640 Rdr

Søren Fiskers Gaard og Ladehus, som er nedbrudt,
Værdi...........................................................................................

200 Rdr

SmedsHus, som

og er afbrudt, Værdi

. .

.

100 Rdr

.

40 Rdr

Noch si. Borgm Hans Wunsens Boer, som Kirsten
Hjulmands og Maren Adams iboede slet øde....................

120 Rdr

Noch tvende andre Vaaninger, Rasmus Plat og Peder
Smed i boede, slet nedbrudt taxeret..................................

100 Rdr

En af Hans Mustis Vaaninger, som Mogens Olsen
iboede, taxeret..........................................................................

50 Rdr

SI. Skipper Madses tvende Vaaninger øde og borte
taxeret........................................................................................

140 Rdr

Peder

Ellen KræmmersHus, som

og erafbrudt, Værdi

SI. Søren Boesens Gaard, taxeret....................

.

.

.

180 Rdr

Tvende Borgemester Hans Wunsens Vaaninger, som
gammel Ingfred og Maren Kudskes i boede afbrudt ...

60 Rdr

Skibbroerne, som Byen havde af ny bekostet for kort
Tid, er nu ved Krigen ødelagt, Havnen til største Skade,
kan ikke igen repareres med.................................................

500 Rdr

Raadhuset har Svensken brugt til Proviant- og Maga
sinhus, item logeret hele Compagnier Soldater samt Bønder
Arbejdsfolk deroppe, som har udslaget Vinduer, ruineret
paa Tømmer, Lofte, Mure og Tag, des Skade....................

340 Rdr

Summarum
over hvis Skade Borgerne har lidt paa Bygning Ejendom
Penge........................................................................................

12843 Rdr

Efterfølger hvad Tjeneste Korsør Borgere /: med deres Skibrum :/
haver gjort Cron Sverige til Søs imod deres Vilje, og deres Skibrum,
som er øde og borttagen.

Den største Smakke, som Borgmtr og hans Medredere
tilhører, har i denne Krigstids Begyndelse været udi Cronens
Tjeneste og gjort her imellem Korsør og Nyborg — 81 Rej
ser med Krigsfolk, samt Hans Ko. Ma. Breve at føre, hver
Rejse — 6 Rdr er.....................................................................

486 Rdr
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1 Rejse til Frederiksodde.................................................

30 Rdr

2 Rejser til Langeland å 16 Rdr er

32 Rdr

....................

.

3 Rejser paa en Maanedstid til Lavind1).

20 Rdr

.

1 Rejse til Flaaden med Folk
1 Rejse til Holbæk

...

12 Rdr

.

32 Rdr

.

1 Rejse til Laaland, der det blev indtaget ....

.

.

16 Rdr

Den Smakke, Hans Kielsmed [Kedelsmed] og hans Med
redere tilhører. — 123 Rejser imellem Korsør og Nyborg, hver
Rejse 4 Rdr...................................................................................

492 Rdr

Samme Smakke har gjort — 9 lange Rejser
1 til Holbæk
2 til Kallundborg
hver Rejse 16 Rdr er
4 til Langeland
2 til Laaland

144 Rdr

Bemeldte Smakke er udkommanderet med Hans Excell.
Feltmarschall Steenbuch til Fyen og der af den Commanderte Rytter prisgjort var Værdi............................................

800 Rdr

Den store nye Spiljagt, som Iver Iversen og hans Med
redere tilhører, har gjort 39 Rejser imellem Korsør og Ny
borg, hver Rejse — 4 Rdr, er.................................................

156 Rdr

5 lange Rejser til Langeland, Laaland og Falster, hver
10 Rdr, er...................................................................................

50 Rdr

Den anden Spiljagt, som Jan Arntzen og hans Med
redere tilhører, har gjort 263 Rejser til Fyen, Langeland, Fal
ster og Laaland samt til Flaaden og andre Steder, hver Rejse
— 4 Rdr — er..............................................................................

1052 Rdr

En ny Færgeskude, som Peder Kræmmer og Niels Chri
stensen tilhører, kom efter Rigens Admirals Wrangels Befa
ling til Frederiksodde, og blev borte i Cronens Tjeneste,
Værdi.............................................................................................

500 Rdr

En anden Færgeskude, Hans Walter og Medarvinger
tilhører, som og er bleven borte, Værdi.............................

400 Rdr

En liden Skude, Iver Iversen udskibede med Malt over til
Fyen, og der af de hollandske Skibe optagen med Last og
alt. Værdi...................................................................................

200 Rdr

J) o: Langeland.
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Skipper Rasmus havde en Skude her i Havnen, som af
Skibsfolk er ophuggen og forbrændt, Værdi........................

80 Rdr

1 stor Rorsbaad.........................

40 Rdr

Hans Væver en liden Skude, som og er ruineret.

80 Rdr

En ny Galliot, Casper Brand og hans Medredere tilhørte,
som Wrangel fik..........................................................................
Hans Mustis Færgeskude,

Værdi .

850 Rdr
140 Rdr

Jens Andersens Skude er og ruineret og borttagen til
hørende Sejl og Redskab, desligeste paa Tømmerværk af
Soldaterne ganske forhuggen, des Skade i Værdi ....

300 Rdr

Bent Andersens Bøyert1), som er ophuggen og af Vagten
brændt, Værdi..............................................................................

240 Rdr

Med Rorsbaade er gjort 59 Rejser imellem Korsør og
Nyborg med Ko. Ma. Breve og Folk at overføre, naar Smak
kerne formedelst stille Vejrlig ikke kan sejle, hver Rejse den
sædvanlig Fragt — 4 Rdl er......................................................

236 Rdr

Derforuden er gjort daglig Tjeneste og Agning med
Heste og Vogne baade til Magasinhuset, saa og de Rejsende
/: paa Ko. Ma. og Cronens Vegne :/ at befordre /: og for
uden Magasintjeneste :/ er efter Commandanternes Befaling
og Kæmners Regnskab udkommen — 768 Borgervogne, siden
d. 7. Aug. 1658 som har mot [o: maattet] køre, en Del til
Lejren, Helsingør, Køge, Næstved, Kallundborg og Slagelse,
regnet hver Rejse for 1 Rdr er.................................................

768 Rdr

Til Fortificationens Bygning her sammesteds har Korsør
Borgere holdt dagligen — 27 Arbejdere fra d. 9. Aug. 59 til
den 12. December, da det af Hans Excell. Graff Tott blev
forlindret og efterladt paa — 15 Arbejdere, beregnet paa hver
Arbejder dagligen — 8 S beløber.......................................

745 Rdr

Summarum
over Skadelidelse paa Skibrum og Søtjeneste samt Vognrejser
og Fortific. Arbejde Penge......................................................

7901 Rdr

J) o: mindre Fartøj af Jagtform.
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Efterfølger Korsør Borgeres Indkvarterings Bekostning udi denne itzige
Krig, beregnet fra d. 7. Aug. 1658 til halv Juni Maaneds Udgang A° 1660.
Samt og hvis som er udgivet udi Materialer, Proviant og rede Penge,
efter de svenske Likvidations Commissariers Kvittering.
Korsør Borgers Indkvartering maanedlig, beregnet paa hver Person,
respective fra den øverste til den underste, saa længe de har været her
om Dagen — 8 S lybsk, som er intet at ligne, om det var skønnet hvert
Maaltid, imod en Generals være sig fyrstelig eller grevelig. Item andre
høje og nedrige Officerer Standspersoners Tractemente, desligeste paa
hver Hest, Korn og Rugfoder Dag og Nat — 4 S lybsk foruden den
langvarende Durchmarch frem og tilbage ved Regimenter, Eskadroner,
Compagnier samt mangfoldig Passager af medfølgende Tropper, visse
og uvisse Personers Indkvartering, som man umuligt kunde ved Dag
og Nat oppasse eller annotere, naar de ankom eller bortgik, beløber
dog efter hosfølgende Maanedsregisters Formelding specialvis som følger:

1. Augusti Maaneds Indkvarterings Bekostning

1128 Rdr 3M 8S

„

2. Septembr.

,,

M

11

1083 Rdr

,,

3. October

„

M

fi

1451 Rdr 1 M 8S

„

4. Novembr.

,,

,,

„

5. Decembr.

,,

H

No.

10 S

1742 Rdr 5M
>>

2248 Rdr 3 M 8S

Ao

1659.
No. 6. Januari Maaneds Indkvarterings Bekostning 1640 Rdr 5 M 8 S
,,

7- Februari

,,

M

11

1718 Rdr

„

8. Martius

,,

,,

11

1386 Rdr

„

9. Aprilis

„

11

11

1354 Rdr

„

10. Maius

,,

11

11

1158 Rdr 2M

„

11. Junius

„

11

1»

1572 Rdr 4M

„

12. Julius

„

11

11

1892 Rdr 2M

„

13. Augustus

11

11

1740 Rdr 4M

„

14. Septembr.

„

11

11

2125 Rdr 4M

„

15. Octobr.

„

»1

11

3007 Rdr 4 M

„

16. Novembr.

„

11

»1

2227 Rdr

„

17. Decembr.

„

11

11

2404 Rdr 3M
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Ao 1660.
No. 18. Januarius Maaneds Indkvarterings Bekostning 2131 Rdr

»

19. Februarius

,,

,;

„

2206 Rdr 1 M

»

20. Martius

„

„

„

2726 Rdr .3 M

H

21. Aprilis

,,

„

„

2395 Rdr

>>

22. Maius

„

„

„

2219 Rdr

Summarum
beløber forskrevne Indkvarterings Bekostning Penge 41559 Rdr 4M 10 S

Materialer samt Tømmermænd, som er fremskaffede til Lejren
og forbrugt til Fortificationens Fornødenhed.

Efter Hr. Krigs Kammerpræsidents Ordre d. 15. Aug. 1658.
1. 2 Tømmermænd til Lejren kostede med deres
Værktøj og Redskab Penge.............................. 20 Rdr
Efter Hr. Generaladjutant Lindebergs Ordre forbygget 12 Skuder
med Krybber og Skillerum, som skulde føre Rytteri, hvortil kom
45 Rdr 2M
2. 34 Tylter Fyrdeller à 1 Rdr 2 M
er. .
7 — 1 M 15S
2— 8S er. .
1760 Legtersøm 100 7 — 1— 9 2330 Loftesøm 100 1 — 12 - er. .
14 —
11 — 4 —
500 Lægter . 100 er. .
Arbejdsløn...........................................................
2 —
Efter Hr. Gen. Lieut. Baners Ordre udgiven til Fortificationens
Fornødenhed

3. 21 Jernspader Stykket V2 Rdr.......................................
40 Skovle
—
8 S er..................................

10 Rdr 3M
3 — 2—

Efter Hr. Krigs Commissarii Gutzloffs Ordre d. 21. Marts 59
til Fortifications Fornødenhed.
4. 20 Hjulbarer.................... Stk. V2 Rdr er ... .
10 Rdr
30 Jernspader og Skovle .
à
2 M er ... . 10 —
16 Øxer og Hakker. ..
- 2— er....
5 —
3 Tylter Brædder ...
- 8— er....
4—
20 Favne Hampetavel1) .
- 12 S er ... .
2 —
16 Favne Bastreb ...
- —
er ... .
Vs —
80 Lægtesøm................................................................
9 o: Hampereb, Hampetov.

2M

3—
16 S
2M
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Efter Hr. Commissarii Gutzloffs Ordre d. 22. Maj A° 1659.
5. 50 Fyrdeller Stk. 12 S er................................................4Rdr 1 Ort1)

d. 3. Juni.
6. 10 Egeplanker Stk. 3 M er............................................. 5 Rdr
50 Deller
— 12 S er............................................. 4 — 1 Ort

Efter Hr. Commissarii Gaveli Ordre d. 6. Augusti.
7. 75 Hjulbøre . . . . Stk. 3M
er ........................ 37 Rdr
40 Skovle
. . .
er .......................... 3 —
a
8S
1 M
er .......................... 6 —
40 brede Hakker .
a
30 Spidshakker . .
1—
a
er .......................... 5 —
er .......................... 2 —
60 Jærntappe . .
a
4S
600 brede Nagler . . 100 2M 8 S er .......................... 2 —
. 100 2—
er .......................... 2 —
600 smalle dito
400 Lægtesøm . . . 100 2 — 8 - er ....................1 —
20 store Spigre .
.......................... 2M
1 Slibesten . . .
.......................... 3M
1 Tømmermands Udmuntering .
.......................... 7 Rdr

3M
2—
4—

3—
3—

4S
8-

Efter Hr. Commissarii Gutzloffs Ordre d. 6. Juni.
8. 200 Lægtesøm til Graf Tottis Stald....................................... 5 M
d. 6.
9. 30 Skovle ... a
10 Spidshakker
.10 brede Hakker . -

Augusti til Draxholm.
8 S er.............................................. 2 Rdr 3 M
1 M er........................................
1 — 4—
1— er........................................
1 — 4—

Efter Hr. Commissar Hiitners Ordre den 19. November.
10. 5 Par Artolleri Seler Parret l12 Rdr er.......................... 7 Rdr 3M

Efter Hr. Krigs Cammerpræsidents Ordre
og Commissa. Hiittners Brev d. 19. 9br. er efterskrevne Materialer
til Fortificationens Fornødenhed anden Gang ligesom tilforn paabøden.
11. 75 Hjulbøre................................. Stk. 3 M er .
.37V2 Rdr
40 Skovle.................................. — ’/2 — er .
.
3 —
2M
40 brede Hakker.........................— 1 — er..
6 — 4M
30 Spidshakker...............................a
1 — er .
.
5 —
60 Jærntappe........................ a
4 S er . .
272 —
600 fuldebrede Jærnnagler....................................... 2V2 —
600 halvbrede
dito
....................................... 2
—
400 Lægtesøm...............................................................
1 — 4—
20 store Postnagler......................................................
1 — 4—
1 Slibesten....................................................................
3—
1 Tømmermand med sin Udmuntering og Værktøj .
7
—
0 Skulde være 6 Rdr 1 Ort.
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Efter højbemeldte Hr. Krigs Cammerpræsidents Ordre d. 20.
12. 1 velbeslagen Munitionsvogn, regnede des Bekostning
med sin Tilbehør Jærn ogArbejdsløn. Penge . . 50
6 Forseler og 4 Bagseler..................................................... 33
10 Par Hampeskagler............................................................ 5
2 Kudskesadler......................................................................6
2 Stigbøjler..........................................................................
1
10 Kudsketømmer og Mundstykker................................... 5
20 Alen Sejldug a 2 M............................................................ 6
1 Hud over Vognen...........................................................12
for Vognen at male................................................................. 8
Vognen at levere i Køge....................................................... 6
1 Borgerhest blev borttagen paaHjemrejsen . . . . 10
13 Lispd. Blaar a 1 Rdl er.................................................13

Xbr.

Rdr
—
—
—
—
—
— 4M
—
—
—
—
—

Efter Hr. Commissar. Hiltners Ordre d. 20. Januari
til Fortificationens Fornødenhed.

13. 30 Hjulbøre Stk. 3 M er.......................................

.

.

15 Rdr

Efter velbemte Hr. Hiitners Ordre d. 30. dito
til Hr. Obrist Schoulebens Muntering.
14. 23 Skaalpund Kobber Pd. 10SL')er .... 4 Rdr 3 Ort 4 S
35 Skaalpund Tin
Pd. 8 - er .... 5 — 3 — 8 -

Er til adskillige Tider efter Hr. Commandantens Befaling
udgiven af Borgerskabet.
11 Rdr
22 Hugøxer . . . Stk. V2 Rdr...................
15 Spader ...
a
1 ‘A M...................
2r2 —
37 Kornskuffer . .
a
4 S........................
3S
l'A
25 Tylter Fyrdeller som er leveret paa Slottet
Tylten l‘A Rdr er........................................... 37*2 —
23 Lispd. 8 Pd. Stangjærn blev brugt til Støchladerne. Lispd. 1 Dir er........................
1615' .2 —
80 Lægtesøm for.................................................
2M 7 — 4—
4 Lispd. Jærn som blev brugt til Ko. Ma. Vogne
2
7 Lispd. 4 Pd. Lys tvende Gange til Flaadens
— 5— 4 Fornødenhed a 9 M er.......................
10
l'A Dusin Tinfade og 3 Dusin Tallerkener til
den engelske Admirals Behov til Skibs, Værdi 15 —
— 2—
19 Skaalpd. Vox til Lejren a2M...................
6
til Fakler hensendt Penge.................................. 12 —
J) 1 Sk Lybsk

2 Sk Dansk.
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Proviant som er paabøden og udgiven til adskillige Tider.

Efter Hr. Gen. Proviantmesters Ordre d. 19. Febr. 59.
til Flaadens Fornødenhed.

15. 200 Tønder Tvebak
100 Tønder Skibsøl
10 Tønder Caiut øl
hvortil Borgerne fik Korn fra Slottet, men selv forskaf
fede Humle og Ildebrand dertil
regnede for .

49 Rdr

Efter Hr. Krigs Commissar. Gutzloffs Ordre d. 20. 7br. 59.
16. 12 Tønder Caiut øl som kom til Siøbladet Tønden 2’/2Rdr 30 Rdr
Efter Hr. Krigs Commissar. Hiltners Ordre d. 9. 9br. 59.
17. 1 Ahme Brændevin
holdt 80 Kander, er 160 Potter, hver Potte 8 S er 26 Rdr 4M
Efter Hr. Obrist Schwengels Befaling til 40 fangne Ryttere
som sad paa Slottet.
1 Tønde 01 for................................................................2V2 Rdr 16 S
Brød og Flæsk for...................................................... 2 —
41 Tønde 01 til Lieutenanten og de Ryttere, som comfoierit dem hid for.................................. 2'A — 16 -

Efter velbemtc Hr. Commandant Obrist Schwengels Befaling
til 40 Ryttere, som kom fra Wismar.
1 Tønde 01 for........................................................... 2’A Rdr 16 S
Brød for.........................................................................
1
—
43 tomme Øltønder, som blev leveret paa Slottet
a 1 Ort er............................................................ 10 — 3 Ort

Til en holstensk Skipper.
1 Fjærding saltet Oksekød...................................................... 1 Rdr
Brød for........................................................................................ 1 Rix ort

D. 2. Aprilis til en Del Bønder Soldaters Underholdning,
som laa paa Slottet.
278 Skaalpund Brød for............................................. 2 Rdr 3 Ort 14 S
100 tomme Øltønder a2Mer............................. 33 — 2M
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Leveret til Proviantmester Brandanus Brunst.
1 Skippund Flæsk for.........................

12 Rdr

Penge — som er udgiven til adskillige Tider.
18. Efter hans højgrevelige Excell. Hr. Reichs Marschall Oxenstierns Ordre og paafølgende Bevis dat. d. 19. Jan. 59 le
veret til Hofstatens Underholdning Penge............ 60 Rdr

19. Efter Hr. Krigs Cammerpræsidents Ordre og hosfølgende
Commissar. Gutzloffs Kvittering leveret til Baadsmandskat...................................................................Penge 20 Rdr
20. Efter velbmte Hr. Cammerpræsidents Ordre d. 20. Aug. 1659
og hosfølgende Bevis.....................................Penge 100 Rdr
Capitain Engelbret under Obrist Smidt som /: i første
Krigs Begyndelse :/ havde Vagt her paa Slottet, givet
foruden hans Tractement................................... Penge 20 Rdr

21. Poffuel Pucher, som Rigsmarschal Graf Oxenstiern sendte
hid til Salvaguardie, givet foruden hans Tractement Penge
22.

A°

64 Rdr

Efter Hr. Krigs Commissar. Hiitners Ordre
dat. d. 28. 9br. udgivet for efterskrevne Maaneder
maanedlig 100 Rdr udi Penge.
1659 Novembr. Maaned......................................................... 100Rdr
Decembr.
„
100 —
1660 Januari
„
.100 —
Februari
„
100 —
Marti
................................................................100 —
Aprili
„
100 —
Maji
„
100 —
for halv Juni „
50 —

lligemaade givet det spanske Re[gi]mentz Soldater Sko
for Penge................................................................................. 30 Rdr
Efter Hr. Krigs Cammerpræsidents Ordre Remonterings
Penge leveret til Hr. Krigs Commissa. Hiitner udi Penge,
Sølv, Kobber, Messing og Tin....................................... 100 Rdr
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Efter højbemeldte Hr. Cammerpræsidents Ordre udgav
Borgemester Casper Brand1) i Korsør og Hans Jørgen
sen Indvaaner sammesteds, som blev leveret til Hr. Commissar. Hiitner.......................................................Penge 190 Rdr

Summarum
over forskr.ne Indkvarterings Bekostning samt
hvis som er udgivet udi Materialer, Proviant,
og rede Penge, efter de svenske Likvidations
Commissariers Kvittering .... Penge

43662 Rdr 4 M 2 S

Summa Summarum
paa forskrevne Korsørs Udplyndring, Skadelidelse
paa Bygning og Ejendom, desligeste paa Skib
rum og Søtjeneste, item Vognrejser, Fortificationsarbejde, Indkvarterings Bekostning, Mate
rialer Proviant og Penges Udgifter anslagen
og beløber............................................ Penge 81025 Rixdr 1M
Noch siden Freden
d. 6. Juli kvitteret de svenske Slottet, fik dog deres Underhold
ning derefter i 10 Dage, dertil kom General Leut. Claus von Ahlefelt /: Gud være lovet :/ med vores Besatzung under Major Lange
samt udkommanderede Folk med 4 Captainer, 4 Leut., 4 Fændriker og
saa fremdeles sterch in alles 358 Personer foruden 36 Heste, som aad
vor Eng op, fortæret i 5 Uger efter Indkvarteringens Rulle, beregnet en
Major, Captain — 1 M danske om Dagen, de andre Officerer og Mu
sketerer ligesaa, beløber i 5 Uger til d. 12. Aug.
Penge 2398 Rdr

d. 12. Aug. rejste Major Lange bort og kom Major Harloff igen, er nu
sterch in alles efter Indkvarteringens Ruller 300 Personer, beregnet
Major, Captain, Leut., Fændrik og alle andre Underofficerer for 1 M
danske om Dagen, de gemene Personer ligesaa, er om Ugen 350 Rdr og
maanedlig
Penge 1400 Rdr

Skibsrejser med Krigsfolk og andre efter Ko. Ma.
og andre frie Passer.
Den Smakke, Zacharias fører, er nu buefellig2) og saa læk, at
2 Heste er druknet og død derudi, gjort frie Rejser 26 a 6 Rdr er

156 Rdr

Den Smakke, Bertel Sørensen fører, gjort frie Rejser 28 a 6 Rdr er

168 Rdr

]) Aktstykket har Brandt.
2)
bygfæl dig.
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Den lille Postjagt, Skipper Rasmus fører, gjort frie Rejser 19
a 5 Rdr.............................................................................................. 95 Rdr

Knud Tveds Kreyer1) gjort frie Rejser 4 a 8 Rdr ....

32 Rdr

En liden aaben Færgeskude, Jan Hollænder fører og har opræppa[re]rit, gjort frie Rejser 2 a 4 Rdr er...................
8 Rdr
Zacharias Christensens store Baad gjort frie Rejser 7a 3 Rdr

21

Iver Iversens liden Skude gjort en fri Rejse .

Skipper Rasmusses Baad gjort frie Rejser

3 Rdr

12 a3 Rdr .

36 Rdr

110 Borgervognerejser ad Slagelse, Ringsted, Kallundborg, Nest2)
og engang 3 ad København med Gevalt med den hol
landske General Killgrou regnet til sammen a 1 Rdr er Penge

Summa
paa forskr. siden Freden blev sluttet

beløber

Rdr

Penge .

Summa Summarum
paa Korsørs Ødelæggelse i den svenske Tid, og siden
Freden er sluttet beløber til d. 1. Septbr. 1660
Penge

.

110 Rdr

4427 Rixdr

85452 Rixdr 1 M

Saaledes i Sandhed at være, og at enhver særdeles kan ved Ed
bekræfte at have lidt større Skade end befattet er, bekræftes ydermere
med vor Stads Secret. Actum Corsør d. 1. Septembr. A" 1660.

De, der har arbejdet sig gennem foranstaaende Fortegnelse over
de Ofre, som Korsør maatte yde under Svenskernes Ophold, vil uden
al Tvivl have faaet et levende Indtryk af al den Elendighed, som Fjen
den bragte over Byen, og Redegørelsen er som et talende Vidnesbyrd
om, hvad Krige i de Tider førte med sig; i og for sig kan man ikke
sige, at det staar saa meget tilbage for, hvad Nutidens Krige har paa
ført de Landstrækninger, over hvilke Kampene har raset.
’)
Krejert, lille Skib.
2) o: Næstved.
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Det vil jo tydelig kunne ses, at det ikke blot var de velstillede
blandt Byens Borgere, der maatte afstaa af deres Overflod, men ogsaa
Enkens Skærv er der bleven lagt Beslag paa. Overalt, hvor Fjenden
mente, der var noget at hente, brød de ind og tog, hvad de trængte til.
Borgmester i Aarene 1658—60 og baade før og efter den Tid
var Casper Brand, som vi gentagne Gange har haft Lejlighed til at
nævne. Han har selvfølgelig maattet bære sin Del af Byrden, da han
maatte aflevere „ved Armeens Ankomst og den langvarende Dorchtog
og Krigsbesværlighed“ levende og døde Ejendele for den da ikke ube
tydelige Sum af 1179’/2 Rdr.1), og dog staar han ikke højest. Hans
Jørgensen og Hans Andersen, der begge senere blev Borgmestre, maatte
af med Værdier til henholdsvis 2227 Rdr 4 Mk og 1312 Rdr 3 Mk,
men af disse var ogsaa Hans Jørgensen sikkert den mest velstaaende,
maaske af alle Byens Indbyggere. Markus Kulimand, der nævnes S. 144
og ogsaa blev plyndret for ret betydelige Værdier (1194 Rdr), var i de
Aar Byens Tolder og Postmester2), og om ham hører vi3), at han ved
Svenskernes første Indfald 1658 „blev af sit Hus med Magt tagen, ført
paa Slottet og der udi Taarnet indsat . . . medens Fjenden da sig
udi hans Hus håndterede med Plyndren og anden Fortræd“, og udi
forleden sidste Indfald [o: 1659] blev han bestjaalen, bl. a. for tvende
hans beslagne Skrin . . ., hvorudi var hans Breve, Regnskaber, Qvitantser samt alt, hvis Penge, Sølv, Guld han havde . . ., hvorudover
han om Morgenen sig beklagede og raabte, at al hans Velfærd var
borte“. Der var brudt Hul paa Væggen, hvor Godset var udtaget,’og
senere fandt man hans Skrin „ledige [o: tomme] og i Stykker slagen,
hver udi sit Sted udi Mark og By“. Og som det gik ham, er det sikkert
gaaet mange.

Af det foregaaende fremgaar det, at den Korsør paaførte Skade
alt i alt er bleven vurderet til 85452 Rdr 1 Mark, hvoraf de 81025 Rdr
falder paa den Tid, da Svenskerne sad der, medens Danskerne, der
fulgte efter, fortærede for 4427 Rdr.
') Den bedste Værdimaaler har man maaske, naar man lægger Mærke til, at f. Eks.
4 Heste og 2 Foler vurderedes for tilsammen 35 Rdr, og at 4 store Svin sattes til
5l/2 Rdr.
2) Se Korsør Raadstuebog 1654—1707 Fol. 56 a.
:i) Se Pakken: Holbæk, Kallundborg, Korsør, Brudstykker af Toldregnskaber 1611—12,
1613—58 (Rigsarkivet), smlgn. Korsør Raadstuebog 1654—1707 Fol. 69b—70a.
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Til Sammenligning kan det mulig have sin Interesse at erfare, at
Skelskør havde betalt 27499 Rdr, og det hedder i Indberetningen derfra,
at de svenske Rytterheste opaad al Sæden paa Marken, idet der med
et vist Galgenhumor tilføjes, „saa de betog Borgerne Umagen at høste
og at give Tiende til Kirken“. Og om Ringsted hedder det: „Hvad saadan Fjende da levnede, kan enhver eftertænke, mens bliver aldrig af
os forglemt eller oprettet“. Uafladelig var Byen bleven plaget med store
Indkvarteringer og Brandskat, „saa det er højligen at forundre sig over,
at af Byen kan være enten Stok eller Stage, eller nogen Mand kan
have et Stykke Brød“. Der var i Byen 120 Ildsteder, men hos de 70
Borgere fandtes hverken til at æde eller drikke og ikke en Haandfuld
enten Mel, Malt, Rug eller Byg. „De havde aldrig kunnet troet, der
som de det ikke havde set, at saadan Armod kunde være til“1).

Men hvad der nu er meddelt, maa være nok til at give et Billede af
Tiden, da Svenskerne sad til Huse her. At Livet i Byen i det hele taget
var ganske af Lave, kan man ogsaa se af den Omstændighed, at der
ikke har været holdt Raadstuemøde fra -% 1659 til 7/n 1660, hvad Raadstuebogen tydelig udviser.
Imidlertid, Svenskernes Ophold fik jo en Ende, og fulgte end Dan
skere efter, saa blev det dog ogsaa Slut med dem. Men saa laa Byen
ogsaa hen, plyndret og medtaget, og det gjaldt nu om at forene Kræf
terne for, om mulig, at bringe den paa Fode igen. Det var ogsaa
derpaa, at Bestræbelserne i de følgende Aar gik ud, og vi skal nu vende
os til en Skildring deraf.
I et tidligere Kapitel har vi gennemgaaet Korsør Privilegier fra de
første, der gaves Byen 1425, til Kr. IH’s Brev af 1558, hvorved han
gentager de oprindelige Rettigheder og udvider dem paa forskellig
Maade. Fr. II bekræftede, som allerede nævnt, sin Faders Brev 1571,
og de to følgende Konger (Kr. IV og Fr. III) konfirmerede ligeledes
Byens Privilegier, henholdsvis 1598 og 1648; men Borgerne ønskede,
at deres By maatte komme til at indtage en Særstilling ved Siden af
Landets Hovedstad, og dette Ønske gik i Opfyldelse, da Fr. III is/n
1661 gjorde Korsør til den anden Stabelstad paa Sjælland.
„Hele Statens Handels- og Toldpolitik gik ud paa at samle Handelen
i de saakaldte Stabelstæder og derved lette Toldopkrævningen“, siger
') Anført i Det ny Aarhundrede 1909 S. 318.
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C. Christiansen i sit omfangsrige Værk Dansk Statshusholdnings Histo
rie1). Jo mere man kunde samle al Handelen i visse Byer, des lettere
og billigere var det at opkræve Tolden, og desto større Sikkerhed havde
man for, at der ikke blev begaaet Toldsvig. De mange smaa Told- og
Ladesteder, som voksede op ifølge Danmarks og Norges naturlige Be
skaffenhed, besværliggjorde Toldoppebørslen i høj Grad og fremmede
Muligheden for at indsmugle Varerne. Tanken om at koncentrere Han
delen paa faa Steder var i og for sig ikke ilde, da de spredte Kræfter
derved kunde samles og sætte sig større Maal; men Maaden, hvorpaa
man udførte den, var meget forkastelig, og Tiden var endnu ikke kom
men til, at en saadan Tanke lod sig gennemføre. De Byer, man udsaa
til Stabelstader havde, naar København undtoges, ingen naturlige Be
tingelser for at kunne blive det, og navnlig var der Mangel paa kapital
stærke Borgere, uden hvilke Handel paa Udlandet aldeles ikke kunde
drives.
8. Novbr. 1661 fik Nyborg Stabelstadsrettigheder, og Dagen efter
Frederiksodde2), medens Nakskov, der paa samme Tid søgte om lig
nende Privilegier, først fik dem i Februar 1667. i«/10 1661 sendte Kon
gen Statskollegiet nedenstaaende Skrivelse „anl. Nyborgs begærte Pri
vilegier, item at beraadslaa, hvad Privil. Corsør begærer“3):

V. S. G. Vi tilskikker eder herhos en Borgmester og Raad paa
samtlige Borgernes Vegne i vor Købstad Nyborg underd. Supplication,
hvorudinden de underdanigst er begærendes deres By med nogle og
sær Benaadning paa nogen Aars Tid maatte priviligeres. Saa er vores
naad. Vilje og Befalning, at I i vores Statscollegii Forsamling og til vi
dere vores naad. Resolution delibererer, med hvad Benaadning eller
Privilegier bemeldte Nyborg By og des Borgerskab bekvemmeligst kan
eragtes at kan komme paa Fode igen. Iligemaade haver I og saa at
beraadslaa, hvad Privilegier 1 formener Corsør som den anden Stabel
Stad her i vort Land Sielland kan behøves at gives.
Hafn. 18. Octb. 1661.

Det Møde, hvori Sagen om Nyborg og Korsør drøftedes, holdtes
25. Oktbr. af Statskollegiet, og man vedtog der at henstille, at hvis
Korsør skulde gøres til Stabelstad, saa maatte den have samme Stabel
ret som København, og paa visse og halvt saa mange Aar forundes
x) Se anf. Skrift I. 390.
2) Det nuværende Fredericia.
3) Sjæll. Tegn. 1660—63 Pag. 212.
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samme Friheder for Told og al anden Besværing, som Frederiksodde,
for at bevæge formuende Folk, uden hvilke ingen Trafik kunde drives
eller Stabelret være nyttig, til at nedsætte sig der1).
18. Novbr. 1661 forundtes der da Korsør de begærede Rettigheder
ved nedenstaaende allernaadigste Privilegium2) „at Corsøer herefter skal
være den Anden Stabelstad nest Kiøbenhavn i Sædland “.

Wii Friederich Dend Tredie med Guds Naade Danmarchis, Norgis,
Vendis och Gottis Koning, Hertug udi Slesuig Holsten, Stormarn och
Dytmersken, Greffue udi Oldenborg och Delmenhorst Giøre alle witterligh, At efftersom Wj befinde Worris Kiøbsted Corsöer her udi vort
Land Sielland, aff Situation beguem til Stapelstad, Mens aff til stand
saaledess beschaffet, at dend Uden sær hielp och friheder ey Udi han
del och næring kand komme til at florere, da haffue vij aff Synderlig
Kongelig gunst och Naade forundt och giffuit, Saa som wj och her
med Naadigst forunder och giffuer bemt. Wor Kiøbsted Corsöer effterschreffne sær privilegier och benaadinger. For det Første, Skal be
meldte Corsöer altiid hereffter Were dend anden Stapelstad her udi Wort
Land Sielland, och haffuer dend Frihed, at ingen Kiøbmands Ware Uden
Lands fra kommende, nogen anden Steds her Udi Provincien maa ind
føres, end alleeniste til bemt. Tuende Stapelsteder, i huilcke alle Ware
först schal opleggis, och Fremmedes Ware i det ringeste otte dage
Ligge, förend de nogen andensteds derfra maa transfereris, icke heller
maa nogen Ware, huo de och tilhøre, til fremmede steder aff bmt.
Sielland Udføris, Uden det scheer Wed bmt. Stapelsteder /: Kalch, Steen
och Biugningstömmer Udi Indførselen Undtagen, och Udi Udførselen
öxen och heste :/ dog Uden ald widere Undersleb Under tilbørlig Straff.
Och schal de andre Kiøbsteder herudi Provincien deris frihed hermed
icke Widere Were betagen, end at de icke maa haffue nogen ind eller
Udschibning til eller fra fremmede Steder, Men at de deris Ware schal
före til Stapelstederne her Udi Sielland och derfra igien hente deris
Nödtörfft, hvortil de och maa bruge Smaa fartöy, hvorimod bemt. Corsøers Indbyggere, schal Were tiltengt at haffue tillige med Kiøbenhaffn
som wj Naad: haffue forordnet til at Were dend ene Stapelstad her i
wort Land Sielland god forraad aff alle de Ware, som Provincien kand
behöffue for billig [pris]. For Det andet Och paa det bemeldte Cors
öer desto bedre [i] Handell kunde begynde at tiltage, och Sig den
beuilgede Stapelrettighed tilbörligen til nytte före, haffue Wij dends
9 J. Lindbæk: Statskollegiets Historie I. 30.
2) I Korsør Bys Pergamentsbreve (Landsarkivet). Fascimile deraf er vedføjet S. 171.
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Korsør Bys Privilegium som Stabelstad.

(Landsarkivet.)
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Indbyggere Naadigst giffuet och beuilget Tiuge och Fiire Aars Frihed,
och det paa effterfölgende maade, at dend Udi de første otte Aar fra
dette vort breffs dato beregnet, for alle ordinarie och Extraordinarie
Contributioner och Skatter, Egter och ellers anden borgerlige onera
besueringer Udgiffter och Paaleg, hvad naffn de och haffue kunde, som.
nu ere brugelige eller hereffter optenchis kunde, gansche schal Were
frie, exempt och forschaanit /: Tolden undtagen, saauelsom huusslye eller
Logement for Guarnisonen, effter dend reglement Wj Naadigst derom
Lader giøre :/ Udi de andre effterfölgende Sexten Aar schal bemelte
Stapelsteds Indbyggere, nyde dend halffue part aff offuenbmt immunitet
och Frihed. For Det Tredie, Skulle alle fremmede och Udlenninger, som
sammesteds sig agter at nedsette, der at bygge och boe, naar de haffuer
sorit Borgerschab, Udi Lige frihed och Privilegier med de andre Ind
byggere, Were delagtige. Thj forbyde Wj alle och een huer herimod
efftersom forschrefuit Staar at hindre eller Udj nogen maade forfang at
giöre, Under Wor hyldest och Naade. Giffuit paa wort Slott Kiöbenhaffn Dend Attende Novembris Anno It Tusinde Sex hundrede Tredsindstiuge och It.
Under Wort Zignet
(sign.) Friederich.
Paa Pergamentsbrevet, som er sammenfoldeligt, staar endvidere
skrevet:
Ære være Gud!
Kongen lycke oc berømmelse!
Liudeligen Lest paa Siellandsfars Landsting Oensdagen Dend
20. Maij Anno 1663.
Christian Geede mppria.

Anno 1661 Dend 25. Novembris
udi Menige Borgerskabs Nerverelse oc paahor, som Derfor
Waare særdelis paa Raadhuuset
opkaldet, bleff Denne Privile
gium publicerit, oc Menigheden
glædede sig oc sagde:

Udenrigshandelen skulde altsaa her paa Sjælland foruden til Kø
benhavn kun være knyttet til Korsør, men det viste sig snart, at dette
ikke lod sig gøre, trods Paabud og Befalinger; de andre sjællandske
Byer vedblev som hidtil at drive Handel paa Udlandet1).
En Følge af dette Stabelstadsprivilegium har sikkert været den,
at en Del af Byens Handlende med Borgmesteren Caspar Brand i Spid
sen oprettede „et lidet Compagni“ til at drive Handel paa Ind- og Ud*) Danm. Riges Historie IV. 490.
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land;
1663 holdtes Raadstue, hvor dette blev besluttet, og hvorom
der staar at læse i Raadstuebogen1).
Anno 1663 d. 5. Februar holdtes Raadstue, og da var efterskrevne
Borgere opkaldede, som have sig med nogen deres ringe Middel og
Formue udi et lidet Compagni her udi Korsør at oprette indladet og
tilsagt, og i Rette lagde Borgemester Caspar Brand deres skriftlige
Pacta Ord fra Ord, som følger, udi den Hellig højlovede Trefoldigheds
Navn, Amen.
Eftersom Kongl. Majt., vor allernaadigste Arvekonge og Herre,
formedelst synderlige Aarsager haver priviligeret og særdeles permitteret
Korsør alle Slags Købmandshandel og -varer til Ind- og Udskibning,
paa saadan høj kongl. Naade og Mildheds Betænkning have vi under
skrevne med hverandre i Sinde at begynde og oprette en liden Kom
pagnis Handel ved Credit og den Formue, vi for det første formaar, og
til dets ydermere Omkostnings Oprettelse og Fortsættelse love vi under
skrevne for os og vore Arvinger pro quota at indestaa med Credit og
Formue, ærlig og redeligen skadesløs at betale paa Gevin og Forlis,
ved uforfalsket indbyrdes oprigtig Handel og Medfart for det første paa
et Aars Tid, fra den Dato, Varerne forskrives eller befragtes.
Udi samme hellige og højlovede Trefoldigheds Navn haver Korsør
Borgere og Indvaanere udlovet i forskrevne Mening, som følger, hver
for sig.
Borgemester Caspar Brand
Et Tusind Sidir.
Iffuer Iffuersen
Tre Hundrede Rixdlr.
Hans Hanssøn
Et Hundret Rixdlr.
Et Tusind Slettedlr.
Hans Jørgensen
Hans Erichsen
Et Tusind Slettedlr.
Berendt Snabell
Et Tusind Slettedlr.
Peder Jensøn Amdrop
femb Hundret Rixdlr.
Knud Tved
Et hundrede Rixdlr.
Jan Arentzøn Hollender
To hundrede Rixdlr.
Bertel Madtsøn
Et hundrede Rixdlr.
Simon Jørgensen
Et hundret Rixdlr.
Cort Marsvin
Et hundert Rixdlr.
Niels Paaske
Et hundrede Rixdlr.
Hans Quist
Et hundrede Rixdlr.
Zacharias Christensen
Et hundrede Rixdlr.
Arendt Janssøn
Et hundrede Rixdlr.
Hans Anderssøn
femb hundert Slettedlr.
*) Korsør Raadstuebog 1654—1706 Fol. 85 b., tidligere trykt i Aarb. f. Hist. S. for Sorø
Amt 1920 S. 124—25.
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Denne Sag, hvis Virkning skulde fremme Byens Vækst og Udvik
ling, lagde Borgmesteren omtrent samtidig frem for Erik Krag til Bram
ming, der som kongelig Majestæts øverste Sekretær indtog en meget
betydningsfuld Plads og kunde være Byen til uvurderlig Hjælp. Den
paagældende Skrivelse har følgende Ordlyd’):
Højædle, velbaarne Herre, gunstige, fromme og mægtige Befordrer.
Eftersom erfares, vores fattige Bys Privilegiers Misundere ere nu
endrægtig forsamlede i Kjøbenhavn i den Mening (uden Tvivl), at de
skulle ingen Fremgang faa, og efterdi det ikke er henset til vores particulier Bedste, som nu boer i Korsør, mens til Kronens og det gemene
Bedste formedelst denne herlige Havns Beskaffenhed og Efterkommernes
Skyld, alligevel det kommer dem meget underlig og besværlig for, saa
maatte de dog vel tage sig Svenskens Exempel til Gemyt, som haver
saa højt priviligeret Landskrone for Havnens Skyld, og anser ikke den
General-Fæstning Malmø og des formuende Indvaaner derover skulle
med Tiden blive ruineret; thi omendskjønt de gode Misundere i denne
Egn .... forebringe, Korsør er ikke for god at..................................
deres Privilegier, saa er det visse nok, man kan ikke gjøre Kjøbenhavn
eller Malmø deraf, saa er det dog vist nok, de have været ringere, end
Korsør nu er, og efter som E. Excellentz gunstig haver altid ladet mig
høre, vi staa paa vore Privilegier saa og beflitte os selv paa nogen
Handel at stifte, da haver vi i Guds Navn gjort en liden Anfang: et
lidet og ringe Compagni at oprette med nogle Vare, som gemene Mands
Brug er til Husholdningens daglig Fornødenhed efter indlagte Specification og mere, [som] vi vil næst Guds, høj Øvrighed og Creditorers
Hjælp bringe tilveje med Tiden og forsyne denne Egn med for en billig
Pris. Vores Vederparter kunde vel, formedelst de er rigere og mæg
tigere, begjære og friste os om adskillige herlige dyre kostbare Kram
vare til Klædedragt, dertil kan vi ikke svare dem videre, uden hvad til
en Klæde Krambod kan angaa, som gejstlige og borgerlige Stands Per
soner behøver og vel anstaar, de, som vil gaa derover, da kan de nok
faa det i Kjøbenhavn for Betaling. Er der og nogen, som maatte be
gjære nogen anden særdeles Vare til en Fristelse og er ikke Aftræk
paa, da vil vi og obligere os at forskaffe dem, om de vil gøre det un
der deres Hænder at beholde dem for contant Betaling, naar de ere
hid ankommen.
’) Danske Kancelli: Henlagte Sager -~/t, 1663. Landsarkivar Wad har velvilligst gjort
mig opmærksom paa denne Skrivelse. Tidligere trykt i Aarb. f. Hist. S. f. Sorø
Amt 1920 S. 126—128.
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Beder allerydmygl. for Guds Skyld E. Excell. vilde forlade mig
denne min store Dristighed og tænke paa denne stakkels Stad til det
bedste, som E. Excell. altid af højberømmelig Gunst og Mildhed gjort
haver, hvorfor Gud være E. Excell. store Løn, og hermed ydmygl. be
falet. Corsør d. 27. Juni Ao. 1663.
E. Excell. y. og pligtskyldigste Tjener
Caspar Brand mpp.

Udskrift: Den højædel velbaarne Herre Hr. Erich Kragh til
Bramming, H. M. Øverste Secreterer, min gunstig og mægtig
Befordrer aller ydmygl.
Kjøbenhavn.

Paa en indlagt løs Seddel findes:
Fortegnelse paa hvis Vare, som denne Sommer haver været og
endnu er i Korsørs liden anfangede og oprettede Compagni at be
komme:

Lønborg Salt
spansk Salt
fransk dito
Jern
Egstaall
Lægtersøm
Coffesøm
Hamp
Fnisechehør
lang Hør
Knochen flax
3 bunthør
Tjære
Humle
Fransk Vin
Fransk Brændevin
Holstenis Glas
Mechelborg dito
Pasglas
Trondhjems Sild

Lax
Tran
Corduan
Puntlehr
Kønrøg
Langhørlehr
brede Kornlehr
Klumpebly
lybsk Sejldug
fin Papir
ringere dito
graa Papir
Uld Corder
Hyssing
Sejlgarn
Brunholt
Rødt dito
Sukker
Allun
Victorie
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Torsk
Graasej
Tørfisk

blaa Atnbdam
Tobak
Annis
Tobakspiber
En Klæde Krambod med
adskillige tarvelige
Vare og Specerie

NB. En ringe Begyndelse kan ved Guds og den høje Øvrigheds
Middel velsignes og tilvoxe.

Det Spørgsmaal rejser sig nu uvilkaarlig, om denne kongelige
Gave virkelig har været Byen til Nytte. Desværre foreligger der ikke
tilstrækkeligt Materiale til at klare denne Sag. De Oplysninger, man
har om Ind- og Udførsel gennem Korsør før og efter 1661 er saa
mangelfulde, at der ikke paa Grundlag deraf kan bygges noget sær
ligt. Ganske vist er der levnet nogle enkelte Brudstykker af Toldregn
skaberne fra Tiden forud for det paagældende Aar, men det er hoved
sagelig Antegnelser, altsaa det Resultat, som den kritiske Revision er
kommen til. Kun ganske enkelte virkelige Toldregnskaber er i Behold,
og en Sammenligning mellem disse og Toldregnskaber fra Tiden efter
1661 kan ikke føre til det ønskede Resultat. Ikke desto mindre skal
vi her gengive Hovedindholdet af et af de Regnskaber, der foreligger,
og som stammer fra Aaret Philippi Jacobi dagh 1628 til Aarsdagen
igen 1629. Det er afgivet af Kæmneren Hans Graa1).
Det nævner først Told annammet og oppebaaret af Korn og andre
Varer, som for Korsør er udskibet.

“Vi 1628 er der indtaget 29 Læster Malt til Kbh.
[o: Rors] Told2) er 1 Rosenobel.
2','2 Læster Malt
m/4 1628 er indtaget
29/
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n
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„
„

„

*) Se et lille Kvarthefte i Pakken Holbæk, Kallundborg, Korsør, Brudstykker af Toldregnskaber (Rigsarkivet).
2) Rortold var en Afgift, der ikke svaredes af Varerne, men af Skibene.
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Dernæst følger Told annammet af Fodgængere og Heste her for
Korsør er overkommen til Nyborg
2V2 Rdl 3 S.
Roders Told annammet af smaa Skuder og Baade her for Broen.
Der betales gennemgaaende 4 og 8 S af hver, undertiden dog
kun 2. Skibene kommer fra Lavendskøbing [o: Rudkøbing], Nakskov,
København, Blegend, Serø, Sakskøbing, Rødby, Lund, Kærteminde,
Stavenger, Køge, Oringborg [o: Vordingborg], Maribo, Næstved, Stub
bekøbing, Kallingborg, Bergen, Svenborg, Faaborg, Lessø, Køge, Hel
singør, Helsingborg, Stege m. m. ialt 28.
Dernæst Told af Brændevin, som er udtappet udi smaa Maal
P/s Rdl 6 S.
Told af Vin (til Slagelse) 34 og 18 Emmer.
Som Udgift opføres: Hvis Vin Adelen har bekommet sisefri, til et
Beløb af 51 Rdl, hvortil kommer Tolderens egen Løn 30 Rdl.
Udbyttet af Tolden det Aar bliver derefter
460 Rdl 3 S, der, efter hvad der bemærkes, findes
til Indtægt i Commissariernes Regnskab fra 1629 til 1630.

Fra Tiden efter Korsørs Ophøjelse til Stabelstad har vi valgt 1668
og gengiver nedenfor en endnu bevaret rigtig Specification1) paa alle
indkommende og alle udgaaende Varer det Aar, idet vi mener, at det
ogsaa af andre Grunde kan have sin Interesse at se, hvad der førtes
til og fra Korsør i Løbet af et Aar.

J) Findes paa Rigsarkivet.
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En rigtig Specifikation paa alle indkommende Varer
udi nærværende Aar 1668,
Rdr

Fin Dossin1) Klæde — 2^2 Stykker er........................
Ordinære Dossin Klæde — 71/, Stykkerer ...
.
Dobbelt saldt2) vælsk Klæde . . 9V2 Stykker
...
Brandenborger Klæde 8 Stk. er..........................
2
Fransk Klæde 13 Stykker...................................
9
Engelsk Boj3) — 5 Stykker er.......................................
Skotsk Kirsey4) P/2 Stykker...............................
1
Paklagen5) et Stykke er.................................................
gemmen [o: almindelig] Pollimet') er3 Stykker . .
slees [o: schlesisk] Lærred 14 Stykker....................
Firtra7) et Stykke er......................................................
gemen Rasks) — 472 Stykker er..................................
gemen Olmerdug9) P/2 Stykker..................................
Femskaft10) — 6 Stykker.................................................
sort Silke — 4 Pd...........................................................
Bommesie — 1 Stykke er.............................................
uldne Kvindestrømper — 2 Dusin.............................
lindenbindeleer11) 10 Dusin............................................
slesstra12) — 3 Pd. er......................................................
smal Floretenban13) 10 Stykker..................................
Hamburger Forbaj14) — 4 Stykker.............................
ulden fin Pollemet 2 Stykker.......................................
Bilfeldtz’5) Lærred — 6 Stykker er.............................
Bauiss1') et Stykke er.................................................
Burenkaff17) — 1 Stykke.................................................

5
5
4

Ort

S

2
3
2
3

12
16

5
2

3
1
2
3
2

1
1
2

2
2
2
3
3
2
3
1
2
3
2
1
3
3

12
12
12
12
8
18
12
18

8
12
6

2
2

59

2

14

i) Dossin: et Slags Klæde (sinlgn. Slange Chr. IV’s Hist. 1090: det grofoe klæde kaldet døssin, som giøres i Engelland).
2)
sellet (sinlgn. Feilberg: firsel, et Slags Tøj vævet i fire „sel“ eller „skafter“).
3) Boj
groft, løstvævet Flonel af forsk. Farve.
4) Kirsey
Kersaj, et, navnlig til Soldaterklæder benyttet, groft Stof.
5) Paklagen, et Slags Tøj til Klædninger.
cj Pollimet, et Slags Tøj af Silke.
7) Firtra -- firtraadet, et Slags uldent Tøj (Kalkar V 246).
g) Rask, uldent Tøj, navnlig til Omhæng.
9) Ulmerdug, Tøjart af Hør- og Bomuldsgarn.
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Firtra19) Strømper en Dosin er.......................................
Meissinger Klæde l1/, Stykker..................................
gemen Kirsey — 21/., Stykker.......................................
Kammerdug 2 Stykker.................................................
Thaftes ban19) 4 Stykker............................................
Ingefær — 150 Pund......................................................
Ris 375 Pd. er................................................................
Kommen 370 Pd. er......................................................
Kardemomme 4 Pd. er.................................................
Virak20) 4 Pd. er................................................................
suebel21) 62 Pd. er...........................................................
røe brissel22) — 365 Pd. er............................................
Blaastivelse 40 Pd. er.................................................
Annis — 425 Pd. er......................................................
Brun Brissel 280 Pd........................................................
Terpentin 90 Pd. er.....................................................
Figen 240 Pd. er...........................................................
Svedsker — 886 Pd. er.................................................
Rosiner 340 Pd. er......................................................
Bomolie P/2 Fjerding er............................................
Allun 3 Skippund og100 Pund er................................
Korrender — 75 Pd. er.................................................
Harpix 150 Pd. er...........................................................
Linolie en Fjerding er.................................................
Kønrøg — 8 Fade er......................................................
Fiskeben — 10 Pd.............................................................
Sukker — 78 Pd. er......................................................
Peber — 25 Pd. er...........................................................
Fransk Saffran ’/2 Pund er.......................................

I0)
ll)
12)
13)
14)
15)
1(i)
17)
19)

o: Tøj, der væves med fein „Skafter“.
a: Linnede Bændler.
a: Schlesisk Traad.
Floretbaand, simpelt, smalt Baand til Kantning.
Tøj til For eller Betræk.
Lærred fra Bielefeld.
Mulig: Lærred fra „Bau“ (Bautzen?).
Burkaf, et Slags Tøj (uægte Fløjl).
Firtra, se ovenfor, et Slags uldent Tøj.

1
2
1

Ort

3
2
3
2

2

1
3

3

2
1

1
1

1

2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
1

2

4

3
1

31

3

s
4

12

18
17
17
20
12
11
18
12
15
12
4
10
16
19
10
16
12
12
18
16
15
12
10
12
14
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Hvid Sæbe — 5 Pd. er.................................................
Muskatblomme — 2 Pd. er............................................
Nelliker — et Pd. er......................................................
Himmelblaa Stivelse — 175 Pd. er . ....................
Mandler 80 Pd. er......................................................
Kanel — 3 Pd. er...........................................................
Okkergel23) — 25 Pd. er.................................................
Hornlim24) — 25 Pd..........................................................
Lys fem Lispund er......................................................
Puddersukker — 200 Pund er
Sukker candi 50 Pd. er
Sucat 12 Pd. er
Dadler 4 Pd. er
gemen Prestobak 256 Pund er ... .
. . .
gemen Knivskær25) — 3 Dusin..................................
Kort 16 Dusin er...........................................................
Hængelaase — 3 Bundt......................................
..... .
Kramsøm — 4000 er
rolleban2G) 1 Stykke
gemen Knive 13 Dusin er
Tinknapper en Gros er
Blækhorn en Dusin er
gemen Papir — 39 Ris er
graat Papir 33 Ris er
Slibesten — 6 Stk
fint Papir — 9 Ris er
gortenring27) — 200 Pd. er
Hornkam en Dusin er . .
.......................................
Syle 200 Stkr....................................................................
Bor 4 Bundter ....
.......................................

1

1
1

32

1
1

1
2
2
1
3
1
2

1

2
1
2

45

’”)
20)
21)
22)
2:t)
24)

Ort

1

S

12
20
6
12
16
15
18
6
11
6
6
12
12
12
21

9
12
3
15
3
4
3
3
9
6
3
8
18
20

13

Thaftes ban; Taft, et Slags tyndt Silketøj; Taftesbaand: Silkebaand.
Virak
Røgelse.
suebel
svævel, Svovl.
Brissel, sikkert
Bresiliefarve, Farve af Brasilietræ (Kalkar).
Okkergel
Okker.
Hornliin, et Slags Lim, som er afstøbt i firkantede, tynde Kager, hvilke, naar de
er tørre, ligner Horn eller en hornagtig Materie.
25) Knivskær o: Knivsblade.
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Knappenaale — 2 Dusin er..................................
Bliktragter smaa — 3 Dusin er . . .
Smaa Hægter — 2000 er.............................
. .
Hor[n]knapper — 10 Gros er..................................
Vinduesglas — 3’/2 Kister.......................................
Tobakspiber — 16 Dusin er...................................
Pasglas23) — 8 Stykker er....................
...
Flasker 2 schoch29) er.............................
. .
gemen Rømmer30) — 100 Stk. er ... .
. .
Lønborgsalt3') 175 Tønder å I1/, Rdr er ... .
Fransk Salt 462 Tønder å 1 Rdr er....................
Spansk Salt 15 Tønder å 1 Rdr er....................
Fransk Vin 17 Oksehoveder og 4 Ammer er .
Fransk Brændevin — 3 Anker....................
Rhinsk Vin en halv Amme er . . .
Brunsvigs Momme32) to halve Fade
. .
Sebsterøl33) et halvt Fad .
. .
Lybskøl en Td. er....................
....
Rostocherøl — 8 Tønder ...
. .
Øleddike — 21/, Tønder ...
. .
. .
Hamp 8 Skippund 15 Lispund
....................
Humle 27 Skippund 5 Lispund
Hør 40 Skippund er ... .
...
Stangjærn 37 Skippund er . . .
.
. .
norsch tier34) 20 Tønder er .
....................
suensch tier — 59 Tønder.......................................
Kringler — 7 Tønder.................................................
Tvebak — 4 Tønder er.............................
. .
Hørfrø — 4'/^ Tønder er.
. .
...
Pundlæder35) — 21 Huder
.........................

Ort

S

1

1
2
2
1

262
462
15
101
9
4
3
1
1
12
2
1
40
20
16
1
4
1
1
3

968

9
3
6
5

8
18
21

2

2
2

2
3
3

7
12
18

1
3
3

16

1
1

21
3
3

2G) Rolleban — Roldbaand, et Slags Baand (Kalkar).
27) Gortenring. Heyne: Deutsches Wörterbuch har „gurtring“, Ring an einem Leib
gurte. Rimeligvis er gortenring
gurtring, altsaa Bæltering.
28) Pasglas, Pas(se)glas, Glas med Mærker, der angiver Rumfanget i Dele.
29) Skok ~ 60.
30) Røm(m)er, et langrundt Glas med en Bug over Foden.
31) Lønborgsalt ~ Salt fra Lüneburg.
32) Momme o: et Slags 01.
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Kobber i smaa Arbejde et Skippund ni Lispund
Sild — 73 Tønder å 12 Sk er...................................
Kornleer 8 Dusin er.................................................
Stenkul 12 Tønder er.................................................
Trælast Værdi 50 Rdrderaf.........................................
Pashamp30) — 3 Skippund er..................................
Røde Tagsten 4000 er.................................................
Juften37) 13 Stykker......................................................
Stentøj Værdi 1472 Rdrderaf....................................
lederstaal 6 Stykker er.................................................
Norsk Tran 4 Tønder er............................................
Blaar et halvt Skippund............................................
Staal 2 Centner er......................................................
Tre Tønder Hvedemel er............................................
Flamsksild 9 Tønder er........................
Tobakspiber — 20 Dusin er.......................................
Tørfisk et Skippund er.................................................
røeder38) 17 Tønder er.................................................
Løg 100 reeber39) er.................................................
64*/2 Favne Ved deraf Provinstold.............................
Ærter — 24 Tdr. deraf.................................................
Læster 698 å 4 S er.................................................
Lastpenge Rorstold......................................................

24
9
9
1

2
1
1

Ort

2

1
1
2
1
2

1
2
3

1
1
2

2

2
2
1
2

2
3

21
21
11
6
12
12
3
12
4
3
9
18

3

8
18

110

3

19

Skipperens og Baadsmænds Føring, som dennem er given de
4 procento er Penge 45 Rdr 2 Ort 4 S
Føringen fratagen bliver igen til Kronen =1170 Rdr 1 Ort 9 S

Sebsterøl, mulig 01 fra Byen Soest i Westphalen.
Norsch tier o: norsk Tjære.
Pund(s)læder = Saalelæder.
Pashamp = uren Hamp.
Juften = Ruslæder.
røeder = Rødder, Roer.

12

29
20

Summa Summarum af indkommende Varer og Fartøj i nær
værende Aar er Penge = 1215 Rdr 3 Ort 3 S

M)
3‘)
35)
36)
37)
38)

S
21
12
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En rigtig Specification paa alle udgaaende Varer og Fartøj
udi nærværende Aar.
Rdr

Rug 785 Tønder å 6 Sk er....................
Byg 3383 Tønder å 5 Sk er . . . .
Malt 2062 Tønder å 5 S er....................
Ærter 20 Tønder er...................................
Røget Flæsk — 7 Skippund 14 Lispund
Byggryn 3 Tdr er.......................................
Mjød — 2 Tønder er..................................
Klippet Lammeskind 140 Deger er . . .
Sigtet Rugmel en Td....................................
tørre Kohuder 21/, Deger er....................
gemmen feer40) 1 Skippund 10 Lispund er
Usigtet Rugmel — 3 Tdr..............................
penne feer syv og fyrretyve tusind . . .
Lerpotter Værdi — 2 Rdr deraf ....
Heste syv Stykker å 4 Rdr er
....
staal øxsen41) to hundrede Stykker er. .
Rug 12 Tønder
som fremmede
Byg
4 Tdr.
har udført
Malt 16 Tdr.
Uldskind — 24 Deger.................................................
Havre fire Tdr. er......................................................

Ort

49
176
107
2
3

1
1
3

2
4

1
1

2

3
1

2

3

28
400
1
1

1

1

2

s
6
19
14
4
10
15
8
12
6
3

15
18
18

8
18
12

784

1

9

89) Reeber, vist = Bundter. „At rebe Løg“ var „at sætte dem fast uden om Halmreb“
(se Molbechs Ordbog 2. Del (1859) S. 536).
4°) peer = pjer.
41) Staal Øxsen = Staldøxne.
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Malt 303 Tønder å 2 Sk er...................
Byg 104 Tdr. å 2 Sk er .
....
Er Pro
vins- < Rug — 20 Tdr. er.......................................
told
Heste fem Stkr. å 1 Ort er....................
Mursten 7000 å 2 Sk er.........................
Læster —- 658 å 2 Sk er ............................................
Vinterlejepenge er...........................................................
Lastpenge Rorstold er Penge..................................

Rdr

Ort

S

6
2

1

6
16
16

1

1
1

13
2
11

2
2
1

14
20
12
1

37

3

13

Summa Summarum af udgaaende Varer og Fartøj i nær. 822 Rdr 2 Sk
værende Aar er Penge .

Skipperens og Baadsmænds Føring, som dennem er
given den 4 procento er 13 Rdr

Føringen fratagen bliver igen til Kronen Penge

809 Rdr 2 Sk

Noget absolut Resultat med Hensyn til det opkastede Spørgsmaal
kan ganske vist ikke naas ved Sammenligning af de 2 Regnskaber, der
jo ogsaa er affattet paa forskellig Maade, men en Ting er dog umid
delbart iøjnespringende, den relativ set store Rigdom af forskellige Vare
arter, der rummes paa Indførselslisten fra 1668, og det meste af det er
utvivlsomt hentet hertil fra Udlandet.

Havde Korsør end opnaaet den Forret at være Sjællands anden
Stabelstad, saa standsede Borgerne ikke dermed, men Kampen om at
faa de „ulovlige“ Havne nedlagt, som vi tidligere (S. 102—3) har berørt,
fortsattes, hvad vi om et Øjeblik skal høre nærmere om. Det var nem
lig ikke blot de „ulovlige“ Havne, Korsør kæmpede mod, ogsaa de
omkringliggende Byer søgte man at skaffe sig fra Halsen, og da først
og fremmest Slagelse, idet man stræbte efter at hindre Borgerne der i
at have Oplag i Korsør.
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I Rigsraad Christen Skeels Dagbog, som han førte i Rigsraadet
1649—59'), findes under 22,s 1649 en Meddelelse om, at Korsør Borgere
besværer sig over, at Slagelse Borgere sælger og køber i deres By, i
Skæppe og Tøndetal, med stort og smaat Maal, giver dog ingen Skat
eller holder Byens Tynge, giver ikke heller Bropenge, medens Byens
egne Borgere paa den Maade betages deres Næring; paa den anden
Side fastholder Slagelseborgerne, at de har de samme Privilegier som
Roskilde, at de maa købslaa til Lands og Vands i alle Købstæder i Riget,
hvad de har gjort i Mands Minde, hvorpaa de til Tinge har faaet Vid
nesbyrd om, at de har handlet i Korsør, og Korsør Borgere i lige Maade
har handlet i Slagelse. Paa Grundlag af disse Udtalelser fremsætter
Christen Skeel sin Betænkning, der gaar ud paa, at Slagelse Borgere,
efter hans Mening, ikke kan eller bør holde noget Høkeri i Korsør eller
der at sælge i Skæpper eller Tøndetal, ej heller der at bruge nogen
borgerlig Næring, „mens at bruge deres Handel med Ind- og Udskib
ning kan dem ikke formenes, ej heller kan dem formenes paa deres
egne eller andre Lofter at lade oplægge deres Korn, som de paa deres
Axeltorv eller med Adelen har købt, mens mig tykkes, at de Slagelse
Borgere af deres Gaarde burde at holde Byens Tynge, saa vel som
give Bropenge, saa mange som drive Handel“.
Efter at Sagen har været forhandlet i Rigsraadet, udsteder Fr. III
7S) 1649 følgende Brev2):
Vi Friderich den Tredie med Guds Naade etc. Giøre alle vitter
ligt, at eftersom vi naadigst er kommen udi Forfaring, hvorledes der
begiver sig Irring og Trætte imellem menige Borgere udi vore Kiøbsteder Slagelse og Corsøer, anlangende begge deres Byes-Privilegier,
hvorudinden bemeldte Corsøer Borgere underdanigst formener sig af
Slagelse Borgere at ske stor Indpas med deres Varers Oplag og Han
del, som de imod Recessen der i bemeldte Corsøer driver, Borgerne
der sammesteds til Fortrængsel og Nachdel. Da efterdi ikke befindes,
af hvis bemeldte Slagelse Byes Indvaanere mod fornevnte Corsøers
Borgeres underdanigste Supplication indlagt haver, at de med noget
Privilegium er benaadet, som dennem tillader deres Korn eller andre
Varer, i Corsøer maa oplægge, eller der nogen saadan Handel og Trafiqve at bruge, men det Privilegium, som bemeldte Slagelse Borgere sig

*) Se Da. Mag. 3. R. 4. Bd. 5—6.
2) Ka Ilske Saml. Nr. 52 Fol. Originalen fattes, idet den formentlig har været fremlagt
i den Trætte, som paa de Tider har været mellem Slagelse og Korsør, hvorom dog
nu ingen Efterretning haves.

186

paa funderer, formelder alleneste, at de maa nyde de samme Privilegier,
som vores Kiøbstæder Roeskilde og Callundborg nu befindes eller be
vises, ikke nogen af bemeldte tvende Byer saadan Oplag og Handel
nogensteds her i Riget nydt eller brugt haver, samme Privilegium dennem det ikke heller længere tilstedte, end indtil saalænge anderledes
derom naadigst vorder forordnet og behov giøres. Derforuden haver
de ej heller derpaa havt nogen roelig Hævd, men altid derimod befin
des at have været protesteret og klaget. Da have vi med vore elske
lige Dannemarkes Rigets Raad og Betænkende naadigst for godt og
raadsomst eragtet, bemeldte Slagelse Borgere ej herefter at kunne eller
skal tillades saadant Kjøb, Salg og Oplag i Corsøer Bye at nyde og
bruge. Borgerne der sammesteds til Fordærvelse og største Forhindring
paa deres Næring, hvorved Byen kunde tiltage og forbedres, hvorpaa
os og Riget for Havnens og Situations Skyld mærkelig og i store
Maade er anliggende. Men dersom nogen Kjøbmand findes, som saa
dan Næring i fornævnte Corsøer agter at bruge, flytte sig did der at bygge
og boe dennem selv til største Fordeel; deres Næring som mestendeel
med Sejladsen og i andre Maader at foretage og bruge. Dog skal
bemeldte Slagelses Borgere hermed ikke være formenet udi Corsøer
at udskibe hvis Korn og andre Varer de paa deres Axel Torv og med
deres egne eller med Borgernes Vogne nedager, eller af Adelen kiøbendes vorder og der er accorderet og skal leveres, saavelsom og at
opskibe deres Varer, fra andre Stæder, der ankommer, og det dem saa
længe at oplægge, indtil de til Slagelse kan lade age, maa dog ikke
noget deraf sælge uden til Borgerne i Corsøer, hvorimod de skal for
pligtet være strax at erlægge Broe-Penge for Ind- og Udskibning lige
ved andre, som saadan Handel der sammesteds bruge, paa det Broerne
destobedre kan blive ved Magt holden, maa og vel kiøbe af fremmede
Skibe, der ankommer, hvis Varer de indehaver, naar de først Corsøer
Borgere til Bedste haver ligget i tre Dage, om de med dem vilde handle;
og skal Borgerne i bemeldte Corsøer herimod forpligtet være efter deres
Indkiøb for skiellig Værd at have fal og til Bønder og andre at sælge,
hvis de behøver, saa ingen derfor skal have retmæssig Aarsag til at
klage, saafremt de denne vores Benaadning, som foreskrevet staaer,
agter at nyde. Hvorefter alle og enhver, som det vedkommer, sig kan
vide at rette og forholde.
Givet paa vort Slot Kiøbenhavn den 6. Septb. 1649. Under vort
Signet

Friederich.
(L. S.)
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Hvormeget der er kommet ud af denne Bestemmelse kan vi ikke
nærmere oplyse; størst Sandsynlighed er der vel for, at den, ligesom
saa mange andre af de kongelige Befalinger, ikke har virket efter sin
Hensigt.
Men dernæst var der de „ulovlige“ Havne, som Korsør Borgere,
ogsaa paa dette Punkt ledet af den udmærkede og energiske Borg
mester Caspar Brand, havde deres Opmærksomhed henvendt paa, og
samme Dag, man paa Raadstueforsamlingen havde besluttet at oprette
det liden Compagni, hvorom vi har talt S. 172—76, henvendte Magistraten
sig til Kongen i nedenstaaende Skrivelse med Bøn om, at de omtalte
Havne maatte blive nedlagt. Skrivelsen lyder som følger1):

Stormægtigste højbaarne Fyrste, allernaadigste Herre og Konge.
Eftersom E. K. M. formedelst synderlige Aarsager haver priviligeret
og særdeles permitteret Korsør alle Slags Handel og Købmandsvare til
Ind- og Udskibning; paa saadan høj kongelige Naade og Mildheds Be
tænkning have vi med nogle vores Borgerskab i Sinde ved indbyrdes
Samdrægtighed at begynde og oprette en liden Compagnies Handel ved
Credit og den Formue, vi for det første formaar, og ved E. K. M. be
rømmelig Naade og Mildhed haabes vi, der mange andre af bedre
Middel lader sig befalde med os derudi at interessere og indlade for
medelst denne Steds Situation og besluttet Havns herlige Beskaffenhed;
men eftersom heromkring findes mange ubeqvemme Losse- og Lade
steder, først en Havn kaldes Skibholm, en Mil fra Slagelse udi den vilde
Mark, hvor ingen Inspection kan haves, dernæst Skjelskørs fornemste
Losse- og Ladested, og Slagelse Borgere i lige Maader haver deres
meste Ind- og Udskibning, formedelst de kan være der bedst accommoderede, er fast en halv Mil fra Byen, kaldes Waasen og Gædehuset;
thi Skjelskør Revier er saa lang og med flak Grund, at de maa losse
og lade deres meste Last udi den vide Mark, hvor der er hverken Vejer
hus, Pakhus eller Toldbod; for det tredie er en ulovlig Havn, kaldes
Bisseruphavn og Basnæsfjord imellem Næstved og Skjelskør; for det
fjerde er Næstved det fornemmeste Losse- og Ladested, halvanden Mil
fra Byen ud paa Reden i den vide Mark, hvor der er hverken Pakhus,
Vejerhus eller Toldbod og ikke kan haves den Inspektion, som ske
burde; men hvo, som vil understaa sig at gjøre Underslæb, kan losse
allehaande Stykgods, nemlig Pakker, Kister, Fade og Tøndegods, føre
det i Land om Nattertide paa omkringliggende Øer og Landsbyer, før
end de under et Skin roer ind til Byen og angiver sig hos Tolderen,
’) Danske Kancelli: Henlagte Sager r72 1 663.
Wad gjort mig opmærksom paa.

Ogsaa denne Skrivelse har Landsarkivar
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at de ere ankomne paa Reden og siden efter deres Belejlighed med Bønder
vogne for en ringe Villighed føre det aarie og silde udi de aabne Kjøbstæder, hvor ingen Garnison, besluttet Havn og Indsejling er, til Skibbroen,
Toldbod, Vejerhus og Pakhus, som Gud af Naturen haver begavet
Korsør med, og bedre ordineres kan med Dag og Tid og E. K. M.s
naadigste Hjælp og ydermere Befordring. Men saalænge saadanne for
dægtige og ubeqvemme Havne, Losse- og Ladesteder med allehaande
Kjøbmands-Vare og Handel permitteres og tilstedes, saa kan Korsør
aldrig komme til nogen Handel og Opkomst, meget mindre naar det Maal,
som E. K. M. til Kronens og det gemene Bedste søger, ved de Privi
legier, som derfor naadigst er given Korsør; thi alle forskrevne Havne
og Kjøbstæder ligger belejlig ind i Landet ved Axeltorv, gejstlige og
verdslige daglig Næring og Søgning; derimod ligger Korsør ud paa
Søkanten, hvor ingen Tilførsel sker, saa længe de lyster at kjøbe og
sælge og maa ind- og udskibe allehaande Kjøbmands Vare paa saadanne
fortænkelige Havne og Forstrande, som meldt er, hvor ingen Inspection
kan haves med Toldbod, Vejerhus og Pakhus, efter E. K. M. udgangne
Mandat og Forordning; hvorfor er til E. K. M. vores allerunderdanigste
Ansøgning, at saadanne ubeqvemme og meget fortænkelige Havne,
Losse- og Ladesteder med allehaande Kjøbmands Handel og Vare paa
E. K. M.s naadigste Behag maatte forbydes, saa ingen Kjøbmands Vare
paa de Steder maatte fortoldes, mens Skipperen at føre dennem til de
Steder og udi de permitterede Havne, hvor Varerne kan opskibes fra
Skibbroen ved Toldboden og straxt komme paa Vejerhus og Pakhus
under Confiscation, saafremt nogen Skipper sætter og ankrer paa be
meldte Steder eller omkring liggende Øer af det Farvand og den Kaas,
som kan gjøre dem med nogen vores Udlosning fortænkelig. Dersom
E. K. M. lader sig denne vores allerunderdanigste Ansøgning naadigst
befalde, skal E. K. M. inden kort Tid fornemme, hvad Gavn derved
næst Guds Hjælp skulde fornemmes, og saa kunde Korsør Borgere
holde Kjøb og Salg med Slagelse Borgere; thi ved saadanne Havnes
Ind- og Udskibning da have de givet bedre Kjøb, Korsør til største Ruin
og Undertrykkelse, hvilket E. K. M. udi kongelig Naade og Mildhed
vilde eftertænke. E. K. M. hermed til al langvarendes og lyksalig Re
gering allerunderdanigst under Guds Beskjærmelse befalet
E. K. M. underdanigste og pligtskyldigste Tjenere, Borge
mester og Raad paa menige Byes og Indvaaneres Vegne.
Korsør den 5. Februar Anno 1663.
Casper Brand.
Iffuer Iffuersen.
mpp.

inpp.

Hans Hansen.

Hans Jørgensen.

Egenhd.

egh.
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Skønt det tog nogen Tid, inden Regeringen besluttede sig til at
opfylde Korsørs Ønske, gik Byen dog sejrrig ud af Kampen, idet Kon
gen 17/n 1664 udstedte følgende Befaling1):

Vi Friderich den tredie med Guds Naade Danmarks, Norges, Ven
ders og Gothers Konge, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og
Ditmarsken, Greve udj Oldenborg og Delmenhorst. Giøre alle vitter
ligt, at eftersom os elskelige Borgemester og Raad udi vor Stabbelstad
Corsøer paa deres egne og menige Borgerskabs Vegne for os underdanigst haver ladet andrage, hvorledes udi Handel og Vandel, samt vores
dennem forundte Stabbel Rettighed af efterskrevne der omkring liggende
Losse og Lade Stæder, nemlig Skibholm, liggendes een Miil Veys fra
Slagelse Bye, item Vaasen og Gædehuset en halv Miil fra Schielschiør
liggende. Bisserups Havn og Basnæs Fjord imellem Nestved og Schiel
schiør, desligeste Karebechs Minde halvanden Miil fra Nestved stor Ind
pas, Skade og Svækkelse skal tilføjes; da have vi naadigst for got
anseet samme Losse og Lade Steders ydermeere Brug imod den i
Stabelstædernes Privilegier specificerte Frihed aldeles at ophæve og af
skaffe og til den Ende dennem hermed ophæver og afskaffer, saa at
bemelte Corsøere Indvaanere herefter udi deres Næring og Stædets
Opkomst og Fremgang ikke videre end som foreskrevet staaer skal
hinderlig være. Desligeste eftersom til bemelte Byes beste skal være
anfanget med en nye Skibbroe at bekoste, da haver vi naadigst bevil
get og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at til samme nye
anfangede, desligeste og den gamle Skibbroes Opbyggelse og det saavelsom Raadhuset der sammesteds Vedligeholdelse herefter, indtil vi
anderledes tilsigendes vorder, maa oppebærges af Indbyggerne samt
fremmede af hver Slet Dalers Værd, som der sammesteds ind- eller
udskibes en halv Skilling til Accise, item derforuden af hver fremmed
Vogn med tvende Heste, som enten frem eller tilbage overføres Fiire
Skilling danske, saavelsom af hver ledig Hest, Hoppe, Oxe eller Koe,
som ind eller udskibes 2 Skilling dansk, af hvilken forskrevne benaadede
Indkomst Borgemester og Raad til deres Underholdning skal nyde den
halve Part, og den anden halve Part til bemelte Skibbroes og Raadhuses Fornødenhed anvendes, hvorimod fornevnte Corsøer Bye sin
største Flid skal giøre Pakhuuse at anrette og andet at præstere, som
vores naadigst forundte Stabbel-Rettighed dennem forbinder. Herforuden
eftersom fornevnte Borgemester og Raad hos os underdanigst haver
ladet anholde, vi dennem vores naadigste Privilegium vilde unde og
9 Sæll. Reg. 25 575 fl., jvf. Kaliske Samling Nr. 52 Fol.
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bevilge, at paa alle de Sager, som til Bye Tinget falder, af dennem
maatte kiendes og dømmes, og hvis de udi saa Maade afsigendes vorder, ikke at maatte til nogen anden appelleres eller deres Domme for
andre indstevnes end for os og vores Høyeste Ret. Thi haver vi iligemaade af synderlig Gunst og Naade naadigst bevilget og forundt, saa og
hermed bevilger og forunder, at alle de Domme og andre Lovmaal, som til
Byetinget falder, skulde for Borgemester og Raad derudi Byen og ingen
anden, om nogen paaskader, indstevnes, og siden for ingen anden
Overdommer indkaldes, end for os og vores Høyeste Ret. Dog saaledes, at hvis Bønderne deromkring boendes eller andre udenbyes Mænd
hos nogen derudi Byen kunde have at søge og derudj til Byetinget
kiendt vorder eftersom derpaa til Raadstue ey kiendes maae, da skulle
saadanne Sager herefter, som hidindtil af Landsdommerne udj vor Land
Sielland paakiendes. Medens hvis Sager Borgerne under dennem Selv
eller andre fremmede med dennem kunde have at udføre, derudi skulle
Borgemester og Raad, som for er meldt, ingen anden Overdommere erkiende end os og vores Høyeste Ret. Dog skulle de være tiltænkt
saaledes udi alle forefaldende Sager at dømme og med samme vores
naadigste Benaadning saa at omgaaes, som billigt og forsvarligt kan
være, saafremt de den ikke igien ville have forbrudt. Thi forbyde vi
alle og enhver imod eftersom foreskrevet staaer at hindre eller udj nogen
Maade Forfang at giøre under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort
Slot Kiøbenhavn den 17. Novbr. 1664.
Under Vort Signet
Friderich (L. S.)

/Kragh.

Hvad vi har nævnt i det foregaaende vidner om en vis Foretag
somhedens Aand hos Byens Ledere, men kan samtidig dermed tjene
som Illustration til den Skildring, Edv. Holm giver af Købstædernes
Tilstand paa den omtalte Tid, og hvori han peger paa den Splid, der
jævnlig herskede mellem Købstæderne indbyrdes. Han siger1): „Det
evindelige Kjævleri, der fandtes mellem nærliggende Købstæder, . . .
den stadige Klage, man møder over Indgreb i Købstadsrettighederne,
særlig over ulovlig Handel paa Landet, den krampagtige Vaagen over,
at der ikke andensteds indskibedes eller udskibedes, hvad man mente
skulde forhandles hos en selv . . ., i hvilken Grad vidner det ikke alt
sammen om en Trættekærhed, skabt af de uheldige økonomiske Forhold“.

j) Danm.-Norges indre Historie II 386 o. flg.
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Inden vi forlader Skildringen af Handelsforholdene i Korsør i Midten
af det 17. Aarhundrede, kunde der maaske være Grund til her at ind
sætte følgende Liste og Memorial paa Korsør Bys tilhørende Skibrum
[o: Skibe] og andet Fartøj, item paa søfarende Folk, hvilken Liste
stammer fra 1671.

1. En Smakke, Knud Tved fører, drægtig............................. 20 Læster
Baadsfolkene her i Byen boende.
Ole Boesen.
Brun Brunsen.
1 Dreng Claus Hansen, fød her sammesteds.

2. En Smakke, Zacharias Christensen fører, kaldet Løven,
drægtig............................................................................. 15 Læster
Baadsfolkene, boende her i Byen.
Jens Smed.
Jens Rasmussen.
1 Dreng, Niels Olsen.
3. En Spiljagt, kaldet Postjagten, drægtig ...
føres af Rasmus Madsen, Skipper.
Folkene boende her i Byen.
Christen Andersen.
Morten Moese.
1 Dreng, Mads Stisnis.
4. En Galiot, som Bernt Schnabel fører, drægtig
Baadsfolkene boende her i Byen.
Lauritz Mummesen.
Jacob Andersen.
1 Dreng Peder Hansen Corsør.

8 Læster

...

12 Læster

5. En Skude, Valentin Lauritzen fører, kaldet St. Johan
nes, drægtig........................................................................ 10 Læster
Baadsfolkene hjemme her i Byen.
Hans Andersen.
Lauritz Lauritzen.
1 Dreng Christen Jørgensen Corsør.

6. En Skude, Arent Jansen fører, kaldet Fortuna, drægtig
1 Baadsmand Niels Michelsen, hjemme her i Byen.
1 Baadsmand Lauge Pedersen fra Skelskør.
1 Dreng Anders Michelsen Corsør.

12 Læster
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7. En Skude, Rasmus Christensen fører, kaldet Samson,
drægtig............................................................................. 12 Læster
Baadsmændene hjemme i Skelskør.
Jørgen Jørgensen.
Axel Rasmussen.
8. En liden Smakke, Lydich Mummesen fører, kaldet Duen,
drægtig.............................................................................. 8 Læster
Baadsfolkene hjemme her i Byen.
Hans Lauritzen.
Anders Christensen.

