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FORORD
CDa Korsør i 1925 fejrede sit 500-aarige Jubi

læum som Købstad, fik jeg Lov til at skrive denne
Bys Historie, og dette er Foranledningen til, at
nærværende Skrift ser Dagens Lys. De to Store-

bæltsbyer paa Sjællandssiden ligger med kun jaa
Miles Afstand fra hinanden og har i mangt og
meget delt samme Skæbne, skønt de til Tider har
staaet ret skarpt overfor hinanden. Det er da
naturligt, naar man har skildret den ene, at Lysten
til at give sig i Lag med den anden kan vaagne,
ogsaa fordi der er Spørgsmaal, der kun kan be
svares efter at have lært dem begge at kende.
Den Ulempe, at jeg ikke, saa ofte som ønskeligt
var, har kunnet gæste Arkiverne paa Grund af anden
Beskæftigelse, vil sætte sit Spor i dette Arbejde,
men det er mit Haab, at ikke blot Byens egne

Børn, men ogsaa andre maa finde et eller andet i
det, som er Opmærksomheden værd.
Skelskør, som gennem Aarhundreder har hørt
til vort Lands mindre Købstæder og ligger hengemt
i en Udkant af vor 0, har, trods det, formaaet at

holde sig oven Vande, mens andre har maattet
bukke under. Gid de kommende Tider maa bringe
Udvikling og Trivsel med for det Samfund, som
dér har sit Hjem og sit Virke.
Jeg føler Trang til paa dette Sted at bringe den
Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse og Skelskør
Laane- og Diskontobank, der begge har ydet mig
Støtte, min bedste Tak for modtagen Hjælp.
Sorø i April 1932.

la Cour.