9. En Baad eller liden Jagt, Dirk Jansen fører, kaldet
Gackmed, drægtig................................................................4 Læster
1 Baadsmand, herhjemme, Lauritz Mortensen.
1 Dreng Frederik Jacobsen Corsør.

10. En Baad, Niels Michelsen fører, kaldet Syv Køer, drægtig 2\s Læster
1 Baadsmand Hans Lassen her hjemme.

11. En Baad, kaldet Færgen, som Hans Krog fører, drægtig
1 Baadsmand Erik Olsen her boende.

2 Læster

Forskrevne Skibrum og Fartøj sejler paa Færgeløb her i Bæltet.
Nogle ad København, Lybæk, Kiel, Flensborg. Saa og nogle under
tiden foran paa Norge, andre paa korte Rejser efter Brændeved, hvor
med de kan fortjene Føden.
At dette saaledes i Sandhed befindes, bekræftes . . . under
Stads Secret.

Som vi allerede har nævnt, er det et fælles Træk for de fleste af
vore Købstæder, at det kun er overordentlige Forhold som Fjendens
Indtrængen og Ildebrande, der har bragt det daglige Liv ud af sine
vante Folder. Ellers har uden al Tvivl den ene Dag nogenlunde gaaet
som den anden, uden større Forandringer, hvad der ogsaa for Korsørs
Vedkommende vil blive Lejlighed til at vise i det følgende.
Her skal vi imidlertid ofre nogle Linjer paa 2 eller rettere sagt 3
Ildebrande, der ramte Korsør i det 18. Aarhundrede og lagde ret store
Dele af Byen øde.
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De to første, der fulgte efter hinanden med kun godt en Maaneds
Mellemrum, fandt Sted henholdsvis 2. Oktbr. og 11. Novbr. 1701. Nogen
Skildring af deres Opstaaen1) og videre Forløb kan vi ikke give, da
der, saa vidt vi ved, ikke findes noget at bygge en saadan paa, men
den Skade, der forvoldtes, var ikke ringe og blev opgjort til c. 2100 Rdr.,
en Sum, der dog af Stiftamtmand O. Krabbe ansaas for at være lovlig
høj. Han skriver nemlig 30/x 1703 til Rentekammeret2) om den foraarsagede Skade, at den ikke efter hans Mening kan regnes saa højt,
„i Hendseende de fleste af de afbrændte Huuse vare ickun ringe og
l[eer]klinede Vægge, uden nogle faa blef bebo[et af] fattige Folck“.
Imidlertid kunde Skaden jo være stor nok, og selvfølgelig anraabte
de skadelidte Kongen om Hjælp; sikkert har de ikke sparet paa Ud
trykkene, — det plejede man sjældent at gøre under saadanne Forhold
— men den første Henvendelse har aabenbart ikke frugtet, hvorfor der
1702 fremsendtes en ny Skrivelse, saalydende3):
Stormegtigste Konge, allernaadigste Arfue-Herre!
Saasom wi fattige forarmede Mennisker i Corsøer endnu ey hafuer
fornummet Eders Kongl. May*« allernaadigste Resolution paa woris gun
stig Øvrighed, saawelsom woris egne allerunderdanigste indgifne og
udi Eders Kongl. Mayts Cancelie indlefuerede Supplicationer om Eders
9 Vi skal dog ikke undlade at vedføje følgende, der mulig staar i Forbindelse med
lidebrandene, men i hvert Fald har en vis kulturhistorisk Interesse. Cand. mag.
Harald Hatt har velvilligst gjort mig opmærksom derpaa. Aktstykkerne findes i
Sjæll. Tegn. 1701—02 Fol. 330 f og 440.
110. Magistraten i Korsøer, anl. nogle for Mordbrand mistengte Qvindes Personer
at lade true med Pinsel, for derved at jage dem een Skrek ind, desto snarere
dend rette Sandhed at bekiende.
F. 4.
Eftersom vi af eders allerunderdanigst indgivne Memorial haver fornummet,
at der i Korsøer skal være anholden nogle Qvindes Personer, nemlig Berte Jorde
moder med hendis Daatter Kirstine Mickelsdaatter og Maren Peder Jensens med
hendis Daatter Alhed Pedersdaatter, som for Mordbrand skal være mistengte, af
hvilke Døttrene skal have bekiendt, at de begge haver anlagt Ild udi en Borgers,
navnlig Peder Kleinsmeds Have-Gierde, ungefeher halfanden Allen fra hans Huus,
og omendskiønt bemelte Kirstine Mickelsdaatter derforuden haver tilstaaet, at hendes
egen Moder Berte Jordemoders om samme Ilds Anleggelse haver været vidende,
og at Alhed Pedersdaatters Moder Maren Peder Jensens har bragt hende dertil; Al
hed Pedersdaatter og skal have bekiendt, at hendis Moder derom var vidende, og
at Berte Jordemoders hende /: Alhed Pedersdaatter /: til dend Gierning skal have
forleed, saa at deraf skulle kunde sluttes, at forbemelte Berte Jordemoders og Ma
ren Peder Jensens haver været Stiftere og Tilskyndere til denne Ilds Anleggelse,
ikke dismindre skal dog disse 2(le Mødre hidindtil ej været til nogen Bekiendelse
at bringe; da er vores allernaadigste Villie og Befaling, at I meer bemelte Berte
Jordemoders og Maren Peder Jensens med Pinsel udi Skarpretterens Overværelse,
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Kongl. Mayts allernaadigste Hielp til woris Huuse og Gaarders Opbyg
gelse, som med indauflede Korn, Foeder og Boeskab nest forleden
Octobr. og Decembr. Maaneder efter indsendte Tingswinde af den schadelig Ildebrand blef lagt i Asche. Saa tildrifuer woris store Elendighed
os endnu ydermeere hermed allerunderdanigst at søge Eders Kongl.
Mayts store Naade om nogen Hielp, enten af Consumptionen her paa
Steden eller i andre Maader efter Eders Kongl. Mayts allernaadigste
Behag, til woris afbrendte Gaarde og Huuses Opbyggelse, og ellers
nogle Aars Frihed for Consumption Skatter og Indquarteeringer, ligesom
andre Eders Mayts Undersaatter i Slagelse, Soer og Ringsted forhen nøt
hafuer. Gud wil saadan Eders Kongl. Mayts store Mildhed rigelig be
lønne, og wi stedze igien lefuer
Eders Kongl. Mayts
allerunderdanigste og troe-plichtskyldigste Thiennere.

Corsøer d. 12. Junii Ao 1702.

Paa egne og samptlig skadelidendis Weigne.
Jens Jensen.
Jens Thomsen.
Hans Olesen.
Morten Bødeker.
Peder Nielsen.
Anders Cornelissen.
Morten Murmester.
Michel Christensen.
Fre[de]rich Jachobsen.

som sine dertil hørige Instrumenter skal have tilstæde og paa reede Hænder, lader
true, for derved at jage dem en Frygt ind, at de dend rette Sandhed desto snarere
skulde bekiende. Dermed etc.
Hafn. den 22. Aprilis 1702.

274. Byefogden Friederich Eisenberg, anl. 2<i,•' Qvinder fra Korsøer, navnlige Birgete
Jordemoders og Maren Peder Jensens med 3,Ie deris Døttre, som sig i Kiøbenhafn skal opholde og er dømt at rømme Landet, at lade paagribe og her af
Landet føre.
F. 4.
Saasom Vi fornemme, at sig herudi Voris Kongel. Residents Stad Kiøbenhafn skal opholde tvende Qvinder fra Vor Stabel Stad Corsøer, dend eene ved Nafn
Birgete Jordemoders med tu Døttre, og dend anden nafnlig Maren Peder Jensens
med en Daatter, som formedelst nogen deris Mishandling med Ilds Anleggelse i
beinelte Korsøer skal være dømt til Siellandsfars Landsting at forføye sig her af Landet;
saa er Voris allernaadigste Villie og Befaling, at du samme Qvindes Personer strax
lader opsøge, dennem paagribe og ud af Landet føre. Dermed etc.
Hafn. den 7. Octobr. 1702.
2) Bilag til Rentekammerets Resolutionsprotokol Nr. 19/1703 6. Marts.
3) Smstd.
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Imidlertid gik der det meste af et Aar, inden Svaret indløb. De
deputerede i Rentekammeret anmodede Stiftamtmanden om at inqvirere
i Korsør om den Skade, som ved ulykkelig lldsvaade kan være paa
kommet en Del fattige Indvaanere ibidem, og, som ovenfor nævnt, til
stillede han Rentekammeret 30/i 1703 en Skrivelse, hvori det endvidere
hedder: „Dog i Henseende, at de fattige mere føler en ringe Skade end
de bedre formuende en større Skade, saa skulde min uforgribelige Me
ning være, om de højrespective Herrer vilde ved deres Højformaaende
persvadere Hans Kongl. Majt til den Naade imod disse fattige Underdaner . . . , at dennem aarlig maatte godtgøres et Hundrede Slettedaler
i Consumptionen o. s. v.“, og i Henhold til denne Indstilling resolverede
Kongen (Fr. IV) G/3 1703 følgende1):
Udi allernaadigst Henseende til den ulyckelig Ildebrand, som en
Deel af Indbyggerne udi Corsøer den 2. Octobr. og 11. Novembr. 1701
er overfalden med, have Vi allernaadigst bevilget, at bemelte Indbyggere,
som ved Ildebranden haver lidt Skade, maae udi ti Aar aarligen gotgiøres i Consumptionen et Hundrede Slettedaler, saa og udi samme
Tid allernaadigst were forskaanet for alle Skatter og Byens Paalæg,
og maae Afgangen udi Consumptionen de nuwerende eller tilkommende
Forpagtere udi deres udlofvede Quanto gotgiøres. Herforuden have
vi og af sær kongelig Naade udi forbemelte ti Aar allernaadigst til
lagt de afbrente aarligen et Hundrede Slettedaler af Consumptionen til
Hielp at opbygge deres Huuse med igien. Mens paa det at enhver
kand nyde proportionaliter ligesom han haver lidt Skade till, af denne
Vores allernaadigste Benaading og Tillæg, saa ville Vi, at herover af
Vores Stiftambtmand, tillige med Sognepræsten og Magistraten sampt
fire af de beste Borgere, schal forfattes en Ligning, hvad enhver schal
nyde, og schal da de afbrendte were forpligtede imod ovenbemelte
Benaading deres Huuse igien at opbygge, saafrembt de samme Be
naading agter at nyde. Hvorefter Os elschelige Vores Deputerede ved
Vores Financer sig allerunderdanigst haver at rette og derom ald for
fornøden Anstalt lade giøre. Givet paa Voris Kongel. Residentz udi
Kiøbenhafn d. 6. Martii Anno 1703.

Friderich R.
En Deel afbrendte udi Corsøer ang.

9 Rentekammerets kgl. Resolutioner.
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Hvormange af de nedbrændte Huse de skadelidte har faaet rejst,
og hvor hurtigt Arbejdet dermed er fremmet, kan vi ikke opgive, men
der er størst Grund til at antage, at det er gaaet ret langsomt. Det
var ofte Tilfældet, at der rundt i Byerne laa mange øde Pladser, som
jævnlig betegnede Steder, hvor der tidligere havde staaet et Hus, og
dette var ogsaa Tilfældet i Korsør.
Men 14/5 1761 ramtes Byen paany af en ret betydelig Ildebrand,
hvorom der staar følgende at læse i Raadstueprotokollen 1):
Onsdagen den 20. Maji 1761 var samtlige Magistraten nærværende
paa Raadstuen, hvor Borgerskabet var tilsagt at møde, for hvilke Magi
straten i Anledning af den ulykkelige Ildebrand som den 14 hujus
sidstleden er overgaaet Møllebjergsgadens Beboere, hvor 27 Huse af
brændte, proponerede at de af Ildebranden forskaanede Byens Indvaanere, da denne ulykkelige Ildsvaade havde en for Byen saa farlig
Anseende, at vi alene har Guds store Miskundhed og Naade at takke,
at Ilden ikke fik Indbrud i Baggaden, hvorved hele Byen lettelig kunde
blevet ødelagt, vil række deres skadelidende Medborgere deres milde
Gaver, og samme udi en ombærende Collectbog indføre, som derefter
skal af Magistraten og 8te Borgere distribueres og enhver, som nyder
deraf, tilføres samt Bogen udi Raadstuearkivet til Bevaring henlægges.
Borgerskabet, saa mange som vare forsamlede, vedtog med Magistraten
denne christelige Gærning, til hvilken Ende og den proponerede Col
lectbog idag fra Raadstuen udfærdiges.

Vi har i det foregaaende nævnt, at det hovedsagelig var Krige og
Ildebrande, der kunde bringe Byens Borgere ud af de vante Folder,
men dog vilde det maaske være rettest at nævne en Ting til, og det
var, naar de kongelige — først og fremmest Kongen eller Dronningen,
men dernæst ogsaa Prinser og Prinsesser — paa deres Rejser til andre
Dele af Indlandet eller til eller fra Udlandet passerede Korsør. Medens
mange af vore Købstæder kun meget sjældent ser Besøg af kongelige
Herskaber — saaledes var det i hvert Fald, til Automobilerne gjorde
Afstanden snart sagt til intet —, saa gik der vel ikke et Aar hen, uden
at Korsør aabnede sine Porte, saa for det ene, saa for det andet høje
Herskab, og det vilde derfor blive en lang — men samtidig lidet inter
essant — Række, hvis man vilde prøve paa at gøre Rede for, hvem
9 Korsør Raadstueprotokol 1707—67 Fol. 379 a.
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der i Tidernes Løb har gæstet Korsør. I vore Dage, da Jernbanestation
og Færgelejer har faaet deres Plads paa Halskov, er det de færreste af
de rejsende, der vinder ind til selve Byen; men i gamle Dage, da Sej
ladsen for en stor Del gik ud fra Skibsbroen ved Byen, kunde ingen
undgaa at gøre et kortere eller længere Ophold i selve Korsør; og naar
dertil kom, at Isvanskeligheder, Storm eller Vindstille hyppig var en abso
lut Hindring for at komme over Bæltet, var det langtfra sjældent, at
de rejsende — og ogsaa de kongelige — kunde komme til at opholde
sig Dage i Træk i Byen.
Vi har foran, S. 132—35, gengivet Billeder, der er hentede fra
Grønvolds velkendte Tegninger over Kong Frederik V’s Rejse igennem
Danmark og Norge 1749, og navnlig Billedet S. 133 giver et godt Ind
tryk af, hvorledes Korsør Borgere — hvad der jo i og for sig ikke var
urimeligt — gjorde Honnør for deres Konge. Vi ser et Kompagni af
disse tilligemed 10 unge Købmænd som Livskytter, der strax inden for
Porten tog imod Kongen, og et Kompagni af Garnison, som holdt Vagt.
Faa Aar efter ægtede Kongen 7? 1752, efter at Dronning Louise var
død (1!7io 1^51), den brunsvigske Prinsesse Juliane Marie, og da Bor
gerne i Korsør formodede, ,,at vores tilkommende allernaadigste Dron
ning med første skulde indkomme og rejse herigennem, og det er en
hver Undersaats allerunderdanigste Pligt at bevise den allerunderdanigste
devoir [o: Skyldighed], som enhver kan afstedkomme", holdt Magistra
ten K7T 1752 Møde og drøftede med Borgerne, at de skulde eqvipere
sig „for at gøre Parade til Hest, medens de ellers i Almindelighed pa
raderer til Fods. ... Og erklærede sig da hertil 1 Rasmus Lange
land, 2 Ivar Dam, 3 Peder Rasmussen, 4 Lars Clausen, 5 Aug. Eggers,
6 Eilert Eilertsen, 7 Broer Møller, 8 Michael Michelsen, 9 Daniel Ly
dersen, 10 Peder Langeland, 11 Jacob Payngk, 12 Lars Andersen,
13 Bernt Rasmussen, hvilke samtlige imellem sig selv overlægger med
Føreren Sr Rasmus Langeland, hvorledes de bedst og anstændigt kunde
opføre sig“1).
Vi ser af det foregaaende, at det var Rasmus Langeland, den i
sin Tid velkendte Handelsmand i Korsør, der var Føreren, og i det hele
taget yndede han at figurere, hvad der kunde nævnes adskillige Eks
empler paa. Her skal vi nøjes med at gengive nedenstaaende Meddelse fra Korsør, hentet fra Adresse-Cont.-Efterretning 17642):

J) Korsør Raadstueprotokol 1707—1767 Fol. 286 b—287 a.
2) Adresse-Cont.-Efterretning 1764 6. Aarg. Nr. 110 Mand. 1. Octob. Musæumsinspektør Hugo Matthiessen har velvilligst gjort mig opmærksom derpaa.
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„Fra Corsøer har man, at da Hendes Kongelige Høyhed Prinsesse
Wilhelmina Carolina og Høye Gemahl Hans Høy Fyrstelig Durchlauchtighed Arve-Prins Wilhelm af Hessen Cassel ’) den 20. hujus var for
ventende fra Roeskilde til Corsøer, havde Magistraten og Borgerskabet
som sædvanlig været betænkt paa underdanigst at bevise og foranstalte
de pligtige Honeurs, saa vidt giørligt var at afstedkomme til det Høye
Herskabs Modtagelse. Og da Høystbemeldte Kongelig og Høy-Fyrstelig Herskab hertil ankom om Aftenen Klokken 7 og et Quarter Slet,
geleydet af Hans Høy Grevelige Excellence Hr. Geheime-Raad og StiftsBefalingsmand, Greve af Knuth, blev Høystsamme en halv Miil her fra
Byen modtaget af et ridende Corps Borgere med 2de Trompetter under
Anførsel af deres Chef, Kiøbmanden Sr. Rasmus Langeland, samtlige
udi Uniforme med brede Sølvgalonerede Hatte, Gehæng og Chaberaque,
hvorhos fulgte en Deel Karle med Stang-Løgter, til det Høye Herskabs
Logemente hos bemeldte Sr. Langeland udi hans nye opbygte store
Gaard paa Algaden. Ved Ankomsten til Byen, hvor Gaderne var be
strøede med Sand og Blomster, paraderede Borger-Compagniet under
Gevæhr med klingende Spil og flyvende Fahne, og af Liv Choret Vag
terne forsynet saavel for Gaarden som Gemakkerne. Imidlertid var
hele Byen illumineret, baade i Gaderne, hvorigennem Passagen falder til
Skibbroen, som i alle de øvrige Gader og overalt. Byens Porte var
især illumineret, paa begge Sider lige op til Gavl-Spidsen, og derimel
lem de Høye Herskabers Navne. Paa adskillige andre Stæder var lige
ledes foranderlige (sic!) og smukke Illuminationer, derforuden havde
meerbemeldte Sr. Rasmus Langeland paa Slottets eller den forhen væ
rende Corsøer Fæstning, hvilken han sig haver tilkiøbt, dens Volde
ikke allene indrettet en særdeles Illumination, som gav en artig og smuk
Parade og værd at see, men desuden ved Herskabets Høye Ankomst
lod af sine Cahoner salutere med 15 Skud, dernæst var plantet paa Vol
den paa Kongens og Dronningens Batterier, Konge-Flagge, som vayede
med Vimpel. Ligeledes var i Fjorden hans Chalouppe udlagt, behørig
monteret med Quarteer-Mester og Chalouppe-Roer i hvide Skiorter og
Cachetter med hans Navn, item Flagge, Canoner og Musique, hvilken
saasnart det Kgl. og Høy-Fyrstelige Herskab anlangede til Byens Grund,
canonerede og medfulgte lige ind til Byen. Efter det Høye Herskabs
Ankomst, blev under behørig Musique holdet aabent Taffel, og alle
honette Folk tilladt at gaae omkring i Spise-Gemakket. Morgenen
derpaa, den 21. Dito, behagede det naadigst det Høye Herskab at tage
9 Vilhelmina Carolina (1747—1820) var Fr. V’s Datter og ægtede
Wilhelm af Hessen-Cassel (1743—1821).
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over Beltet lil Nyborg omtrænt Klokken 9 Slet, geleydet til Skibbroen
af det ridende Corps og kiørende udi Hans Høy-Grevelige Excellences
Hr. Stift-Amtmandens Vogn, da Borge-Compagniet paraderede paa sæd
vanlig Maade, og ved Afrejsen blev som ved Ankomsten canoneret 15
Skud fra Voldene, ligeledes medfulgte paa Færge-Jagten, som alminde
lig overfører Hans kongelige Majestet Allerhøyst selv, saavel Sr. Lange
land som Sr. Ivar Dam, med begges Chaloupper og udmonterede Chalouppe-Roere, samt Musicantere, der continuerlig musicerede til Ankomsten
til Nyborg“.
1767 staar der at læse i Københavnske Tidender som Nyhed fra
Korsør: „Vores dyrebareste Monarch ankom hertil i allerhøyeste Velgaaende, til Undersaatternes inderligste Glæde, Onsdag Aften Kl. 8 en
halv Slet og blev allerunderdanigst saluteret af Sr. Rasmus Langeland
med 27 Kanonskud, fra den ham tilhørende forrige Fæstning, samt
modtaget en halv Mil uden for Staden af Borgerne til Hest, ligesom
de og paraderede til Fods lige over for Konge-Gaarden, hvor Hs. Majest.
allernaadigst stod af, og efter indtagen Aftens-Maaltid i Cabinettet,
holdt Nattelager. Morgenen derpaa Kl. 8 en halv traadde Allerhøystsamme i den af Sr Langeland nybygte Færge-Jagt, Carolina Mathilda
kaldet, atter allerunderdanigst saluteret fra Fæstningen, og med ønske
ligste Vejr og Vind fortsatte og aflagde Rejsen over Bæltet i en Tid
af 4 Timer“.
Og saaledes kunde der fortsættes ned gennem Tiderne.
2/j 1769 holdt Magistraten Møde paa Raadstuen, „da Hans Kongel.
Majt fra sin Udenlandsrejse agter at retournere til sine Riger og Lande,
omtrent midt i denne Maaned“. Man bestemmer derfor, „at der i saa
Anledning skal ske Forbedring paa Broer og Vejene, især over Sveltholm, saavidt gørligt og muligt er paa denne Aarets Tid. Stads Captainen Sr Berg, saavelsom Formanden for det ridende Corps Sr Peder
Eeg, som var især opkaldede til Raadstuen, blev ansagde at holde saa
vel Borgercompagniet som det ridende Corps i Stand for at paradere
og gøre allerunderdanigst Opvartning ved allerhøjst bemte Hans Kongel.
Majts Ankomst og Gennemrejse her i Byen“1).
Det er jo ikke til at undres over, at naar ellers Dagene i den
lille Søkøbstad henrandt ret ensformigt, var saadanne Tildragelser noget
af det, der ligesom kunde sætte Kulør derpaa.

Korsør Raadstueprotokol 1767—1822 Fol. 15 a.
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Fra det daglige Liv.
Vi har over dette Afsnit sat en Afbildning af Korsør tre ærvær
dige Raadstueprotokoller, af hvilke den ældst bevarede rummer Aarene
1654 til 1707, den næste Aarene 1707—1767 og den sidste Aarene
1767—1822. Adskilligt af, hvad vi har fremført i det foregaaende, er
hentet fra disse, og naar vi nu har til Hensigt at fremdrage et og an
det fra det daglige Liv i det 17. og 18. Aarhundrede i Korsør, er det
ogsaa hovedsagelig disse, vi maa ty til og hente vor Viden fra. Til
sammen rummer de 2540 tætskrevne Foliosider, saa det kan, selv sagt,
kun være lidt af alt det meget, der var at standse ved, som vi kan
give Plads paa de følgende Sider.
Men først vil vi søge at tegne et Billede af et af de Hjem, der
utvivlsomt har været førende i Korsør i det 17. Aarhundredes Slutning,
da man derigennem kan faa et Indtryk af, hvorledes et Borgerhjem
i Korsør i de Dage saa ud. Skildringen er bygget paa Meddelelser
i Korsør Skiftebog 1685—95, men det skal dog forud bemærkes, at vi
ikke anser det for formaalstjenligt at aftrykke hele Skiftet, men fore
trækker at gøre et passende Uddrag deraf. Om Borgmester Hans
Jørgensen vil der findes Oplysninger længere fremme i Værket under
Omtalen af Magistratspersonerne, og vi skal derfor her nøjes med at

201

nævne, at han ved sin Død (1684 ell. 1685) efterlod sin Hustru Abigael
Anchersdatter, der forøvrigt havde været gift to Gange før1), og med
hende en liden Søn Ancher Hansen, der da var 2 Aar gammel. Som
meddelt S. 146 og S. 167 havde Hans Jørgensen været blandt dem,
der led haardest under Svenskernes Hærgninger, men trods det store
Tab, han led, maa han have forstaaet at komme paa Fode igen, thi da
han dør og Boet gøres op, viser det sig, at dets Middel og Formue er
5416 Sldr. 1 Mk. 2 Sk., hvorfra dog maa trækkes Gæld og Udgift af
Boet 4234 Sldr. 3 Mk. 6 Sk., saa der bliver 1181 Sldr. 1 Mk. 12 Sk.
tilbage, men dertil kommer den uvisse tilstaaende Gæld, som foruden
Jordegodset i Jylland, om noget deraf kunde bekommes, er ialt 8690 Dr.
1 Mk. 13 Sk., saaledes at der tilkommer hver af Parterne af de visse
Penge 590 Dr. 2 Mk. 14 Sk, og af det uvisse, foruden den halve Part
af Jordegodset, 4345 Dr. U'A Sk.
Det samlede Bo bestaar af Hovedgaarden, som den sal. Mand
iboede, med dens paabygte Huse, hosliggende og tilhørende Have og
Gaardsrum, Grund og Herlighed, som den nu forefindes indhegnet og
begrebet, eragtet for 820 Sldr., desuden en Del Ejendomme i Korsør
og Skelskør, en Del Jord paa Korsør Mark saa vel som paa Skelskør
og Slagelse Marker, en Skibspart og ellers adskillig Løsøre og Boskab
i Boet saa vel som paa Dyrehovedgaard, desligeste adskillige Bøger og
den tilstaaende Gæld, som nogenledes for vis eragtes beløbet i alt i
Penge 4596 Sldr. 1 Mk. 2 Sk. — Hovedgældsposterne, som Boet skulde
udrede, bestod af Rest paa Consumptionsafgift af Skelskør og Korsør
for 1673, 74, 75 og 76: 548 Dr. 10 Sk. og hvad der skulde udredes til
Enkens første Mands tvende Børn og Enkens anden Mands tvende Børn,
1127 Dr. 2 Mk. 11 Sk.
Hovedgaarden i Korsør har, efter alt at dømme, været ret omfat
tende; der nævnes i Skiftet følgende Rum: Stuen, Sengekammeret, Have
stuen, den lange Havestue, den Stue næst østen for Porten, den dag
lige Stue, Kontoret m. m. foruden Stegers, Bryggers, Kammer paa Loftet,
Rullekammer, Ammestue, Rygekammer, Spisekammer, Saltkælder m. m.
Gaar vi dernæst Skiftet igennem og søger at sammenfatte, hvad
der fandtes i de vigtigste af Rummene af Bohave og andre Genstande,
vil vi komme til det Resultat, at det har været et meget vel besat Hus,
vel nok et af de bedst udstyrede i Byen i de Dage.

J) Først 1670 med Johannes Bursserus, Apoteker i Sorø, og dernæst med Johan
Julius v. Stracken, Apoteker i Slagelse. Efter Borgmester Hans Jørgensens Død
giftede hun sig 4. Gang med Dr. med. Peter Schwendi Ebeling i Roskilde.
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Først ser vi paa Stuen, der antagelig — hvad der almindelig var
Tilfældet — var „det eneste fælles Opholdsrum i Huset, hvor Maaltider
nødes og Friheden tilbragtes“1). Sikkert har den ligget ud til Gaden,
og rimeligvis kom man ind i den gennem en Forstue. I denne Stue
fandtes en rund Kistebænk med Laas og et Rum og en Kistebænk uden
Laas; dernæst en halvrund Askeskive [o: et halvrundt Asketræsbord],
et stort Egetresur2) med sort indlagt Bræm [o: Kant] og Laas for, en stor
Kuffert, der var overtrukket med Læder, 5 høje Bagstole [o: Stole med
Rygstød] overtrukket med sort Læder, 2 lave Bagstole, den ene med
sort, den anden med rødt Læder, 1 lav Bagstol med sort Læder og en
Jærnkakkelovn med 6 Messingknapper og Jærnfod. Desuden fandtes der
8 hvide Klosterlærredsgardiner og en Hørgarnsdrejlsdug til Himmel i
Stuen3). Endvidere, hvad der særlig tyder paa Velstand, en brun Sten
skive med Træfod, d. v. s. et Bord med poleret Stenplade, og et lavt
Vraaskab af Egetræ med Laas. Paa Bordet laa et sort Bajklæde og
paa Kistebænkene Bænkedyner (en flamsk Bænkedyne med grønt for
uden, 3 Alen lang, og 1 flamsk stakket [o: kort] Bænkedyne med Skind
under).
I Sengekammeret træffes bl. a. en beslagen Kuffert med Læ
der over, et Fyrretræsbord med Korsfod, en blaarandet Underdyne, en
Hoveddyne, en blaarandet Overdyne og et Par Blaargarnslagner, 3 Lær
redsgardiner, en Bænk, overtrukket med sort Læder, en Vugge af Ege
træ indlagt i sort, en lav Bagstol, overtrukket med Læder, et gammelt
Billede, en sort Hat med Hattebaand af Guldlidser og en sort Hat med
sølvbeslagne Hattebaand af Fløjl. Tilstedeværelsen af Vuggen i Senge
kammeret og den Omstændighed, at der tilsyneladende kun er en Sengs
Klæder kunde tyde paa, at Husets Frue har ligget her sammen med
sin lille Søn, medens Faderen har søgt sig et andet Natteleje.
Ved Siden af Stuen har rimeligvis Stegerset ligget med de dertil
hørende Rum, Spisekammer o. s. v., og disse, Stuen, Sengekammeret,
Stegerset m. m. har da været dem, der daglig var i Brug.
Dernæst vender vi os til Havestuen, der ligesom de følgende
formentlig kun brugtes ved højtideligere Lejligheder, og naar der mod
toges Gæster. Her finder vi en stor Messing Lysekrone med 6 Arme,
to Messinglyseplader med 2 Piber i hver, en mindre Lyseplade med én
Pibe, en Bænk overtrukket med rødt Læder, en Jærnvindovn med Jærn-

x) Jørgen Olrik: Borgerlige Hjem i Helsingør S. 6.
2) Skab med smaa Rum, der fandtes i velhavende Hjem.
3) Efter Jørgen Olrik (anf. Sted S. 18) var det hyppigt Tilfældet, at der over Bordet
hang en Himmel.
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fødder og Jærntud, en lav Stol med broget Overtræk og en stor Ege
kiste, rødmalet med gennembrudt forsølvet Jærnbeslag og Laas for;
endvidere et Egetræsbord, et højt Vraaskab med sort indlagt, 2 gamle
Bagstole overtrukket med Ruslæder, en Fyrretræsseng med Egestolper
og Himmel, 4 Stykker Omhæng med Kappe og Sengedækken [o: Senge
tæppe] af blaa i brandgul Drejl og i Sengen bl. a. en blaarandet Under
dyne, en blaarandet Ulmerdugs Overdyne, en blaarandet Hoveddyne,
et Par Ulmerdugs Hovedpuder med brunt Atlaskesfor og et Par Kloster
lærreds Pudevaar. Desuden stod der i Havestuen en Kiste med Bøger,
men derom skal der tales nedenfor.
Som tidligere nævnt, fandtes der hos Borgmester Hans Jørgensen
foruden Havestuen et Rum, der betegnes den lange Havestue, og
ogsaa dette var vel udstyret. Først skal vi nævne 6 høje Bagstole med
sort Læder, en lav Bagstol, et Asketræsbord med Fod og en Skuffe
med Laas, derover et rødt Borddækken, en stor rødmalet Egetræskiste
med gennembrudt og forsølvet Jærnbeslag og Laas, et frandfzsøsk
[o: fransk] Sengested med Egestolper, Himmel og 4 forgyldte Knapper
og en stor Egetræsseng panelet, med Himmel over. Paa Væggene hang
Billeder, deriblandt et firkantet Skilleri, forestillende Christus ved Nad
veren, alle danske Kongers Contrafej i Kobberstik, 4 Landkort med
Ramme og et stort Skilleri med en gammel fangen Mand paa. Men
endelig fandtes der i den røde Kiste en stor Mængde Bøger, hvorom
der ligeledes skal siges nogle Ord nedenfor.
Af det, der fandtes i den Stue næst østen Porten, skal blot
nævnes: Et grønt Fyrretræssengested med Himmel over og en blommet
silke pralsagtes 1) Omhæng af 3 Stykker og Kappe. Foruden Kistebænke,
Bagstole m. m. fandtes der, paa Væggene en Række Billeder: Christiani (Kr. IV’s) Contrafej med sort Ramme, et Contrafej paa Træ, et Con
trafej paa Lærred, der Jesus var 12 Aar, 2 malede Stykker med Ramme
om o. s. v.
Om der ved „den daglige Stue“ menes den samme, som ovenfor
er omtalt under Betegnelsen „Stuen“ eller en anden, lader sig vist ikke
afgøre, men mulig er det første Tilfældet.
Under alle Omstændigheder har der i „den daglige Stue“ staaet
et Tresur2), der har indeholdt forskellige Sølvgenstande, bl. a. et puk
let Bæger med Dæksel, en Sølvkande paa 3 Knapper, 7 Sølvskeer m. m.
og flere Duge, saaledes 1 Hørgarns Drejls Dug, 43/4 Alen lang, og
endelig en Daabsklædning, der skildres saaledes: 1 Christen Tøj, som
!) o: blommet Halvsilkestof.
2) Der nævnes jo ogsaa et saadant i Stuen.
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er et rødt blommet Caffis1) Svøb med virket Sølv mellem Blommerne
og rød Taft under Foret, et firkantet Klæde over Hovedet af Atlask med
syet Silkeblommer og Nera floss-’) under. En Svøbelisse med virket Guld
og Sølv, samt en gyldenstykkes Christenhue.
Vi har nu gennemgaaet Hovedrummene i Borgmester Hans Jør
gensens Gaard, og der staar blot tilbage at dvæle et Øjeblik ved hans
efterladte Bøger. At han har yndet saadanne, kan der formentlig ingen
Tvivl være om, at dømme efter den Mængde, som Boet indeholder, men
her maa man dog ikke lade ude af Betragtning, at en Del af dem kan
være gaaet i Arv til ham dels fra hans Svigerfader, Ancher Sørensen,
der var Sognepræst i Kolding, dels fra hans Hustrus tidligere Ægtefæller.
Noget Bogværelse — eller Bibliothek — har Hans Jørgensen ganske vist
ikke haft, men Bøgerne har været gemt i Kister eller Kistebænke i
Havestuen, i den lange Havestue og i den, der kaldes „den daglig Stue“.
Vi træffer Bøger fra de forskelligste Omraader, først og fremmest theologiske eller religiøse, saaledes Fr. Il’s Bibel, Brochmanns Forklaring
over Evangelier og Epistler, Johan Arndts tyske Theologi (in 12), Den
augsburgske Confession af Ole Jacobsen, København, Christelig Ind
vielsesprædiken over Hellig Trefoldigheds Kirke, Ligprædiken over
Christen Skeel, Ligprædiken over Axel Gyldenstierne, en tysk Huspostille o. m. fl. Men dernæst er der historiske Arbejder, som Poul
Koldings Kirkehistorie, Første Tomus af Arild Huitfeld, Wormius De
cornu aureo [o: Ole Worm: Om Guldhornet], juridiske, som Den jyske
Lovbog og en lang Række af medicinske og pharmaceutiske, hvilke
sidste antagelig er kommen Borgmesteren i Eje ved Ægteskabet med
Apotekerenken. Saaledes staar der bl. a. opført to Arbejder af Burserus: De febris Epidemia, Lips. 1621 og De fontium origine, Hafn. 16393).
Hvor stor Nytte Hans Jørgensen kan have haft af disse og lignende
Fagskrifter, ovenikøbet affattede paa Latin, skal vi lade være usagt,
men antagelig har han ikke haft megen Brug for dem.
Mange andre Oplysninger kunde vi uddrage af denne Skiftefor
tegnelse, men ovenstaaende maa være nok.

Vi vender os dernæst til Raadstueprotokollerne og fremdrager et
og andet af, hvad vi har fundet ved Gennemlæsning af dem. Enkeltvis
og taget i Samling hjælper disse Uddrag til at give os et Indtryk af Livet og
*)
2)
3)
.

Kaffa, et Slags Fløjl.
Floss o: et Slags Tøj, Nera, mulig ~ Nerac, altsaa Tøj fra Nerac, en By i Sydfrankrig.
Forfattet af Joachim Burser f. 1583 i Kamentz i Øvre Lausitz, Prof. i Medicin ved
Sorø Akademi 1625, Apoteker i Sorø 1631, f 1639, Apoteker Joachim Burseri
d. y’s Fader.
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Forholdene i Korsør i de to Aarhundreder, vi beskæftiger os med. I mangt
og meget skiller de Tildragelser, vi fremfører, sig ikke meget fra lig
nende i andre Byer, men vi finder det forsvarligt at ofre nogle Sider derpaa, idet vi tager Uddragene i kronologisk Orden og føjer nogle indledende
Ord til de fremdragne Aktstykker. Enkelte af dem har tidligere været
trykt i Historisk Samfunds Aarbøger, og de er alle gengivet med Nu
tidens Stavemaade.

Til Belysning af Tilstandene i en By bidrager ikke mindst Skil
dring af Indbyggernes Forhold til Kirke og Gudstjeneste, og det er
derfor ikke underligt, at man særlig dvæler ved den Stilling, som Be
folkningen til de forskellige Tider har indtaget til denne.
I vore Dage hersker der Frihed. Grundloven hjemler alle og en
hver Ret til under visse Forbehold „at dyrke Gud paa den Maade, der
stemmer med deres Overbevisning“, og ved Love om Sognebaandets
Løsning, om Valg- og Frimenigheder, om Brug af Kirker m. m. er det
muligt for hver enkelt at tilfredsstille den Trang, de nærer, paa den
Maade, de ønsker.
Ikke saaledes i gamle Dage. Da herskede der Tvang her som
andetsteds. Kun evangelisk-Iutherske maatte leve i Landet, hvor de
vilde, medens andre (og det kun enkelte Trossamfund) henvistes til be
stemte Steder. Hver havde at holde sig til sin Sognekirke, og skulde
give Møde til de regelmæssige Gudstjenester. Vilde de det ikke med
det gode, saa tvang man dem til det med Magt.
Ved Forordningen af 27. Marts 1629 „om Kirkens Embede og
Myndighed mod de ubodfærdige“, som næsten uforandret indføjedes i
den store Reces (1643), og derfra gik over i Kr. V.s danske Lov (1683)
skabtes en ny Institution, Præstens 4 „Medhjælpere“, der valgtes af
Bisp og Lensmand og skulde holde Præsten underrettet om Sognefol
kenes Levned og altsaa var at betragte som et Slags kirkelige Politi
betjente. De havde ogsaa det Hverv at være med til at behandle Syn
derne. Der taltes om Synder og Forseelser, som „besværligen kunne
med sædvanlig Proces og Rettergang bevises, rettes og dæmpes“, og
dertil regnedes bl. a. Afholdelse fra Nadveren, Forsømmelse af Børns
Daab, Udeblivelse fra Prædiken, Helligbrøde, Sværgen og Banden,
huslig Ufred, Løsagtighed, Drik o. s. v.
Vor Tids Mennesker, der staar mere fordomsfri og ved, at det ikke
er ved Tvang, at Gudslivet kaldes frem hos den enkelte, undrer sig over
Datidens Fremgangsmaade og priser ogsaa derfor Grundloven, der satte
en Stopper engang for alle for Religionstvang her i Landet.
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Som et lille Vidnesbyrd om, hvad der kunde hænde paa Grund af
Tidens Ønske om at tvinge Folk i Kirke, kan følgende staa, hentet fra
Korsør Raadstuebog 1654—1706 Fol. 16 a.

Anno 1655, den 26. Marts, holdtes Raadstue udi Borgemester og
Raads Nærværelse. Da fremkom Christen Andersen, Byens Kæmner,
og paa Hans Vægters Vegne havde ladet i Rette citere [o: stævne] disse
efternævnte for deres Sandhed at vinde [o: bevidne], nemlig Peder Jen
sen, Byens Kæmner, Jakob Postrider, Morten Pedersen, Niels Klokker,
Hans Jensen Kældersvend, Niels Langgraff, Søren Raadmand, Jørgen
Andersen, Kirsten Kochis, Maren Nielsdatter, Ane Jensdatter, Christen
Møller „ude Bye“, saa og Dorethe Eilersdatter og Brede Eilersen mod
samme Vidner at høre.
Peder Jensen, Byens Kæmner, fremkom og vandt [o: vidnede] efter
Loven, at nu, [da] den 2den Bededag efter Kong. Majst.’s Paabud og
Befaling holdtes, da gik han omkring Byen efter Øvrighedens Befaling
med de 4 Fjærdingsmænd og skulde have Opsigt, at alle Folk og Byens
Menighed skulde søge Kirke, og at ingen Uordentlighed skulde sig tildrage.
Da, efter de det havde forrettet, stod de paa Kirkegaarden, og da blev
Niels Langgraff vaer et Kvindfolk, som gik til Stranden; da sagde de:
„Hvem mon den være; hun vil ikke i Kirke“. Da sagde Hans Vægter:
„Det er Skinder Eilers Datter“. Saa bad Peder Hans Vægter tage 2
Fjærdingsmænd med sig og bede hende, hun vilde gaa i Kirke i Guds
Navn. Og saa straks efter kom fornævnte Vægter med tvende Fjær
dingsmænd mod hende op ad Gaden, og da vilde fornævnte Dorethe
Eilersdatter gange ind, som de bor; da formente Hans Vægter hende
det og vilde have hende op til Kirken med dem, og saa kom de paa
Kirkegaarden med hver andre og gav hver andre onde Ord. Dorethe
kaldte Vægteren: „Din Tyvtrækker“, og han kaldte hende en Hore igen
[o: som Tilsvar], og hun slog saa til ham med en Sten og sagde: „Jeg
kan gaa i Kirke, Din Skælm, foruden“; og i det samme gav Vægteren
hende et Slag igen af sin Kæp, og i det samme løb Dorethe til Peder
Jensen og bad ham: „Ak, laaner mig Eders Kæp“; da svarede han:
„Nej, det er en god Bededag; I skal ikke slaas; 1 faar ikke min Kæp“;
og saa gik Dorethe ind ad Kirkedøren, kom saa straks ud igen, ban
dede Hans Vægter og sagde: „Du skal alligevel faa Skam, for Du har
slaget mig uden Skyld og Brøde“, og slog saa efter ham igen med en
stor Sten, dog han ikke saa, hun ramte ham, men med den Sten, hun
slog først med, ramte hun ham, og er nu samme Sten nærværende til
stede for Retten.
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Jacob Postrider fremkom og vandt [o: vidnede] ved sin Ed efter
Loven i alle Maader, som Peder Jensen før vundet [o: vidnet] haver.
Niels Jensen Klokker vinder [o: vidner] i alle Maader, som fornævnte
tvende Mænd vundet haver. Og vandt ydermere, at han hørte, da
Hans Vægter fulgtes med hende ad Gaden op til Kirken, da slog hun
den ene Haand i den anden og sagde: „Du skal alligevel faa en Ulykke
af min Broder for det, Du haver gjort mod mig idag“. Og da hun var
kommen i Kirke, sad hun og bandede Vægteren og havde mange slemme
Ord i Kirken og kaldte ham en Tyvtrækker og løb saa ud og tog en
Sten og slog efter ham med en Sten, som før om vundet er [o: hvorom
der før er vidnet]. Og da efter Prædikenen var endt, stod Jørgen Hø
rer og Niels Klokker paa Kirkegaarden; da stod fornævnte Dorethe
Eilersdatter og hendes Broder paa Gaden, og da hørte de, at hendes
Broder sagde: „Giv Dig ikkun tilfreds, han skal faa Ulykke; jeg skal
hævne det, inden jeg drager af Korsør". Hans Jensen Kældersvend
vandt, at den anden forbenævnte Bededag, han kom gaaende og vilde
gaa i Kirke, da saa han, at Dorethe Eilersdatter kom løbende ud af
Kirkedøren med en stor Sten og slog efter Hans Vægter med [den],
som hun tog op ude [o: udenfor] Døren.
Søren Jensen Raadmand vandt, at han samme Tid var hos og
hørte, at Dorethe Eilersdatter skældte Hans Vægter for en Tyvtrækker,
saa ogsaa, hun slog ham med en Sten, og han skældte hende for en
Hore igien. Niels Sørensdatter1) Langgraff vandt efter Loven, at samme
Dag var han med Hans Vægter gaaende neder [o: ned] til Stranden og
vilde bede Dorethe Eilersdatter gaa i Kirke; da havde hun skrabet no
get Sand tilsammen og svarede hun dem: „Her er ingen Hast; jeg vil
gaa i Kirke i Sted [o: straks, snart]; de er endnu ikke alle i Kirke";
da sagde Hans Vægter: „Nu skal I gaa i Kirke“; „Hvad kommer det
Dig ved, Din Tyv og Tyvtrækker“. Saa kaldte han hende en Hore og
gav hende et Slag af sin Kæp; da bandede hun ham og sagde: „Jeg
var ikke før slagen af (en) Tyvtrækker“, og hørte, at hun truede Hans
Vægter og sagde, han skulde faa en Fandens Færd, for han havde
slaaet hende, saa og at hun slog nogle Gange til Hans Vægter paa
Kirkegaarden med Sten og ramte ham med den ene Sten og saa ellers,
at sig saaledes tildrog i alle Maader, som Peder Jensen før vundet haver.
Skønt vi foran har gennemgaaet ret udførligt den Tid, da Sven
skerne huserede her og de Ødelæggelser, som de fremkaldte, vil vi
9 Utvivlsom Fejlskrift for Sørensen.
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hidsætte følgende Skildring af et Raadstuemøde, der fandt Sted 1658,
og hvori Angsten for at komme i Svenskernes Nærhed, giver sig umis
kendelige Vidnesbyrd. Det viser os ogsaa den Armod, der herskede
blandt adskillige af Byens Skippere.

Anno 1658 den 29. Maj holdtes Raadstue og var efterskrevne Skip
pere opkaldt og dem endnu ydermere alvorligen af Borgemester og
Raad formanet og befalet, de skulde med første tilføjelig Vind begive
sig med deres Skibrum til Kalundborg og føre danske Rytteri derfra til
Aarhus efter K. M. og Velb. Slotsherrens skriftlig Ordre, saafremt de
ikke selv vilde lide og undgælde al den Fare og Ulempe, som kunde
efterfølge. Saa fremkom Hans Kedelsmed, svarede, han havde nu sej
let saa længe for intet, Kongen og Landet til bedste, at han havde
hverken Proviant eller Penge til at underholde Folk med, helst paa
saadan lange Rejser, som behøver stor Omkostning til Udredning; der
foruden havde han Kundskab fra Nyborg, at Svensken, som ligger endnu
i Aarhus, anholdt og pressede alle de Skibrum, som ankom enten til
Aarhus eller Middelfart, saa en Del maatte købe dem fra ham med
mange Penge, og de, som ikke havde Penge, pressede han med Hun
ger, Sult, Hug og Slag og anden slig Tribulation, saa de derudover
maatte forløbe [o: opgive] deres Skibrum, saa at Svensken tager Aarsag deres Smakker og Skibrum at antage og med sine Folk besætte,
som han ved Exempel vil vise; thi ved saadan Medfart er Folkene
løbet fra Smakker og Skuder, som var kommanderede fra Nyborg til
Frederiksodde og Middelfart at overføre Folket fra Fyen; en Del tvin
get at fare paa Tyskland og andre til Sverig, fornemmelig de Skibrum,
som stod dem an og var dertil bekvem, og en Part beholdt med alle,
som de skal ikke andet sige i Korsør, som miste en splinter ny Galliotsmakke paa et tusind Daler og fik aldrig noget derfor; turde ikke der
for understaa sig at sejle paa de Steder, hvor Svensken havde Magten,
fattige undertvingte Undersaatter saaledes at tractere og føre i Skade;
hvis Rejser, der kan falde herover Færgestedet, som dagligen sker, vilde
han gærne gøre efter Kongl. M. Order eller Lensmandens Befaling
fremdeles ligesom tilforn. Zacharias Christensen, og Skipper, svarede
og lige som Hans Kedelsmed paa hans Anpart-Smakkes Vegne og var
nu befalet af Byfogden at overføre en Captainlieutenant ved Navn Frans
Wulff og andre Officerer med deres Heste, efter Kongens Pas, om han
ellers formedelst Storm og Medbør kunde komme ud og er her ikkun
de tvende Smakker, som gør saadan Tjeneste [?]. Hans Kudsk, Skipper
paa en gammel brøstfældig aaben Færge, svarede ligesaa og ydermere,
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at han og hans Folk var saa forarmede over denne Tids Sejlads og
Tilstand, at han fast maa trygle Godtfolk om Føden, saa han ved, de
fattige Fiskere og skriedragere1), som var hans Baadsmænd, er gærne
tilfreds at lide en naadig Straf, om han kunde vinde Brødet. Rasmus
Plat, en fattig forarmet Fisker og Skipper paa en anden aaben Færge,
svarede ligesom Christen Tolder, og en Skipper paa en Skude fra Kerte
minde, og nu kom fra Lybæk og var, som meldt er, presset af de
svenske fra Frederiksodde til Lybæk omsonst [o: uden Betaling], hans
Hus og Formue var ruineret hjemme i Kerteminde, vilde ikke gærne
komme igen, hvor Svensken havde Magt, hvad Straf der og faldt paa.
Hans Erichsen og Hans Andersen i Korsør svarede, de havde nu gjort
saa mange Rejser med Krigsfolk til Frederiksodde og Fyen og havde
nu indskibet og ladet deres ringe Skuder befragte med noget adskillig
Slags Korn paa Norge, sig i lige Maader beklagede for saadan Mod
gang og Molest, som meldt er, kunde nu ikke komme fra deres Fragt
ej heller opskibe Kornet igen, uden de havde vi[d]st sligt tilforn.
Jens Andersens Skude er brøstfældig og Manden selv syg, ilde tracteret
og slagen af de svenske, dertilmed har ingen Folk. Søren Sørensen
af Horsens svarede og i lige Maader, at han havde sejlet saa længe
og hans Skude skulde kølhales og „dichtis" [o: tættes]. Rasmus Krags
Skude af Horsens er brøstfældig og skal have en ny Mast. Peder
Clausen af Flensborg ligger -sejlfærdig hjem, har Kongen af Sveriges
Pas at fare fri med sin Hustru og Børn, som har været her en Tid
lang. Ellers bad de alle endrægtelig, Hans K. M. og Lensmanden vilde
optage saadan deres underdanigst Undskyldning og høje Trang i Naade
og Mildhed, mente der var vel saa mangfoldige Smakker og Skuder
der baade fra Judland saa og Kallundborgs egne, som kunde overføre
et Regiment dennem foruden.

Vi har før nævnt — og det er ogsaa kendt fra mange andre Sider
— hvilken Byrde det kunde være for en Bys Borgere at have Garnison
liggende hos sig, og det var i og for sig ikke til at undre sig over, at
man søgte at slippe derfor, hvis det paa nogen Maade lod sig gøre,
men det er dog ikke alle, der gik saa haardhændet til Værks som Tol
deren og Postmesteren Marcus Kuhlmann, som vi tidligere har haft Lej
lighed til at omtale, og hans Hustru. Nedenstaaende Uddrag af Raadstuebogen vil give et Vidnesbyrd derom.
') Vist
Skrædragere; Skræ betyder Rødspætte (V. S. O.) eller Pighvarre (Kalkar);
Skrædragere altsaa — Fiskere.
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Anno 1658 d. 30. Juni holdtes Raadstue udi Borgemesters og Raads
Nærværelse som havde ved Byens Tjenere Anders Madsen og Jens
Hansen ladet op til Raadstue citere Marcus Cuelemand, Tolder her
sammesteds, formedelst han ikke vilde logere og spise [o: bespise] en
Rytter ved Navn Hans Jørgensen under Ritmester Kitzschers Compagnie, som iblandt andre Ryttere har deres Qvarter og Underholdning
her udi Byen efter Borgemesters Polet, som lyder paa en Uge hannem
at spise og logere dog foruden Hest, som gaar i Græs hos Bønderne
paa Landsbyen, imod Vidne og Rytterens og Corporalens Klagemaal at
høre. Saa fremkom forn Hans Jørgensen Rytter, som havde Polet paa
Marcus Cuelemand og ved sin Ed bekræftede, da som han kom i Marcus
Cuelemands Hus og han ikke var selv tilstede, men viste Poleten frem
for hans Hustru, svarede hun, hun ikke vilde annamme Poleten, hun
havde dermed intet at bestille, førend hendes Mand kom ind, saadan
slør [o: Sludder] har vi nok af, og Rytteren bad, hun vilde annamme
Poleten og give ham saa vel som andre sin Underholdning, dertil svarede
hun at ville give ham Døden og Djævelen med Borgemesters Polet, hvorpaa forn Hans Jørgensen beklagede sig for sin Corporal, som gik siden
med ham til Borgemester. Da bad Borgemester Corporalen, han vilde
gaa ned med til Tolderen med Rytteren og tale med ham selv udi God
hed, eftersom man turde ikke kære sig efter Kvindesnak, hvilket han
ogsaa gjorde, og for« Corporal Johann Wellumkam her for Retten be
kræftede, at forn Marcus Culemand svarede ham paa Borgemesters
og Rytterens Vegne og bad, han vilde ikke fortænke ham, han havde
en Polet fra Borgemester, og bad, han sig efter den vilde rette og
skaffe Rytteren sin Underholdning, men Marcus Culemand slog Knep
for Corporalens Næse og sagde, Borgemester og Raad har mig intet
at commandere, jeg agter deres Polet intet; der er Fred. Jeg tjener
Hans Kl. M. baade for Tolder og Postmester og han passede ikke paa
Borgemester og Raad eller nogen anden af Borgerskabet med videre
Knep, han slog, og mange spotske Ord, han lod falde baade om Øv
righeden og om det ganske Borgerskab, at han havde intet med dem
at bestille, hvorfor Corporal med Rytteren maatte gaa af Dør, og Mar
cus sig ikke efter Borgemesters Polet vilde lade bekvemme Rytteren
sin Underholdning at give. Marcus Culemand ikke selv udi Rette
mødte, men sendte en løs Seddel op ved en Hore, som hedder Rigetze
Christensdatter, og undskyldte sig, han ikke denne Gang kunde komme
for sit Embeds Skyld, og begærede ham skriftlig maatte meddeles, hvis
for Retten passerer.
Hvorefter Borgemester var Raadstuevidne begærendes.
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Ovenfor fremdrog vi — hentet fra Raadstuebogen — en Skildring
til Belysning af den Kirketvang, som det i 17. Aarhundrede og ogsaa
senere ansaas for rigtigt at anvende. Her skal vi gennem et Uddrag
fra samme Raadstuebog vise, hvorledes man ogsaa paa anden Maade
søgte at vejlede Borgerne og ved en alvorlig Formaning prøvede paa
at drage dem ind til Gudstjenesten. Vi nærer ingen Tvivl om, at den,
der stod bagved og ogsaa paa dette Punkt var den førende, var Byens
Borgmester Caspar Brand, som vi ofte har nævnt.

Anno 1663 den 28. November holdtes Raadstue og havde Borge
mester og Raad ved Fjærdingsmændene ladet opcitere menige Borger
skab her udi Corsør og dem efterskrevne Formaning alvorlig foreholdt,
som følger: Eftersom Borgmester og Raad haver ladet menige Borger
skab ved Fjærdingsmændene opcitere paa Raadhuset, saa er vores for
nemste Formanings Aarsag og Beskyldning, at de vanhelliger vores
Gudstjeneste og den høje Øvrigheds kristen forordnede Sabbather og
Bededage i mange og adskillige Maader med Brændevin og Øltappen,
Handel og Købmandsskab, utilbørlig Kornskibning, Møg- og Lovagen1),
item Korn at føre til Mølle, samt anden Vogn- og groft Arbejde, før
og under Prædiken, hvormed Husbond, Hustru og Tjenestetyende for
sømmes og holdes fra Prædiken, deres Bønner og Guds Ords Hørelse,
andre til Forargelse, som søger Kirken og dets Tjenestes Forretning,
hvilket er mod Gud i Himmelen og kristen høj Øvrigheds strænge og
alvorlige Mandat og Forordning, saa vel som vores egen Samvittighed
til vores timelige og aandelige Velfærds Velsignelse, Opkomst og For
fremmelse, og dersom vi bliver derudi forstokket og fremturende, haver
vi os at forvente af Gud i Himmelen og vores højeste, gudfrygtige og
fromme Øvrighed og Lovgivere baade timelig og evig Straf paa aandelig
og timelig Velsignelse. Saadan udi Naadens Tid at forekomme er det
vores Pligt og Skyldighed efter kongl. Befaling samt af indbyrdes Kær
lighed at føre Borgerskab og menige Indvaanere deres saavel som vores
Kirketjenestes Nachlessighed og Misbrug om Sabbathen og Bededage
til Opmuntring og Gemyt, hvorfor enhver udi denne Bys Menighed
uden Forskel skal hermed strængelig og alvorlig være advaret og for
manet, at de herefter retter sig efter K. M. naadigst udgivne Lov, Reces
og Forordninger, som om Helligbrøde for Søndagens og Bededagenes
[og] Guds Ords Forsømmelse og Misbrug er udgangen og enhver vel
vitterlig, hvorefter enhver udi denne Bys Menighed fornemmelig haver

’) Lov d. v. s. Vand til Brygning.
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sig at rette og for stedse at tage Vare. Gud give os paa alle Sider
dertil sin Aand og Naade for Christi Skyld. Det er høj Tid, de for
gangne og fremfarne Tider og Plager, Gud saa faderlig haver hjem
søgt os med til Gudfrygtighed, Pønitentse og Omvendelse, hvilket synes,
Gud bedre det, desværre at have skaffet liden eller ingen Frugt til For
bedring og Guds Ære, hvorfor vi maa nu med Forskrækkelse høre, at
Gud i Himmelen bruger hans egen hellige Navns Forfølgere og Bespottere, ja Kristendommens Arvefjende og Afgudsdyrker, den ugudelige,
ubarmhjertige Tyran, Tyrken, ligesom et skarpt Ris til at straffe os, som
kaldes kristne, med; for Guds Ords Forsømmelse og mange andre Syn
ders Skyld haver og ved Guds Tilladelse allerede faaet stor Indgang i
Tyskland ved hans ubarmhjærtige Tyranni mod mange hundrede tusinde
Mennesker. Mand og Kvinde, gamle og unge [og] spæde Børn om
kommer baade paa Sjæl og Legemes Vegne; for Gud er ingenting
umuligt, han er ikke langt fra os. Gud, af Naade lad ham ikke komme
nærmere, men styr og styrt ham udi Graven ned, som han groffter
[o: graver] til din Kristenhed, Amen.

Et meget interessant Træk, der tjener de Korsørborgere til Ære,
skal vi dernæst fremdrage. Det er en bekendt Sag, at den Konsump
tionsskat, der blev paalagt Byernes Indbyggere, til Tider kunde tynge
haardt, og særlig slemt blev det, da der toges Bestemmelse om, at
Inddrivelsen af Konsumptionsskatten skulde bortforpagtes til den højest
bydende. I de forskellige Købstæders Historie hører man jævnlig derom,
og der kunde fremdrages adskillige Eksempler paa dette Forhold1).
Men Caspar Brand, der var Borgmester 1672, kaldte de bedste Borgere
til Raadstuen og fik dem, som det fremgaar af følgende Uddrag af
Raadstuebogen, til sammen med Borgmester og Raad at overtage For
pagtningen „baade paa Gevin og Forlis“, som der siges „for egen Ro-

!) Fra Korsør skal vi kun nævne, at Raadm. Conrad Jochuin Fabritius s s 1698 søgte
om „Consumtionen og Accisen her i Byen at inaatte oppebærge“, i hvilken An
ledning „de bedste af Borgerskabet“ var opciteret til Raadstuen, hvor inan blev
enige om at udtale: „ . . . hvad sig ermeldte Fabritzii Ansøgning angaar, da be
gærede de samtlige paa det ydmygeste, at sligt det meste muligt er inaatte blive
forebygget, paa [det] Indvaanere ikke skulde blive ruineret, som ikke vilde fejle, om
beml Raadm. skulde naa sit Forsæt“. Og han var dog en af Byens egne (Korsør
Raadstuebog 1654—1706 Fol. 319 b).
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ligheds Skyld“. Vi kan ikke nægte os den Glæde, foruden Uddraget,
at indsætte en Facsimile af den paagældende Side i Raadstuebogen

(Fol. 166 a), ganske vist i formindsket Skikkelse. Man vil da ogsaa
kunne se Caspar Brands Underskrift og de øvrige Underskriveres. Flere
af dem er allerede nævnt eller vil blive nævnt i det følgende. Sidens
Indhold er saalydende:
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Anno 1672 den 6. Aprilis holdtes Raadstue, eftersom der nu an
den Gang er kommen Brev fra K. M. Skatkammer dat. d. 2. April og
ankommen d. 5. Dito Eftermiddag, som til Mening og endelig Slutning
melder, at tvende af Byens Middel skal møde tredie Paaskedag om Consumptionsforpagtning, da har Borgemester og Raad ladet opcitere efterskr.
de bedste Borgere at indtræde med Borgemester og Raad om forskr.
Forpagtning baade paa Gevin og Forlis, da haver efterskrevne Borgere
for egen Roligheds Skyld, foruden nogen udenbys Forpagtere, indgaaet med Borgemester og Raad at svare til den endelig Summa, som
ved Byens Middelner i Kiøbenhavn i lideligste Maader vorder indgaaet
og afhandlet, som de samtlige ved egne Hænder her har underskrevet
tilbepligtendes sig hver andre at holde hinanden for den endelig af
handlede Sum skadesløs.
Caspar Brand.

Hans Jørgensen.

Hans Eriksen.

mpp.

mpria.

mpria.

Christen Ollesen.

Hans Andersen.

eghd.

ehd.

Hans Pedersen.

Berndt Schnabell.

Bertell Madsen.

egen hand.

"’PP-

eghd.

Hans Andersen Corsør.

Fallentin Larisen.

Peder Jacobsen Thornam.
mpria.

Bertel Michelsen.
egen hand.

Rasmus Nielsen.
egen hand.

Niels Paaske.
ehd.

egh.

MB.

Henrich Simonsen
Søren Jørgen Simesen.
Rersløff. mpp. Jacobsen mpp. egen handl.
Jachob Nielsen.
. ,
egen hånd.

Lauritz Pedersen.
. .
eghd.

Jens Nissen.

Jachob Hendrissen.

egen handt.

egen haand.

Et morsomt Eksempel paa Datidens Rangstridigheder i Korsør finder
vi i Raadstuebogen fra 16941):
Ao 1694 Onsdagen d. 11. Juli var Borgemester og Raad paa Raadstuen forsamlede, hvor da Raadmand Conrad Jochum Fabritzius fore
viste Hans Kongl. Mayts hannem allernaadigst meddeelte Bref af Indhold,
’) Til et lidt tidligere Tidspunkt henføres følgende Anekdote, som Redaktør J. V. Chri
stensen har gjort mig opmærksom paa. Om dens historiske Paalidelighed skal
jeg ikke udtale mig. Den er hentet fra et Blad, „Tilskueren i og udenfor Roskilde“,
der i sin Tid udkom, se Nr. 5 Februarii 1793:
Kong Christian den IVde høilovlig Ihukommelse deciderede i sin Regierings
Tid een Rang-Strid imellem Sognepræsten i Coisøer, som tillige var Magister Phi-
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at eftersom han allerunderdanigst har andraget, hvorledes han, før han
til Raadmand blev forordnet, har haft sin Gang og Sæde oven for Poul
Schnabel og Anders Hansen Raadmænd, og den nu saadant skal dis
putere, saa har hans May allrn. forgodtbefunden, at bete Conrad Fabritzius sin Gang og Sæde uden for Raadstuen oven for bete Raadmænd
maa fremdeles beholde, men i Raadstuen og hvis de Forretninger ved
kommer skal hahd dennem cedere med videre dess Indhold. Dat. Kiøbenhavn d. 2. Junj 1694.

Inden vi gaar videre i vore Uddrag af Raadstuebøgerne, hvorfra
der dog ikke er saa meget af Interesse at hente vedrørende det 18.
Aarhundrede udover, hvad der dels allerede er meddelt, dels vil blive
meddelt under Skildringen af Markjorden og Havnen, vil vi kaste et
Blik paa Korsør Bys Regnskaber, da vi ogsaa derigennem kan finde
et og andet til Belysning af det daglige Liv. Kommuneregnskaberne
er bevaret fra 1697, dog med flere Afbrydelser, men selvfølgelig kan
der ikke være Tale om at gennemgaa dem alle, og vi skal derfor ind
skrænke os til at fremdrage enkelte Punkter fra Tiden omkring 1700.
Nedenstaaende Redegørelse vil vise Byens Indtægter og Udgifter
i de første Aaringer, hvorfra Regnskaber er bevaret.
Indtægter

1697
1700
1701
1703
1704
1705
1707
1709
1710
1711

350 Rdl
919
328
169
276
599
267
331
1333
379

3 M 14'. 2
3 „ 13’ 2
3
5 „ 7
2 „
I2V2
5 „ 5
3 „ 14'/2
2 „ 3
3 „
1

Udgifter

S
„’)
„
„

„
„
„
,,2)
„

369 Rdl
867
345
194
256
551 V
261 M
336 H
1341 >>
343

2 M

l
4
3
5
1
1
5
1

ff
ff
ff

ff
ff

ff

7’/a
l'A
8
6
1
10
5
13
6
11

S
„
„
„
„
„
„
„
„
„

losophiæ, [mulig Jacob Jensen Gysting, skønt det følgende ikke passer dermed],
og Borgmesteren sammesteds [mulig Hans Jørgensen] ved egenhændig Resolution
til denne sidste saaledes: Det er underligt, Du skriver, Du veed ikke, hvor Du skal
gaae. — Jeg siger: Du skal gaae med dine Fødder paa Jorden og ikke paa Mester
Hans’ Hoved, og Du skal vide, der er Forskiel paa en Mester for og en Mester
bag ligesom paa en Tønde og Sild og en Sildetønde.
!) Deraf dog Baadsmandsskat c. 607 Rdl.
2) Deraf Baadsmandsskat c. 554 Rdl. og Krigsstyr c. 304 Rdl.
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Udgifter

Indtægter

1712
1713
1714
1715

373 Rdl
480 „
527 „
1303 „

2
5
2
5

M
„
„
„

6 S
7 „
3 „

368 Rdl
485
359
1261

2
3
3
3

M 14 S
„ 14
„ 14
„ 6

(deraf Krigsstyr 910 Rdl)

Til nærmere Forklaring tjener, at Indtægterne fra 1697 fremkom
gennem Grøftegærdepenge1) 20 Rdl 5 Mk 1 S, Juleskat-’) 310 Rdl 5 M
10 S foruden nogle enkelte andre mindreindtægter3); for 1710 opføres
der følgende Indtægtsposter: Baadsmandsskat 554 Rdl 4 M 9 S (i St. f.
20 Baadsmænd og en Bartskærkiste), Stendammens Forfærdigelse melIpm Slottet og Byen: 332 Læs og i Penge 37 Rdl 2 M 8 S, Krigsstyr
(kgl. Forordn. 25/3 1710): 304 Rdl 5 M „ S, Juleskat 307 Rdl 2 M 4 S,
Græsgangspenge 69 Rdl 5 M 12 S, ialt 1333 Rdl 2 M 3 S, og de
samme Indtægtsposter gaar som Regel igen de enkelte Aar.
Hvad Udgifterne angaar, er de naturligvis af forskellig Art, og vi
maa nøjes med at fremføre som Eksempler nogle enkelte, hentede fra
Regnskaberne 1697:
”/3 givet 2 Synsmænd for et dødt Menneske, ved Revet var
opflydt, at besigtige...................
3 M

„ S

10/3 Ole Kruse og Marcus Sørensen for samme Lig at hid
føre .................................................................................... 3 „

8 „

10/3 givet Vægterne for Graven at grave saa og 2de Karle,
som hjalp dem at bære samme Lig fra Stranden til
Kirkegaarden............
4 „

„ „

I5/4 lod citere Lieuten. Hondorph, som slog Henrik Simon
sen, Kaldspenge.....................................
.
„ „ 12 „
’) Forklares nærmere saaledes: Til Skovfogderne Kallebye og Peder Qvistes for Grofter og Gærder omkring Byens Skov at fuldfærdige og vedligeholde er oppebaaret
som følger .... Summa forskrevne Grøftegærdepenge er
20 Rdl 5 M 1 S.
2) Forklares nærmere saaledes: Til Skolens Rentepenge, Byens og tvende af Kirkens
Betjenters Løn, Vognrejsepenge det ganske Aar igennem, samt Byens Donter paa
det kgl. Rentekammer at bringe i Rigtighed, og endelig Qvitantiarum at indløse
foruden adskillige mange andre Udgifter paa Byens Vegne er paabuden Tolv Skat
ter, hvorudi enhver efter Skatsedlernes Indhold tilkom at betale, som følger:
Summa fornævnte Skat er 310 Rdl 5 M 10 S.
3) F. Eks. Christopher Artmand: Førlovspenge [o: Arveafgift, som falder for Tilladel
sen at føre Arven ud af Staden] 1 Rdl, Ib Møller: Førlovspenge 1 Rdl., Lejermaalsbøde af Dorthe Poulsdatter 2 Rdl m. fl.
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ligemaade ladet citere en Fourier, som med Skælden og
Truselsord overfaldt Kirsten, SI. Bertel Michelsens, Kalds
penge .........................................................................

1 M

7/-, Stemplet Papir til en Advarsel til Forpagteren paa Dyrehovedgaard angaaende Halskov Græsning............. 1 „

8 „

Noch stemplet Papir til en Advarsel om Halskov Græs
ning, som skulde forkyndes paa Antvorskov Ting . .

„ „

6 „

Endnu en Advarsel til Svenstrup Mænd om Halskov Græs
ning, stemplet Papir dertil
....
.
. .

1 „

8 „

27? betalt Raadstuetjeneren Peder Christophersen til
et Par Sko, som ham dette Aar over hans Løn er
bevilget, Penge .
...
.........................1 D

ll/]2 betalt Anders Andersen Hører, som han aarlig
nyder af Byen for Ungdommens Undervisning i
Kirken om Søndagene og andre hellige Dage fra
12 til et slet.................................................. 2 „ 4 „

„ S

„ S

„ M

„ „

Som man ser, er det kun Smaasummer, det drejer sig om. Lidt
større er Løn til Byskriver (13 Rdl 2 M), til Byens Tjener (2 Rdl), til
Organisten (13 Rdl 2 M) o. s. vr Men dernæst kommer 124 Rdl 5 M
13 S, som er leveret til velvise Magistraten for det Forskud, som er
gjort for Byen til den kgl. Generalkvittering at indløse, Antegnelserne
at klarere samt til Skriverpenge og andet Byen vedkommende, desligeste
for forrige Byfoged Frederik Michelsens Løn, som de fleste af Borger
skabet hannem tilsagde saa velsom for Færgehusets Køb og Bekostning,
saa vidt endnu deraf er udbetalt, og 42 D 2 M betalt Vognmandslaget
for hvis frie Rejser, de haver gjort for Byen udi A« 1697. Ialt beløber
Byens Udgifter, som ovenfor nævnt, sig til 369 Rdl 2 M 7’/2 S.
Fra de følgende Aar skal vi kun nævne nogle ganske faa Udgifts
poster:

30/i 1700 er givet 20 Baadsmænd paa Haanden, som
udi kgl. Mayts Tjeneste var antagne. . .

7 Rdl 4 M „ S

er betalt til forskrevne 20 Mænd fra bete
22. Jan. til den 12. April Kostpenge for 10
Uger, til hver om Ugen 3 M er . . . . 100

M M
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24/7 1700 betalt Stadskaptain Hr. Raadm Markus Schnabel til Vognleje for 6 Feltstykker [o: smaa
Kanoner] og en Del Ammunition fra Køben
havn at hidføre, som hans kgl. Majt. havde
laant Byen til Defension og ikke efter Betingning til Søs kunde hidkomme
.... 13 Rdl 2 M „ S
Efter Ordre af Dato 3/i 1701 ladet forfærdige
Byens Indlukke ved Slagbommen, Fiskerhusene og Wittenberg, Underslæb ved Con
sumptionen at forekomme .
16

'/i °g 7i 1706 lod tilspigre alle ulovlige Bagporte og
Laager heromkring Byen, dertil for
brugt 2 Tylter Lægter ....
.

„

1

1 „

3 „

3 „ „ „

140 Spiger for

„ „ 8 „

betalt Jørgen Vægter for at tilspigre
og Byens Tjener for sin Umage

,»

>,

3

,,

,, ,,

betalt Byfogden og 2de Mænd d. 13.
Jan., som var med, midlertid samme
Porte og Laager blev tilspigret . .

2

„

I,

„

„

>>

n/9 1712 lod age 11 Læs Møg af Torvet . . .
til den, som hjalp at læsse paa Vognen

>>

>>

2 ,,

1 ,,

„

„

„

„

8 „

21/i 1712 lod age 18 Læs Møg af Torvet å 3 S .
Jørgen Vægter for at læsse paa Vognen

>>
>>

»
>>

3 ,, 6 ,,
>> >> 16 ,,

3/g 1713 lod age 12 Læs Møg af Torvet å 3 S .
Jørgen Vægter for at læsse paa Vognen

>>
>>

>,
n

2

4 »>

„ », 8 ,,

De sidste Poster, der kunde suppleres med flere fra de samme
Aar, giver os et ejendommeligt Indblik i Torvets (og Gadernes) Tilstand.
Men det maa dog bemærkes, at Korsør paa dette Punkt ingenlunde
stod tilbage for andre Byer, der kunde opvise lignende Forhold.
r73 1715 Efter en af deres ædle Velvisheder appro
beret Regning paa hvis er medgaaet og
bekostet paa den nye Port ved Slagbommen
at forfærdige, samt Plankeværket samme
Steds at reparere, iligemaade Plankeværket
ved Fiskerhuset at oprette med videre . .

8 Rdl 1 M 2 S
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12/n 1715 efter en af Deres Velvisheder approberet
Regning paa hvis er bekostet paa Porten
for Møllebjærggaden at lade reparere samt
udi en og anden Maade paa Byens Vegne
udgivet......................................... 1 Rdl 2 M „ ,,
De nævnte Summer og Udgiftsposter henhører, som man ser, til
Byens „indre“ Liv, men foruden de Skatter, der var nødvendige for at
afholde disse Udgifter, laa der, som bekendt, tunge Byrder paa Bor
gernes Skuldre, selvom Korsør Borgere ofte i klagende Udtryk vendte
sig til Kongen og — under Henvisning til Privilegierne — søgte om
Fritagelse for Skatterne eller i hvert Fald Skattelettelser, hvad de ogsaa
til Tider havde Held med, saa de opnaaede, hvad de begærede. Det
vil føre for vidt at gennemgaa i Enkeltheder alle de Skatteformer, der
blev bragt i Anvendelse i Tidernes Løb, og vi maa derfor indskrænke
os til at nævne nogle enkelte fra Overgangen mellem det 17de og 18de
Aarhundrede 1): 1660 Hovedskatten, 1664, 1668, 1670—71 Prinsesseskatter
(udskreves, naar Prinsesser skulde giftes), 1671 Folkeskat af alle, som
gjaldt for at være i andres Tjeneste, 1674 o. flg. Aar Saltskat (Korsør
20 Rdl aarlig), 1674 Kobberskat „til at faa Flaaden udrustet med Ka
noner“, betaltes i 3 Terminer 74, 75, 76, for Korsørs Vedk. hver Gang
62 Rdl 4 M 7j/2 S, 1677 Ildsted- og Kvægskat (4 M af hvert Ildsted2),
1680 Karosseskat, enhver, som holdt Karosse, og som ikke allerede
J) Nøjere Oplysninger vil kunne hentes gennem Carl Christiansen: Bidrag til Dansk
Statshusholdnings Historie under de to første Enevoldskonger. I-II.
2) I Rigsarkivet findes blandt Korsør Købstads Regnskaber 1672-89 et Læg, der hedder:
Specifikation over Corsør Borgeres Ildsteder og Qvægskat, hvoraf uddrages:
Ildsteder

Borgm. Hans Andersen
Povel Schnabel
Borgm. Hans Jørgensen

9
3
6

Bertel Madsen

6

Bernt Schnabell

6

Heste og
Hopper

Koer

2
6
2
2
2
2 Heste 8
4 Hopper

5
12 Stkr.
SI. Borgm. Caspar Brand
9
Bæster Kvæg
Specifikation paa hvem som haver Gruer.
Der nævnes 13 hver med en Grue .

Stude

Rdl

Penge
M

12
4
7

3

12

2

,,

s
3
M
»>

6

16
.

>»
13 Dl.

Efterskrcvne resterer for deres Ildsteder som var øde. Item forarmede Folk og
gaar omkring at betle, og indtil hos dennem er at bekomme.
Der nævnes 24.
Korsør ydede ialt 361 Rdl.
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havde indskudt 500 Slettedaler i det vestindisk-guineiske Kompagni,
skulde participere i det med den Sum eller betale 60 Slettedaler ( 40
Rdl) i Karosseskat, 1688 Defensionsskat, 1691 Fortificationsskat „for at
faa Rendsborg befæstet, 1692 Kop-, Heste- og Ildstedsskat, 1704 Mun
deringsskat „til Anskaffelse af Uniformer til Landmilitsen“, 1716 Skat
til Fordel for Frederikshald, og saaledes kunde man blive ved.
Men ved Siden af disse mange forskellige overordentlige Skatter
kan der være Grund til at nævne Konsumptionen, som vi foran har
standset ved, og som indbragte ikke ubetydelige Summer, især efter at
man var gaaet over til at bortforpagte den. For Korsørs Vedkommende
skal her blot nævnes, at Forpagtningsafgiften i denne By 1679 var
2700 Rdl, 1680 2700 Rdl, 1681 1900 Rdl, 1675 1700 Rdl og 1700 1700 Rdl,
Og endelig Krigsstyr, som man maatte tage sin Tilflugt til, naar
det gjaldt om at finde Dækning for de store Udgifter, som de hyppige
Krige førte med sig. Uden at kunne gaa nærmere ind paa en Udred
ning af Krigsstyrens Størrelse for Korsørs Vedkommende de forskellige
Aar skal her blot nævnes, at den f. Eks. 1676 beløb sig til 1248 Rdl,
1677, 78 og 79 hvert Aar til 1200 Rdl, medens den 1716 udgjorde, i
Følge Kæmnerregnskabet, 908 Rdr, af hvilken Sum dog en Del blev
refunderet Borgerne. Krigsstyr udrededes i Forhold til enhver Evne og
Formue og betaltes af alle, som var pligtige efter Konsumptionsforord
ningen.

Fra Aaret 1721 er Korsør Magistrat ufrivilligt kommen til at give
et Billede af Byen og dens Tilstand, idet Baron R. v. Gersdorf det Aar
tiltraadte Embedet som Stiftamtmand over Sjælland og begyndte sin
Virksomhed med at rejse rundt til de forskellige Købstæder, ligesom
han ved en Spørgsmaalsrække søgte at sætte sig ind i deres Forhold1).
Spørgsmaalene og Svarene skulde efter Stiftamtmandens Ordre indføres
i Raadstueprotokollen, hvor de altsaa staar at læse2), og vi hidsætter
dem her.
Inqvisition udi Corsøer A‘> 1721.
Over efterskrevne Poster rekvireres Oplysning hos Magistraten i
Corsøer:
1. Maa mig forevises Byens Privilegier in Originali og deraf giver
Magistraten mig en Extract.
[Privilegierne opregnes og gennemgaas].
0 se P. Munch: Købstadsstyrelsen i Danmark S. 123.
2) Korsør Raadstueprotokol 1707-1767. Fol. 70b-73b.
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2. Om Byen imod Privilegierne lider nogen Fornærmelse, da vil
vides, hvorledes Magistraten derudinden har taget Byen i Forsvar, og
hvad ellers endnu kan være reserveret i et eller andet Byen til Bedste.
Byen lider ingen Fornærmelse i sine Privilegier, mens A<> 1688
har nogen Strid imellem Byen paa den ene og kongl. Ridefoged, samt
Oberførster paa den anden Side angaaende Byens Ejendom, saasom
Skovgræsning og Tørveskær, mens Byen da ved Commissariernes Ken
delse i alle Maader mainteneret').

3. Hvormange indenbys Skatter Corsøer dette Aar er paalagt, og
hvorledes Byens Indkvartering er lagt paa Borgerskabet, derom behøver
jeg special Oplysning, som Magistraten allersnarligst maa sende til mig
i København.

Til Kirkens og Byens Betjenters Løn samt Byens Indhegning og
andre Byens Udgifter for afvigte Aar, som sædvanlig af Byen betales,
er ligesom alle fremfarne Aaringer ved Aarets Begyndelse med Borger
skabets Consence [o: Samtykke] lagt paa Byen
12 Skatter hver Skat
til
25 Rixdl. Desforuden er efter Borgerskabets Vedtægt paa Raadstuen d. 25. Juli 1721 lagt tvende Skatter til Byens Stenbros Reparation.
Noch er efter Borgerskabets Vedtægt paa Raadstuen den
5. Septemb. 1721 lagt en Skat til de her udi Staden logerende Artilleribetjenters Kvarterpenge, som den efter højlovlig Qeneral-Commissariats
Ordre af Dato
3. Maj skulde betales. Hvad Indkvarteringen anbelanger, da lignes den ved 6 Borgere udi Magistratens Nærværelse.
4. Kræves Oplysning hvordan kongl. Contributioner og indenbys
Paalæg oppebæres af Kæmneren og om derfor hidaarlig er aflagt vedbørlige Regnskaber, ligesaa gives mig Specification paa Byens visse
aarlige Indtægter og Interesser.

Byens Kæmner, som aarlig anordnes af Magistraten, oppebærer
alle kongl. Contributioner, saa vel som Byskatter, visse og uvisse Ind
komster, og derimod af ham udi Amtstuen clareres de kongl. Contributioner
saa og ellers clareres alle Byens Udgifter, og ved hvert Aars Udgang
aflægges derfor Regnskab som ved fire Borgere tillige med Magistraten
revideres og decideres. Byen har aldeles ingen visse Indtægter eller
Interesse, uden naar Græsningen paa Halskov det kan taale, da ind
skrives noget Kvæg for de paagrænsende Bønder, og Pengene oppebæres
lige ved andre uvisse Indkomster af Kæmneren, som derfor gør Byen
Regnskab.
') Oin dette vil der findes Oplysninger senere under Afsnittet Markjorden.
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5. Om Byen er forsynet med Sprøjter og Spande samt andet Til
behør, som kan agtes forsvarligt ifald Ildsvaade /: det Gud forbyde :/
paakom, og om dertil er anordnet dygtige Brandfolk med videre sligt
vedkommende.
Byen har en liden Spøjte [o: Sprøjte], 14 å 16 Spande, saa og
Stiger og Brandsager, mens formaar ikke at bekoste det i den Stand,
som det burde.

6. Paa hvad Tid Byens Ildsteder aarlig inkvireres af Byfogden,
og om det med videre holdes over efter Politiforordningen.

Dette sker efter Sædvane engang aarlig udi Efterhøst.
7. Om Byen er forsynet med behøvende Vægtere som ske bør
om Natten paa Gaderne, og ellers til at oppasse Politiens Fremgang.

Byen er ikkun liden og er forsynet med tvende Vægtere, som af
Byen lønnes.
8. Hvorledes Byens Fængsler holdes i Stand, og om til Delin
kventernes Forvaring er sikre og forsvarlige Steder, samt anordnede
Pressure til saadants Opagt [o: Tilsyn], naar engang fængsles.
Den naadige Gud har hidtil bevaret Byen fra Delinkventer i mange
Aar, og vi vil ønske, at Gud fremdeles vil bevare os fra saadanne Gæster.
Imidlertid er under Raadhuset til deres Forvaring en Værelse indrettet1).

9. Magistraten vilde forevise mig Rigtighed, hvorledes Byens
umyndige er forsynet med Formyndere efter Loven og om dessen Be
skaffenheder aarligen examineres, retfærdelig og kristelig omgaas.

Alle Værgemaaler her i Staden findes, saa vidt os bevist er, i god
Rigtighed, hvorom Deres Excellence Overformynderens Bog er forevist,
og vi skal efter Embedes Pligt besørge, at derved i alle Maader kriste
lig og forsvarlig omgaas.
10. Ligesaa paa hvad Maade de fattiges Væsen i Corsøer forestaas og medhandles, om dertil er forordnede Forstandere, og hvorledes
Almisserne derunder uddeles samt Regnskab gøres. Endog gøres be
kendt, hvormeget af visse Indkomster Byens fattige aarlig nyder og dets
Oprindelse.
*) Roskilde, der, ligesom de andre Købstæder i Sjælland, fik lignende Spørgsmaal til
stillet, meddeler derimod, at Byens Fængsler var efter Raadhuus Bygningens Con
dition vedligeholden, og det af den Fornødenhed, at de i rum Tid ikke har været
ledige (J. Kornerup: Roskilde i gml. Dage. S. 249).
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De fattiges Væsen forestaas i Anledning af den kongl. allernaadigste
Forordning af 24. Septembr. Ao 1708 ved Sognepræsten, Borgmester og
tvende Borgere, og hvorledes med Almissernes Uddeling, Regnskabsgørelse og andet omgaas, det faar Deres Excellence nærmere Oplysning
fra bemeldte Fattiges Direktører.

11. Det skulde formodes, det Magistraten aarlig efter Tidernes og
Byens Lejligheder sætter Taxt paa Brød og 01 og Kød og samme By
fogden kommunicerer, som det publicerer, og derover holder.
Dette sker saa ofte om Aaret, som Fornødenhed det udkræver,
paa det at ingen Klage derover skal foraarsages.

12. Fornemmes hvorledes Borgerskabets Penge oppebæres og di
stribueres, og om Byens omliggende Veje deraf ikke nyder Reparation
med Stenbroer og slig Fornødenheder.

Borgerskabets Penge oppebæres og deles imellem Magistraten, som
er en liden Løn for stor Møje og Arbejde, eftersom til Magistraten al
deles intet er henlagt, hvoraf de skal subsistere, og dette sig udi alt ej
over 8 å 10 Rdr aarlig kan bedrage, ja mange Aar ikke det halve.
13. Qvæstioneres om Magistraten har tilholdt og tilholder Borger
skabet at tage Borgerskabsbreve paa den rette Sort stemplet Papir efter
hans Maj*s allernaadigste Befaling.
Dette baade er sket og skal ske.

14. Forventes Magistraten til Byens Conservation, iblandt andet,
efter Lov og Forordninger hindrer Omløbere, Land- og Forprang uden
Portene, hvortil de vel og erindrer Byfogden, om han det paa sin Side
forsømmer.

Sker og, saavidt os muligt er.
15. Laugene i Corsøer maatte mig endog gøres mig bekendt, hvor
mange der er, og hvorledes samme efter Langsartiklerne haandhæves.
Her i Corsøer er ingen Haandværksfolk med Laugsrettighed for
synet, mens Skomagerne, Smedene og Snedkrene ønskede nok, at Deres
Excellence dem herudi naadigst vilde til Hjælp komme; ellers er her et
Laug indrettet, hvorudi Gejstligheden, Magistraten og de fleste Borgere
sig med hinanden har forbundet deres afdøde at bortbære.
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16. Som jeg skal attestere Byens Skatteberegninger, saa fornødiges
og Beregningen paa indeværende Aars allernaadigste extraordinære paabudne i fire Borgeres Overværelse for mig bliver oplæst, paa det jeg
mig med Attestationen desto bedre kan vide at rette.
Beregningen paa indeværende Aars allernaadigst extraordinær Paabud er af forrige Stiftsamtmand approberet.

17. Skulde imellem Magistraten, Byfogden eller andre Betjenter
være nogen Tvistigheder, deres Embeder vedkommende, gives mig
derom de stridendes skriftlig Forestilling til min nærmere Examination.
Skal underdanigst iagttages, naar noget sligt forefalder.

18. Byens Justits Politi Skifte og andre behørige Protokoller
forevises mig til Eftersyn, om samme befindes lovformelige.

Er underdanigst forevist.
19. Giver mig tilkende om Helligdagene helligholdes efter hans
Majts Lov og Forordninger og ikke vanhelliges med Køb og Salg eller
i andre forbudne Maader.
Dette holder vi af al Formue over, og forekommes, saa meget
muligt, al utilladelig Forretning om Helligdage.

20. Forespørges om Corsøer er forsynet med anordnet Værtshuse
for rejsende, som bør efter hans Majts Forordning.
I Corsøer er tvende Værtshuse begge med kongl. Privilegium for
synet, mens slet Næring.

21. Om her til Byen er forsvarlige og fornødne Smakker til Færge
løbet mellem Corsøer og Nyborg, og som der ellers derom indløber
Klagemaal. Saa har Magistraten de rejsende at assistere og tilholde
Færgeskipperen og deres Folk i alle Maader at skikke dem efter hans
Majts Forordning derom.

Her til Byen er 2de Færgesmakker og 1 Jagt, foruden Postjagten,
ellers mangler ved Færgeløbet en Smakke, som for nogle Aar siden af
Fjenden blev borttagen, i des Sted endnu ingen anden er anskaffet og
skal vi besørge at hjælpe alle os forekommende Klager til Rette.
Efter at foreskrevne Poster er af Magistraten besvarede, bliver
denne Inqvisition i Raadstueprotokollen indført og mig med første Post
paa København tilstilles. Corsøer, d. 20. Octobr 1721.
R. B. Gersdorf.
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Saaledes har vi da efter underdanigste Pligt Deres Excellence den
sande og udførlige Oplysning om alle indbemeldte Poster meddelt,
hvornæst vi forbliver
Corsøer d. 2. Novemb.
A« 1721.

Deres Excellences
underdanige Tjenere.

Fra 1723—24 vil vi fremdrage et Træk, der ligesom adskilligt
andet af, hvad der er nævnt i det foregaaende1), synes at bære Vidnes
byrd om en Samdrægtighedens Aand, der har raadet i det lille Borger
samfund i Korsør. Der udgik det Aar Skrivelse fra Stiftamtmanden,
Baron v. Gersdorf, til Magistraten, at den skulde animere Borgerskabet
til at tage Lodder „udi det Kongl. octroyerede Bergenske Grønlandske
Compagnie allernaadigst bevilgede Lotteri“, og i den Anledning holdtes
10/2 1724 Møde paa Raadstuen af dem, der følte sig opfordrede dertil,
hvor de meldte sig, men dernæst blev det vedtaget og fuldkommelig
aftalt, at „hvis Gud behager at føje Lykke ved disse indsatte 66 Lodder,
nogen Gevinst, være sig paa hvis Lod den kunde falde, da skal alle
forhen specificerede, enhver per advenant [o: forholdsmæssig] for saa
mange Lodder og efter den Summa, han udsat haver, være lige del
agtige“. Altsaa den enkelte, hvis Lod udkom, skulde ikke være ene
om Gevinsten, men skulde dele den med de andre Deltagere.

Korsør har, som bekendt, fra Arilds Tid været Overfartssted til
Fyen, og det er — i Betragtning af de Vanskeligheder, som ofte frembød
sig m. H. t. at kunne fortsætte Rejsen — ikke underligt, at Herbergerne
— trods deres Simpelhed og Lidenhed — spillede en vis Rolle i Byen.
Jævnlig blev der dog klaget over dem, og det var ogsaa af den Grund, at
den noksom kendte, foretagsomme Rasmus Langeland fik Privilegium
paa at indrette et større Herberg og byggede den saakaldte Kongegaard
paa Algade. Men, som sagt, selvom Korsør Herberger ikke var særlig
rosværdige, maatte man dog tage sin Tilflugt til dem og være nøjet
med, hvad de kunde yde. Her hidsætter vi — nærmest for Kuriositetens
Skyld — Stiftsbefalingsmanden, Greve af Reventlows Ordre til Magistraten,
dat. I5/3 17501) i H. t. kgl. Forordning af 5/2 1695 om Taxt, hvorefter
de Rejsende udi Værtshusene betaler, hvad de sammesteds nyder, neml.:
!) Se saaledes S. 196 oin Hjælp efter Ildebranden 1761, S. 212—14 om Enighed
vedrørende Konsumptionen.
2) Korsør Raadstueprotokol 1707—67 Fol. 270“-
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En skikkelig Person for et Maaltid Mad........................
1 Mark
for et ordinært Maaltid.......................................................... 6 å 8 Skilling
for ringere Spisning å l’advenant;

1 Potte Rinsk Vin 4 M, Rødvin uden Sukker 1 M 13 S,
gi. fransk Vin 1 M 12 S, ung fransk Vin 1 M 4 S,
Fransk Brændevin 2 M, Akvavit af Korn Brændevin
2 Mark, Korn Brændevin 1M, 1Kande godt 01. . .
4 —
Thevand med The og Sukker å portion................................
8—
1 Skæppe Havre . ;......................................................
12
—
1 Skæppe Hakkelse...........................................................
2
—
1 Lis Pd. Hø..........................................................................
8—
Et Kammer med Seng, Lys og Varme Morgen og Aften 1 M 4
—
Forlanges der videre Varme betales det aparthe.
Et Kammer for sig selv med Seng hver Nat . , . .
En skikkelig Seng hver Nat............................................
Ordihaire Natteleje hver Nat ....
Staldrum af en Hest hver Nat ...

8
4
2
2

—
—
—
—

Efter hvilken Taxt, som under Stadens Raadstuesegl blev udstedt,
vedkommende sig haver at forholde.

At der fra Øvrighedens Side maatte holdes og blev holdt Øje med
Herbergerne, er jo ikke til at undres over, især naar man tænker paa
det Posekigeri, der som Regel har fundet Sted her i Landet — som
andetsteds, og vi finder derfor gentagne Gange i Raadstueprotokollerne
optaget Besigtigelsesforretninger over disse. For at give et Indtryk af,
hvorledes Herbergerne i Korsør tog sig ud, hidsættes fra 1765 følgende
Redegørelse for deres Indretning og da havende Forraad:

Hos Værtshusinanden

Skikkelige Værelser og Kamre
ordinaire
dito
. . .
Skikkelige rene Senge . . .
ordinaire
dito
. . .
Ildsteder..............................
Staldrum til . .
....
Vognskiul ...
...
Staldløgter...
...

Diderich
Lundager

Simon Groth
Banson

8
4
11
4
7
25 Heste
2
4

3
2
6
9
3
28 Heste
1
3

Christian
Berg

3
3
3
7
2
18
1
4
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Hos Værtshusinanden

Forraad:
Vin, rød og fransk .
...
01............................................
Brændevin ....
Rugmel . .
. .
. .
Lys ...
........................
Brænde . .
....
Havre .
...
...
Hø............................................
Korn og Strøelse....................
Ænder.......................................
Høns............................................

Diderich
Lundager

Simon Groth
Banson

3 Anker
2 Tdr.
P/2 Anker
2 Tdr.
10 Lispund
20 Favne
10 Tdr.
16 Læs
7 å 8 Læs
16 Par
17 Par

Christian
Berg

»»
1
1V2
1 Anker
1 Anker
1 Td.
L Td.
2 Lispund 3 Lispund
6 Læs
2 Favne
2 Tdr.
2 Tdr.
4 Læs
10 Læs
2 Traver
2 Læs
5 Par
6 Par
6 Par
5 Par

1767 skrives der i Erik Pontoppidan den danske Atlas III, 16 om
Korsør: „Byens Gader bestaaende i Storgade, Baggade og nogle Tvær
stræder ere krumme og uordentlige, saa og Husene for den største
Deel af slet Bygning, ligesom de i dette Seculo tvende1) Gange have
taget nogen Skade af Ildebrand“. Gaderne omtales altsaa som krumme
og uordentlige, og det er vist tvivlsomt, om der er bleven gjort noget
synderligt for at bedre dem. 1 hvert Fald kan der under 22/3 1 797 læses2).

Magistraten gav de af Borgerne, som bebor Ahl- og Slotsgaderne,
tilkende, at disse Gader er saa forfaldne, at ingen Passage uden største
Hasard for kørende kan ske og derfor tilholdt disse Beboere, at de
maatte være betænkt paa i denne Sommer lige fra Købmand Christen
Aaris og til Mad. Baggers at omlægge og istandsætte Passagen. . . .
Magistraten vil formaa Vejmesteren, Oberstlieutenant Rosenberg,
naar han rejser gennem Byen i næste Uge, at afstikke Gaderne og deres
Vandløb [o: Rendestenene], og den vil da sørge for, at Arbejdet strax
begyndes og at dertil ved Vejmesteren anskaffes et Par Brolæggere.
3% 1797 meddeles, at Udgifterne vil blive 969 Rd 2 S, som man
bestemmer skal reparteres paa den hele By.
Men heller ikke da har man haft Kraft til at tage fat, og Gaderne
maatte derfor stadig henligge i en meget forsømt Stand, saa at der
1802 kan skrives3):
Corsøers forskrækkelige Gade, som hver Rejsende nu i mange Aar
har sukket over, skal nu, efter Amtmandens Forslag, istandsættes; men
O Burde være trende.
2) Korsør Raadstueprotokol 1767—1822.
Iversens Avis Nr. 66 2,G 1802.

Fol. 278 b-
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da Byen er saa uformuende, og endnu skylder 8,156 Rd. til Vejkassen for sin
Andel i Landevejens Anlæg, er bleven tilladt denne Stapelstad en For
højelse i Bro- og Canal-Pengene, foruden de Afgifter, som hidtil ere
betalte til Havnekassen, hvorfor aarligen skal aflægges Regnskab, indtil
Qjælden er betalt.
Arbejdet dermed blev dernæst under Overvejmesteren, Oberstlieutenant Rosenbergs Tilsyn udført i de følgende Aar.

Onsdagen 14de Decbr. 1768 blev Borgerskabet advaret og formanet1),
at da Magistraten har bragt i Erfaring, hvorledes udi adskillige Huse
skal forøves Dobbel og Drik med Spil og Slagsmaal helst med unge
Mennesker, som selv ikke forstaar deres eget Bedste, saa bliver samtlig
Borgerskabet tilholdt at de ikke tillade sligt at forøves i deres Huse,
saafremt de ikke vil geraade i den Straf og Mulkt, som Politiens Over
trædere i den Fald forefalde, som uundgaaelig over dem skal vorde
exeqveret; men derimod forhaaber Øvrigheden at enhver efter kristelig
Pligt især udi forestaaende Jul med Andagt flittig afvarte Gudstjenesten,
give Kirkebetjenterne deres Offer og Rettighed samt opføre sig saaledes
som Kristne sømmer og anstaar.

Korsør har i ældre Tider lidt betydeligt af Vandmangel2) og for
skellige Forslag er fremkommen for at afbøde denne. Saaledes hen
vender under 15. Aug. 1794 fire Borgere: M. Lauritzen, C. Aaris, H.
E. Meelroff og E. Pedersen sig i en Skrivelse til Magistraten i Corsøer,
hvori det bl. a. hedder3):
Til om mueligt at afhjælpe den store Vandmangel som tit [!] efter
anden har tiltaget her ved Byen, bliver det en Nødvendighed, at den
saakaldede store Lov-Søe, som nu næsten er reent udtørret, bliver for’) Korsør Raadstueprotokol 1767 1822 Fol. 13 b
-) Naar man gennemser Raadstueprotokollerne, vil man ofte støde paa Beklagelse over
det daarlige Vand, som Borgerne i Korsør maa nøjes med. Og ogsaa andetsteds
nævnes det samme. I Besvarelsen paa Stiftsbcfalingsinand Baron v. Gersdorfs
Spørgsmaal af 13 4 1743 (se Aarb. f. Hist. S. VI, 42) læser vi: „Vand som er godt,
findes her ikke til Byen eller i Nærværelsen [o: i Nærheden]; somme lader det
komme med Jagten fra Nyborg, mange besørger det over fra Halskov, hvor der er
nogenledes Vand, uden naar Stranden fordærver det, og de fleste tager det i Brønde
her i Byen, skønt det er sylt [o: salt] eller og de tager det enten i en Park i Marken,
kaldet Jens Jacobsens Park, eller i en anden, kaldet Sinkekær, eller og i en stor
Dam straks uden for Byens Port, [som] hedder Lovsøen, hvis Vand er endda slet
og undertiden skident“.
3) Ældre Bevillinger og kong. Befalinger for Korsør By (Landsarkivet).
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anstaltet udrenset og, om det skulde findes tienlig for Vandets bedre
Tilvækst, at faa samme paa visse Steder dybere gravet.
Arbejdets
Iværksættelse anses for presserende og Tiden dertil beqvemst, da Lov
søen nu næsten er tør og derfor lettere kan renses. Tilmed er Korn
høsten her til Byen nu næsten forbi og Vej samt Vejrliget gør ingen
Hinder. Magistraten anmodes derfor om, at der — mod Betaling af
Kæmnerkassen — straks maa blive lejet og antaget 8 å 10 Dagarbej
dere samt 8 å 10 Vogne med Heste og Folk, for at Arbejdet med det
samme kan blive begyndt.
Magistraten henvender sig til Byens Kæmner Abraham Miede, der
erklærer, at det er uforbigaaelig, at samme [o: Lovsøens Rensning] er
nødvendig, men han ved ikke, hvorfra Pengene skal komme til at an
tage de ommeldte Arbejdere og Vogne, da der ingen Kassebeholdning
findes, med mindre der maatte lignes en Skat paa Borgerne. Forøvrigt
mener han, at det Dynd, som ligger i Enden af Lovsøen, er af en saadan Beskaffenhed, „at de paagrænsende Lodsejere kunde være tjent med
at køre det paa deres Jord“, hvad Fabian Adler ogsaa har tilbudt at
begynde med paa Mandag.
I Henhold dertil svarer Magistraten, repræsenteret af Borgmester
Rested og Raadmand Braadt under 1G/S 1794, at der ingen Penge er,
og det vilde tage for lang Tid, inden der kunde opkræves nogen ny
Skat. Og der fortsættes:
Efter Lovsøens Beskaffenhed vil ved at grave den dybere ikke opnaas mere Vand, da der ikke efter Situationen kan formodes noget
Kildevæld, men alene haver den Vand af Jordens Overflade, altsaa en
stor Bekostning uden Nytte.
Det som nu fylder Lovsøen fra dens bageste Ende er Gødning til
at lægge paa Agrene. De Herrer, som haver Ager strax derved, vilde
det ikke være til nogen stor Bekostning, om de til Lettelse for sig selv
og øvrige Byens Indvaanere lod dette opkøre ved egne Heste og Folk,
hvorfor de næste Aar vilde ved deres Avling tage Betaling.
Magistraten mener derfor, at det vilde være bedst, om Kæmneren
først lod de angrænsende tilbyde denne Gødning paa foranførte Maade,
og hvis ingen vilde have den, skulde man ved sædvanlig Omgang lade
den køre bort og lægge den paa et Sted foran Lovsøen, for at den der
næst kunde sælges til Fordel for Kæmnerkassen, og siden maatte man
da se at faa Lovsøen oprenset ved lige Omgang.
Andragerne har aabenbart ikke følt sig tilfreds med den velvise
Magistrats Svar, thi faa Dage efter henvender man sig paany til Byens
Styrelse, men har denne Gang delt sig i en Majoritet og en Minoritet.
De tre tidligere Andragere Aaris, Meelroff og Pedersen fastholder —
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hvad der forøvrig er fuldkommen Enighed om — at Arbejdet er absolut
nødvendigt og maa som snarest udføres, men der maa lejes Vogne til
Bortkørselen af Gødningen, ellers bliver det ikke til noget, og der kunde
maaske passende gives 2 å 3 Sk. pr. Læs. Kæmneren maa anvise, hvor
Gødningen skal aflæsses, og alle, som har Heste og Vogne skal være
pligtige for Betaling at møde og skal idømmes Mulkt, hvis de ikke
kommer. Men alle de, der kører, kan være tjent med enhver for sig
at likvidere deres Betaling med deres Byskatter. M. Lauridsen er der
imod af den Mening, at da der ikke findes Penge i Kæmnerkassen,
bliver det nødvendigt, at der af Taxerborgerne i Kæmnerens Overværelse
bliver foretaget en Ligning saavel over Kørselen som Haandarbejdet,
„hvorved nøje maatte observeres, at de Købmænd, Borgere og Værtshus
holdere, som for største Delen maa hente deres Vand i Lovsøen til
forehavende Brænderier og Brygning, bliver paalagt en passende Kørsel
tilligemed alle andre Avlsbrugere, som har Heste og Vogn, ligesom og
Værtshusholdere, Borgere og Indvaanere, der ingen Heste har, paalægges
at afgive forsvarlige Gangbud med Hakke, Spader og Skoller [o: Skovle]
til at læsse paa Vognene, alt under Opsigt af Kæmneren og en af Fjærdingsmændene. De, som udebliver, skal mulkteres“. — Desuden bringer
han i behagelig Erindring, at det var godt og nødvendigt, om Brønden
ved Lovsøen som ganske forfalden bliver renset og istandsat, hvad ogsaa burde ske med Brønden paa Torvet.
Tilsyneladende er der ikke kommet noget ud deraf, thi det følgende
Aar (15/7 1795) indgives der paany et ærbødigst Pro-Memoria, denne
Gang underskrevet af 12 Borgere med C. Aaris, H. E. Meelroff og E. Pe
dersen i Spidsen, til den velædle og velvise Magistrat i Korsør, hvori
man udtaler, at den sikkert med Glæde vil modtage ethvert Forslag,
der muligen kunde afhjælpe den Mangel paa godt og tilstrækkeligt Vand,
som Korsør stedse og især nu ved Lovsøens Udtørring har været udsat
for, og man foreslaar derfor Magistraten ved en Raadstuesamling at
fremsætte til nærmere Overvejelse det Spørgsmaal: om ikke Anbringelsen
af en ny Brønd paa Torvet vilde for en Del hæve Mangelen paa godt
Vand, denne Livets første Nødvendighed, der desuden er saa væsentlig
fornøden i Ildebrandstilfælde; de i Nærheden af Torvet satte Brønde,
som alle indeholder godt og forsvarligt Vand, synes at overbevise os
om, at et Forsøg i denne Henseende ikke vil være uden Nytte.

KIRKEN.
EN GAMLE KIRKE, der var indviet til St. Gertrud, en Helgeninde,
som i den katolske Tid havde Alter i flere Søkøbstæder, f. Eks. Assens
og Køge, var meget lille og uanselig. Den var opført af Mursten i
Landsbykirkestil, muligvis paa Valdemar Sejrs Tid, altsaa i det 13de Aarhundrede J). Senere i Middelalderen er Taarnet tilbygget (10 Alen i
Kvadrat) og vistnok Koret udbygget i Flugt med Skibet, saaledes at
hele Kirkerummet kom til at udgøre et rektangulært Rum af 36 Alens
Længde. Spor af Hvælvinger omtales ikke, kun i Taarnet, hvor de
siges at være ødelagt ved Trapperne. Meget tidlig var Kirken forfalden,
og den trængte derfor til Reparationer; saaledes blev den i Aarene
1576—77 restaureret ved kgl. Understøttelse og Hjælp fra anden Side,
da Borgerne ikke selv havde Raad.
Der udgik nemlig 15/n 1575 aabent Brev, at Kirkeværgerne ved
Sognekirken i Korsør i 2 Aar maa oppebære al Kronens Sagefald i
Korsør til Kirkens Istandsættelse, da Kirken er meget bygfalden, og Bor-

D

J) Da den gamle Døbefont af gullandsk Kalksten er i „Overgangsstil“, og denne sand
synligvis er anskaffet ved Kirkens Opførelse, maa denne hidrøre fra Slutningen af
Valdemar Sejrs Tid. Fonten i Korsør Kirke svarer til den i Taarnborg Kirke, der
efter sin Stil maa hidrøre fra samme Tid. Mulig er begge Døbefontene anskaffet
samtidig, og den for en lille fattig Kirke som Korsør ret anselige Font har da mulig
været en Gave fra Taarnborg Slot. (Meddelelse af Pastor T. Winther.)
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gerne ikke uden Hjælp fra Kongen fortnaar at sætte den i Stand. Eyller
Kraufse, Embedsmand paa Korsør, skal paase, at det af Kirkeværgerne
oppebaarne Sagefald anvendes til Kirkens Istandsættelse, skal aarlig
overvære Høringen af Kirkens Regnskab og sørge for, at Kirken ikke
lider Uret, saafremt han ikke selv vil staa til Rette, hvis han viser sig
forsømmelig1) og 2 Aar efter, r7<> 1577, skrives der til alle Kirkeværger
i Løve og Flakkebjerg Herred, at, da Sognekirken i Korsør er meget
bygfalden og med det første maa sættes i Stand, før den helt forfalder,
men ikke selv formaar det, har Kongen ogsaa af Hensyn til, at det er
en Spot, at denne Kirke, der ligger paa en Alfarvej, hvor fremmede
rejser forbi, ikke bliver holdt ordentlig i Stand, bevilget, at hver Kirke i
ovennævnte to Herreder i Aar skal laane Korsør Kirke 1 Pd. Korn til
dens Istandsættelse; naar Korsør Kirke bliver opbygget og igen kommer
til Forraad, skal den tilbagebetale Kirkerne Kornet Det befales Kirke
værgerne at levere Kornet i Korsør efter nærmere Tilsigelse af Lens
manden paa Korsør Slot2).
Om nye Restaurationer tales der under Chr. IV, som endog tænkte
paa at opbygge en helt ny Kirke3), men dette blev dog ikke til noget.
Derimod befalede han -'7C) 1632, at da Borgernes egne Midler ikke
var tilstrækkelige, skulde de øvrige Kirker i Sjællands Stift give Bidrag
til dens Reparation. 22/10 1633 gav Kongen Wenzel Rothkirch Ordre til
at skaffe Underretning om, hvad Reparationen vilde koste og hvor meget
Byens Indbyggere vilde bidrage dertil. Borgerskabet afgav 12/12 1633
et Svar, hvori meddeles: Rede Penge kan de desværre ikke give; men
de er villige til af yderste Formue at yde, hvad der kan lignes ved rede
Penge.
1. Byggemesteren antager, at han vil behøve 860000 Mursten og
900 Læster Kalk, hvilket de vil opage fra Slotsbroen; naar hvert Læs
Mursten regnes til 4 Sk. og hver Læst Kalk til 12 Sk. udgør det 454 Rd.
16 Sk.
2. Det fornødne Tømmer, Deler [o: Brædder], Lægter, Tagsten
og det fornødne Sand og Vand forpligter de sig til at køre op. Efter
den gamle Kirkes Nedbrydelse vil de rydde Pladsen, og naar den nye
Kirke var opført, vil de hertil lade gøre Stole og Vinduer, som det sig
bør.
3. Murmesteren melder, at den gamle Kirkes Nedbrydelse vil koste
200 Spd., men dette paatager de sig at besørge.
') Sj. R. 11. 181.
-) Sj. T. 13, 3221'.
3) Trap (3'He Udg.) II, 597.
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4. Alt dette deres Arbejde anslaar de til 1200 Rd. og haaber, at
Kongen vil være tilfreds dermed og selv give det øvrige.

Tømrermesteren, Hans Ahnemøller, havde allerede 25/h 1633 afgivet
en Erklæring om, hvad Kirken vilde koste at gøre i Stand, med Tømmer
og Arbejdsløn, nemlig 252170 Rd- 1 Mk.
Angaaende Kirken skrev Wenzel Rothkirch 10/2 1634 til den konge
lige Sekretær Iver Vind til Torpegaard. Han havde faaet Kongens Be
faling til at lade gøre Overslag paa Kirkens Bygning og at forhandle med
Borgerne. Han har derfor ladet Mester Hans Stenwinckel og Tømmer
manden udarbejde et Overslag, som han indsender tilligemed Borgernes
Erklæring om, hvad de kunde yde, „efterdi Almuen er fattig“. Desuden
har Prins Kristian givet 400 Rd., som er betalte, og Sagen ønskes an
befalet til Kongen.
Nogle Dage senere, ’72 1634, befalede Kongen, at da Kirken, i
Følge Wenzel Rothkirchs Indberetning vilde komme til at koste „over
12000 enkende Daler, foruden hvis Byen og Borgerskabet der samme
steds dertil contribuerer og hjælper“, en stor Sum, som ikke kunde
ventes fra de andre Kirker, skulde der hos Professorerne ved Univer
sitetet forespørges, hvad den nye Kirke udenfor Kjøbenhavns Nørreport1)
havde kostet, og derefter gøres Overslag over, hvad en Kirke eller
Korskirke paa den Vis at opbygge uden Hvælving kunde koste.
Men en halv Snes Aar senere var man endnu ikke kommet synder
lig videre. '/1 1643 skrev Kongen nemlig til Wenzel Rothkirch: Vi bede
Dig og naadigst ville, at Du med det første hidskikker til os Afrids
ningen af Kirken i vor Købstad Korsør, med en rigtig Fortegnelse paa,
hvormeget Borgerskabet der sammesteds til den at forbedre og større
gøre godvilligen vil contribuere; i lige Maade vil vi, at Du Dig mod os
erklærer, om Du nogen anden tjenlige Middel ved til saadant at sætte
i Værk.

Om der er kommen nogen Reparation ud af det, kan vi ikke af
gøre. Pontoppidan omtaler2) ganske vist, at Korsør Kirke 1643 og 1699
paa Borgernes Omkostning blev udvidet og ved Tilbygning forøget,
men nogen grundig Ombygning har det i hvert Fald næppe været; thi
1650 var man ikke videre i Korsør, end at man under Anførelse af, at
Kirken var brøstfældig og for lille, fik Tilladelse til at beholde den Tredje
del af Kirkens Beholdning, som ellers skulde have været afleveret til
Sorø Kirkes Reparation3).
') o: den 1624-28 opførte, 1658 raserede Kirke mellem Søerne og Voldene.
2) Dan. All. 111, 14.
3) Sjæll. Reg. -"/2 1650.
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Derimod blev den i Aarene 1666—69 gjort to Trediedele bredere
og en Trediedel længere, hvorved den kom til at fremtræde i en ny
Skikkelse. Men heller ikke denne Gang kunde Korsør selv afholde
Udgifterne derved. Som Følge deraf fik Borgmester og Raad i Korsør
27/fi 1665 Bevilling til, at de maa til Kirkens Reparation og Opbyggelse
dersammesteds denne ene Gang oppebære og bekomme to Rdlr. af hver
Kirke her i vort Rige Danmark, som nogenledes med Middel og Forraad er1) og 4/s 1665 hedder det2): Eftersom vi naadig har privilegeret
Korsør med adskillige Benaadninger og Friheder til den Ende, at Byen
derved udi Handel og Næring kunde tiltage, men Kirken sammesteds
er meget snæver og liden af Begyndelsen funderet og opbygget, Byen
og Almuen derimod Tid efter anden mærkelig formeret, saa at fast den
halve Almue ikke skal kunne faa Rum og Plads i Kirken at høre Guds
Ord og Tjeneste, hvilket ofte der sammesteds skal foraarsage stor
Trængsel ikke til ringe Forargelse, da har vi naadigst efter underdan.
Ansøgning til Kirkens større Forebyggen med vort aabne Brev bevilget
nogen special Hjælp af alle Kirker denne Gang udi vort Rige Danmark,
som de vedkommende og af os Befaling har uden Ophold at levere til
Borgmester og Raad i Korsør mod Kvittering, paa det saadan Hjælp og
Middel ikke skal „henvendes“ paa vidtløftige Rejser og anden Omkost
ning. Desforuden har vi iligemaade naadigst bevilget, at Borgmester og
Raad i Korsør maa ved deres Fuldmægtige besøge fornemme Godtfolk
om ydermere Hjælp og Middel til Kirkens Reparation og Bygning og
lade det rigtig antegne i den af dem dertil forordnede Bog.

Den Mand, der særlig havde Fortjeneste af, at Kirken blev udvidet,
var Borgmester Caspar Brand, som sagt en af de dygtigste Borgmestre,
Korsør har haft, og han har sikkert selv ydet sit Tilskud.

Udvidelsen bestod i, at den sydlige Sidemur blev flyttet flere
Alen ud. Den nye Vestfacade blev opført i Flugt med Taarnmuren,
saaledes at Taarnet helt blev indbygget i Kirken. Dennes Bredde ud
gjorde nu godt 30 Alen, dog 2 Alen smallere i Vestenden med et Ind
spring i Taarnets Dybde. Skibet blev overdækket med en meget flad
Tøndehvælving af Brædder, beklædt rned Kalkpuds; herover rejste sig
det meget høje Saddeltag (33 Alen til Rygningen), hvis Tømmerværk
var slet konstrueret og af for svage Dimensioner. For Enderne af Kirken
fandtes aftrappede Gavle. — Alt det nye Murværk var af smaa Sten;

’) Sj. R. 26. 63.
2) Sj. R. 26. 73.
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Sidemurene, særlig den søndre, maatte senere afstives med uformelige
Støttepiller1).
Det er vanskeligt at danne sig en fyldestgørende Anskuelse af Kirkens
Vestside. Taarnet var jo helt indbygget i Kirken, saa dets Vestmur ud
gjorde en Del af Vestfacaden og dets Overdel maa være raseret. Naar
det i Mestrenes Skønsforretning hedder: „at den gamle Taarnbygning
kun rager 112 Alen op over den øvrige Kirke“, maa det mulig forstaas om
Underbygningen til den optiske Telegraf (opsat 1813, nedtaget 1862).
Herom hedder det i det særlige Syns Erklæring: „Paa Forsiden ses højt
oppe en sortmalet, firkantet Underbygning af Træ med aabent Rækværk
foran, hvor før Telegrafen stod. Denne Underbygning staar paa Muren
af det afbrudte gamle Taarn, der nu er indesluttet i den vestre Gavlmur“.
— Paa Grønvolds Billeder fra Fr. V’s Besøg findes ikke afbildet Kamme
paa hele Vestgavlen, men en mindre Kamgavl rager op over Sydvest
hjørnet. Hvis denne Afbildning stemmer med Virkeligheden, kan denne
lille Kamgavl næppe forklares paa anden Maade end som værende opført
over Indgangsdøren til Kirken, der for Taarnets Skyld maa have været
trukket længere mod Syd, ikke siddet i Facadens Midte.
Taarnet blev altsaa ganske skjult af Bygningens Masse, hvad der
naturligvis ikke bidrog til at forskønne den, smuk har den i det hele
taget ikke været; den var udvortes meget uordentlig, siger Pontoppidan
i Danske Atlas, og han føjer dertil, at den havde en „særdeles“ Skik
kelse, et Udtryk, der er ganske betegnende; thi Mage til Kirkebygning
fandtes næppe i Danmark.
Amtmanden, Hugo Liitzow anmodede 27? 1673 om at faa en kongelig
Bygmester ned at se paa Forholdene, om det gamle Taarn kunde for
højes, og G/s s. A. fik Bygmesteren Evert Jansen Ordre til, at han „haver
sig strax til vores Stabelstad Corsør at begive det gamle Kirketaarns
Forhøjelse at ordinere“, men det blev ikke til noget. Kirken fik aldrig
mere Taarn.
Foranstaaende Tegning, der skyldes Jernbaneassistent (senere Sta
tionsforstander) C. D. Wad, giver en Forestilling om Kirkens Ydre, kort
før den 1863 blev nedbrudt.
Ved Nedbrydelsen (1863) var Forholdene følgende: De første 10
Alen mod Vest var indrettet til Vestibule med Redskabsrum til den ene
Side og Taarnrum til den anden med Opgang til Klokkerum og Loft.
') Det her meddelte og forskellige Oplysninger i det følgende støtter sig paa Professor
Herholdts Erklæring 1862, det særlige Syns (a: Høyen, Justitsraad Hansen og Herholdts) Erklæring Juli 1863, samt Udtalelser ved en Skønsforretning vedr. Kirkens
Nedbrydelse (Aug. 1863) af 3 af Byens Haandværkerc. — Velvillig Meddelelse fra
Pastor T. Winther.
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I Taarnet var ophængt de to større Klokker. Da Taarnrumtnet jo vendte
bort fra Byen, kunde Klokkerne kun daarlig høres, og det var derfor
nødvendigt at bruge 2 „Raabedrenge“ til at avertere om Gudstjenesten
(afskaffet 1842). I Kormuren fandtes 3 store spidsbuede Vinduer, og
over dem i Gavlen var ophængt den mindre Klokke og anbragt et Ur.
1 Kirken var 2 Rækker aabne Stolestader, og langs Sidemurene lukkede
Stole. Midtergangen var belagt med Mursten og Ligsten, Gulvet i Koret
— d. v. s. den oprindelige Del af Rummet — af Brædder; herunder en
Kælder med mange Kister. 1857 hedder det, at der ikke fandtes nogen

Altertavle, kun et Krucifix med en malet Niche som Baggrund. Der var
ophængt 2 Malmlysekroner (den største given af C. Brand og Hustru)
og et Skib fra Slutningen af 18de Aarhundrede. Den prægtige Prædike
stol var ogsaa skænket af C. Brand.
Nationalmusæets Arkiv oplyser følgende om Prædikestolen:
„Prædikestol af Eg, 7-sidet, Barok, ca. 1650, en Del restaureret.
Iflg. Hofman VIII, 112 skænket af Borgm. Caspar Brand 1656. De 7
Felter er firsidede med gennembrudt Bladbort, indenfor hvilken en
Figur i en flad Portal med snoede Søjler og Muslingskal foroven, paa
en Volutkonsol med Vrængmaske.
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Figurerne er flg.: 1) i dette Felt er Portalnichen tom, 2) Lucas
med Oxe, 3) Johs. med Ørn, Kalk, Slange, Bog, 4) Kristus med Lam,
5) Marcus med Løve og Bog, 6) Tomt Felt, 7) Peter med Bog og Nøgle.
Den sidste Figur, der staar i et smallere Felt end de andre, er skaaret
i Relief af samme Stykke som Baggrunden. Alle de andre Figurer er
fri. Kristus er fornyet. De manglende Figurer i 1) Paulus, i 6) sikkert
Matthæus.

Paa Hjørnerne snoede Søjler med korinthiserende Kapitæl. De 4
Knægte over dem har et Englehoved, Konsolknægtene under dem et
Diademhoved. Under Gesims og paa Postamentpartiets Underside gen
nembrudte Ornamentstykker med Slyngværk og Frugtmotiver. En Del
af disse Stykker fornyede. Stolens Støttestolpe formet som en Moses
figur.
Alle Farver afætsede“.
Mosesfiguren, som nu — og oprindelig — bærer den, var tidligere
bortkommet fra Kirken, ligesom den gamle Font, som var afløst af en
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tarvelig af Træ, sotn blev solgt ved den nye Kirkes Opførelse. I Kirken
fandtes Maleriet af Caspar Brand og Hustru, Jesus velsigner Børnene
(forstørret Kopi af et Billede i Kunstmusæet — af L. Cranachs Skole —
efter Sigende en Gave fra Professorer ved Universitetet), to mere end
tarvelige Malerier af Lidelseshistorien (i Krochs Maner) og et mindre
Epitafium af Sandsten.
1826 blev Kirken underkastet en Hovedreparation, hvorved Gibsdækket blev fornyet, men intet gjort ved Tømmerværket i Taget, ialt
6000 Rdl., 1839 blev Tagværket og Gesimsen repareret (for 2300 Rdl.)
og endelig 1863 blev Kirken nedbrudt for at erstattes med den nu
værende Kirkebygning.

Præster
Fra Tiden før Reformationen er der, saa vidt os bekendt, kun be
varet Navne paa ganske faa Præster i Korsør, neml. 1438 Oluf Erichszøn
(De ældste da. Arkivregistraturer IV, 226, se foran S. 75) og 1490 Peder
Laurensen Toodh og Anders Ipsen, som er nævnt foran (se S. 76—78).
Den sidste katolske og den første evangeliske Sognepræst i Korsør
og Taarnborg var:
1. Magister Ingemar Jensen, en velstuderet Mand, der sikkert
havde studeret ved Kølns Universitet; Vo 1514 fik han kgl. Præsentats
paa „Tornby og Korsør Kirker“. Han nævnes 1528, da Christian Pe
dersen overdrog ham sit Præbende og Kannikedømme i Lund, og 1529,
da Høvedsmanden paa Kbhvns Slot modtog en Pengesum af Mester
Ingemar. 1-> 1537 maatte han paa Grund af Trang og Nød, som han
havde lidt i Grevens Fejde, pantsætte en Gaard paa Korsør Strandgade
til Lensmanden Knud Rud. Han levede endnu 1539.

2. Jens Jonsen nævnes i et Universitetsregnskab for 1542. Den
slesvigske Præst Hans Oldendorph omtaler et Par Besøg, han aflagde
Hr. Jens paa Gennemrejse; den første Gang, 19. Juni 1562, kalder han
ham „ignarus pastor“ [o: en uvidende Præst], og næste Gang, 2. August,
fortæller han, at han hørte det gamle Asen Hr. Jens prædike og tilføjer,
at denne har bedraget ham for mange Penge. Da Oldendorph til Tider
var sindsforvirret, kan der dog ikke bygges meget paa hans Beskyld
ning mod Hr. Jens. I Jens Jonsens Tid blev det ved Kongebrev af
i) De her givne Oplysninger er bygget paa Wiberg og Elvins Præstehistorier, paa G.
L. Wad: Bidrag til Korsør og Taarnborg Præstekalds Historie (Kirkeli. Saml. 3 R. V),
hvortil særlig henvises, paa Biografisk Lexicon og egne Undersøgelser.
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■A 1547 bestemt, at Taarnborg Sogn skulde herefter, som tilforn, være
Annex til Korsør, mod at Præsten i Korsør forpligtede sig til at holde
en bekvem lærd Mand til at være Kapellan til Taarnborg Kirke; han
skulde bo i Korsør, men gøre Almuen i Taarnborg Sogn den Tjeneste
aarie og silde, som en Sognepræst er sit Sognefolk pligtig baade inden
Kirken og uden. — Sognepræsten boede til Leje i Johan Friis (til
Hesselagers) Gaard paa Adelgaden for 10 Daler aarlig Afgift, f 1566.
3. Peder Mortensen, tidligere Rektor for Korsør Latinskole.
Under ham, fra c. 1572, boede Kapellanen i Taarnborg. f 1600.
4. Niels Jensen, tidligere Rektor for Korsør Latinskole, f 1617.
5. Zacharias Nielsen, foregaaendes Søn, blev 14h 1616 kaldet
til sin Faders Efterfølger, f i Maj 1627.
6. Magister Jacob Jensen Gysting, vistnok Søn af Jens Nielsen
i Gyrstinge (f 1608), gik i Skole i Sorø, Student derfra 1623, Magister
1633, Provst, f 1668. I en „Beretning om Korsørs Præstekalds Lejlig
hed“ skriver han om sine to Formænd, at „der nu disse tvende Sogne
præster ... ere hendøde efter hverandre, er der befunden i Sandhed
tretten Hundrede Dalers Gjæld, som de . . . ere geraadiget i efter
hinanden. Denne Gjæld og Tynge er nu mig paakommen, formedelst
jeg ægtede hans efterlevendes bedrøvede Hustru med tre smaa Børn“.
Han fik derfor 1631 Taarnborg Sogns Kongetiende for Fæste og aarlig
Afgift, men
1637 bestemtes det ved Kongebrev, at Tienden skulde
blive liggende til Ladegaarden i Henhold til de af Lensmanden Wenzel
Rothkirch anførte Grunde.
7. Magister Morten Christensen Herlow, Student fra Kalund
borg Skole 1660, Præst i Korsør 77 1668, Magister 7C 1669. Under ham
bestemtes, at Kapellanen skulde, i det mindste delvis, tage Bolig i Korsør.
Det var ogsaa i hans Tid, at Byens gamle Sognekirke fremtraadte i en
ny Skikkelse, derved at man, som foran nævnt, gjorde den to Tredjedele
bredere og en Tredjedel længere. 1682 blev han Provst, 1684 Sogne
præst ved Aarhus Domkirke, f 1691.
8. Magister Prebern Hansen Wandal, Søn af Biskop Hans
Wandal i Viborg, f. 2114 1635 i Viborg, Student der 1653, studerede Mathematik i Leyden, indskrevet der 1656, Magister 1661, Slotspræst til
Antvorskov 1665, til Korsør og Taarnborg 1684, Provst 17(i 1685. Den
ældste bevarede Kirkebog i Korsør er begyndt af ham. f i Korsør ‘7n
1699.
9. Magister Lyder Lassen, f. 21/u 1657 i Kalundborg, Student i
Aarhus 1674, tog theologisk Embedseksamen 1677, blev residerende
Kapellan ved Aarhus Frue Kirke 1683, Sognepræst til Viby og Tiset 1686,
til Korsør 1699 og til St. Mortens Kirke i Randers 1711. f 74 1720.
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10. Magister Christoph Dieteric Friedenreich, f. 1669 i Aal
borg, Student fra Aalborg 1687, tog 1690 theologisk Embedseksamen
med største Berømmelse, Magister, Sognepræst til Karlslunde og Karl
strup 1696, til Korsør og Taarnborg 1711, til Budolphi Kirke i Aalborg
1719. + 1726.
11. Peder Rold, Præstesøn fra Nysted, f. c. 1687 (Wiberg), Stu
dent fra Nykøbing p. F. 1708, Sognepræst i Korsør og Taarnborg 1719,
blev irettesat ved Landemodet 1744, f 4/n 1752, 65 Aar gi. I Roids Tid
maatte Cancelliet gribe ind i en Sag, der var rejst af en Mand i Korsør
ved Navn Amt Jansen Dam, der hørte til de saakaldte Separatister, med
hvilke man saa gennem Fingre; han havde nemlig ikke villet tillade sin
19aarige Datter Kirsten, der i flere Aar havde ønsket at nyde Alterens
Sacramente, at lade sig forberede til Confirmation og derved faa sit
Ønske opfyldt; dette gav Anledning til, at Magistraterne i Korsør og
Slagelse fik Befaling til at kalde Separatisterne for sig og advare dem,
og især skulde Arnt Dam have en skarp Tilrettevisning med Forbud
mod at øve nogen Tvang mod sin Datter.
12. Daniel Wohnsen, foregaaendes Svigersøn, f. i Slagelse 1717,
Student fra Slagelse Skole 1735, tog 1739 theologisk Embedseksamen,
samme Aar Hører i Slagelse, Sognepræst i Korsør og Taarnborg 1752,
t 1754, 36 Aar 6 Maaneder gml.
13. Johan Mortensen Braém, f. 1712 i Raarup, Student fra
Odense 1731, tog 1743 theologisk Embedseksamen, blev samme Aar
Skibspræst, blev 1747 Præst ved Børnehuset paa Christianshavn og
Pesthuset, % 1754 Sognepræst i Korsør, opnaaede 1758 Consistorialraads Titel, sandsynligvis fordi han samme Aar ægtede en Datter af
Kommandanten i Korsør, Christiane Rodsteen Paars. f 3,5 1764 i Korsør.
14. Claus Clausen Plum, f. paa Kalundborg Ladegaard 1721,
Student fra Roskilde 1740, tog 1742 theologisk Embedseksamen, reside
rende Kapellan i Korsør 1752, Sognepræst 1764, f -/10 1781, Fader til
nedennævnte Dr. Frederik Plum, senere Biskop.
15. Jørgen Andreas Bang, f. i Ulkerup 277 1730, Student fra
Frederiksborg 1747, tog theologisk Embedseksamen 1750, residerende
Kapellan i Vig og Asmindrup 1753, Sognepræst til Korsør og Taarnborg
1781, f 24 s 1791, 61 Aar gml. Han var Broder til de to kendte Læger
Oluf Lundt Bang og Frederik Ludvig Bang, ligesom til Cathrine Marie
Bang, N. F. S. Grundtvigs Moder, og til Susanne Christine Bang, Henrik
Steffens Moder. — I hans Tid ophængtes det af Sølauget ved et Dystløberbal 1788 til Kirken forærede Fregatskib, der endnu bevares, og ved
denne Lejlighed holdt han en Tale, der længe mindedes og omtaltes
som en, der særdeles havde tiltalt de tilstedeværende.
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16. Dr. phil. Frederik Plum, Søn af ovenslaaende Claus Clausen
Plum, f. 12/to 1760 i Korsør, Student fra Odense 1778, tog 1788 theologisk
Embedseksamen, Præst ved det civile Arresthus iKbhvn. 1789, Dr.phil. 1790,
Præst i Korsør og Taarnborg 1791, Dr. theol. fra Gottingen 1792, Provst i
Slagelse Herred 1794, Sognepræst ved St. Mikkels Kirke i Slagelse 1796,
Stiftsprovst og Sognepræst ved vor Frue Kirke i Kbh. 1803, Biskop i Odense
1811, f 171 1834. Han arbejdede hele sit Liv igennem paa Almueskolevæsenets Reform og Undervisningsmethodens Forbedring. „Kort efter
at han var bleven Præst i Korsør, sporede man allerede hans Virksom
hed i denne Retning. Efter at han havde ordnet Fattigvæsenet, fik han
ved offentlig og privat Understøttelse lagt Grunden til Skolevæsenets
Forbedring efter en Plan, der fik kongelig Stadfæstelse, og efter at han var
bleven Provst, udvidede han sin Virksomhed til at omfatte Skole- og
Fattigvæsenet paa Landet“ (Biograf. Lex. XIII, 182). Ogsaa i Slagelse
og Odense fik han gennemført Oprettelsen af Skoler. Han „havde en
mærkelig Evne til at faa Folk med, selv hvor der krævedes meget be
tydelige Tilskud fra privat Side. Det var hans personlige Overlegenhed,
der gjorde sig gældende, og naar han erklærede, at det maatte være
saaledes, bragte man sine Ofre, fordi det ikke nyttede at gøre Indven
dinger“ (s. Sted).
17. Frederik Carl Gutfeld, f. i Bevtoft '710 1761, gik i Haderslev
Skole, privat inscriberet ved Universitetet 1781, tog 1784 theologisk Em
bedseksamen, Sognepræst til Hørsholm 1790, til Korsør og Taarnborg
1796, til Asminderød-Grønholt 1800, Amtsprovst 1807, Holmens Provst
1811, Rang med Biskopper 1818, f l/1 1823. I Korsør levede han i
fortrolig Omgang med M. G. Birckner, og det var dennes Død og Tabet
af hans ældste Søn, der bragte ham til at søge bort fra Korsør. — Han
var en udpræget Repræsentant for Rationalismen og virkede i Hoved
staden ved Siden af H. G. Clausen, Paveis o. fl., „men ingen af dem
regnedes for hans Lige i Veltalenhed, og det kan ogsaa med Rette siges,
at faa Prædikanter har haft Ordet saaledes i deres Magt som han“.
(Biogr. Lex. VI, 325.)

18. Jens Michael Hertz, f. i Ørslev ved Vordingborg 2r7- 1766,
Student fra Københavns Skole 1784, tog Attestats 1789, Sognepræst til
Nørhaa i Thy 1791, til Butterup-Tudse 1796, til Korsør-Taarnborg 1800,
Domprovst i Roskilde 1804, Biskop i Ribe 1819, f '7,, 1825. Under sin
Embedstid i Korsør fuldendte han det poetiske Arbejde, som særlig har
gjort hans Navn bekendt i Literaturen, „Det befriede Israel, et Prisdigt
i den episke Poesi i 18 Sange“. Det er Israeliternes Udfrielse fra Ægypten
under Moses, der behandles i korrekte og smagfulde Hexametre, ofte
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med betydelig rhetorisk Skønhed, om ogsaa ikke saa lidt hul Pathos
faas med i Købet“. (Biogr. Lex. VII, 419.)
19. Jacob Gjellerup, Præstesøn fra Stenløse-Vexø, f. 7/2 1766,
Student fra Herlufsholm 1786, tog Attestats 1790, Hører paa Herlufsholm
1791, residerende Kapellan i Køge og Ølsemagle 1796, Sognepræst til
Korsør-Taarnborg 1805. f 2s/0 1821.
20. Peter Mathias Thestrup, f. i København 27/j 1775, Student
1792, Candidat 1797, residerende Kapellan i Vissenbjærg 1804, Sogne
præst til Sønder Højrup-Gjestelev 1813, til Korsør-Taarnborg 1821, Provst
1830, Sognepræst til Tølløse-Aagerup 1831. f Mjri 1850.
21. Christian Magnus Olrik, født i Helsingør rys 1797, Student
fra Helsingør 1814, Candidat 1822, Secondlieutenant i Kongens Livcorps
1820, Prem.-Lieut. 1826, Kaptain s. Aa., Sognepræst til Borum-Lyngby
1827, Provst 1831, Sognepræst til Korsør-Taarnborg 1832, Provst i Sla
gelse Herred 1832, Sognepræst til Tikøb, Hornbæk og Hellebæk 1841,
f aldeles pludseligt efter endt Tjeneste i Hellebæk 27n 1847.
22. Johannes Galskjøt, Præstesøn fra Hyllested, f. 7.-, 1804,
Student fra Roskilde 1822, Cand. theol. 1827, residerende Kapellan
i Skovlænge-Gurreby-Søllested 1830, Kateket ved Michaelis Kirke i
Fredericia 1834, Sognepræst til Korsør-Taarnborg 1841, til Hillerød,
Herløv og Frederiksborg 1850, til Magleby og Holtug 1862, entl. 1875,
f 2l/i2 1880. Som en af Fru Ingemanns nærmeste levende Slægtninge
overdrog hun ham at udgive Bernhard Severin Ingemanns Levnetsbog,
skreven af ham selv, hvilket Hverv han udførte 1862.
23. Andreas Daniel Andresen, Præstesøn fra Sandby-Vrangstrup, f. r7i2 1803, Student (privat dim.) 1821, Candidat 1826, Lærer ved
Søetatens Drengesk. 1828, Sognepræst til Ho-Oksby 1830, til Ringkøbing-Rindum 1839, Provst 1848, Sognepræst til Korsør-Taarnborg 1850,
til Snesere 1860, f '-'la 1873.
24. Matthias Wad, f. paa Boelsgaarden, Brovst Sogn 1816, Stu
dent fra Aalborg 1835, Cand. theol. 1840, Sognepræst til Seden-Aasum
1850, til Korsør-Taarnborg 1860, entl. 1895, f ’7;. 1897 i Korsør Præstegaard. Ved hans Død skrev Korsør Avis: „I Korsør og Taarnborg Me
nigheder var der, da Pastor Wad kom hertil, ikke meget religiøst Liv.
Arbejdet for Guds Riges Sag i to saa store Menigheder kræver en Præsts
hele Kraft og Energi, og Pastor Wad var dengang ikke legemlig stærk.
Men han tog fat paa sin Gærning med Iver og Nidkærhed, og skønt
hans Prædiken især i den første Tid vakte Modstand hos mange, saa
blev der dog efterhaanden flere og flere i begge Sogne, der flokkede
sig om hans rene og indtrængende Forkyndelse af Gudsordet. Menig
hedslivet blomstrede mere og mere frem, saavel ved de Præstekonventer,
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som ved de maanedlige Sammenkomster, der holdtes i Præstegaarden,
og hvortil enhver af Menighedens Medlemmer var velkommen. Paa
Svendstrup Bjærg holdtes i Sommertiden kristelige Møder, der drog
Folk til sig fra Fjern og Nær, og der vil endnu være mange, baade i
Byen og i Taarnborg Sogn, for hvem disse „Bjærgprædikener“ vil staa
som lyse og varmende Erindringsbilleder. Rundt om i Taarnborg Sogn,
i Skoler, Gaarde og Huse holdt Pastor Wad en Mængde opbyggelige
Forsamlinger. Som Præst sluttede han sig til det grundtvigske Livssyn.

Præstegærningen var lige til det sidste hans Hjærtes Lyst og Glæde, og
han frydede sig ved ethvert Tegn paa Gudslivets Vækst og Trivsel, enten
det saa kom her hjemme fra eller ude fra Missionsmarken. Han var
en god Patriot og Fædrelandsven og havde levende Interesse for den
sønderjyske Sag. . . . Hans Stemme var endnu i hans høje Alderdom saa
kraftig, at den kunde høres over hele Kirken. . . . Han omfattede Sko
len og dens Gærning med varm Sympati og har som dens Tilsynsmand
Krav paa at mindes med Taknemmelighed af alle Skolens Venner“.
25. Torkild Christian Winther, f. i Tostrup 10/i 1855, Student
fra Sorø 1872, Cand. theol. 1877, pers. Kapeil. N. Søby og Heden, Sogne
præst til Turø 1882, Nykøbing p. M.-Lødderup-Elsø 1888, til KorsørTaarnborg 1897.
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I Tilknytning til, hvad der i det foregaaende er nævnt om de for
skellige Sognepræster i Korsør og Taarnborg, skal der nedenfor gives
en Fortegnelse over Sognekapellanerne (fra
1742 residerende Ka
pellaner) i de to Sogne, uden at der dog kan være Tale om at give
synderlige Oplysninger om den enkelte, og idet vi i alt væsentligt
holder os til den af Wiberg udarbejdede Række:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1632.
1633.
1670.
1674.
1686.
1691.

7.
8.
9.

1694.
1713.
1726.

10.

1727.

11.
12.
13.

1732.
1748.
1752.

14.

1764.

15.

1782.

16.

1787.

17.

1792.

18.
19.

1798.
1802.

Oluf Engelbretsen, Varbjerg.
Hans Hermansen Aalborg, f c. 1669.
Niels Lauritzen Wedberg.
Jens Gregersen, f 1686.
Frants Strøe, afsat 1691.
Gudman Hansen Paaske (Poscolan), f 1715 som
Sognepræst i Kalundborg.
Peder Høst, f 1713.
Niels Hansen Borch, f 1726.
Peder Mikkelsen Orsleff, f 1748 som Sognepræst
til St. Olai Kirke i Helsingør; han gav 3/j 1730 50 Rdl.
til Korsør Skole og 50 Rdl. til Fattige sammesteds.
Henrik Hansteen, f 1759 som Sognepræst til Tjustrup-Haldagerlille.
Peder Helt Rachlow, f 1748.
Daniel Wohnsen, f 1754 som Sognepræst i Korsør.
Claus Clausen Plum, f 1781 som Sognepræst i
Korsør.
Hans Poulsen Hammer, senere Sognepræst til Store
og Lille Fugtede, entl. 1799, f 1808.
Erland Brandt, f 1805 som Sognepræst i HvedstrupFløng.
Christian Nicolai Dahl, f 1823 som Sognepræst til
St. Peters Kirke i Næstved.
Michael Gottlieb Birckner, kaldet 27n 1798 til
Sognepræst for Vemmelev-Hemmeshøj, men f '/i > 1798;
kendt og afholdt som Skribent.
Christian Saxtorph, f 1810 som Sognepræst til Borre.
Mogens Rosenkrands Mehl, f 1812 som Sogne
præst til Præstø-Skibbinge.

Det residerende Kapellani i Korsør blev nedlagt ved kongeligt Rescript af -’/? 1803, men 8 Aar senere bestemtes det, at der skulde
ansættes ordinerede Kateketer, og Rækken af disse er følgende:
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Christian Frederik Schônheyder, f 1841 som re
siderende Kapellan ved St. Mortens Kirke i Randers.
Embedet som ordineret Kateket nedlagdes, men op
rettedes paany nogle Aar senere.
2. 1824. Hans Christian Theodor Barfoed, senere Sogne
præst til Kippinge Brarup, entl. 1865, f i København 1878.
3. 1832. Frederik Christian Appeldorn, senere Sognepræst
til Gjørlev-Bakkendrup, entl. 1860, f 1883.
4. 1834. Daniel Bøggild, senere Sognepræst til Østervelling,
Helstrup og Grensten, entl. 1870, t i Randers 1885.
5. 1837. August Wolfgang Hertel, f som Sognepræst til
Haarslev-Tingjellinge 1872.
6. 1843. Hans Carl Ludvig Bagger, senere Sognepræst til
Kullerup-Refsvindinge, entl. 1884, f 1891.
7. 1849. Hans Jørgen Theodor Haar, senere Sognepræst til
Nykøbing F.-Systofte, f 1889.
8. 1859. Alexander Frederik Lassen, senere Sognepræst til
Sværdborg, entl. 1897, f 1908.
9. 1868. Christian Johan Frederik Friis, senere Sognepræst
til Skyum og Hørdum, entl. 1901, f 1910 paa Frede
riksberg ved en Brandulykke.
10. 1875. Harald Lunddahl, f 1899 som Sognepræst i Kolding.
11. 1881. Michael Christen Juul Brask, som Sognepræst til
Aalsø og Hoed, entl. 1909.
Ved kgl. Resolution af
1887 nedlagdes Embedet som ordineret
Kateket i Korsør. I Aarene 1888—90 var Axel Christian Møller personel
Kapellan (nu residerende Kapellan ved vor Frue Kirke i Odense) og
1891 -95 var Mads Larsen personel Kapellan (nu Sognepræst til Lunde).
'7. 1897 oprettedes et nyt Embede som Kapellan pro loco, hvortil kaldedes:
1. 1897. Otto Christian Hansen, antog Efternavnet Dahn,
f 1925 som Sognepræst til Køng.
1905 ændredes det imidlertid til et Embede som Kaldskapellan og
hertil kaldedes:
1. 1905. Andreas Holm Becker, nu resid. Kapellan i Assens.
2. 1910. Olaf Emil Madsen, nu Sognepræst til Rødding og
Krejberg.
3. 1915. Jens Hansen Bernov, nu resid. Kapellan i Horsens.
4. 1924. Svend Olaf Ernst Jacobsen.
1.

1811.

RAADHUSET.
I HAR FORAN (S. 83) omtalt det gamle Raadhus, der laa skraas
overfor Kirken, mellem denne og Brogade, og var opført i Slut
ningen af det 16de Aarhundrede. Nogen nærmere Redegørelse for dets
Udseende kan vi ikke give, da der — os bekendt — ikke findes nogen
Skildring deraf. Paa den Gengivelse af Grønvolds Tegning, der findes
S. 133, vil man nærmest ved Kirken paa Gadens højre Side finde Gavlen
af Raadhuset, men noget særligt Indtryk af Bygningens Form og Ud
seende kan man derigennem ikke faa. Som tidligere nævnt betegnedes
det i Midten af 18de Aarhundrede som ,,en gammel, uanselig Bygning“,
der haabes at vorde sat i Stand med det første, og uden al Tvivl godt
kunde have fortjent at blive erstattet med en anden. Ikke desto mindre
stod Raadhuset til Midten af det 19de Aarhundrede, da det i 1850 er
stattedes af det nuværende Raadhus, som betydelig ombyggedes ind
vendig i 1919. Nogle enkelte Oplysninger om det gamle Raadhus
Udseende kan dog hentes gennem Raadstueprotokollen under
1816,
hvor der er indført Drøftelser og Overvejelser over offentlige Arbej
der, som skulde udføres i Aarets Løb, og hvor ogsaa Raadstuen
kommer paa Tale. Der siges her, at „Grunden bør udspækkes, for
mures og mørkt anstryges, samt hele Bygningen efterses med Udspækning og derefter graat anstryges. I Raadstue Værelset og det
dermed værende Lille Kammer bør Gulvet omlægges, og hvor Fyld
ningen er sunket fra, maa igien opfyldes. ... I Kiælderen saavel under
Raadstuen, som i Kælder Arresterne findes den blotte Jordbund, som
ikkun er fyldt med et Lag af Grus og andet Affald fra Bygningen; deraf
findes megen Fugtighed, som er skadelig for Bygningen og usund i
Arresterne. Hele Kiælderen saavel som Arresterne bør broelægges,
disse sidste med røde Mursten satte paa Kant, hvis de er at erholde,
saa bør og i Kiælderens eene Hiørne under Vinduet nedsættes en Tønde,
hvori Vandet kan samles, og hvorfra det kan ved en Rende øses ud i
Rendestenen“.

V

24.1
Men har det altsaa — efter alt at dømme — været et ringe og
uanseligt Raadhus, Korsør ejede, saa har der dog ogsaa i det til Tider
udfoldet sig et maalbevidst Arbejde for Byens Ve og Vel, og stod det
endnu, vilde det ved sine blotte Mure kunne tale om den Tid, da Sven
skerne ogsaa holdt til her, da Caspar Brand, Hans Jørgensen, Mouritz
Mortensen og de andre, der paa den ene eller anden Maade har ind
skrevet deres Navne i Korsør Bys Historie, arbejdede og virkede med
deres Stads Vel for Øje.

Borgmestre.
Vi har S. 67 nævnt de Borgmestre og Raadmænd, hvis Navne vi
har fundet optegnet gennem det 15de og 16de Aarhundrede, og om
enkelte af dem er der tilføjet nogle faa Oplysninger. Nedenfor vil man
finde en Liste over Øvrighedspersonerne fra den følgende Tid'):
1619. Paasche Jensen-).
1632. Hans Jørgensen3).
1635. Hans Woensen4), (Vagensen,') Wogensen, Wunsen) f c.
1653. Var tillige Tolder'1).
1651. Caspar Brand (Brandt) var født'7], 1607 og Søn af Bonden
Christen Andersen og Maren Jeppesdatter; formodentlig
tidlig har han givet sig paa Skriverstue hos Herremænd, og
i en Aarrække maa han antages at have tjent som Skriver
eller Regnskabsfører hos Lensmanden paa Korsør Slot;
allerede 1640 nævnes han i Korsør, da han ’L. holdt Bryllup
med den omtr. 53-aarige Enke Anna Povlsdatter. '"/t 1649
fik han og Ifuer Ifuersen paa 3 Aars Tid til 1652 PhilippiJacobi Dag ('/-,) Forpagtning paa Kronens Told af fremmed
og dansk 01, Malt, Mjød, Eddike og Brændevin mod aarlig
at betale 180 Rdl. Omtrent 1651 udnævntes han til Borg
mester i Korsør og 'Vs 1661 fik han Bestalling som Ride
foged over Korsør Slot og Len fra ’A 1661 at regne. 27 >
1668 konfirmeredes Testament mellem ham og hans Hustru.
I Rigsarkivet findes adskillige velskrevne Forestillinger
af ham, tildels indeholdende Forslag til Korsør Bys Op
komst; flere af dem er gengivet i det foregaaende. I det
hele taget arbejdede han med stor Iver og Dygtighed for
9 Til Udarbejdelsen af ovcnstaaende Meddelelser om Korsør Borgmestre og Raadmænd
2)
3)
4)
')
n)

m. m. har jeg modtaget værdifuld Hjælp af fhv. Registrator, Frk. cand. mag. Nanna Lange.
R. A. Topogr. Saml. Korsør 28 og F. R. Friis Bidrag til Korsørs Historie 17.
Hofmans Fundatser VIII. 163.
Skriver selv Navnet saaledes. (Korsør Byfogedarkiv. Pk. Nr. 12).
Danske Magasin V. I. 341.
Korsør Raadstuebog 1654 1707. 1 b
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den By, hvis Leder han gennem en lang Række af Aar
var sat til at være. Han var utvivlsom en velhavende
Mand; to smukke Malmlysekroner, ligesom Prædikestolen,
skænkede han og hans Hustru, som nævnt, Korsør Kirke,
hvor ogsaa Ægteparrets Portrætter i Legemsstørrelse, malede
paa et Lærred, endnu hænger. De havde ingen Børn, men
fra deres Ægteskabs første Begyndelse hjalp de deres Slægt
ninge paa begge Sider af yderste Formue. Af 1ste Ægte
skab havde Anna Povlsdatter i det mindste 1 Søn, som

1664.
1674.

1654 holdt Bryllup med Caspar Brands Søsterdatters Datter,
Borgmester Caspar Brand døde i Korsør 171 1677. 1 en
Supplik, dat. Korsør 1212 1677 fra hans Efterleverske anfører
hun, at hun er over 90 Aar gammel, og at han har været
Borgmester over 25 Aar. Selv jordedes hun '77 1678').
Hans Wuse2).
Hans Jørgensen, f 1684/85.
Udn. 1674 -’/j- entl. efter Ansøgning 1684 ’/Z). — Er funger.
Raadm. 1666 "7; og faar Konlirmat. paa BestaL 1670
Ved Skiftet efter ham viste hans Bo et Overskud paa 1181 Dir.

]) Se Fr. Barfod: De borgerlige Rigsdagsmand 1660 iidg. af L. F. la Cour.
2) Sjæll. Indl. 1664 A.
3) Sjæll. Tegn. 44, 393.

S. 96

98.
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1677.

1678.

1684.

1693.

1717.

1729.

1740.

1741.

])
2)
3)
4)
5)
G)

Hans Andersen Lundforlund1), f før 1692,formentlig 1690.
Udn. 1677 ’'/i; fungerede fra 1684 sammen med Be
rendt Schnabel. Raadm. 1671 7i, Konsumptionsforpagter
1684 7i—86 :u/j2 2).
Hans Jacobsen Jude.
Gav 1678 et Legat paa 100 Rdr. til Korsør latinske Skole 3).
Berendt Schnabel, f. i Kurfyrstendømmet Sachsen, f i
Korsør 1693‘).
Udn. 1684 ’7>, fungerede sammen med Hans Andersen
1685—90, alene til 1693 "i-.. Raadm. 1677
Mouritz Mortensen, f. c. 1651, begr. i Korsør 1716 ]l/]2,
65'/, Aar gi.
Udn. 1693 ' /v. 1684 ls/i havde han paa 4. Aar forestaaet Overformynderiet5). 3. Raadm. 1682 13/)2.
Anders Hansen, begr. i Korsør 1728 '7,,.
Udn. 1717 '/2. Raadm. 1693 l%.
Friderich Michelsen, begr. i Korsør 1740 'V...
Udn. 1729 Vu Byfoged 1695 27«, Raadm. 1704 '7b.
Palæmon Laurberg, begr. i Korsør 1741 ‘7«.
Udn. 1740 7.,
Underofficer i Livkompagniet af jy. Landdragoner 1707,
Fændrik 1709 '/Io; 1710 gøres Regimentet til Kyrasserreg.
under Navn af jy. nationale Reg.; karakteriseret Lieutenant
1710 "'Vj, Regimentskvartermest. 1713 1 '/12» reduc. 1721, atter
ansat som Kaptajn og Kompagnichef i aalborgske nat. Infanterireg. 1722 '’A, reduc. 1731 og s. A. '7 ansat i den
ny Drabantgarde, atter reduc. herfra 1732 7.'). 1738 havde
han Bopæl i Korsør.
UlricDiirker, f. 1712 12 ■ i Frederiksstad i Norge, begr. i
Korsør 1749 - /1 og kaldes da „Doctor & Consul“. Udn. 1741 '710. Raadm. 1740 ,2/s.
Søn af Købmand Daniel Dorker og Cathrine Stranger.
Kom 1728 i Helsingør Skole, Student 1730, Visiterer og

Korsør Pantebog 1684 98. 43ft> 53
1. c. Bl. 59 bProvst Andresens Oplysninger om Korsør.
Korsør Skifteprot. 1680 ff. 159.
Korsør Raadstueprot. 1654 1707. 237.
Hirsch. Danske og norske Officerer 1660— 1814.
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1749.

1757.

1767.

1774.

Toldbetjent i Korsør 1740, Postmester sammesteds 1740 12 s
—46, disputerede 1746 '"‘A for den juridiske Doktorgrad
(de mutuo ex principiis juris Dano-Norvegici) ')• Hans Bo
udviste et Underskud paa 1014 Rdr.
Mouritz Michelsen.
Udn. 1749 14A. 1741 Vejer og Maaler, s. A. s/12 Raadm.
og Byfoged.
Peder Pedersen, f. c. 1711, begr. i Korsør 1774 2,/i<»
63' 2 Aar gi.
Udn. 1757 21/10. By- og Raadstueskriver 1741 27/,,
Raadm. s. A. 712.
Jens Christian Langeland, døbt i Korsør 1737 '9, begr.
smstds. 1770 -'7I(„ 33 Aar gi.
Udn. til Viceborgm. 1767 n/i2- Ved sin Vielse i Korsør
1761 kaldes han Kontrolør. Fik 1767 '7IO Ekspektancebestal. som Postmester i Korsør og tiltraadte Stillingen i
Beg. af 17682); var endvidere Tolder. Søn af Rasmus
Christensen Langeland og Marie Jensdatter.
Søren Engelbrecht, f. c. 1733, f i Kbhvn. 1801 '7,,
68 Aar gi.
Udn. 1774 2712. Amtsforvalter i Korsør og Antvor
skov Amter 1768—75 '’), Kommitteret i Rentekammeret 1775
—85, Medlem af Generalvejkommissionen 1779—82, Qeneralrevisor ved Tallotteriet 1785 '), Justitsrd» 1779.

Borgmestre og Byfogeder.
1775.

1784.

1799.

Clemens Mathias Lyster, f. c. 1736,f 1795 "A, 59Aar gi.
Udn. 1775 7/12. Birkedommer i Holsteinborg Birk
1769—82, kgl. Konfirmat. 1769 7t.
Niels Rested, f. c. 1741, begr. i Korsør 1803 7/l(„ 62 Aar gi.
Udn. 1784 27s, entl. 1798 2712.
Andreas Torp, f. 1767 "A i Kbhvn., f i Korsør 1801 21/,.
Udn. 1799 2%- Raadm. samt By- og Raadstueskriver
i Korsør 1795 2l/;, Stud. 1785, Kopist i Kancelliet 1788,
cand. jur. 1793 21/, h. h., s. A. Kancellisekretær5).

O Hundrup. Doctores theologia', juris et medicinae.
2) Fr. Olsen. Postvæsenet i Danmark 1711 1808. 301.
H. Bruun. Danmarks Amtsforvaltere 1660—1848.
4) Den danske civile Centraladministration 1660 1848.
6) Richter. Juridisk og statsvidenskabelig Stat. 1881.
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Borgmestre« Byfogeder samt Bys og Raadstueskrivere.
1801.

1805.

1809.

1823.

1828.

1829.

Reinhold Jacob Klagenberg, f. 1757, f i Bergen 1830 1*7i2Udn. 1801 27,.
Stud. 1775, cand. jur. 1780 l3/I0 1. 1., Byfoged og By
skriver i Sorø samt Birkedommer og Skriver i Sorø Birk
1789, Assessor i Bergens Stifts Overret 1805, Præsident i
Bergen 1807, Kancellird. 1809, Justitiarius i Politiretten
smstds. 1811, Rid. af Vasaordenen 1820, entl. 1828’).
Eckard Beck, f. c. 1756, f 1819 27s, som fhv. Herreds
foged, 63 Aar gi.
Udn. 1805 275.
Exam. jur. 17851), Borgmester i Slagelse samt Birke
foged i Antvorskov Rytterdistrikts Birk 1809 2/5, Herreds
foged i Løve Her. 1812 '/s.
Lauritz Andreas Bernth, f. 1782 21,3 paa Herlufsholm,
t i Horsens 1860 "/l().
Udn. 1809 ■’7,,.
Stud. 1799, cand. jur. 1803 1. 1., Underkancellist i
Kancelliet 1805, Kancellisekretær 1807, Kancellird. 1815,
Justitsrd. 1820, Herredsfoged og Skriver i Voer og Nim
Herreder samt Birkedommer i Stensballegaards Birk 1823,
Rid. 1846, Etatsrd. 1854').
Søn af Rektor Johan Ludv. B. og Anne Margr. Thestrup.
Jacob August Castenschiold, f. 1765 27/n, t i Korsør
1828 27.(.
Udn. 1823 "A.
Stud. 1783, cand. jur. 1787 1. 1., til forskellige Tider
Ejer af Bonderup, Bjernedegaard og Lille Antvorskov,
Kammerjunker1).
Nicolai Christian Herholdt, f. 1781 ’7,o i Aabenraa,
f 1829 l4A i Korsør.
Udn. 1828 18 7.
Stud. 1800, cand. jur. 1803 I. h., Auditør 1805, By
foged i Rudkøbing, Herredsfoged i Langelands Nørre- og
Sønderherreder samt Kancellird. 1810, Justitsrd. 1822, til
lige Birkeskriver i Grevskabet Langelands Birk 1827').
Bernt Bentsen, f. 1791, f 1862 '72 i Lyngby.
Udn. 1829 2l/?, entl. 1842 7S.
Stud. 1809, cand. jur. 1813 I. I., Kopist i Rentekam
meret 1814’).

9 Richter. Juridisk og statsvidenskabelig Stat 1881.
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1842.

1856.

1871.

1887.

h Richter.

Christian Edvard Sylow, f. 1797 '/u i Kbhvn., f 1866'V,
i Roskilde.
Udn. 1842 271(„ entl. 1857.
Stud. 1814, cand. jur. 1819 I. 1., Auditør i Armeen 1826,
Byfoged, By- og Raadstueskriver i Slagelse samt Kancellird.
1831, Rid. 1851.
Søn af Møntrevisor Ludv. Chr. S. og Elisabeth Maria
Severin.
Niels Peter Christian Martin Sylow, f. 1829 -7/i paa
Christiansø, f 1870 '710 i Korsør; ved sin Død kaldes han
tillige „Lieutenant “. Chef for Efterretningsv. i Krigen 1864.
Konstitueret 1856, var tillige Vejer, Maaler og Vrager
i Korsør. R. af Dbr. 1857, fast ansat 1858. Stud. 1845,
cand. jur. 1854 I. 1.').
Søn af Forgængeren i Embedet, Chr. Edv. S. og
Sabine Dorothea Herholdt.
Nicolai Reimer Rump, f. 1834
i Hillerød, f 1900 .
paa Kavalergaarden ved Vallø.
Udn. 1871 V? (-72).
Stud. 1852, cand. jur. 1859 1. 1.; 1859—64 ansat i Min.
for Slesvig, 1861 cand. jur. slesv., Sorenskriver paa Fær
øerne 1866 "7:!, Amtm. over Hjørring Amt 1887 7, (1886 7)2),
R. af Dbr. 1887 ,7/., Dbrmd. 1890 -'I-, kongevalgt Medlem
af Landstinget 1894 - 7,„ s. A. 7n Formand i Kommissionen
ang. Apotekervæsenet1), Justitsminister 1896 "7, afgik tildels
af Helbredshensyn 1899 “7», s. A. Amtmand over Holbæk Amt,
Afsked 1900.
Søn af Glarmester Carl David Romb og Ingeborg
Cathrine Jørgensen.
Nicolai Christian Herholdt Sylow, f. 1849 " s i Korsør,
f 1913 '72 paa Frederiksberg.
Udn. til Byfoged og Byskriver 1887 27j> t’l Borgme
ster s. A. s/;>.
Stud. 1867, cand. jur. 1873 1., Kopist i Krim.- og
Politiretten 1875, Guldmed. for jurid. Afhandl, om Bevisteorien efter Danske Lov 1878, Dr. jur. 1880, Assessor i
ovennævnte Ret 1884 "A, R. af Dbr. 1890, Dbrmd. 1894,
Birkedom, og -skriver i Frederiksberg Birk 1898 !"/,, *)•
Søn af Borgmest. Chr. Edv. S. og Sabine Dorothea
Herholdt.
Juridisk og statsvidenskabelig Stat. 1881
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1898.

Charles Christian Fritz Nanke, f. 1847 Vs i Kbhvn.,
lever i Kbhvn. siden 1918.
Udn. 1898 27;, entl. 19 1 7 27/:!.
Stud. 1865, cand. jur. 1870 1., Fuldmægtig paa Merløse-Tusse Herreders Kontor 1872, Herredsfoged i Hads
Herred 1886 214. R. af Dbr. 1900, Dbrm. 1917, (R. St. A.3),
Medlem af Folketinget 1901—03’).
Søn af Kunstdrejer I. G. A. Nanke og Hustru Dorothea.

1917.

Peter August Grevsen, Redaktør, f. 24. Januar 1875.
Udn. 1917 21

Raadmænd.
1619.
„
„
1621.

1640.
„
„

Bertel Nielsen ’).
Olaf Knudsen-).
Claus Hansen2).
Niels Jacobsen.
Genindsat som Raadmand af Kongen 16212K,«.
Han var ved sit Værneting, Landstinget og Herre
dagen for Skænderi og Skændsord, som han havde tilsagt
en af sine Medborgere, Jens Graa, dømt at være 3 Marks
mand, hvorved han havde mistet sin Stilling som Raadmand;
men da han senere havde contenteret og fornøjet Jens
Graa og Lensmanden, fik han ved kgl. aabent Brev samme
sin Forseelse „afdragen“, Ret som tilforn at gaa og staa „udi
Loug og Toug", søge Laug og Gildeshus med Gildemænd
og gæve og ej mere være „Mand disværre“ for denne Sag,
men maatte som tilforn betjene sin forrige Raadmandsbestilling2).
Lauridtz Lauridtzen ').
Morten Hendrichsen4).
Peder Christensen').

’) Richter. Juridisk og statsvidenskabelig Stat. 1881.
21 Fr. Friis. Bidrag til Korsør Bys Historie. S. 17.
Sjæll. Reg. 17. 169.
4) Korsør Byfogedarkiv. Pk. Nr. 12.
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1645.

1654.
w
w
n

1662.
»»
1664.
w
1665.
1666.

n
n

1671.
n

1674.
1677.

»

9
2)
3)
4)
5)
G)

Lauridtz Lauridtzen1).
Morten Héndrichsen1).
Poul Andersen1).
Morten Hendrichsen 1).
Ifuer Ifuersen').
Hans Must1).
Hans Hansen1).
Ifuer Ifuersen1).
Hans Hansen1).
Hans Jørgensen1).
Hans Erichsen').
Christen Olufsen, f før 16822).
Udn. 1665 2"/K.
Hans Jørgensen, f 1684/85.
Er Raadmand 1666
7 3); Konfirmation paa Bestal.
1670 >0,91), Borgmester 1674 211.
Hans Hansen.
Hans Erichsen.
Hans Andersen Lundforlund levede 1689 27l2.
Udn. 1671 7/i- Borgmester 1677 "’j. Se Borgm.
Ifuer Ifuersen.
Udn. paa Bestalling 1671 21. Faar 1649 :1% sammen
med Caspar Brand Forpagtning paa Accisen i Korsør4);
skænkede 1685 et Legat paa 100 Rdr. til den latinske Skole
i Korsør5).
Bertel Madsen, f før 1694.
Udn. 1674 V,.
Berendt Schnabel.
Udn. 1677
1. Raadmand 1682 13/u. Borgmester
1684 15Se Borgm.
Peder Jacobsen Tornam, f. c. 1639, begr. i Korsør
1694 27n 551/2 Aar gi.
Udn. 1677 u/4, 2. Raadmand 1682 "'a. Kirkeværge 1678').
Ved Skiftet efter ham udviste hans Bo et Overskud
paa 5352 Dir.