EGNEN
den, der i vore Dage begiver sig fra Slagelse eller Sorø gennem det frugtbare sjællandske Landskab for at søge ud til Kysten
ved Skelskør, er det vanskeligt at tænke sig, hvor
ledes der egentlig har set ud for Aarhundreder siden.
Nu kantes de gode, til Dels nyanlagte Veje af vel
vedligeholdte Gaarde og Steder, Turen gaar gennem
en Række af store, velbyggede Landsbyer og, hvad
der maaske har bidraget mest til at ændre Land
skabets Udseende, den ene Landsbys Marker støder
op til den andens og er ikke, som i gamle Dage,
skilt fra disse ved Overdrevet, der laa hen udyrket
og kun brugtes til at yde sparsom Føde for Heste,
Kvæg og andre Husdyr. Det er de sidste 150 Aar,
der har medført disse Ændringer. Gaar vi tilbage
til Tiden før Landboreformerne, altsaa til Midten af
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det 18de Aarhundrede, var Landskabets Udseende,
som det i alt væsentligt havde været i Aarhundreder,
ja, helt tilbage til den Tid, da Skovene, som ogsaa
klædte denne Del af vort Fædreland, faldt for Øksen,
og Jorden i større Udstrækning toges i Brug til
Agerdyrkning.
Det er et Afsnit af vort Folks Historie, som man
gærne vilde kende mere til, hvorledes Landet blev
befolket, hvorledes Landsbyerne blev til og hvorledes
de efterhaanden formerede sig ved „Knopskydning“.
Et stort Arbejde er i vore Dage i Qang for at trænge
ind i dette Emne, der tidligere har været saa godt
som uopdyrket, men sikre Resultater er man endnu
ikke naaet til; om det nogensinde lykkes, maa Frem
tiden afgøre. Imidlertid er vist de fleste Forskere
enige om, at til de ældste Landsbyer, næst dem med
Endelserne -inge og -løse, hører de, der ender paa
-lev; af senere Oprindelse er derimod de, der har
-lund og -by i deres Navn. Er dette nu rigtigt,
skulde man altsaa have Lov til at paastaa, at af de
tre Kirkebyer, som kranser Skelskør, er Egeslevmagle
den ældste, medens Boeslunde og Magleby skriver
sig fra en senere Tid. Vil man søge at tidfæste
vore Landsbyers Opkomst, er der stor Uenighed til
Stede. Joh. Steenstrup vælger i sin grundlæggende
Afhandling: „Nogle Bidrag til vore Landsbyers og
Bebyggelsens Historie“1), ligesom i sin Bog: „De
danske Stednavne“ den Udvej ikke at udtale sig om
de Aarhundreder, hvortil de kunde henføres; derimod
mener Henrik Ussing, at Byer paa -lev stammer fra
Tiden 5—800 e. Chr.2) og de paa -lund og -by fra
1) Hist. Tidss. 6. V. 313 ff.
2) Aarb. f. Hist Samt f. Sorø Amt IV. 15.
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en noget senere Tid, medens Vilh. la Cour udtaler
den Formodning1), at Landsbynavnene paa -sted hører
til Tiden ikke længe efter Christi Fødsel, og jævn
gamle med disse, maaske dog lidt yngre, er de
mærkelige Navne paa -lev.
Vi skal ikke her
prøve paa at dømme mellem de forskellige Anskuel
ser, men nøjes med at henvise til, hvad Sigurd Ny
gård siger2): „Om det først beboede sted af navne
på -lev, -sted er bleven til før Kristi fødsel, i det 5te
Årh. eller i det 9de, ser vi os fuldstændig ude af
stand til at afgøre. Kun så meget tør vi sige, at
denne art af bebyggelse er ældgammel og for den
sags skyld gærne kunde henføres til de ældste nor
diske folk.“
Et andet Forhold, som der kunde være Grund til
at gøre opmærksom paa, er, at det som Regel er
Kirkebyerne, der er de ældste. Efterhaanden udvide
des det Omraade, der var taget ind til Dyrkning, og
man fandt det derfor rimeligt at udflytte en Del af
Hovedbyens Gaarde eller bygge helt nye paa de tid
ligere Udmarker; derved opstod en Række yngre
Bebyggelser, der røber sig som saadanne gennem
deres Navne. Fra Boeslunde opstod Torpet, der be
tyder Udflyttergaard, og Neble (Nybølle); fra senere
Tid skriver sig Sønderup, Bøgebjerg, Tranderup, Espe
o. s. v. Paa samme Maade kan Egeslevmagle være
Grundlaget for de -torp-Byer, der findes dels nord
øst derfor, Frankerup (Franckætorp), dels mod Syd
vest, Smidstrup (Smitztorp).
Men det skal ikke være vor Sag paa de følgende
Sider at gennemgaa de tre Sognes Historie, vi oveni) Det danske Folks Historie I. 338.
2) Hist. Tidss. 7. I. 108.
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for har nævnt, uden for saa vidt Begivenheder eller
Tildragelser i Skelskør har Forbindelse med dem.
Det vilde kræve særlige Undersøgelser, som maa ud
skydes til en senere Tid eller til andre Forskere.
Her vender vi os til den By, Skelskør, der skal gøres
til særlig Genstand for Behandling, og skal med
Hensyn til dens Navn blot sige, at der ikke godt kan
være Tvivl om dets Oprindelse. Allerede første Gang
den nævnes, nemlig i Kong Valdemars Jordebog
(1231), hedder den Skiælfiskør og Skelfiskør, og da
Skelfisk i gamle Dage var Betegnelsen for en Mus
ling, er det saa godt som sikkert, at Byen har Navn
derefter, og at der i sin Tid maa have været Mus
linger i en saadan Mængde, at man har opkaldt
Stedet efter dem1).
I et Land, der, som Danmark, bestaar af en
Halvø med en Vrimmel af Øer ved Siden, er det en
Selvfølge, at Farvandene fra Arilds Tid har spillet
en stor Rolle; stadig maatte man for at komme fra
den ene Del af Riget til den anden pløje Havets
Bølger, der til Tider kunde vise sig fra en mindre
venlig Side, saa det ikke var helt farefrit at give sig
ud paa en Rejse, skønt Afstandene var ret smaa.
Men til andre Tider laa Havspejlet blankt og glat,
og det var kun en Leg at have med det at gøre.
Hvor de enkelte Landsdele nærmede sig mest til
hverandre, opstod der tidlig et Fiskerleje, der temmelig
*)