Korsør Raadstuebog 1654—1706.
Korsør Skifteprot. 1680 ff., S. 11.
Sjæll. Reg. 26, 204.
Sjæll. Reg. 22, 208.
Provst Andresens Oplysninger oin Korsør Skolevæsen.
Korsør Pantebog 1684—98 54b-
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Mouritz Mortensen.
Udn. til 3. Raadm. 1682 'W.,. Borgmester 1693 lih.
Se Borgm.
1684. Poul Schnabel, f. c. 1655, begr. i Korsør 1698'/o, 42 Aar
10 Mdr. gi.
Udn. 1684 15/i. Holdt Krambod, men overdrog 1689 23/I
alle sine Krambodvarer, vurderede til 2684 Rdl. 6 S lybsk,
til sin Broder, Sognepræst i Vemmelev og Hemmershøj,
Rasmus Schnabel, hvilken dog ikke modtog Overdragelsen,
da han var fornøjet paa anden Maade.
Var Søn af Borgm. Berendt Schnabel.
1693. Anders Hansen.
Udn. 1693 10/s. Konsumptionsforpagter 1704*^—07*/i.
Borgmester 1717 Vi. Se Borgm.
1694. Conrad Joachim Fabritius, begr. i Korsør 1728 2:’/r
Udn. 1694 20/i- Var tillige Tolder.
1698. Marcus Schnabel, begr. i Korsør 1729 G/s.
Udn. 1698 -’7,-• Konsumptionsforpagter 1704'/i—07'7
tilligemed Raadmand Anders Hansen og Borgerne Laurids
Pedersen og Peder Olsen.
1704. Friderich Michelsen.
Udn. 1704 ‘"/s. Borgmester 1729 7t. Se Borgm.
1717. Rasmus Madtzen, begr. i Korsør 1728 “/p
Udn. 1717 Li. Postmester 1727 ~/u ‘).
1728. Anders Andreasen Spormand, f. c. 1689, begr. i Korsør
1763 273, 74 Aar gi.
Udn. 1728 1(7j.
1729. Kield Diderich Schytte.
Udn. 1729 ’"A, entl. 1737 22„.
1730. Søren Berentsen Øgler, begr. i Korsør 1731 12A>.
Udn. 1730 27„. Vejer og Maaler 1730 ').
1737. Andreas Stolpe, begr. i Korsør 1740 “V?.
Udn. 173 7 27:1. Postmester 1728 'Mlt—40').
1740. Michael Bendtsen.
Constituer. 1740 22h.
1740. Ulric Dorker.
Udn. 1740 1-/». Borgmester 1741 G/io- Se Borgm.
1682.

') Fr. Olsen. Postvæsenet i Danmark 1711 1808.
-) Sjæll. IndL 1730 C.
3) Fr. Olsen. Postvæsenet i Danmark 1711 —1808.

S. 390.
S. 390 f.
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1741.

1741.

1749.

1757.
1767.

1770.

1775.

1795.

Mouritz Michelsen.
Udn. 1741 s/i2> Byfoged s. Aar og Dag, Borgmester
1749 Ws. Se Borgm.
Peder Pedersen.
Udn. 1741 712, By- og Raadstueskriver s. A. 27|,
Borgmester 1757 2l/n>- Se Borgm.
Christen Bendsen, f. c. 1705, f i Korsør 1768 '/i, 63 Aar gi.
Udn. til Viceraadm. 1749
Postmester 1746 277
— 68').
Lorentz Schultz.
Udn. til Viceraadm. 1757 21/i0.
Jens Christian Langeland, døbt 1737 22Å. i Korsør, begr.
smstds. 1770 27i0.
Udn. til Viceraadm. 1767 u/14. Kontrolør 1761, Expektancebestal. som Postmester 1767 7io, tiltraadte Stillingen
i Beg. af 1768').
Søn af Rasmus Christensen L. og Marie Jensdatter.
Niels Juul.
Udn. 1770 "7u- Byfoged 1757 2l/io- Se Byfogeder.
Peder Lauritzen Braadt, døbt 1750 27'c. i Korsør, f smstds.
1795 '7-, 44 Aar 11 Mdr. gi.
Udn. til Viceraadm. 1775. Adjungeret som By- og
Raadstueskriver 1770 2/n.
Andreas Torp.
Udn. 1795 24.'7, s. A. og Dag By- og Raadstueskriver.
Borgmester og Byfoged 1799 2%. Se Borgm. og Byfog.

Byfogeder.
1645.
1660.
1666.
1672.

Hans Must2).
Niels Christensen3).
Hans Kaad.
Udn. 1666 2/7.
Thomas Søfrensen.
Udn. 1672 2!7U kasseret s. A. 37:i.

i) Hr. Olsen. Postvæsenel i Danmark 1711 1808.
Korsør Raadstueprot. 1654 1708. S. 24’>
:‘) Korsør Raadstueprot. 1654 1708. S. 61 b

S. 390 f.
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1672.

1677.

1684.

1695.

1697.
1728.
1734.

Hans Pedersen.
Udn. 1672 ”/2. 1669 ‘V2—74 Herredsfoged i Flakke
bjerg Herred 4).
Villads Weinholdt, begr. 1684 M/12 i Slagelse Set. Mik
kels Kirke.
Udn. 1677 17/n Bestal. paa fremdeles at være Byfoged
i Korsør 1682 13/12. Fik 1674 1C 9 Bevil. til at falholde ufor
falskede gode Vine samt frem. 01 i Korsør-).
Peder Pedersen, f. c. 1654, begr. i Korsør 1695 27b,
41 Aar gi.
Udn. 1684 3712. Var Broder til Byskriver Lauritz
Pedersen.
Friderich Michelsen.
Udn. 1695 24/8. Raadmand 1704 '75, Borgmester 1729 Vs,
Se Borgmestre.
Lauritz Hendrichsen, begr. i Korsør 1728
4.
Udn. 1697 '71.
Jørgen Lauritzen, begr. i Korsør 1735
Udn. 1728 1:’,9.
Jacob Hansen Tersling.
Underbyfoged 1734—363).

27s.

1735.

Hendrich Mogensen, f 1740 30/i2 i Korsør.
Udn. 1735 14/10. 1734 er han Kæmner3).

1741.

Friderich Hansen Flor, begr. i Korsør 1741 2710.
Udn. 1741 3/2.

1741.

Mouritz Michelsen.
Udn. 1741 7i2> Raadm. s. A. og Dag, Borgmester
1749 14 1. Se Borgmestre.
Niels Juul, f. c. 1713, begr. i Korsør 1776 14/3, 63 Aar gi.
Udn. 1757 21/10, Raadm. 1770 1711.

1757.

Se Borgmestre og Byfogeder.

’) Sjæll. Reg. 28, 598.
2) Hauch-Fausbøll. Geneal. Tidsskr. 6. Aarg. S. 144.
3) Korsør Byfogedarkiv. Pakke Nr. 12,
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Byfogeder, By= og Raadstueskrivere.
1917.

Christian Henrik Friis Hattensen, f. 1863 '7s paa
St. Croix.
Udn. 1917 ''m; udn. 1919 27r, til Dommer i 16. Rets
kreds, o: Skelskør, V. Flakkebjerg Her., Korsør Købstad
og Landjurisdiktion samt Holsteinborg Birk.
Stud. 1883, cand. jur. 1889 15/j 1., Byfogedfuldm. i
Nakskov, By- og Herredsfuldm. i Ringsted 1890, By- og
Birkefuldmægtig i Maribo 1892 '/;<» Byfoged og Byskriver
i Varde 1910 '7., Rid. 1919 7n> Dommer i Nordre Birk
1925 u,/2. Søn af Qouvernementssekretær Carl Anton Fred.
Chr. H. og Annie Elisabeth Stakemann1).

Dommere
i 16. Retskreds, o: Skelskør, V. Flakkebjerg Herred, Korsør Købstad
og Landjurisdiktion samt Holsteinborg Birk.
1919.

1925.

Christian Henrik Friis Hattensen.
Udn. 1919 27„.
Se ovenfor under Byfogeder, By- og Raadstueskrivere.
Jens Vilhelm Christian Clausen, f. 1868 '/,.
Udn. 1925 V4.
Stud. 1886, cand. jur. 1892 J,7,. 1., Amtsfuldm. i Sorø
1892 ’/n, i Hjørring 1895, Fuldm. v. Børglum Herred 1897 7,.,
Herredsfoged i Bølling-Nørre Herreder 1915 7jo> Dommer
i Vejle Købstad med Nørvang-Tørrild Herred 1919 23/G.
Søn af Sognepræst N. Clausen og Emma Larsen.

Politimestre
i 12. Politikreds, o: Korsør Købstad og Landjurisdiktion, Skelskør
Købstad og V. Flakkebjerg Herred samt Holsteinborg Birk.
1919.

Jens Tyge Lind, f. 1880 7, i Finderup.
Udn. 1919 2S ;.
Stud. 1898, cand. jur. 1904 21 g 1., By- og Herredsfuldm.
i Nysted 1904 7^» Fuldm. ved Lollands Nørre Her. 1905 7u,
By- og Herredsfuldm. i Holstebro 1908 ’Å., Fuldmægt, ved
0. Flakkebjerg Her. 1911 ’m.
Søn af Sognepr. Knud Pet. L. og Frederikke Begtrup1).

') Juridisk og statsvidenskabelig Stat. 1923.
Korsør Pantebog 1684—98. Bl. 67 a.
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Bys og Raad stue skrivere.
Niels Hansen2).
Jørgen Hansen.
Konfirm. paa Bestal. 1665 2%.
1674. Peder Jensen Skjelskør.
Udn. 1674 ’7=.
1676. Marcus Rasmussen Leth.
Udn. 1676 ”/i.
1680. Lauritz Pedersen, f. c. 1649, begr. 1712 ri/12 i Korsør,
63 Aar gi.
Udn. 1680 27i2- Var Broder til Byfoged Peder Pedersen.
1713. Ditlef Hansen.
Udn. 1713 21/7.
1715. Jesper Nielsen, levede 1735
Udn. 1715 -73.
1735. Otto Fabritius.
Konstitueret 17351).
1741. Peder Pedersen.
Udn. 174 1 27i» kgl. Bestal. s. A.
Raadmand s. A.
712, Borgmester 1757 21/10.
1770. Peder Lauritzen Braadt.
Adjung. 1770 7u- Viceraadmand 1775, se Raadm.
1794. Rudolph Frick.
Konstituer. By- og Raadstueskriver samt Raadmand
17941).
Se videre Borgmestre, Byfogeder samt By- og Raadstueskrivere.
1665.

U Korsør Byfogedarkiv.

Pk. Nr. 12.

SKOLEN.
AALÆNGE Katholicismen var raadende her i Landet, var al Oplys
ning knyttet til det latinske Sprog, og de, der ikke lærte Latin,
lærte intet. Ved Reformationens Indførelse fik Modersmaalet derimod
mere Ret; Prædikanterne opfordrede Tilhørerne til selv at læse i Bibe
len, som blev oversat paa vort Modersmaal, og dette maatte vise Nød
vendigheden af at oplære den almene Mand i Læsning. Det blev
paalagt Degnene paa Landet at holde Skole i Religion og Læsning og
desuden holde Aftenlæsning. Men Latinen beholdt alligevel i det al
mindelige Omdømme sin Vigtighed, og da Købstæderne skulde have et
højere Skolevæsen, fik hver Købstad en latinsk Skole, hvor der i For
bindelse med Latinen blev undervist i Læsning og andre Begyndelses
grunde.
Hvornaar Korsør fik sin latinske Skole, har hidtil ikke kunnet
lade sig afgøre; om det Spørgsmaal nogensinde kan klares, maa Frem
tiden vise, men sikkert er det, at den altid har været meget ringe.
1630 nævnes Rector Nicolaus Christierni1), der senere blev nederste
Kapellan ved Vor Frue Kirke i København og døde 1640; det hedder
om ham, at han havde vel forestaaet Skolen; ellers var han mirabilis
in conversatione [o: beundringsværdig i Samtale], og Gjækken stak ud
paa hannem iblandt, som var at se i det latinske Brev, han havde paa
Præstens i Korsør hans Vegne skrevet til D. Burserum paa Soer. 1653
hedder det om Skolen i Korsør: „Det er alle vitterligt, at Lejligheden
er meget ringe og meget besværligt med Kost og andet, som fejler til
nødtørftigt Underhold“2).

S

Til Udarbejdelsen af Afsnittet om Skolen er bl. a. brugt et af Provst Andreasen
holdt Foredrag om Skolevæsenet i Korsør, der foreligger i Manuskript og velvilligst er
overladt mig af Pastor T. Winther.
J) Khist. Saml. 3 R. 1. Bd. 466.
2) Sjæll. Tegn. (Indlægene til Ansøgn., dat. % 1653).
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Nogle Købstæder fik ved Siden af den latinske ogsaa en særegen
dansk Skole, men dette synes ikke at have været Tilfældet med Korsør.
I en Optegnelse fra 1739 benævnes Degnen Peder Elovius Mangor
Magister og Skolens Rektor; i de mindre Købstæder var enten Kapel
lanen eller Degnen nemlig i Almindelighed Rektor. Da nævnte Rektor
Mangor var eneste Lærer i Korsør, maa man slutte, at al Undervisning
her var knyttet til den latinske Skole.
Disse smaa latinske Skoler opfyldte kun saare ufuldkomment deres
Øjemed baade med Latinen og Dansken’). De havde meget smaa Ind
tægter. Korsør latinske Skole synes at have været meget fattig. Rek
torens Indtægter i 1739 opgives saaledes:
Som Degn: Offer og Accidenser............ 26 Rdl.
Aarsløn som Skolelærer 6 Sk
af hver Hus eller Gaard. 4 —
Ganske vist var der enkelte fromme Sjæle, der tænkte paa at op
hjælpe Skolevæsenet ved Legater, men disse synes kun i ringe Grad
at have forbedret Lærernes Stilling, idet de hovedsagelig blev givet til
fattige Disciple.
Korsør latinske Skole havde følgende Legater:
Gave fra 1654 100 Rdl.
Wenzel Rothkirchs
Just Høegs
„
„ 1663 200 „
„
„ 1666
45 „ 4M 4 S
Fr. III’s
50
2)
Niels Christensens af Korsør
„
. 1667
33 „ 2 Borger Niels Jensens
„
. 1672
Borgm. Hans Jacobsen Judes
100 „
„
„ 1678
1003) „
„
„ 1685
Raadm. Iver Iversens
50
.
.
„ 1730
Peder Orsleffs

Fr. IV gjorde adskilligt for at ophjælpe det danske Skolevæsen
paa Landet. Som bekendt oprettede han (1721) 240 Skoler paa Rytter
godset, d. v. s. paa den Del af Krongodset, der var henlagt til Under
hold af Rytterregimenterne. Undervisningen i disse bestod i at lære
Religion og i at læse, og desuden kunde de, der vilde betale 8 Sk. om

i) Edv. Holm skriver i Da. R. H. (V, 131): Man kan ikke tænke sig noget ynkeligere
end saadanne Skoler [o: latinske Skoler], hvor der kun var samlet nogle faa fattige
Disciple om en enkelt forsulten Hører og Rektor. Var Undervisningsmetoden præ
get af Raahed, saa herskede Fattigdom og Uhygge baade i Skolelokalerne og i
Lærernes Boliger.
2) I en Trætte med Iver Iversen lovet til Skolen 50 Sldr., som ved Renter er forbedret
til 50 Rdl.
3) Til Taknemmeligheds-Kiendelse for Befrielse af Havs-Nød i Wester-Søen 1685.
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Ugen, lære at skrive og at regne. Chr. VI byggede videre derpaa og
stræbte tillige at fremme Skolevæsenet i Købstæderne, baade det danske
og det lærde, derved at han ophævede de latinske Skoler i en Mængde
Købstæder ved Forordn. 17. April 1739. Korsør latinske Skole b|ev
nedlagt og ved samme Forordning bestemt til en dansk Christendoms
Skole; Skolens Indtægter (Dresselberg Kongetiende, der ansloges til
50 Rdl. aarlig, og Degnepensionerne af Taarnborg og Vemmelev 12 Rdl.
samt nogle Renter af de legerede Kapitaler) blev ved Resolution af
9. Oktbr. 1739 givet til Slagelse latinske Skole, som fik Lov at bestaa. Skolebygningen i Korsør, der laa Vest for Kirken og var en
gammel Bindingsværks Bygning i en Etage (først nedrevet 1884) blev
givet til den danske Skole, der da oprettedes, tillige med Rektors og
Hørers Indtægter af Kirken og Byen. Derefter dreves der i Korsør kun
Undervisning i Religion og Modersmaalet foruden i de elementære Fag,
og Skolen bestyredes af Klokkeren, som var eneste Lærer.
Da det Guldbergske Ministerium, der ogsaa havde sin Opmærk
somhed henvendt paa Undervisningsvæsenet, 17. Decbr. 1783 lod udgaa til Kancelliet en Kabinetsbefaling om „en omstændelig Efterretning“
om Skoleforholdene i „hver af vore danske Kiøbstæder“, indsendtes der
fra Korsør — som fra de andre Byer — en Indberetning, der — saa vidt
vides — ikke længere eksisterer, idet den sammen med de andre Ind
beretninger sikkert er „gaaet i Papirmøllen“, men paa Grundlag af
denne Indberetning er der udarbejdet en Extract, der for Korsørs Ved
kommende lyder saaledes1).

Corsøer har een Skole, der holdes af Kohr Degnen Schyth, som
er Attestatus og forhen har været Degn i Tersløse, hvortil han kom fra
Nicolai fattige Skole i Kiøbenhavn. Det er paalagt ham at holde en
Hører, da Kirkeforretninger ofte hindre ham i at holde Skole. Han
har ingen vis Løn og intet Brænde, men som Kohr Degn frit Huus,
der vedligeholdes af Byen. Af Donationer eller Fundationer haves
ingen. Skolelønnen er 2 Sk. ugentlig for de Børn, der allene læse,
3 Sk., naar de tillige skrive, og 4 Sk., naar de desuden regne. Dette
menes omtrent at løbe op til 50 å 60 Rd. aarlig; desuden har han af
Byen 4 Rd. for de Fattige, der ingen Skolepenge betale, og 6 Rd. for
Soldaterbørns Undervisning. Han beskikkes af Biskoppen; Sognepræsten
har Opsigten med Skolen, og Forældrene formanes til at holde Børnene
i Skole. Der læres Christendom, Skrivning og Regning, og „Fremgangen
er efter enhvers Flittighed“. En gammel Underofficer af Garnisonen,
navnlig Hubert, lærer smaae Børn at kjende Bogstaver og læse indeni.
i) Da. Saml. 2. R. 3. Bd. S. 151.
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Det er gennem dette Uddrag ikke noget straalende Billede, man
faar af Skoleforholdene i Korsør, men forøvrigt var det her ikke ander
ledes end andetsteds. Edv. Holm sammenfatter sit Indtryk af Købstædernes Lærerforhold ved Udgangen af det 18. Aarhundrede, bygget op
paa de nævnte Indberetninger, i følgende Ord1): Forholdet var . . .
ens i Statens forskellige Lande. Naturligvis maatte det [paa Grund af
de lave Lønninger] blive overvejende uvidende, tildels havarerede eller
endog fordrukne Personer, der skulde lære Børnene deres Katekismus
eller at stave sig frem i en Bog. . . I de danske Købstæder havde [man]
maattet rekruttere Skoleholderstanden med afsatte Underofficerer, Skriver
karle, Musikantsvende, Ryttere, Tjenere, forskellige fattige Haandværkere,
Matroser, Bønder og Brændevinsbrændere.
Men Dr. theol. F. Plum, der var Præst i Korsør 1791—95, senere
var Provst i Slagelse og endte som Fyens Biskop, interesserede sig,
som foran nævnt, meget for Korsørs Skolevæsen, og ved hans Bestræ
belser blev Legaterne taget fra Slagelse Skole og givet tilbage, idet
det ved Reskr. af 28. Oktbr. 1805 bestemtes, at disse Indkomster maatte
anvendes til det danske Skolevæsens Forbedring i Korsør, dog med
Undtagelse af Peder Orsleffs Legat.
Allerede som Kronprins virkede Fr. VI for Skolevæsenet. Ved
Aaret 1803 blev der dannet Skolekommissioner, alle Børn blev pligtige
til under Mulkt at søge Skolerne. Dengang havde Korsør Skole 2 Lærere,
hvoraf den første, Klokkeren, havde Degneindtægterne og 100 Rdr. af
Skolekassen, medens anden Lærer havde 150 Rdr. og noget senere
200 Rdr. De Penge, man behøvede, blev paalignede, og den aarlige
Paaligning udgjorde 400 Rdr. Et af de Midler, som Fr. VI anvendte
for at ophjælpe Skolevæsenet i Købstæderne, var det, at han nedlagde
de residerende Kapellanier og henlagde sammes faste Indtægter til
Skolevæsenet. Den sidste Kapellan i Korsør var, som foran nævnt,
Pastor Mehl, der 1811 forflyttedes til Præstø; ved Reskript af 28. Juni
1811 blev Kapellaniet nedlagt og sammes Tiende, 101 Tdr. Byg af
Hulby og Bonderup, henlagt til Korsør Skolevæsen; samtidig blev det
bestemt, at der skulde beskikkes en ordineret Kateket med 400 Rdl.
Løn, der da skulde lede Skolevæsenet.
Pastor Schonheyder blev Kateket i Korsør 1812, men var der kun
kort, hvorefter Kateketembedet blev nedlagt paa Grund af Byens ringe
Evne.
Efterat den betydningsfulde Forordning af 29. Juli 1814 var ud
kommen, arbejdedes der paa at faa Skolevæsenet omorganiseret. Ved
') Da. R. H. V. 552.
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denne fastsattes nøjagtige Bestemmelser om alle Enkeltheder ved Sko
lernes Indretning i hele Landet, Lærernes Lønning, Skoletidens For
deling, Lærernes Beskikkelse og Myndighed, Tilsyn med Skolerne,
offentlige Overhøringer m. m. Børnene skulde undervises 5 eller 6 Timer
om Dagen, i Byerne skiftevis Formiddag og Eftermiddag. ls/n 1823
approberedes den ældre Skoleplan, hvorefter der atter blev beskikket
en Kateket, og siden havde Skolen stadig 3 Lærere. Samtlige Børn i
Byen dannede en Skole, delte i flere Klasser; den almindelige Under
visning var den reglementerede for Almueskoler, men de mere opvakte
Børn fik, efterat der var ansat Kateketer, nogen Undervisning i Geografi,
Historie og Tysk. Imidlertid medførte Forholdene, at der 1843 opret
tedes en Betalingsskole.

Ved den latinske Skole virkede i Tidernes Løb følgende som
Rektorer.
1. Peder Mortensen, Rektor til 1566, da han blev Sognepræst
i Korsør og Taarnborg, f 1600.
2. Niels Jensen, Rektor til 1600, da han blev Sognepræst i
Korsør, f 1617.
3. Niels Christensen, se ovenfor.
4. Henrik Hansen Hag, Rektor til 1666, da han blev Sogne
præst i Aversi og Testrup, f 1690.
5. Caspar Danielsen Brandt, deponerede 1669 fra Slagelse
Skole, blev Rektor i Korsør og tog i dette Embede 1677 Baccalaureus
Graden.
6. Morten Jespersen Aarby, f. c. 1654, deponerede 1672 fra
Roskilde Skole, Rektor i Korsør 1679, senere Sognepræst i Vallekilde
og Hørve, Provst 1704, f 1706.
7. Jens Jacobsen Gysting, f. c. 1640 i Korsør, deponerede
1660 fra Slagelse Skole, Rektor i Korsør 1681, f 1698.
8. Anders Andersen Schytt, f. 1669 i Vemmelev, deponerede
1689 fra Slagelse Skole, 1692 Hører i Korsør, tog theologisk Embeds
eksamen 1694, Rektor i Korsør 1698, res. Kap. i Nyborg 1706, f 1714.
9. Christian Erichsen Storch, f. 1672 i Holstebro, Rektor i
Korsør 1706, i Slangerup 1710, 1722 Kapellan og 1724 Sognepræst i
Hyllinge og Lyndby, f 1745.
10. Mag. Peder Jensen Saaby, f. 1683, deponerede 1704 fra Ros
kilde, 1705 Hører i Roskilde, 1709 Rektor i Korsør, 1728 Rektor i Aarhus.
11. Mag. Peder Elovius Mangor, f. 1703, deponerede 1721 fra
Viborg Skole, tog theologisk Embedseksamen 1725, Rektor i Korsør 1727,
blev ved Skolens Nedlæggelse Sognepræst i Spydsbjærg, Hellin og
Hovin i Borgesyssels Provsti, Provst 1752, f 1768.
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Efter at den latinske Skole i Korsør var nedlagt 1739, forestodes
den danske Skole, der opstod paa dens Ruiner, af Degnene i Byen,
ligetil der i 1811 udnævntes en ordineret Kateket, der da sammen med
sin Præstevirksomhed ledede Skolen som Førstelærer. Dette vedblev
— med en kort Afbrydelse — at være Tilfældet til 1887, da der op
rettedes et Overlærerembede med R. Iversen (f. 1855) som første Inde
haver, og da han 1922 gik af, efterfulgtes han af N. P. L. Kjærgaard
(f. 1866) ved Byskolen, medens P. K. Thomsen (f. 1878) blev Overlærer
i det nye Skoledistrikt paa Halskov.

KORSØR BYMARK
OG HALSKOV OVERDREV.
OM NÆVNT foran (S. 50) tilstedes der allerede ved Korsørs første
Privilegier Byen et Stykke Jord „til Brændsel og Fægang og Bys
Forte“, og dette var Oprindelsen til, hvad der senere er bleven kaldt
Korsør Bymark. Antagelig har Udstykningen snart efter taget sin Be
gyndelse, men noget sikkert om, hvornaar denne har fundet Sted, kan
ikke siges. Imidlertid eksisterede der [i 1874] en gammel Optegnelse, vist
fra den første Del af det 18. Aarhundrede, der oplyser, efter den Gang
foreliggende Dokumenter, navnlig en Raadstueprotokol, som begyndtes
1605, at Jorderne er bleven udstykket til forskellige Tider. Der opgives
ikke, hvornaar og hvorledes det har fundet Sted, men derimod nævnes,
at den nordvestlige Del af Marken, fra Badstuen og Byen ud til Linjen:
Markmosegærdet (Engen ved „Ceres“), den midterste Mølle og Vejlehoved først er delt mellem Grundejerne. Senere synes Strækningen
sydøst for den angivne Linje (Markmosen—Vejlehoved) ud til Fuglsang
at være delt.
En tredje Deling, fra Fuglsang og „Karpeparken“ (angivet paa
P. Langelands Kort) ud til Skoven med Undtagelse af de saakaldte
„Lilleskovsjorder“ er foretaget 1633. Jorden blev af 8 udmeldte Mænd
delt i 70 Lodder til Grundejerne i Forhold til den Raadmandsskat, hver
havde udredet i Aaret 1632.
Strækningen langs Skovens nordøstlige Ende, de saakaldte „Sveltholmslodder“, er først ryddet for Skov i Aarene umiddelbart før 1770
og udlejes som en Kommunen tilhørende Ejendom til højestbydende.
Omtrent samtidig er ogsaa den Strækning (vest for Søskjærmose),
der kaldes „Lilleskoven “, ryddet for Rester af Trævæxt og omdannet til
Agerland. Rydningen skete paa Kommunens Bekostning, og Jorderne
regnes som dennes Ejendom.
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Den saakaldte Klarskovengmose, der omtales i Privilegierne, er
identisk med Søskjærs Eng og Mose. Denne blev 1633 af 8 ud
meldte Mænd delt i 72 Lodder og udlagt til Grundejerne. Delingen
blev rettet 1701. Ejerne dannede en Forening, der ledtes af en Older
mand, der forestod Arbejderne med Vandafledning m. m. og førte For
tegnelse over Ejerne med Angivelse af, hvor mange Maal eller Skaar
med tilhørende Sætteplads, der tilhørte den enkelte. I Skøde- og Panteregistret er Mosen kun opført som tilhørende „Lodsejerne", uden at de
enkeltes Navne er opført. Skøderne blev derfor i Reglen ikke tinglæst, men
kun forevist Oldermanden. Nu ejes Søskjærmoses Lodder af Kommunen.
I en Indledning til den nævnte Jordebog siges, og utvivlsomt med
Rette, at Klarskov oprindelig maa have været Benævnelsen paa den hele
Skovstrækning, som bedækkede Halvøen syd for Noret. Derved bliver
ogsaa Navnet Klarskov Engmose, nuv. Søskjærmose, forklarligt Navnet
Klarskov er da bleven hængende ved den østligste Del af den gamle
Skovstrækning, og Pladsen mellem Korsør Skov og det nuværende
Klarskov kaldes ogsaa endnu Klarskovhuse. Endvidere er vi bleven
gjort opmærksom paa, at det i Privilegierne nævnte Stengaards Led
findes betegnet paa P. Langelands Kort i Byraadssalen, idet der noget
øst for den nuværende Korsør Skov er draget en Linje, som kaldes:
Linjen fra Stengaards Led til Søndenstrand. Det omtalte „Rum" (se
saal. S. 53) skulde altsaa være Stykket fra Bygrænsen til den østlige
Side af Korsør Skov.
Korsør Jord var ligesom Jorden til alle andre Byer — Købstæder
og Landsbyer — udstykket i en Mængde Aase, hvoraf hver enkelt var
inddelt i flere eller færre Agre, der var fordelt mellem Grundejerne.
Mange af Navnene paa de gamle Aase er endnu kendte, skønt de fleste
er gaaet af Brug, og vi vedføjer her Fortegnelsen over dem, hentet fra
Jordebog over Corsøre Kiøbstæds Mark-Jorder 1753—54, der velvilligst
har været mig udlaant fra Korsør Borgmesterkontor.
Aasenes Navne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slagboms Agrene.
Slagboms Toften.
Flask-Agrene.
Badstue-Agre.
Vester-Møllebiergs Agre.
Øster-Møllebiergs Agre.
BorgmesterMichelsensHolm.
Bredleere.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lange Strandagre.
Sinkekiers Holmen.
Østre Strandagre.
Lovsøe-Ageren.
Fold-Agre.
Lovsøe-Toften.
Lars Mommes Toft.
Præste-Aasen.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Gierdesteds Ageren.
Markemose-Humperne1).
Ellepanden.
Norden Ellepands Humpe.
Sønden Ellepands Humpe.
Viemosen.
Lucia Oles Holm.
Fredskovs Ripperne.
Granskiften eller Rør-moesen.
Fredskovs Agre.
Skolens Jord tilligemed Borg
mester-Jorden.
Klindt-Ageren.
Aasen bag Alhøy.
Skov-Rippen.
Skov-Agrene.
Kiilen og Smaa Skov-Skifter.
Vesten-Humle-Aas.
Østen-Humle-Aas.
Humle-Skiften.
Vesten-Raadmands Jord.
Fuglesang.
Bondensbierg-Agre.
Bondensbierg Største Maal.
Bondensbierg Andet Maal.
Bondensbierg Tredie og
Mindste Maal.
Kragekier.
Vænget.
Mølle-Vænget.
Lysehøy.
Vingerne.
Birkemoese-Humperne.
Karpe-Parks Holmen.
Nye Jord sønden Gallien
Norder Aas.
Nye Jord sønden Gallien
Sønden Aas.
Østen-Raadmands Jord.

52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.

Aasen sønden Nye Jord.
Kallebye-Vænget.
Grevens Vænge.
Skovagrene ved RohnehøyStænten Sønden Aas.
Skov-Agrene.
Holmen Norden for Rohnehøy-Stenten.
Seylmager-Holmen.
Agrene imellem SeylmagerHolmen og Aasen til Landeveyen.
Lange Skov-Agre.
Aasen til Landeveyen
første Maal.
Aasen til Landeveyen
andet Maal.
Aasen til Landeveyen
tredie Maal.
Birkemoese.
Nye Mark langs Landeveyen
Svinehøy kaldet.
Skovfoged-Jorden.
Tuttens Moese.
Flækiers Humper.
Sylt-Engen.
Flækiers Hoved.
Agre vesten Flækiers Hoved.
Mellem-Agrene.
Halve Agre til Landeveyen.
Flækiers Ripper.
Gammel Galliebierg
Øster Aas.
Gammel Galliebierg
Vester Aas.
Humper, som støder paa
Barne-Parken.
Veyagerenlangs Landeveyen.
Barne Parks Holmen.

i) En Humpe, et lidet afdelt Stykke Jord eller Eng (Molbech).
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80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.

89.
90.

Skræder Kiær.
Tyre Engen.
Kiemner-Engen.
Viborg-Hoved.
Aasen vesten Viborg-Hoved.
Tvende Agre imellem Sudderparken og Viborg-Hoved.
Sudder-Parken.
Veylehoved til Landeveyen
Første Maal.
Veylehoved til Landeveyen
Andet Maal.
Veylehoved til Landeveyen
Tredie Maal.
Veylehoved — mindste Maal,
som vender paa Stranden.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Rævehøys Aasen.
Veylehoved største Maal.
Veylehoved Østen Holm.
Veylehoved Vesten Holm.
Sylten.
Veylehoveds Humper.
Ageren norden Landeveyen.
Hauge-Pladsen.
Mødding-Stædet.
Kiilen i vesten Ende af Mød
ding-Stædet.
Hullerne.
Flask-Vænget.
Søeskiær-Engen.
Søeskiær-Eng-Moese.
Graastens Ageren.

De allerfleste af de i foranstaaende Fortegnelse nævnte Aase vil
kunne findes paa det hosføjede Kort, der er „anlagt Anno 1754 af Peder
Langeland“ og nu hænger i Byraadssalen. I den Jordebog, hvorfra
Fortegnelsen over Aasene er hentet, findes angivet Beliggenheden af
hver enkelt af dem, men det vilde kræve for megen Plads — og være
til liden Nytte —, om alle disse Oplysninger gengaves her. Vi skal
derfor indskrænke os til — som Eksempel — at meddele, hvad der
staar om de Byen tilhørende Aase. Foruden Vesten Humle Aas, Østen
Humle Aas og Humleskiftet, der paa P. Langelands Kort tilsammen
kaldes Humlehaven og ligger i den østligste Del af Bymarken, grænsende op til den (nu nedlagte) Lilleskoven og Søskærengene, ejede
Byen, som ogsaa nævnt nedenfor, følgende Aase: 1) Møddingstedet,
der laa, „med nordre Side langs Landevejen og med søndre Side langs
Grøften paa Slagboms Ageren, strækker sig med østre Ende til Skelskørvejen og med vestre Ende stumper paa Kilen af dette Maal vesten
imod Byen; har forhen været brugt til Møddingsted og endnu ikke besaaet“. 2) Kilen i vesten Ende af Møddingstedet, der laa „udi
samme Maal af ovenbemeldte Møddingsted, som paa vestre Ende til
Byen støder til Peder Pedersen Aarhuuses Gaard; har ikke endnu været
besaaet“, og 3) Hullerne, der „er den Plads fra Flaskerenden udenfor
Møllebjærggadens Port, som strækker sig sønder hen til Pigebanken og
den lille Lovsø, langs Landevejen fra Møllebjærggadens Port paa vestre
Side og Flaskegærdet paa østre Side“. Endvidere meddeles, at disse
Huller skulde været maalt og til Sædeland anslaaet; men da Magistraten
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under Forretningen ved mundtlig Ordre haver resolveret, at denne Plads
kunde indtil videre forbruges til Møddingsted i Steden for det ved Byens
almindelige Port, som er bleven maalt og til Sædeland anslaaet, er
Maalingen her forbigaaet. Forøvrigt tilføjes, at en Part af Hullerne
med Magistratens Tilladelse 1754 27n er bleven solgt til Rasmus Lange
land, for at han kan indhegne det sammen med et Stykke af de ham
tilhørende Flaskagre og at han 1755 har bygget Hus derpaa; „alt er med
Grøft og Gærde indhegnet og et Led paa Flaskagrene sat til Indkørsel“.
Enhver, der har beskæftiget sig med Landboforhold her i Landet
i gamle Dage inden de store Landboreformers Tid, vil vide, hvor van
skeligt det var for den enkelte Ejer at dyrke sin Jord, da den var spredt
paa saa mange forskellige Steder. Til Illustration af Forholdene i Korsør
hidsætter vi — fra den nævnte Jordebog 1753—54 — Jordfordelingen
for Præstegaardens, for Byens og for Rasmus Langelands Vedkommende.
Skulde den Omstændighed, at denne sidste af Flaskagrene har faaet
samlet 56 under sig, være et Vidnesbyrd om, at han havde et aabent
Øje for det ufordelagtige, der var ved at have sin Jord spredt paa alt
for mange Steder?
Præstegaarden.
Udsæd
Tdr. Skpr.
3:i .i i
r,2

Agre

Østre Strandagre
Præste-Aasen
Ellepanden
Viemosen

2
2
1
1
Fredskovs Ripperne 1
Aasen bag Alhøj
1
Bondensbjerg
Største Maal
i
1
Bondensbjerg
Tredje og Mindste
Maal
2
Lysehøj
1
1
Birkemose Humperne5
2

„
,,
„
„
„
„

3
3
l'A
l'/s
72
2

„
,,

3')
3

„ 2i)
>, 2')
„ 2')
„ 5‘)
„ 21)

Agre

Agre vesten Flækiærs Hoved
1
Gammel Galliebjerg
Øster Aas
1
Gammel Galliebjerg
Vester Aas
3
Viborg Hoved
1
Veylehoved til Lande
vejen Tredje Maal 1
1
Veylehoved Mindste
Maal, som vender
mod Stranden
1
Veylehoved Største
Maal
2

Udsæd
Tdr. Skpr.

n

1')

„

l'^')

,,
„

47a1)
l1)

„
„

l'A')
17?)

„

l1)

„

41)

') Staar i Jordebogen opført som Præstejorden, medens de andre staar opført som
[hørende til] Præstegaarden.
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Byen.

Rasmus Langeland.
Udsæd
Tdr. Skpr.

Vesten Humle Aas1)
Østen Humle Aas1)
Humle Skifte1)
Møddingstedet
Kilen i Vesten Ende af
Møddingstedet
Hullerne

5
5
2

2V4

Agre

Flaskagrene
56
Badstueagrene
7
Vester Møllebjergs
Agre
Bredleere
Lange Strandagre
Sinkekjærs Holmen
Foldagre
1
Bondensbjerg Største
Maal
6
Flaskvænget

Udsæd
Tdr. Skpr.

9
1

2
4^

1
2
2
8

7
3
4
2
1

3
-

-

Som bekendt var det almindeligt, at de Regler, der skulde følges
ved Benyttelsen af Byens Mark (og hertil regnedes vel ogsaa Halskov
Overdrev) samledes i de saakaldte „Vider og Vedtægter“, og saadanne
findes ogsaa for Korsørs Vedkommende. Der er bevaret-’) to Samlinger
under Betegnelsen Corsøere Bye-Lov og Vedtægt, den ene fra 1697,
den anden fra 1796, og da de paa flere Punkter supplerer hinanden,
hidsættes de her, skønt de paa andre Punkter gentager hinanden.

Corsøere Bye-Lov og Vedtægt
Om Hegnet og Freed udi Byens Mark, som efter Lovens Anledning
til Samtlige Lods Ejeres Gavn og Beste udi Aaret 1697 af Borgemester
og Raad samt Tii Mænd paa Eegen og Samtlige Borgerskabets Vegne,
som haver Sæd i Marken, er Samtykt, Ingaaet og vedtaget ubrødelig
at holdes, og bestaaer i følgende Articler:

(1.)
Hvem som ikke Oldermands Bestilling vil Antage, efterat han der
til af Borgemester og Raad og Otte Mænd udkaaret er, eller ej skaffer
en anden i sin Sted, som Bestillingen forsvarligen kand forestaa, bøde
derfor Tre Rigsdaler, som den nyder, efter ham igien til Oldermand
kaares, saafremt han tilforn har været Oldermand; vægrer han sig
i) 1754 haver Johannes Valentin, Agustinus Eggers, Christian Knudsen og Peder Ras
mussen købt Humlehaugen [o: de 3 her nævnte Aase] og samme med Grøft og
Gærde overalt ladet indhegne, dog at samme om Vaar og Efterhøst bliver fællig
for Byens Créature paa Marken (Jordebogen).
2) Blandt Ældre Bevillinger og kongelige Befalinger (Landsarkivet).
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Pengene at betale, da at pantes derfor og for Een Rdlr. til Straf for
Ulydighed. Og skal tages først til Oldermand af de, som længst Avling
brugt haver, Borgemester og Raad heri undtagen.
(2.)
Hvilken Mand, som bliver betroet at være Byens Oldermand, han
nem skal Vaange-Brødrene være hørig og lydig, og rette sig efter
Vedtægten, under Straf, som vedbør.

(3.)
Foruden Oldermanden skal aarlig nævnes 4re Borgere, som haver
Jord i Marken, hvilke skal være Oldermanden følgagtig, om nogen
Pantning skal gøres eller andet forrettes, som Marken vedkommer.
(4.)
Skal antages tvende Vaange-vogtere, som tilligemed Vaangevogteriet skal have Tilsyn til Byens Skov, at intet derudi af nogen uden
Seddel bliver hugget, hvilke 2de Vaange-vogtere og Skovfogder skal
nyde aarlig til Løn af Byen, som af Kæmneren skal betales, Penge Tii
Slettedaler, samt af hver Pund Sæd til Vaange-vogter Penge 20 Skil
ling, saa og Græsset af den Ager Jord og Mose ved unge Fredskovs Leed.

(5.)
Hvem, som ikke betaler forskrevne 20 Skilling af hver Pund Sæd
til Vaangevogterne, efter at han den første og anden Gang er krævet,
skal pantes for dobbelt og der foruden give Een Ort til Straf for Uly
dighed.

(6.)
Hvorimod bemeldte Vaange-vogter skal være forpligtet at begive
sig i Marken om Sommeren strax om Morgenen, førend Klokken slaar 3,
og siden være paa deres Bestilling indtil Aftenen, saalænge fornøden
gøres. Og dersom de derimellem findes andensteds ellers forsømmelig,
skulde de straffes efter Vaange Brødrenes Sigende.
(7-)
Vaangevogterne skal og have Tilsyn om Natten, at ingen tøjrer
eller gør Skade i Marken enten paa Korn eller Eng, saasom de tillige
med Oldermanden ere forpligtigede at svare enhver til hvis Skade ham
tilføjes i Marken paa Korn eller Græs.
(8.)
Vaange-Vogterne skal paa deres egen Bekostning forsyne ung
Fredskovs Led med Hyrde fra Voldermisse, til Kornet er indhøstet, men
hvis der sammesteds vogtes før Voldermisse eller efter Indhøstningen,
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at udenbys Kvæg ikke skal komme heri Marken, saa vel som Hyrden,
der holdes ved Alhøjs Led, efter Kvæget er sat i Skoven, det betaler
Byens Kæmner paa Byens Vegne.

(9.)
Grøftegærderne omkring Byens Skov skal Vaangevogterne og
Skovfogderne aarlig i rette Tid lukke og forsvarlig vedligeholde, saa
at Gærderne kan være færdig lukte og Grøfterne opkast i det seneste
8 Dage efter Voldermissedag, hvorfor de skal nyde hvis dennem er til
sagt af Borgemester og Raad, efter den med dennem oprettede Contrakt.
(10.)
Hvem som uførmer') Vaange Vogterne og Skovfogderne enten med
Hug, Trudsels- eller Skældsord, bøde derfor som for Ulydighed, og dem
der vil forkrænke Retten efter gode Mænds Sigelse, findes nogen Brøst
eller Forsømmelse hos Vaange vogterne, som saadant kunde foraarsage,
straffes de efter Vedtægten og gode Mænds Kendelse.

(11.)
Foldegemmeren skal være pligtig at optegne hver Mand ved sit
Navn for hvis Kvæg eller Bæster, som drives i Folden, enten det indeneller udenbys.Mand tilhører, og ej noget af Folden udlade, førend rede
Penge derfor efter Vedtægten betales og dem, som Skade haver lidt af
samme indsatte Kvæg, derfor tilfredsstilles, og naar Vaangestævne holdes,
skal samme Foldegemmer ved klar Register fra sig levere hvis Penge
i saa Maade er oppebaaret, til Oldermanden udi Borgemester og Raad
og Vaangebrødrenes Overværelse, af hvilke Penge Vaangevogterne og
Foldegemmeren nyder den halve Part, til Folden og Ledenes Forfærdigelse anvendes den anden halve Part.
(12.)
Skulde og noget udenbys Kvæg eller andet i Folden indsættes,
som ej saa hastig vedkendes, da skal Vaangevogterne være pligtig at
lade det oplyse paa Tinge og Sognestævne og derhen se, at Kvæget
ej forkommes.

(13.)
Hvis Kvæg, som findes udi Marken, enten i nogen Mands Ager eller
Eng, skal Vaangevogterne være forpligtet strax at drive udi Folden, og
Foldegemmeren skulle dennem deraf annamme og forvare, som meldt er;
og dersom Vaangevogterne findes forsømmelige at drive Kvæg af Mar
ken i Folden, naar Behov gøres, da skal de derfor straffes for hver Gang
t) o: foruretter.

275

en Nat udi Raadhuskælderen paa Vand og Brød, og derforuden at
kvittes i deres Løn, hvis Ret er; men dersom det kan befindes, at
Vaangevogterne hemmelig tager Gunst og Gave for nogen Mands Kvæg
inden- eller udenbys, som i Marken kunde være indkommen at gøre
Skade, og ej driver det i Folden, som ske bør, da skal de ikke alene
straffes efter 8 af Vaangebrødrenes Sigelse, men og selv erstatte den
Skade, som da gøres. Iligemaade om nogen Mand fanger Skade enten
paa sin Eng eller Ager af anden Mands Kvæg, og samme Kvæg for
sømmes at drives i Folden, saa den skadelidende i saa Maader ikke
kan vide, hvem han derfor skal søge, da skal Vaangevogterne være
pligtig selv at bøde Skaden og søge Oprejsning af Skadesmanden, eller
have Skade for Hjemgælden.
(14.)
Item hvem, som fanger Skade i Marken paa Eng eller Ager, da
skal Oldermanden med 4re Mænd vurdere Skaden, og Manden, som
Skaden faar, tage Halvparten af Mændene, og den, Skaden gør, den
anden halve Part, om han vil; hvis ikke, tager den skadelidende dem
alle 4 re( og den, Skaden har gjort, rette sig efter deres Sigelse eller
der for at pantes.

(15.)
Hvem, som pløjer fra sine Reensbrødre og gør sin Ager bredere
end hans Naboers, som er under eet Maal, eller og høster fra en anden,
og ikke vil rette for sig igen med nøjagtig Udlæg, naar han paamindes,
men gør hans Reensbrødre Skade og Bekostning med Syn, Grandskning
eller andet, da skal Oldermanden sanke de fleste af Reensbrødrene og
forfare hvem Skylden findes hos, paa det Trætte og Vidtløftighed kan
forekommes, og den Skyldige at straffes og pantes for Een Rigsdaler.
(16.)
Hvem, som fordrister sig til ved Nat eller Dag i Dølgsmaal at
tøjre eller forsætlig holder sine Bæster eller andet Kvæg paa anden
Mands Ager og Eng, fra den Tid Vaangen bør at være hegnet, og
indtil at høstet er, saa vel som om nogen drister sig til at slaae eller
skære af andens Eng eller Korn, enten at kaste for sig, Kvæg eller
hjemføre, det er Hærværk, og bør at bødes efter Loven med 60 Lod
Sølv; udlægges ikke samme Bøder i det seneste inden 6 Uger, maa den,
der Skaden har faaet, søge dem, det i saa Maade modvilligen forsætligen gør, som for anden.
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(17.)
Item hvem, som tøjrer sine Bæster eller Kvæg paa anden Mands
slagen Engbund eller Auret, førend indhøstet er, og ikke haver det
med hans Minde, bør at bøde for hver Gang
2 Ort.
(18.)
Hvem, som findes at jage Kvæg eller Sviin af sit Korn og i en
andens og ikke driver det i Folden eller antvorder Vaangevogterne
det, bøde derfor hvergang 1 Mark.
(19.)
Og skal aldeles intet Kvæg tilstedes udi Vaangen, enten udi Tøjer
eller anden Vagt, fra Høhøsten begyndes og til Kornet er indhøstet,
uden alene de Hester eller Hopper uden Føl, som nødvendig kan be
høves at bruge til Høets eller Kornets Indagning; dog at enhver tøjrer
paa sit eget, og Tøjringen saaledes forsynes, at ingen Mand deraf fanger
Skade paa Korn eller Hø; hvem herimod gør, bøde for hver Gang 2 Ort1),
betale Skaden, og Kvæget at drives i Folden af Vaangevogterne.
(20.)
Skal ej heller tilstedes Heste eller nogen Slags Kvæg at gaa løse
i Vaangen efter Valdborg Dag den 1te Maji, men hvem til Sædens Fort
sættelse noget deri behøver holder det paa sit eget, En andens Rug og
Eng uden Skade, og naar tilsaaet er, maa ingen Heste eller Kvæg hol
des eller tøjres i Vaangen, førend Høhøsten begyndes, da det forholdes
efter foregaaende 19de Art. Hvo herimod gør, bøde for hvergang 1 Ort2),
og Kvæget at drives i Folden.
(21.)
Hvilken Mand, som findes enten at age eller
Plov eller drive sit Plovkvæg, eller i andre Maader
over en anden Mands Korn eller staaende Eng og
Veje og Høvder, som er lagt i Vaangen, bøde for
og betale Skaden dobbelt.

ride eller slæbe sin
at færdes i Marken
ikke følger de rette
hver Gang 1 Rixort

(22.)
Hvem, som haver Vending i Marken ved Vejen eller Høvder paa
anden Mands Rug eller andet saaet Korn og ikke bærer Ploven om
kring ved Vendingen, at Sæden det meste muligt er kan blive uden
Skade, men det modvillig bortslæber eller fordærver, bøde hvergang
2’^ Mark.
’) En Afskrift fra 1758 har 20 Ort.
2) 1758: 10 Ort.
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(23.)
Hvem, som tager anden Mands Plov, Harve, Tromle i Marken og
bruger det uden Ejermandens Tilladelse og Samtykke, bøde for hver
Gang 2 Mark.
(24.)
Ingen maa sanke Ax paa anden Mands Ager, førend Kornet er af
høstet eller Forlov gives. Eftersom beklages, nogle skal være saa
uforskammet at skære Ax af det Korn, som staar i Traven eller ligger
paa Skaaren, hvo herimod gør, skal straffes med at staa 2 Timer i
Halsjærnet eller anden Straf efter Personens Tilstand.

(25.)
Hvem, som ikke yder sin Tiende i rette Tide, som han er accorderet om, til Kirken eller Præsten, nemlig i det seneste 14te Dage efter
St. Mortens Dag, skal betale den efter Capitels Køb, saa snart det sat
vorder; opholdes længere med Betalingen, skal Oldermanden ved 4re
Mænd derfor hos den Skyldige udtage fornøjelig Pant, som straks kan
gøres i rede Penge, og den Skyldige for modvillig Forsømmelse at
bøde
4 Mark.
(26.)
Hvem, som bliver brøstfældig i en eller anden Maade og ikke efter
denne Vedtægt vil udlægge sine Bøder, naar han derom paamindes,
maa pantes derfor, og hvis Pantet ikke otte Dage derefter indløses,
sælges det angerløs og den skyldige foruden rette Bøder at bøde for
Ulydighed 1 Ort, for hvilke Bøder Oldermanden skal gøre Vaangebrødrene rigtig Regnskab og selv nyde dejaf for hans Umage, hvis billigt er.
(27.)
Dersom fordærvede eller skabede Bæster eller andet Kvæg findes
i Marken eller paa Overdrevet, da skal de, efterat de ere bleven besigtiget og kjendt ulovlig at være, strax ihjelskydes; hvem slig for
dærvet Bæster paa Græs udslaar, skal bøde for hver Bæst Een Rigsdir.;
bliver nogen Mand videndes, at slig fordærvet Bæster findes paa Mar
ken, og ikke vil give det tilkiende, eller og om han om slig Videnskab
ikke kan gøre sin Ed, om han sigtes derfor, bøde for hver Gang 4 Mark.

Hvilken, som er tilstede
sengeliggende og fraværende,
møder, og vil være med at
hver Gang 2 Ort; og hvem,

(28.)
og ikke selv møder, eller og, om han er
ved sit dygtig visse Bud efter Advarsel
opegne, naar Opegning skeer, bøde for
som befindes at lade fremmede indsætte
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nogen Slags Kvæg eller Bæster paa Byens Græsning, under det Skin,
at det ham selv tilhør, eller i andre Maader dermed nogen Svig begaar,
bøde for hver Høved 1 Rdl.; haver nogen Kundskab derom, og dette
ikke giver tilkende, være samme Straf undergiven.
(29.)
Dersom nogen fordrister sig til at bryde Gærdet omkring Skoven
eller andre Gærder for Marken, som herefter kan blive sat, og enten
ager eller rider derigennem, da betale Skaden, selv lukke Gærdet og
straffes paa 1 Rdlr. for hver Gang, men dersom nogen borttager af
samme Gærde enten Staure eller Giersel bøde hvergang det sker 4 Rdlr.
og om han ej til forelagte Tid gør Udlæg, søges han for den Gærning
som for andet Tyveri; har han ikke Middel, da straffes med Kælderen
eller Halsjernet efter Forseelsens Beskaffenhed.

(30.)
Hvem som ager, rider eller gaar af eller i Vaangen, som Kornet
er i, og ikke lukker Ledet efter sig, bøde 1 Ort; sker nogen Skade i
Vaangen, betale Skaden efter Mænds Sigelse.
(31.)
Til Foldepenge betales første Gang af en Hest, Hoppe eller andet
stort Kvæg = 2 Skilling, et Faar, Svin eller Gaas 1 Skiil. om det
uforvarendes kommer i Vaangen; men hvis Bæster, som staar i Tøjr
og slipper løs og i Vaangen gør Skade, bøde Skaden og til Foldepenge
4 S.; sker det anden Gang, da dobbelt. Skulde nogen forsætligen løs
lade nogen Bæster i Vaangen, betale for hver 1 Rdlr.
Ellers er vedtaget at tilkommende Foraar skal lukke Gærde og
holdes Hyrde og Led ved Tattens Led. Til dette 1697 Aar
Oldermand blev udkaaret
Jørgen Madsen Borger her i Staden
og til de 4re Mænd, som skal hjælpe Oldermanden at pante blev udmeldt

Peder Tommesen.
Jens Jensen Skovfoged.

Jens Postrider.
Niels Pedersen Vognmand.

Derefter følger i Aktstykket Oplysning om, hvem der hvert Aar
(gærne i Maj Maaned) er valgt til Oldermand og til de 4 Mænd og
Medhjælpere.
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100 Aar efter vedtoges følgende:

Corsøer Byelov og Vedtægt
Om Hegn og Freed udi Byens Mark, som efter Lovens Anledning
til samtlig Lodseieres Gavn og Beste i Aaret 1796 efter S. T. Magi
stratens Udmeldelse af 10 Mænd paa egne og samtlige Borgerskabs
Vegne, som haver Sæd i Marken, er samtykket og indgaaet ubrødelig
at holdes.
1.
Til Oldermand bør søges en Mand, som er duelig at tildele enhver
sin Jord, naar nogen skulde finde sig fornærmet ved Frapløjning eller
ved Skel eller Høvedstenes Borttagelse.

2.
Til Oldermandens Medhjælpere bør foreslaas 8 Avlsbrugere efter
Magistratens Udmeldelse, hvoraf 4re bør udvælges af samtlige Avls
brugere efter Votering, som efter fleste Stemmer udmeldes dertil, og
maa ingen, som ejer Jord i Marken, vægre sig derved at vedblive i
3 Aar, men skulde de finde Lyst at vedblive,længere, og Avlsbrugerne
ej forlanger andre, da maa de vedblive saa længe de lyster, dog maa
ej mere end 2de udgaa efter 3 Aars Forløb, og 2de andre udmeldes i
den Orden, som er bestemt, og for Eftertiden udgaar 2 hvert 3die Aar.
3.
Skulde nogen formedelst Forretninger ej selv kunde paatage sig
at være Markmand, da maa han udtage en anden Avlsbruger i sit Sted,
dog efter Forening med ham.

4.
Da der befindes saa megen Uorden i Marken ved Høved og Skel
stenes Borttagelse, bliver det højst nødvendigt at saasnart Kornet er
indhøstet, at opmaale alle Aase, hvor den fornødne Rigtighed mangler,
og at nedsætte de mange Led, Høved og Skelstene, efter Kortet og
Jordebogen, ligesom og engang aarlig bør efterses og rettes, ifald no
gen Høved eller Skelstene skulde være borttaget, hvilken Opmaalingsforretning betales af samtlige Jordejere af hver Tønde Land efter nær
mere Bestemmelse og Accord.
5.
Skulde nogen forandre Høved eller Skelstene eller oppløjet Grønbulke1) uden Oldermanden og hans Medhjælpere, bøde derfor efter
Loven som Ran, og tillige betaler for Stenens Nedsættelse Ird. Af
*) Bulke

bolke — balke =

Jordstrimler (Vider og Vedtægter).
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Mulkten nyder Angiveren det halve og det halve gives til Byens Fattige.
Skulde nogen forsætlig oprive nogen Høved eller Skelsten, bøde derfor
ird foruden Stenens Nedsættelse, men skulde nogen uforvarende oppløje samme og det straks anmelder for Oldermanden, da skal han
være fri for Mulkt, men maa betale for dens Nedsættelse, og skal en
hver være pligtig, hvor ingen Grønbulke befindes, at hver sætter den
halve Bulke imellem sig.
6.
Findes nogen at frapløje fra sin Rensbroder, eller i andre Maader at gøre Skade enten ved Afnegning eller Græsslagning eller ved
Indtøjring paa anden Mands Ager eller Eng, da skal han erstatte Skaden
og desuden i Mulkt betale 4 M.; vil den skadegørende ej i mindelig
forenes, da tager den skadelidende Oldermanden og 2de Markrnænd,
som vurderer Skaden, som den skadegørende betaler og desuden for
Synsforretningen 3 M.
7.
Hvem, som findes at jage Kvæg eller Svin af sit Korn og i en
andens og ej driver det i Folden eller antvorder Vaangevogterne det,
bøde derfor 24 S.

8.
Hvilken Mand som findes enten at age eller ride eller at slæbe
sin Plov eller at drive sit Plovkvæg over anden Mands Korn eller Eng
og ej følger de rette Veje og stige [o: Stier] eller Høveder, som er
lagt i Vaangen, bøde derfor 24 S. og betale Skaden dobbelt, dog maa
tillades stiege [o: Stier] til Vandsteder for Kreaturer.
9.
Hvem, som haver Vending i Marken ved Veje eller Høveder paa
anden Mands Rug eller andet saaet Korn og ikke bærer Ploven om
kring ved Vendingen, at Sæden det meste muligt kan blive uden Skade,
men det modvilligen bortslæber eller fordærver, bøde derfor hvergang 2 M.

10.
Hvem, som tager anden Mands Plov eller Harve eller Tromle i
Marken og bruger det uden Ejermandens Tilladelse, bøde for hver
Gang ird.
11.
Ingen maa sanke Ax paa nogen Mands Ager, saa længe der be
findes Korn liggende eller i Traver staaende, og skal Vaangevogterne
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nøje paase, at naar nogen befindes paa en Ager, som ej er rent af
høstet, da at optage Dem og meldeet1) til videre Afstrafning.
Dog maa aldeles ej nogen tillades at sanke Ax, som er duelig til
at arbejde i Høsten, og skal de, som er uduelige til at arbejde, have en
Seddel [af] Oldermanden.
12.
Dersom fordærvede eller skabede Bæster eller andet Kvæg findes
i Marken eller paa Overdrevet, da skal de, efter de er besigtigede af
kyndige Mænd og virkelig overbevist og kendt ulovlig at være, strax
ihjelskydes, i hvem samme tilhører og bøde for hver Bæst 1 Rd. Bliver
nogen Mand vidende, at slig fordærvede Bæster befindes paa Marken
og ikke vil give det tilkende, eller om han om slig Videnskab ikke kan
gøre sin Ed, om han derfor sigtes, bøde 1 Rdr.
13.
Hvem, som ej møder med sit dygtig visse Bud, efter han er tilsagt
og vil være med at opegne, naar Opegning sker, bøde for hver Gang
2 Mk. og hvem, som befindes at lade fremmede indsætte nogen Slags
Kreaturer paa Byens Græsning under det Skin, at det ham selv tilhører,
eller i andre Maader nogen Svig begaar, bøde [for] hver Høved 5 dr.

14.
Hvem, som ikke yder sin Tiende i rette Tid, som han er accorderet om, i det seneste 14 Dage efter Set. Mortens Dag, skal udpantes,
hvilket Pant strax kan gøres i rede Penge, og den skyldige for mod
villig Forsømmelse bøde 4 Mk.

15.
Hvem, som bliver brøstfældig i en eller anden Maade og ej efter
denne Vedtægt vil udlægge sine Bøder, naar han derom paamindes,
maa pantes derfor, og hvis Pantet ikke 8te Dage derefter indløses, sælges
det angerløs, og den skyldige foruden rette Bøder at bøde for Ulydig
hed 4 Mk.

16.
Af Oldermanden og 2de af hans Medhjælpere bliver forommeldte
Udpantningsforretninger foretaget, hvorfor de nyder af hver Mand, som
udpantes, 3 Mk.; ligeledes om Tvistigheder opkommes, at Oldermanden
tillige med sine Medhjælpere skal opmaale 1 Aas for at erfare hvem
som har fornærmet den anden, da skal den, som Fornærmelsen har
gjort, betale for Opmaalingsforretningen 1 dr.
1) o: melde det.
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17.
Der skal og antages en Vaangevogter, som skal vedblive i Tjene
sten, saalænge han sig redelig opvarter efter skrevne Pligter. Han maa
have nøje Opsyn, at ingen tager Skade paa Ager eller Eng, paa Sæd
eller Græs, hverken af Folk eller Kreaturer, saa vel som at ingen Kør
sel sker enten Vinter eller Sommer, over besaaede Agre eller Enge,
tillige at ingen afplukker Ærter i Marken, undtagen Ejerens Bud er
selv med. Skulde han findes forsømmelig og ej kan give Skadesmanden
tilkende, som have tilføjet en anden Mand Skade, da bør han selv
betale Skaden efter foranførte 8de § efter gode Mænds Kendelse.
18.
Han maa og paase, at ingen tøjrer Kreaturer paa Tørvemosen
imellem Tørvene, saa vel som andre Steder i Marken paa anden Mands
Jord, alt under 24 S. Mulkt og Skaden at betale.

19.
Ligeledes skal han og have nøjagtig Eftersyn med det Kreatur,
som staar tøjret i Marken, at Tøjrene er forsvarlige; skulde samme ej
være forsvarlige, da maa han strax anmelde saadant for Ejermanden at
forskaffe forsvarlige Tøjer. Hvis Ejermanden ikke efterkommer det
inden 24 Timer, sætter han samme Kreaturer i Folden og foreviser
Tøjret for 2de af Markmændene, som skal paakende, om samme er for
svarlig eller ej, for at forekomme den Skade, som ved dets Løsladelse
kunde foraarsages, og skal han saadant Ejermanden tilmelde, som skal
betale ham 4 S. i Foldepenge, ligesom han ikke maa paatage sig for
bestandig at flytte nogen Mands Kreaturer.

20.
Skulde noget Kreatur komme løs, som er forsynet med forsvarlige
Tøjer, bør han ligeledes drive det i Folden og derfor nyde til Folde
penge af 1 Hest eller Ko 2 S.; skulde noget kendelig Skade ske ved
Kreaturets Løsladelse, betales Skaden efter Forening med den, som har
taget Skade efter 2de gode Mænds Paakendelse, men skulde den skade
gørende ikke ville forene sig, da bør Oldermanden med 2de af hans
Medhjælpere vurdere Skaden, som den skadegørende uveierlig bør be
tale og tillige det foraarsagede Syn.

21.
Skulde noget fremmed eller udenbys • Kvæg i Folden indsættes,
om ej saa hastig vedkendes, da skal han være pligtig at oplyse det
paa Tinge og Sognestævne og derhen se, at Kvæg ej forkommes, og
skal nyde for hver Høved 4 S. i Foldepenge.
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22.
Ingen Faar, Svin eller Gæs maa findes i Marken 8te Dage efter
Michaels, som skal først advares ved Trommeslag. Befindes noget efter
den Tid, skal han ligeledes drive det i Folden og skal ligeledes for
holdes med Faar, Svin eller Gæs, førend Auret er opgivet, om samme
skulde findes i Vaangen, og derfor skal han nyde i Foldepenge af et
Faar eller Svin 1 S., af en Gaas eller hvert Næb Va S.
23.
Tillige skal han være pligtig at holde og hegne ved Fahns Mose
saa vel som og for Sveltholmen, saa vidt Byen vedkommer, hvortil han
faar det fornødne Giærdsel og Staver, samt Ledet til Sveltholmen og det
fornødne Stænge, hvorimod han nøjagtig paaser, at intet af Byens
Kreaturer udkommer, og ej noget fremmed Kreatur indlades, hverken i
Byens Mark eller Skov hele Aaret igennem; skulde noget uforvarende
indkomme i Byens Mark, bør han strax at uddrive samme.
24.
Tillige skal han og paase, at intet Giersel eller Brændsel af frem
mede udenbys bliver udkørt af Corsøer Skov uden at anholde samme
og strax at anmelde det for Oldermanden under 24 S. Mulkt første Gang
og siden dobbelt.
25.
Hvem, som fornærmer Vaangevogteren enten med Hug, Trudsler
eller Skiældsel, bøde derfor som for Ulydighed, og den, der vil for
krænke Retten efter gode Mænds Sigende. Findes nogen Brøst ved
Vaangevogteren, som saadant kunde foraarsage, straffes han paa Kiendelse.

26.
I Vaangevogterløn skal han nyde i Betaling 5 S. af hvert Tønde
Land, tillige af Byens Kæmnerkasse for at udlede Vandet af Hullerne
i Markvejene, saa og at nedstøde Klintene 3rd, tillige Tøjring til sin
Ridehest paa Sylten uden for Byens Port samt fri Hus paa Sveltholm
og den dertil udviste Jord til Brug.
Corsøer, den 14. Marts 1796.

A. Miede.

C. Aaris.
A. Braun.
P. Berg.
E. Pedersen.
P. Paulsen.
Mogens Johansen.
Jens Pedersen.
Anders Nielsen.
Rasmus Jørgensen.
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Efter at denne Bylov ved Raadstuesamling den 18de Martii 1796
for tilstedeværende Borgerskab var oplæst og bekendtgjort blev føl
gende vedtaget som
27. Post.
At ingen, hvo det end maatte være, efter at Auret er opgivet maa
slaa noget Græs enten paa Marken eller Tørvemosen, de voksende Rør
undtagen, alt under den stipulerede Mulkt for andre lignende Forseelser.

Saaledes fandt Magistraten ej noget imod denne Bylov at erindre,
men approberede samme i et og alt.

Corsøer, den 30<e Martii 1796.

N. Reestedt.

Torp.

De Forhold, som er skildret i det foregaaende, holdt sig langt ned
gennem Tiden, og de Ændringer, som de betydningsfulde Landborefor 
mer medførte for Bønderne og deres Ejendomme, ses ikke at have
spillet en saa stor Rolle for Købstæderne. Medens, som bekendt, mange
Bøndergaarde i langt de fleste Landsbyer udflyttedes, fandt der, selv
sagt, ikke nogen „Udflytning" af Købstadejendommene Sted, og medens
de Jorder, der hørte til den enkelte Bondegaard, saavidt muligt, sam
ledes om denne, har der som Regel ikke fundet en lignende Bevægelse
Sted for købstædernes Vedkommende1). Derimod blev der i Tidernes
Løb givet forskellige Forordninger, der skulde søge at bevare Jorden
for Borgerne. Der var navnlig et Punkt, som man havde sin Opmærk
somhed henvendt paa, og det var at hindre Overgangen af Jord til
udenbys boende. Der indsendtes stadig Ansøgninger til Regeringen
fra Købstædernes Borgere om Tilladelse til at skille sig af med større
eller mindre Dele af deres Marklodder; som de laa, spredt for den
enkelte paa mange Steder, var de ofte vanskelige at faa noget synder
ligt ud af, og det saa meget desto mere, som Fællesskabet herskede
her som paa Landet, hvad jo ogsaa foranstaaende Bylov og Vedtægt
bærer Vidne om. Men ved en Forordning af 14/s 1741 indskærpedes
det, at Købstadjord ikke maatte bruges af udenbys boende, og da det
viste sig, at dette Forbud ikke lod sig gennemføre, men at der — trods
det — jævnlig fandt Afhændelse af Købstadgods Sted, bestemtes det
ved en kgl. Resolution af n/4 1794, at saadan Købstadjord, som tidligere
havde ligget under en Landsby, uden Indskrænkning maatte afhændes
’) Det kunde her nævnes, at da den nuværende Sognepræst overtog Embedet (1897)
laa de til Præstekaldet hørende Jorder (c. 8 Tdr. Land) spredt paa 12 forskellige
Steder.
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til enhver Køber, hvadenten han boede i Byen eller paa Landet, medens
derimod al anden Slags Købstadsjord hverken maatte sælges eller bort
lejes til udenbys boende. Men heller ikke denne Bestemmelse tog man
Hensyn til, og det blev derfor endelig ved en kongelig Resolution af
'7S 18H tilladt at bortsælge enhver af de til Købstadgrundene udskif
tede Marklodder, imod at der ved Salget blev paalagt dem en aarlig
Afgift til Kommunens Kasse.
At følge ned gennem Tiderne de Afhændelser, der har fundet Sted
af større eller mindre Dele af Korsør Bymark fra den ene Borger til
den anden eller fra Borger til udenbys, vilde selvfølgelig føre alt for
vidt, og vi skal derfor indskrænke os til det i det foregaaende omtalte
vedrørende Bymarken.
Der kunde maaske være Grund til paa dette Sted at indføje et Par
Ord om Korsør Skov, der fra Arilds Tid havde været Borgerne til megen
Nytte. Af en Supplik fra Borgmestre og Raad, dat. Korsør ls/5 1687’)
ses det, at den Skov „i forgangen svenske Fejde ganske blev afhugget
og ødelagt". Men samme Sted meddeles, at der er siden „opelsket en
liden Skov med unge Træer udi og endel Underskov eller Krat, hvoraf
Indvaanerne til Nødtørft haver ubehindret nydt deres Gærdsel og under
tiden lidt til Staver og Ildebrand, indtil næst afvigte Martii Maaned, da
en Person, som sagde at være Kongens Oberforster (Lorentz Clausen)
med 2 Skovfogeder antastede nogle af Borgerskabet her uden for Byen
og vilde endelig tvinge dem til at køre til Anderskov med hvis, de
havde paa Vognene, og der de det ej vilde, overfaldt de dem med
Hug og Slag og bandt den ene Borgere ved en deres Heste og med
Gevalt førte ham et Stykke Vejs tilbage, indtil en af vores Middel til
bete Oberforster udkom og ham med Gode overtalte, at han afstod sit
Forsæt; men siden haver han med mange Trudselsord ladet sig forlyde,
at han os skulde forklage og mage det saa, at Byen skulde blive Skoven
kvit, alligevel samme antastede Vogne intet havde paa uden Gærdsel
og et Par Træer til Staver, som dem efter Seddel var udvist, Skoven
uden Skade“. Borgerne beder derfor Kongl. Mayt. om, at han vil i
Naade anse denne liden Stad, som ligger her paa en Odde af Landet
og des Aarsag ingen Næring ved Bunden som andre Købstæder haver,
mens derimod mere end andre Købstæder maa udstaa store Pressurer
med Durchmarch, Transport, Indkvartering, Skatter og andet.
I den Kommissionsdom, som Hugo Liitzow m. fl. afsiger s/3 1688,
og som vil blive nævnt nedenfor, hedder det om det nævnte Forhold
’) Indlæg til Sjæll. Tegn. ,0'y 1687 Nr. 348.
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med Lorentz Clausen: „Vi ser ikke Holtzforsteren Lorentz Clausen at
have haft nogen Føje eller Adgang til denne Skov eller det øvede Værk,
som er angivet“.
Faa Aar efter klager Korsørborgerne paany, denne Gang over den
Behandling, der venter deres Skov, idet Kongen har befalet, at der
skulde hugges 800 Pæle og 350 Læs Ris til Fæstningens og dessen
Dæmnings Reparation. De anraaber Kongen om, „at Byen samme liden
Skov og Krat, som Indvaanerne nu udi 270 Aar nydt haver uden Hin
der eller Forfang efter Privilegiernes Indhold, fremdeles maa nyde og
beholde, i allernaadigst Henseende, at samme Byens Skov udi den
svenske Fejde for nogle og 30 Aar siden af Fjenden aldeles er bleven
ruineret og siden af Magistraten her i Byen en liden ung Skov og
Krat opelsket, ja for kort Tid siden af Indvaanerne med stor Bekostning
til des bedre Fred derpaa at nyde med Grøfter og Gærder indhegnet,
hvorudi de største og fleste Træer endnu ikkun er ungefær halv Otting
tykke. Og skulde nu af dennem hugges 80 Stkr. til Pæle og 350 Læs
Ris, da blev faa Træer mindre Ris tilbage igen, hvorved de fattige Indvaanere da maatte lide stor Nød for Gærdsel til deres Gærder og anden
høj Fornødenhed. Og Gud skal kende, med hvad stor Omhyggelighed
samme liden Krat er fredet og holdt i Hævd, og hvor højlig det gjordes
fornøden (om noget derudi kunde hugges) til at dæmme for Byen med,
at den ikke af høj Vandflod aldeles skal bortskylles og ruineres. Og
dersom samme liden Skov saaledes skulde ruineres, er det de fattige,
som desværre er de fleste her i Byen, ingenlunde muligt at subsistere,
men da vilde foraarsage en mærkelig Afgang paa Indvaanerne og om
sider Byens endelige Ruin“.
De beder derfor om Fritagelse for at yde de nævnte Pæle og Ris,
men Kongen resolverer '73 1694: . . . som Corsør Bys Dæmning af
seneste Storm og højt Vand er tilføjet saa stor Skade, at udi vores
egne Skove de dertil behøvende Pæle og Faschiner ikke alle bekommes
kan, saa have vi for godt befunden, at Byens Skove med den halve
Del skal komme der til Hjælp i Henseende det er Byens Gavn og Nytte,
at slig Reparation sker, og skal det være Byens Indvaanere tilladt samme
Pæle og Faschiner af Elle, Hassel, Bøgestubbe og anden sur Skov i
deres egne Skove, hvor det kan være mindste Skovskade, selv at
maatte udvise, hugge eller købe og levere, saa at derved ingen Under
slæb begaas, og skal Udvisningen først ske af vores Skov ved vores
Slot Anderskov, paa det, at det Arbejde, hvortil samme Udvisning skal
forbruges, des snarere maatte sættes i Værk.
I den tidligere nævnte Besvarelse paa Baron v. Qersdorfs Spørgsmaal af 13/4 1743 skildres Skoven saaledes:
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Her til Byen er en liden Skov ..... [der] bestaar af smalle, ranke
Bøge med smaa stumpede Ege . . .; ellers bestaar den af Hassel, Ris
og Tjørne, hvoraf lidet til Byens Nytte aarlig hugges til at dæmme for
Stranden. Hist og her falder nogen faa Skovavl [o: Skovabild] og
Avnbøg samt liden Benneved, dog rart. I Skoven vokser Nødder,
Slaaen, Hyben, Jordbær, Lillieconval, Bukar. Dens Situation bestaar
af en Del Banker og nogle faa Moradser eller Kær.
Selvom Korsørborgerne i Slutn. af det 17. Aarhundrede paastaar,
at de „med stor Bekostning til des bedre Fred derpaa at nyde“ har
indhegnet Skoven med Grøfter og Gærder, maa denne Indhegning i
Tidens Løb være gaaet tabt, thi sikkert er det, at Skoven ved Over
gangen mellem det 18. og 19. Aarhundrede henlaa i en elendig Tilstand
uden Hegn og yderligere ødelagdes af Kreaturer. Det kgl. da. Kan
celli gav :’/5 1805 en Bestemmelse om Korsør Skovs fremtidige Behand
ling; det blev befalet, at Underskoven, der strakte sig langs Kongevejen
(medens Højskoven randede det store Bælt og udbredte sine mørke
Kroner over dets Bølger), skulde deles i 10 Dele, og at en af disse
aarlig skulde omhugges. 1808 tog man fat paa Skovens Behandling.
Da Kancellisekretær Bernth 1809 blev Borgmester i Korsør, overtog han
Bestyrelsen af Skoven. „Den var dengang i næsten fredløs Tilstand,
Skoven manglede Indtægter til en hensigtsmæssig Indhegning; en svag
Jordevold med et Risgærde paa, for ikke at tale om, at det var øde
læggende for Skoven selv, kunde ikke beskærme den; naar Ævret blev
opgivet, styrtede Kreaturerne sig over den og forhindrede Underskovens
Fremvækst ved at afgnave de unge Træers Toppe1). Imidlertid lysnede
det for Skoven; „en af Korsør Bys Borgere, Brændevinsbrænder Niels
Aaris, blev udvalgt til Opsynsmand over Skoven, og denne Mand bar
med Iver Omsorg for Skovens Bedste. Det første, der maatte tænkes
paa, for at ophjælpe den, var at faa den tilbørlig indhegnet; men Krigs
uroligheder og den Mangel paa Arbejdere, som var en Følge deraf,
forhindrede denne Plans Udførelse; imidlertid steg Skovkassens Behold
ning Aar for Aar; og ved Udgangen af 1812 udgjorde den allerede
over 2600 Rdlr.“ -’). Indhegningen med en dobbelt Grøft blev fuldført
i 1815, og for at gøre Hegnet saa meget forsvarligere, blev Jordvoldene
dels beplantede med Buxtorn, dels med Pil, saa at levende Hegn altsaa
kom til at fortrænge det saa kostbare Gjærdsel. 1816 blev Vejene i
Skovene sat i god Stand, og Brændesankningen, der var til Skade for

0 Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn Nr. 14 17/2 1818 (efter Slagelse Avis).
2) Sinstd.
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Skoven, indskrænkedes. Dernæst tog man fat paa Beplantningen. Der
manglede Elletræer, men Frøet fik man fra Sorø Skove og udsaaede
det; ogsaa Birk og Ask savnedes, og derfor blev der i 1816 ud
plantet 1000 Stkr. af disse Træer og 1817 1400 Popler og Pile. Til
Trods for alle disse Udgifter steg dog Skovkassens Indtægter, saa de
ved Udgangen af 1816 udgjorde 1600 Rdlr. Skovhuset blev derefter
sat i en god Stand, repareret og næsten ombygget og tillige indrettet
til et Forlystelsessted for Korsør Bys Indvaanere. Og siden da har der
været vaaget over Korsør Lystskovs Udvikling. Den Afhandling, hvor
fra en Del af det foregaaende er hentet, ender derfor ogsaa med føl
gende for Tiden karakteristiske Ord: »Held de brave Mænd, som have
vaaget over og ledet og udført dette nyttige Foretagende, dem vil ikke
alene hin ByS Indvaanere prise, men ogsaa hver dansk Mand, som
sørger over, at de mod Kulden værnende Skove bortsvinde i hans
under et nordligt Clima beliggende Fødeland; og dem vil den søfarende
prise, som glider over Bæltets spillende Vover og fryder sig ved at
skue hen til det gamle Sjølunds skovbekrandsede Strand, naar han
bemærker, at det endnu ikke med Uret bærer sit Oldtids Navn“.

Hvad Halskov Overdrev angaar, havde Korsør allerede i de første
Privilegier faaet Ret til at bruge dette; men ogsaa Slottets Ladegaard,
senere Dyrehovedgaard, og Svendstrup Mænd, der var Kronens Bønder,
havde denne Ret. 1634 gav Wenzel Rothkirch de Halseby Mænd, som
ogsaa var Kronbønder og som klagede deres Nød, Tilladelse til at lade
deres Kvæg græsse i Overdrevet, „om Græsgangen det kunde taale“.
Halseby Mændenes Henvendelse lyder som følger (se Korsør Køb
stads Justitsprotokol 1702—15):
Guds Naade og Fred med legemlig og aandelig Velsignelse ønsker
vi vores elskelige og velbaarne Hr. Slotsherre af Gud Fader ved sin
elskelige Søn Vorherre Jesum Christum, vor eneste Frelser og Saliggører.
Eftersom, gunstige og velbaarne Hr. Slotsherre, vi fattige Halseby
Mænd af Eders Velbaarenhed er kaldet og stævnet for Græsgang af
vores Kvæg, som har været paa Halskov, da er vores ydmyge og under
danige Bøn og Begæring, at Eders Velbaarenheds Fromhed udi den
Sag vil have os fattige Mænd skaanet og forbigaaet, baade fordi at
samme Græsgang vores Bys Indvaanere af Arilds Tid har været tilstedt
og ej af nogen udi Mands Minde er paatalt, saa ogsaa synderligen,
dersom vi samme Græsgang skulde miste, kunde vi ikke, uden stor
Besværlighed og Hans Ma. Gaarders Forkleining, Hans Mayts Rejser
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Tynge udstaa, og for Rette er vi derfor ydmygeligst begærendes, at
vores fromme Hr. Slotsherre vil herudi være os gunstig og bevaagen og
anse vores fattige og ringe Vilkaar. Den alsom mægtigste Gud i Him
len vil saadant rigeligen og rundeligen belønne baade her i Verden
med legemlig og aandelig Velsignelse, samtligen udi de retfærdiges
Opstandelse med evig Glæde og Salighed. Vi fattige Mænd vil saadan
Eders Mildhed udi vores daglige Bønner ej forglemme, ønskendes at
Gud vil bevare Eder med Eders Velbaarenheds Frue og elskelige Børn
fra al Ulykke til Sjæl og Liv og begave Eder med sin hellige Aand
og Naade, at I saaledes her i Verden kunde leve, at I evindeligen
kunde blive salige. Af Halseby den 9. Decemb. 1634.

E. E.ls
villige Tjenere
Hans Pedersen.
Jens Gregersen.
Anders Sørensen.
Peder Jensen.
Hans Nielsen.
Wentzel Rothkirchs Svar lyder:

Haver jeg bevilget og forundt Halseby Mænd Græsgang paa Hal
skov til deres Kvæg, som de her til haft haver, dog med saadan Condition, at de ikke indslaar mere Kvæg, end som de selv haver og
tilhører og Græsgangen kan taale og denne forne Sag aldeles efterlade.
Actum Korsør Slot den 23. Decembr. Ao 1634.
Wentzel Rothkirch.
Ved Landmaalingen 1681 blev Overdrevet skyldsat til 26 Tdr. 2 Skpr.
Hartkorn og taxeret til 420 Høveders Græsning, hvoraf de 90 skulde
tilfalde Dyrehovedgaard, 60 Svendstrup og 270 Korsør. Om de andre
hedder det: „at hverken Halseby eller Tornborg for nogen Høveders
Græsning findes beregnede, men alene at Halseby1) haver af gammel
Tilladelse haft Frihed at græsse dér deres Kvæg“ 2).
Korsør vaager over sin Ret, særlig da Jens Willumsen, kgl. Ride
foged paa Antvorskov, hvorunder Svendstrup, Tornborg [Gaarden v.
Kirken] og Halseby laa, havde givet dem Tilladelse til at indleje Kvæg
paa Halskov. Han afgav den Erklæring, at han havde indlejet dette
Kvæg, ikke saavidt Halskov hørte til Korsør, men alene for den Andel,
som han formente, at Kongen kunde tilkomme for Svendstrup Bys
x) Hvorunder Tornborg laa.
2) Her omtales første Gang Gaarden ved Tornborg Kirke, som vel maa være opstaaet
paa den gamle Tornborg Slots Ladegaards Areal.
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Andel i Fællesskabet, hvilken var den eneste, som Kongen dengang
havde tilbage i Overdrevet (efterat nemlig Dyrehovedgaard var afhændet).
Men samtidig med, at han stiller sig imødekommende overfor Be
boerne af Svendstrup, Tornborggaarden og Halseby, synes det, som om
han har været Borgerne i Korsør gram. Det hedder nemlig i oven
nævnte Supplik fra Borgmester og Raad, dat. Korsør l8/5 1687, at
Chr. III har givet Indbyggerne fri Græsgang til deres Kvæg og Bæster
paa Halskovs Overdrev, som de har nu haft i mange Aar, indtil næstafvigte Sommer, da Ridefogden Jens Willemsen paa Anderskov lod —
Indvaanerne her uadvaret — optage alt Kvæget og Bæsterne og beholdt
en Del af det nogle Dage, inden han lod det løs. Det berettes at være
gjort for en liden Vangs Skyld’), som forhen til Korsør Ladegaard fra
Overdrevet er indhegnet og ungefær for 2 Aar siden af Ladegaardens
Ejer, Borgmester Hans Jørgensen, til Kongen er afstaaet.
Saa udvirkede Korsør, „for engang at blive fri for Svendstrup,
Tornborg og Halsebys Mænds Indgreb i dens Rettighed paa Halskov“,
1688 Nedsættelsen af en kgl. Kommission, som fradømte Dyrehoved
gaard og Svendstrup Græsningsret ud over de 90 og 60 Stykker, men
indrømmer Halseby og Tornborg fremdeles at nyde Græsgang, som de
paastod at have nydt i Mands Minde, dog med Korsør Magistrats Minde,
saafremt Græsningen det kan taale.
1711 indgaas der en Forening mellem Svendstrup og Tornborg
Mænd paa den ene Side og Korsør paa den anden. „Bonden i Torn
borg“ faar Ret for sig og Efterkommere til med Magistratens Tilladelse
at indsætte Kvæg mod en aarlig Betaling af 13 Sk. pr. fuld Høved, og
Svendstrup Mænd, der ogsaa havde klaget over at have for lidet Græs
ningsjord paa deres Agre, fik Ret til at indsætte Kvæg over deres Tal
(60) for en Betaling af 8 Sk. for hvert fuld Høved, 4 Sk. for Høved
og Bæst under 2 Aar.
Endelig bliver Overdrevet udskiftet mellem de 3 græsningsberet
tigede Parter i Forhold til deres Andel i Græsningen (efter Landmaalingen 1681) ved Ridemandsforretningen 1759. Under Forhandlingerne
herunder paataltes den Ret, Mændene i Svendstrup mente at have til
at indsætte Lejekreaturer ud over deres frie Græsningsret til 60 Høveder,
ligesom en lignende Ret til at indsætte Lejekreaturer skulde tilkomme
Mændene i Halseby og Tornborgmanden. Herom vilde Ridemanden
intet afgøre, „da han ej var udmeldt til at dømme herpaa; — derom
reserverer vedkommende deres Ret efter lovlig Omgang“.

J) Vistnok Stibjærg.
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Det vil nu have sin Interesse at anføre Grænserne mellem de 3
Parters Andele. Grænsen mellem Dyrehovedgaards og Korsørs Andele
løb fra Kaasen nordpaa omtrent i lige Linje, østen for nuværende Hal
skovvej, identisk med Sognegrænsen, lige indtil denne længere mod
Syd 1857 blev forlagt Øst om Banegaardsterrænet. Grænsen mellem
Dyrehovedgaards og Svendstrups Andele blev draget „ungefær midtvejs
fra Stibjærg Syd paa, Østen om Lyshøj til Stranden mellem Bøgekuld
og Kjærlingebakken“. (Hele Svendstrups Andel i Overdrevet, mulig
paa nær den østligste Del, er siden inddraget under Dyrehovedgaard
og udgør nu de 4 Marker under Hovedgaarden: Brændemose-, Lyshøjs-,
Bøgekulds- og Højbjærgmarkerne. Dette maa jo være sket, inden
Svendstrup er overgaaet til Selveje).
Korsør mente nu, at med Udskiftningen var ogsaa Fællesskabet
fuldstændig ophævet, og at der ikke længere tilkom nogen udenbys Ret
til at indsætte Kreaturer paa den Byen tildelte Part af Overdrevet. Men
den daværende Ejer af Dyrehovedgaard, Sr- Hein, der den Gang ejede
det meste af Svendstrup, hele Halseby og Tornborggaarden, stod paa
sine Bønders Ret1). Hein tilbød sine Bønder at indsætte Lejekvæg paa
den Dyrehovedgaard tilfaldne Del af Overdrevet, ligesom de Svendstrup
Bønder gav Mændene i Halseby og Tornborggaard et lignende Tilbud
for den deres By tildelte Part, og de krævede saa, at Korsør skulde
gøre en lignende Indrømmelse for sin Andels Vedkommende. Hertil
bemærkes i Kommissionsbetænkningen af 1770 træffende, at dette Tilbud
kunde Hein sagtens gøre for sit eget Vedkommende, da det gjaldt hans
egne Bønders Tarv; men Korsør havde ingen Interesse heri.
Spørgsmaalet optages to Gange til Forlig, 1762 og 63 — under
Forsæde af Amtmand Løvenørn og Sr- Morten Qvistgaard paa Gjerdrup
og Sr- Peder Christensen paa Bonderup; men da Enighed ikke kunde
opnaas, blev der nedsat en kgl. Kommission, bestaaende af Amtmand
v. Reitzenstein og Prof. jur. ved Sorø Akademi John Erichsen, som 10/5
1770 paa Grundlag af en længere Betænkning, hvoraf det meste af foranstaaende er hentet, afgav en Kendelse i Korsør Bys Favør og afviste
Bøndernes Krav paa Ret til at indsætte Lejekvæg paa den Korsør til
delte Part af Overdrevet.
Men den følgende Ejer af Dyrehovedgaard, Sr- Christian Eggers,
indankede paa sine Bønders Vegne Sagen for Højesteret, som 24/10 1 771

x) Halseby og Tornborggaarden var 1721 af Kronen solgt til Dyrehovedgaard; hvornaar
Svendstrup var solgt, oplyses ikke; en mindre Del deraf laa 1759 under Næsbyholm.
„Svendstrupgaard“ var 1720 af Kronen solgt til Sr- Vedel som Selveje.
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tilkendte Bønderne i Svendstrup, Tornborg og Halseby Ret til aarlig
paa Korsør Bys Anpart af Overdrevet at indsætte 80, dem selv tilhørende
fulde Høveder mod en Betaling af 2 Mark for hvert fuldt Høved.
Efter Højesterets Kendelse ses der ikke at være foregaaet nogen
væsentlig Ændring af Forholdene. Paa Overdrevet er vel efterhaanden
ryddet en Del Krat, saa der blev mere Plads til Græsning; allerede 1798
opgives Hovedernes Antal til 500, og 1823 hedder det, at det sædvan
lige Antal er 550, men at Tallet enkelte Aar kunde nedsættes til 500.
(Oprindelig var jo Korsør Høvedtal 270, hvortil nu kom de 80, som
Bønderne ved Højesteretsdom havde faaet Ret til at indsætte). For det
overskydende Antal indkasserede Kommunen Lejepengene. Borgerne
maatte ikke privat udleje deres Græsningsret i Fremleje til udenbys,
men bruge Kæmnerens Mellemkomst. En af Kommunalbestyrelsen valgt
Oldermand havde Tilsyn med Indbrænding og Listerne over Kreaturerne.
Det var som Regel en af Byens Borgere, men det forekom ogsaa, at
Færgeforpagteren fik overdraget dette Hverv. Dennes (Færgemandens)
Bestilling regnedes for ret indbringende; der var jo ogsaa livlig Over
fart til den daglige Malkning, ligesom ogsaa en Del af Kreaturerne
blev overført med Færgen. Til Bestillingen hørte Fribolig, Græsnings
ret og Tørveskær. Der var 1805 Tale om at anskaffe en Trækfærge,
men man enedes om at udsætte det, til Udskiftningen af Fællesjorden
kunde finde Sted. Saa tidlig var altsaa Tanken om denne fremme.
Foruden Indtægten af de overtallige Lejekreaturer havde Kom
munen vundet en Indtægt ved tabt Græsningsret. Omkostningerne ved
Frahegningen efter Udskillelsen ved Ridemandsforretningen 1759 blev
nemlig fordelt paa de indenbys græsningsberettigede med 4 Rdl. pr.
Høved, og de Personer, som ikke indenfor en vis Frist betalte dette
Beløb, maatte afstaa deres Ret til Kommunen, som saa afholdt Beløbet.
Saaledes erhvervede Kommunen sig 383/4 Høveds Rettighed, for hvilken
der ogsaa blev den udlagt et tilsvarende Jordareal ved Udskiftnin
gen 1845.
1!7,, 1840 forelagdes der i Kommunalbestyrelsen 2 Forslag ved
rørende Udskiftningen, og paa et Møde af de græsningsberettigede
'71(, 1840 vedtoges det, at Sagen skulde fremmes, Overdrevet udskiftes
til Borgerne og Bøndernes Græsningsret udskilles, — under Forudsæt
ning af, at der blev bygget en Bro; dette sidste blev man dog senere
enige om burde udsættes, til Udskiftningen var kommen i Orden. Man
henvendte sig til Landinspektør Henckell i Næstved, der udarbejdede en
Plan, som efter at være godkendt af Sorø Landvæsenskommission fik
kgl. Approbation 2/y 1842.
Med Bønderne i Taarnborg Sogn blev der 2S/2 1843 indgaaet et

293

Forlig, hvorefter Græsningen paa Halskov blev beregnet til 488 Høve
der og der til Bønderne skulde udlægges et Areal svarende til deres
80 Høveder, beregnet til 5’/2 Skp. boniteret Jord pr. Høved, samt at
„Lejsøen“ (c. 59 Tdr. Land stor) skulde overdrages dem uden at sættes
i nogen Boniteringstakst. Bønderne var: Selvejer Chr. Vedel i Svend
strup, 11 Fæstere under Dyrehovedgaard, 5 under Bonderup og 1 under
Taarnholm. Bøndernes Areal, 55 Tdr. boniteret Jord, i virkelig Stør
relse 203 Tdr. Land, blev udlagt dem i den nordligste Del af Halskov
og snart derefter frahegnet.
Resten af Overdrevet, beregnet efter 408 Høveder, afrundet til 420,
skulde deles mellem de indenbys græsningsberettigede, hvilke tilfaldt
270/420, fordelt til de enkelte efter det Antal Høveder, de havde Ret
til at lade græsse, og samtlige Grundejere, der fik 150/420 til Fordeling,
svarende til det Antal Grundskillinger, hver enkelt Mands Ejendom var
skyldsat for. Saaledes fik alle Grundejere en dobbelt Part, paa nær
dem, som havde fortabt deres Græsningsret; de maatte nøjes med
en Part.
Efter denne Plan blev Udskiftningen iværksat og endelig afsluttet
2r72 1 845.
Hele Overdrevet udgjorde 924 Tdr. Land geom. Maal, i boniteret
Maal 342 Tdr.; det var ved Udskiftningens Begyndelse skyldsat for
gml. Hartk. 16 Tdr. 7 Skpr., men blev senere ansat til nyt Hartk. 41 Tdr.
2 Skpr. 1 Fdk. 174 Alb., Gammelskat 84 Rdl. Heraf faldt paa Byen
33 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. med Gammelskat 71 Rdl., Resten paa de udenbys.
Byens Andel, der efterat Veje, Vandinger og Grusgrave var fra
draget, udgjorde 3,864,000 Kv. Al. eller 276 Tdr. bonit. Areal, blev
delt saaledes, at 1,380,000 Kv. Al., 98 Tdr. bonit. Areal, udlagdes til
Grundejerne og fordeltes paa 642 Grundskillinger med 2,149 Kv. AI.
paa hver Grundskilling. Og Resten, 2,484,000 Kv. Al., 177 Tdr. bonit.
Areal, udlagdes til de græsningsberettigede og fordeltes paa 270 Hø
veder med 9,200 Kv. Al. pr. Høved.
Af de græsningsberettigedes Andel tilfaldt der Kommunen de tid
ligere omtalte uindløste 383/4 Høveders Ret foruden 31/» Høveds Ret, som
Kommunen senere havde tilkøbt sig. Disse 421A> Høveders Ret blev
udlagt i en samlet Lod af 58 Tdr. Lands Størrelse ude ad Revhuset til.
Endelig blev i Magelæg for 2 Dyrehovedgaard tihørende Arealer
(Bleghuset og Rørmosen i den østlige Ende af St. Tørvemose) midt i
Overdrevet tillagt denne 6 Tdr. boniteret Jord umiddelbart op til Hov
marken.
En Del af det, de mindre Grundejere tilkommende, Areal blev udlagt
i en fælles Lod i Forbindelse med Kommunens Anpart, men er senere
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udlagt til de enkelte Ejere. Enhver, hvem der tilfaldt en dobbelt Lod,
baade som Grundejer og som græsningsberettiget, fik disse udlagt
samlet paa samme Sted, med mindre det modsatte ønskedes.
For at erstatte Kommunen den Indtægt, den tidligere havde haft
ved Indleje af et større Antal Kreaturer end det normerede (270), gik
Grundejerne ind paa at yde en aarlig Afgift paa 2 Skpr. Byg pr. Td. Land.
Ved Udskiftningen blev den gamle Nordvej, der løb Vest for Skel
let mellem Dyrehovedgaards og Korsør Omraader, reguleret; der blev
anlagt to Tværveje, den ene ved Hangebjærg, den anden Nord for
Tørvemosen, og over denne anlagt Vej med Bro, der blev sat i For
bindelse med den nylig over Horsekær anlagte Postvej til Revhuset.
Da den projekterede Bro jo særlig vilde komme Lodsejerne paa
Halskov til Gode, gik disse '-/a 1845 ind paa at betale Renter og Afdrag
af det til Broens Opførelse nødvendige Laan.

HAVNEN.
PRINDELIG har der vel kun været en Bro ved Korsør, men langt til

O

bage i Tiden hører vi om to, af hvilke den ene kaldes Færgebroen
(eller: den gamle Bro), den anden Skibbroen (eller: den nye Bro).
Naar Fr. II, som vi tidligere har nævnt (S. 99), 1576 gav Ejler Krafse
Ordre til paa Kongens Bekostning at lade lave en god, fast Færge
bro ved Korsør og omtrent samtidig lader Peder Gyldenstjerne vide,
at han skal udlevere uden Penninge, hvad Kongen har undt og givet
Borgerne i Korsør til en Skib bro at lade bygge, kan der naturligvis
tænkes paa den samme, men sandsynligere er det, at det er de to,
hvoraf den ene, Færgebroen, laa Nord for Fæstningen paa det Sted,
hvorfra der var nærmest Overfart til Halskov, medens den anden, Skib
broen, laa ved Noret, for Enden af Raadhusstræde (nuv. Brogade).
Den første af disse to Broer, Færgebroen, der kun var et
Bolværk, brugtes navnlig ved Overfarten til Halskov og Nyborg. Vi
har tidligere (S. 11) nævnt Claus Povelsen, hvem Borgemester. og Raad
18/3 1680 meddelte Beskikkelse „over den liden Færgested eller Strøm
mellem Byens Skibbro1) og Kaasen". Han skal dertil holde en god
Rorsbaad med tilhørige Folk og Aarer; ved Dag og Nat betjene enhver;
han skal i det hele have det paa samme Betingelser som hans For
gængere, neml.: 1 Skili. danske af hver Person samt ogsaa for hvert
stort Høved, Hest eller Hoppe 1 Skiil. danske; og desforuden „ded lille
Korn af Amtstuen for Ed. Mayt. folk at overføre“2). Selvfølgelig har
der stadig fundet en livlig Færdsel Sted fra Byen til Halskov, hvor Heste
') Her benævnes den Byens Skibbro, dg i det hele taget er det ikke altid lige klart,
hvilken af Broerne der menes.
-) Sjæll. Indlæg 1680 A.
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og Kvæg græssede, hvor Malkningen foregik og hvor Tørveskær fandt
Sted, og det var derfor en ret indbringende Stilling at være Færgemand,
selvom det, der betaltes, ikke i hvert enkelt Tilfælde løb saa meget op.
Vi hidsætter her fra Korsør Raadstueprotokol den Takst, der "/s
1772 fastsattes for Færgemanden mellem Korsør og Halskov.
Af Corsøer Folk og Færgeløb.
1 Person frem og tilbage.....................................................
1 Sk.
1 Fæes Høved, som sættespaaGræs, at overføre...
2 „
1 dito tilbage igen...............................................................
2 „
1 Faareflok for hver Mand atoverføre...............................
6 „
Voldermis Penge af samme.................................................
4 „
1 Par Heste at overføre fra Foraaret, til Høhøsten endes 1 Mk.
Tørveskærere fra Begyndelsen, til Tørvene hjemføres . .
8 „
Hver Malkebøtte om Sommeren, til Ævret opgives... 1 „
Dito fra Ævret begyndes, tilKreaturerneindtages...
8 „
1 Faaremælkebøtte ..............................................
12
„
1 Brevsæk at overføre.........................................
2
„
1 Læs Gods........................................................
8
„
Vogne eller Chaiser efter Accord
Af Bønderne i Svendstrup og Frølund.
Hver Gaardmand aarlig..................................................... 2 Skæpper Byg
Husmændene aarlig 1 Mk. eller....................................... 1 Skæppe Byg
Af Halsebye og Tierebye.
Hver Gaard eller Husmand, aarlig til Jul
1 Brød, 1 Julekage og 1 Fierding Gaas.
Af Dyrehovedgaard.
For Over- og Tilbageførsel hele Aaret 1 Tønde Rug.

Men fandt der end en stadig og til Tider meget livlig Færdsel
Sted mellem Korsør og Halskov, saa betød dog alligevel Færgevæsenet
over Store Belt ikke saa lidt mere for Byen ’). Vi har tidligere (S. 99
o. flg.) nævnt dette og de Tvistigheder, der gennem lange Tider fandt
Sted mellem Færgefolkene paa de to Sider af Store Bælt og som
fortsattes gennem det 17. Aarhundrede, til der 1734 blev oprettet en
Kontrakt mellem de to Færgelav. Her har jo stadig været en af Hoved
færdselsvejene i Landet, og selv om der ingen Sammenligning kan
drages mellem Forholdene i gamle Dage, da Smakker og Jagter var

9 Om Færgefarten se bl. a. Chr. Petersen: Et Bidrag til Færgefartens Historie i Aarbog for Hist. Samf. f. Sorø Amt II S. 54

66.
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det vigtigste Færdselstniddel, og nu, da de store Færger mange Gange
daglig krydser Farvandet, saa var det den Gang for en stor Del de
rejsende, der kom til Byen for at drage videre over Vandet, eller de,
der vendte hjem fra de andre Landsdele, der bragte Afveksling og
førte nyt med fra Hovedstad eller Udland. Det er en kendt Sag, at
det tit og ofte var forbundet med store Vanskeligheder at komme over,
og hyppigt var Vindstille, Storm eller Is absolutte Hindringer for at naa
frem, men nægtes kan det vel ikke, at de Besværligheder og Farer,
der truede, ligesom gav Overfarten en Del mere Spænding og Farve
end nu, hvor alt — i hvert Fald i de fleste Tilfælde — gaar snildt og
nemt. Talrige er de Skildringer, der i Tidernes Løb er givet af Sej
ladsen over Store Bælt, og de fleste af dem, der stammer fra ældre Tid,
er fulde af Meddelelser om alle de Rædsler, man maatte gennemgaa.
Og naturligvis bedrede det ikke det Indtryk, man bragte med sig, at
Korsør forekom — og ogsaa med Rette — de fleste som en lille og
fattig By. Thi derom er der ogsaa talrige Udtalelser paa Prosa og paa
Vers. Her skal vi kun fremdrage to. Den ene fra J. Chr. Hedegaards
Rejseskrivelse1), hvori der staar: »Hvem der var glad, det var jeg, da
jeg mærkede, Vognen tumlede sig paa en ujævn Stenbroe, og at jeg
følgeligen var paa Corsøers Gader. Nu var det mig ogsaa kjært, at
det var mørkt. Det er et ubehageligt Syn, ved høj lys Dag at køre
forbi disse Rigsorts Huse, som Byen for en Del bestaar af. Nogle er
af den Beskaffenhed, at man egentlig ikke kan vide, til hvis Bopæl de
ere bestemte. Endeel af dem ere for slette til at kunne bruges til Faarehuse, thi Faar taaler ikke megen Træk. Det er sørgeligt at se slige
ledige Hytter og et Tegn til, at en By har Mangel paa Næringsveje“.
Den anden Udtalelse er mere kendt: Oehlenschlagers Omtale af
Korsør i »Langelandsrejsen“ (1805), hvor han anvender sin Skildring
symbolsk paa sin Digterfælle, men Modstander Jens Baggesen, der,
som bekendt, saa Dagens Lys i Korsør 1764.
Her er altsaa den Bye, hvor Jens Baggesen fødtes, hvor liden?
brøstfældig, sørgelig, mørk; komisk som Stabelstad dog!
Bølgerne slaa paa dens Bred, melodisk naar Vejret er stille,
men kommer svageste Storm, bruser det grumset med Slud.
Blæsten ryster dens inderste Tømmer, bestandig den frygter
Døden, og lever dog end, skønt kun et sørgeligt Liv.
*) J. Chr. Hedegaards Rejse fra Kiøbenhavn til Weyle Anno 1796. Påany udgivet med
Indledning og Oplysninger af Jul. Clausen 1918. Johan Christian Hedegaard
f. 21/a 1762 i Odense, sidst Chef for 1. Departements Kontor under Generalitetet,
f som Etatsraad
1831 i Lyngby.
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Yderst paa sjællandske Kyst, naar mod Landet den vender sit Øje,
smiler mod Marken den tørt, munter og dansk jovial.
Men naar til Vandet den ser, da blegner den søsyg, forvirret;
Stranden urolig og vild aflokker Bølgen en Klang.
Underlig blandede By, uagtet din Svaghed og Brusen
maa jeg dog have dig kær, enten jeg vil eller ej.

Som lige nævnt findes der i Literaturen en lang Række af Skil
dringer om Overfarten over Store Bælt, og selvfølgelig er det højst
forskellige Indtryk, den enkelte har bragt med sig, hvad der naturligvis
ogsaa vil være Tilfældet i vor Tid. Som Eksempler ud af Mængden
hidsætter vi dels følgende Linjer, hentet fra Wedels indenlandske Rejse1):
Endelig gik vi ombord, men mine Heste vilde ikke til Søs, thi
som Sjællændere var de ubevante med saadan ny Skik, de bleve nedhidsede meget behændigen af de erfarne Skibsfolk, men rystede be
ständigen i Rummet; siden efter kom der Vogne, Pakker og næsten en
Snes Passaserer af allehaande Folk og Tungemaal ind i Skibet, og saa
sejlede vi med god Bør. Mange Udgifter har enhver Rejsende ved
denne Overfart, men især den, der fører Heste og Vogne med sig;
jeg gider ikke nævne alt, hvad jeg efter Pligt, Høflighed og Ære
maatte betale.
Og omtrent fra samme Tid (1804) stammer nedenstaaende Skildring
i et Brev fra Johan Severin Holten til hans Hustru2). Omtalen af
Korsør By bekræfter tildels, hvad man kender fra anden Side, men maa
paa andre Punkter siges at være for overdreven; og Ordene i Slutningen
om Kvinderne i Korsør er aabenbart uretfærdige:
Kl. 8V2 kom vi til Corsøer, hvor det blæste og var bister koldt.
Vi saae da Mdm Bagger [Datter af Rasmus Langeland], det var et nyde
ligt Syn, thi vi vare sultne, og mod den Sygdom har hun herlige Midler,
for mig var hendes Næse interessant, det var mig et sandt Cap de
bonne esperance [det gode Haabs Forbjærg] glimrende og rødmende
af alle Sydlandenes Viine. Nu, hun bedrog mig heller ikke. Jeg spad
serede, ikke i Byen, thi den er over al Maade infam og afskyelig, men
ved Stranden og paa Fæstningen, som er saa stor, at naar man nyser
paa den nordre Bastion, saa har det, dersom der paa den søndre Bastion
er Folk af Levemaade, den uudeblivelige Følge, at man maae takke
for deres Attention. I Byen paraderede et Borger Korps i blaat, med
Rifler, hvis Høistkommanderende, Officier med Armeens Portepee, har

i) L. M. Wedels indenlandske Rejse 1803 Pag. 22.
2) Personalhist. Tidsskr. 5 R. 1. Bd. S. 3—4.
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det abderitiske Indfald, at sætte sin Søn til Piber! ved dette Chor.
Fæstningen forsvares af 16 Soldater, som ere invalide, 1 do. Underofficeer og 1 do. do. Major. Mit Kammer vendte ud til Søen, det blæste,
saa jeg troede, at Huset skulde falde. løvrigt ved jeg intet om Korsøer,
uden at en stum Borgermester og en poetisk (sulten) Præst spiiste
med, item at alle de Fruentimmer jeg saae, vare diævelsk stygge.
d. 20. [Junii 1804], Regn og Blæst bebudede just ikke den be
hageligste Overfart. Man ’) delibererede om Veiret, spiiste Frokost, delibererede atter, og da hverken Æolus eller Neptunus vilde lade sig accordere, gik først tre Smakker bort med Bagagen og Vognene, endelig gik Prin
sen med Følge ombord paa Postjagten Ørnen, som Cpt. Kruse i Søe
Etaten kommanderede. Nu, I Guder og Gudinder! især I godt Folk,
som husere og regiere (dette er ofte eet og det samme) i Havet, til
Eder vil jeg allerærbødigst have mig anbefalet........... vi gik da om
bord Kl. 9. Vi krydsede med Storm og glubsk Søegang i 7 Timer,
efterhaanden bleve alle søesyge uden Arve Pr., P. Christ.2), Malling 3),
'Harboe4), Løberen og en Dreng. Her stod Hofdamen ved Friseuren,
og Prinsen ved Stue Pigen — Prinsessen holdt af en Matros, Kammer
herren hængende over Rehlingen — en Lakei liggende paa Dækket
ved Siden af Arve Prinsen, som med en ubegribelig Contenance, saae
og beloe denne Bataillons Brækning, endelig som vi nærmede os Lan
det begyndte de mindst angrebne at sove, Ferdinand og jeg sov herligt
sammen paa et Ankertoug, og neppe var det hele Gølpe Sosketet [So
cietet] falden i Søen, førend vi fik Ordre at pudse os for at stige i
Land — der kom vi Kl. 4 . . . .“
Overfarten fra Korsør til Nyborg udgik ogsaa som Regel fra Færge
broen, der ikke strakte sig længere, end at det til Tider var nødvendigt,
at 3 eller 4 Smakker maatte ligge udenfor hinanden og ikke kunde komme
ind til Broen, hvorfor det var vanskeligere at faa ladet de yderste, naar
det skulde gaa hen over dem, der laa indenfor. Til at hjælpe de rej
sende med at faa deres Sager bragt ombord eller fraborde var der de
saakaldte Lidsenbrødre, der oprettedes efter Reskript af 1!7J0 1723 og
2414 1734 og paa en Maade dannede en Korporation, for hvem der var
givet en Instrux ")• De, der ejede Smakker og tog Del i Færgesejladsen
over Store Bælt — de saakaldte Færgeløbsinteressenter — førte en

l)
2)
3)
4)
;>)

J. S. Holten ledsagede Arveprins Frederik og hans Børn paa en Rejse til Tyskland.
Den senere Kong Chr. VIII.
Etatsraad Iver Christian Malling, Kabinetssekretær hos Arveprinsen.
Kaptain W. H. v. Harbou, Kammerjunker hos Arveprinsen.
Se saaledes Korsør Raadstueprotokol 1707 67 Fol. 370 a 371a.
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stadig Kamp for at skabe sig saa gunstige Vilkaar som muligt, hvad
der jo var ganske naturligt, og navnlig gjaldt det om i nogen Maade
at indskrænke Farternes Antal. Da der saaledes 1732 udgik Ordre til,
at der hver Dag skulde sejle en Smakke til Nyborg, fremstillede Færge
løbsinteressenterne — støttet af Magistraten og Byfogden i Korsør —
det for Kongen, at det vilde bringe dem den sande Ruin, „da det ofte
og de fleste Gange skal hænde sig, at der ikke fortjenes saa meget til
Fragt, som de kan betale Omkostningerne med til Arbejdsfolk til at
hjælpe Fartøjerne ud og ind af Havnen“, og de anmoder derfor om,
at Sejladsen maa blive indskrænket til fire Gange om Ugen, hvilket
blev bevilget. Men det var ogsaa et strængt Arbejde for Færgefolkene,
og som Regel spandt de ikke megen Silke derved. Værst var det med
de mange Rejsende, der kom med kongeligt Fripas, og i Tidens Løb
udviklede det sig, saa andre end de, der virkelig havde Ret dertil, søgte
at skaffe sig Fripas; ofte naar de kom til Korsør hen paa Eftermiddagen,
laa de over om Natten, medens Skipperen med Smakken maatte vente,
til de agtede sig videre, og derved spildtes der megen Tid. Men endnu
harmeligere var det, naar der stilledes urimelige Krav om Overfart;
saaledes melder f. Eks. Nyborg Færgefolk, at de efter Grev Calenbergs
Pas af 20. Juni 1717 engang blev kommanderet udi Fritransport med
en Mand og fire Køer, og nogle Aar efter med et Par Hunde, hvad
der dog blev dem for grovt, saa de klagede derover1).
De Taxter, der gjaldt, vil ses af nedenstaaende, der stod malet
paa en Tavle paa Færgebroen2):
Taxt
hvorefter de rejsende betaler Fragt og videre til og fra Nyborg.
•
Fragt til og fra Nyborg

1
1
1
2
1
1
1
1

Sommer
RdL M. S.

Smakke eller Jagt................................................. 6
Person....................................................................
18
Tjener, Bonde eller Sendebud.........................
1
Børn, Spædebørn undtagen.............................
1
Carosse eller Rustvogn med 6 Heste .... 2
dito med 4 Heste............................................ 13
dito med 2 Heste........................................ 1
udhængende Vogn, Post eller anden Vogn med
2 Heste........................................................
4

i) Copier af Breve, Færgeløbet vedkommende (Landsarkivet).
2) Korsør Raadstueprotokol 1707—67 Fol. 408 b.

Vinter
Rdl. M. S.

7

2
2
1
5

2
1
1
3
2

4
4
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Fragt til og fra Nyborg

1
1
1
1
1
1

Oxe, Stud eller Ko............................................
Hest eller Hoppe.................................................
Faar, Lam, Kalv, Fole eller Svin....................
Skrin eller Kuffert sorn behøver Mands Rum .
halv Kiste................................................................
hel Kiste, Paqver, Tønde eller Sække å l’advenant ligesom de er store og behøver Plads til.

Sommer
Rdl. M. S.

14
2
8
1
18

Vinter
Rdl. M. S.

1
2

8
4
12
1 4
1 12

Bro-Penge.
S.
1 Hest, Hoppe, Stud, Ko eller Kvie.......................................................... 2
20 Stkr. Faar, Lam eller Svin.................................................................... 8
1 stor Vogn som Carosse, Chaise eller Rustvogn..................................4
1 mindre Vogn eller Cariol......................................................................... 2
1 Markeds Kiste, Sæk eller Tønde.......................................................... 2

Pligts-Folkene
eller saakaldede Lidsen-Brødre
nyderfor atsætte ombord nemlig
s.
1 Carosse............................................................................................ 24
1 Chaise elleranden storVogn............................................................. 16
1 Postvogn eller Cariol......................................................................... 8
1 Hest, Oxe eller Ko.........................................................................
PA
1 Kuffert eller Skrin............................................................................... 4
Dog naar Carosse, Chaise eller Vogn sættes om Borde, skal Pas
sagerernes øvrige Kufferter og Tøj indsættes for det samme,
saa tillades og enhver rejsende selv eller ved sin Tjener, sine
Kufferter og Sager, naar han kan og vil, i Fartøjet at embarqvere.
Bære-Penge.
S.
For 1 Mands Dragt at bære mellem Færgebroen og de 3. næst ved
Stranden liggende Værtshuse........................................................ 3
men forlanges længere, da efter Vejens Længde.
For Kufferter eller Skrin, som én Mand ikke kan bære, betales for
hver Mand som behøves paa samme Maade.......................... 3

1
1
1
1
1

Passage-Penge.
S.
Person til og fra Nyborg........................................................................ 2
Caret, Chaise eller Rustvogn................................................................... 4
Cariol, Post eller anden Vogn.............................................................. 2
Hest eller Qvægs Høved........................................................................ 1
Faar, Lam eller Svin............................................................................. 1

Corsøer Raadstue den 1. Janv. 1765.

304

Hvad Færgebroens Vedligeholdelse angaar, meddeles det 17421), at
„til den saakaldede gamle Broe er lagt de ved Færgefarten fra Nyborg
oppebaarende Broe Penge, hvilke et Aar med et andet kand omtrent
beløbe aarlig til 50 Rdl.“, og der tilføjes, at Broen holdes i god, for
svarlig og upaaklagelig Stand ved Hjælp af disse Intrader, hvad forment
lig maa være noget overdrevet, thi 6 Aar senere udsteder Kongen en
Befaling under - 7n 1748, stilet til Stiftsbefalingsmand, Baron R. v. Gersdorf, hvori meddeles2), at da denne ved sin seneste Nærværelse i Korsør
har forefundet Færgebroen sammesteds „ikke alene at behøve Repara
tion, men endog at maatte gøres noget længere for at forekomme
[o: hindre] den stærke Udflod af Sand udi Indløbet, som ellers med
Tiden kunde foraarsage Havnens Tilstoppelse og store Omkostninger
til at faa den igen i Stand sat, hvortil og kommer, at naar vi fandt for
godt at lade vores Cavalleri transportere til en eller anden af vore Provincer, det var nødvendig, at Broen var i den Stand, at 5—6 Smakker
paa engang kunde ind- eller udskibe, saa og at Dybet for Sands Udflod
blev conserveret“, saa har Stiftsbefalingsmanden ladet forfatte et Over
slag, hvorefter Færgebroens Istandsættelse vil komme til at koste 500 Rdl.
Der er imidlertid ingen uden Færgeløbsinteressenterne, der har villet
paatage sig Broens Istandsættelse mod at oppebære Bropengene, hvor
for Kongen resolverer, at det paany skal tilbydes Magistraten, om de
vil sætte Færgebroen inden en vis Tid i Stand efter Overslaget, mod
at deres Efterkommere nu som før beholder Bropengene; i modsat Fald
skal Færgeløbsinteressenternes Tilbud antages. Magistraten udbeder
sig nu Betænkningstid, til en ny Borgmester er bleven beskikket, da
Dr. Ulrik Dorker er død, men 27/3 1749 paatager Magistraten sig Ar
bejdet mod fremdeles at oppebære Bropengene, idet de dog beder om
Henstand til Mikkelsdag 1750. Hertil svares, at Arbejdet straks skal
begyndes og fortsættes, dog stykkevis, saa at Transporten ikke hindres,
„især da Hans kongelige Mayt. selv passerer over Corsøer paa sin Rejse
til Norge og muligt samme Tur tilbage, og maa Broen uomgængelig
bringes i fuldkommen Stand til dette Aars Udgang i allerseneste“.
Imidlertid er kun Borgmester Michelsen og Raadmand Pedersen villige
til at staa i Forskud, og det bestemmes derfor, at Bropengene skal
deles imellem dem, „som ellers forhen er sket imellem Magistraten,
nemlig at Borgmester nyder dobbelt imod Raadmanden*.

9 Originale kgl. Reskripter og Resolutioner samt indkomne Sager Færge- og Havne
væsenet vedkommende.
2) Korsør Raadstueprotokol 1707—1767 Fol. 265 b o. flg.
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Som nævnt foran, fandtes den anden Bro, Skibbroen eller den
nye Bro, nedenfor Raadhusstræde (den nuværende Brogade).
Vi skal ikke her gaa nærmere ind paa denne Bros Historie. Af
Navnet „den nye Bro“ kan man formentlig slutte, at den er den yngste
af de to. Ved at sammenligne de to Kort, der findes foran (S. 128 og
129), vil man se, at der i Tiden fra 1677 til c. 100 Aar derefter har
fundet en Ombygning af Broen Sted, og det er antagelig den, som om
handles i Korsør Raadstueprotokol 1707—671). Magistraten holder Møde
27/m 1753 for at overveje et Forslag fra en Del handlende og Skippere
„om den saakaldte nye Bro eller Købmandsbroens Opbyggelse“, som
de vilde paatage sig mod at oppebære Accisen, men Magistraten gør
opmærksom paa, at af Accisen, som den efter Toldrullen oppebæres,
er Halvdelen til Magistratens Løn, Halvdelen til Raadhusets og bemte
Skibbros Vedligeholdelse, og da Forslagsstillerne ikke mener at kunne
paatage sig Arbejdet uden at modtage den hele Accise, bliver det til
syneladende ikke til noget. 7/i2 1753 læses der paa Raadstuen kgl.
Reskript til Stiftsbefalingsmanden, dat. 30. Novbr., hvorved der befales
en vis Afgift af alle ind- og udgaaende Købmandsvarer, der skal af
gives til den saakaldte ny Skibbros Opbyggelse, indtil samme vorder afbe
talt, og 3/i 1755 er efterskrevne Købmænd og Skippere: Sr. Ivar Dam,
Sr- Johannes Valentin, Sr. Daniel Lydersen og Skipper Ole Winter til
stede i Magistraten, „hvilke samtlige den 13de passato . . . vare udmeldede at syne og besigtige den i næstafvigte Aar af Sr. Rasmus
Langeland nye opbygte Skibbro, Købmandsbroen kaldet, i Følge Conditionerne og det derover gjorte Afridsning, hvilke angaaende fornævnte
Syn forklarede: at de Broen haver efterset og besigtiget, og befindes
den i alle Maader god og forsvarlig, saa vel hvad Bygningen i sig selv
angaar, som Tømmeret, alleneste at Kølhale- og Fortøjepælene endnu
skal afpudses; ellers er alting godt og forsvarligt, men hvad Opfyldingen
paa Brovejen betræffer, da er samme ej endnu sket, men er i Værk at
blive fuldfærdiget, hvilket, naar Opfyldingen efter Conditionerne skal
ske af Sandgrunden udenfor, har hidtil ikke kunnet ske formedelst høje
Vande“. Det viser sig, at ogsaa paa dette Punkt har Rasmus Lange
lands Handledygtighed sat sig Spor.
Fra Skibbroen løb de Fartøjer ud, der søgte til fjærnere Lands
dele i Riget eller gik paa Langfart. Til Tider dreves der nemlig ogsaa
Handel paa Udlandet fra Korsør. Det Handelskompagni, som er nævnt
S. 172—3, bærer Vidnesbyrd derom, og ogsaa senere støder man paa

’) Korsør Raadstueprotokol 1707—67 Fol. 305a—b
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Borgere, der drev udenrigs Handel. Her kunde blandt andre nævnes
Anders Christensen Eeg, der var Borger og Handelsmand i Korsør
og ved sin Død, ls/i 1730, efterlod sig en efter den Tid ret betydelig
Formue; Boets visse Midler og Formue beløb sig til 12,162 Rdl. 3 Mk.
8V2 Sk., medens Gælden udviste 2647 Rdl. 5 Mk. 14V2 Sk., men der
blev altsaa til Deling 9514 Rdl. 3 Mk. 10 Sk. Blandt Korsør Handelsmænd er der dog ingen i det 18. Aarhundrede, der er bleven saa kendt
som Rasmus Langeland, en af de mest foretagsomme Mænd i Korsørs
Historie. Han var født 1712. Hans Bedstefader var langelandsk Bonde,
hans Fader Smaahandler i Korsør; selv førte han en stor og udbredt
Handel, byggede mange Huse i Korsør, deriblandt den saakaldte Kongegaard, hvor han drev Gæstgiveri.
1766 blev der paa Raadstuen
læst kongelig allernaadigst Privilegium af 2I/:t s. A. til Sr- Rasmus Lange
land, at han maa i hans iboende Gaard i Corsøer herbergere fornemme
og andre fremmede og Rejsende tilligemed de andre derværende Gæst
givere, saa maa og det ham og Hustru paa Vinhandel den 20. Aprilis
1759 allernaadigst meddelte Privilegium /: nemlig udi 10 Aar alene at
handle med Vine og samme i Fustager samt store og smaa Partier
udsælge og afhænde, dog de til saadan Handel allerede Priviligerede
og som derpaa havde vundet Borgerskab upræjudicerede :/ udi 10 Aar
være prolongeret paa deres Personer, samt den ham herved allernaadigst
forundte Gæstgiverfrihed tillige følge bemeldte hans nye opbygte Gaard
i Corsøer, saa længe den holdes i forsvarlig Stand og de Rejsende
bliver forsvarlig og billig beværtede1). Endvidere ejede Rasmus Lange
land flere Skibe og en Part af Færgeløbet med de bedst udhalede
Smakker. l/3 1768 oprettede han et grønlandsk „Robbenslagerkompagni “
med tilhørende Trankogeri paa, Aktier (Gehejmekonferensraad v. Reitzenstein var Præses), men dette varede kun i 6 Aar og afsluttedes med
et ret betydeligt Tab for Interessenterne-). Da Korsør Fæstning, sam
men med andre, ved Resolution af 21A 1764 blev nedlagt og stillet til
Auktion, købte han den (eller rettere en Del af den) S/G s. A. og ind
rettede der et Skibsbyggeri, men solgte atter Fæstningen til Kongen
27/7 1 7 75. Det synes, som om Rasmus Langeland en Tid har boet paa
Korsør Fæstning; i hvert Tilfælde var der 31/s 1770 Raadstuemøde3),
hvor en Del Synsmænd fremlægger Taxt og Vurdering for nogle Ejen
domme, Huse, Gaarde, Skibsparter m. m. og deriblandt:

J) Korsør Raadstueprotokol 1707—67 Fol. 419 a.
2) Det almindelige danske Bibliothek 1779, 2, S. 166—173.
3) Korsør Raadstueprotokol 1767—1822 Fol. 31 a.
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For Sr. Rasmus Langeland:
Hans nu iboende Gaard eller forrige Corsøer Fæstning, bestaaende
af Bygning: Stuelængden 2 Loft højt, 14 Fag, Dito et Loft højt 14 Fag,
en Udbygning derved paa 3 Fag, et Material og Smedehus paa 13 Fag,
1 stort grundmuret Sidehus 3 Etager højt og det derved værende Krudttaarn 5 Al. tyk Mur 6 Etager højt, item under Volden 1 Stuehus paa
9 Fag 1 Loft højt med Tilbygning 3 Fag 2 Loft højt, 1 halv Hus paa
6 Fag, saa og paa Skibsbyggerværftet 1 Hus paa 5 Fag med tilliggende
Esplanade, Skibsbygget Værft, item Fæstningens Volde og Grunde an
ses og vurderet for......................... M........................................ 2900 Rdr.

Som loyal dansk Mand og ivrig Korsoraner greb den rige Borger,
som tidligere nævnt, ofte Lejligheden til at hylde Medlemmer af Konge
huset, der kom til Korsør, med pragtfulde Optog. „Medens hans Han
delsvirksomhed bidrog til Byens Opsving, og han ved forskellige Bygge
foretagender tog Del i dens Udvidelse, har han dog maaske mest gavnet
sin Fødeby ved at bøde paa dens slette Ry som Modtagelsessted for
rejsende paa Landets Hovedrute“'). Imidlertid maa det være gaaet til
bage med Handelen, thi da han døde, ’Vs 1780, befandtes hans vidtløf
tige Bo fallit. Han begravedes 22/8 1780, men om Stedet findes der
!)

Biogr. Lex. X, 58—59.
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intet i Kirkebogen eller Kirkeregnskaberne 1). Derimod findes hans
Ligsten nu indsat i Kongegaardens Gavlmur. Hans Hustru, Anne Marie,
var bleven begravet 21/6 1778.
Farvandet mellem den gamle Bro og den nye Bro blev Begyndel
sen til Korsør Havn. Om den skrives der 1744:
Corsøer Havn er en af de bedste og sikreste her i Landet, men
Indløbet temmelig vanskeligt for ubekendte; i Besynderlighed bliver den
saakaldede Sand-Hagen mere besværlig og skadelig, saasom den Aar
for Aar ved den haarde ud- og indgaaende Strøm, her falder i Coursen,
tilsættes med Sand, baade der og paa den anden Side ved Færgebroen,
som fra den idelige Opfyldning, der sker ved Fæstningens Bolværk,
udskyller, saaledes at derpaa som snarest vil raades Bod, saafremt
største Hindring og Ulempe i Sejladsen ved Ud- og Indløb vil afværges,
da der nu ved den gamle Broe, saa kaldet, ikke kan ligge uden 2 Læng
der med Fartøjer, hvor der ellers plejer at ligge trende og endda med
Udfaldsvande, formedelst en Sand-Skaanke [o: en Forhøjning af Sand],
som er lagt udenfor Fartøjernes Liggeplads, næppe kan komme ud;
til den Vanskelighed og Skade at forebygge og nogenledes hæmme,
var det højt fornøden, at der omkring Fæstningen, paa den Side, som
vender til Coursen, nemlig fra det saakaldte Bremerholm og til den
gamle Bro, som var omtrent 100 Alen, blev muret for Bolværket, siden,
som meldt, den løse Jord og Sand, der idelig og altid opfyldes med
inden Bolværket, igen stedse udskylles af Strømmen og gør Havnen
uklar; og saaledes er Havnen nu deraf tilstoppet, at i Steden for
der tilforn var Ud- og Indløb paa 14 Fod, nu ikkun til 8V2 a 9 Fod.
17/e 1762 udgaar der Reskript til Stiftsbefalingsmanden over Sjæl
lands Stift, at det Paalæg, som maatte opkræves af alle ind- og udgaaende Varer, til Gælden ved Skibbroens Opbyggelse var afbetalt,
hvilket formodentlig vil være Tilfældet ved dette Aars Udgang tilligemed
de ll/n 1758 bevilgede Passage- og Lastepenge, maa henlægges til
Hjælp til Havnens Oprensning. Det har nemlig vist sig, at Arbejdet
ved denne Oprensning af Mangel paa Arbejdere ved den anskaffede
Muddermaskine kun langsomt har kunnet udføres, saa at det er for
nødent at leje Folk dertil.
1793 andrager Færgeløbsinteressenterne om en passende Forhøjelse
i den for over 100 Aar siden, nemlig i Aaret 1684, fastsatte Færgeløbs
takst, idet alle Udgifter er steget til mere end det dobbelte, og det
tidligere kun var paalagt at holde tre Smakker, to store og en mindre,
i)

Meddelelse fra Landsarkivet til Landsarkivar Wad.
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baade i Nyborg og Korsør, medens de nu, „i den senere Tid til kongl.
Tjenestes og de rejsendes Befordring har maattet anskaffe sig otte langt
større Smakker, foruden Postjagterne, hvilket betydelig har forøget Ud
gifterne“. Andragendet bevilges og der *fastsættes nye Takster ved
Reskript af 12/? 1793, idet f. Eks. Fragten for en Person af Borger
eller højere Stand øges fra 1 Mk. 8 Sk. om Sommeren og 2 Mk. om
Vinteren til 2 Mk. 8 Sk. om Sommeren og 3 Mk. om Vinteren;
og Fragten for en Rustvogn med 6 Heste fra henholdsvis 2 Rdl. og
2 Rdl. 3 Mk. til henholdsvis 2 Rdl. 3 Mk. og 3 Rdl.
1798 gives det første egentlige Reglement for Korsør Havn;
der nedsættes en Havnekommission, der skal holde Møde den første
Lørdag i hver Maaned paa Byens Raadstue og beraadslaa og beslutte
om alt. Broen, Mudringen og det hele Havnevæsen vedkommende. I
den af Kommissionen førte Protokol1) kan man følge dens Arbejde,
men man faar deraf det Indtryk, at det for en meget stor Del drejede
sig om Opmudringen af Havnen, og at denne vilde blive utilgængelig
ikke blot for større Skibe, men for Skibe i det hele taget, hvis ikke.
Muddermaskinen vedholdende arbejdede hvert Aar. Helt ned mod det
19. Aarhundredes Midte er der stadige Forhandlinger om Mudderma
skinen og dens Forhold, medens der ikke fandt nogen nævneværdig
Udvidelse af Bolværk eller Havneplads Sted.

l) Findes paa Landsarkivet.

MOD DEN NYE TID.
OM det vil ses af det foregaaende, har det ikke været muligt at

S

finde saadanne store Tildragelser i Korsør Historie, som der kunde
være Grundpil at inddele Skildringen efter, og vi har derfor fundet det
naturligt at holde os til Aarhundrederne, først d. 15. og 16. og dernæst
det 17. og 18. Men idet vi derved paa en Maade er kommen til at sætte
Aaret 1800 som Afslutning paa den hidtidige Skildring, og da det er
Tanken, at Byens nyere Historie, fra Jærnbanens Anlæggelse til vore
Dage, skal skildres af en anden Haand, er der et halvt Hundrede Aar,
Tiden fra 1800 til 1856, som med Rette kunde gøre Krav paa et særligt
Kapitel, eller i hvert Fald paa en særlig Omtale, da der ellers vilde
fremkomme et Hul i Fremstillingen. Nu er det imidlertid saadan, at vi
i det foregaaende ikke strengt har kunnet holde os til Aaret 1800, lige
som Forfatteren af det følgende Afsnit har søgt længere tilbage end til
1856, og en Del af hvad der kunde være Anledning til at fremdrage, er
derfor allerede sagt eller vil komme i det følgende Afsnit. Men et og
andet skulde gerne føjes til.
Vi har kaldt dette Kapitel: Mod den nye Tid, da man med Rette
i Korsør 500 aarige Levetid kan betragte Aartierne fra 1856 som Byens
nyere Tid, og der er heller ingen Tvivl om, at Jærnbanens Anlæggelse
er den Begivenhed, der har haft langt den største Indflydelse paa
Korsør Udvikling. Forsøget paa at fremme Byens Vækst og Borgernes
Tarv ved at gøre den til Stabelstad paa Sjælland har, saa vidt vi kan
spore, ikke haft den tilsigtede Virkning, og vi hører derfor stadig om
Byens og Borgernes Fattigdom; de rosende Ord, der i gamle Dage er
sagt om den — bortset fra enkelte Udtalelser af dens egne Borgere —
er snart talte. Stadig hører man om Fattigdom og Usseldom, og det
er først den nyere Tid, der har ført med sig, at Korsør har kunnet tage
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Plads og Sæde mellem Landets mere fremragende Byer. Men om denne
Udvikling vil der blive talt i det følgende Afsnit.
Yderpunkterne i dette Tidsrum er kendemærket ved Kampen med
Englænderne (1801 og 1807) og Kampen med Tyskerne, Treaarskrigen
1848—50, men ind imellem de to Perioder strækker sig en Række af
Aar, der først var opfyldt af økonomiske Sorger for Landet og for den
enkelte. Den nogenlunde stadige Krigstilstand lige til 1814 ødelagde
Statens Pengeforhold, og det endte, som bekendt, med, at Riget spillede
fallit. Den blomstrende Handel, som havde præget Tiden før 1807, var
nu tilintetgjort, og baade Hovedstaden og Provinsbyerne var hoved
sagelig henvist til Smaahandel, der levede paa Kreditten hos Hamburgs
Grosserere. For Landbruget var det vanskelige Tider; dels kunde de
Produkter, som avledes, ikke staa Maal med andre Landes Produkter;
dansk Korn omtaltes rundt i Europa som „skiden Sæd“ og var berygtet
for Fugtighed og ilde Lugt, og det medførte naturligvis, at Priserne
faldt, Byg f. Eks. fra godt 6 til godt P/2 Rdl. Tønden; derved sank
Ejendomspriserne, og mangfoldige Jordbrugere (navnlig blandt de større)
blev økonomisk ruinerede og maatte gaa fra Gaard og Hjem. Tiden
til o. 1830 kan derfor med Rette betegnes som „de fattige Aar“. Men
ved det Aar var man da ogsaa saa nogenlunde naaet til Bunden; det
begyndte nu at gaa frem ad igen, Priserne bedredes og Arbejdsmodet
vendte tilbage. De følgende Aar præges bl. a. ved Bestræbelserne for
at vinde den politiske Frihed, som 1849 blev hele Folkets Eje.
Korsør fulgte i denne Udvikling — selvfølgelig — det øvrige Land.
De Forhold, der prægede det, satte ogsaa deres Spor i Bæltstaden, det
Tryk, der hvilede over vort Samfund i den første Halvdel af denne
Periode, mærkedes ogsaa her, og den Foretagsomhed, der blev en Følge
af, at man gik lysere Tider i Møde, ser man ogsaa Vidnesbyrd om i
Korsør.

Uden at kunne gaa nærmere ind paa Udviklingen af de politiske
Forhold ved Overgangen mellem det 18. og 19. Aarhundrede, skal vi
her kun minde om, at JG/12 1800 sluttedes der et Neutralitetsforbund
mellem Rusland paa den ene Side og Danmark—Norge og Sverige paa
den anden, idet man krævede respekteret, at „frit Skib har fri Ladning“,
men da Englænderne ikke vilde bøje sig derfor, var der Spænding i
Luften. Af den Grund udstedte Kongen -?/2 1801 en Resolution angaaende Købstædernes borgerlige Militære, hvorved det fastsættes, at
der i hver Købstad skal indrettes et Korps af borgerlig militære, som
skal bestaa af 2 Afdelinger, af hvilke den første skal indbefatte alle
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Borgere, som ikke formedelst Legems Bræk eller Svaghed eller andre
antagelige Aarsager ere uduelige til at bære Vaaben, og den anden
Afdeling alle de, der opholder sig i Købstaden, er vaabendygtige og
ikke har taget Borgerskab eller er i noget Embede, der fritager dem
for denne Borgerpligt.
I den Anledning holdtes der 13/3
1801 Raadstueforsamling i Korsør efter
Begæring af Byens elegerede Mænd
for at drøfte Bekostningerne ved den
Armatur, der skulde anskaffes til Borger
kompagniet i Korsør. Man var enige
om, at Borgerskabet var villig til at
efterkomme Hans Majestæts Ordre med
at forsvare Byen og Fædrelandet, men
at de ikke saa sig i Stand til for egen
Regning at afholde de nødvendige Ud
gifter. Og de elegerede Mænd tilføjede,
at ligesaa overbeviste, som de er om Bor
gerskabets og Indvaanernes Velvilje til
at værne for Byen og Fædrelandet,
som især spores af den Lyst, hvormed
endog den fattigste Haandværker dag
lig lader sig undervise i Exercitien,
ligesaa vel kendte de og Indvaanernes
Forfatning“, ... at de ikke kan ud
rede det nødvendige, „uden at den
sidste Pjalt, hvorpaa de hviler deres
trætte Lemmer fra Dagens Byrde, skulde
fratages dem. Dette er ikke nogen op
digtet Undskyldning til Befrielse, men
enhver, som kender Købstadindvaanernes Forfatning i disse dyre Tider og har
Lejlighed til at kige ind i deres usle
Korsør Borgervæbning.
Vraa, maa sande med os og ynkes“.
Man udtaler derfor Haab om Hjælp, men ved Amtmand Stemanns Skri
velse af 17/3 1801 paalægges det Magistraten at paaligne 200 Rdr. paa
Byens Indvaanere til de nødvendige Udgifters Bestridelse.
Foruden Borgerkompagniet blev det ved den ovenfor nævnte kgl.
Resolution af 27/2 1801 paalagt Korsør at oprette et Sølaugskompagni,
der skulde være et særskilt Korps for sig, væbnet med Rifler og Hug
gerter, „ligesom det og betroes 4 Feltkanoner med behørig Ammunition“.
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Ingen af disse to Korps kom imidlertid, saa vidt vides, til at spille
nogen Rolle.
Det er ikke her Stedet at skildre Danmarks Historie i dette Aar
og de følgende Aaringer. Saa meget ved alle danske, at faa Maaneder
efter fandt den heltemodige Kamp Sted paa Københavns Red Skærtors
dag 2. April 1801, hvorefter der slut
tedes Vaabenstilstand mellem Storbritan
nien paa den ene Side, Rusland, Sverig og Danmark paa den anden.
Men faa Aar efter var Englæn
derne paany i vort Land, og der kald
tes atter paa Borgernes Hjælp. Korsør
Raadstueprotokol bærer ogsaa Vidnes
byrd derom, thi
1807 var „efter
foregaaende Proclamation Magistraten
tilstede paa Korsør Raadstue for at
modtage enhvers frivillig Tilstaaelse til
at møde ved det sællandske Landeværn
under Comando af Qenerallieutenant
Castenschiold for at stride under den
danske Fane for Konge, for Fædreland
og for Arnested“.
Derefter følger i Raadstueprotokollen Navnene paa de 49, der meldte
sig fra Korsør, og da denne Forteg
nelse ender med de Ord: „Saaledes
blev forestaaende indregistreret for paa
en ærefuld Maade at staa til Erindring
i Raadstueprotokollen“, finder vi det
passende at nævne dem her. Mulig
vil nulevende Korsoranere blandt dem
finde enkelte af deres Forfædre.
Nr.

1. Borgerkapt. Bang tilbød sin eneste Søn Knud Nielsen Bang,
nu 21 Aar gi. at tjene som Landeværnsmand.
2. Købmand Poul Berg, 47 Aar, vil tjene til Fods.
3. Borger Jørgen Hansen, 49 Aar, vil tjene til Fods.
4. Købmand Peder Berg, 29 Aar, ligeledes.
5. Fuldmægtig Petersen, 24 Aar, ønsker at tjene ved Cavalleriet.
6. Skræder Ped. Trautner, 38 Aar, Sergeant — ved Infanteriet.
7. Farversvend Bamer, 22 Aar gi., vil tjene til Fods.
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Nr.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ferdinandt Pedersen, 32 Aar gi., ligeledes.
Munthe Wulff, 33 Aar, ligeledes.
Frans Wulff, 29 Aar, ligeledes.
Søren Rasmussen, Borger og Snedker, ligeledes. 42 Aar gi.
Apotekersvend Lemvig, 25 Aar, ønsker at tjene ved Cavalleriet.
Philip Olsen, 30 Aar gi., ønsker at tjene til Fods.
Andreas Godvald, Skrædersv., ønsker at tjene til Fods. 23 Aar gi.
Søren Hansen, 23 Aar gi., ønsker at tjene til Fods.
Købmandskarl Simon Besser, 26 Aar, ligeledes.
Hans Bertelsen, 22 Aar gi., ligeledes.
Lindgreen, Skomagersv., 24 Aar gi., ligeledes.
Christian Axelsen, 27 Aar gi., ved Cavalleriet.
Jens Jørgensen, Skræddersv., 20 Aar, ved Infanteriet.
Niels Bersvend, 21 Aar, ved Cavalleriet.
Christen Andersen, 24 Aar gi., ved Infanteriet.
Andreas Schiøt, Snedkersv., 22 Aar, ligeledes.
Elias Mynthe, Skomagersv., 26 Aar, ligeledes.
Jacob Littau, 25 Aar, Tømmermand, ligeledes.
Martin Larsen, 27 Aar, Snedkersv., ligeledes.
Niels Michaelsen, Skomagersv., 26 Aar, ligeledes.
Betient Hagen, 29 Aar, ved Cavalleriet.
Jens Holst, Snedkersv., 29 Aar, ved Infanteriet.
Carl Dæder — D. —, 29 Aar, ligeledes.
Joh. Hend. Goldring, 28 Aar, ligeledes.
Jens Thomsen, 36 Aar, ligeledes.
Hans Ebbesen, 25 Aar, ligeledes.
Carl Stransenbach, 35 Aar, ligeledes.
Per Jørgensen, 20 Aar, Smedesv., ligeledes.
Johan Litau, 50 Aar, ved Infanteriet.
Rasmus Pedersen, 36 Aar, Skomagersv., ligeledes.
Johan Wædel, Kleinsmsv., 26 Aar, ligeledes.
Anders Jespersen, 23 Aar, Smedesv., ligeledes.
And. Scheiner, 47 Aar, ved Infanteriet.
Chr. Sibrum, Sadelmagersv., 30 Aar, ligeledes.
Jacob Zaccardt, 33 Aar, ligeledes.
Jens Madsen, 36 Aar, Borger og Høker, ligeledes.
Hans Pedersen, 33 Aar,
do.
do.
Claus Frøelund, 41 Aar, Infanteriet.
Christian Jørgensen, 25 Aar, til Hest.
Jens Christoffersen, 20 Aar, Infanterist.
Wilhelm Christensen, 32 Aar, Infanteriet.
Johan Peter Arents, 26 Aar, Murersvend.
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Desværre har det ikke ladet sig gøre at foretage de Undersøgelser,
der var nødvendige for at fastslaa, hvorvidt en eller flere af disse 49
Korsoranere fik Lejlighed til at staa overfor Fjenden, ligesom man
heller ikke har søgt at følge deres Skæbne frem gennem Livet. Men
deres Navne skal staa her som et talende Vidnesbyrd om den Offervilje,
der ogsaa raadede blandt Korsør Borgere for at hjælpe Fædrelandet
i dets Nød. Som det vil ses, var der Folk helt op til de 50 Aar, der
meldte sig under Fanerne.
Skønt de Kampe, der fandt Sted, særlig udkæmpedes i den østlige
Del af vor 0, havde Korsør gentagne Gange Besøg af fremmede Tropper,
der blev sat i Land og i hvert Fald drog igennem Byen. Raadstueprotokollen bærer ogsaa Vidnesbyrd derom, 12/,, 1807 staar der saaledes,
at man var samlet paa Raadstuen for at revidere de indkomne Reg
ninger over, hvad der var leveret fra d. 4. til d. 7. Septbr. incl. efter
skriftlige og mundtlige Rekvisitioner af den engelske General Linsingen,
som her var ankommen med et betydelig Force af Cavalleri, Artilleri
og Infanteri, og man blev enige om at føre disse Regninger i en ordent
lig Beregning, lade samme oversætte i det engelske Sprog og tilstille
General Linsingen dem for efter Generalens Løfte at erholde samme
refunderet af det engelske Feltkommissariat.
Og det følgende Aar besværede Borgerskabet sig 3/j 1808 over,
at den stærke Gennemmarsch og Indkvartering var saa byrdefuld, at
de ikke var i Stand til at frembringe de fornødne Senge til de militære,
og at de som ofte selv og deres Børn maatte ligge paa det bare Straa,
hvorfor de begærede, at Magistraten vilde gøre Forestilling paa højere
Steder om en Kasernes Anskaffelse her i Byen til Hjælp i denne Sag,
hvortil de vilde bidrage efter Evne — og allerunderdanigst bede Hans
Majestæt at hjælpe, hvad deres Evne ej kunde udrette1).
Faa Maaneder efter var der paany „Gennemmarsch“. 275 1808 gav
Maréchal de la Romana Brigadegeneral Fririon Ordre til at overtage

i) I Korsør har der, efter velvillig Meddelelse af Kaptajn Rockstroh, aldrig ligget nogen
egentlig Garnison, derimod til Tider et Frikompagni, der bl. a. havde Tilsyn med
Færgevæsenet og som Regel laa i Klammeri med Borgerne, enten af den ene eller
den anden Grund, hvad der kunde fremdrages adskillige Eksempler paa.
Her skal blot nævnes fra Raadstueprotokollen, at Borgerskabet 11/10 1800
klager over, at den sig her ved Garnisonen opholdende Lieutenant v. Aster til
Fornærmelse imod dem i deres Levebrød og Næring havde foretaget sig at handle
og drive Spækhøkeri med Smør, Gryn, Flæsk, Ost, Æg m. m., hvorhos de ønskede,
at Magistraten vilde se det bragt derhen, at samme for Fremtiden blev forbudt
som noget, hvortil han var ganske uberettiget.
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Kommandoen over de to spanske Regimenter, Asturias og Guadalajara,
der faa Dage tidligere var bleven ført over til Sjælland. 24/5 var 2 Kom
pagnier tilligemed Staben og de øvrige Officerer bleven ført fra Nyborg
til Korsør1), og der er ingen Tvivl om, at disse fremmed udseende
Soldater har vakt Opsigt i den lille By. At følge Spaniolerne paa deres
Færden, kan der ikke her være Tale om, men hen paa Efteraaret var
der paany „Gennemmarsch“ af Spanierne, den Gang dog i modsat
Retning. Raadstueprotokollen melder 14.—15. Oktbr. 1808, at der fandt
Udbetaling Sted for Bespisningen i September Maaned, „samt for den
sidste Trop spanske Krigsfanger fra den 23. til den 30. September, hvor
ved ingen havde noget at klage“, saa det synes jo, at alt har „klappet“.
Fra de følgende Aartier er der kun et Par enkelte Punkter i Byens
Udvikling, vi skal standse ved.
1816 overvejer man paa Raadstuen, hvilke offentlige Arbejder,
der bør udføres paa Byens Regning i Aarets Løb, og som 3. Post
staar: „Vægterne har i forrige Tider haft deres Tilhold i Vagthuset,
som grændser op til Sprøjtehuset. Dertil fik de leveret Lysning og
Brændsel af Toldtørven. Men det er næppe hensigtsmæssigt, at Væg
teren har en varm Stue til Ophold, og det er ogsaa afskaffet; i Stedet
derfor kunde de vel behøve et Skilderhus, hvori de kunde søge Ly
imod Storm og Slud. Saadanne 2de rummelige Skilderhuse bliver altsaa at forfærdige af Brædder og derefter at male“.
1816—17 er forsaavidt at betragte som Mærkeaar i Korsør Ud
vikling, som der da toges Bestemmelse om at anskaffe Tranlygter, et
Fremskridt, som vi i vore Dage har vanskeligt ved rigtig at udmaale
Værdien af. 7/n 1816 holdtes der Raadstuemøde for at deliberere over
det Forslag fra Magistraten til Gadelygters Anskaffelse og Vedligehol
delse i Overensstemmelse med Amtets Skrivelse af 29. f. M. Man øn
skede Forslaget iværksat, men fastholdt, at der maatte tages Hensyn til,
at denne Indretnings Vedligeholdelse ikke skal blive trykkende. Man
udtalte Ønske om, at der anskaffedes 16 Lygter saaledes, at det, som
ved den frivillige Subskription ikke tilvejebragtes af den dertil krævede
Sum, blev at udrede af Kæmnerkassen. Endvidere ansaa man det for
tilstrækkeligt, at Lygterne kun brændte til Kl. 2 om Natten, „thi det er
en Sjældenhed, at rejsende kommer sildigere, da Børtsmakken og Posten
nu afgaar til bestemt Tid, ligesom det ogsaa er en Tilfældighed, at
nogen Smakke ankommer senere end Midnat“. Derved vilde der nem
lig spares Tran, medens det ellers vilde blive for dyrt, for enkelte
Borgeres Vedkommende fra 12 til 20 Rdl. og derover om Aaret.
J) Karl Schmidt: De fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808 S. 71.
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I Nyeste Skilderie af København Nr. 47, 12/0 1819 staar der at
læse: Ligesom der fra Kbhvn. gjøres Lystrejser paa Dampskibet til Hel
singør, saaledes begynder man nu ogsaa her fra Byen [o: fra Korsør]
at gøre Lysttoure til Sprogø, dog ikke med noget Dampskib, men med
den kongl. Postjagt Ørnen; da nemlig den 3. ds. et Selskab unge Men
nesker gik ombord paa bemeldte (med Flag og Vimpel prydede) Fartøj
og under munter Sang og Guitarspil sejlede dertil om Formiddagen
Kl. 9'k Dog var det beklageligt, at det den Dag var vestlig Vind
med Stille, som gjorde, at man maatte lade sig ro til Øen i Baade,
hvilket vist ikke var saa behageligt, som en Sejlads med gunstig Vind
paa den raske Ørn vilde have været.
,
I samme Blad 27/n 1819 skrives, at der i Iversens Avis klages
over, at alle dramatiske Privatselskaber i Fyen ere ophørte, og at det
større Odense aldeles intet Skuespil har mere at fordrive de lange Vin
teraftener med, medens det mindre Corsøer har et dramatisk Selskab,
som giver Skuespil.
10/n 1821 læser man ogsaa i Nyeste Skilderie af Kbhvn., at et
Selskab af Byens Embedsmænd og anseteste Borgere fejrede her, Søn
dag den 28. October, Hds. Majestæt vor elskede Dronnings og Hds.
kgl. Højhed Kronprinsesse Carolines Fødselsdag ved Bal og Souper.
I den yderst skjønne og smagfuldt decorerte Klubsals Midte saaes begge
de Allerhøjeste Personers Navne med Krone over, i pragtfuldt Trans
parent. Over Bordet udbragtes Allerhøjstsammes Skaaler, under Kano
nernes Torden og Trompeters Lyd, hvornæst nogle Sange, der vare
forfattede i Anledning af denne Højtidelighed, bleve afsungne. Efter
Bordet dansedes der til om Morgenen, da man skiltes ad med de hjer
telige Ønsker, at denne Dag, til Danmarks Lykke, end mangen Gang
maatte vorde festligholdt.
Dog var det ikke Lyst altsammen. Iversens Avis fortæller 13/n 1827,
at Stormfloden den 1. November skal have anrettet store Ødelæggelser
paa Sprogøes nye Dæmning. Vandet gik op i Gader og Huse i Korsør,
hvor tillige indtraf den Ulykke, at en ung Sømand, J. Sommer, kæn
trede med en Baad og druknede. En anden Baad er i Beltet bleven
sejlet isænk af en Koffardifarer, hvorved der druknede en brav gammel
Fader med hans Søn og Sønnesøn.
Naar vi foran har betegnet 1816—17 som Mærkeaar i Korsørs
Udvikling, da den første Gadebelysning blev indført i Byen, saa kan
1828 med ikke mindre Ret nævnes som et Mærkeaar, idet Dampskibet
det Aar blev taget i Brug til at overføre Posten (og Personer) mellem
Korsør og Nyborg. Om de Forhandlinger, der gik i Forvejen, inden
man i Generalpostdirektionen bestemte sig til at indføre Dampskibet,
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kan der her ikke tales, men "/c. 1828 traadte „Mercurius“ i Fart som
Postskib paa Store Bælt. „Dets Hovedbestemmelse var naturligvis at
overføre Posterne, saavel Brevposterne som Pakkeposterne og de med de
sidstnævnte følgende rejsende, men, ligesom det hidtil havde været ind
rømmet forhaandenværende rejsende mod Erlæggelse af dobbelt Børtfragt at følge med Postjagterne, ogsaa naar disse overførte Brevposten
eller returnerede, saaledes gjordes de samme Indrømmelser for Damp
skibets Vedkommende, og den halve Fragt for saadanne rejsende til
faldt ligesom hidtil Færgelavet. Man kunde imidlertid ogsaa fragte hele
Dampkibet, men kun til Sejlads mellem Korsør og Nyborg og selvfølgelig
kun paa Tider, hvor det ikke skulde overføre Post. At fragte Skibet
til en enkelt Tur mellem Korsør og Nyborg kostede om Sommeren
23 Rdl. 60 Sk., hvoraf Postvæsenet tog 16 Rdl. 60 Sk., medens 7 Rdl.,
der svarede til 60 pCt. af den gældende Færgetakst for en Smakke,
11 Rdl. 64 Sk., tilfaldt Færgelavet. Det var ikke saa faa rejsende ud
over dem, der fulgte med Posten, som benyttede Dampskibet. I Aaret
1829 beløb Indtægten af saadanne rejsende sig til 1316 Rdl. 37 Sk.,
medens den tilsvarende Indtægt ved Postjagterne i 1826 havde udgjort
11 Rdl. 12 Sk. og i 1827 kun 2 Rdl..48 Sk.“’).

Blandt de Forlystelser, som fra Tid til anden iværksattes i Korsør,
bør særlig Dystløbene nævnes. Om saadanne hører vi baade 1789,
1800 og 1815-). Men derefter gik der 21 Aar, inden det næste afhold
tes. „Om det Liv og den Munterhed, der herskede i Byen, kjære Ven,
kan Du ingen Idee have“, skrives der i Vestsjællandsk Avis 1836, Nr. 12.
Byens Søfolk samledes i Købmand Kruuses Gaard, gik i Procession til
Havnen, hvor Dystløbet foregik paa tvende store Baade, besatte med
pyntede Sluproere, under Kanonernes Torden. Paa hver Baad var en
Trompeter. Dystløberne vare begge Styrmænd og i deres kraftigste
Ungdoms Alder. Efter at have hilset hinanden ved Forbisejling tvende
Gange, søgte de, da de tredie Gang mødtes, at støde hinanden over
bord fra Baaden, men begge faldt omtrent paa engang i Søen. Et
almindeligt Hurra genlød fra den talrigt forsamlede Folkemængde, der
dels ombord paa de i Havnen beliggende Skibe og dels staaende langs
med Stranden betragtede Tvekampen. Efter at denne var tilende, gik
man i Procession tilbage gennem Byens Gader til Kirken, hvor Festen
afsluttedes med Sang og Tale. Men baade samme Aften og den paa
følgende Aften var der Bal, „som bivaanedes af henimod 200 Personer,
J) Fr. Olsen: Postvæsenet i Danmark 1808—48 S. 232—33.
2) Iversens Avis Nr. 31 2/3 1815.
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hvoraf Pluraliteten vare Sømænd samt disses Koner og Døtre“. Det
holdtes i et Købmand Kruuse tilhørende Magazin, der var festlig smykket
med Gran og en betydelig Mængde danske Flag. Liv og Lystighed
oplivede denne Nationalfest1).

Plads og Tid tillader ikke at gaa nærmere ind paa Korsør Historie i
de følgende 20—30 Aar, udover hvad der vil fremkomme i det følgende,
men vi vil her indføje en Redegørelse for Byens Forhold paa denne
Tid2). Byen har 201 Gaarde og Huse, en Indkørselsport, 2 Gader,
6 Stræder og omtrent 1600 Indbyggere. Dens Jorder udgør 556 Tdr.
5 Skpr. Land, matrikuleret for 138 Tdr. 1 Skp. Htk.; de er ikke ud
skiftede og i Almindelighed gode, men Stranden bortskyller aarlig nogle
af dem — ligesom dette ogsaa har været Tilfældet med fire af de oven
nævnte Gaarde og Huse. Naar Isvinter indtræffer, gaar Vejen over
Halskov til dets yderste Rev, hvor Postvæsenet har ladet bygge et Hus.
Dertil befordres Posterne og de rejsende, der med Isbaade gaar fra
dette Rev til Sprogø. Ogsaa er paa Halskov et Fyr med Stenkul og
2 Fyrtaarne med Lamper. Ovenpaa Kirken er opført en Telegraf, hvor
fra en fortrinlig skøn Udsigt haves. I Stedet for Borgervæbning er
oprettet et Brandkorps, f. Tiden 170 Mand stærkt. Af Skibe har Byen
16, tilsammen 253*2 Læst drægtige. Antallet af de Fartøjer, der aarlig
ekspederes ved Korsør Toldkammer, er sædvanlig 250 indgaaende og
ligesaa mange udgaaende. Af Kornvarer udskibes omtrent 35000 Tdr.
til fremmede Steder aarlig, indenlands 8500 Tdr. — i 1828: 40357 Tdr.
Kornvarer, 31 Tdr. Smør og 2 Skpd. Ost. Til Transport over Bæltet
haves en Postjagt, 24 Læst, 3 Færgefartøjer, 66V2 Læst, og Dampskibet
Mercurius, der har kostet 30000 Spec. Indløbet er smalt og ikke frit
for Grunde, Havnens Dybde er, med dagligt Vande, 10 Fod, og Skibe
paa 40 Læster, med 1200 Tdr. Korn, kan flyde ud og ind. Havnen er
en af de rummeligste og sikreste i Sjælland.

Vi staar nu ved Slutningen af det over 400 Aar lange Tidsrum af
Korsør Historie, som det har været Formaalet med de foregaaende
Sider at skildre. Af Fremstillingen vil det tilfulde fremgaa, at Korsør
— trods sin heldige Beliggenhed — gennem de mange Aar havde svært
') Berl. Tid. 15/2 1836.
2) Provincial-Lexicon over Danmark.

Ved Chr. B. Jensen.

Odense 1830.
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ved at klare sig. Lille var den af Udstrækning og Indbyggertal, og
kun faa af dens Borgere hævede sig til større Velstand, medens
smaa Forhold — for ikke at sige Armod — herskede i mange Hjem.
Men deri har de sidst forløbne 75 Aar medført en stor Forandring.
Korsør staar nu ikke som en lille, uanselig, fattig By, men som en af
de Købstæder i Landet, der ved Energi og Driftighed har udviklet sig
stærkt og for dem, der kommer vest fra, danner en værdig og smuk
Indgang til Landets Hovedø.

Men de sidste Ord skal være de poesifyldte, hvormed H. C. An
dersen, idet han dvæler ved Mindet om Korsør store Søn, slutter sin
Skildring: Et Stykke Perlesnor:

Korsør — her fødtes Du, der gav os
— „Skiæmt med Alvor blandet
i Viser af Knud Sjællandsfar“.
Du Mester i Ord og Vid! De synkende Volde af den forladte Be
fæstning er nu her det sidste synlige Vidne om Dit Barndoms Hjem;
naar Sol gaar ned, pege deres Skygge hen paa den Plet, hvor Dit
Fødehus stod; fra disse Volde skuende mod Sprogø’s Højde saa Du,
da Du „var lille“, „Maanen ned bag Øen glide“ og besang den udøde
ligt, som Du siden besang Schweitzes Bjærge, Du, som drog om i
Verdens Labyrinth og fandt, at
„------- ingensteds er Roserne saa røde
og ingensteds er Tornene saa smaa,
og ingensteds er Dunene saa bløde,
som de, vor fordums Uskyld hvilte paa!“

Lunets liflige Sanger! vi flette Dig en Krans af Skovmærker, kaster
den i Søen, og Bølgen vil bære den til Kielerfjord, paa hvis Kyst dit
Støv er lagt; den bringer Hilsen fra den unge Slægt, Hilsen fra Føde
byen Korsør, — hvor Perlesnoren slipper.

DEN NYE TID
AF

TORKILD WINTHER

YDRE FORHOLD.
AA af vore Købstæder har i de sidste 60—70 Aar oplevet saa stærk
en Udvikling som Korsør. Dens Indbyggertal har i dette Tidsrum
mere end firdoblet sig; en hel ny Bydel er opstaaet og har vokset den
gamle over Hovedet.
Man skal her forsøge at gøre Rede for de vigtigste Træk i denne
Udvikling og for de Ændringer, den har medført i Byens ydre Fysio
gnomi. For Fremmede vil dette næppe have saa stor Interesse, men
for Byens egne Børn vil det forhaabentlig være kærkomment at faa de
gamle Minder frisket op og fæstnet. Og dette maa gøres nu, om det
overhovedet skal gøres, da de Gamle, som har oplevet denne Udvikling
og kan fortælle derom, bliver færre og færre. Efterfølgende bedes saa
modtaget med Overbærenhed; det har ikke været let at samle de utal
lige Enkeltheder til et nogenlunde sammenhængende Hele; men det er
jo Enkelthederne, som maa med, det er paa dem, Interessen særlig hviler.