Der er formentlig ingen Grund til at fæste sin Opmærk
somhed ved den Hypotese, som J. Byskov „af sproglige
Grunde“ har opstillet, at Navnets første Led skulde være
Skelsk, der „uivivlsomt har været et Egennavn der paa
Egnen; der maa have været et eller andet, der har hed
det Skelsk og hvorefter Øren er bleven benævnt.“
(J. Byskov: Modersmaalet, Kbh. 1913, S. 218 o. flg.)
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snart blev Overfartsted, hvorfra man drog ud eller
hvortil man vendte tilbage. Søger vi de danske
Kyster rundt, kan der peges paa mange Stæder, hvis
Oprindelse tildels skyldtes og hvis Eksistensberet
tigelse gennem Aarhundreder for en stor Del har
været den, at de var Overfartsteder, og selv om
Beboerne har haft andet at ernære sig ved (Fiskeri,
Kvægavl, Agerdyrkning), har det dog været af ikke
ringe Betydning for dem, at Byen hørte til dem,
gennem hvilke Rejser Sommer og Vinter foregik fra
den ene Landsdel til den anden.
Paa Sjællands Vestside har der i gamle Dage
været to saadanne Overfartsteder, Skelskør og
Taarnborg (Korsør), og de har sikkert i sin Tid
kappedes om Forrangen. Imidlertid er der forskel
ligt, der kunde tyde paa, at Færdselen fra første Færd
af har gaaet over Skelskør. Skønt denne By og Korsør
første Gang nævnes nogenlunde samtidig, er der
vist ingen Tvivl om, at den første af dem er den
ældste. Hertil har sikkert Naturforholdene bidraget
deres. Det er en kendt Sag, at de allerældste Byer
i vort Land blev grundet fjernt fra Havet, og først
i Tidernes' Løb dristede man sig længere og længere
ud. Og nu kan der ikke tvistes om, at en By, der
fik sin Plads, hvor Skelskør nu ligger, vilde være
betydelig mere skærmet mod Datidens Sørøvere og
Ugerningsmænd end en By paa Korsørs Plads. Men
forøvrigt er dens — som de fleste danske Købstæders — Oprindelse skjult i Fortidens Mørke. Sikkert
har det oprindelig været et Fiskerleje, men det er da
tænkeligt, at Byen snart er bleven Overfartsted til
Fyen og de andre Landsdele. Saaledes siger i hvert
Fald Traditionen, men naar der dertil føjes, at Kon-
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gerne ofte opholdt sig der, turde det mulig være en
Overdrivelse. Har Rejsen til Fyn gaaet over Skel
skør, er der for Kongernes Vedkommende mest Grund
til at antage, at de uden større Ophold i Byen er
draget videre. Det kunde muligvis sluttes af, at
medens der, som bekendt, er udstedt talrige konge
lige Breve gennem det 13de og 14de Aarhundrede —
og ogsaa senere — i Vordingborg og Nyborg, er det
yderst sjældent, at der forekommer Breve, som er
udstedt i Skelskør. En Overlevering siger, at af
danske Konger er Erik Menved (f 1319) den sidste,
der har gæstet Skelskør1), og det kunde vidne om, at
det netop var ved Begyndelsen af det 14de Aarhun
drede, at Korsør tog Luven fra Skelskør som Over
fartsted, thi man kan vel gaa ud fra, at naar Kon
gen og den kongelige Familie har ophørt med at
bruge Skelskør som Overfartsted, er Folket fulgt
i deres Fodspor. Dette falder nogenlunde sam
men med, at der blev lagt et Fæstningstaarn ved
Indløbet til Korsør Nor, hvilket var Begyndelsen til
Korsør By, og naar vi hører om, at Erik Menved
1316 tilstod Borgerne i Harderwijk, en hollandsk By,
der i sin Tid hørte til Hanseforbundet, Privilegier og
deri fastslog, at de skulde betale torvørtug, en Af
gift, i Nyborg og derefter i Taarnborg (ikke i Skel
skør), synes det at tyde paa, at Farten nu gik fra
Nyborg til det nordlige Nor (Taarnborg, Korsør). Vi
mener altsaa, at fra Arilds Tid til det 14de Aarhundredes Begyndelse var det Skelskør, der havde Over
vægten som Overfartsted, derefter blev det Korsør.
i)

Det kan dog ikke være rigtigt, da i hvert Fald Christopher
Il maa have været der i 1329, idet han det Aar den 8de
Oktober har udstedt et Brev i Skiælfiskøør.
(Se Rep. dipi. I. 255.)