F

Korsør Havn
optager jo nu hele Indløbet til Noret, men i Begyndelsen af sidste Aarhundrede indskrænkede Havnen sig til et Par Anlægssteder i Indløbet, der
var en smal bugtet Strøm med grundet Vand paa Siderne. Øst for den
nuværende „Kølhalerhavn“ ud for Brogade laa „Nybro“, en lang Planke
bro med et Brohoved ud til Strømmen. Og Nord for Fæstningen laa
„Gamle Bro“, en anden Plankebro, hvor „Smakken“ og senere Post
skibene, der udførte Overfarten til Nyborg, lagde til. Lignende har
Forholdene vel været ved mange af vore Købstæder; herom vidner den
endnu gængse Betegnelse for Havnen: „Broen“, „Skibsbroen“.
Nord for Indløbet laa paa Halskovsiden paa en lille fremspringende
Pynt „K aa s en" med en Færgebro ud mod Strømmen. Løbet var kun
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godt 100 Alen bredt. Navnet „Kaas“ (Kurs) har naturligvis oprindelig
betegnet Overfartsstedet i sin Helhed, men var efterhaanden blevet særlig
knyttet til det nordlige Anlægssted.
Lilleø svømmede den Gang frit i Vandet, adskilt fra den sydøst
lige fremspringende Pynt af Halskov, „Lammehaven“, ved et smalt Løb,
hvorover Drengene soppede ved Lavvande. Paa Lilleø laa, mere kende
lig end nu, da dets Linjer er udjævnet ved Opdyrkningen, Resterne af
det lukkede Værk, „castellum novum“, som Svenskerne anlagde her 1659,
og som ses paa det foran, Pag. 140 gengivne Kort, der er tegnet af
Carl Gustavs betroede Mand, Erik Dalberg, og findes i Puffendorffs
store Værk om denne Konges Bedrifter. — Lilleøs Armering har været
opretholdt nær op til vor Tid. Den daværende Ejerinde af Dyrehovedgaard, Købmd. Theills Enke tilbød 1826 Krigskollegiet paa visse Vilkaar at afstaa sin formentlige Ret til Lilleø, „som hidtil har været i
Landmilitær Etatens Besiddelse“. Dette Tilbud blev ikke modtaget,
men det blev tilkendegivet Fru Theill, at Øen vilde blive overleve
ret hende til fri Raadighed, saasnart Affutagerne (Kanonunderlagene),
som opbevaredes i Jordhytterne sammesteds, var bortflyttet, og Jordhyt
terne nedrevne; dog paa det Vilkaar, „at den lange Kampestens Bro
med Brohoved af Palisader, som løber ud fra Øens Vestside til Strøm
men, og som er anlagt for Hs. Majestæts Regning, forbliver Hs. Maje
stæts Ejendom“ og følgelig ikke maa optages eller molesteres. — Da
denne Stenmole blev bortsolgt ved Auktion 1847, blev den købt af
Havnekommissionen, som ønskede at bevare den, fordi den værnede
Havneværkerne under Isgang og regulerede Strømmen i Havnen. Den
blev brugt af Sømændene, som hentede Vand til Skibene fra en Brønd
under Brinken, der havde godt Lov paa sig. Denne Brønd findes endnu,
bagved Taarnborgvej Nr. 18. Rester af Stenmolen har senere voldt
adskilligt Bryderi ved Bolværksslagning og Uddybning udfor den gamle
Stationsbygning. — I Strandkanten paa Lilleøs Nordside har der til den
nyeste Tid ligget Rester af en lille aaben Skanse, som da den findes
ansat paa et Kort fra Slutningen af 18. Aarh., i hvert Fald er ældre
end Englænderkrigen 1807—14. Mulig har en lignende Skanse ligget
paa Sydkysten af Lilleø.
Ved det store Inddæmningsarbejde, hvorved Lilleø og Magleø
blev landfaste, hvilket blev paabegyndt 1840 af Godsejer Rée paa Taarnborg og fuldført under hans Eftermand, Kammerherre, General Vald. Oxholm, blev Lilleø forbundet med Lammehaven ved en Dæmning, der
løb i nordvestlig Retning til lidt 0. for nuværende Engvej. Før Ind
dæmningen maa dette Parti af Noret med dets indskaarne Kystlinje og
de delvis krat- og skovbevoksede Øer have været overmaade idyllisk.
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Halskov.
Halskov var dengang omtrent ubeboet og laa hen som Overdrev
for Byens Kvæg, der blev færget eller „svømmet“ over ved Kaasen.
V. f. det nuværende Posthus laa et Par Huse for Færgeforpagteren og
Lygtetænderen, der passede Lanternerne i de to runde hvide Taarne,
der tillige tjente som Sømærke, og først blev nedbrudt ved den nye
Banegaards Opførelse, efterat de allerede i adskillige Aar havde ophørt
at tjene som Lysgivere.
Straks Nord for Kaasen løb en Vej af til Revet; en anden førte
som nu N. efter, indtil den drejede mod Øst og gennem Dyrehovedgaard (det gamle Navn paa Taarnborg) førte videre ind ad Landet til.
Det er denne Vej, som under Forhandlingerne om Halskovs Deling
1759 kaldtes „Kongevejen“, ligesom dens Fortsættelse, Dæmningen over
Noret ved Haneklint, kaldtes „Kongebroen“. Om disse Navne nu skulde
være saa gamle, at de hidrører fra den Tid, da Slottet „Taarnborg“ ved
Kirken endnu bestod, eller de mulig kunde tyde paa, at senere Hoved
vejen inde fra Landet til Korsør Slot har gaaet ikke S. men N. om
Noret til Kaasen? N. for det nuvær. Posthus laa et Pakhus, der tjente
Dyrehovedgaard ved Udskibning af Korn, og lidt længer N. paa, 0. f.
nuværende „Rolighed“, laa en lille Fæstegaard under Dyrehovedgaard
(Peder Rasmussen) og endnu længere ude, ved Troldebanken, laa
Hyrdehuset.
I gammel Tid har Stranden flere Steder skaaret sig dybt ind i
Halvøen, særlig den dybe Vig, som nu udgør Kruusesmindes ypperlige
Eng, og længer S. paa „Birkemosen“. Begge er de ved opskyllede
Havstokke blevet afskaaret fra Stranden og omdannet til smaa Fersk
vandssøer, der efterhaanden er tilgroet og blevet til Tørvemoser. I Birke
mosen er endnu i Mands Minde skaaret Tørv. Senere er der af Bund
laget udgravet Teglværksler, saa den er blevet en aaben Sø igen.
Sydøst for Lygtebanken laa „Blegmosen“, der ogsaa oprindelig maa
have været en Vig fra Stranden.
Som tidligere meddelt blev Halskovhalvøen 1759 delt mellem Korsør
By og Dyrehovedgaard, og Grænsen mellem disse Omraader, der ogsaa
blev Sognegrænse, og markeredes ved et Sten gærde, løb fra Kaasen
N. efter, 0. for Vejen, med et Sving 0. om Svinebanken og videre op
til Nordstranden. Medens Dyrehovedgaard saa smaat tog sin Part un
der Opdyrkning, laa Korsør Part hen som Overdrev, Græsningsfælled,
lige til 1845, da den blev udskiftet mellem Byens Grundejere. Da
mange ikke vidste, hvorledes de skulde udnytte deres Smaaparceller,
var disse til at faa for en billig Penge; det hedder sig, at en Kasse
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Cigarer har kunnet gøre det. Byens Pantebog for de nærmeste Aar
opviser en endeløs Række af Salg og Køb.
Den ivrigste Jordsamler var den driftige Skibsrheder og Købmand
Jørgen Kruuse, Byens Matador, som allerede 1847 kunde oprette en
Avlsgaard paa 170 Td. Land, hvoraf den store Eng, „Tørvemosen“ om
trent udgjorde Halvdelen. Faa Aar efter, 1853, solgte han Gaarden,
nu forøget til 207 Td. for 40,000 Rdl. til Forpagter P. Adolf Hebert paa
Taarnborg og Købmd. Thom. Nyeland, og det var ved denne Lejlighed,
der ved Deklaration blev tillagt Gaarden Navnet „Kruusesminde“,
hvilket Navn „ikke maa forandres, uden at der til Korsør Sølaug er
lægges 200 Rdl.“. Men samme Aar transporteredes Gaarden af de nye
Ejere til General Oxholm paa Taarnborg paa samme Vilkaar, saaledes
at det endelige Skøde udstedes til denne Jan. 1855 af Jørg. Kruuse. He
bert havde strax efter sit Køb forpagtet Gaarden til sin Svoger, theol.
Kandidat J. Winther Munch, og denne beholdt Forpagtningen under
den nye Ejer. Oxholm tilkøbte flere Parceller med et Areal af c. 100
Td. Land, men den største Tilvækst fik „Kruusesminde“ ad anden Vej.
Det vil erindres, at Bønderne i Svendstrup og Halseby endnu efter
Delingen af Halskov Overdrev 1759 hævdede, at der tilkom dem en
begrænset Græsningsret paa den Korsør By tildelte Part, og at en
Højesteretsdom ogsaa gav dem Ret til at græsse 80 Høveder paa
Korsør Anpart mod en aarlig Afgift af 2 Mk. pr. Høved. Da Korsør
begyndte paa Udskiftningen af sit Distrikt, indgik Byen 1843 en Over
enskomst med Bønderne, hvorefter disse i Stedet for Græsning paa hele
Arealet fik udlagt den nordligste Del af Halvøen, med Lejsøen ibereg
net, ialt 203 Td. L. Som Sydgrænse for dette Areal forpligtede Bøn
derne sig til at opføre det endnu existerende Gjærde. Hele dette Areal
lykkedes det imidlertid General Oxholm i Løbet af de følgende 10 Aar
at faa unddraget Fæstebønderne og tilegnet sig som Godsejer. Denne
interessante Sag bliver der forhaabentlig senere Lejlighed til at belyse
udførlig. Saaledes var Oxholm i Sept. 1854 i Stand til at indlægge
de 203 Td. L. Bondejord under Kruusesminde og oprette en ny For
pagtningskontrakt med Munch.
I Dec. 1865 solgte Oxholm begge sine Gaarde, Taarnborg og
Kruusesminde, til Justitsraad, senere Etatsraad Jørgen Alb. Bech, tid
ligere Indehaver af Løveapotheket i København, en Broder til den be
kendte Landmand, Hofjægermester Bech paa Valdbygaard. I Salgsskødet
hedder det, at der endnu paahviler Godset Erstatning til enkelte Fæstere
for tidligere Græsningsret, f. T. 45 Rdl. aarlig. Det var den sidste
sørgelige Rest af Bøndernes fordums Herlighed paa Halskov!
Ved Etatsraad Bechs Død 1876 tilfaldt Kruusesminde hans yngre
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Søn, Alexander B., der tidligere havde haft den i Forpagtning. Denne,
der har vundet sig et anset Navn som Landmand, og i en Aarrække
har været Formand for Sorø Amts landøkonomiske Selskab, har ikke
alene lagt et stort Arbejde ind paa at kultivere de raa Jorder, men ogsaa forbedret og forskønnet Ejendommen ved Opførelse af nye Avls
bygninger, ved Anlægget af en stor, smuk Have og ved at udvide de
Plantninger omkring Gaarden, som Jørg. Kruuse havde paabegyndt.
Allerede under Etatsraad B. blev der af Kommunens Jord paa Halskov
tilkøbt 104 Td. L., hvoraf de 34 var tilplantet (under Ledelse af den
interesserede Oberst Lützow, der døde 1889 som Kommandant paa
Fæstningen). Denne Plantage har Alex. Bech betydelig forøget.
Jørgen Kruuse havde imidlertid samlet mere Jord paa Halskov,
og anlagde herude 1852 et Teglværk og en Kalkovn. Den Jord,
hvorpaa Teglværket blev anlagt, var ved Udskiftningen udlagt til Stads
læge Hansens Gaard i Byen, og blev 1845 købt af Kruuse. Et Par
Bygninger af hans gamle Teglværksgaard staar endnu, sammembygget
med Ingeniør Gustav Kählers Beboelseshus, Halskovvej Nr. 69. Allerede
Aaret efter at Kruuse havde anlagt Teglværket, solgte han det til Gros
sererfirmaet J. P. Suhr & Søn i København. De øvrige Jorder beholdt
han og drev dem fra sine Gaarde „Sølyst“ og senere „Lilleø“, indtil
sin Død. Hans Arvinger solgte 1883 Arealet N. f. Troldhøj, 58 Td. L.
til Kruusesminde, og 20 Td. L. til Ingeniør Gustav Kähler (den ældre),
der 1855 for 13000 Rdl. havde købt Teglværket med 35 Td. L. af
Suhr & Søn. Under G. Kähler og dennes Søn, Valdemar K., der over
tog Ejendommen 1885, er Jordtilliggendet blevet betydeligt forøget.
En Del er efterhaanden frasolgt til Byggegrunde, men tilbage under
Teglværket er forblevet c. 90 Td. L., der strækker sig mod Vest lige til
Bæltet. Ved Aarhundredets Begyndelse har ogsaa Mathiesens Plante
skole erhvervet Jord herude, c. 40 Td. L., for Størsteparten af det
Areal, Kruusesminde købte af Kruuses Arvinger. Paa et Par Boelssteder
nær i den vestlige Del er for Tiden al Agerjord paa Halskov saaledes
samlet paa tre Hænder. Kruusesmindes Tilliggende udgør nu 632 Td. L.
Ved Delingen af Halskov 1759 var til Dyrehovedgaard blevet ud
lagt den østlige Del af den store Tørvemose; tillige hørte til Gaarden
„Bleghuset“ med et Vænge nede ved Blegmosen. Begge disse Arealer
mageskiftede Oxholm ved Halskovs Udskiftning 1845 til Korsør Kom
mune mod et Areal paa 16 Td. L., grænsende op til Hovedgaardens
Mark. Det var en smal Strimmel Jord, som strakte sig lige fra det
gamle Hyrdehus (som senere blev nedrevet) ved Troldebakken ned til
Svinebanken. Det havde vist nok halft om halft været Aftale, at Korsør
Kommune skulde flytte Skellet, det gamle Stengærde fra 1759, til Vesten
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om dette Areal, og Oxholm stod ivrig herpaa et Par Aar, ja stillede
det ligefrem som et Vilkaar for at ville give Kommunen Tilladelse til
at lægge Brodæmningen langs Lilleø. Men det blev alligevel ikke til
noget, kun blev Nordvejen ført Vesten om dette Areal. Heraf solgte
Oxholm 1849 det sydlige Parti, 9800 □ Alen, som Arvefæste til sin
Godsforvalter Herdahl, der herpaa opførte et Par Huse, men atter 1865
afstod det til Taarnborg. Størsteparten af dette Areal blev i Slutningen
af Halvfemserne købt af Ing. Valdemar Kähler, der herpaa opførte sit
Beboelseshus med Bibeholdelse af en af Herdahls Bygninger (Halskovvej
Nr. 72). For Enden af denne er endnu en Stump af det gamle Gærde
fra 1759 bevaret. For at faa Plads til Have, erhvervede Kähler sig et
Areal af Taarnborg Lillemark bagved sit Stuehus. Resten af de mage
skiftede 16 Td. L., den nordlige Del, vedblev under Navn af „Hyrde
lodden“ at ligge under Taarnborg, indtil Korsør Kommune ved Salget
af denne Gaard 1904 forbeholdt sig den sammen med et større Areal
af „Lillemarken“, og et Par Aar efter solgte den til Korsør Margarine
fabrik, som her opførte sit nye Anlæg.

Den første Bro.
Da Halskov var udskiftet og Opdyrkningen begyndt, blev der Trang
til en bedre Forbindelse med Byen, og den første Halskovbro blev byg
get 1847. Den løb fra hvor nu „Øernes Andelssalg“s Pakhus ligger,
som en Pælebro af 62 Favnes Længde over Strømmen i nordøstlig
Retning, fortsattes saa paa det grunde Vand i en Dæmning („Vase
broen“), der hvor den naaede ud for Lilleøs Vestkyst løb videre mod
Nord, akkurat paa samme Linje, hvor nu Taarnborgvej løber, indtil den
omtrent udfor nuværende Taarnborgvej Nr. 22 drejede mod N. V., og
naaede Halskov et Par hundrede Alen øst for det nuværende Posthus,
i det hele med en Længde af 280 Favne. Afsnittet S. for Lilleø var forsy
net med et Stenglacis paa begge Sider; Resten kun paa den vestlige
Side. Kørebanen var 9 Alen bred, og var hævet 5 Fod over dagligt
Vande. Arbejdet paa denne Dæmning var taget i Entreprise af to Med
lemmer af Kommunalbestyrelsen, Malermester Dahl og Slagtermester
Øland. Pælebroen, hvis Konstruktion var blevet godkendt af Major Købke
af Ingeniørerne, blev bygget af Tømrermest. Lindegaard og Snedkermest.
Rasmussen af Kerteminde. Omkostningerne beløb sig til 14500 Rdl.,
hvortil der blev ydet et Laan af Statskassen paa 13000 Rdl., af hvilke
de 10,000 overtoges til Forrentning og Afdrag af de nye Grundejere
paa Halskov, medens Resten blev paalagt Kommunen. Til Hjælp til
Laanets Afbetaling og til Broens Vedligeholdelse blev der hævet meget
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moderate Bropenge, hvis Opkrævning blev forpagtet til Vægter Andre
sen, der tilligemed en Toldbetjent, der skulde opkræve Accise, fik Bolig
i et lille Hus ved Broens Sydende. Bindingsværket til dette Hus blev
senere flyttet til Halskov, hvor det staar endnu under Navn af „Bom
huset", Revvej Nr. 18. Der er bevaret et Billede af denne ældste Bro,

et Maleri af Major Dorschæus, som har været i afdøde Lærer B. Holst’s
Eje, og en Grundtegning af Anlægget findes i Landsarkivet. Da Broen
var bygget, blev Færgefarten ophævet og Færgehuset med Vænge solgt
til Skipper Daniel Kruuse.
Da der nu var blevet fast Forbindelse, begyndte Bebyggelsen paa
Halskov saa smaat at øges. En Del af de første Huse staar endnu;
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de kendes i Reglen paa deres uregelmæssige Beliggenhed i Forhold til
de senere regulerede Veje, og er som flest gulkalkede. Den første
større Bygning, der blev opført herovre, var .Sølyst", bygget af Jørg.
Kruuse. Det hedder sig, at han fandt Skatteprocenten i Byen for høj
og derfor flyttede ind paa Taarnborg Grund. Han lejede 1851 af Oxholm
Kyststrækningen mellem Kaasen og Vasebroen, den nuværende aabne
Plads S. for Posthuset, fyldte noget mere op ud i Stranden og byggede
her en stor, firlænget teglhængt Gaard med det toetages Stuehus ud
mod Havnen. Herfra drev han noget Agerbrug og havde Plads til Ud
rustningsgenstandene til sine mange Fartøjer; han lod bygge et Par
Skibe Øst for Gaarden. Oxholm havde forpligtet sig til at overtage
Bygningerne efter Taxation, naar Kruuse ønskede at afstaa dem, og
dette skete allerede 1856. „Sølyst“ hørte saa til Taarnborg, men blev
i Familien Bechs Eje, da Taarnborg 1901 blev solgt til Korsør Kommune.
Ved den nye Jernbanestations Opførelse blev det købt af Statsbanerne
og nedbrudt.

Baneanlægget.
Da Banen skulde afstikkes, var der Tvivl, om Linjen skulde føres
N. eller S. om Noret. Korsør ønskede naturlig det sidste, og tilbød at

331

ofre betydelig paa Havnens Udvidelse og at yde 50,000 Rdl., hvis Banegaarden blev lagt paa Bysiden; den skulde i saa Fald have ligget paa
det senere opfyldte Areal 0. f. Jens Baggesensgade; men det hedder
sig fra paalidelige Personer, at General Oxholtn ved en bedre Frokost
paa Taarnborg fik Kommissionens Medlemmer stemt for den nordlige
Linje. At dette har medført store Fordele for Taarnborg, er indlysende.
Ikke alene blev Stationen anlagt paa Gaardens Grund, men der er af
denne i Aarenes Løb bortsolgt saa mange Parceller, at der er opstaaet
en Bebyggelse paa flere Gader. Og for Korsør har det jo været og
vil fremdeles være en stor Ulæmpe, at være søndret i to langt fra hin
anden fjernede, efterhaanden lige store Bydele. Men intet er saa galt,
at det jo kan være godt for noget. Den mægtige Trafik, som har ud
viklet sig under Statsfarten, kunde umulig foregaa fra en Banegaard
i den inderste Ende af Havnen. Anlægget paa Halskovsiden har der
imod haft tilstrækkelig Plads til Udvidelse, og Trafikken derfra lægger
ikke Hindringer i Vejen for den øvrige Sejlads. Et senere Anlæg af
en Færgehavn ved Bæltet V. for Byen vilde have medført store Vanske
ligheder og en uhyre Bekostning. Alene det at føre Havnesporene
igennem, under denne Forudsætning, tæt bebyggede Bydele, vilde jo
næsten være ugørligt. Og saa vilde et saadant Spor ogsaa have skilt
Byen i to Dele og virket hæmmende for dens Landforbindelse.
Det var et engelsk Ingeniørfirma, Fox, Henderson & Co., som an
lagde Banen. Det skal selv have skaffet sig Sten til Stationsbygnin
gerne fra et lille Teglværk, det anlagde paa Halskov. Dette kan ikke
have været det, der 1852 blev anlagt af Jg. Kruuse, men har vistnok
været det, som senere blev drevet af Holsteneren Gabe, og laa ved
Nordenden af Stottsvej. Proprietær Rosborg af København købte Grun
den her 1855; i Skødet tales intet om et Teglværk, men i et Gældsbrev,
han udsteder 1859, nævnes et saadant. Englænderne har antagelig an
lagt Teglværket paa Rosborgs Grund, og da de ikke længer har haft
Brug derfor, har Rosborg overtaget det. Han lejede det samme Aar til
Konsul Gerh. Møller, og 1863 til sin Svigersøn Gabe, der drev det en
halv Snes Aar, og derfra leverede de fleste Sten til den nye Kirke. Der
efter er det blevet nedbrudt.
Det første Prøvetog mellem København og Korsør løb 15. Jan. 1856
og 26. Apr. sm. A. blev Banen højtidelig aabnet. Kong Frederik og
Grevinde Danner overværede Indvielsen og deltog i en Frokost paa
Banegaarden.
Samme Aar blev „Hotel Store Belt“ bygget umiddelbart N. f.
Stationsbygningen. Denne anselige Bygning, der er opført efter Teg
ning af Prof. Herholdt med Motiver fra den gamle Renæssanse-Herre-

332

gaard Hesselager paa Fyn, blev sammen med den Øst for Stationsbyg
ningen, paa den af Jernbaneselskabet opfyldte Grund langs Lilleøs Vest
kyst, liggende Post- og Telegrafbygning samt et Gæstgiveri med Staldrum,
bygget af Murmester Bernsteen for Forligelseskommissær, senere Pro
kurator Fr. P. Jacobsen af Korsør, en særdeles foretagsom Mand. Hele
dette Komplex forpagtede Jacobsen senere til Gæstgiver F. P. Pedersen
og solgte det til ham 1860 for 61,500 Rdl. Senere har det været over
taget og drevet af Hotel „Kongen af Danmark“ i Kjøbenhavn. Senest
er det købt af „Th. Rasmusens Sønner“ til Kontorbygning. Men da
der paahviler Bygningen, der er opført paa Jernbanens Terræn, den
Servitut, at deri altid skal drives Hotel for Rejsende, bliver en Del af
Bygningen fremdeles anvendt i dette Øjemed.

Den anden Bro.
Da Banegaarden imod Byens Ønske og Vilje blev lagt paa Nord
siden af Havnen, maatte Jernbaneselskabet som Erstatning forpligte sig
til at føre et Skinnespor over til Sydsiden og derfor lade bygge en ny
Bro, som kunde bære et saadant. Denne Bro blev bygget af de engel
ske Ingeniører, der brugte nogle tyske Tømrere, af hvilke Kellermann
og Wichmann senere fik Borgerskab i Byen. Broen, der blev lagt lidt
0. for den gamle, løb for Sporets Skyld i en Kurve, og udmundede
paa Sydsiden udfor den lille Gade, hvor Havnemesterboligen, der blev
bygget samme Aar, ligger. Ogsaa denne Bro var af betydelig Længde,
475’, da Opfyldningen fra begge Bredder ikke var ført nær saa langt
ud som sidenefter.
Den var oprindelig forsynet med et drejeligt Parti for at yde Gen
nemsejling; men da Mekanismen ikke var praktisk, og Gennemsejling
senere blev nødvendig, fordi der skulde anlægges et Skibsværft inden
for, blev et Brofag indrettet til at kunne fjernes og atter bringes i Lave
i Løbet af en Nat.
Havnekassen var gaaet ind paa at yde et aarligt Tilskud paa
1000 Rdl. til Broens Vedligeholdelse, men et Par Aar efter krævede
Jernbaneselskabet, at dette Tilskud skulde forøges til det dobbelte, fordi
Broen foruden at yde Adgang til Stationen, tillige ydede Beboerne Pas
sage mellem Byen og Halskov. Herpaa vilde man ikke gaa ind, da
man stadig følte sig brøstholden ved, at Banegaarden ikke var blevet
lagt paa Bysiden. Man havde maattet give Afkald paa sin egen Bro,
der efterhaanden ved Bropengene var blevet et godt Aktiv. Man havde
for sin egen Skyld godt kunnet nøjes med Havnepladsen paa Sydsiden,
og havde nu faaet det udstrakte Havneterræn mod 0., der væsentlig
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var beregnet for Postskibene, at opmudre og vedligeholde. J. S. havde
ikke overholdt sine Forpligtelser, Gennemsejlingen paa Broen havde
ikke været aabnet i to Aar, o. s. v. Saa trak det op til Krig. J. S. fik
ved en Overrets- og senere, 1875, vQd en Højesteretsdom kendt Kom
munen uberettiget til at benytte Selskabets Bro til lokal Passage, og
Selskabet kendt berettiget til naarsomhelst at aflukke Broen. Byraadet
havde forgæves forsøgt at bevise, at det under Forhandlingerne i sin
Tid havde faaet mundtligt Tilsagn om fri lokal Passage. Det var jo
haarde Vilkaar, og det kunde se ud til, at Byen atter maatte bygge sig
selv en Bro. Men J. S. veg tilbage fra at gaa til det yderste; det kom
atter til Forhandling, og omsider blev der 19. Febr. 1877 sluttet Forlig.
Selskabet overdrog Broen til Havnevæsenet og ydede som Vederlag for
de deraf flydende Byrder og Forpligtelser en Sum af 40,000 Kr. en
Gang for alle, og som aarligt Bidrag til Vedligeholdelsen 4350 Kr.
Denne Overenskomst kunde jo synes helt favorabel for Byen, men
med Udsigten til en ret snarlig Fornyelse af Broen, hvilket ogsaa forud
sættes i Overenskomsten, kan man ikke sige, at J. S. blev forfordelt.
Havnevæsenet havde allerede i flere Aar, uden at det væsentlig var
blevet modsagt, klaget over, at de engelske Ingeniører havde brugt daarligt Materiale til Broen. Denne Overenskomst har saa staaet ved Magt,
lige til Forholdene blev ændret ved den nye Stations Opførelse.
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Havnen.
Længe før Baneanlægget var Havneforholdene paa Sydsiden blevet
forbedret, og den før omtalte Skibsbro afløst af et fremspringende land
fast Brohoved. Da der siges om den dygtige Byfoged Laur. Chr.
Bernth (1808—23), at han ogsaa sørgede for Havnens Forbedring, er
denne Forandring antagelig foretaget i hans Tid. I Aaret 1840 omtales
en Udbedring „af Fjellebroen paa den vestlige Side af Brohovedet“,
der blev taget i Entreprise af Jørg. Kruuse; dette forudsætter jo, at
Brohovedet maa have staaet i en længere Aarrække. Samtidig blev
der slaaet Bolværk paa begge Sider af dette, ialt med en Længde af
70 Alen. Dette sidste kunde tyde paa, at de Indhak, som 1852 fandtes
paa hver sin Side af Brohovedet, ikke endnu existerede 1840, men først
blev gravet senere. Den endnu existerende „Kølhalerhavn“ paa den
vestlige Side, og paa den østlige det senere udfyldte „Strøbechs Hul“,
saaledes populært kaldet siden hen, fordi Prammene med Sten fra Strø
bechs Teglværker inde i Noret lagde ind her.
1 Tidsrummet 1857—59 blev hele Havnen paa Syd- og Vestsiden
forsynet med Bolværker, lige fra den nye Bro til op mod Fæstningen,
og selvfølgelig foretoges Opmudring ind til disse Bolværker. Samtidig
blev Havneindløbet uddybet og udvidet, idet den lille Pynt ved Kaasen
blev bortgravet, og der blev paa begge Sider af Indløbet ud mod Bæltet
bygget lange Stenskærme for at hindre Kystens Bortslikken ved Tide
vandet. Alt dette medførte store Udgifter; det siges 1870, at Havnen
i de sidste 12 Aar har anvendt 100,000 Rdl. alene til Opmudring. Og
stadig fremkom nye Krav; allerede fra 1874 maatte man begynde at forny
Bolværket udfor Stationspladsen, hvilket J. S. havde bygget. — For at
skaffe Ly til Byens egne Fiskere og de fremmede, som i Sildetiden,
.Bæltstiden“, søgte til, blev 1880 Baadehavnen, der kan rumme op
mod 200 Bæltsbaade, bygget Vest for Fæstningen, indenfor den før
nævnte søndre Stenskærm. Arbejdet, som medførte en Udgift paa
c. 59,000 Kr., var taget i Entreprise af Kbmd. N. Chr. Hansen.

Skibsbyggeriet.
Det er foran meddelt, at der især i forrige Aarhundredes anden
Fjerdedel har været drevet et meget betydeligt Skibsbyggeri i Korsør Havn,
særlig holdt i Gang af den driftige Jørg. Kruuse. Han lod fra 1824—57
bygge 18 Fartøjer, hvoraf 2 Barker og 2 Dampskibe. De fleste blev
bygget paa nuværende Havneplads og paa Kysten Øst herfor; de sidste
oppe 0. for „Sølyst“. Ogsaa paa udenbys Værfter lod han bygge
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Skibe; man mente, at han en Tid var den største Skibsrheder i Dan
mark. Saa laa Byggeriet hen nogle Aar, men da man, ogsaa for Repara
tionsarbejders Skyld, følte Savnet af en fastboende Mester, opfordrede
man den ansete Mester Andr. Petersen i Stege til at flytte til Korsør.
Det første Skib byggede denne paa „Ballastpladsen“, S. for Fæstningen,
og man omgikkes med Tanker om, her at anlægge et større Værft og
ønskede med dette for Øje at købe noget af Fæstningsglaciet. Dette
maatte imidlertid opgives, da Vilkaarene var for haarde. Senere fik
Andr. Petersen anlagt et Værft Øst for Broen, paa nuværende „Caspar
Brands Plads“. Andr. Petersen byggede i Tidsrummet 1866—76 ialt
9 Fartøjer her i Havnen, hvoraf tre Barker. Efter ham har hans Søn,
Ludv. Tuxen Petersen, bygget et Par Skibe. Af tidligere Mestre
huskes Navnene paa Thomsen, Mortensen med to Sønner, Abel, Gundel og Lund.
Da Stationen blev anlagt, og hele Partiet om den nordlige Del af
„Vasebroen“ blev opfyldt og inddraget under Baneterrænet, maatte
Kørevejen til Halskov jo omlægges. Den blev S. for nuværende
Taarnborgvej 1, „Springforbi“, ført mod Vest ind over Sporet og videre
mellem „Sølyst“ og det nuv. Posthus til Vejen, der fra Kaasen løber
N. efter. N. for denne Vej anlagde efter Overenskomst med J. S. et
Hamborger Firma et Kokesværk til Forsyning af Lokomotiverne. Det
blev 1866 overtaget af Suhr & Søn, som senere forbandt det med et
Saltværk, hvortil Raasaltet blev hentet i Liverpool, og med et Kalkværk.
Disse Værker blev nedlagt i Begyndelsen af Halvfemserne. Vest herfor
byggede Smedemester Tidsstrøm et Værksted, og senere den Beboelses
bygning, som ved den nye Stations Opførelse blev købt til Post- og
Telegrafstation.
Da Stationen var bygget, blev Sognegrænsen mellem Korsør
og Taarnborg Dec. 1858 omlagt for at faa Stationsterrænet ind under
Købstaden. Fra lidt S. f. nuv. Rolighedsvej blev Grænsen i en Bue ført
mod S. 0. udenom Stationsbygningen og den dav. Post- og Telegraf
bygning (Taarnborgvej 22) ned til Noret 0. f. Broen. Og da Sogne
grænsen blev flyttet, flyttede Jg. Kruuse med. Han afstod „Sølyst“ til
Oxholm og købte i Stedet en Parcel paa godt 2 Td. L. af Lilleø i
Arvefæste. Paa Østsiden af denne byggede han en anselig Gaard med
Avlsbygninger og en smuk Hovedbygning med dejlig Udsigt ud over
Noret. Vejen hertil løb N. om Lilleø; Sønden om var der ingen For
bindelse. Mellem det opfyldte Banegaardsterræn og den sydvestlige
Del af Lilleø var der blevet en Vig tilbage, fra hvilken Vandet ved
Højvande kunde naa helt op til Posthuset. Da denne Vig siden blev
opfyldt, dér hvor nu Kulgaarden, Elektricitetsværket og Møllen ligger,
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anlagde Kruuse en Vej, S. om Lilleø. Denne Vej langs den kratbevoksede Skrænt og beplantet med høje Træer ud mod Vandet, har
været et af de mest idylliske Partier ved Korsør. Fra Lilleø drev
Kruuse et større Avlsbrug med Jorder paa Bymarken og Halskov. Jør
gen Kruuses Svigersøn, Kaptajn Gunder Kruuse, købte 1873 Resten af
Lilleø, 10 Td. L.

Den gamle By.
Vi vil nu vende os til den gamle By, og under Vandringen gen
nem denne give os god Tid for at dvæle ved de Minder, som byder
sig til under Vejs.
„Fæstningen“, der 1856 blev nedlagt som Fæstning, og nu
officielt hedder „Korsør Søbatteri“, har tidligere ligget mere frit end nu.
Oprindelig maa den have været skilt fra Byen ved et grundt Løb, kun
landfast ved en Dæmning langs Bæltet, der dannede Grænse for Vold
graven og siden tjente som Postvej til „Gamle Bro“ paa Nordpynten.
Ved Hævning og Opfyldning opstod en sid Eng, „Glaciet“, og saaledes
henlaa Terrænet endnu ved sidste Aarhundredes Midte. Siden da, 1859,
er Havnepladsen udvidet mod N. op imod Fæstningen, „Ballastpladsen“.
Det er dette Parti Otto Bache har fremstillet i sit Maleri: „Hestgardens
Indskibning 1850“, som blev overrakt Kong Christian IX ved hans Re
geringsjubilæum. Men denne Scene maa i Virkeligheden være foregaaet
ved Havnens Sydside, da Ballastpladsen paa dette Tidspunkt ikke eksi
sterede, men laa hen som aaben Strandbred. I den nyere Tid er denne
Plads skæmmet ved Opførelsen af Fedtgasstationen, der forsyner Lysbøjerne i vore Farvande. Men mere Skade er der voldt ved det grimme
Skur paa Nordpynten, der tjener til Depot for den undersøiske Telegraf.
Tidligere præsenterede Fæstningens grønne træbevoksede Volde sig
anderledes smukt ved Indsejlingen til Havnen.
Før i Halvtredserne eksisterede Havnegade ikke, Baggaardene
og Haverne til Ejendommene i Algade løb nær ud til Kysten, der først
efterhaanden ved Opfyldning er ført længere ud. De første Bygninger,
som blev opført her, c. 1856, er vistnok Nr. 3 og Nr. 15, begge bygget
af Tømmermester Fischer. Tæt 0. f. Broen, hvor Opfyldningen til Bol
værk hørte op, bøjede Kystlinjen brat ind mod Syd og dannede en
grundet Vig, der med en Udløber, „Sylten“, naaede helt ind til Midten
af nuværende Dyrhaugesvej. Denne Vig med et Areal af 9 Td. L. blev
inddæmmet og opfyldt i Aarene 1857—59. Her blev Gasværket anlagt
1864. Om Dæmningen, der er 500’ lang, stod en haard Dyst Stormflods
dagen 13.Nov. 1872. Hvor nu Jens Baggesensgade ligger, løb „Strandvejen“,
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senere kaldet „Sandvejen“,i Strandkanten langs Havegærderne. Da den
blev anlagt, 1826, voldte den Toldvæsenet stor Bekymring. Der blev klaget
over, at den afgav en ulovlig Bagvej til Byen og Skibsbroen, udenom
den af Toldvæsenet overvaagede Byport. Der blev forlangt, at den ved
Grøfter og Bomme skulde spærres for Kørsel. — Bebyggelsen af hele dette
Parti, alt hvad der ligger 0. og S. f. Caspar Brands Plads: Jens Baggesens Gade med tilstødende Veje, er altsaa af nyere Dato, og Dahis- og
Dyrhaugesvej samt Mathiesens Vej med sine Udløbere hidrører fra Ti
den efter Aar 1900. Hvor Terrænet hæver sig 0. f. Dahlsvej, „Vejle
hoved“, laa en lille Lund, „Lilleskoven “, hvoraf det lille Birketræ paa
Dahlsvej er den sidste Levning. En af de ældste Bygninger i J. Baggesensgade er Nr. 35, bygget 1857 af Kbm. J. Rasmussen, der havde
faaet Grunden foræret af sin Svigerfader, Smedemester Sørensen, Bag
grunden til Nr. 26 paa Algade. Denne anselige Bygning, der efter
Stilen at dømme maa være opført efter Tegning af de engelske Inge
niører, var aabenbart som adskillige andre store Bygninger fra samme
Tid opført i Haabet om notable Lejere, som den nyaabnede Bane skulde
lokke hid. Men Lejerne udeblev eller flyttede bort igen, og Ejerne sad
tilbage med de tomme Lejligheder og med Smerten. Kreditforeningen
maatte 1867 overtage denne Gaard; senere blev den købt af Læge Vilhelmsen, Forfatteren til den frejdige Valgsang: „Op I brave Korsøraner!
Op at stemme paa Rektor Dahl“. Siden har Gaarden været i Mægler,
Konsul Jørgensens og hans Efterfølgeres Eje.
Endelig skal tilføjes, at der i de allersidste Aar udenfor den om
talte Inddæmning er inddæmmet et nyt Areal, og at „Teilmans Allé“ er
anlagt paa den første Dæmnings Plads.

Vi vender os atter mod Vest.
Det første, der vinkede de Rejsende, der kom med Smakken, den
første Gaard ved Indgangen til Slottensgade, var Postgaarden, og
talløse Rejsende er her i Tidernes Løb blevet styrket ovenpaa Søsygens
Kvaler ved en god Kop Kaffe. Den nuværende anselige Bygning stam
mer fra forrige Aarhundredes Begyndelse. Facaden er uforandret; men
den smukke Gaardsplads med sit Bindingsværk og sine store Træer er
blevet ødelagt ved Indbygningen af den grimme Netfabrik. Facadebyg
ningen til Netfabrikken forliges derimod helt godt med sin ældre Nabo.
— Postgaarden blev ved en Auktion 1824 overtaget af Gæstgiver Engelbrecht Jacobsen, og af ham senere tilskødet Sønnen, den tidligere omtalte
Prokurator Jacobsen, sammen med Nabogaarden, Nr. 3, og den lige overfor
liggende „Gamle Postgaard“, en trelænget Gaard med Kreaturstalde; end-
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videre Gæstgiveriet i Revhuset under Istransport, samt Jord paa Bymarken
og 111/, Høveds Græsningsret paa Halskov. Altsaa en betydelig Ejendom.
Det kneb imidlertid for Jacobsen at holde den, han forpagtede Gæst
giveriet ud, og maatte en Tid pantsætte Ejendommen til Kreditforenin
gen, og solgte den omsider til Gæstgiver Christensen. Dennes Enke,
som senere ægtede Posteksp. J. Fries, skal have været en meget
dygtig Kvinde, som ogsaa havde Restaurationen paa Postskibene. Postgaarden har senere haft forskellige Ejere. Ved Jernbanens Anlæg var
den nedlagt som Postgaard. Et andet gammelt Gæstgiveri i Slottens
gade var Nr. 5, „Hvide Svane“.
Hjørnehuset ud mod Bæltet paa Sydsiden kaldtes „Vittenberg“;
og indenfor dette laa den gamle Konsumptionsbod, efter den sidste Be
boer inden dens Ombygning kaldet „Mor Jans Hus“. Denne morsomme
lille trefags Bygning med Spidsgavl over Døren skal være brugt i De
korationen til Joh. L. Heibergs Vaudeville: „Kong Salomon og Jørgen
Hattemager“ paa det Kgl. Theater. Som Konsumptionsbod var dette
lille Hus afløst af den lille gule Bygning paa Fæstningspynten, der siden,
fra 1873 til den nyeste Tid har været brugt som Karantænehus. Hel
digvis har det kun sjældent været brugt, da man skulde mene, at den
lille fugtige Hule maatte være en temmelig sikker Forgaard til den
anden Verden for sine ulykkelige Gæster. Den bliver nu, 1925, nedbrudt.
I førnævnte Nr. 3, Nabobygningen til Postgaarden, fandtes indtil
1865 Postkontoret og i Huset paa Hjørnet af Blindeport og Havneplad
sen, Kok-Jensens Gaard, fandtes Telegrafkontoret. Slottensgade var jo
dengang for Korsør Porten ud til den store Verden.
Den anselige Gaard, Slottensgd. 9, der er opført i Slutningen af
18. Aarh., blev 1845 af Gæstgiver i „Hvide Svane“ og tillige Avlsbruger
Peder Hansen Svane solgt til Opsynsmand ved Post- og Transport
væsenet, senere Krigsraad Dyrhauge, og er endnu i hans Hustrus Fa
milies Eje. Vistnok den daværende ældste Gaard i Korsør, en smuk
uforandret toetages Bindingsværksbygning med fint udskaarne Bjælke
hoveder, Nr. 19, blev desværre nedbrudt i Begyndelsen af dette Aarh.
Et Billede af denne Gaard findes i Raadhussalen.
Gennem „Blindeport“, tidligere „Portstræde“, brudt igennem i
Begyndelsen af sidste Aarh., kommer vi ud paa „Havnepladsen“.
Her staar Jul. Schultz fine Statue af det eneste berømte Byens Barn,
Jens Baggesen, med den symbolske Stedmoderblomst i Haanden. Det
var den energiske, for Byens Tarv varmhjertede Skomagerm. P. Lau
sen, født i Sønderjylland, som fik Ideen, og opildnede sine Medborgere
til at bringe den til Udførelse. Afsløringen foretoges 6. Maj 1906 i det
skønneste Foraarsvejr og Prof. Vilh. Andersen holdt Talen. Om Aftenen
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var der i Theatersalen et animeret Festmaaltid med flere interesserede
fremmede Gæster. — Paa Havnepladsen ligger den største Privatbygning
i Korsør, opført 1857 af Kbm., Konsul Thorv. Rasmusen, Familien Rasmusens Stamsæde. Hjørnestedet Brogade 1, blev 1844 opført af Jg.
Kruuse som hans Ejendom men til Udlejning til Toldvæsenet, til Kontor,
Pakhus og Bolig for en Toldembedsmand. Samtidig solgte Toldvæsenet

Lembckes Gaard, Slottensgade 19.

(Nu nedbrudt.)

til Havnevæsenet til Nedbrydning et lille Bindingsværkshus paa Pladsen
udenfor, der havde tjent som Toldbod. Senere, 1872, overdrog Kruuse
Bygningen til Kommunen som et Legat for trængende Sømænd sammen
med en Kapital paa 2000 Rdl. Da Toldkontoret blev flyttet ud til Sta
tionen, solgte Kommunen Gaarden til Kbm. Har. Fischer. — Købmandsgaarden. Brogade 7 er vistnok opført af Avlsbruger Ole Olsen, der
1841 solgte den til Jg. Kruuse. Denne solgte den 1853 til Suhr & Søn,
der ved herboende Agenter drev en betydelig Kulforretning og forsynede
Postskibene. En af disse Agenter, C. L. Becker, tidligere Færgefor
pagter under Jægerspris, købte Gaarden 1859 efter Jhs. Theod. Suhrs
Død og solgte den atter til Konsul Thv. Rasmusen 1865 for 7500 Rdl.
— Det var i denne Gaards Magasinbygning det midlertidige Kirkelokale
blev indrettet under den nye Kirkes Opførelse.
For Enden af Brogade, tidligere kaldet Raadhusstræde, op
imod Kirkepladsen laa indtil 1851 Byens gamle Raadhus; (se herom
Pag. 82). Det var en enetages Bindingsværksbygning med Arrestlokaler
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i Kælderen; til den nordlige Ende var tilbygget Vejerboden, som 1816
blev indrettet til Sprøjtehus. Den søndre Gavl ses paa Billedet Pag. 133
i Flugt med Husrækken i Algade. Dette er vist den eneste Afbildning,
der forefindes, og gamle Folk har kun bevaret vage Minder. Det har
sikkert alle Dage været tarveligt; endnu 1816 var der bart Jordgulv i
Arresterne. Der var 1806 Planer oppe om paa en Byen tilhørende
Grund i Algade at bygge et nyt Arresthus, og en Tegning foreligger,
men det blev ikke til noget. I Slutningen af Trediverne dukker Tan

ken om at bygge et helt nyt Raadhus op, efterhaanden fremskyndet ved
kraftige Paamindelser ovenfra; men det skete først 1850. Mærkeligt
nok indeholder Raadstueprotokollen intet om det gamle Raadhus Ned
brydelse. Det har ligget saa ubekvemt, at det vanskeliggjorde baade
Passagen ned ad Brogade og Passagen langs Kirkegaardsmuren til
Slottensgade. Gamle Folk mindes endnu, at det kneb for Postkusken
at svinge om Hjørnet.
Paa en Plan over Kirkepladsen1) fra 1836 (i Landsarkivet) ses
den gamle Kirkegaardsmur endnu imod Nord og Øst, med Porte paa
9 Mærkeligt nok, er Raadhuset ikke medtaget paa denne Plan.
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begge disse Sider, den nordre ud for Slottensgade. Kirkegaarden, der
tidligere har strakt sig længere mod Syd og Vest, blev nedlagt 1825,
da den nye Syd for Byen blev taget i Brug; men først 1839 blev den
sløjfet og brolagt og Muren fjernet. Over den resid. Kapellan, Forfat
teren Mich. Gottlieb Birckner, der døde ’/12 1798, bekostede Geheimeraad
Jonas Collin, H. C. Andersens Velgører, med flere Venner en Minde
støtte. Graven laa i det nordøstlige Hjørne af Kirkegaarden. Ved dennes
Sløjfning tilbød fornævntes Søn, Etatsraad Edvard Collin at oprette et
Legat paa 100 Rdl. til Mindestøttens Bevarelse; denne blev saa flyttet
hen ved Kirkemuren.
Paa Kirkepladsens Nordside har Apotheket ligget siden dets Op
rettelse 1751; den gamle Bygning blev i Tyverne ombygget af Apoth.
Gregers Forbech, Svigersøn af Kbm. Chr. Theill, der i sin Tid ejede
Dyrehovedgaard. Tilbygningen paa Hjørnet, hvor nu Apotheket findes,
er bygget af Ballhausen 1895. Forbech solgte Apotheket 1857 til Carl
Phillip Lundh; det har senere tilhørt Ballhausen og Klusmann og inde
haves nu af Otterstrøm. I gamle Dage var med Apotheket forbundet
en Vinstue, hvor Bedsteborgerne holdt „Collegium politicum“, naar Posten
var ankommet. — Gaarden paa det modsatte Hjørne af Slottensgade,
der nylig har faaet tilbygget en Overetage, ejedes i sidste Aarhundredes
Beg. af Konferentsraad Brun og har senere tilhørt Kbm., Konsul Hans
Rasmusen, Stamfader til Familien Rasmusen, der fra Norge kom hertil
i Beg. af Tyverne og drev Grosserer-Forretning med Korn, Jern og
Trælast. Under Pengekrisen 1857 maatte han sælge den til Tømmer
mester Fischer og Glarmester Wichers.
Her boede Justitsraad Chr. Edv. Sylow, den ældste Byfoged af
dette Navn i Korsør. Byfogedkontoret fandtes dengang i det tilstødende
Hus i Snukkerupgade.
Vest for Kirkegaarden laa Borgerskolen, hvis ældste, sydlige
Parti havde huset den gamle Latinskole. I denne Del af Bygningen
havde Kateketen sin Bolig, indtil denne 1868 blev inddraget under Skolen.
Gymnastikpladsen og Kateketens Have, som tidligere var anlagt paa
Kirkegaardens Grund, var ud imod Kirkepladsen randet med en Række
høje Træer, som ret umotiveret, skulde man synes, blev fjernet kort
efter den nye Kirkes Opførelse. Skolebygningen blev 1885 solgt til
Sparekassen (oprettet 1859), der lod den nedbryde og efter Teg
ning af Arkit. Gnutzmann ved Murmester Hertz lod opføre sin an
selige Bygning, der blev opført ogsaa med det Formaal tillige at afgive
Plads for Byfogedkontoret og Byfogdens Privatbolig. Bygningen blev
rykket noget frem paa Pladsen, i Flugt med Slottensgade.
Mellem Kirkestræde, nu kaldet St. Gertrudsstræde, og
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Præstestræde, laa indtil 1860 den gamle Fattiggaard, hvori ogsaa
fandtes Byens eneste offentlige Sygestuer. Af Kirkegaardsarealet Vest
for Kirkestræde, der i længere Tid ikke havde været brugt til Begravelse,
blev 1841 bortsolgt 1816 □ Alen i fire Smaaparceller. Det lille Hus,
Kirkestræde Nr. 2, op til Hjørnet af Kirkepladsen, er ældre, det blev
solgt ved Auktion 1829; senere ejedes det af Organist Malling. Da
Kirkegaardsmuren blev fjernet, købte Kommunen en lille Have, der laa
op til Skolebygningens Sydende, hvorved Skolestræde fik Forbindelse
med Kirkepladsen. — Bygningen paa Hjørnet af Præstestræde og Algade
er den gamle Præstegaard, der blev opført 1853 som Afløser af en
ældre Bygning. Denne var 1755 af Kirken købt til Præstegaard, efter
at et Par Aar forinden en endnu ældre Præstegaard var solgt. Denne,
den ældste Præstegaard, hvorom haves Efterretning, blev af Johan Friis
til Hesselager 1561 mageskiftet til Kongen, som gav den til Kirken til
Præstegaard. Den laa „norden for Adelgaden og rakte til Stranden
udi Længden, og udi Bredden fra Torvgaden (?) og til den Gaard,
som Eskild Gøyes af Gunderslevs Arvinger nu i Værge haver“. (Gu
stav Wad i Kirkehist. Samlinger 1885.) — Aar 1897 blev en ny Præste
gaard opført i J. Baggesensgade af Murm. Bergmann efter Tegning af
Arkit. Sof. Petersen. Den gamle, der var daarlig bygget og meget
ubekvemt indrettet, blev solgt.

Algade. .
Paa Hjørnet ud mod Torvet stod en gammel enetages Bindingsværksgaard, hvori „Gamle Jensen“ drev Gæstgiveri og noget Landbrug.
En Søn af denne, Murm. Chr. Jensen, opførte 1858 den nuværende store
Gaard, men maatte snart efter overgive den til Kreditforeningen. Senere
har den tilhørt et Konsortium. Her havde Byfoged N. Sylow en Tid
Kontor og Bolig. — Gaarden paa den modsatte Side af Gaden, Nr. 56,
der præsenterer sig saa anselig paa Billedet Pag. 113, husede Kong
Frederik V under hans Besøg i Korsør 1749. Kongen ses staaende
paa Stentrappen under Borgerkorpsets Forbimarsch. Det var vel herfor
den blev kaldet „Kongegaarden“ (endnu saa sent som 1832). Siden
maa den være sørgelig reduceret, thi da Jg. Kruuse 1832 købte den af
Nationalbanken, var Forhuset indrettet til Kornmagasin. Jg. Kruuse af
stod den samme Aar til sin Broder Henrik, der 1842 atter solgte den
til Brødrene Fiedler. — Af disse to Brødre, Herremandssønner fra Bas
næs, endte Harald Valdemar, der aldrig tog Bolig i Korsør, men satte
Penge i sin Broders Handler, som Birkedommer i Holsteinborg Birk,
medens William nedsatte sig som Købmand her i Byen og i en lang
Aarrække spillede en betydelig Rolle. Omsider gik det dog tilbage for
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ham, saa han 1898 døde som en fattig Mand. — Denne Fiedler om
byggede Gaarden i dens nuværende Skikkelse; den blev indrettet til
finere Gæstgiveri, og her fandtes, indtil Raadhussalen blev stillet til Dis
position, de eneste Selskabslokaler, Byen havde at byde paa. Ogsaa
i Sidebygningerne og paa Gaardspladsen kunde det gaa lystig til, naar
Sømændene og Fiskerne fejrede deres Dystløbsballer. — Kbm., Konsul
Gerh. Møller købte Gaarden 1856 og solgte den atter det følgende Aar til
Kbm. Jens Pedersen. Der var i de Tider en mægtig Omsætning med
Byens Gaarde, særlig Købmandsgaardene, hvilket just ikke tyder paa
sunde Forhold. Senere har Gaarden været paa flere Hænder.
Den nærliggende store Købmandsgaard paa samme Side af Gaden,
Nr. 50, der 1800 tilhørte fhv. Toldkasserer Jacob Machesen, er opbygget
af Jg. Kruuse i Tyverne; og han drev her en Købmandshandel. Senere
gik han i Kompagni med *W. Fiedler, „Jg. Kruuse & Co.“, og da For
bindelsen blev ophævet 1846, drev Fiedler Forretningen alene. Gaarden
havde Brødrene købt 1842. Men det kunde ikke gaa rundt; Gaarden
blev overtaget af Kreditforeningen, som 1853 overdrog den til Kbm.
Andkjær, og da han 1863 maatte give op, blev den overtaget af N. Chr.
Hansen. Denne, en Skolelærersøn fra Fyn, der havde lært Handlen i
samme Forretning, var en dygtig Mand, som lige til sin Død hævdede
en anset Stilling blandt Byens Borgere. Paa sine ældre Dage overlod
han Forretningen til sin ældste Søn, Valdemar Hansen, og holdt sig til
Jernstøberiet paa Halskov, hvis Drift han 1887 havde overtaget. — N. Chr.
Hansen udvidede Forhuset ved en Tilbygning paa et Par Fag mod
Syd. — Det er tidligere, Pag. 131, omtalt, at der paa Kortet i Resens
Atlas fra 1677 er ansat et Stræde, „Strandgade“, som omtrent paa dette
Sted fra Algade har ført ned til Stranden; men derimod ikke findes paa
Kortet i Frederik V’s Atlas. Dette Stræde maa have løbet her, imellem
Nr. 50 og Nr. 48; herfor taler, at de gamle Bindingsværks-Bagbygninger
til Nr. 50, N. Chr. Hansens Gaard, ikke naar ud til Ejendommens nu
værende Sydgrænse, men stopper op paa en Linje i Flugt med For
husets oprindelige Sydgavl.

Torvet.
Der er meddelt, Pag. 132, hvorledes Byen 1699 fik sit Torv ved
Nedbrydelse af Maren Graas forfaldne Gaard. Torvet blev noget ud
videt, da i Beg. af sidste Aarh. det gamle Sprøjtehus blev nedrevet og
et Hus ud mod Baggade, tilhørende Skipper Fr. Buchs Dødsbo, blev
fjernet; men først ved det nye Raadhus Opførelse fik Torvet sin nu
værende Skikkelse. — Hvor Raadhuset nu ligger, laa en stor gammel
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Købmandsgaard, hvis Grund naaede ned til Baggade. Den gamle Tørre
ovn staar endnu, Torvet Nr. 5; det toetages Forhus ses paa Billedet
Pag. 133. Denne Gaard havde Firmaet Hage & le Marchand i Køben
havn 1835 købt af Kbm. J. T. Smiths Enke, og drev her Forretning. Men
da denne ikke vilde trives, solgte Firmaet 1844 Gaarden til W. Fiedler,
der samme Aar for 1200 Rdl. tilskødede Kommunen Grunden i hele
dens Bredde ud mod Algade og 66 Alen i Dybden, ialt 2800 □ Alen.
Bagbygningerne blev senere købt af Tømmermester Daniel Muller. —
Her skulde saa det nye Raadhus ligge. Man skaffede sig en Teg
ning fra Bygningskonduktør Friis i Odense, men da denne ikke vandt
fuld Tilslutning, paatog Borgerrepræsentant Malermester William Frede
rik Dahl sig at præstere en anden. Denne blev fundet „aldeles hen
sigtsmæssig“, og man besluttede at indsende den til Approbation, dog med
Bibeholdelse af Friis’ Facadetegning. — Denne W. Fr. Dahl, hvis Fader
ogsaa var Malermester her i Byen, har aabenbart været en interesseret,
energisk Mand, der kækt gav sig i Lag med de forskelligste Opgaver. Man
vil mindes, at det var ham, som havde Vasedæmningen ved den første
Bro i Entreprise. Han kaldte sig ogsaa selv ved Lejlighed: Civilingeniør.
Nogle Aar efter flyttede han til København for at overtage en Plads
under Vandvæsenet, og endte som en velhavende Gas- og Vandmester.
Han glemte ikke sin Fødeby, og stiftede ved sit Guldbryllup 1885 et
Legat paa 10,000 Kr. til værdige og trængende Haandværkere i Korsør.
— Medens Tegningerne til Raadhuset drøftedes vidt og bredt i Amtet
og Ministeriet, (de blev tilsidst gennemgaaet af Bygningsinspektør Thielemann), blev Amtmanden og Borgerrepræsentationen uenige om, hvorledes
Bygningen skulde placeres. Amtmanden holdt paa, at Facaden skulde
vende ud mod Torvet, Borgerne derimod, at den skulde vende ud mod
Gaden, og deres Ønske gik ogsaa tilsidst igennem. — Ved Licitationen,
hvortil ogsaa Dahl indgav Tilbud, blev Murm. Sørensen lavestbydende
med 10,500 Rdl. Bygningen stod færdig 1851. Nedenunder blev ind
rettet Bolig for Arrestforvareren og Sprøjtehus med Porte ud i Gavlen;
foroven fandtes Tingstuen, der ogsaa brugtes til Byraadssal, med et Par
Udvalgsværelser og den store Sal, som i en Aarrække var Byens eneste
større Forsamlings- og Selskabslokale. Her havde Postskibene hvert
sit aarlige Bal, og Gæsterne blev hilst med Transperantet: „O, vær vel
kommen i Glædens Hal, og mor Jer godt paa et Sømandsbal“. Der for
tælles, at en stor Spillopmager, som var gnaven over ikke at være budt
med til et Foreningsbal, listede sig til at lukke Hovedgashanen i For
stuen, saa det hele laa i et ægyptisk Mørke. — Da der i Beg. af dette
Aarh. blev bygget et Sprøjtehus ved Havnepladsen, blev dettes Plads
i Stueetagen indrettet til Kommunekontor og samtidig blev Salen ind-
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rettet til Byraadssal. Ved den nye Retsreforms Indførelse er det Indre
undergaaet en grundig Omændring under Ledelse af Arkitekt Erlangsen.
Den smukke Domssal er værd at tage i Øjesyn. Samtidig blev Bag
bygningen med Arrestlokalerne forlænget et Par Fag.
Ved en beklagelig Mangel paa Omsigt fra Byraadets Side har
Raadhuset i den seneste Tid faaet en højst misklædende Nabo. Det
gjaldt om for en billig Penge* at købe et gammelt Hus til Nedbrydelse,
saa havde den prunkløse, men ganske stilfulde Bygning bedre kunnet
hævde sig. — Vi gaar videre i Algade. — Den store Gaard lidt læn
gere henne i Gaden, Nr. 43, har ogsaa sin Historie. Den tilhørte ved
sidste Aarhundredes Begyndelse Kbm. Christen Aaris, hvis Fader ogsaa
havde været Kbm. her i Byen; og dengang fandtes en Spindeskole i
Gaarden. Senere har den tilhørt Konsul H. Iversen og Gæstgiver Chr.
Jul. Harreschou, der 1855 solgte den til Kbm. Johs. Lebech. Denne op
byggede det anselige Forhus, men har vel forbygget sig, siden han alle
rede to Aar efter solgte Gaarden til William de Nully Brown af Køben
havn, der her etablerede en Købmandsforretning. Denne maa imidlertid
ikke have svaret til Forventningerne, da han opgav den og solgte Gaar
den et Par Aar efter. Siden har den haft forskellige Ejere. — Det var
i denne Gaard, Lægevagtstationen blev installeret under Koleraepide
mien, og i Bagbygningen havde Rasbechs private Realskole sine første
Lokaler. — Da Jernbanen var anlagt og der blev Trang til en mere
direkte Passage til Halskovbroen end om ad Brogade, blev Nygade
anlagt 1859. Den Gaard, som maatte rømme Pladsen, tilhørte Sko
magermest. N. Hansen. — Nabogaarden mod Syd, Nr. 34, der senere
er ombygget, tilhørte siden 1829 den pligtopfyldende og agtede Stads
læge Carl Frederik Hansen, hvis Afgang 1863 blev fejret ved en Af
skedsfest med stor Tilslutning. En Søn af ham, Kaptajn ved IX Regim.,
H. Jul. Vald. Hansen, der blev saaret 18. April paa Dybbøl og kort efter
døde paa et Lazaret i Sundeved, ligger paa Korsør Kirkegaard. — Stads
læge Hansen blev efterfulgt af Fysikus Tolderlund, der kom fra Aabenraa.
I Kasernestræde, som i sidste Aarh.s Begyndelse kaldtes Niels
Buhis Stræde, laa de 1847, i Entreprise af W. F. Dahl, opførte nye
Kasernebygninger for den lille Fodfolksafdeling, som indtil 1868 laa i
Korsør. Hjørnebygningen ud til Baggade er en Rest heraf. — Atter
her maa man klage over utidigt Kniberi fra Byraadets Side, at Strædet
ikke blev udvidet, førend Sidebygningerne mod Øst delvis blev fornyet.
Derved kunde let være skabt en direkte Forbindelse med den nye Bydel,
som efterhaanden er opvokset mod Sydvest, og nu vil tage yderligere
Væxt, efterat Arbejdsanstaltens store Have er udlagt til Byggegrunde.
Videre i Al gad el — Gaarden Nr. 31 er desværre den sidste Rest
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af Byens større gamle Bindingsværksgaarde. Vistnok er Hovedfacaden
ilde medhandlet, men i sin Helhed staar Qaarden dog som et an
seligt Fortidsminde. Pensioneret Toldinspektør Andr. Chr. Bagger, der
1806 havde købt den af Færgelavskasserer Frick, solgte den 1847 til
Kbm. P. Andersen, der tilbyggede et Pakhus, Nr. 35, og atter 1855
solgte Ejendommen med tilhørende 30 Td. L. til Handelsfuldmægtig

Algade 31.

Joh. Stapel fra København for 20,600 Rdl. Stapel, der var en dygtig
og afholdt Mand, drev her Købmandsforretning til sin Død.
Gaarden Nr. 22 er ogsaa en ret gammel Gaard. Borgmester Bernt
Bentzen (1829—42) købte den 1835 af Købm. Vilh. Bornes Bo, og solgte
den 1845 til Konsul Hans Rasmusen, der fra Slottensgade flyttede sin
Forretning hertil. Da han under Pengekrisen som adskillige andre
maatte give op, blev Gaarden ved Auktionen købt af Forpagter P. Svane
paa Bonderup, en Søn af førnævnte Gæstgiver i Slottensgade. Gaarden
blev senere købt tilbage af H. Rasmusens Søn, Konsul Thorvald R., og
er fremdeles i Familiens Eje. — Forpagter Svane har ogsaa ejet den
overfor liggende gamle Avlsgaard, Nr. 29, (som hans Fader 1846 havde
købt af Kbm. Sør. Lauritsens Fallitbo), og han samlede saa megen Jord
paa Korsør Mark, at hans Enke 1879 kunde sælge 118 Td. L. til Kom
munen. Senere har Avlsbruger Kardel ejet denne Gaard.
Rasmus Langelands Gaard, Algade 25, er jo tidligere omtalt;
her skal dog tilføjes nogle Oplysninger om dens senere Skæbne, hentet
fra Jg. Kruuses efterladte Papirer, som opbevares i dennes Familie.
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Paa Rs. Langelands Tid maa Navnet „Kongegaarden“ ikke have været
i Brug, da det hverken nævnes af ham selv eller andre. Han maa have
forløftet sig paa det store Byggeforetagende, thi 1775 blev Gaarden
udlagt til Odense Kommune som Panthaver; men da Rs. Langeland
ved den paafølgende offentlige Auktion naaede at præstere Salgssum
men, 2600 Rdl., fik han Gaarden tilbage. — Næste Aar solgte han til

Kongegaarden, Algade 25.

Kbm. Marcus Lauritsen: „den mig tilhørende saakaldte „Store Værts
hus Gaard“, beliggende imellem min gamle Gaard (Naboejendommen
Nr. 27, som var indrettet til Magasin) og den mig af M. Lauritsen
solgte Hauge“, med det til Gaarden hørende Værtshusprivilegium efter
kgl. Bevilling af 21. Marts 1766, samt 7'/2 Td. L. „strax udenfor Bag
porten paa Korsør Mark“. (Det er Jorderne Vest for Gaarden ud mod
Beltet; 1715 nævnes „Porten for Møllebjerggade“, nuv. Fiskergade,
Pag. 219.) Under Skødet findes Rs. Langelands velbevarede Segl.
Mc. Lauritsen maa senere have tilkøbt ogsaa førnævnte Nr. 27,
thi ved Auktionen over hans Stervbo 1796 købte Kbm. Povl Berg den
samlede Ejendom for 4000 Rdl. Berg tilskødede 1812 til Andr. Buch,
Forpagter paa Bavelse, begge Gaardene med 21 Td. L. og 11 */„ Hø
veds Græsningsret paa Halskov samt Møllevænget og den hollandske
Vejrmølle. — Buch, der havde oprettet en Købmandshandel, gik Fallit
1839, og paa Auktionen tilfaldt begge førnævnte Gaarde Vallø Stift,
som samme Aar solgte dem til Jg. Kruuse for 6500 Rdl. Ved disse
forskellige Salg opregnes de gamle Navne paa de forskellige Agre
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bagved Qaardene ud mod Beltet: „Flasken“, „Flaskenlund“ og „Ellepanden“. — Endnu samme Aar overlod Jg. Kruuse den mindre Gaard
til Kbm., Konsul Sør. Lauritsen og solgte næste Aar den store Gaard til
Møller Hennecke i Vemmelev, der atter 1846 overdrog den til Kbm. Thom.
Nyeland. Ved Auktionen over dennes Fallitbo 1857 købte Kbm. Joh.
Weismann i Odense Gaarden og solgte den endelig 1869 for 9750 Rdl.
til Kbm. J. Pedersen, i hvis Familie den siden er blevet. Under den
nuværende Ejer, tidligere Brygger, Fabrikant Thorv. Pedersen, er den
gamle Gaard ved Arkit. Aage Mathiesen 1901 bleven grundig restaureret,
og maa nu med sin prægtige store Have regnes for en af de smukkeste
Privatejendomme i Byen.
Den store Gaard, Algade 14, blev 1843 af Kbm. J. P. Møller solgt til
Thomas Nyeland af København. Denne indtog en Tid en ret fremskudt
Plads i Byen; har som nylig nævnt, nogle Aar ejet Rs. Langelands Gaard,
og var et virksomt Medlem af Borgerrepræsentationen. Han opbyggede
Gaardens Forhus i Grundmur. Men da ogsaa han i Kriseaaret maatte
give op, overdrog han Gaarden til sin Broder, Justitsraad N. i Køben
havn. Da Forretningen saaledes en Tid var standset og Gaarden laa
ubrugt hen, blev den i Koleraperioden lejet af Byen for at give Husly
til de Familier, der maatte rømme de daarligste og mest sundhedsfarlige
Huse. Der blev yderligere bygget Træbarakker i Baggaarden og i For
huset indrettet Asyl for de mange Børn, Forældrene døde bort fra. —
Siden fik dog Nyeland Magt til at overtage Gaarden igen, og han be
holdt den, til han 1867 solgte den til Jens Pedersen. Denne kom som
Skipper fra Skaarupøf og slog sig paa Købmandshandelen og har haft
forskellige Ejendomme i Hænde. Det gik senere tilbage for ham, men
de to største Ejendomme, Nr. 14 og Rs. Langelands Gaard, blev dog
i Familiens Eje. — Den bekendte Gartner Stefan Nyeland paa Vilvorde,
er som Søn af Thomas N. født her i Gaarden. Her boede i J. Peder
sens Tid Toldforvalter, Kapt. d’Origny, der før 1864 havde været ansat
i Tønning. — Den sidste Gaard paa venstre Haand, Algade 6, har en
Tid tilhørt Kbm. Krenckel. Denne, der ogsaa en Aarrække sad i Byens
Raad, var en dygtig, meget virksom Mand, men ret stridbar overfor
sine Kollegaer, hvorom Raadstueprotokollen indeholder adskillige Vid
nesbyrd. Før ham har den været i Hænderne paa Købmændene Aaris og
J. Caspersen og en Tid huset Postkontoret. Krenckel solgte den til Christoph og denne 1851 til Fiedler. Under denne boede Borgmester Niels
Sylow en Tid i Gaarden, og døde her 1870. Ogsaa dennes Efterfølger,
Borgmester Rump boede her. Senere har Gaarden tilhørt Købmændene
Smith og Bennetzen, under hvilken sidste den var Sæde for Byens
største Landhandel.
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Den store røde Gaard overfor, Nr. 15, er 1894 opbygget af Kom
missionær P. Worm, der 1871 havde købt den efter Etatsraad, Amts
forvalter Rambusch, som her havde sin Bolig og Amtstuen. Det var
tidligere en meget anselig Bindingsværksgaard, med Karnap ud til Gaden.
Foruden den store Have bagved Gaarden havde Rambusch 1834 af
Kbm. Chr. Aaris Fallitbo tilkøbt hele Arealet op imod Møllebjergvej
og Kirkegaardsstrædet, og havde her Avlsbygninger og Vænge. Ram
busch store Have skal i sin Tid have været helt berømt. —• Handels
gartner Hans Mathiesen købte 1855 af Rambusch det førnævnte Areal,
og her findes jo endnu Hovedkvarteret for „Mathiesens Planteskole“.
Denne har i de sidste Aar af P. Worm ogsaa tilkøbt Rambusch’s før
nævnte gamle Ejendom.
Etatsraad Hartvig Heinrich Rambusch, f. 1785 og d. 1870, var
en betydelig Mand, som under sin lange Embedstid som Amtsforvalter,
1812—62, indtog en betydningsfuld Plads i vor lille By. Han blev
1806 jur. Kand. med Udmærkelse, og deltog Aaret efter med Studenter
korpset i Udfaldet mod Englænderne i Claésens Have. Efter et Par
Aars Ansættelse i et Ministerium blev han 1812 Amtsforvalter i Korsør.
— Stamfaderen til Familien R. skal fra Tyskland eller Ungarn som Kurer
være kommet her til Landet under Frederik IV, blev senere Livtjener
hos Christian VI, og endte som Toldforvalter i Byen Slesvig. Han havde
otte Sønner, hvoraf de syv blev Embedsmænd eller Officerer, men Efter
kommerne efter alle disse er uddøde paa nær efter Amtsforvalteren.
Den senere nævnte Carl Anton R., som i sin Tid ejede to af Møllerne
ved Landevejen, og den bekendte grundtvigske Præst Edv. Vilh. R. var
Sønner af denne.
Sammen med Etatsraad Rambusch bør mindes hans mangeaarige
Medhjælp, Amtstuefuldmægtig Peder Smith. Han var ugift og skal
have været i høj Grad nøjsom i sin Levevis, men søgte sin Glæde i at
gøre godt. Den lille Kapital, han efterlod ved sin Død, var testamen
teret til et Par Smaalegater under Velgørenheds Selskabet i Korsør, og
til et Legat paa 700 Rdl. til Taarnborg, Vemmelev og Hemmeshøj Sogne.
Han døde 88 Aar gammel, 28. Febr. 1849. Velgørenheds Selskabet
fornyede hans Gravsten 1920.

Udenfor Porten.
Vi er nu naaet til den gamle Indkørsel til Byen. Her stod „Land
porten“, af hvilken der er opbevaret et Billede paa Prospektet fra 1779,
Pag. 132. Tværs over Vejen laa en Bygning med Gavlen tæt ud til
Skraaningen, hvor den tidligere til Nr. 6 hørende Have ligger, og i
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denne Bygning fandtes Porten. Denne stod endnu 1824, men hvornaar
den er nedbrudt, findes der mærkelig nok intet optegnet om i Raadstueprotokollen. — Der siges, at de Murstenspiller, som nu staar ved Ind
kørselen til Nr. 6, oprindelig skal have staaet i Gaden paa den gamle
Ports Plads.
Saa møder vi den gamle „Accisebod“, Konsumptionskontoret.
Toldforvalter Kjær købte den 1851 af Toldvæsenet, og det hedder sig

Acciseboden.

ved denne Lejlighed, at den er bygget af den Mand, som 1785 til
skødede den til Toldvæsenet. Men mærkeligt nok, staar der andetsteds
i Pantebogen, at Krigsraad Dyrhauge 1839 paatog sig for Toldvæsenet
at opføre et nyt Konsumptionskontor ved Byens Landport, og at det
gamle Hus skulde nedbrydes, og 1840 omtales „et nyopbygget Kon
sumptionskontor“, og dette kan ikke være Toldboden paa Hjørnet af
Brogade og Havnegade, hvilken først blev opført af Jg. Kruuse 1844.
Skulde den nuværende karakteristiske lille Søjlebygning virkelig først
være opført 1839, da maa den med Flid være bygget i gammel Stil.
Men om den Bygning, Dyrhauge skulde opføre, hedder det i Kondi
tionerne, at den skulde indeholde, foruden et Kontor, et større Værelse,
et Sovekammer og et Køkken, og dette kan rigtignok ikke passe med
det nuværende lille Hus. Vi staar her overfor en uløst Gaade!
Hele Arealet herfra hen tii Lovsøen, „Lovsøageren“, tilhørte fra
gammel Tid Toldvæsenet, men Byen havde uden at svare nogen Afgift
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brugt det til Kvæg-Markedsplads. Da Toldforvalter Kjær 1847 købte
Lovsøageren for derpaa at opføre sig et Beboelseshus, fik Byen, som
holdt paa sin Hævdsret, overladt det yderste Stykke imod Lovsøen. —
Ove Høegh-Guldberg Kjær havde været Ritmester i de slesvigske Kyradserer, men maatte 1834 af Helbredshensyn søge sin Afsked. Samme
Aar blev han ansat ved Toldvæsenet i Korsør, og blev 1851 Toldfor
valter. Ved sin Afsked 1862 blev han Etatsraad. Da han var barnløs,
testamenterede han og hans Hustru Sophie, født Bibow, 1872 baade
denne Ejendom og store Legatkapitaler til Byen. Ejendommen blev
senere købt af Konsul Th. Rasmusen og af denne overdraget til hans
Svigersøn, Læge Seydel. Den gamle Accisebod, der burde være for
blevet i Byens Besiddelse, er fulgt med Ejendommen.
Den yderste Lovsø er rimeligvis fremkommet ved Udgravning af
Jord til Landevejen, da denne i sin Tid blev anlagt over det affaldende
Terræn; den findes allerede ansat paa Kortet fra 1659 (Pag. 140). Sten
dosseringen er opført 1884. De inderste Lovsøer er gamle Tørvegrave,
som for at supplere Vandet i den ydre Sø, blev opgravet 1868. Det
lille Anlæg „Rosenlund“ der c. 1840 blev anlagt af Forskønnelses
selskabet, blev udvidet 1882. — Fra Lovsøen blev c. 1840 en Vand
ledning i Trærender langs med „Sandvejen“ ført ned til Havnepladsen,
nærmest til Skibenes Forsyning. Paa Hjørnet af den lille Gade ved
Havnemesterboligen, var anbragt en Opstander med en Hane. Vandet
løb ved sit eget Fald. Dette primitive Vandværk blev i Tredserne noget
forbedret, ved at der i den gamle Pumpebrønd ved Søens Vestende,
nu opfyldt, blev indrettet et Filter, og Trærenderne blev afløst af Jærnrør.
Ved den anden Ende af Lovsøen ligger Stiftelsen „Dyrhauge sminde“ med Friboliger for tolv ældre Ægtepar af Haandværker- og
Sømandsstanden. Den blev opført 1891 efter testamentarisk Bestem
melse af Krigsraad Jørg. Thorø Larsen Dyrhauge og Hustru Joh. Rasmine Wedel. Dyrhauge gik 1820 ind i Postfarten som Matros, tjente
sig op og endte som Leder af Farten. Dette Hverv nedlagde han
1867, men beholdt Ledelsen af Istransporten indtil 1874. Han naaede
at fejre sit Diamantbryllup 1888, men døde inden Aarets Udgang, 90 Aar.
Lidt længere ud ad Landevejen ligger den sidste Rest af en af
de tre gamle Møller, der nu tjener som Magasin for Mathiesens Plante
skole. Og til højre for Vejen ligger endnu to af de gamle Møllegaarde,
den forreste genopbygget efter en Brand 1867; har der været en tredje, er
denne forlængst nedbrudt. En Broder til Amtsforvalter Rambusch, Major
Joh. Anton R., købte 1835 paa en Auktion to af Møllerne med et Tilliggende
af 10 T. L., og overdrog dem 1840 til sin Brodersøn, Carl Anton R. Denne
var oprindelig Exam. juris, men havde faaet Lyst til Landvæsenet. Han
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tilkøbte c. 40 Td. L., og drev Jorden og Møllerne i otte Aar, men op
gav saa atter Landbruget og søgte til Statsbanerne, hvor han endte
som Stationsforstander i Frederikshavn. En Søn af ham er den be
kendte Forsvarsven, Oberstløjtnant Edv. Rambusch. — Ejendommen
blev købt af en Proprietær Asmussen fra Jylland, som anlagde et lille
Teglværk og en Kalkovn. Det første blev vistnok snart nedlagt, den
sidste blev drevet en Række Aar af Kbm. W. Fiedler, som 1850 købte
den nærmeste Møllegaard med 40 Td. L., og beholdt den indtil 1894,
da han solgte den, den sidste af sine Ejendomme, til Kommissionær
P. Worm.
Da vi nu er lidt paa Vej, vil vi gøre en lille Afstikker til vor
smukke Skov, og vil begynde med i Taknemmelighed at mindes de
to Mænd, som i Beg. af forrige Aarh. fik Skoven indhegnet, fredet og
taget under forstmæssig Behandling, Amtmand, Kmhr. Povl Chr. Stemann
i Sorø og Byfoged Bernth. — Skoven er vel ikke stor, 213 Td. L. men
rig og afvekslende. Særlig er Partiet ud mod Stranden med de høje
Skrænter smukt. Som gammel Egeskov har den endnu paa adskillige
Steder en smuk Underskov og en rig Flora, som Bøgen ikke har faaet
kuet. Midt i Skoven ligger den ideelle Festplads med ForskønnelsesSelskabets Pavillon, skærmet mod alle Vinde og kranset af prægtige
Ege. Paa Nordsiden med herlig Udsigt ud over Noret ligger den
smukke Restauration „Skovhuset“, opført 1912 af Arkit. Funch og Es
persen.
Ved de to store Asketræer, „Grevens Træer“, løber en Markvej
af i n.øst. Retning. Man mener, at det er en Rest af den gamle Slagelsevej, som blev nedlagt, da Hovedlandevejen blev anlagt i Slutng. af det
18. Aarh. Den løb et Stykke langs Kysten af Noret og gik derfra op
over Markerne Vest for Stubager og Hulby Mølle. I Jordebogen fra 1754
(Pag. 268) omtales herude en Ager med Benævnelsen „Grevens Vænge“;
det er mulig herfra de to Træer har faaet deres Navn.

Kirkegaarden.
Arealet til den nye Kirkegaard blev 1817 erhvervet af Kirken ved
Mageskifte med Kbm. P. Theill mod et Par af Kirkens Jorder paa By
marken. Det var et firkantet Areal paa c. 2 Td. L. med 200 Alens
Facade ud mod Vejen. Hovedpladsen blev delt i fire Kvarterer: Fattig
jord og Jord til 2 Rdl., 4 Rdl. og 6 Rdl. Mod Vest var et bredt Læ
bælte, mod Syd, Øst og Nord udsparet en bred Bræmme til Familie
gravsteder. I det nordv. Hjørne blev bygget et lille Hus til Graveren,
og i det nordøstlige, hvor den nuværende Graverbolig ligger, blev anlagt
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en Udsigtshøj. Mærkeligt nok blev Kirkegaarden først taget i Brug ved
Nytaar 1825; man har formodentlig ønsket, at den ret omfangsrige Be
plantning, som blev udført af Gartner Lindgreen, skulde være godt i
Groning først. Kun et af de store Familiegravsteder mod Syd er bevaret

i sin oprindelige Størrelse, det som Etatsraad Rambusch købte 1823
for 60 Rdl. Her ligger hans Fader jordet, Lanseneroberst Hartvig Hein
rich R.; men da denne døde 1818, maa hans Lig jo være ført herud
fra den gamle Kirkegaard.
I Aaret 1858 blev et Areal af omtrent samme Størrelse lagt til
imod Syd, Jord købt af Kbm. Nyeland og Fiedler for 3000 Rdl. Aaret
efter blev opført et Ligkapel, som blev sammenbygget med en Ligstue
og en Graverbolig, der var opført 1854. Atter 1892 maatte Kirkegaarden
udvides med et Areal paa 3 Td. Land, Vest og Syd for det gamle, og
naaede derved ned til Stranden. Dette Areal blev købt af Møller Qvistgaard for 6000 Kr. Senere har Kirkegaarden, 1924, modtaget en ny
Udvidelse mod S.-Øst paa 2 Td. L., erhvervet ved Expropriation fra
Mathiesens Planteskole for 20,700 Kr. Prisen paa Jord er saaledes
steget betydelig i de senere Aar! — Faa Kirkegaarde her i Landet har
saa smuk en Beliggenhed, og næppe mange Steder trives Roser og
stedsegrønne Træer saa frodig som her i den friske Strandluft. Frem
mede har ogsaa kun Lovord for vor smukke Kirkegaard. Et stilfuldt
nyt Ligkapel blev 1907 efter Tegning af Arkit. Elving opført af Murmest.
Jens Hansen for 10,572 Kr. Stensøjlerne ved Indgangen til Kirkegaarden
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menes at hidrøre fra Antvorskov Kloster. Jernvaserne ovenpaa disse,
der er mere velmente end smukke, er leveret 1862 fra Kählers Jern
støberi. Smedejernsporten, hvortil Prof. Herholdt har givet Tegningen,
er udført 1872 af en københavnsk Mester.

Møllet)j ergkvarteret.
Paa Møllebjergvej laa inden dette Aarhundredes Begyndelse for
uden 2—3 Smaahuse kun Arbejdsanstalten og Strandmøllen med
sin anselige Møllegaard. Denne blev 1852 købt af Proprietær Madelung
paa Eskemosegaard og af ham et Par Aar senere overladt til hans Søn,
P. Vilh. M., som 1880 solgte den til Ernst Qvistgaard, der 1899 af
hændede den til et Konsortium, som atter 1914 overdrog den til Ma
thiesens Planteskole. Møller Qvistgaard, Søn af Sognepræst Q. i Haraldsted, af den bekendte Qodsejerfamilie, der i lange Tider har haft Ejen
domme i Skelskøregnen, var en brav og afholdt Mand, mangeaarigt
Medlem af Byraadet og Skolekommissionen. Da han havde afstaaet
Møllen, blev han kgl. Vejer, Maaler og Vrager. Det var lidt af en Sorg
for Byen, da den smukke store Mølle 1910 brændte og ikke blev
genopført.
Som Afløser af den gamle Fattiggaard ved Kirkepladsen opførtes
herude 1861—62 en ny af Murmest. Bernsteen og Tømmerm. Fischer
efter Tegning af Prof. Herholdt. Det er den tiltalende toetages Byg
ning ud til Vejen. Prof. Herholdt havde jo ved Opførelsen af „Hotel
Store Bælt" faaet Forbindelse med Byen. Endnu medens Fattiggaarden var
under Opførelse, blev Anlægget udvidet til ogsaa at omfatte en Tvangs
ar bejds-Anstalt, beregnet paa at optage Lemmer rundt om fra Landet.
Det blev en større Institution, hvorfra der dreves Avlsbrug med en Del
af Kommunens Jorder og et større Havebrug; men det har altid været en
urolig Rede, som har voldt Byen mange Kvaler. Flere Gange blev der
øvet Ildspaasættelse, og 1888 gik de fleste af Bygningerne op i Luer.
Ved Genopførelsen, ved Arkitekt Ove Petersen, blev der opført en sær
lig lille Bygning til Sygehus; hidtil fandtes Sygestuerne i Forhusets
øverste Etage. I Byraadet var det stadig et Tvistens Æble, om Arbejds
anstalten var en Indtægt for Byen eller det modsatte. Det var vistnok
en Lettelse for alle Parter, da den omsider blev nedlagt 1917; under
Rationeringen i Krigsaarene var Besøget svundet betydelig ind. Nu
afgiver Forhuset Bolig for de faa Fattiglemmer og Bagbygningerne er
kommet til god Anvendelse under Bolignøden.
Overfor Fattiggaarden opførtes 1905, efter Tegning af Arkitekt
Elving, det smukke Bygningskomplex: Sygehuset, Epidemisyge
huset og „de Gamles Hjem“.

355

Hele den øvrige Bebyggelse paa Møllebjergvej med Udløbere er
yngre end Aar 1900. Ved Vejanlægget over Arbejdsanstaltens store
Havegrund fandtes for et Par Aar siden paa Vestsiden af den lille Dam,
„Jakobs Park“, nogle svære dybtgaaende Kampestensfundamenter, som
antagelig har baaret en midalderlig Bygning. Paa Peder Langelands
Kort i Byraadssalen er der paa denne Plads ansat en lille Lystgaard i
en Have, med Betegnelsen „Flaschenlund“, („Flasken“ kaldes endnu
Engen nedenfor). Og i et Skøde fra 1801 nævnes Jorder, der har
ligget til „det nedbrudte Sted, „Flaskenlund“. Man har derfor tænkt,
at fornævnte Fundamenter kunde hidrøre fra denne Lystgaard. Dette
er dog næppe sandsynligt, baade fordi Gaarden paa Kortet er ansat
længere borte fra Dammen, og fordi det maa synes urimeligt, paa fast
Lerbund at give en mindre Beboelsesbygning saa svære Fundamenter.
Paa et Kort i Nationalmusæet fra c. 1858 kaldes Dammen „St. Jørgens
Park“. Skulde dette være det oprindelige Navn, maa der utvivlsomt
her have ligget en St. Jørgensgaard, et Asyl for Spedalske, hvilket jo
har været Tilfældet ved mange af vore Byer. — Banken ved det sydvestre
Hjørne af Kysten bærer endnu Navnet „Badstuen“. Man har undret
sig paa, at Byens Badstue, ved hvilken der jo maa have været let Ad
gang til Vand, virkelig skulde have ligget paa denne Lerbanke, og
tænkt, om ikke de nævnte Fundamenter ved Siden af „Jakobs Park“
netop skulde have tilhørt Badstuen, og at Navnet i Tidernes Løb skulde
have forskudt sig og være blevet hængende ved det yderste Punkt af
denne Egn. Denne Gisning er der imidlertid ingen Grund til at fast
holde. Baade paa P. Langelands Kort og paa et andet fra sidste Aarh.s
Begyndelse, er der under Bankens Affald mod N. V. ansat en Dam
med Benævnelsen „Lille Lousø“, der kan have ydet det til Badstuen
nødvendige Vand. Denne Dam og betydelige Dele af Banken er imid
lertid senere bortskyllet af Bølgerne, der med særlig Forkærlighed har
angrebet dette Parti af Kysten. Paa Banken har i Mands Minde ligget
en Skanse fra Engelskkrigens Tid; men ogsaa denne er forlængst gaaet
i Vasken. Ved de nævnte Kampestensfundamenter blev fundet en Del
Murbrokker, ganske vist ikke af udprægede Munkesten, og tillige et
Par Tagsten, mærket S. P. (Sankt Peter), der skal hidrøre fra et Tegl
værk ved Flensborg, hvorfra der i 17.—18. Aarh. førtes mange Sten
hertil. Paa Ringmuren om Taarnborg Kirkegaard findes lignende. Men
dette er ikke et tvingende Bevis imod, at Kampestens-Fundamenterne
kan hidrøre fra Midalderen; disse kan jo senere hen have baaret yngre
Bygninger, f. Eks. Avlsbygninger til „Flaskenlund“.
Langs Kysten herude op imod Badstuebanken, havde Soldaterne
en Tid i sidste Aarh. deres Skydebane. Stenglaciet udfor Syl o ws vej
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er vistnok bygget c. 1820 under Byfoged Bernth (1809—23), der anlagde
„Strandpromenaden“, (Sylowsvej). Glaciet løb lige fra „Gamle Bro“ til
Enden af Fiskergade. Det blev senere sikret ved fire Høfder, og da
Baadehavnen blev anlagt 1880, blev Glaciet ført udenom denne, og
vistnok ved samme Lejlighed paa hele sin Strækning forsynet med en
Brystningsmur. — Lauritz Andreas Bernth var en særdeles virksom
Embedsmand; han fik oprettet et ordnet Brandkorps, og arbejdede, som
tidligere omtalt, for Havnens Forbedring og Skovens Værn. Han blev
herfra forflyttet til Horsens, og ved hans Fratræden udtalte Amtmanden
den varmeste Anerkendelse af hans Embedsvirksomhed. Paa sine gamle
Dage som Etatsraad aflagde han 1857 et Besøg i Korsør og blev af
Borgerne hyldet ved Fugleskydningen.

Byens Gader.
Da Kongevejen, der fra København gennem Sjælland blev anlagt
i Slutningen af 18. Aarh. var naaet til Korsør, blev paa offentlig Be
kostning „Landevejsgaden“ gennem Byen til „Gamle Bro“ 1802—3 for
synet med ny Brolægning, og reguleret ved Fjernelse af nogle Karnapper
og Nedbrydelse af et enkelt Hus. Det var nogle solide Sten, der blev
anvendt, de skulde holde én Fod i Kvadrat.
Fra 1816—23 blev de øvrige Gader i Byen omlagt. Den sidste
Rest af denne Brolægning forsvandt ifjor ved Fiskergades Omlægning.
— Og for rigtig at følge med Tiden blev der 1816 anskaffet 16 TranGadelygter. Brolægningen paa Landevejsgaden igennem Byen blev
under Ledelse af Ingeniørkorpset fornyet 1846, og atter omlagt 1895—96.
Da Byen i Slutningen af sidste Aarh. tog stærkere Vækst og be
gyndte at skyde nye Udløbere, blev det, for ikke at lade Tilfældet raade,
nødvendigt at fastslaa Navnene paa de nye Veje. Ved samme Lej
lighed blev enkelte ældre Gader omdøbt. Sandvejen blev opkaldt efter
J. Baggesen, Strandpromenaden efter Familien Sylow, som har givet
Byen tre Borgmestre, og det lille Kirkestræde blev, for at bevare Nav
net paa den gamle Kirke, kaldet St. Gertrudsstræde. Nyere Veje min
der om Legatstifterne Dahl, Dyrhauge og Teilman. Denne sidste,
theol. Kandidat og mangeaarig Lærer ved Borgerskolen, var en stilfær
dig, fin Mand. Som Kirkeværge ofrede han adskilligt af sin egen Lomme
paa Kirken og Kirkegaarden; har bl. a. givet Mosaikvinduerne i Kirkens
Kor. — Havneingeniør Obel, der byggede den tredje Bro, er blevet
mindet paa Halskov, ligeledes Vilh. Heise, tidligere Skibsfører under
Statsbanerne, nu Søfartschef, der som fleraarigt Medlem af Byraadet
trofast varetog Halskovs Tarv. Suhrsvej er blevet opkaldt efter Firmaet
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Suhr & Søn, der har ejet en Del Jord paa denne Kant. Stottsvej er
opnævnt efter en Maskinmester, som havde Bolig her. Den dygtige
Murmester Bernsteen, som blandt meget andet ogsaa byggede Kirken,
har givet Navn til den lille Gade paa Halskov, hvor han har opført de
fleste Huse. Godsejer Edv. Bech paa Taarnborg lod de tre Gader, som
blev anlagt paa Hovedgaardens Grund, opkalde efter sine Børn, Jørgen,

De to Fyrtaarne. — Til højre Reserve-Færgelejet.

Tyge og Anna. — Naar i den seneste Tid adskillige Veje har faaet
Navn efter den sidste tilfældige Ejer af Grunden, særlig i Møllebjergkvarteret, maa det siges at være noget af en Falliterklæring. — Her
skal kun tilføjes, at Fiskergade i tidligere Tid, ja helt op til Midten af
sidste Aarh., blev kaldet „Møllebjerg“- eller „Møllevej“. Paa ældre
Kort er det ogsaa Partiet nærmest Øst for Badstuen, som kaldes „Mølle
bjerg“ ; her har altsaa i gammel Tid ligget en Mølle.

Forbindelsen mellem Korsør og Halskov.
Vi vil nu atter vende os Nord efter. Med den stadig voksende Trafik
kunde Postdampskibene ikke længer gøre Fyldest, og Dampfærgedriften
kom i Gang. Det første Færgeleje blev gravet 1882—83, og Syd for
dette et Reserveleje, der laa paa den Plads, som nu delvis optages af
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Stationsbygningen med dens Perroner. Farten blev aabnet 22. Nov.
1883 med Færgerne „Korsør“ og „Nyborg“. Men dette Fremskridt i
den store Trafik medførte ikke et tilsvarende i den lokale, Forbindelsen
mellem Byen og Halskov, tværtimod! Hidtil havde Vognfærdselen maattet
passere Banelinjen N. f. Stationsbygningen, nu maatte ogsaa Sporene
til Dampfærgehavnen passeres, og endnu værre blev det, da disse Spor
1888 mangfoldiggjordes ved Anlægget af det nordre Færgeleje. Vogne
kunde opholdes Kvarttimer ad Gangen og for Fodgængere var det ofte
rent livsfarligt. Mærkelig nok, vides kun et Ulykkestilfælde at være sket,
et Barn, som blev kørt over. Og dette Misforhold varede ved, ligetil
den nye Banegaard blev opført 1907, og Tunnelen og Viadukten over
Banelinjen blev bygget.
Og Beboerne af den nordlige Del af Taarnborg Sogn var endnu
værre stillet; naar de vilde til Korsør, maatte de passere Banelinjen
endnu en tredje Gang, ved Overkørselen ude ved Taarnborg (Viadukten
herude er jo af allernyeste Dato). Denne Ulæmpe blev dog afhjulpet
1885, da Vejen Øst for Stationsbygningen blev forlænget Nord efter ud
til Taarnborg, „Ny Taarnborgvej“, som den blev kaldet. — Her kan
tilføjes, at samme Aar, som Dampfærgedriften kom i Gang, blev der
fra Stationen lagt et Spor ud til Halskov Rev for Istransportens Skyld.
Det er især efter Etableringen af Dampfærgedriften, at Bebyggelsen
af Halskov har taget Fart. Hver ny Dampfærge med sin dobbelte Be
sætning betyder saa meget som 40 nye Familier, og Forøgelsen af
Jernbane-Funktionærerne følger jo med i samme Trit. De fleste af
disse Familier har søgt Bolig paa Halskov, og saaledes er det sket, at
dette Distrikt, der ved Aar 1850 omtrent henlaa ubeboet, nu efterat
Bebyggelsen paa Taarnborg Hovedgaards Grund 1922 er blevet indlem
met i Købstaden, har overfløjet den gamle By i Indbyggerantal.

Den tredje Halskovbro.
Ved den Overenskomst, der som ovenfor omtalt i Febr. 1877 blev
afsluttet mellem Jernbane-Selskabet og Korsør Havnevæsen, var det
Forudsætningen, at dette sidste i en nærmere Fremtid vilde skride til
Opførelsen af en ny Bro, en mere solid Bro, der ogsaa kunde yde en
fyldestgørende Gennemsejling til eventuel Havneplads inde i Noret.
Det varede ogsaa kun et Par Aar, inden man tog fat paa Forarbejderne.
Det blev Ingeniør Povl Obel, tidligere i Aarhus, nu i København,
som planlagde og ledede Arbejdet. Aar 1891 blev han ansat som Havneog Stadsingeniør i Korsør, hvor han døde 1903.
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Den tredje Bro.

Arbejdet blev paabegyndt Foraaret 1882, og 24. Nov. næste Aar
blev den nye Bro aabnet for Færdselen. Den blev lagt lidt Øst for
den gamle. Midt i Løbet laa en Grund, „Middelgrunden “, som ved
Lavvande kunde ligge tør; den blev bortmudret og det nordre Løb ud
fyldt, saaledes, at den nordre Kystlinje blev ført 170’ længere mod Syd.
Og da samtidig den søndre Kystlinje blev opfyldt 50’ Fod mod Nord,
blev den nye Bro jo betydelig kortere end den gamle, 265 Fod. — Det
midterste Parti, der var indrettet som Svingbro med en Gennemsejlings
bredde af 35’, hvilede paa en svær Pille. Bygningen af denne, der
blev udført af Larsen & Birch, København, voldte mange Vanskelig
heder og forhalede Arbejdet betydelig. Svingbroen blev udført af Fa
brikken „Alliance“ i Slagelse og Tømmerværket af Skibsbygmester Andr.
Petersen. Denne udførte ogsaa Arbejdet ved de nye Bolværker ved
begge Ender af Broen. Bolværket paa Nordsiden af denne blev ført
500’ mod Øst hen til Lilleø, hvorved den før omtalte Vig mellem Sta
tionsterrænet og Lilleø helt blev opfyldt. Samtidig blev Bolværket paa
Havnens Sydside lige til Kølhalerhavnen reguleret, hvorved „Strøbechs
Hul“ forsvandt. Hele Udgiften til Broens Opførelse, Opfyldning, Bol
værker og Havnepladsens Planering beløb sig til c. 305,000 Kr.
Nu blev Skibsværftet paa Pladsen S. f. Broen fjernet, og denne,
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senere kaldet Caspar Brands Plads, reguleret, hvorved blev skabt
en smuk og anselig Adgang til Byen, direkte ind paa Nygade. Og
her blev samme Aar af et Aktieselskab det smukke „Hotel Korsør* op
ført, bygget af Bernsteen efter Arkitekt Gnutzmanns Tegning.
Paa dette Punkt kan det vel være passende at afslutte vor Om
tale af Stationsforholdene. — Efter Optagelsen af Dampfærgefarten fik
den gamle Stationsbygning jo væsenlig kun Betydning for den lokale
Trafik, og det kunde derfor kun være et Tidsspørgsmaal, naar en ny
Stationsbygning maatte opføres ved Dampfærgelejerne. Denne smukke
Bygning, hvis sydlige Fløj med Facade ud imod Havnen tjener som
Toldbygning, er opført af Jernbanearkitekt Wenck. Den blev indviet
21. Jan. 1907 i Nærværelse af Kong Frederik VIII.
Banegaardens Forlæggelse maatte jo medføre gennemgribende Æn
dringer i Stationsforholdene, og disse er ogsaa kommet Forbindelsen
mellem de to Bydele til Gode, saa denne nu maa siges at være ordnet
saa tilfredsstillende, som det efter Forholdene har været muligt. Den
store Viadukt tjener til Kørselsvej, og for Fodgængere er anlagt en
lang Tunnel under Sporene til Stationen og Færgelejerne. Denne er
mulig den mest befærdede Tunnel i Landet, da den foruden at være
til Brug for de rejsende tillige er Færdselsvej mellem to Bydele paa
hver c. 5000 Mennesker. — Samtidig med Banegaardens Opførelse blev
Gaarden „Sølyst“ købt af Statsbanerne og fjernet, hvorved er skabt en
smuk aaben Plads. Og Kørevejen til den gamle Stationsbygning, der
nu blev degraderet til Varehus, blev forlænget omkring Hjørnet af Hav
nen ud til den nye Banegaard, samtidig med at de grimme Kulgaarde,
der hidtil kun havde tilstedet en snæver Passage langs Bolværket for
Fodgængere, blev fjernet.
Ogsaa Omtalen af Havnen vil vi afslutte her.
Ved den store Omordning af Stafionsforholdene blev Overenskom
sten af 1877 mellem Banen og Havnevæsenet afløst af en ny af 18. Apr.
1903. Denne gik hovedsagelig ud paa følgende: Statsbanerne paatager
sig at forsyne hele Nordsiden af Havnen med Bolværk og at overdrage
dette til Havnen med Forpligtelse til Vedligeholdelse men ogsaa med
Ret til Opkrævning af Havne- og Bropenge. Statsbanerne paatager sig
for at gøre Indløbet bredere at bortskære 100’ af Fæstningspynten og for
syne dette Parti med Bolværk, der skal overdrages Havnen paa samme
Vilkaar. For at gøre Havnen roligere vil det blive nødvendigt at op
føre to Bølgebrydere; den nordre, der skal være landfast, lader Stats
banerne bygge, den sydlige maa Havnen lade udføre. Endelig afstaar
Statsbanerne til Havnen hele Pladsen mellem Bolværket og Baneterrænet
fra udfor „Hotel Store Belt“ til Broen, med paastaaende Varehus. Havnen
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forpligtiger sig til at betale til Statsbanerne en Sum paa 125,000 Kr.,
samt at finde sig i, at Statsbanernes aarlige Tilskud til Broens Ved
ligeholdelse fra 4350 Kr. nedsættes til 1350 Kr. Endelig forpligtiger
Statsbanerne sig til, hvis Byraadet skulde finde det nødvendigt, at op
føre og vedligeholde en Trappeviadukt for Fodgængere over Jernbaneter
rænnet fra Taarnborgvej til den nye Stationsvej lidt N. f. Hotel Store
Belt, mod et Bidrag fra Kommunen paa 13,500 Kr. en Gang for alle.
Disse Punkter, paa nær det sidste, blev saa bragt til Udførelse de
nærmest følgende Aar. Bølgebryderne blev opført allerede 1904, og
et Par Aar efter maatte Havnen forlænge den sydlige. Uden for Bølge
bryderne lod Statsbanerne 1913 opføre et Fedtgas-Fyrtaarn, som Af
løser af det sammesteds siden 1885 stationerede Fyrskib. — En Morgen
i Februar 1924 blev man meget forundret over, at Fyrtaarnet var for
svundet. Det var ganske stille blevet væltet over Ende af Isgangen i
i Løbet af Natten. Det er nu, forhaabentlig i en mere modstandsdygtig
Skikkelse, opført paany.
1 Aaret 1906 blev Havnen uddybet til 21 Fod, og samme Aar
købte Havnen „Lilleø“ af Jg. Kruuses Arvinger for 60,000 Kr. Nu var
det forbi med Idyllen herude, men ved Afgravning af Banken og Ud
fyldning i Noret i Fortsættelse af den tidligere Udfyldning fra Broen
østefter, er der indvundet et betydeligt Areal til Havneplads. Her er
indrettet Kulgaard („Silvan“ i Slagelse), Skibsværftet „Lilleø“ anlagt, og
i de sidste Aar af Havnen bygget en Ophalerbedding til større Fartøjer. —
Her i Korsør som andetsteds blev der under Verdens-Krigen med
lyst Haab kraftig taget fat paa Skibsbyggeriet. Paa Baadebygger Carstensens Værft ved Baadehavnen, hvorpaa der er bygget mange Beltsbaade og Fiskekuttere, blev der nu taget fat paa større Fartøjer. N. f.
Lygtebanken blev Jernskibsværftet „Vulkan* stort sat op, en Aflægger
af Henckels Værft i Kalundborg, og paa Lilleø blev ogsaa bygget et
Par Fartøjer af den dygtige Mester Christoffersen fra Faaborg. Men
det blev kun en kortvarig Blomstring!
Størstedelen af Bolværkerne i Havnen er i Aarene 1910—19 om
bygget med Stenkaj. Aar 1919 blev Havnen uddybet til 26’, og samme
Aar blev ved Opmudring og Opfyldning indvundet et større Areal paa
Sydsiden indenfor Broen, som bl. a. giver Plads for Korn- & FoderstofKompagniets Pakhuse. — Det er herinde i Noret, hvor der jo ogsaa findes
ubegrænset Plads, at Havnens fremtidige Udvidelse maa foregaa, og det
er med denne for Øje, at man nu i disse Aar er skredet til Opførel
sen af en ny Bro, den fjerde. Svingbroen paa den gamle ydede
for snæver Gennemsejling, den nye med sin Enkeltklap byder paa 60 Fod.
Den blev aabnet for Færdselen i Jan. 1925. Den er projekteret af Prof.
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Den fjerde Bro.

Schonweller; Arbejdet er efter en noget ændret Plan udført af Højgaard
& Schultz under Tilsyn af Havneingeniør Ørnholt. Omkostningerne
beløber sig til c. 500,000 Kr.; og hertil kommer de betydelige Summer,
som er medgaaet til nye Sporanlæg, Reguleringen af de tilstødende Ga
der og Pladser m. v., c. 300,000 Kr. Ved den nye Bros Opførelse har
Statsbanerne forhøjet déres aarlige Tilskud til 5000 Kr., og Amtet, som
hidtil lige fra Opførelsen af den første Bro har ydet et aarligt Tilskud
paa 200 Kr. til Vedligeholdelse, har forhøjet dette til 800 Kr. — Havne
pladserne V. for Broen er efterhaanden taget stærkt i Brug, Th. Rasmusens Sønner optager det meste af Østbredden med deres Kulgaarde,
Pakhuse og Silopakhus; „Øernes Andelssalg“ med sine store Pakhuse
en stor Del af den sydlige.
Man maa vistnok indrømme, at Kommunalbestyrelsen i Forstaaelse
af, at Havnen er Korsørs vigtigste Livsbetingelse, særlig de sidste Aartier intet har sparet for at gøre den saa god, saa rummelig og praktisk
som muligt. — Men er Havnen Byens Livsbetingelse, saa er den ogsaa
dens Stolthed I Og det er vel ikke for dristigt at paastaa, at den er
en af vore smukkeste Provinshavne med dens flodlignende maleriske
Form, dens afvekslende Omgivelser: den smukke Banegaard paa Nord-
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siden af Indløbet og den gamle Fæstning paa Vestsiden, og saa dens
altid klare rindende Vand, som skyldes Tidevandet ud og ind ad Noret.
Broen kan være noget bøs at passere i Storm og Slud; men en Som
merdag er det en Fryd at færdes der med Udsigten ind over Norets
smilende Indsø til den ene Side og Synet op ad Havnen til den anden.
Skønt er det herfra at se Aftenrøden bag Fæstningen, skønnere maaske
en mørk Høst-Aften at se Lysene fra Banegaarden spejle sig i det stille
Vand!
Ved en Opmudring paa Nordsiden indenfor Broen optoges 1912
den mægtige Granitblok, som smykket med Byvaabnet efter Arkitekt
Erlangsens Tegning, som et „Byens Vartegn“ er rejst ved Caspar Brands
Plads. Der blev af en tilrejsende Gæst foreslaaet, at den skulde bære
Indskriften: „Nu den bærer Byens Skjold, Byen være Gud i Vold!“
Men det var desværre lovlig højt for Byens daværende vise Fædre.
Den maatte da nøjes med følgende: „Gør Havnen til et sikkert Ly,
saa trives baade Havn og By“! Og det er jo ogsaa velment!
Lykke og Trivsel med vor prægtige Havn!

INDRE FORHOLD.
ER er hidtil dvælet ved de ydre Forandringer, Korsør er undergaaet siden sidste Aarhundredes Midte. Vi vil nu gaa over til at
betragte det Liv, som rørte sig indenfor denne Ramme, fremdrage de
vigtigste Træk af Byens indre Historie.

D

Nedgang.
Som naturligt var Jernbanens Aabning blevet imødeset med store
Forventninger; nu da Korsør havde opnaaet den Lykke at ligge ved
Landets store Alfarvej, maatte der da aabne sig for den en Fremtid
med rige Muligheder. Saaledes saa ogsaa Udenbys paa det. Mange
fremmede søgte til Byen i Haab om at finde en Virksomhed. Vi har
hørt, hvorledes et Par københavnske Firmaer etablerede Købmandsfor
retninger hernede, og hvorledes det ansete Firma J. P. Suhr & Søn
foruden at optage en Kulimport til Forsyning af Postskibene og at
sætte et Par andre Foretagender i Gang, ogsaa paa Spekulation op
købte Jord paa Halskov. Der blev oprettet Postfart til Kiel og Aarhus,
og Selskaberne ,H. P. Prior“ og „C. P. A. Koch“ satte Dampere i Gang
paa forskellige Ruter. — Man faar det Indtryk, at Byens egne Børn som
flest gik og haabede: nu kommer det altsammen af sig selv, og glemte, at
hver maa være sin egen Lykkes Smed. Som det senere er blevet sagt, at
Københavnerne bar sig ad, da Frihavnen blev aabnet. Der blev opført
en Mængde anselige Bygninger, flere gamle Købmandsgaarde blev om
bygget; men de velhavende Lejere udeblev og Handlen tog af i Stedet
for at tage til. Endnu minder de mindre hyggelige Navne paa et Par
af de større Ejendomme: „Bankens Gaard“, „Kreditforeningens Gaard“,
om bristede Forhaabninger. — Det gik Korsør, som det er gaaet mange
af de mindre Provinsbyer, at de første Aar, efterat de har opnaaet
Jernbaneforbindelse, har været Nedgangs- i Stedet for Opgangsaar. De
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større Byer har trukket Handlen til sig, Jernbanen har udsuget Byerne
i Stedet for at tilføre dem Næring. Først efterhaanden, naar Nøden
drev Driftigheden frem og under ændrede Forhold, har disse Byer kun
net rejse sig igen.
Korsør havde før Jernbanens Aabning en ikke ubetydelig Handel
og Skibsfart. Langt inde fra Landet søgte Bønderne hertil med deres
Korn og for at betale deres Landgilde paa den herværende Amtsstue.
Det mindes endnu, at Vognene kunde holde i Gaderne i lange Rækker.
Der kunde tilføres saa store Kornmængder, at Købmændene maatte
leje Plads i den store Magasinbygning paa Fæstningen. — Og saa
skulde Bønderne jo have Varer med hjem; Tømmer og Jern blev hentet
fra Norge, Sild indbjærgede Fiskerne i store Mængder i .Bæltstiden“.
Ud- og Indførselen blev mest besørget af Byens egne Fartøjer; Jg. Kruuse
raadede over en betydelig Flaade, og de fleste af disse Skibe lod han
bygge i Korsør.
Alt dette kunde jo ikke paa en Gang gaa i Staa ved Jernbanens
Aabning, om end det vistnok snart kunde kendes, at Slagelse begyndte
at drage Bondehandlen til sig; men ulykkelige Forhold stødte-til. Aaret
efter Jernbanens Aabning kom Koleraen, der hjemsøgte Korsør værre
end nogen anden By i Danmark og voldte en dybtgaaende Depression.
1 Slutningen af samme Aar indtraf den store Pengekrise. Der havde
Verden over siden Aarhundredets Midte været en Række gode Aar med
blomstrende Handel og Industri; men dette havde fristet til en utilbør
lig Overspænding af Kreditten, og da denne først begyndte at svigte i
Amerika og England, gik Ulykken som en Cyklon over Europa, efter
ladende Ruiner i sit Spor. Det gik, som naar en Traad i et Hækleværk
brister, saa kan det hele trævles op. — Af den Kapital, som Indenrigs
ministeriet stillede til Raadighed for at afbøde de værste Ulykker, optog
Kommunalbestyrelsen et Laan paa 50,000 Rdl. til Udlaan mod „solid
Kaution“ særlig til Købmænd og Haandværkere. Henved 40 Personer
søgte Laan paa lige fra 30 Rdl. til 10,000 Rdl.; men mange maatte
alligevel give op. Ogsaa dette maatte jo svække Energien i den lille
By. — Og saa kom det sidste Hjertestød; ved Etatsraad Rambusch Af
gang 1863 blev Amtsstuen flyttet til Slagelse. Korsør havde stolet
paa, at det blev ved det gamle og intet foretaget sig, medens Slagelse
i Forvejen havde været om sig, og ogsaa opnaaede sit Maal. Fra nu
af havde de længere borte bosiddende Landboere ingen Grund til at
tage til Korsør, og dens Opland blev fra den Tid indskrænket til de
allernærmeste Landsbyer. — Hele Tiden fra Jernbanens Aabning til
langt ind i Halvfjerdserne har været en Nedgangstid for Korsør.
Og var den trang og fattig i økonomisk Henseende, var den det
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ogsaa paa det aandelige Omraade. Der herskede en ikke liden Drikfæl
dighed, og der fandtes et Utal af Beværtninger; den Uskik havde ind
sneget sig, at Havnearbejderne fik deres Ugeløn udbetalt paa Værts
husene. Og nogle af de ledende Mænd i Byen gav ikke noget godt
Exempel.
Da Nik. Rump 1871 blev Byfoged, blev der taget med fast Haand
paa adskillige Misligheder, og Tonen i det hele begyndte at bedres.
Hertil bidrog ogsaa den nidkære Sognepræst Matthias Wads Person
og Arbejde, Afholdssagen blev optaget med Energi, og da Korsør
Havnelav 1891 blev oprettet paa Byfoged Herholdt Sylows Initiativ, blev
der dannet et Elitekorps af Arbejdere, som ikke har kunnet undgaa at
paavirke Arbejderstanden i sin Helhed. — Havnelavet, der har evnet
at oprette en større Stiftelse med Friboliger for sine Veteraner, har i
de senere Aar, under de ændrede politiske Forhold, faaet en ny Organi
sation.

Opgang.
Under de trykkende Forhold begyndte man efterhaanden at forstaa,
at det gjaldt om, ikke at sætte Haabet til, hvad der maatte komme
udenfra, men at tage sig sammen og udnytte de Muligheder, man selv
var Herre over. Der blev lagt mere Energi ind i ældre Foretagender,
og nye fremstod, saa der aabnedes rigeligere Adgang til lønnende Virk
somhed for Byens egne Børn. — Borum og Larsen fra Odense købte
1856 Jord paa Halskov og anlagde her et Jernstøberi og Maskin
værksted. Da Borum døde samme Aar, fortsatte hans Enke Forret
ningen. Det var Thora Fiedler, Herremandsdatteren fra Basnæs, hvis
Navn er blevet bevaret i hendes første Mands, Carl Baggers Digte.
Hendes Grav findes paa Korsør Kirkegaard. Da hun ikke kunde holde
Værket gaaende i Længden, forpagtede hun det 1859 paa 10 Aar til
Ingeniør Gustav Kähler. Denne byggede den store Bygning med Bolig
for Fru Borum ud til Gaden, medens den øvrige Del blev indrettet til
Magasin. Derefter laa Værket ubrugt hen nogle Aar; blev 1873 købt
af Kbm. N. Chr. Hansen, som indrettede en Købmandshandel i Hoved
bygningen, og udlejede Støberiet til Ludv. Tuxen Pedersen og August
Lehn for et Par Aar, men endelig overtog det selv 1887 og ved den
dygtige Værkfører Friis fik det arbejdet op til en større Forretning.
Den ejes nu af hans Enke og yngre Søn. — Gustav Kählers Fader
ejede Bjergnedegaard; han var født Holstener, men blev saa harmfuld
over Voldsfærden 1864, at han fra den Tid helt følte sig som en dansk
Mand. Gustav K., der 1855 af Suhr & Søn købte det af Jg. Kruuse
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paa Halskov anlagte Teglværk, havde flere Jern i Ilden, drev Land
brug og en Tid en Kul- og Kornforretning, men hans Øjesten var dog
Teglværket, som han arbejdede op til et første Rangs. Han indførte
Dampkraft og byggede 1865 den første Ringovn i Danmark. Aar 1864
anlagde han for egen Regning under Garanti fra Kommunen Gasvær
ket og drev dette indtil han ved sin Bortrejse 1872 overdrog det for
20,000 Rdl. til Byen. (Gassen blev tændt 26. Nov. 1864). Teglværket
afstod han 1884 til sin Søn, Ingeniør Valdemar K., hvis Enke nu ejer det.
Det er før nævnt, at Gabe fra 1863—72 drev det af de engelske
Ingeniører anlagte Teglværk paa Halskov. — Skytte Lars Peter Rahbe
paa Taarnborg købte 1852 af General Oxholm et Boelssted paa Svend
strup Mark med Part i det inddæmmede Areal ved den lille 0, „Gottskalk“, paa Nordsiden af Noret, og anlagde her et Teglværk. Han
manglede Kapital og prøvede sig frem med et Par Parthavere i Værket,
men maatte 1862 overdrage det til Prokurator Strøbech i Korsør. Imid
lertid havde Kbm. Fiedler og J. Rasmussen 1856 købt en Parcel af
Gneverskovgaarden ogsaa med Part i Gottskalk-Inddæmningen og her
opført et Teglværk 0. f. det forrige paa selve Gottskalkholmen. Dette
købte Strøbech senere og drev en Tid lang begge Værkerne med For
del, særlig skal han have tjent paa Leverancer til Orlogshavnen i Kiel
og Kejser Wilhelms Kanalen. Aar 1890 solgte han Halvdelen i Vær
kerne til Jørgen Kruuse, Søn af Kapt. Gunder Kruuse paa Lilleø, en
Brodersøn af gml. Jg. Kruuse, og samtidig købtes fra Taarnholm 77 Td.
Land af „Halseby Sø“, en udtørret Vig af Noret, med udmærket Tegl
værksler. Men nu begyndte Uheld at støde til, en ny stor Ringovn
var bygget paa fugtig Bund, hvilket medførte Forringelse af Stenenes
Kvalitet, og man havde været nødt til at sætte Penge i Byggeforetagen
der i København, hvortil Værkerne leverede Sten, fra hvilke det kneb
med at faa Renterne. Værkerne blev 1896 overtaget af et Aktieselskab,
„Svendstrup Teglværker“, som blev ledet af Valdemar Hansen,
S. af Kbm. N. Chr. Hansen. Senere er Værkerne solgt til Grosserer
Reinau i København.
Etatsraad Bech paa Taarnborg anlagde 1868 sammen med sin
Broder, Hofjægerm. B. paa Valdbygaard „Taarnborg Teglværk“,
Syd f. Gaarden paa Randen af det inddæmmede Areal, hvoraf Leret
blev taget. Ogsaa dette har en Aarrække været drevet med godt Ud
bytte, men blev nedlagt under Krigen.
Disse tre—fire Teglværker i Korsør og nærmeste Omegn har givet
mange Mennesker Brødet og regnedes en Tid for et af de vigtigste
Centrer for Teglværksindustrien i Danmark.
Smedemester Tidsstrøm byggede 1868 et Maskin værksted paa
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Halskov, og overdrog det 1891 til Henrik Hansen, der har oparbej
det det til en betydelig Virksomhed, især siden det har overtaget de
daglige Reparationer ved Dampfærgerne.
I Aaret 1854 købte Hans Mathiesen en Parcel af Etatsraad
Rambuschs store Ejendom ved Indkørselen til Byen og begyndte der
et Gartneri, som efterhaanden under hans og senere hans Sønners, Jens
og Carl Mathiesens, Ledelse er vokset op til at blive den største Plante
skole i Norden, med Marked ogsaa i England. Den omfatter nu c.
200 Td. Land, mest paa Bymarken, en mindre Del paa Halskov. Rosen
avlen har længe været en af Forretningens Specialiteter, og det er en
smuk Velkomsthilsen, naar man om Sommeren nærmer sig Byen, at se
ud over Planteskolens vidtstrakte Rosenmarker. — Saa passer det endnu,
hvad H. C. Andersen i „Lille Tuk“ lader Korsør sige: „Jeg ligger ved
Havet, jeg har Landevej og jeg har Lystskov, . . og saa dufter jeg saa
dejlig; lige ved Porten, der blomstrer de yndigste Roser“.
Saalænge Kornet udgjorde vort Lands vigtigste Udførselsgenstand,
fandt Udskibningen Sted i hver lille Provinshavn; men siden Udførselen
hovedsagelig gælder de forædlede Landbrugsprodukter, foregaar Exporten jo kun fra nogle faa større Havne, medens de mindre er henvist
til at være Importhavne til Baglandets Forsyning med Kul og Foder
stoffer. Men dette er ogsaa, og ikke mindst for Korsørs Vedkommende,
blevet en Sag af betydeligt Omfang. Det Handelshus, som her er
gaaet i Spidsen, er „Th. RasmusensSønner“. Stifteren, Hans Rasmusen, kom hertil fra Norge omkring 1820. Hans Forretning blev be
tydelig udvidet under hans Søn, Konsul Th. Rasmusen, med Rette agtet
som en af Byens bedste Mænd. Det var en Købmandshandel i den
gode gamle Købstadsstil, omfattende alle Brancher; og den har haft en
saa betydelig Udviklingsevne, og været fulgt af saa god Lykke, at den
med Aarene har kunnet forgrene sig i flere, hver for sig betydelige
Forretninger. Familiens Valgsprog har ogsaa været: Sammenhold indad
til og Redelighed udadtil. Om nu den yngre Generation vil forstaa at
fastholde Lykken! I Beg. af Firserne overdrog Th. Rasmusen sin Sviger
søn Har. Fischer Købmandshandelen, og 1890 sine Sønner Hans og
Thorvald R. Korn- og Foderstofforretningen, medens han selv beholdt
Kul- og Tømmerhandlen. Ved hans Død 1894 overgik ogsaa Kulhand
len til Sønnerne, og ved hans Enkes Død fik en anden Svigersøn, Joh.
Mogensen, Tømmerhandlen. Efter Har. Fischers Enkes Død har dennes
to yngste Sønner overtaget, den ene Isenkram, den anden Kolonial
handlen, medens den ældste arvede en større Vaabenhandel, som Fa
deren havde købt. — Særlig har Kul- og Foderstofforretningen, „Th.
Rasmusens Sønner“, udviklet sig til et Foretagende af første Rang,
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og det er dette, der fremfor noget andet har gjort Korsør Havn til den
betydelige Importhavn, den har udviklet sig til. — I den nyeste Tid
har ogsaa andre Forretninger slaaet sig ned i Korsør Havn, „Silvan“,
„Øernes Andelsselskab“ og „Korn- og Foderstof kompagniet“. Fra Korsør
faar det meste af Vestsjælland sin Tilførsel, og denne strækker sig endda
lige til Ringsted og Næstved, saa at Korsør nu kan siges at være ble
vet en Stapelstad.
Et Foretagende, der i de senere Aar har bragt Korsørs Navn viden
om i Landet, er Margarinefabrikken. Den blev oprettet 1892 af
de foran nævnte Brødre, Hans og Thorvald R. i Forening med disses
Svoger, Teglværksejer Vald. Kähler og Brygger Thorv. Pedersen paa en
Kapital af 30,000 Kr. Efter nogle Aars Børnesygdomme tog Fabrikken
Vækst, hvortil ikke mindst har bidraget den dygtige Leder, H. Chr.
Hansen. Den er efterhaanden bleven en af Landets bedst renommerede
Margarinefabrikker, og vi Korsoranere er ikke i Tvivl om, at „Korsør
Margarine er den bedste“. Det nuværende Anlæg, som siden flere
Gange er udvidet, blev opført 1906. V. Kähler udtraadte af Firmaet
1911 og Thv. Pedersen nogle Aar senere. Siden 1918 har Hans Rasmusen overtaget samtlige Aktier, medens Kul- og Foderstofforretningen,
„Th. Rasmusens Sønner“, indehaves af Th. Rasmusen. — En Forretning,
der skylder Margarinefabrikken sin Oprindelse, er Groesmeyers Em
ballagefabrik. Bødkermester P. C. V. Groesmeyer indrettede 1899 et
Værksted paa Margarinefabrikkens Grund, nærmest til Forsyning af
denne, men efterhaanden, især siden Forretningen efter en Brand er
flyttet, er det blevet en større selvstændig Virksomhed, der har Afsæt
ning ud over Danmarks Grænser, især til de baltiske Lande.

Fiskeriet.
Fiskeriet har alle Dage været en vigtig Indtægtskilde for Korsør,
og særlig har Sildefiskeriet været indbringende. „At drive Belt“
er intet mageligt Arbejde, da det især er i de mørke stormfulde Nætter
i Aug.—Sept. at Fiskerne gaar ud med deres Drivgarn. Og ikke sjæl
den har der en Morgen efter en slem Nat været Bekymring over ude
blevne Baade, som har drevet saa langt af Led, eller maattet søge Ly
et Sted under Kysten, at de først langt op ad Dagen har kunnet vinde hjem.
I de gode Sildeaar har ogsaa mange fremmede Fiskere søgt til Store
Bælt, særlig „Skovserne“, Fiskerne fra Skovshoved; og det var et nyt
tigt Foretagende, der blev udført, da Baadehavnen, der kan rumme
indtil 200 Beltsbaade, blev anlagt 1880. — Men Silden er lunefuld, der
kan gaa adskillige Aar, hvor det ikke passer den at gæste Bæltet, men
den foretrækker at blive i den nordlige Del af Kattegat. En saadan
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Periode indtraf i Beg. af Halvfemserne, og saa godt som i tidligere
Dage har Sildefiskeriet ikke været siden. Da en god Beltstid kunde
være saa indbringende, at Fiskerne omtrent kunde tjene tilstrækkeligt
til at leve af Aaret rundt, var det forstaaeligt, menneskeligt, at de gode
Sildeaar fristede mange til at tage det lettere med det daglige Fiskeri.
Derfor var Korsør Fiskere gennemgaaende forarmede og uden rigtig
Energi ved Aarhundredets Begyndelse. Hermed er der i de senere Aar
sket en betydelig Forandring, dels ved Oprettelsen af Andelssalg og dels
ogsaa fremhjulpet ved Eksemplet fra tilflyttede energiske Fiskere, saaledes Brødrene Jens og Jacob Jensen fra Bisserup.
Særlig Interesse har der knyttet sig til Stadefiskeriet, Aaleog Bundgarnsfiskeriet, udfor Byens Kyster; dette bør derfor udførlig
omtales.
I Korsør Raadstueprotokol for 1814 findes en Redegørelse for de
daværende Forhold ved Aalegaards-Fiskeriet. Der fandtes den
Gang udfor Korsør Grund 4 saakaldte „Hovedstader“, der fra gammel
Tid havde været i privat Eje og ved Salg gaaet fra Haand til Haand,
(de skal nedenfor nærmere omtales), og tillige 2 „frie“ eller „Fattig
stader“, hvoraf det ene, „ved Kildeløbet ved Badstuen“, efter ikke at
have været i Drift i Mands Minde, for et Par Aar tilbage var taget i
Brug, men uden at der deraf blev svaret nogen Afgift til Byen, da det
regnedes for ubetydeligt og kun dreves med 3 Ruser. Det andet, „Øst
for Alhøj“, havde ogsaa længe været ubenyttet, men var atter 1809
optaget og svarede 4 Rdl. i aarlig Afgift. — Ved samme Lejlighed hen
vises til en Bytingskendelse fra 1710, hvoraf fremgaar, at disse Hovedog Fattigstader allerede paa den Tid eksisterede med Alders Hævd.
I første Halvdel af sidste Aarhundrede blev Stadefiskeriet for
Korsør for Størstedelen samlet paa én Haand. Det var Kaptajn Hen
rik Kruuse, Broder til Jg. K„ begge Sønner af Skipper Gunder Han
sen K., fra 1810—28 Færgeforpagter paa Halskov. Denne Henrik K.
var en dygtig, driftig Mand, som ved sin Død 1859 fik det Skudsmaal,
at han var den første, som i Korsør drev Storfiskeri. — Han købte
1831 af private de 3 Hovedaalestader, det „mellem Halskov og
Badstuen“, det „paa Korsør Strand ved Badstuen til Sønden Sinkekjær“,
(Sinkekjær er Lavningen, hvor den sidste Udvidelse af Kirkegaarden
har fundet Sted, se P. Langelands Kort!), og endelig Stadet „fra Søn
den Alhøj langs hen under Skoven til Bonderup Overdrev, Klarskov
kaldet“. — Dette sidste Stade, hvis Omraade senere har været meget
omtvistet, havde været i Familien Kruuses Eje siden 1776, da det af
Rebslager Math. Clausen blev solgt til Hans Olsen K. og dennes Søn,
Ole Hansen K., gik derefter over til Hans Olsens yngre Søn, oven-
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nævnte Gunder Hansen K. og Ole Hansens Søn, og endelig 1831 fra disses
Enker til Henrik Kruuse. Denne fik ogsaa 1838 af Kommunen Tilladelse
til for Livstid at drive Bundgarnsfiskeri paa den søndre Kyst
strækning.
Efter Henrik K.s Død tilskødede hans Enke 1862 sin Søn, Kapt.
Hans Gunder K. de af Faderen erhvervede 3 Aalestader og samme Aar
forpagtede han af Byen Bundgarnsfiskeriet paa den søndre Strand paa
10 Aar for en aarlig Afgift. Samtidig købte han af Forpagter Svane
paa Bonderup Bundgarnsstadet „udfor Byens Grund, der strækker
sig i Stranden fra Halskov Rev til den saakaldte Rebbes Klint paa Hal
skov“. — Dette Bundgarnsstade, „Sildebundgarnsstade“, som det ogsaa
kaldes, var allerede 1768 kommet paa private Hænder, idet Byen havde
tilskødet det til fornævnte H. Olsen K. og Medinteressenter; det havde
siden været fordelt paa tre Hænder, men blev samlet af Vognmand,
Gæstgiver P. Svane, efter hvilken Sønnen, Forpagter Svane, fik det i Arv
1853. — Endelig tilkøbte H. Gunder K. sig 1868 af Sadelmager Povl
Hansen det 4. Hovedaalestade, „som strækker sig i Stranden ud
for Korsør Mark til Alhøj“, og havde saaledes samlet den hele Stade
fiskeret for Korsør Grund.
For at kunne udnytte Affaldet fra Fiskerierne byggede han Fiskeguanofabriken „Ceres“ ved Markmosen, den første af denne Art i
Danmark. Fabrikken blev 1870 udvidet og forbundet med en Svovl
syrefabrik ved Oprettelse af et Aktieselskab bestaaende af 10 Medlem
mer, foruden Jørg. Kruuse mest Godsejere i Omegnen, der fik forlods
Ret til at aftage Produktionen. Foretagendet vilde imidlertid ikke trives;
det fik snart en farlig Konkurrent i Svovlsyrefabrikken paa Amager.
Saa prøvede Selskabet det med et Dampgarveri, og begyndte stort med
mægtige Opkøb af Huder, men da snart efter Priserne paa Lædervarer
dalede stærkt, vilde dette Foretagende ej heller lykkes. Hans Gunder
K. maatte give op 1877 og rejste med sin Familie til S. Amerika, efter
at have overdraget Fiskerirettighederne til Jørg. Kruuses nystiftede Fa
milielegat. Af dette købte Købmd. Andr. Kok-Jensen 1879 Fiskeri
rettighederne for 22,300 Kr.
I det 24. Maj 1882 tinglæste Skøde specificeres disse saaledes:
„1) Bundgarnsfiskeriet udfor Korsør Bys Grund fra Halskov Rev
til Rebbes Klint, 2) Aalestaderetten fra Halskov Rev til Korsør
søndre Skjel, omfattende følgende Stader: a) et Aalestade ved Fan
dens Hus eller Fanehuset, strækkende sig fra Sønden Alhøj hen under
Skoven til Bonderup Overdrev, Klarskov kaldet, b) et do. fra Sinkekjær
til Alhøj, c) et do. ved Badstuen til Sinkekjær, d) et do. mellem Bad
stuen og Halskov Rev“.
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Aar 1893 indtraadte Prokurator Strøbech som Medinteressent for
en Halvpart, men 1906 udløste Kok-Jensen atter denne Halvpart fra
Strøbechs Arvinger og blev paany Eneejer. Efter hans Død indehaves
Fiskerirettighederne af hans Arvinger, som driver dem i Kompagni med
Brødrene Jens og Jacob Jensen.
Paa „Ceres“, som Kok-Jensen købte 1884 af Aktieselskabets Kon
kursbo, har der de senere Aar været drevet forskellige Virksomheder,
en Tagpapfabrik, et Cementstøberi og Tilvirkning af Lean-Mursten; men
der har intet Held været dermed, de har kun haft en kort Levetid.
Men hermed er Stadefiskeriets Historie ikke udtømt; det interessanteste turde være tilbage. — Ret forklarligt har Byens Fiskere næret
Misstemning imod denne Monopolisering af Kystfiskeriet, og denne har
ogsaa paa forskellig Maade givet sig Udslag lige fra Henrik Kruuses
Dage. Misstemningen gjaldt ikke særlig Aal ega ardsretten, thi
ihvorvel denne, hvad der ogsaa fastslaas i den sidste Lov om Salt
vandsfiskeriet, ikke bør og maa skilles fra Ejendomsretten over ved
kommende Kyststrækning, har det dog været almindelig indrømmet, at
Aalegaardsretten for Korsør Kyst, mindst et Par Hundred Aar har været
i privat Eje, saa her findes en Hævd, som ikke kan brydes. Ander
ledes derimod med Bundgarnsfiskeriet. Der er jo Forskel paa
disse, Aalestadefiskeriet er et Høstfiskeri, som fra 1. Aug.—30. Nov.
drives paa de Aal, som fra Østersøen søger udefter; medens Bund
garnsfiskeriet oprindelig har været et Vaarfiskeri, som regnedes for af
sluttet 1. Aug. — Nu mente Fiskerne, at fordi Kyststrækningen var op
taget med Hensyn til Aalestadefiskeriet, skulde de ikke være afskaaret
fra paa samme Strækning af drive Bundgarnsfiskeri; at dette burde
være fri Næring, og ikke et Regale for Byen, som denne kunde udleje
til private. Efter adskillige Konflikter fik Spørgsmaalet sin Afgørelse
ved Overretsdommen af 14. Marts 1881. Det hedder i Præmisserne
til denne, at Kommunen ikke har Eneret til at disponere over Bund
garnsfiskeriet ud for Byens Grund, og ikke har vundet Aldershævd paa
en saadan Ret. Thi selv om den gentagne Gange har bortforpagte!
Bundgarnsfiskeriet paa større eller mindre Strækninger, er det godtgjort,
at der har været Tider i dette Aarh., hvor der slet intet Bundgarnsfiskeri
har været drevet paa Byens Grund, og andre Tider, hvor forskellige
har drevet dette Fiskeri uden Kommunens Tilladelse og uden at denne
har skredet ind. Og savner Kommunen denne Eneret, kan en Forpagter
(Kok-Jensen) heller ikke have Ret til at udelukke andre fra Benyttelsen
af Bundgarnsfiskeriet, ligesom det heller ikke er godtgjort, at det paa
gældende Bundgarnsstade, hvorimod Kok-Jensen har nedlagt Indsigelse,
kan skade Fiskeriet fra hans Aalestade. — Byraadet vedtog at slaa sig
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til Ro med denne Kendelse, og for Fremtiden af Indtægtsbudgettet at
stryge Forpagtningsafgiften for udlejet Bundgarnsfiskeri. — Dette har
da siden væretfri Næring. Og bliver det drevet efter gammel Skik,
udelukkende som et Vaarfiskeri, vil det jo ikke gaa Aalestadefiskeriet i
Vejen. Skulde det derimod blive Skik, at Fiskerne lader deres Bundgarn
staa Efteraaret over og tilmed med fintmaskede Garn, er der selvfølgelig
Mulighed for, at Aalestadeejeren kan føle sig brøstholden; men i saa
Fald maa Fiskerinævnet tage Affære. — En Undtagelse finder dog Sted
med Kysten fra Halskov Rev til Rebbes Klint (Revkrogen), da som før
nævnt Bundgarnsretten paa denne Strækning allerede 1768 af
Byen er blevet bortskødet til private, og siden da uafbrudt har været
i privat Eje. Da Fisker Frits Tellesen Kruuse paa egne og andre Fiske
res Vegne nedlagde Indsigelse imod Eneretten til Bundgarnsfiskeri paa
denne Strækning, blev denne afvist ved Bytingskendelsen af 24. Febr.
1879, som gik ud paa, at den private Ejendomsret over dette Bund
garnsfiskeri havde hundredaarig Hævd.
Til Slutning skal bemærkes, at Byen vistnok fremdeles maa have
Ejendomsret over de to „frie eller Fattigmands“-Aalestader. De
var i Byens Eje 1710 og 1814, og saa sent som 1842 hedder det, „at
to Byen tilhørende Aalestader stilles til Auktion“. De betegnes 1814:
„et ved Kildeløbet ved Badstuen“ og „et Øst for Alhøj“; og 1710:
„et for Badstuehoved“, og „et ud for Renden ved Søskjær“ (eller „mel
lem Søskær Eng og Alhøj“). En anden Sag er det, at de 1814 omtales
som lidet værdifulde.
Men nu kommer det mest interessante. 1 Efteraaret 1893 slog
Fisker Hans Rasmussen af Eskildstrup, som af Herremanden paa Espe—
Bonderup havde lejet Aalefiskeriet udfor disse Godsers Grund, Aale
stader paa Kysten mellem Korsør Skov og Klarskov. Kok-Jensen an
lagde Sag imod ham for Indgreb i hans Ret, idet han hævdede, at
Omraadet for hans sydligste Aalestade strakte sig lige til Klarskovs
Østgrænse. Kok-Jensen fik Medhold ved Korsør Købstadsret, som 6. Juni
1898 dømte Rasmussen til at udrede en klækkelig Skadeserstatning.
Men Overretten, for hvilken Rasmussen indankede Sagen, underkendte
12. Aug. 1901 Underrettens Afgørelse. Nu appellerede K-J. til Højeste
ret, som 29. Juni 1903 atter underkendte Overrettens Dom. — Men med
al Ærbødighed for vor Højesteret, kan det ikke fragaas, at denne Dom
hviler paa utilstrækkelig Oplysning og mangelfuldt Kendskab til de hi
storiske og lokale Forhold. — I det fornævnte Skøde af 24. Maj 1882,
paa hvilket Kok-Jensens Ejendomsret grunder sig, hedder
det, at der overdrages ham „Aalestaderetten fra Halskov Rev til Korsør
søndre Skjel“, og det synes ogsaa paa Forhaand utænkeligt, at en
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Fiskerirettighed i sin Tid af Korsør Kommune afhændet til en af dens
Borgere skulde kunne række ud over Byens Grund ind i et andet,
fremmed Sogn. — Som det paagældende Stade betegnes i fornævnte
Skøde: „Et Aalestade ved Fandens Hus, eller Fanehuset, strækkende sig
fra Sønden Alhøj henunder Skoven til Bonderup Overdrev, Klarskov
kaldet“, kan der heller ikke være Tvivl; det er Korsør Skov, der
menes („hen under Skoven“); Stadets Begrænsning mod Øst falder
sammen med Sogneskellet, som netop løber langs Skovens Østhegn ned
til Stranden ved Fandens Hus. — Men Ulykken er, at dette Stade i ældre
Skøder har været betegnet anderledes, mere uklart: „Det Aalestade, som
er beliggende og strækker sig ud i søndre Strand ved det saakaldte
Fandens Hus paa hin Side Alhøj, længst hen under Skoven ved Bon
derup Overdrev, Klarskov kaldet“. (Saaledes i Skøderne af 1776, 1818
og 1841; Skødet af 1831 er dog enslydende med det yngste af 1882,
og har „til“ i Stedet for „ved“.) — Herefter var der jo Mulighed for,
at det skulde være, ikke Korsør Skov, men Klarskov, der mentes. Dette
har ogsaa været Højesterets Opfattelse. — Men vi maa høre Ordlyden
af Dommens Præmisser! . . „Da i alle Skøder Stadet nævnes som
beliggende ved Fandens Hus, hvormed maa antages angivet Fangst
redskabernes sædvanlige Udsætningssted, og da Fandens Hus ligger
S-Øst for Korsør Skel paa Bonderup Grund, . . maa det allerede her
efter antages, at Aalestaderetten naar ud over Korsør Skel, ud for Bon
derup Grund. Dette stemmer ogsaa med Skødernes videre Angivelse
om, at den strækker sig længst hen under Skoven ved Bonderup Over
drev, Klarskov kaldet, (NB. her er der ikke lagt Mærke til, at der i det
nugældende Skøde staar: „til Bonderup Overdrev“), idet herved
ikke kan anses sigtet til det nærmest Korsør Skov liggende Jordareal,
der efter Sagens Oplysning (!) ikke har været Overdrev eller har været
benævnet Bonderup Overdrev, men derimod til det sydøst for den nu
værende Klarskov beliggende Overdrev under Bonderup (Eskildstrup
Overdrev). . . . Den til Korsør stødende Del af Bonderup, derunder
Fredskoven Klarskov, synes i tidligere Tider efter Sagens Oplysninger (!)
at have været indbefattet under Købstadens Jorder“. — Disse Oplys
ninger, som har foreligget for Højesteret, er imidlertid fuldstændig mis
visende; men der fandtes paa dette Tidspunkt heller næppe nogen, der
havde saadan Rede paa de lokale og historiske Forhold, at han havde
kunnet give dem bedre.
I Erik af Pommerns Privilegier til Korsør af 26. Nov. 1425 hedder
det: „Item til Brændsel og Fægang og Byens Forte (Forplads, Overdrev,
Fælled) under vi dem det Rum, som hedder Klarskov, fra Kirkegaarden
til Stengaards Led i den søndre Strand“. — I nærværende Bogs Pag. 83,
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jfr. Pag. 96, siges der nok: „desværre lader det sig vist ikke gøre nær
mere at paavise Udstrækningen af det „Rum“, som her nævnes“ (jfr. dog
Pag. 267). Det lader sig dog vistnok gøre, naar man ikke lader sig forvirre
af den lille Klat Skov, ved hvilket Navnet „Klarskov“ tilsidst er blevet hæn
gende. Det i Privilegierne nævnte Rum „Klarskov“ maa være hele det
Omraade, som den Dag i Dag ligger til Korsør paa den sydlige Halvø.
Paa Ped. Langelands særdeles nøjagtige Kort fra 1754 findes lidt Øst
for Korsør Skov løbende paa Skraa ned til Kysten ved Fandens Hus
ansat: „Linjen fra Stengaards Led til Sønden Strand“. Byens Sydøst
grænse er den selvsamme nu, som da den blev fastsat under Kong
Erik. Og den har været det i Mellemtiden. Ved Kgl. Kommissions
Kjendelse af s/5 1688 (anført i Korsør Jordebog) blev det fastslaaet, at
Korsør sydlige Omraade strakte sig fra Byen ud til Hulby, Stubager
og Bonderup Marker i Taarnborg Sogn.
Hele den sydlige Halvø lige fra Bygrænsen („Kirkegaarden“ og
„Badstuehoved“, i Privileg. af 1445) var i Kong Eriks Tid dækket med
Skov. Navnet „Klarskov“ lyder jo meget pænt, men det har næppe
skullet være Udtryk for en Ros; rimeligvis har det betegnet Skoven som
tynd, forblæst og forhugget. Inde i denne Skov laa „Kl ar skov Sø“, saaledes benævnt i Christian I’s Privilegier af 1476 (Pag. 56) og i Christian IH’s
1568 (Pag. 60), og den samme Benævnelse findes bevaret i de gamle
Optegnelser om Bymarkens Opdyrkning (i Korsør Jordebog), med Til
føjelse: „nuværende Søskjær Mose“. — Efterhaanden er Navnet
„Klarskov“ saa blevet forskudt imod Øst, og den bevarede Skovstræk
ning paa Byens Grund er omsider kaldet „Korsør Skov“ til Forskel for
den sig videre mod Øst rækkende Skov.
Paa Ped. Langelands Kort fremstilles det nu opdyrkede Areal
umiddelbart 0. f. Korsør Skov som delvis skovbevokset og kaldes ud
trykkelig „Klarskov“, hvilket Navn det bærer endnu; Husene derpaa
hedder „Klarskov Huse“. — At dette Areal i ældre Tid har været
Overdrev for Bondebyen Bonderup i Taarnborg Sogn, som
har ligget lige indenfor, kan uimodsigelig godtgøres. Hvorledes Bonde
rup Bys Omraade har været betegnet ved Salget fra Kronen til Raadmand Peder Jensen 1722, kan desværre ikke opgives, da Skødet ikke
synes at være bevaret, men under Forhandlingerne om Bonderup Bys
Afbrydelse, som nærmere skal behandles under Taarnborg Sogn, fore
ligger en Erklæring af '-'/12 1728 fra Amtsforvalteren i Korsør om Byens
Tilstand, hvori det hedder, at Gaardmændenc i Bonderup havde
Græsningsret i Klarskov Overdrev. Ogi Salgsskødet af n/i2 1733
fra Peder Jensen til Bertel Hauch hedder det om Klarskov: „Klaschou,
beliggende i Bonderup Gaards Enemærker“.
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Om „Eskildstrup Overdrev“ kan der her ikke være Tale, da Til
liggendet til den 1744 afbrændte Gaard „Eskildstrup“ i Boeslunde Sogn
først blev købt til Bonderupgaard under Joh. Ludv. Schwermann (1748
—58), længe efter at Bonderup By havde ophørt at eksistere. Under
denne Ejer er Opdyrkningen af Klarskov Overdrev begyndt, foruden et
tidligere omtalt Hus, hvor Fiskeren boede, nævnes i Salgskødet 1758
„et iaar paa Klarskov bygget Hus til Skytten“. Den vestlige Halvdel
af Overdrevet blev saa efterhaanden afdrevet og helt opdyrket, i et
Salgsskøde 1798 ses, at dette Areal helt er besat med Huse; den øst
lige Halvdel blev bevaret som Skov, har faaet Ffedskovsforpligtelse,
og har ført det gamle Navn „Klarskov“ ned til Nutiden.
I Præmisserne til Højesteretsdommen er der lagt Vægt paa, at det
omstridte Aalestade i Skøderne altid siges at ligge „ved Fandens Hus“,
at denne Lokalitet altsaa maa antages at have været det sædvanlige
Udsætningssted. Dette kan jo være muligt; Ejerne har maaske plejet
at udnytte deres Omraade til dets yderste Grænse. Tænkeligt ogsaa,
at denne Lokalitet stedse nævnes, fordi den har været den eneste be
nævnede hen under Strandskoven. — Af og til bruges en Eufemisme:
„Fanehuset“, og var denne Benævnelse af nyere Dato, kunde man jo
tænke sig, at den hidrørte fra Engelskkrigens Tid; at Huset da har
været besat af en Strandvagt og været en Signalstation for vore Kanonbaade. Men Navnet gaar længer tilbage, jfr. Pag. 283, saa Huset maa
nok være opkaldt efter „den slemme Mand“. Det har vel været en fæl
Rede dernede i sin afsides Krog med Smugleri og anden Utidighed.
Dette turde være en ret paalidelig Redegørelse for Korsør Kyst
fiskeris Historie. Naar man betænker, at dette snart i hundred Aar har
været et brændende Spørgsmaal, vil man bære over med, at der her
er dvælet saa længe derved. — De fleste Akter vedrørende Stadefiske
riet er i Købmd. Kok-Jensens Families Eje.

Kommunale Institutioner, Korporationer o. desl.
Som enhver anden respektabel Købstad har jo ogsaa Korsør en
Mangfoldighed af baade offentlige og private Institutioner og Foreninger.
At opregne disse vilde være ret kedsommeligt; ønskede Oplysninger vil
let kunne findes andetsteds. Her skal kun fremdrages enkelte Emner,
hvortil knytter sig nogen historisk Interesse.
Fra gammel Tid har Korsør som andre Købstæder haft sin Bor
gervæbning, Borgerkor (jfr. Pag. 311). Saa vidt vides, har der aldrig
været stillet alvorligere Krav til dets Manddom; men det har dog sikkert
Tiderne igennem haft sin Betydning, at et saadant Korps bestod. En af
dets store Dage har været Kong Frederik V’s Besøg i Byen 1749, under
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hvilket det paraderede forbi Kongens Logis (se Billedet Pag. 133). Op
rindelig maa det have været Pligt for enhver Borger at indmelde sig i
Korpset, og endnu langt op i sidste Aarh., stilles i enhver BorgerskabsBevilling det Vilkaar, at vedkommende har anskaffet sig den behørige
„Armatur“. Senere maa Pligten være slappet, thi da Korpset blev op
hævet 1873, talte det kun 30—40 Mand. Der findes et Fotografi af
Korpset i dets sidste Dage, det udviser mest velnærede Personer, for
hvem Øvelserne kan have været byrdefulde nok.
En anden gammel Korporation var, thi nu eksisterer den ikke
længer, det borgerlige Ligbærerlav, saa vidt man kan kalde det
et Lav, da det kun gjaldt en Forpligtelse, nemlig at bære Lig til Jorde,
paahvilende, paa et Par enkelte Undtagelser nær, alle Byens Mænd
mellem 20 og 60 Aar. Det var en human Institution, som sikrede alle
Beboerne, selv de fattigste, at blive ført anstændig til Graven, og hidrørte
vistnok fra en Pestperiode. Den havde senest faaet sit Reglement fornyet
1850. Én Formand, udnævnt af Kommunalbestyrelsen, skulde holde For
tegnelse over de bærepligtige og gennem fire Fjerdingsmænd tilsige
efter Tur. Ønskede man at være fri, bødede man, sidst en Krone, og
der var Stedfortrædere nok at faa for den Betaling, saa Byrden kunde
ikke siges at være trykkende. Det hedder sig, at en yngre fremadstræ
bende Borger, der gerne vilde deltage i det kommunale Liv, som en
lidt drilsk Opmuntring fik Ombudshvervet som Formand, men tog dette
saa ilde op, at han solgte sin Ejendom og flyttede fra Byen. — Lavet
blev ophævet 1905, og Ligbæringen udføres siden vederlagsfrit af et
fast, af Byen lønnet Korps.
En anden gammel, endnu livskraftig Korporation, er Korsør
Sølaug. Det blev oprettet 13. Febr. 1784. Paa allerunderdanigst An
søgning af Mads Gundersen, Mogens Gundersen, Povl Stude og Søren
Jespersen med flere paa egne og øvrige Søfarendes Vegne har Kongen
allernaadigst bevilget og tilladt, „at de imellem sig selv maa indrette
og stifte et Liig-Laug for at bortbære til Jorden deres afdøde Skippere,
Folk, Koner og Børn samt andre fremmede Søfarende, som hertil kunne
ankomme og ved Døden afgaa, uden derudi at hindres af de andre
Borgeres Liig-Laug“. . . . „Saa skal og de Laugsartikler, som de
imellem sig maatte opsætte, approberes af Stedets Øvrighed“. — Disse
La vs-Artikler, som blev vedtaget 18. Maj 1786, indeholder væsenlig de
samme Bestemmelser, som senest er formulerede i Lovene af 1920.
Lavets Øjemed er dels personlig at besørge Ligbæring for dets Med
lemmer, dels at yde Begravelseshjælp, fremdeles at understøtte de Gamle,
Syge og Enker. Endelig besørger Lavets Medlemmer Litseriet i Korsør.
Kun Personer, der har faret til Søs, kan blive Medlemmer af Lavet,
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der styres af en Oldermand, to Bisiddere, der særlig skal varetage
Regnskabet, og tre Repræsentanter, der samtlige vælges paa tre Aar af
Generalforsamlingen, som normalt samles hvert tredje Aar under Ledelse
af Politimesteren. Sønner af Lavsbrødrene er fødte Medlemmer, men
slettes af Lavslisten, hvis de ikke inden deres tyvende Aar er gaaet
til Søs.
Litseriet (af det tyske Ord „leisten“, yde Hjælp) omtales ikke i den
Kong. Stadfæstelse, og berøres kun med faa Ord i de oprindelige Lavs
artikler, som noget der forudsættes. Det er derfor vanskeligt nu at
afgøre, hvorledes dette Forhold tidligere har været ordnet. Om muligt
de i Byen hjemmeværende Sømænd, særlig de ældre, som havde tjent
i Postfarten, har haft et Slags Hævd paa at besørge Litseriet, Drageriet,
som det ogsaa kaldes, Arbejdet med Ind- og Udladen af Post- og
Rejsegods med Postsmakken. Paa Generalforsamlingen 1808 vedtoges,
at alle, som er indtegnet i Sølavet, anses som Litsenbrødre og er plig
tige til at litse, om de ellers er raske og ved Magt, baade for private
og for Kongens Gods. Paa Generalforsamlingen 1814, hvor Byfogden
forelagde „Omændring og Takst for Dragerne ved Færgestederne Ny
borg og Korsør“, indsatte han med den Myndighed, der var givet Magi
straten til at beskikke Dragere, Sølavets Medlemmer som eneberet
tigede til at udføre Litseriet. Samme Aar meddeles de af Postdirektionen
for Arbejdet fastsatte Takster. — Den første Oldermand var Mads Gundersen, der blev efterfulgt af Skipper Hans Egholm. Jørg. Kruuse blev
valgt til Oldermand 1836. — Det smukke Fregatskib, der hænger i
Kirken, er givet af Sølavet 1788; men dette forbeholdt sig dog frem
deles en vis Ejendomsret, thi 1804 vedtages, at de Medlemmer, som
ved en højtidelig Lejlighed kunde ønske at tænde Lys paa Skibet (paa
Raanokkerne) skulde betale 1 Rdl. til Lavet. Da Jørg. Kruuse 1872 op
rettede sit førnævnte Legat for trængende Sømænd, bestemte han, at
det skulde være Sølavet, som ved Uddelingen skulde gøre Indstilling
til Byraadet.
Lods Ole Kruuses Enke, Demofilia, havde testamenteret sin
Ejendom paa Halskov til Fribolig for gamle Sømænd. Da denne blev
eksproprieret ved Anlægget af Dampfærgehavnen (for 12,000 Kr.), lod Sø
lavet 1883 i Fiskergades Forlængelse opføre en ny Bygning, som kan
huse fire Ægtepar og to Enker. Til Stiftelsen hører en Kapital f. T.
paa 8600 Kr.
Sølavet har sin Indtægt af Indskud ved nye Medlemmers Optagelse,
af Medlemskontingent, Kapitalrenter og væsenlig ved Statsbanernes og
Postvæsenets kontraktmæssige Betaling, der for Tiden udgør 5000 Kr.
maanedlig. Heraf betales lc7iy til de til enhver Tid værende Litsere,

379

Resten gaar til Understøttelser og Lønninger. Det er ikke længer Til
fældet, som i Begyndelsen, at alle Lavets Medlemmer er pligtige til at
litse; de, som ønsker at være Litsere, søger derom. For Tiden ejer
Lavet en Kapital paa 40,400 Kr. — Hundredaarsdagen for Lavets Stif
telse, 13. Febr. 1884, blev fejret ved en større Festlighed paa det ny
opførte Hotel Korsør, hvortil blev bevilget indtil 2000 Kr., saa det maa
være gaaet fint til. Først et Festmaaltid for alle de ældre Medlemmer
med 30 indbudte Æresgæster, der iblandt Amtmand Vedel, og ovenpaa
Bal for Ungdommen. — Lavets meget smukke hundredaarige Fane blev
1898 ophængt i Kirken.
Medens vi er ved Sømændene, vil vi ogsaa omtale Sømands
hjemmet. I Decbr. 1880 blev der i Huset paa Hjørnet af Slottens
gade og Blindeport aabnet en Læsestue for Sømænd. Det var den
varmhjertede Kaptajn i D. S. B., Søren Weidemann, som havde taget
Initiativet. Læsestuen var aaben hver Aften og af og til holdtes Fore
drag og Andagt. Den holdtes i Gang nogle Aar særlig paa Tilskyndelse
af den nidkære Sømandsmissionær Vollesen; man maatte omsider lukke
paa Grund af manglende Besøg og Støtte udefra. Sagen blev imidler
tid optaget paany 1908 paa en bestemt Anledning. En ung tysk Sø
mand var en Vinterdag blevet afmønstret her i Havnen, og da han
først kunde komme med Kielerdamperen om Aftenen, og intet andet
Sted havde at ty til, søgte han til et Værtshus, blev beskænket og faldt
om Aftenen over Bolværket og druknede. Han var sin Moders eneste
Søn. Denne sørgelige Tildragelse gjorde Indtryk paa mange; man for
stod: der maa ved Korsør Havn være et Sted, hvor Sømændene kan
ty til uden at udsættes for Fristelse. Det var den brave unge Maskin
mester F. Eriksen paa „Tranekjær", som især trængte paa, støttet af
Fabrik. Henrik Hansen. Man lejede en lille Lejlighed i Havnegade Nr. 17
og Smed Tagatz fra København blev antaget som Vært. Det var vistnok
under smaa Forhold, men Hjemmet kunde dog holdes aabent hele Dagen,
af og til holdtes en beskeden Fest. Men da Fru Tagatz døde og
og Lejligheden snart efter blev opsagt, maatte Arbejdet indstilles. Man
begyndte da at sysle med Tanken om selv at opføre en Bygning til et
virkeligt Sømandshjem, og da man fik Tilsagn om gratis Byggeplads
af Byraadet, og Konsul Hans Rasmusen skænkede 5000 Kr., gik man
i Gang. Hjemmet, der er opført af Murmester N. Petersen efter Arki
tekt Elvings Tegning, blev indviet 23. Juni 1912. Som Bestyrer blev
antaget Fisker Houmann fra Bangsbo Strand, hvis dygtige Hustru havde
arbejdet paa det store Sømandshjem i Frederikshavn. — Der har hvilet
Velsignelse over Hjemmet, og mangen en Sømand har i Aarenes Løb
derfra medbragt gode Minder og Tilskyndelse til det bedste. Hjemmet,
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der drives i Tilslutning til „Indenlandsk Sømandsmission“, faar et mindre
Tilskud af Havnen og har hidtil kunnet glæde sig ved Borgernes Vel
vilje og Støtte. Sømandsbesøgene er gennemsnitlig 3000 om Aaret.
Her kan ogsaa Menighedsplejen kort omtales. Den blev op
rettet 1891 paa Initiativ af dav. pers. Kapellan Mads Larsen, som blev
den første Formand. Om Bestyrelsen sluttede sig en mindre Kreds af
Kvinder, der paatog sig at se til de Gamle og Syge og være Forbindel
sesled mellem dem og Præsterne, hvilket fremdeles er Foreningens
Hovedformaal. Snart optoges paa Programmet en Julefest, som først
blev afholdt i et privat Hjem, senere blev fejret i Raadhussalen og nu
i et større offentligt Lokale. Den kan nu samle indtil 125 gamle Mænd
og Kvinder til en skøn og rig Højtidsaften. Siden 1911 holder Menig
hedsplejen Skovtur for et lignende Antal, og Borgerne stiller med stor
Velvilje Vogne til Raadighed. Efter Pastor Larsens Forflyttelse overtog
Oberstlieuten. Pätges Formandspladsen, og ved hans Bortrejse 1904
Sognepræst Winther. Ved samme Tidspunkt udvidedes Kredsen af assi
sterende Kvinder og hver fik anvist sit Distrikt. Midlerne indkommer
ved maanedlige Bidrag, som Damerne indsamler. Til Julen uddeles et
større Beløb, og mindre Haandsrækninger kan Aaret om paa Damernes
Anvisning faas hos Formanden. Som trofaste Medarbejdere kan nævnes
de bortgangne, Smedemester Conrad Hansen og Frk. Jørgine Justesen,
endvidere Fru Elsine Pedersen, Fru Toldkontrollør Laura Bech, Frøk
nerne Hanne og Laura Skov og Frk. Karen Hansen.
Ogsaa Haandværker- og Industriforeningen bør omtales.
Den blev oprettet 1868 paa Initiativ af Fabrik. G. Kähler, Snedkerm.
Ørbech og Malerm. Petersen. Straks fra Begyndelsen optog den som
et Hovedformaal Ungdommens tekniske Uddannelse, og laante Lokale
først i den gamle Skole paa Kirkepladsen, siden i den nye Kommune
skole. Men 1893 fik „Teknisk Skole“ sin egen anselige Bygning i
J. Baggesensgade, bygget af Murm. Hertz efter Arkitekt Chr. Sylows
Tegning. Staten tilskød 12000 Kr., Byen gav Grunden. — Haandværkerforeningen ejer Alderdomshjemmet „Augusta“ paa Dahlsvej, som
væsenlig skylder Grosserer Vald. Sørensen i Kiel sin Tilblivelse, hvorfor
det ogsaa blev opkaldt efter hans Hustru. Han var født i Korsør.
Af kommunale Institutioner skal kun omtales Vandværket. Vand
forsyningen har i tidligere Tider været Korsørs svage Side. Den gamle
By ligger paa hævet og opskyllet Strandbund; alle Vegne under Over
fladeopfyldningen findes dyndblandet Strandsand med forraadnede Tang
lag. Vandet er let nok at komme til, men det er ogsaa derefter. Der
regnedes kun at være tre—fire Brønde i Byen, som gav drikkeligt Vand;
de var derfor ogsaa belejret af Naboerne Dagen igennem. Og den før-
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omtalte Ledning fra Lovsøen ned til Byen var jo kun en tarvelig Nød
hjælp. Det var ogsaa Lægernes Mening, at Koleraens forfærdelige Op
blussen skyldtes det elendige Drikkevand. — Mærkeligt nok gik der en
Snes Aar, inden man fik denne Ulæmpe afhjulpet. Man hentede en
Brøndborer Rygård fra Malmø, og denne borede i Sommeren 1885 ved
den bageste Lovsø, hvor et vandførende Kalk- og Gruslag blev fundet
i 144 Fods Dybde. Steins Laboratorium erklærede, at Vandet var tem
melig saltholdigt, og man mente heller ikke, at der var tilstrækkeligt
til at anlægge et Vandværk paa. Næste Aar borede man ude ved
Markvogterhuset N. for Skoven, men uden tilfredsstillende Resultat.
Vandet var gennemgaaende saltholdigt. Man havde faaet det praktiske
Raad at prøve Saltholdigheden ved at hælde nogle Draaber Cognac i
Vandet. Dette Middel brugte Brøndboreren saa flittigt, at der kom ad
skillige Flasker Cognac paa Regningen. Endelig raadspurgte man In
geniør Ambt, som tilraadede at bore paa Halskov, først ude Nord for
nuv. Margarinefabrik og endelig bag Lunden ved Taarnborg. Det vand
førende Gruslag laa her i 70 Fods Dybde overlejret af et 40’ mægtigt
Lerlag. Da Ambt mente, at denne Boring vilde kunne yde indtil 2000 Td.
Vand i Døgnet selv i tørre Aar, vedtog man her at anlægge Vandvær
ket. Det blev samtidig med Vandtaarnet paa Lilleø opført 1891 af
Murm. Hertz. Senere er der aabnet flere Borehuller i Nærheden, og
et nyt Vandtaarn opført i Nærheden af Vandværket.

Paa fremskudte Pladser.
Lejlighedsvis er omtalt adskillige Personer, som i den nyere Tid
har indtaget førende Stillinger eller spillet en større Rolle i Byens offent
lige Liv. Men her er dog endnu en Del at tilføje, og Byens Embedsmænd skal ogsaa omtales. — Det Navn, vi oftest har mødt, er Skibsrheder Jørgen Kruuses, og i Løbet af et halvhundred Aar har han
ubetinget været Førstemanden i den lille By. Han var just ikke drejet
af det fineste Porcellæn, men Malm var der i ham; en Kæmpe og ikke
ikke alene paa Legemet. Han blev født 1792, løste Borgerskab 1823
som Skipper og Købmand, og døde paa Lilleø 1877. For sin patrio
tiske Færd i den første Krig, fordi han saa beredvillig stillede sine Far
tøjer til Tjeneste for Marineforvaltningen, blev han udnævnt til Ridder
af Dannebrog. — Der har levet Masser af Kruuser i Korsør; i en For
tegnelse over Sølavets Medlemmer fra 1814 bærer af 81 Personer de
12 Navnet Kruuse. Om de alle oprindelig skulde være udrundne af
samme Stamme, kan vel nu vanskelig paavises. Jørgen K. var Søn af
Færgeforpagter Gunder Hansen K., en anden Søn af denne var Niels, der

382

overtog Færgeriet efter Faderens Død 1828, men døde tidlig. En tredje
Søn, Hans, blev Købmand og Skibsrheder i Nyborg og var Fader til
Etatsraad K. paa Nordskov ved Ringe. En fjerde Søn var Henrik,
Storfiskeren, der var Fader til Hans Gunder, der anlagde „Ceres“, og
til Gunder, der var Skibskaptajn og med sin Hustru, en Datter af Jør

gen K., altsaa hans Kusine, tilgiftede sig „Lilleø“. Henrik havde ogsaa
en Datter, som blev gift med Købmand N. Chr. Hansen.
Justitsraad Chr. Edv. Sylow var Byfoged og Borgmester i
Korsør fra 1842—1858. Han har vistnok været en Embedsmand af den
gamle Skole, tilbageholdende og pligtopfyldende. Hans Billede viser
et fint, klogt Ansigt. Hans Søn Niels, der var konstitueret for Fade
ren i dennes sidste Leveaar, blev efter Borgerskabets Ansøgning hans
Eftermand. Han var vistnok i mange Maader en Modsætning til Fa
deren; hans Billede fremviser sydlandske Træk. Han gik frivillig med
i første Krig og tjente sig op til Premierlieutenant, saa der har været
Krummer i ham. Derefter tog han sin juridiske Eksamen. Under sid
ste Krig var han Feltpolitimester og Leder af Efterretningsvæsenet. I
hans sidste Leveaar gik det noget lystig til i Korsør; han døde 15. Okt.
1870. — Hans Eftermand var Nik. Rump, en pligtopfyldende og vel
villig Embedsmand, der endte som Amtmand i Hjørring. Efter ham
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fulgte 1887 Her holdt Sylow, yngre Broder til Niels. Baade som et
Byens Barn og som den vindende, ridderlige Person, han var, blev
han særdeles afholdt, og hele det kommunale Maskineri arbejdede lyd
løst i hans Embedstid. Dog maa det indrømmes, at han ikke interes
serede sig meget varmt for Byens daglige Smaasager; hans Forhørsvirk
somhed rundt om i Landet og hans litterære Interesser laa ham nærmere.
Helt anderledes var det med hans Eftermand Charles Nanke, der
beklædte Embedet fra 1898—1917. Han var kommunal interesseret til
det yderste, og med sin vældige Flid og Grundighed en ypperlig Leder
af Byens Sager under den store Udviklingstid i Begyndelsen af dette
Aarh. — Nanke var den sidste kongevalgte „Borgmester“. — Som Po
litimester og Byfoged fulgte Carl Hattensen, der ved Retsreformen
blev Dommer i Vestsjællands-Kredsen, og nu, under almindelig Bekla
gelse, forlader Byen for at overtage Dommerembedet i Nordre Birk.
Der er endnu et Par Privatmænd, som skal omtales her; Byens
Præster faar vi siden Lejlighed til at nævne. Erik Gustav Strøbech
kom til Korsør 1857 som Byfogedfuldmægtig, og fik Bestalling som Sag
fører 1869. Han var til sin Død 1895 en virksom og anset Deltager i
Byens offentlige Liv, mangeaarigt Medlem af Byraadet og af Skole
kommissionen, og forestod i denne sidste Egenskab Omordningen af
Skolevæsenet og den nye Kommuneskoles Opførelse 1883. Tillige var
han Medlem af Amtsskoledirektionen. Ogsaa i Byens økonomiske Liv
var han stærkt interesseret, var en Tid Eneejer af Teglværkerne i Svend
strup og Medlem af Konsortiet, der opførte Hotel Korsør. Han var en
fædrelandskærlig Mand og roses for sin Retsindighed i Forretnings
sager og sin hensynsfulde Færd som kommunal Tillidsmand. Han blev
Ridder af Dannebrog.
En Mand, som kun færdedes iblandt os en halv Snes Aar, men
i den Tid naaede at indskrive sit Navn med uforglemmeligt Minde i
manges Hjerter, var Læge Knud Poulsen. Han var født i Randers,
deltog som ung Kandidat i Amdrups Grønlandsekspedition og nedsatte
sig, efter et Par Aars Ansættelse ved Breining Aandssvageanstalt, her i
Korsør. Han var en dygtig Læge, i høj Grad opofrende og vennesæl,
saa hans Patienter følte, at de i ham havde en trofast Ven. Hans Færd
iblandt os var saaledes, at han højnede den aandelige Horizont for
mange. Desværre blev han 1920 bortrykket af en tidlig Død, ved en
Smitte paadraget under hans Gerning.
Endnu en Privatmand skal mindes her, Maskinfabrikant Henrik
Hansen, et Byens Barn, Søn af Portør Hansen. Han lærte hos Mester
Tidsstrøm og overtog som ganske ung Mestersvend dennes Forretning,
der under hans Haand er vokset betydelig. Mange Tillidshverv blev
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ham betroet, han var Medlem af Byraadet, af Ligningskommissionen og
Formand for Haandværkerforeningen, i hvilken Egenskab han ved For
eningens Jubilæum 1918 blev Ridder af Dannebrog. Men hvad her
særlig skal fremdrages, er hans Indsats i det kirkelige Liv. Man kan
nok med Sandhed sige, at paa dette Omraade har i den nyere Tid
ingen Lægmand indtaget en større Plads her i Korsør. Han tilhørte
Indre Mission, men var en frisindet, hensynsfuld Mand, af Natur og
gennem aandelig Opdragelse en mærkelig fin og udviklet Personlighed.
Ogsaa udenfor sin Fødeby blev han paaskønnet, og han blev draget
med ind i mangfoldige af Indre Missions Arbejder; senest har han
forestaaet Oprettelsen af den store kristelige Haandværkerhøjskole i
Haslev. Intet Krav og Kald, der blev stillet til ham, kunde han vise
fra sig, og der er vel ingen Tvivl om, at det var det hermed følgende
overvældende Arbejde, der menneskelig talt lagde ham i en tidlig Grav.
Han døde 11. Febr. iaar, 52 Aar gml. Et større Ligfølge, end det, der
ledsagede hans Kiste, er ikke i Mands Minde set i Korsør.