FØR SKELSKØR BLEV KØBSTAD
Om vore Købstæders Alder kan der vanskelig
siges noget bestemt; blot saa meget er sikkert, at
langt de fleste af dem, som tidligere nævnt, har
været til som Landsbyer eller Fiskerlejer længe før,
ja vel nok Aarhundreder før, de modtog de Privile
gier, som, i hvert Fald senere, under Kongens Haand
gjorde dem til Købstæder. Og det bliver saa meget
desto vanskeligere at paapege, naar den enkelte By
først optraadte som Købstad, som der oprindelig
ikke krævedes nogen egentlig Godkendelse i den
Retning af Kongen, og der derfor ikke var noget tiHinder for, at den By, hvis ældste Prvilegier skriver
sig fra et bestemt Aar, inden den Tid kan have
været agtet og anset som Købstad.
Professor Joh. Steenstrup har gjort et Forsøg paa
at vise, i hvilket Aarhundrede den enkelte By kan
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tænkes at være opstaaet1), men understreger ganske
vist, at den af ham opstillede Liste maa bruges med
al mulig Forbehold. Efter hans Mening skulde —
hvad man jo ogsaa véd fra andre Sider — Roskilde
og Ringsted være de ældste og naa helt tilbage til
det 10de Aarhundrede, Slagelse følger efter i det
næste Aarhundrede og Korsør og Skelskør hører det
12te Aarhundrede til.
I Kong Valdemars Jordebog, der skriver sig fra
den anden Halvdel af det 13de Aarhundrede (1231),
staar Skiælfiskør opført blandt „patrimonium nostrum“,
vort Fædrenegods, og betegnes derigennem som en
Del af Kongens Privatejendom i Modsætning til f.
Eks. Slagelse og Tornborg m. m., der hørte til Konge
lev, det vil sige var saadant Gods, hvoraf Kongen,
uden egentlig at eje det, i sin Egenskab af Konge
havde Indtægterne. Hvorledes Skelskør er kommet
til at høre til Kongens Privateje véd vi ikke, og det
er vel tvivlsomt om det Spørgsmaal nogensinde vil
kunne besvares. Efter Valdemar Sejrs Død (1241)
maa Skelskør været gaaet over til Erik Plovpenning
som Arvegods, hvad man kan slutte af, at hans
Dattersøn, den svenske Erik Valdemarssøn, 1327
gjorde Krav paa den, og da Kongen og Rigets Mænd
ansaa hans Krav for berettigede, udlagdes Byen til
ham. Men ved Erik Plovpennings Død (1250) maa
Skelskør være kommen i Abels Eje, da den nu næv
nes sammen med Svenborg, som vi véd hørte til
dennes Fædrenearv. Da Abel efter sin kortvarige
Regering bortreves i Kampen mod de oprørske Friser
1251, lykkedes det hans yngre Broder, Kristoffer, at
i)

Det danske Folks Historie II. 88—89.
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føre sit Valg igennem, men han skabte sig derved
Fjender blandt de holstenske Grever, der var den
nylig faldne Konges Svogre, de trængte med en
Hær ind i Sønderjylland og indtog selve Staden
Slesvig; samtidig gjorde den tyske Ridder Henrik af
Æmeltorp sig til Herre baade paa Møen og Falster.
Aaret efter (1253) under de fortsatte Kampe havde
Kongen Held til at indtage Svenborg, medens Æmel
torp satte sig fast i Skelskør, og det skal efter gamle
Meddelelser være ham, som grundede Borgen der,
ligesom han skal have ladet bygge den saakaldte
„Helledegrøft“, en Befæstningslinie, der strakte sig
fra Noret til Inderfjorden uden for Byens daværende
Grænse, og hvoraf der endnu findes svage Antyd
ninger. Da Kong Kristoffer imidlertid søgte at be
sejre Æmeltorp, blev han slaaet paa Flugt og maatte
over Hals og Hoved søge gennem Sjælland for at
redde sig bag Køpmannehavns skærmende Volde, men
Biskoppen, Jacob Erlandsen, der var Stadens Herre,
formente ham Adgang. Kongen maatte da paany
søge Kamp med Æmeltorp, der nu blev slaaet og
flygtede. At Kristoffer fik Byen i sin Magt, kan
ogsaa ses af, at han 21/10 1253 der udstedte et Brev,
hvori han pantsatte Samsø og Endelave til Hertug
Albrecht af Brunsvig.1)
Om Skelskørs Skæbne i de følgende Aartier ved
vi ikke meget. Efter Drabet paa Erik Glipping i
Finderup Lade (1286) hører vi, at der 3 Aar senere
ved Foraarstide holdtes et Møde mellem Dronning
Agnes og Hertug Valdemar af Sønderjylland i Ny
borg. Det synes, som om Hertugen havde lagt sig
i)

Reg. 1. 122.
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ind i Skelskør paa den anden Side Bæltet med sine
Folk, men her blev han Genstand for et Overfald,
der iværksattes af Kongens ivrigste Tilhænger, Dro
sten Peder Hoseøl; Hertugen forsvarede sig imidlertid
godt, saa Drosten faldt i hans Hænder og blev ført
til Sønderborg. Ogsaa Dronningen skal være bleven
grebet af Hertugens Folk, men ved List lykkedes
det hende at slippe bort. Samme Aar — det var
altsaa under de fredløses Hærgninger — kom Kong
Erik (med det fejlagtige Tilnavn: Præstehader) af
Norge til Sjælland med væbnet Magt og afbrændte
Skelskør, Taarnborg, Helsingør, Nykøbing og lagde
mange Øer øde. Og omtrent ved samme Tid naaede
ogsaa Marsk Stig hertil. Ifølge Lundeaarbogen skal
han have sat Ild paa nogle faa Tomter og Askehobe,
som han fandt ved Skelskør. Efter dette at dømme
har der ikke været ladt meget tilbage af den tidligere
Herlighed. 1310 fandt der et Parlament [o: en For
handling] mellem de adelige og Norges Konge Hakon
Sted i Skelskør, hvad Aarbogen til 1347 nævner1).
Derimod har der, saavidt det kan ses, aldrig fundet
et Danehof Sted i Skelskør. Hovedstedet for disse
var Nyborg, og kun enkelte Gange gik man udenfor
denne By, men aldrig til Skelskør2). Imidlertid maa
Skelskør — eller de Rester, der var tilovers af den —
atter være overgaaet til Abels Æt. Vi hører nemlig,
at Fru Sofia, Hertuginde af Langeland, Enke efter
Kong Abels Sønnesøn Erik Langben, 27/2 1316 skæn
kede alt sit Gods paa Sjælland, Skielfiskør undtagen,
og paa Als til S. Agnete Kloster i Roskilde ved et
Brev, som hun udstedte i Skelskør, og tre Aar senere
i) S. R. D. VI. 353, smign. Anna Hude: Danehoffet S. 134.
-) Anna Hude: Danehoffet S. 158—59.

17

taler hun paany om Skelskør som sin Ejendom. Men
1327 gjorde, som foran nævnt, den svenske Erik
Valdemarsøn, en Søn af Erik Plovpennings Datter
Sofia, Krav paa Skelskør (foruden meget andet) og
fik det udlagt. Hvorvidt han virkelig har siddet
inde med Byen og har gjort Brug af sin Magt over
den, ved vi ikke. Men Arild Huitfeld meddeler1),
at han samme Aar gav Peder Brock, Niels Brocks
Søn, Fuldmagt til at tale paa [o: kræve] det Gods,
som var tilfaldet ham i Jylland, Fyn, Thy „oc paa
Skielskøerby“, hvem det med Urette beholdt, saa det
synes jo i hvert Fald ikke at være gaaet helt glat
med Udleveringen. Foruden Skelskør havde Erik
Valdemarssøn ved Kongens Dom, dat. Nyborg 15/7
1327, faaet tilstaaet her paa Sjælland: Skippinge med
dets Tilliggende, Alversløff [o: Allerslev], Brandesløff
[o: Branderslev], Stensby og Snæsøre [o: Snesere].
Om Skelskørs Skæbne i den følgende Tid tier
Historien. Det var, som enhver dansk ved, mørke
Tider, der oprandt for vort Rige, da Kristoffer II.
1320 kom paa Tronen, og det lysnede ikke, før Niels
Ebbesen 20 Aar senere befriede Landet for dets
Bøddel, Grev Gert af Holsten. Saa fulgte Valdemar
Atterdag, der ved et mægtigt Arbejde samlede, hvad
der var splittet, og atter bragte Orden til Veje; i
hans Tid gik den sorte Død hærgende og ødelæg
gende over Riget; kun saare lidt ved vi om den, men
i den sjællandske Aarbog staar der under Aaret
1349 de korte, talende Ord: Stor Dødelighed i Dan
mark, og at den har sat sine Mærker ogsaa i Skel
skør, tør vel være udenfor al Tvivl.
9