Særlige Tildragelser.
For ødelæggende Naturkatastrofer har Korsør været forskaanet i
den nyere Tid; ingen hærgende Ildebrand har hjemsøgt Byen, og ved
Stormfloderne Nov. 1872 og atter 5. December 1883, hvor Vandet endda
naaede 6“ højere, skete ingen større Ulykke, kun nogle lavtliggende
Dele af Byen blev sat under Vand. Men Koleraepidemien i Høsten
1857 var en Ulykke, hvis Følger gik dybt og sporedes længe. Ingen
By i Landet blev hjemsøgt saa haardt af denne Farsot som Korsør.
Derfor vil vi dvæle lidt ved dette mørke Minde.
Sommeren 1857 var varm og tør, og Sundhedstilstanden i Byen
ikke god. Mange led af Koldfeber og en hel Maaned før Epidemiens
Udbrud optraadte talrige heftige Kolerinetilfælde. Den 20. Aug. ind
traf det første, dog ikke særlig udprægede Dødstilfælde af Kolera; det
var en Kone i et, endnu staaende, Banevogterhus N. for Kokesværket.
Man fik aldrig oplyst, hvorfra Smitten kunde være kommet, men for
moder, at den er blevet bragt ved en gennemrejsende Syd fra. Saa
forløb et Par Dage, og Skrækken begyndte at fortage sig; men den
24. August kom med Damperen en hjempermitteret Soldat fra Gliickstadt,
hvor Koleraen huserede slemt. Da han var haardt angrebet ved An
komsten, blev han indlagt i det lille Karantænehus paa Fæstningspynten,
og lo Koner antaget til hans Pleje. Den ene af disse blev syg et Par
Dage efter, men da der i Begyndelsen ikke var særlige Kolera-Symp-
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tomer til Stede, blev hun, mærkelig uforsigtig, indlagt paa Fattighuset,
hvor Byens eneste Sygehus fandtes. Næste Dag blev imidlertid to
Fattiglemmer angrebet, og nu kunde Sygdommen ikke standses, men
bredte sig med rivende Fart. Allerede 2. Sept. indtraf 3 Dødsfald.
Den 8. September blev der indrettet et Lazaret paa 46 Senge i Be
talingsskolen i Slottensgade, hvortil det meste af Inventariet blev sendt
fra København. Byens egne yngre Læger, Vilhelmsen og Erik Holst,
kunde ikke overkomme Arbejdet, og den gamle nidkære Stadslæge
Hansen var syg; der maatte da tilkaldes tre Kandidater fra Køben
havn, ligesom de fleste Vaagekoner blev sendt samme Steds fra. Der
blev indrettet Lægevagtstation i Lebechs Gaard, Algade 43. — Fra
den 9. til den 19. Septbr. var Sygdommen paa sit højeste, der døde
i dette Tidsrum 146 Personer. Saa begyndte Heftigheden at mind
skes, og efter 1. Oktober indtraf kun et Par enkelte Tilfælde. —
Der maatte indtages et nyt Stykke Jord til Kirkegaarden, Arealet
N. f. det nuværende Ligkapel. Her blev gravet lange Grave, hvor Ki
sterne blev sat ned Side om Side, undertiden i to Lag; men selv i den
værste Periode blev der skaffet Kister til alle Lig. Dog blev de fleste
af dem, der døde paa Lazarettet, kørt ud til Kirkegaarden, og først] her
lagt i Kiste. Denne uhyggelige Kørsel mindes endnu med Gysen. Der
blev paa det omhyggeligste vaaget over, at intet Lig blev jordet uden
at være synet af Lægen og Attest udstedt. Herved blev den uhygge
lige Mistanke om, at nogen skulde være levende begravet, lykkelig helt
undgaaet. — Henved 300 Personer blev angrebet af Sygdommen, og af
disse døde 201; det var 13 % angrebne og 9 % døde af en Befolkning
paa c. 2300, hvoraf endda omtrent en Fjerdedel flygtede fra Byen. Af
de øvrige var der næppe halvhundrede, som blev helt uberørt af Smitten.
Landboerne^skyede Byen og selv gennemgaaende Rejsende søgte udenom.
Man mener at mindes, at der i September laa en lummer Taage over
Byen; da den blev blæst bort af en frisk Nordvest, begyndte Sygdom
men at tage af.
Sognepræsten har i Embedsbogen givet en Skildring af denne
tunge Tid, og Læge Erik Holst givet en Redegørelse i „Ugeskrift for
Læger'1, og senere grundig behandlet Epidemien i en Afhandling for
Doktorgraden 1859. Han siger, at Koleraen i Korsør ikke i Voldsom
hed er blevet overgaaet af nogen kendt Koleraepidemi i nogen By i
Europa. I særlig medtagne italienske Byer skal kun 8 °/0 af Befolk
ningen være angrebet. Under Epidemien i København 1853 døde 3,6 %»
og i Aalborg, den værst medtagne By i samme Aar, døde 5,2 %. —
Særlig farlig var Sygdommen for Børn og Gamle, saa godt som alle
angrebne under 5 og over 60 Aar døde. Værst gik det ud over Be-
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boerne i Fiskergade og Baggade, hvor de hygiejniske Forhold var
slettest, og Brøndene som flest var aldeles uforsvarlige, udsatte for
Tilløb fra Rendestene og Latriner.
I det hele søger E. Holst Hovedgrunden til Epidemiens Voldsom
hed i det elendige Drikkevand, hvilket vi jo ovenfor har omtalt. Og
han siger videre, at Byen paa dette Tidspunkt var aldeles overbefolket;
en Mængde Mennesker var flyttet til under de store Arbejder ved Jern
baneanlægget og Broen; andre var søgt til i Haab om Fortjeneste under
den forventede, men sørgelig udeblevne Fremgang for Byen. Alle Huse
var overfyldt, de elendigste Rum, Tørvehuse og Kostalde, taget i Brug.
Alt dette maatte jo byde Epidemien de gunstigste Vilkaar.
Men var Nøden stor, blev der ogsaa taget energisk fat paa at
raade Bod derpaa. Der blev nedsat en Komité med den konstit. By
foged N. Sylow i Spidsen, som foruden alt andet sørgede for, at de
mest usunde Opholdssteder blev rømmet. Et Par Købmandsgaarde stod
netop ledige paa Grund af Fallit, særlig den største i Byen, Nyelands
Gaard, Algade 14. Til disse blev overført 25 Familier; et midlertidigt
Asyl blev oprettet i sidstnævnte Gaard for Børn, hvis Forældre var
syge eller døde; og der blev uddelt tilberedt Spise, hvor det tiltrængtes.
— Komitéen indsamlede i Byen selv og fra udenbys Velgørere henved
26,000 Rdl. Heraf var 11,700 i Behold ved Epidemiens Ophør, de fle
ste af disse medgik efterhaanden til Forsørgelse af de 31 forældreløse
Børn indtil Konfirmationsalderen. Resten blev senere givet til Opret
telsen af „Kronprinsesse Louises Børneasyl“ i Korsør 1878. — Et virk
somt Medlem af Kolerakomitéen var den brave Lods Niels Sommer,
som ved denne Lejlighed blev Dannebrogsmand. Han var i flere Aar
Medlem af Borgerrepræsentationen, var Medstifter af Sparekassen og
tog 1895 sin Afsked som fast Lods efter 50 Aars Tjeneste.
Nogle Personer, som med Sygdommen i Kroppen flyttede til deres
Familieri Taarnborg Sogn, bragte Smitten herud. Det første Tilfælde
indtraf i Svendstrup 14. Sept., det sidste 13. Okt. Tjæreby var den
eneste By i Sognet, som gik fri. Sogneraadsformanden, Godsforvalter
Juulmann paa Taarnborggaarden roses for sin energiske Optræden. Frø
lunde Skolebygning blev indrettet til Lazaret, og en Kandidat blev sta
tioneret herude. Sygdommen angreb 42 Personer, hvoraf 27 døde; i
Frølunde Fattighus 5.
Under denne trange Tid viste Sognepæsten, Provst Andreas
Daniel Andresen, sig som en trofast Hyrde. Han var ene om Ar
bejdet i begge Sogne, da Kateketen var angrebet af Sygdommen. Det
maa have været næsten overmenneskeligt! Det Ridderkors, han modtog
bagefter, var vel fortjent. Han var Sognepræst i Korsør—Taarnborg
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1850—60, og flyttede herfra til Snesere ved Præstø. Ogsaa hans Hu
stru tog ufortrødent fat; sammen med Enkemadam Pontoppidan ledede
hun Arbejdet i Børneasylet, hvor der ogsaa indtraf adskillige Dødsfald.
Udover Koleraen er der lykkeligvis ikke i den nyere Tid overgaaet
Korsør nogen anden større Ulykke. Derimod er der nogle lyse Minde
dage at notere.
Da den folkekære Prinsesse Alexandra drog over til sit Bryllup i
England, foregik hendes Afrejse her fra Korsør 26. Febr. 1863, og Byen
gjorde, hvad der stod i dens Magt, for at det sidste Farvel fra Fædre
landet kunde blive Prinsessen uforglemmeligt. — Fra Banegaarden ud
til Bolværket var bygget en tæppebelagt Estrade, indrammet med Flag
og Guirlander. Foran Kongeskibet „Slesvig“ var bygget en 30’ høj
Æreport behængt med kulørte Lamper, smykket med det danske og
engelske Kongevaaben og forsynet med Indskrifter, øverst oppe Ordene
af den gamle Kæmpevise: „Gud give bliden Bør!“ — Langs Bolværket
paa begge Sider og lige overfor paa Fæstningssiden var plantet Beg
fakler. — Toget kom om Aftenen Kl. 6, og da de høje Rejsende,
Prinsessen og hendes Forældre, traadte ud fra Banegaarden, afbrænd
tes overfor ved Fæstningen et meget smukt Fyrværkeri. Officerskorpset
fra Nyborg, Sangforeningerne fra Sorø, Slagelse og Korsør havde givet
Møde og Tusinder af Mennesker. Amtmand Hoppe bød Prinsessen
Farvel med alle gode Ønsker, hvorfor Prinsessens Fader takkede. Saa
blev der afsunget en Sang af Chr. Richardt, og Borgmester N. Sylow
talte for Brudgommen, Prins Albert Edvard, hvem Danmark nu betro
ede sin dyre Skat. Endelig blev udbragt et Leve for Prins Christian
og Prinsesse Louise; Prinsen takkede for den hjertelige, skønne Afsked
og sluttede med at udbringe et Leve for den folkekære Konge, Frede
rik Vil. — Efterat de høje Rejsende var gaaet ombord, vedblev Musiken
at spille og Sangen at lyde langt ud paa Aftenen. Skibet afgik til Kiel
næste Morgen tidlig.
Ogsaa en anden festlig Afsked er værd at mindes, det var den
solklare Morgen, 9. Februar 1920, da 3000 Mænd og Kvinder, født i
Sønderjylland, rejste over for at stemme det tabte Land tilbage til Moder
landet. Flagene smeldede i den friske Brise langs Bolværkerne og paa
Bølgebryderen, to Musikkorps var mødt og Havnepladsen sort af Men
nesker. Kl. 8 kom det første Tog og fem andre fulgte efter i hurtig
Rækkefølge, og med straalende Ansigter strømmede de kommende til
de sex flagsmykkede Dampere. Under Sang og Hurraraab fra Land
og Gensvar fra Skibene gled disse ud af Havnen, „Hejmdal“ først.
Kl. 9'/2. Der var næppe mange Øjne, som forblev tørre!
Søndag 25. Juli 1875 gæstede 180 Sønderjyder Korsør. De maa
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have givet sig paa Vej i god Tid, for efter Byraadets Indbydelse at
kunne spise deres Frokost i Nyborg. De kom hertil ved Middagstid i
Damperen „Condor“, fulgt af „Fyn“ med en Mængde Fynboer. Sang
foreningen bragte dem en Velkomsthilsen fra smykkede Baade ved Ind
løbet til Havnen. Efter Middagen rundt om i Hjemmene samledes man
paa Havnepladsen og gik derfra i Procession til det lange Vogntog
udenfor Byen. Ved „Sommerlyst“ blev der sunget og talt af Fest
komitéens Formand, Toldkontrollør Falck, Højskoleforstander Chr. Niel
sen fra Hindholm og Sognepræst Wad. I Festmaaltidet deltog 500 Per
soner, og senere paa Aftenen blev afbrændt et Fyrværkeri. En smuk
og opløftende Fest, som styrkede Haabet baade hos dem dernedefra
og dem herhjemme. Afrejsen foregik næste Middag.
Endnu et Par Tildragelser skal omtales; de har intet opløftende
ved sig, men fortjener dog at mindes. Det var før sidste Krig, da den
nationale Spænding var i Fremvækst. Af de i København garnisone
rende holstenske Regimenter blev 600 Mand hjempermitteret og skulde
over Korsør afgaa til Kiel d. 26. Okt. 1862. Der var imidlertid ikke
sørget for tilstrækkelig Skibslejlighed og Postdamperen kunde kun tage
Halvdelen. Resten maatte blive her Natten over; de drak sig fulde,
slog Ruderne ud paa Banegaarden og drog hujende gennem Gaderne
til langt ud paa Natten. Borgmester N. Sylow optraadte modigt nok
og søgte at hindre dem fra at forcere Broen; men det nyttede jo intet,
da der ingen Magt stod bag. Byen var bogstavelig i Fjendevold. Der
laa en større privat Damper i Havnen, men den turde ikke byde sig til
Tjeneste uden Rhederiets Tilladelse; der blev telegraferet frem og til
bage. Og saa vilde Ulykken, at der næste Morgen kom 3—400 hjem
permitterede Sjællændere fra Holsten. Det begyndte at trække op til
en regulær Bataille; men Sjællænderne lykkedes det dog Sylow at tale
til Rette, saa de blev lukket inde paa Banegaarden, medens Tyskerne
sværmede rundt paa Havnen. Endelig kom Sagen med Damperen i
Orden, og Tyskerne sejlede af, gladelig syngende: „Schleswig-Holstein
merumschlungen“.
Imellem de to Krige var der i Flensborg dannet en Oldsagssam
ling, som indeholdt mange interessante Genstande, særlig fra de store
Mosefund i Nydam og Thorsbjerg. For alle Muligheders Skyld lod Be
styreren, Engelhardt, Samlingen indpakke ved Begyndelsen af Krigen 64,
og da Danevirke blev rømmet, blev den i al Hemmelighed bragt om
bord i Damperen „Ejderen", der laa i Havnen, og afsejlede, inden Fjen
den besatte Flensborg. Her laa saa Samlingen henstuvet i Lasten et
Aarstid, uden at nogen andre end Kaptajnen kendte Hemmeligheden.
Under Fredsforhandlingerne blev det forlangt, at Samlingen skulde le-
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veres tilbage og følge den afstaaede Landsdel. Men ingen vidste, hvor
den fandtes; Engelhardt maa have sørget for at være uvidende om, til
hvilket Skib den var blevet bragt. Da „Ejderen“ en Gang kom til Korsør,
blev Hemmeligheden betroet til en anset Privatmand, som fik Kasserne
bragt til Magazinet til Bryggergaarden, Algade 17. Her laa de et Par
Aar, men saa blev Hemmeligheden røbet. Der blev pillet ved Kasserne,
og nogle af Oldsagerne blev budt til Salg i Byen. Et Par indvandrede
Holstenere fik Sammenhængen opsnuset og meldte det til det tyske
Gesandtskab, og Enden blev, at der kom Ordre til Borgmesteren til at
fremskaffe og udlevere Samlingen. — Der blev selvfølgelig ikke set
med venlige Øjne til disse Personer; godt var det da, at det var Tyskere
og ikke danske Mænd.
Endnu et Par Tildragelser, som vel ligger noget fjernere, men
dog har Forbindelse med Korsør. — I den strenge Isvinter 1871 afgik
Søndag Morgen 5. Febr. fra Korsør 4 Isjoller med 21 Mands Besæt
ning, medførende Post og tre Rejsende i hver Baad. De kom om
Eftermiddagen i Besæt i Isen i Vesterrenden og drev N. efter. Næste
Morgen blev „Fyn“ udsendt for at finde Baadene, men kunde ikke for
cere Isen i Vesterrenden og maatte ved Mørkningen vende hjem med
uforrettet Sag. Tirsdag Morgen blev den udsendt paany sammen med
„Hermod“; Isen havde spredt sig noget, saa „Fyn“ naaede op V. f.
Fynshoved, men uden at opdage Baadene. Samtidig var der telegra
feret til Kerteminde om at sende Baade med Proviant til Romsø, om
Baadene skulde være landet der, og til Samsø om at holde Udkig, lige
som Udkigsmænd blev udsendt langs Hindsholms Kyst. — Baadene
naaede ind til Æbelø, N. f. Bogense, Tirsdag Efterm.; de var blevet
observeret fra Kysten, og fra Bogense blev sendt en Læge med Pro
viant og Sengetøj. Mandskabet havde medført Proviant for halvanden
Dag, Passagererne lidet eller intet, og ingen havde faaet Søvn under
hele Turen. Flere havde faaet Forfrysninger; værst medtaget var en
Underofficer fra XX Batt. og en Haandværkssvend, der i usle Klæder
var blevet hjemsendt fra Slagelse til Odense. Paa Æbelø blev der
skaffet Sengeleje til alle, og næste Dag blev de ført til Bogense, hvor
de værst medtagne kom paa Sygehuset; de kom dog ret hurtig til
Kræfter.
Den 18. Januar 1893 kom ligeledes 4 Isbaade i Besæt og drev i
Land paa Asnæs næste Middag. Folkene fik Baadene trukne op paa en
stor Flage, og holdt Varmen nogenlunde i de 13° Kulde ved at danse
rundt paa Isen. Der var kun én Rejsende med.
Der har nu i mange Aar ikke været regulær Istransport fra Kyst
til Kyst som i gamle Dage. Isbryderne „Mjølner“ og „Tyr“ og Is-
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bryderfærgen „Jylland“ kan i Reglen forcere Isen det meste af Vejen.
— Og det er værdt at skønne paa med Tak, at der saa at sige ingen
sinde er indtruffet noget alvorligere Ulykkestilfælde under denne Over
fart, ved Dag og Nat, i klart Vejr som i Tykning, tværs over et stærkt
trafikeret Farvand, med Færger, som passerer hinanden mange Gange
i Døgnet Det vidner om, at det er kyndige, pligtopfyldende Mænd,
som leder Farten, og det løfter Tanken op til et vaagende Faderøje
i det høje!

Skolevæsenet.
Paa Kortet fra 1677 (Pag. 128) er paa Vestsiden af Kirkegaarden
ansat en lille Skolebygning; her var den latinske Skole til Huse, indtil
den 1740 blev afløst af den danske Skole. Ved forrige Aarh.s Beg.
siges der kun at have været én Lærer, Degnen, der en Tid ogsaa inde
havde Klokker-Bestillingen; men da det residerende Kapellani 1811 blev
afløst af et Kateketembede, blev Kateketen Førstelærer og fik en Under
lærer til Medhjælp; mulig blev ved denne Lejlighed Bygningen forlæn
get mod Nord, og der blev indrettet Bolig for Kateketen i den æl
dre Del. Ved den gamle Kirkegaards Planering 1839 blev et Areal af
denne taget i Brug til Gymnastikplads og Have, 1270 □ Alen. — De
to Skolestuer har ikke slaaet til, thi 1842 maatte man tage en Stue i
den ved Kirkegaarden liggende gamle Fattiggaard til Skolelokale. Og
da der 1845 blev oprettet en Betalingsskole med udvidet Under
visning, blev Friskolen henflyttet til et lejet Lokale i Slottensgade 19
(Lempkes gamle, nu nedrevne Bindingsværksgaard). Men da Ejeren af
denne Gaard et Par Aar efter blev sindssyg, maatte der lejes Lokaler
til Friskolen i Fiskergade. Disse blev imidlertid af Autoriteterne fundet
saa tarvelige, at man 1853 maatte skride til Opførelsen af en ny Byg
ning for Betalingsskolen i Slottensgade, og Friskolen flyttede saa til
bage til den gamle Bygning paa Kirkepladsen. I denne blev der 1868
skaffet Plads til fire Klasseværelser, da Kateketens Bolig blev inddraget.
Aar 1865 oprettede cand. theol. P. Rasbech i Forening med
cand. jur. H. Helms en privat Drengeskole, der en Tid havde Lokale
i Bagbygningen til Lebechs Gaard, Algade 43. — Helms var en frisk,
fornøjelig Mand, der var Lieutenant under Krigen. Han blev kun ved
Skolen i fire Aar; Forholdene har vel været ham for smaa. Han har
senere udgivet sine Erindringer, og deri optegnet flere Træk af Livet
i den lille By. — Da den nye Kommuneskole blev opført 1883, fik
Rasbech overladt Betalingsskolens Bygning, og Byraadet bevilgede et aarlig Tilskud paa 1200 Kr., paa Vilkaar at Skolen blev drevet med normal
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Realskole-Undervisning, der afsluttedes med Præliminæreksamen, og til
lige at Byraadet fik Ret til at besætte et Antal Fripladser svarende til
hver ellevte Elev.
Den nye Kommuneskole i Jens Baggesensgade, der blev op
ført af Bernsteen og Hertz efter Tegning af Arkit. Gnutzmann, blev
indviet 2. Okt. 1883. I denne Skole forenedes Betalings- og Friskolen,
eller Borgerskolen, som den ogsaa blev kaldt, og der blev oprettet tre
Heldagsdrengeklasser med udvidet Undervisning. Drengene fra disse
Klasser har i en lang Aarrække ubetinget udgjort Eliten af de raske
Korsørdrenge; de følte, at man ventede af dem, at de skulde være de
flinkeste, og de var det ogsaa. — Det var Prokurator Strøbech, der
som Medlem af Skolekommissionen, ledede denne Omordning. — Men
Byen voksede og Børneantallet med den; allerede 1902 maatte man
opføre et Anneks med fire Klasseværelser, og 1907 maatte man skride
til Opførelsen af den store Bygning med ti Klasseværelser ud mod
Teilmans Allé. Der blev Pigeskolen flyttet over, medens Drengene
blev i den ældre Forbygning. Samtidig blev opført en stor, smuk
Gymnastikbygning, da den ældre ikke slog til; begge Bygninger efter
Tegning af Arkit. Elving.
Ved P. Rasbechs Afgang blev Realskolen 1905 overtaget af Kom
munen og ændret til Mellem- og Realskole. Som Overlærer blev
ansat cand. theol. ErhardWøldike, Pædagog par excellence, en Søn
af Provst W. i Brahetrolleborg.
Aar 1887 blev Kateketembedet nedlagt, og i dets Sted oprettet et
Overlærerembede, hvortil Rs. Iversen blev kaldet Født i Faaborg
1855, var han efter et Par Aars Virksomhed i sin Fødeby 1878 blevet
kaldet som Lærer ved Korsør Kommuneskole. Denne har han nu forestaaet i 35 Aar med sjælden Pligtfølelse og Dygtighed; ikke alene har
han med sit strategiske Talent kunnet tumle de indviklede Timeplaner
som en Leg, men hans varme Hjerte har præget hele hans Færd. Der
for formede ogsaa hans Afsked fra Skolen 31. Aug. 1922 sig som en
smuk Fest. Korsør Folkebibliothek, der i sin Tid blev oprettet af
Højreforeningen, har Overlærer Iversen ledet lige til sin Afgang.
Samtidig med Overlærer Iversens Afgang blev der skredet til en
grundig Udvidelse og Omordning af Skoleforholdene. Socialdemokratiet,
som havde faaet Flertal i Byraadet, kunde nu gennemføre sine Planer.
Forberedelserne havde taget flere Aar; 1917 blev der nedsat en udvidet
Kommission, som under Ledelse af Skolekommissionens Formand, dav.
Togbetjent, nu Togfører Bandholm under langvarige Forhandlinger fik
udarbejdet en „Undervisningsplan for Korsør Købstads Folkeskoler“,
som omsider 24. Jan. 1923 blev vedtaget af Byraadet, og lidt senere
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stadfæstet af Ministeriet. Da denne Plan forudsatte Opførelsen af en
ny Skolebygning paa Halskov, havde Skolekommissionen af Byraadet
faaet Bemyndigelse til at lade udarbejde Planer til en saadan Bygning.
Der blev udskrevet en Konkurrence, og Arkitekt Hagens Plan blev
antaget. Arbejdet blev paabegyndt 27. Oktober 1921 og Skolen blev
indviet 5. Maj 1923. Paa nær enkelte Specialarbejder er alt Arbejdet
udført, smukt og dygtig, af Byens egne Haandværkere. — Efter den
nye Ordning er Byen delt i to Skoledistrikter: den gamle Skole kaldes „By
skolen“, den nye „Halskovskolen“. Folkeskolen omfatter en Grund
skole (1.—4. Klasse) og en Hovedskole (5.—7. Kl.). Hovedskolen
deles i to Afdelinger, en „Almindelig Afdeling“, hvor der særlig lægges
Vægt paa almindelige Skolefag med Tilknytning af praktiske Fag (Sløjd
og Skolekøkkengerning), og en „Udvidet Afdeling“ med Tysk og for
Drengenes Vedkommende tillige Matematik. Det forudsættes, at velbe
gavede, flittige Børn ved Udgangen af Grundskolen, naar de ønsker
det, kan indstilles til Optagelse i Mellem- og Realskolen. Fællesunder
visning, Drenge og Piger sammen, der dog ikke omfatter Gymnastik
m. m., indføres straks i Grundskolen og i Hovedskolens udvidede Af
deling og skal 1926 være gennemført i hele Skolen. Alle Klasser har
Hverdagsundervisning og Skoletiden er fra Kl. 8 Fmd.—Kl. 4 Eftm.
Det ugentlige Timetal er for Grundskolen 20 Timer stigende til 32, for
Hovedskolen 36 Timer.
Som Overlærere blev ansat to af Kommuneskolens egne Lærere,
N. P. Kjærgaard ved Byskolen, P. K. Thomsen ved Halskovskolen.
Hr. Kjærgaard, der har været Hoveddrivkraften i den nu fuldbragte
Omordning og har Overledelsen for Fællessager, har som fleraarig
Redaktør af Danmarks Lærerforenings Organ „Folkeskolen“ og sin Del
tagelse i den sidste store Skolekommission vundet et anset Navn i den
danske Lærerstand.
Der har været fremført vægtige Indvendinger imod Indførelsen af
en saa bekostelig Skoleordning og Opførelsen af saa dyr en Skolebyg
ning paa et Tidspunkt, hvor Pengeforholdene er vanskelige og hvor
netop Folkemængden og Børneantallet for en Tid synes at have naaet
et Maksimum, saa en Udvidelse af Rammerne og Lokalerne ikke af
denne Grund har været nødvendig. — Men efterat det hele er gennemført,
kan man ikke fragaa, at den nye Skoleordning er praktisk og tidssva
rende, ej heller at den nye Skole er et sjældent smukt og hensigts
svarende Bygningsværk; . . . men Byen maa jo sidde længe med Smer
ten! Maatte denne da blive forsødet ved at der i Skolerne maa blive
arbejdet trofast i god Aand, saa der fra dem kan udgaa en pligtop
fyldende, fædrelandskærlig og gudfrygtig Ungdom!
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Kirken.
Den gamle Kirke i Korsør, indviet til St. Gertrud, de Rejsendes
Værnehelgen, har oprindelig været en lille Landsbykirke. Den hidrørte
sikkert fra Valdemar Sejrs sidste Aar, at slutte fra Stilen i den gamle
Døbefont, af gullandsk Kalksten, og af Murværket i de gamle Partier,
der var af Tegl, ikke af Kampesten. Kirken og den ældste sammen
hængende Bebyggelse paa „Øren“ maa vel omtrent have været sam
tidige. — Senere hen i Midalderen er tilbygget et Taarn og Koret
vistnok blevet udbygget i samme Bredde som Skibet, der var 12 Alen bredt,
saa at Kirken altsaa har udgjort et rektangulært Rum. Ved dens Ned
brydelse 1863 saa man, at Taarnets Indremur har været opbygget paa
Kirkens Vestgavl, og at denne har været prydet med Rundbueblændin
ger. Da der paa flere Steder i Taarnet fandtes indridset Aarstallet 1442,
maa Taarnet vel være opført dette Aar.
Men Byen voksede, og Kirken blev for lille. Med lidt Tilskud
fra andre Kirker i Landet blev den 1669 ombygget og udvidet. Dette
skyldtes hovedsagelig den ansete Købmand og Borgermester Caspar
Brand i Forening med nogle andre Borgere i Byen. Den sydlige Side
mur blev nedrevet og flyttet ud, og Endemurene i Øst og Vest forlænget
og forsynet med høje Trappegavle. Taarnets Overdel blev nedbrudt og
det blev indbygget i Vestgavlen. Kirkerummet udgjorde nu en Rekt
angel paa 46 Alens Længde og 30 Alens Bredde. Indvendig blev det
dækket med en flad Tøndehvælving af Brædder med Kalkpuds, og over
dette hævede sig det høje spidse Tag. Alt det nyere Murværk var
udført med mindre Sten. (Jfr. Pag. 231—38.)
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Smuk var Kirken ikke blevet, og heller ikke solid. Det svære Tag,
hvis Tømmerværk var for spinkelt, rystede i Storm, saa Murene forskød
sig; Sydmuren maatte afstives ved svære Støttepiller. Og skønnere blev
Kirken ikke, da der paa Vestenden over Taarnmuren opførtes en Plat
form med et højt Stillads til den optiske Telegraf. Denne havde tidligere
været opstillet paa en af Bygningerne paa Fæstningen, men blev 1807
nedrevet af Englænderne, da et Korps af disse under General Linsinger
gæstede Korsør. Telegrafen blev 1813 opstillet paa Kirken, som derfor
af Postvæsenet fik 200 Rdl. aarlig. Dette høje Stillads har sikkert ogsaa bidraget til at svække Soliditeten. En Hovedreparation til 5900 Rdl.,
hvoraf Størstedelen indkom ved en Kollekt, der med Kgl. Tilladelse blev
foretaget i Landets Kirker, maatte foretages 1826 og atter en mindre,
særlig af Tagværket, 1839.
Men Brøstfældigheden kom først rigtig for Dagen, da den optiske
Telegraf blev nedtaget 1862. Da dette stod for, fik man Tanke om at
genopføre Taarnets Overdel eller bygge et Spir, og da Arkitekt Herholdt
var i Byen i Anledning af den nye Fattiggaards Opførelse, bad man
ham udtale sig herom Han fandt imidlertid Kirkens hele Tilstand saa
elendig, at han bestemt fraraadede alle nye Tilføjelser, men kraftig anbe
falede „at arbejde hen til en solid Ombygning af Kirkens faste Dele“.
Herpaa sundede man sig lidt, og ansøgte saa Ministeriet om Af
holdelse af et særligt Syn over Kirken. Dette blev foretaget i Juli 1863
af Prof. Høyen, Justitsraad, Bygningsinspektør Chr. Hansen og Herholdt.
Af Synets Erklæring skal anføres følgende: „Med Hensyn til det Indre,
da frembyder det Parti af den vestre Del, som dannes af Taarnet, et
saadant Skue af Forfald og Ødelæggelse, som man vel sjælden skal
træffe. Alle Hvælvingerne (i Taarnet) er ødelagt for at skaffe en be
kvemmere Plads til Trætrapperne, der fører op til Kirkens Loft, til Klok
kerne og til Telegrafens Plads. Træder man derimod ind i selve Kirken,
da er denne lys og rummelig, men fattig og hverdags, og man opdager
snart, at Fugtighed fra Taget trænger ned i den, at Gibsloftet er fuldt
af Ridser og Sprækker, og at Jernankre ere paa flere Steder anbragte
for til en Tid at holde Muren sammen. Men der føres Klage over, at
det er højst vanskeligt at tale i den, og ved at se dens uforholdsmæs
sige Bredde, ved at lægge Mærke til det flade, buede Loft af Træ med
en let gipset Forskalning, fatter man snart, at den stærke Resonans,
som bliver hørlig, saasnart blot Talestemmen hæver sig noget, maa
volde Præsten store Vanskeligheder. Man har derfor flere Gange flyttet
Prædikestolen, man har givet den en Himmel, taget den bort igen, men
alle disse Forsøg have hidtil været frugtesløse.
Naar man ogsaa ser bort fra den fuldstændige Mangel paa alt
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det, der i det Indre af en Kirkebygning kan stemme Sindet til Alvor
og understøtte Ordets Forkyndelse paa rette Maade, — fra alt det, som
ved denne Kirkes Ydre ikke kan andet end vække sære Forestillinger
om den Menighed, som har ladet sit Syn sløves ved daglig at kaste
Øjet paa denne Blanding af Armod og den dermed følgende Ligegyl
dighed for, hvad der hører til kirkelig Sømmelighed, — saa lider des
uden denne Bygning under en Brøst, som ingen Istandsættelse vil kunne
afhjælpe paa en varig Maade, uden at blive til en saa godt som fuld
stændig Ombygning. Denne Brøst ligger i det Misforhold, som er
imellem Bygningens Spænding og den Modstand, som denne bør have.
Murene ere for svage til at bære dette høje brede Tag, derfor have
alle Murstiverne ikke kunnet afværge Sidevæggenes Udhugning eller
lodrette Bristninger, som gaa helt igennem. — Man behøver blot at
kaste et Blik op paa Tagrygningens S-formede Linie for at overbevise
sig om, hvor slet hele Taget hænger sammen. Kommer man op paa
Kirkens Loft og ser Tagværkets mangelfulde Sammensætning, ser det
forholdsvis lette Materiale, der her er anvendt, den daarlige Tilstand,
mange enkelte Partier er i, og hvorledes man ved Jernbaand og Jern
klemmer maa holde det hele sammen, lægger man Mærke til Bræddehvælvingen, der saa at sige er ophængt i dette daarlige Tagværk, er
farer man, at den sidste Undersøgelse har godtgjort, at Jernankrene
paa Vestgavlen ere aldeles forrustede, — saa vilde det for os ikke have
noget overraskende, om et pludselig tilstødende Uheld, Bristningen af
et eller andet Jernbaand eller deslige kunde fremkalde en mere eller
mindre fuldstændig Sammenstyrtning af Kirken“. — Erklæringen kon
kluderer derfor i, at en fuldstændig Ombygning, eller rettere Nybygning,
vil være at foretrække fremfor en nok saa bekostelig og dog i Læng
den ufyldestgørende Reparation.
Hermed var Dødsdommen fældet over den gamle Kirke; og Kirke
inspektionen søgte om Tilladelse til at lukke den og indrette et midler
tidigt Lokale til Gudstjeneste. Dette fandt man i den østre Magasin
bygning i daværende Fuldmægtig Beckers Gaard, Brogade 5.
Lørdag 17. Oktober 1863 blev den gamle Kirke lukket, og Søndag
25. Oktober toges Kirkelokalet i Brug. De to store Klokker, der hang
i Taarnrummet, blev lidt senere ophængt i en Klokkestapel paa Kirke
pladsen; den mindre, der hang i Kirkens Korgavl, blev ophængt paa
Havnepladsen og købt af Havnevæsenet til Arbejds-Klokke, men atter
af dette 1905 gratis overladt til det nye Ligkapel. — Af de to store Klok
ker, som nu hænger i den nye Kirke, bærer den ene følgende Indskrift i
gothiske Minuskelbogstaver: „her jens perfen - preft til - orslof - hans
monfen - lanribtj olfen - anno - bemino - ynt var m. b. XLII" (1542).
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— Klokken maa altsaa være støbt til Ørslev Kirke (hvilket Ørslev?),
og paa en eller anden Maade blevet erhvervet til Korsør. Det er
vel Kirkeværgernes Navne, der nævnes efter Præstens. De to mær
kelige Ord mellem: anno domini og Aarstallet skal efter Meddelelse fra
Nationalmusæet vistnok betyde: „i Aaret“, paa plattysk, altsaa være en
Udlægning af det latinske „anno domini“, „Herrens Aar“. — Den anden
Klokke bærer i moderne store latinske Bogstaver Indskriften: „Anno
1587 Matias Benninck me fecit. Dum trahor, auditæ. voco vos ad gaudia vitæ“. („M. B. gjorde mig. Lytter til, naar jeg røres; jeg kalder
Eder til Livets Glæder“). — Denne Klokke gør et langt mere moderne
Indtryk end den først omtalte. Skulde den være omstøbt, maa det være
med Bibeholdelse af den oprindelige Indskrift.
Den først nævnte lille Klokke i Ligkapellet, er omstøbt 1792 af
Hofklokkestøber D. G. Herbst i København.
Det gamle Orgel, som i mange Aar havde været meget brøstfældigt,
blev nu kasseret og overladt Fuldmægtig Becker mod, at han anskaf
fede et Harmonium til Kirkelokalet. Orglet, hvis Mekanisme skal have
frembudt adskilligt af Interesse, var efter en Indskrift paa samme 1699
bekostet af „Kirken tilligemed daværende Borgermester og Raadmænd samt en Del af de bedste Byens Indvaanere. — Gud til Ære,
Kirken til Prydelse, den kristelige Menighed til Fornøjelse og Efterkom
merne til en kristelig Amindelse“. — Kirkeuret, der havde siddet i Øst
gavlen, blev midlertidig anbragt paa Raadhuset. Det var leveret 1845
af Huttemejer i København for 365 Rdl. — Ligkisterne, som stod under
Kirkens Korgulv, blev overflyttet til den nye Kirkegaard og nedsat i
dennes 2. Afdeling, Side om Side i en tyve Alen lang Grav.
Den gamle Kirke blev nedbrudt i Løbet af Vinteren.
Let nok gik det med Nedbrydelsen, men langt og trangt blev det,
inden den nye Kirke stod rejst. Pastor Wad havde udtalt det Haab,
at det kun skulde vare to Aar, men der medgik næsten otte! — Byen
var lille og fattig, og kirkelig Sans var der ikke meget af, saa større
Evne og Vilje fandtes ikke indendørs. Udefra var heller ikke megen
Hjælp at vente, Krigen og dens Efterveer laa trykkende over Folket,
og Statskassen var haardt belastet. Det er helt vemodigt at granske
Kirkens Protokoller for disse Aar og læse om de mange frugtesløse
Henvendelser hid og did. Pastor Wad maatte bære det store Læs, den
daværende Borgmester havde kun liden Sans for Sagen, og man faar
Indtryk af, at Sladder og smaalig Kritik har haft brede Baner. Det
tredje Medlem af Kirkeinspektionen, Distriktslæge Tolderlund, var dog
en god Støtte.
Prof. Herholdt blev opfordret til at bygge den nye Kirke og i
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Slutningen af 1864 forelagde han en Tegning; men den bød kun paa
312 Siddepladser. Mod Sognepræstens Ønske havde de andre Med
lemmer af Inspektionen bedt om en Plan til en mindre Kirke for Be
kostningens Skyld. Men Sognepræsten fastholdt med Rette, at det var
for lidt for en Befolkning paa 3100 Mennesker, og Stiftsøvrigheden ud
talte i Sommeren 1865, at Kirken burde yde Plads til 500 siddende og
200 staaende Personer. Herholdt maatte derfor i Lag med et nyt Ud
kast; det fremkom i November 1865.
Medens de første Tegninger ikke forefindes, findes det andet Udkast
i Byens Arkiv, og en Tegning er ophængt i det søndre Pulpitur. Det
viser en smuk anselig Kirke i „Basilikastil“, oldkristelig Stil, med et
stort fritstaaende Taarn ved Siden af Koret, og en Udbygning paa dette
til Sakristi. — Men Overslaget lød paa 46,500 Rdl., og hvor skulde
Pengene komme fra? Der hengik saa et Par bedrøvelige Aar med
frugtesløs Banken paa til alle Sider. Byraadet tabte Modet, og kræ
vede et billigere Udkast, og tilsidst maatte ogsaa Ministeriet tilraade,
at der foretoges Indskrænkninger i Planen. Herholdt har næppe været
glad ved det hele, men han maatte renoncere og reducere. — Sakristiet
maa vi opgive, skrev Sognepræsten, vel ogsaa det smukke Taarn, men
Pladsen i Kirken maa ikke mindskes. Saa fremkom i Oktober 1868
endelig den Plan, hvorefter Kirken er blevet bygget, med et Overslag
paa 29,109 Rdl., alt i alt. Og da Planen i April 1869 var godkendt,
lovede Herholdt, at den nye Kirke, hvis der straks blev taget fat, og
intet uforudset hændte, skulde staa færdig i Foraaret 1871.
Det store fritstaaende Taarn, „Campanile“, som et saadant kaldes,
maatte altsaa opgives, og et mindre Taarn skulde indbygges i Kirkens
Østende. Dette er Bygningens svage Punkt; set fra Algade er Facaden
vel harmonisk og fin; men set fra Siden, bagfra, falder Taarnet for
spinkelt i Forhold til det brede, svære Skib. Hvælvinger fik Kirken
ikke; de vilde være blevet altfor bekostelige, og stemmer heller ikke
med den oldkristelige Stil, i hvilken de vandrette Linjer i Bygnings
værket er de fremherskende. Men Kirkens Indre er et fint stilfuldt Rum.
Kun ligger Koret lidt vel højt over Kirkens Gulv, men det skyldes Hen
synet til Varmeapparatet i Kælderen, som ikke kunde gøres dybere for
Grundvandets Skyld.
Den 25. Maj 1869 afsatte Herholdt Kirken i Terrænet. Han fik
sat igennem, at Kirken blev vendt, saa Taarnet med Indgangen kom i
Øst, medens det modsatte havde været Tilfældet i den gamle Kirke.
Sognepræsten havde ønsket, at den gamle Skik, med Koret vendende
mod Øst, Lysets Hjem, skulde overholdes; men hvor som her Omgi
velserne er givet, bør Hovedhensynet tages til disse.
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Som Konduktør antog Herholdt Hans Holm, der jo senere har
vundet sig Navn som en dygtig Arkitekt Murmester Bernsteen over
tog Murerarbejdet, og vandt Herholdts ubetingede Paaskønnelse. Det
var dennes Fader, Hans Berensten, som han skrev sig, der havde haft
Murerarbejdet ved den store Reparation 1826. Tømmermest. Jørg. Han
sen af København fik Tømmerarbejdet. Snedkermester Ørbech udførte
Snedkerarbejdet, og Mester A. Rasmussen Smedearbejdet, begge af Korsør.
En Del af Stenene blev leveret fra Taarnborg Teglværk, flere fra Gabes;
Gustav Kähler leverede Facadestenene og skaffede Formsten andetsteds fra.
Grundstenene fra den gamle Kirke kunde med Ophugning bruges til den
nye. Adskillige Aar forinden har Prof. Høyen under et Besøg i Korsør
optegnet i en Notebog, som bevares i Nationalmusæet, at der i de
gamle Grundsten, hvoraf flere var indmuret i Korgavlen, var indhugget
Bogstaver, af hvilke enkelte Sententser kunde udfindes, saaledes: „Je
sus via vitæ“, „Jesus Livets Vej“. Efter Bogstavernes Form at dømme,
maatte de hidrøre fra Ombygningen 1669. Hermed stemmer ogsaa, at
der fandtes en Del Bogstaver, som naturligst maatte tydes som Person
navne, og det siges et Steds (Indberetning om Korsør og Taarnborg
1743), at Navnene paa Caspar Brand og de Medborgere, som fore
stod denne Ombygning, fandtes indhugget paa Kirken.
Varmeapparatet blev efter Ingeniør Krarups System udført af An
ker Heegaard. Det har desværre ikke vist sig særlig praktisk, og Damp
kedelen har senere to Gange maattet fornyes. De smukke Lampetter
blev efter Herholdts Tegning leveret af Mortensen i København. Maler
arbejdet havdes i Entreprise af Malermester Weber i København; til Deko
rationerne leveredes Udkast af Prof. Hilker, Landets daværende fineste
Dekorationsmaler, han som har dekoreret Universitetet og Christian IV’s
Kapel i Roskilde. Da et Par Aar senere Hvælvingen i Kornichen skulde
udsmykkes, hvilket man havde udsat, til Murværket var blevet gennemtørt, var Hilker syg, saa det blev Historiemaler F. C. Lund, som malede
Juleenglene.
Fra Orgelbygger Demant i Odense, med hvem man tidligere havde
forhandlet om et nyt Orgel til den gamle Kirke, fremkom Tilbud.
Men Herholdt henledte Opmærksomheden paa et kun seks Aar gam
melt Orgel i Trinitatis Kirke i København, som skulde afløses af et
større. Da det var billigere, og blev anbefalet af Prof. Berggreen, som
havde spillet det i disse Aar, blev det modtaget, efterat dets Fabrikant,
Olsen, havde foretaget nogle Smaaforandringer. Senere, 1912, er det
restaureret af Zachariasen i Aarhus med Tilføjelse af flere nye Stemmer, og
skal efter Kyndiges Skøn være et udmærket fint Orgel. — Kirkeuret
blev repareret af Bertram Larsen.
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Foruden hvad der blev tegnet i frivillige Pengebidrag blev der
ogsaa givet en Del Gaver til den nye Kirke. Krigsraad Dyrhauge
gav 500 Rdl. til Orglet; Justitsraadinde Mathilde Bech paa Taarnborg
skænkede Krucifikset til Altret, støbt af Metalstøber Rasmussen i Kø
benhavn, og broderede tillige en Alterdug efter Tegning af Herholdt.
En særlig smuk Alterdug, hvori var indvævet den hellige Nadver efter
Leonardos berømte Maleri, med Jesu Daab og Korsfæstelse paa Si
derne, omgivet af Ranker, blev givet af Værkmester ved Straffeanstalten
paa Christianshavn Bech, der var født i Korsør. To andre Byens Børn,
den ofte tidligere omtalte Vill. Fr. Dahl, nu Gasmester i København, og hans
Broder, Grosserer D., sammesteds, gav respektive Lysekronen til Vaabenhuset og Døbefonten af Kunstsandsten (ikke Cement, som det hedder
i Trap). — Den svære gamle Døbefont, som for en Del Aar siden
blev fundet som Vandtrug i en Købmandsgaard og da blev opstillet
ved Kirken paa sit gamle Fodstykke, der stod i en Krog af Kirke
pladsen, maa allerede i det 18. Aarh. være blevet fjernet fra den gamle
Kirke og afløst af en Font af Træ, thi ved en Reparation af Kirkeinven
taret 1804 hedder det, at Fonten fik en Opmaling med Oljefarve. Det
maa altsaa have været denne Træfont, der 1871 paa Auktionen over nogle
Inventariegenstande, der havde været brugt i det midlertidige Kirkelokale,
blev solgt for et Par Rdl. — Mærkeligt nok, har ogsaa Mosesf i guren, som bærer Prædikestolen, i sin Tid været fjernet fra den gamle
Kirke. Det er mulig sket 1843, da man paa dette Tidspunkt for Akustikkens Skyld besluttede at sænke Prædikestolen en Alen. Ved den
før nævnte Reparation 1804 fandtes den endnu i Kirken, da „Prædike
stolen og Figuren, hvorpaa den hviler“ fik sig en Omgang Oljefarve.
Adskillige Aar senere blev den fundet i Byen og købt af Kmhr. A. Oxholm paa Taarnholm, som 1892 gav den tilbage til Kirken. Det har
antagelig været ved denne Lejlighed, at den nederste Del af Figuren er
afsavet. — Af Genstande, som fra den gamle Kirke blev overført til
den nye, maa først og fremmest nævnes den herlige Prædikestol
(jfr. Pag. 236). De større Figurer paa denne, Christus (vistnok ny)
med Evangelisterne, af hvilke desværre Mathæus er bortkommet, er vel
noget ubehjælpsomt udskaaret, men Helheds-Opstillingen og de rigt va
rierede Detailler er glimrende Arbejde. Vor første Autoritet paa dette
Omraade for Tiden, Musæumsinspekt. Chr. Axel Jensen, udtaler, at
Billedskærerens Navn ikke er opklaret, men at han sikkert har arbejdet
paa Egnen og formodentlig boet i Korsør eller Slagelse. Adskillige
andre Prædikestole i Nabolaget bærer Præg af samme Haand. — Præ
dikestolen blev jo skænket til Kirken af Caspar Brand ved Ombygningen
1669, ligesom den største af de prægtige Lysekroner, hvorpaa er ind-

400

graveret hans og hans Hustrus, Anne Povelsdatters, Navne og Aarstallet
1674. Hvornaar og af hvem den anden Krone er skænket, vides ikke.
Hansestaden Dinant i Belgien og senere Aachen var en Tidlang Hoved
centre for Fabrikationen af disse Pragtkroner; mulig stammer vore Kroner
herfra. I Sverrig var paa denne Tid paabegyndt en lignende Fabrikation,
men vistnok ikke i Danmark. Den flakte Ørn, hvormed disse Kroner ofte
afsluttes foroven, menes at hidrøre fra Byen Dinants Vaabenmærke. —
Det dygtige Maleri af Caspar Brand og Hustru, som for en Snes Aar
siden blev restaureret og fra Siderummet til Vaabenhuset flyttet ind i
Kirken, hidrører fra den hollandske Malerskole, som med Karl v. Mandern indkom til Landet under Christian IV. — Oprindelig forestillede
saadanne Billeder, som var bestemt til at ophænges i Kirken, „Votivbilleder“, et helligt Emne; saa blev Giverens Billede fremstillet som en
lille knælende eller bedende Figur nederst i Hjørnet, og efterhaanden
voksede Giverens Billede til at indtage Hovedpladsen, og det hellige
Billed blev mindre og mindre, indtil det helt forsvandt. Vort Maleri
her frembyder et Eksempel paa Udviklingen.
Det store Maleri: Christus velsigner Børnene, er en forstørret Copi
af et Billede af Lucas Cranachs Skole paa Kunstmusæet i København.
Cranach boede i Wittenberg og var Luthers gode Ven, og det er ikke
utænkeligt, at Kunstneren i Apostelfiguren længst til Venstre har villet
give et Billede af Luther, saaledes som han saa ud, da han under In
terneringen paa Wartburg gik forklædt som Ridder og lod sit Skæg
staa. Der er opbevaret et Træsnit af Cranach, forestillende Luther
som „Junker Jørgen“, der ganske ligner Figuren paa Billedet her. 1
Hoffmanns: Fundationes VIII hedder det, at dette Maleri er givet til
Kirken af Professorerne ved Københavns Universitet. Det er tidligere
(Pag. 233) omtalt, at Christian IV tænkte paa at komme Byen til Hjælp
ved Kirkens Ombygning, og i den Anledning forespurgte Professorerne,
hvad den nys opførte Kirke paa Nørrebro, St. Johannes, der henhørte
under Universitetet, havde kostet. Mulig er ad denne Vej Professorer
nes Interesse vakt for Korsør Kirke. I Danske Atlas VI (Friis: Bidrag
til Korsør Bys Historie) hedder det, at en Lybækker har givet Maleriet,
da Kirken var under Arbejde (1669).
De to mægtige Malmstager paa Altret bærer Indskriften: „Det
loflige Compagni udi Helsingør, som er oprettet Anno 1654, hafver be
kostet dise Stager til detz Amindelse, oc deres afgaaende Dødis Ligs
Begængelse“. Og ovenover: „Anno 1660 - hodie mihi, cras tibi“ („idag
mig, imorgen Dig!“) Med dette Formaal rimer det sig jo godt nok, at
Stagerne hviler paa Dødningehoveder, hvilket Symbol ellers ikke passer

401

saa godt til et kristent Alter. Hvornaar og hvorledes disse Stager er
kommet til Korsør, vides heller ikke.
Krucifixet, der hænger inde i Siderummet til Vaabenhuset, ud
gjorde siden Restaurationen 1826 Alterprydelsen i den gamle Kirke med
en malet Niche som Baggrund. Kjøbmand H. Iversen, der havde Re
staurationsarbejdet i Entreprise, og som lod til at nære megen Interesse
for Sagen, havde først tænkt at anskaffe en Kopi af Altertavlen i Herlufsholms Kirke med et Billede af Kristus forneden og Jehova foroven,
omsluttet af en 6 Alen høj Spidsbueramme; men det blev nok for dyrt,
saa man maatte nøjes med dette lille Krucifix, ægteforgyldt med bronceret Kors, saaledes som Tilfældet jo er endnu. I Trap kaldes det „sengothisk“; dette er næppe rigtigt; det maa vistnok været udført ved
Restaurationen. — Efter Indskrifterne paa Genstandene ses, at det store
Alterbæger med Disk er givet 1673 af Lig-Lavsbrødrene i Korsør; den
store Sølv-Alterkande 1680 af „sal. Niels Paaske og hans efterladte
Hustru, Karen Mauritsdatter og deres Arvinger“; Oblatæsken 1682 af
Maren Hansdatter Graa’s. De tre ejendommelige Messingbækkener, der
bruges ved Indsamlinger i Kirken, er efter Hoffman givet af Commerceraad C. Mouritz Morup og Hustru Valdborg Vohnsen. N. Paaske og
Hustru har ligeledes, 1679, givet den smukke lille Kalk og Disk, som
bruges til Hjemmekommunion. Det store Messingbækken i Døbefonten
bærer to Indskrifter: „Langesø 1606 - K B og E B“, og: 1653 med to
udviskede Vaabenskjolde. — Af senere, i den nyeste Tid tilkomne Gaver,
for at faa alting med, skal nævnes, Kopien efter Rubens: Nedtageisen
af Korset, der hænger i det ene Pulpitur; det blev 1876 givet af Proprie
tær N. Nielsen i Risby ved Tostrup, tidligere Tømrermest, i Korsør.
Og endelig den smukke Kopi (udført af Karl Jensen) af Carl Blochs
herlige Billede „Christus consolator“, Altertavle i Hørup ved Ystad,
givet 1899 af Enkekonsulinde Cordelia Rasmusens Børn til deres Moders
Minde.
Der blev handlet ret ilde med Ligstenene fra den gamle Kirke;
de blev lagt foran Indgangsdørene til den nye Kirke, saa hvad de ikke
var afslidt forinden, er de blevet siden. De bedst bevarede blev for en
Snes Aar siden henlagt langs Siderne af Kirken. Kun en af disse har
Interesse. Den bærer Billedet af en Adelsmand og hans Hustru i Drag
ter fra Frederik II’s Tid; men Indskriften lyder saaledes: „Herunder
ligger begraven erlig og velagt Mand, Peder Jacobsøn Tornam, fordum
Raadmand i Korsør, som døde 20. Jan. Anno 1694, og hans Kiere Hu
stru Margret Jensdåter Ørbeck“. Denne Mand maa, hvad der ikke var
ualmindeligt, paa en Auktion ved en eller anden Kirke, der har været
under Reparation, have købt Stenen, for at den engang kunde dække
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hans Grav. Og saa er den oprindelige Indskrift borthugget og erstattet
af en ny. — Et Brudstykke af den ret uanselige Ligsten over Caspar
Brand og Hustru ligger ved Gitterdøren S. f. Kirketaarnet. — Brud
stykker af et Par mindre Epitafier af Sandsten henligger i Varmekælderen. Det ene er opsat til en kristelig Amindelse over „Bertel
Matson, fordum Kirckeværge, der Kircken blev bygt, og Raadmand heri
Staden, som døde i det Aar 1686, og hans kjære Hustru, Johanne Pedersdatter, som døde i det Aar 1702“.
Den 10. Januar 1870 om Eftermiddagen Kl. 3'/2 blev under Horn
musik Kransen hejst paa den nye Kirke og om Aftenen holdtes Rejse
gilde paa Raadhuset. Og saa skred Arbejdet lykkelig fremad imod
Fuldendelsen og Indvielsen. — Men inden denne omtales, skal med
deles, hvorledes Midlerne blev bragt til Veje.
Kirken selv havde en Beholdning paa et Par Tusind Rdl.; ved
Indsamlinger i Byen fremkom c. 7000 Rdl.; men dette forslog jo kun
lidt. Havnebestyrelsen viste den Liberalitet at tilbyde Kirken et rente
frit Laan paa 17,000 Rdl.; men mærkelig nok nægtede Indenrigsmini
steriet sin Tilladelse. Et Andragende om Tilskud fra formuende Kirker
blev afslaaet, da saadanne Tilskud kun ydes til Kirker af monumental
Betydning. Efter et Par Aar at have hørt paa Kirkeinspektionens Jam
merklager, bevægede Kultusministeriet omsider Finansministeriet til at
fremsætte Forslag paa Finansloven om et Statstilskud paa 10,000 Rdl.
Da dette blev bevilget i Marts 1869, var Isen brudt. Saa skaffede Mini
steriet yderligere et Laan paa 10,000 Rdl. af Sorø Akademi paa lempe
lige Vilkaar mod Byraadets Garanti.
Overslaget lød paa godt 29,000 Rdl.; det blev ikke væsenlig over
skredet; men helt kunde det jo ikke undgaas; flere Arbejder kom til,
særlig ved Kirkens Omgivelser. Men Byraadet viste sig villig til at
slukke denne Sorg med en Bevilling paa 5500 Rdl.
Endelig oprandt den saa længe ønskede Dag, da det nye Guds
Hus skulde indvies. Det blev 2. Pinsedag d. 29. Maj 1871; midt i
den fejreste Vaar. Og der var Feststemning i den lille By, alle Mislyde
var forstummet; Flagene vajede fra Husene og fra Skibene i Havnen.
Højtidsfuldt svang Klokketonerne sig ud over Byen og kaldte til Guds
tjeneste.
Fra Præstegaarden udgik en højtidelig Procession, Kultusminister
Hall med Biskop Martensen, Indenrigsminister Fonnesbech med Provst
Bondesen, derefter Herredets Præster i Følge med Byraadsmedlemmerne
og de Personer, som havde forestaaet den frivillige Indsamling.
Efter Psalmen: „Lover Herren, han er nær“, bad Kateketen, Pastor
Friis Indgangsbønnen, og efter Psalmen: „Aand over Aander“, talte
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Biskoppen over Pauli Tale Apg. 20, 17—38, og foretog den højtidelige
Indvielse. Derefter prædikede Sognepræsten over Dagens Evangelium.
— Efter Sognepræstens Forslag blev den nye Kirke opnævnt efter
Apostlen Paulus.
Anden Pinsedag 1896 fejredes Kirkens 25 aarige Jubilæum, og
Pastor Wad udtalte da i sin Prædiken: „Gud ved om Korsør nogen
sinde har haft en skønnere, festligere, en i Ordets rette Betydning høj
tidsfuldere Dag end den Dag, da St. Povlskirken blev indviet. Det
forekom mig ogsaa, at der i den nærmeste Tid foregik et kirkeligt Op
sving i Menighedslivet i Korsør“. — Ogsaa Kirkens 50 Aars Jubilæum
blev fejret ved en smuk Højtidelighed.
I de senere Aar er, som omtalt, Kirkeorglet blevet restaureret, og
1912 blev der indlagt elektrisk Lysanlæg, som bekostedes af Godsejer
Alex. Bech paa Kruusesminde. Dennes Broder, Godsejer Edv. Bech
paa Taarnborg gav inden sin Bortrejse fra Egnen 500 Kr. Jil et Orgel
harmonium til Ligkapellet.
I Aar til Byens Jubilæum vil et af mange af Byens Borgere længe
næret Ønske blive opfyldt, idet Kirkens Taarn bliver forsynet med et
Spir. En Komité med den for Sagen højst interesserede Skomagerm.
P. Lausen som Medlem har i flere Aar arbejdet hen imod dette Maal.
Omkostningerne, som vil beløbe sig til 29,000 Kr., er for Størstedelen
indkommet i frivillige Bidrag, af hvilke Entreprenør Henr. Henriksen
tidligere i Korsør, har ydet langt det største. Havnekassen har tilskudt
5000 Kr., og af Kirkeskatten er udredet 4000 Kr., der ellers skulde
være medgaaet til en højst nødvendig Reparation af Taarnets øvre Par
tier. Taarnmuren forhøjes 6 Alen, og herpaa opføres det kobbertækte
Spir, hvis Spids vil rage 120 Fod i Vejret. Tegningen er udført af
Slotsarkitekt Jørgensen, og Arbejdet udføres af Byens egne Mestre,
Murm. N. Petersen, Tømmerm. Sør. Knudsen og Blikkenslagerm. Gebert.
Til Kirkeurets Reparation og Opstilling har Byraadet bevilget 3000 Kr.

Kirkelige Forhold.
Aar 1887 blev Kateketembedet nedlagt, og til det samtidig hermed
oprettede Overlærerembede i Korsør blev Størsteparten af Kateketens
Indtægter henlagt, herunder ogsaa en Del af Taarnborg Sogns Præstetiende, hvilket ikke uden Grund fra dette Sogns Side stadig siden har
været følt som en Uret. For at bøde paa det Afsavn af præstelig Hjælp,
som ved Kateketembedets Nedlæggelse paaførtes Sognepræsten, blev
der af Korsør ydet denne et Tilskud til at holde en pers. Kapellan.
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Matthias Wad, født 1816 paa en Proprietærgaard i 0. Hanherred,
blev efter en Del Aar at have arbejdet som Manuduktør og Lærer i
København, Sognepræst i Seden og Aasum paa Fyn og 1860 kaldet til
Korsør-Taarnborg. Det er tidligere omtalt, hvor vanskelige Kaar han
i Begyndelsen maatte arbejde under, og hvorledes under de lange og
trange Aar, inden den nye Kirke blev fuldendt, Hovedbyrden hvilede
paa hans Skuldre. I disse Aar falder hans Hovedindsats i Kirkelivet
her i Korsør, saa han havde den Lykke sidenefter i en Række fredelige
Aar at opleve, at den aandelige Sans og Ærbødigheden for Kirke og
Christendom var i Fremvæxt. Han var en fin, alvorlig Præst af den
grundtvigske Retning.
Da Pastor Wad havde taget sin Afsked, blev Embedet halvandet Aar
bestyret af Pastor emer. Gregersen, medens der førtes Forhandlinger om
Taarnborg Sogns Fraskillelse fra Kjøbstaden. Disse førte ikke til noget
Resultat, men foranledigede dog, at der blev oprettet et fast Kaldskapellani
for Pastoratet. Derefter blev begge Embederne besat i Foraaret 1897
med Sognepræst Torkild Winther, tidligere i Nykøbing, Lødderup og
Elsø paa Mors og Kandidat Otto Hansen.
I en længere Aarrække har en Kreds af Byens Beboere sluttet sig
til Indre-Mission, og med store Opofrelser lykkedes det denne at faa
opført et rummeligt Missionshus, „Bethania“, der 12. November 1889
blev indviet af Pastor Vilh. Bech. Herudfra er der i Aarenes Løb ud
ført et trofast Arbejde, ogsaa omfattende Børnegudstjeneste og den
kristelige Ungdomssag. Den meste Tid siden har en Indre-Missionær
haft fast Ophold i Byen.
Man gør neppe Korsør stor Uret ved at sige, at den gjennem
lange Tider ikke har frembudt nogen særlig frugtbar Jordbund for Guds
Riges Arbejde. Noget medvirkende hertil er vel nok den Omstændig
hed, at en stor Del af Beboerne, alle til Trafikvæsenet knyttede, stadig
er udsat for Omflytning, kommer og rejser, og derfor ikke har saa let
ved at finde Tilknytning til, hvad der nu findes i Byen af aandeligt
Liv. Denne Spredthed og Mangel paa Sammenhold har været og vil
vel desværre fremdeles til en vis Grad være en Ulykke for Korsør. —
Gjennem mange Aar har Byen været absolut uimodtagelig for Sekt
væsen af hvilken som helst Art, ikke engang Frelsens Hær har kunnet
trives. Man kunde maaske mene, at dette har været Vidnesbyrd om
sunde aandelige Forhold; det turde dog snarere have været et Tegn
paa aandelig Goldhed. Og naar i de sidste Aar Sekterere har begyndt
at vinde Indpas, maa dette vistnok ses som et Vidnesbyrd om, at der
hos mange er vaagnet Spørgen og aandelig Interesse. Der maa da
haabes, at denne vaagnende Interesse maa søge ikke udenom vor gamle
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Folkekirke, men øse af Livskilderne dér, hvor de dog sikkert findes
renest og rigest.
Herren opholde og fremme sit Rige iblandt os til Folke-Gavn og
Lykke og til Sjælenes Frelse!

Korsør Byvaaben.
De danske Kjøbstæder har fra gammel Tid haft hver sit Vaaben
eller Mærke, hovedsagelig til Brug som Seglmærke. Men mange af
disse Mærker har i Tidens Løb været underkastet vilkaarlige Omform
ninger, saa den oprindelige Form næsten ikke har været til at kjende
deri. Det maa derfor meget paaskjønnes, at Arkivar A. Thiset (Tids
skrift for Kunstindustri 1893—94) har fremdraget de oprindelige For
mer, saaledes som de foreligger i Seglaftryk i Rigsarkivet, særlig Sigillerne under Kjøbstædernes Hyldingsakter fra Tidsrummet 1584—1655.
Det ældste bevarede Segl for Korsør (fra 1519; afb. i sidste Ud
gave af Trap) forestiller Bykirken; en korsprydet Trappegavl med tre
spidsbuede Vinduer. Da Kirken før Ombygningen 1669 havde et Taarn,
er det vel dette, som er fremstillet. Dette gamle Mærke er imidlertid
i Seglet under Hyldingsakten fra 1608 afløst af det nuværende, et Kors,
hvilket selvfølgelig er valgt af Hensyn til Byens Navn. Dette Kors
har siden været fremstillet under forskjellige Former; den ældste i Seg
let fra 1608 (afb. i Traps III. Udg.) er et udbuet „svævende“ Kors, hvor
ved forstaas et Kors, hvis Arme ikke naar ud til Randen.
I en mindre Samling Bysegl, som har tilhørt Geheimeraad Trap,
og af dennes Svigersøn, Godsejer Alex. Bech paa Kruusesminde, er over
ladt Rigsarkivet, findes et smukt Segl, der viser et svævende Kors med
meget svagt udbuede Arme i et smagfuldt formet Skjold, omgivet af
Barok-Ornamenter og med en Krone over. Omskriften lyder: „Corsoere
Stabel Stads Raadstue Seigl“. Det bærer intet Aarstal, men maa ef
ter Ornamenterne at dømme hidrøre fra Slutningen af 17. Aarh. og er
mulig anskaffet kort efter Byens Ophøjelse til Stabelstad. I Kortet fra
Frederik V’s Atlas (afb. her i Bogen Pag. 129) findes to Seglafbildinger, der altsaa maa hidrøre fra Tiden før 1750. Det ene har samme
Omskrift som nysnævnte Segl, og Ornamenterne er kjendelig formede
efter dette som Forbillede, men Korset er spinkelt med lige og Uge
lange Arme. Det andet bærer Omskriften „Korsør Bys Secret“ (herved
forstaas mindre Signeter, som brugtes til mere private Sager), og inde
holder i et smukt udtunget Skjold uden Krone et udbuet Kors. — Alle
disse tre Signeter er vist forsvundne.
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Paa Dommerkontoret findes for Tiden 2 Signeter. Det ene, som
er en ret tarvelig Efterligning af det andet af de forannævnte, maa vel
stamme engang fra Beg. af sidste Aarh. Det andet, der bærer Omskrif
ten: „Corsoere Stabel Stads Notarial Seigl“, er ældre, vel fra Midten af
18. Aarh. Skjoldet bærer en Krone, og Ornamenterne er ret smagfulde,
men mere vilkaarlige end i det første af de ovenfor omtalte, hvilket vist
nok har tjent som Forbillede. Men Korset er her fremstillet som et
Kløverblads-Kors, idet Armene afsluttes som et Kløverblad.

c. 1670.

Endelig findes i Havneudvalgets Værge et Signet, der bærer Om
skriften: „Corsør Havne Kommissions Seigl“. Det er ret tarveligt stuk
ket, men nok saa interessant som de to sidstnævnte. Efter Stilen at
dømme, „Ludvig XVI Stil“, hidrører det utvivlsomt fra Slutningen af
18. Aarh. Det udbuede Kors er indskrevet i et ovalt Skjold med en ned
hængende Guirlande paa hver Side, der foroven sammenbindes med en
Baandsløjfe. Skjoldet er „skraveret“, forsynet med et (vandret) Stregelag.
I alle de fornævnte Fremstillinger er Korset opretstaaende, men
paa Kortet i Resens Atlas 1677 (Pag. 128) er det afbildet liggende, som
et Kryds. Saaledes findes det ogsaa afbildet i Traps II. Udg., og var
det fremstillet paa den gamle Banegaard i København. Der findes in
tet Segl eller Signet bevaret med denne Form for Korset. Den er
rimeligvis fremkommet ved en Misforstaaelse; Korset har været frem
stillet i et skraatliggende Skjold, og saa har man ladet det blive liggende.
I Februar 1900 henstillede Sognepræst Winther til Byraadet, om
man ikke burde fastslaa baade en bestemt Form for Korset og bestemte
Vaabenfarver, og han ledsagede denne Henstilling med en udførlig Rede
gørelse i „Korsør Avis“.
Efter at have indhentet Erklæringer fra Arkivar Thiset og Arkivar
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Gustav Wad, vedtog Byraadet i sit Møde 5. April 1900, at Byens Vaaben skulde være „et svævende blaat Kors paa Guldgrund". Og denne
Vedtagelse fik Indenrigsministeriets Sanktion. — Der havde været
Uenighed om Farverne, nogle ønskede et Sølv Kors paa blaa Bund,
andre et blaat Kors paa Sølv; men begge Dele blev fraraadet af Thiset
der henviste til, at disse Farvesammensætninger var taget i Brug af
det foren. Dampskibs Selskab og af Svitzers Entreprise. Thiset
selv havde foreslaaet et Guldkors paa rød Grund, men dette blev fra
raadet af Hensigtsmæssigheds Hensyn, som mindre passende, naar
Vaabnet blev afbildet paa en Danebrogsfane eller anbragt paa en Byg
ning af røde Sten. Man blev saa staaende ved ovennævnte Farvesammenstilling, der jo ogsaa har god Hævd: de blaa Løver paa
Guldgrund i Rigsvaabnet.
Efter Sagens Afgørelse blev der efter Tegning af Thiset stukket
et smukt nyt Signet. De forskjellige Indlæg i Sagen er aftrykt i
„Korsør Avis“ Februar—April 1900.

1900.
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Korsør Havn i Beg. af 19. Aarh.

Da dette Billede først for nylig er fremdraget, tilføjes det her.
Originalen, en usigneret, smuk Tegning med Vandfarver, tilhører Kon
sul Harald Fischer. Pag. 334 (jfr. Pag. 324) udtales, at Plankebroen
inde i Havnen („Nybro“) mulig først i Beg. af forrige Aarh. er bleven
afløst af et landfast Brohoved. Efter de Pag. 305 meddelte Oplysninger
maa denne Ændring allerede være foretaget ved Midten af 18. Aarh.

Kilder til Byens Historie i den nyere Tid.
Særlige Kilder er anført i Texten. Ellers er de fleste Oplysninger
hentet fra Raadstueprotokollerne, Pantebøgerne, Præsteembedets og Kir
kens Protokoller. Meget er hentet fra „Korsør Avis" (oprettet 1. Sep
tember 1855 af Bogtrykker F. Th. Jensen, der som Frivillig deltog i
Krigen 1848—50; han var Bladets Redaktør til 25. Oktober 1890, da han
døde), ligesom mundtlige Meddelelser fra ældre Borgere flittig er be
nyttet.

PERSONLISTE.
Ved Udarbejdelsen af Personlisten er der ikke taget Hensyn til de i Fortegnelse
paa Korsør Borgeres Udplyndring og Skadelidelse (S. 143—166) nævnte Borgere, ligesom
de S. 313—14 optegnede Landeværnsmænd heller ikke er optaget.
Aalborg, Hans Hermansen, Sogne
kapellan (1633)....................... 244
Aarby, Morten Jespersen, Rektor
(død 1706) ............................. 264
Aarhus, Peder Pedersen (1754) . . 269
Aaris, Christen, Kbm............... 345, 348
Aaris, C. (1794) . . 228, 229, 230, 283
Aaris, Niels, Brændevinsbrænder . 287
Abel, Mester...................................... 335
Adler, Fabian (1794)..................... 229
Adolf, Præst (1177).................. 37, 38
Adolph, Hertug (1440)..................... 115
v. Ahlefeldt, Claus, Generalløjtnant 141
Ahnemøller, Hans, Tømrermester
(1633) .......................................... 233
Alexandra, Prinsesse ....................... 387
Ambt, Ingeniør................................... 381
Aminde, Christoffer, Borger (1593) 92
Anchersdatter, Abigael.................... 201
Anders Hansen, Borger (1534) ... 62
Anders Ipsen, Sognepræst (1490)
62, 77, 78, 238
Anders Jensen, Landsdommer(1459) 53
Anders Knudtssøn, Borger (før
1550) ............................................. 119
Anders Smed, Borger (1608) ... 92
Andersen, Anders, Hører (1697) . . 217
Andersen, Christen, Kæmner(1655) 206

Andersen, Hans, Borgmester 138,
167, 209, 219, 249, 254
Andersen, H. C.................................... 320
Andersen, Jens, Borgm. (1582)
67, 73, 91
Andersen, Jørgen (1655).............. 206
Andersen, P., Kbm............................. 346
Andersen, Poul, Raadm. (1645) . . 254
Andersen, Vilh., Professor............338
Andreas Olufsen, Mundskænk ... 40
Andresen, Andreas Daniel, Præst
(død 1873)........................... 242, 386
Anne Povlsdatter ............................. 400
Appeldorn, F. C., ord. Kat. (død
1883) ............................................. 245
Arendsen, Jan (1735)..................... 137
Arenfeldt, Ingeborg........................... 126
Asmussen, Propr.................................. 352
v. Aster, Løjtnant (1800) ................ 315
Baad, Anne Arvidsdatter............... 116
Bache, Otto, Maler..............................336
Bagge, Hans, Borger.................... 91, 92
Bagge, Hans d. unge (1593) .... 92
Bagger, Andr. Chr., pens. Toldin
spektør
..........................................346
Bagger, H. C. L., Præst............ 27, 245
Bagger, Hans, Borgmester(1551) 67, 68
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Bagger, Jørgen Hansen (1735) ... 138
Bagger, Mdm........................................299
Baggesen, Jens........................ 298, 338
Ballhausen, Apoteker........................341
Bandholm, Togfører...........................391
Bang, Cathrine Marie....................... 240
Bang, Frederik Ludvig, Læge . . . 240
Bang, Jørgen Andreas, Præst .... 240
Bang, Oluf Lundt, Læge............... 240
Bang, Susanne Christine............... 240
Barbara Eriksdatter............... 119, 120
Barfoed, H. C. Th., ord. Kat. (død
1878) ......................................... 245
Barn, Peder, Borgmester (1490)
67, 76, 77
Barnam, Hertug af Bari .... 104, 105
Basse, Jacob (1438)........................ 107
Bech, Alex., Propr. 26, 327, 403, 404
Bech, Etatsraad ................................. 367
Bech, Eckard, Borgm. (1805) ... 251
Bech, Edvard, Godsejer . 20, 357, 403
Bech, Jørgen Alb., Etatsraad .... 326
Bech, Laura, g. m. Toldkontrollør 380
Bech, Hofjægermester, til Waldbygaard ................................ 326, 367
Bech, Mathilde, Justitsraadinde . . . 399
Bech, Værkmester............................. 399
Becker, A. H., Kaldskapellan . . . 245
Becker, C. L., Kbm.............................. 339
Becker, Fuldmægtig...........................396
Behr, Ulrich (1566)........................ 102
Bendsen, Christen, Raadm. (1749) 256
Bendtsen, Michael, Raadm. (1740) 255
Bennetzen, Kbm.................................... 348
Bent Pedersen, Prior i Antvorskov
(1438) ........................ 104, 107, 114
Bentsen, Bernt, Borgm. (1829) 251, 346
Berg, P. (1796)..................... 283, 347
Berg, Th., Kbm. i Slagelse 21, 22, 23
Berg, Stadskaptajn (1759)............ 199
Bergmann, Murermester.....................342
Bernov, J. H., Kaldskap. (1915) . . 245
Bernsteen, Murermester .... 357, 398
Bernth, L. A., Borgmester (1809)
251, 287, 334, 352, 356
Berte Jordemoder (1702) . . . 193, 194
Beræ, Henrik, Byfoged (1460) 56, 75
Bidstrup, Jul.......................................... 142
Bielke, Erik Turesen (1501) .... 116

Bilde, Peder, Lensmand paa Kallundborg ...................................... 123
Bille, Hans, Ridder (1514)............ 78
Bille, Hilleborg Eskedatter............ 123
Bille, Torben (1464).................. 76, 78
Birckner, Mie. Gottl., Præst 135,
241, 244, 341
Blinkenberg, Museumsassistent ... 16
Boesen, Jens, Borger (1593) .... 91
Boesen, Oluf, Borger (1593) .... 92
Borch, Niels Hansen, Præst (død
1726) ............................................. 244
Borum, Jernstøber............................. 366
Boye, V................... 16, 21, 22, 24, 28
Braadt, Raadmand (1794) 229, 256, 259
Braem, Johan Mortensen, Præst
(død 1764) ............................ 240
Brahe, Tyge Jensen ....................... 123
Brand, Casper 167, 172, 187, 211,
212, 219, 234, 236, 238,
247, 393, 398, 399, 402
Brandt, Caspar Danielsen, Rektor 264
Brandt, Erland, Præst (død 1805) 244
Brask, M. C. J., Præst (entl. 1909) 245
Braun, A. (1796)........................... 283
Brock, Esger (1438) ..................... 107
Brockenhuus, Frants (1557) .... 107
Brockenhuus,Jacob, Admiral (1563) 94
Brown, de Nully, William............... 345
Brun, Konferensraad.......................... 341
Bryske,
Antonius,
til Langesø
(1553) .......................................... 100
Bryske, Gert (1438)........................... 107
Buch, Andr., Forp. paa Bavelse . . . 347
Buch, Fr., Skipper............................. 343
Bugislav, Hertug af Pommern 104, 105
Bunderup, Mads, Borger (1593) . . 92
Burser, Dr............................................. 260
Bøggild, Daniel, Præst (død 1885) 245

Calenberg, Grev (1717)............. 302
Carstensen, Baadebygger........... 361
Caspersen, J., Kbm.......................348
Castenschiold, J. A., Borgm. (1823) 251
Castenschiold, Generalløjtnant . . . 313
Christen Nielsen, Borger i Korsør
(1534)
Christen Køgemester, Borger(1593) 91

62
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Christen Ottesen (1459)............... 55
Christen Tolder (1658)............... 209
Christensen, Chr. M., Ungkarl
(1887)
33
Christensen, Chr. Villads............... 141
Christensen, Michel (1735)............ 137
Christensen, Niels, Byfoged (1660)
256, 261
Christensen, Niels, Rektor............ 264
Christensen, Peder, Raadm. (1640) 253
Christensen, Peder, paa Bonderup
(1762) ........................................ 291
Christensen, Zacharias,
Skipper
(1658)
208
Christensen, Gæstgiver ................. 338
Christian Pedersen (1528)............ 238
Christiansen, C......................................169
Christierni, Nicolaus, Rektor (1630) 260
Christoffersen, Mester fra Faaborg 361
Christoph ............................................ 348
Christophersen, Peder, Raadstuetjcner (1697)............................. 217
Claus Køgeni ester (1596)............... 102
Clausen, H. G....................................... 241
Clausen, J. V. C., Dommer (1925) 258
Clausen,
Lorentz,
Oberförster
(1687) ................................. 285, 286
Clausen, Math., Rebslager............ 370
Clausen, Otto, til Krumstrup (død
1529)......................................
119
Clausen, Peder, af Faaborg (1658) 209
Collin, Edvard, Etatsraad ...............341
Collin, Jonas.......................................341

Dahl, Chr. N., Præst (død 1823) . . 244
Dahl, Vilh. Fr., Gasmester............ 399
Dahl, Malermester............................. 328
Dahl, William Frederik, Malerme
ster ................................... 344, 345
Dahn, Præst, se Hansen, O. C.
(død 1925)................................... 245
Dalberg, Erik ................................... 324
Dam, Amt Jansen............................. 240
Dam, Ivar................................. 199, 305
Dam, Kirsten...................................... 240
Ditlev Kleinsmed (1610—11) .... 113
Dresselberg, Niels Andersen, til
Kastrup (1562) ........................... 121

Dyre,
Iver Jensen,
Lensmand
(1439) ................................. 114, 115
Dyrhauge, Johanne Rasmine, født
Wedel ......................................... 351
Dyrhauge, Jørg. Thorø Larsen,
Krigsraad........ 338, 350, 351, 399
Dørker, Ulric, Borgmester (1741)
249, 255, 304

Eadgar, Konge af England........ 35
Ebbesen, Søren, Borger (1593) . . 92
Ebbo Glug................................... 40
Eeg, Anders Christensen (død
1730) ......................................... 306
Eeg, Peder, Sr. (1769).............. 199
Eggers, Augustinus (1754)........ 272
Eggers, Chr., Sr. (1771)........... 291
Egholm, Hans, Skipper............... 378
Eilersdatter, Dorethe (1655) .... 206
Eilersen, Brede (1655).............. 206
Elisabeth, Dronning, g. m. Chr. II 117
Elving, Arkitekt............ 353, 354, 379
Engelbrecht, Søren, Borgm. (1774) 250
Engelbretsen, Oluf, Sognekapellan
(1632) .......................................... 244
Engelhardt, Arkæolog............ 388, 389
Erichsen, Hans (1658).............. 209
Erichsen, John, Prof, ved Sorø
Akademi ......................................... 291
Erik, udv. Konge (død 1332) ....
42
Erik XIV, Konge........................... 122
Erik, Hertug af Langeland(1300) . 43
Erik Barnumsen, Lensmand (1364) 114
Erik Glipping................................ 51
Erik Jonsson, af Halkwi............... 116
Erik Magnussen, kaldet Præstehader (1289)................................ 40
Erik Menved................................. 40, 43
Erik Nielsen (1438)........................ 107
Erik af Pommern 47, 48, 49, 51,
54, 96, 106, 107, 115
Eriksen, F., Maskinmester............ 379
Eriksen, Hans, Raadm. (1664) . . . 254
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