Danmarks Riges Krønike Pag. 439.
2
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Fra dette Hundredaar, fra Tiden mellem 1319—1414,
kender vi kun ganske enkelte Navne paa Personer
i Skelskør, og det, der kan siges om den enkelte, er
af ringe eller saa at sige ingen Betydning. Imidlertid
skal vi, da det er de ældste Vidnesbyrd om Borgere
i Byen, nævne dem her og føje til det lidet, man véd.
18/6 1325 er Matheus Alscough, advocatus [o: By
foged] in Skælskøør Medbesegler under et Brev, der
udstedes af Enken efter Johannes Magnussen til
Balsbøl, Kirstine Ingvarsdotter om noget Gods i
Provstrup, en tidligere Landsby i Ousted Sogn,
Voldborg Herred1). 1328 skødede Tyge Nielszenn
noget Gods i Egerup og tilliggende Jord til Nauen
Qddeszenn, Borger i Skelskør2). Vs 1388 er Jacobus
Svenssøn, advocatus in Skelskyør, Medbesegler under
et Brev, som Petrus dictus [o: kaldet] Snubbæ ud
steder om noget Gods dels i Thorslundemagle, dels
i Thorthorp, en tidligere Landsby i Syluøryth [o:
Søllerød] Sogn, Sokkelunds Herred3). 22/8 1390 vid
ner Jacobus Jønsen, advocatus in Skelskyør, Petrus
Bøøch, Johannes Kyætelsen, Petrus Nyelsen dictus
Sløppyn, Claus Wyndæ, Jacobus Swensen og Bertholdus Tuwæson, villani [o: Borgere] sammesteds,
at deres Medborger Michael Byornsen har skødet til
Hr. Johannes Nyelsen, Værge for Boslunde Kirke,
en Gaard i Skelskør, i hvilken hans Fader, Skoma
geren Bero (Bjørn) boede4).
1392 solgte Peder
Michelszonn, Borger i Skelskør, en Gaard i Sørbylille til Antvorskov Kloster5). 1396 skødede Præsten
i) Rep. dipi. 1. 231.
-) Ældste Arkivregistraturer IV. 79.
') Rep. dipi. II. 332.
4) Rep. dipi. II. 352, smign. Æ. A. III. 335.
i) Æ. A. IV. 139.
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i Eggeslev Hr. Niels Byrge en Gaard i Skelskør til
Bisp Peder [o: Peder Jensen Lodehat]1). 1401 solgte
Olluff Trogilli [o: Oluf Troelssøn] i Skelskør en
Gaard paa Stenstuegade i Slagelse til Jenns Clauszenn2). 1405 overdrog Jep Traye og hans Hustru
for deres Sjæls Salighed til Antvorskov Kloster al
deres Rettighed i en Toft i Skelskør nordvest for
Kongegaden liggende3). 1410 gav Kjeld Jenszen
Skødebrev til Biskop Peder (Jensen Lodehat) paa en
Gaard i Skelskør4). 1413 vedkender Peder Madtzønn at have i Leje af Antvorskov Kloster en af
dets Gaarde, liggende udi Skelskør „offuer broenn“
[o: over Broen] for 4 Groter aarlig Afgift5). Ogsaa
fra enkelte af de følgende Aar findes der Meddelelser
om Køb og Salg af Ejendomme i Skelskør, men vi
standser her, idet vi er naaet frem til 1414, det Aar,
da Skelskør fik sit første Kongebrev om Privilegier.
i) Æ. A. III. 335.
2) Æ. A. IV. 243.
3) Æ. A. IV. 231, dette er formentlig første Gang, vi hører en
Gade nævnt i Skelskør.
4) Æ. A. III. 337.
5) Æ. A. IV. 232., vistnok første Gang vi ser Broen mellem
de to Bydele nævnt.

*2

SKELSKØR GENNEM MIDDELALDERENS
SLUTNINGSTID
Hvilken Stilling Skelskør har indtaget ned gennem
det 13de og 14de Aarhundrede, om den allerede da
har været agtet og anset som Købstad, véd vi ikke,
men vi er dog tilbøjelige til at mene, at det ikke har
været Tilfældet. I hvert Fald gaar vi ud fra, at der
ikke har foreligget nogen kongelig Godkendelse deraf
og slutter det derigennem, at det ældste Brev, der
foreligger (desværre ikke i Original, men i Afskrift),
ikke omtaler Privilegier og Rettigheder, som tidligere
Konger har undt Byens Borgere og som nu stad
fæstes af Erik af Pommern, men denne Konge skæn
ker og giver dem de Privilegier, „som vore Forældre,
undt og stadfæstet har vore Borgere af Slagelse“.
Originalen til dette Erik af Pommerns Beskærmelsesbrev af 23. Decb. 1414 fandtes endnu i Behold i det
18de Aarhundrede, og Peter Edvardsen Friis har til
syneladende haft det i Hænde, men det er nu, ligesom
forskellige andre af de gamle Breve, desværre bort
kommet eller ødelagt. Vi kan altsaa ikke her hid
sætte en fotografisk Gengivelse af dette for Skelskør
saa betydningsfulde Brev, der danner Indledningen
til den Række af kongelige Breve, som i Aarenes
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Løb udgik til Skelskør, men vi maa nøjes med at
gengive dets Ordlyd paa Nytidsdansk:

Vi Erik, med Guds Naade Danmarks, Sveriges,
Norges, Venders og Goters Konge og Hertug i
Pommern, hilse alle Mænd, som dette Brev ser eller
hører, kærlig med Guds og vor Naade og kundgøre,
at vi har taget vore elskelige Borgere af Skelskør og
deres Gods, Hjon og Tjenere i vor særdeles Værn,
Fred og Hegn og unde og stadfæste dem alle de
Privilegier, Frihed og Naade, som vore. Forældre
undt og stadfæstet har vore Borgere af Slagelse.
Thi forbyde vi alle vore Fogder og Embedsmænd
og alle andre, ihvor de helst er, fornævnte vore
Borgere i Skelskør herimod i nogen Maade at hindre
under vor Vrede og kongelige Hævn. Datum in
castro nostro Helsingburgensi Anno Domini MCDXIIII
Dominica proxima ante festum nativitatis Domini,
nostro sub secreto presentibus appenso.

Som det ses og som ogsaa nævnt ovenfor, fik
Skelskør de samme Rettigheder som Slagelse, der
mulig, hvad man hidtil har troet, fik sine første Køb
stadsprivilegier 1280 af Erik Glipping, medens den
8 Aar senere (1288) af Erik Menved fik tilstaaet Fri
tagelse for Told. Imidlertid er det sikkert ikke disse
to Breve, Erik Glippings og Erik Menveds, der hen
tydes til i Brevet til Skelskør, men derimod Valde
mar Atterdags Bekræftelse paa Slagelse Rettigheder,
hvorved dens Borgere fik lige Rettigheder med Ros
kilde Borgere, senere stadfæstet af Erik af Pommern
1403. Det var i Middelalderens Dage almindeligt, at
der i de enkelte Landsdele dannede sig „Moderstæder“, hvis Privilegier og Ret overførtes til andre
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Byer i samme Provins1). For Sjællands Vedkom
mende blev det Roskilde, hvis Ret saaledes 1288
gaves til Køge, 1302 til Slangerup, 1348 til Slagelse
o. s. v.
Da altsaa Skelskør fik tilstaaet de samme Rettig
heder som Slagelse, og Slagelse havde faaet lige
Rettigheder med Roskilde, er der formentlig ikke
noget urimeligt i, at vi foreløbig ser lidt nøjere paa
disse.
Det vides ikke med Sikkerhed, naar Roskilde fik
sin Stadsret, men den er i hvert Fald stadfæstet af
Erik Glipping 15/6 1268. Oprindelig er den uden al
Tvivl affattet i det latinske Sprog, og i den Form
findes den endnu i et Par Haandskrifter, der opbe
vares i det kgl. Bibliotek i Stockholm. Det vil føre
for vidt at gennemgaa den i sin Helhed, men enkelte
Bestemmelser kan der være Grund til at fremdrage,
da man derigennem faar et Indblik i den Skik og
Orden, der fastsættes for Skelskør.
De første Paragrafer handler om Vold enten mod
Borgere eller af Borgere i Roskilde, og det fastslaas,
at den skyldige skal bøde 40 Mark til Kongen og
ligesaa meget til Staden, hvis han bliver greben paa
fersk Gerning eller, for Borgernes Vedkommende,
ikke er Gildesbroder. Hvis han derimod ikke gribes
paa fersk Gerning eller, naar det drejer sig om en
Borger, er Medlem af et Gilde og nægter sig skyldig,
skal den udenbyes værge sig ni Gange med 12 Hæn
der, medens han, hvis han er Borger, slipper med
tre Gange. Naar det er en Borger, der slaar en
anden ihjel, skal han betale 9 Mark Penning, som
i)

Mackeprang: Dansk Købstadsstyrelse S. 25.
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kaldes Thegngield, for Kongens Ret og ligesaa
meget til Staden, eller han skal værge sig tre Gange
med 12 Hænder, hvis han ikke hører til et Gilde,
medens han, om han er Gildesbroder, skal værge sig
(vel een Gang) med 12 Hænder.
Den, der tager Jomfru eller Kvinde med Vold,
skal være Livsstraf undergiven, saafremt Kongen
tykkes, og han bliver greben paa fersk Gerning.
Hvis det sidste ikke er Tilfældet, og han ikke har
bekendt eller er bleven overbevist, skal han værge
sig 3 Gange med 12 Hænder.
Den, der øver Hærværk, skal bøde 40 Mark til
den, der har lidt Skaden, 40 Mark til Kongen og
ligesaa meget til Staden. — Det samme er Tilfældet
med den, der saarer nogen paa Torvet eller slaar
ham, saa Blodet flyder. — Hvis der derimod ikke fin
der Blodudgydelse Sted, skal han bøde 3 Mark til den,
der fik Skaden, 3 til Kongen og 3 til Staden.
Længere fremme nævnes de Tider, da Fogeden
ikke skal drage nogen i Sag [o: da der ikke maa
holdes Rettergang], nemlig Tiden fra Vorherres Tilkommelses Begyndelse og til Ottendedagen efter
Vorherres Aabenbarelse, som kaldes Julehelgen, der
næst Fastehelgen og endelig Høsthelgen, der strækker
sig fra St. Olafs Dag [o: 29/7] til St. Michels Dag [o:
29/9], ligesom heller ikke, naar Kongen paabyder
Ledingstog, udbyder eller udskriver til Krig.
Med Hensyn til Borgerne selv bestemmes det, at
den, som ikke faar færdiggjort Gang og Bro foran
sin Gaard inden en Dag efter at Fogden eller Bor
gerne har forelagt ham det, skal betale 9 Penninge
til Deling mellem Fogden og Borgerne. Det samme
paahviler den, som lægger sit Møg eller sin Mødding
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paa menig Stræde [o: Alfarvej] og ikke skaffer det
bort inden den Tid, som bliver ham forelagt af Fog
den og Borgerne.
Dernæst bestemmes, at Fogden skal have 7 Penninge i Skat af hver Borger hvert Aar, nemlig 2 i
Græsgæld [o: Penge, som betales af Græsning for
Fæ], 1 i Midsommerskat, 2 i Tyveskud [o: Skat, som
aarlig betales til at lade Tyve afstraffe for], 1 i Juleskud [o: Skat ved Juletider] og 1 i Paaskeskud [o:
Skat ved Paasketider]. Hvis man ikke betaler i rette
Tid, og Fogden stævner en paa tre Ting, og man
bliver lovlig dømt, skal man foruden at betale Skat
ten bøde til Fogden 3 Mark.
Naar en fremmed kommer til Roskilde Stad og
vil øve Købmandsskab der, skal han betale til Me
nigheden [o: Borgerne] fire Skilling Sølv. Og hvis
han driver Købmandsskab, inden han har faaet Lov
dertil, skal han bøde til Staden 3 Mark.
Hvis en dør i Roskilde og ikke har nærværende
Arvinger, saa skal det Gods, han efterlader sig, og
som kaldes Danefæ, betros i Aar og Dag til en Bor
gers Varetægt, og hvis der ikke inden den Tid mel
der sig rette Arvinger, saa skal Fogden tage sig af
nævnte Gods.
Hvis en Borger eller udenbys Mand vil føre Sag
mod nogen Borger, skal han stævne ham til Sta
dens Raadhus ... og ingen Borger skal stævnes
til menigt Landsting, ej heller for Kongen eller noget
andet Sted.
Endelig indeholder den sidste Paragraf en Be
stemmelse, der er taget, for at Staden i alle Styk
ker og Punkter skal styres med Fred, og som gaar
ud paa, at naar noget skal i Staden skikkes af nyt,
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skal det skikkes med Fogdens og med Borgernes
Raad og Samtykke samdrægtelig ... og hvis et
eller andet Embede eller en eller anden Ting, som
vedrører Byen, bliver gjort anderledes, skal det anses
for at være ulovligt og ugyldigt.
Blandt de Tilføjelser, der senere kom til, kan
nævnes en Række Bestemmelser om de Handlende
og deres Forhold. Saaledes siges der, at den Bager,
som handler bedragerisk mod den Orden, som Kon
gens Foged og Borgerne har gjort paa Brødets
Godhed og Størrelse, skal betale 9 Skillings Penninge, som skal deles mellem Fogden og Borgerne.
Eller han skal værge sig med 2 Naboers Ed. Hvis
han anden Gang begaar Svig, skal han betale 3
Mark til Deling mellem Fogden og Borgerne. Eller
han skal værne sig med 12 af sine Sognemænds
Hænder. Men hvis han gør det tredie Gang, maa
han i et helt Aar ikke drive sin Haandtering og
desuden skal han underkastes legemlig Pine, som
kaldes „Stødhæ“ [o: rimeligvis Kag], De samme
Bestemmelser gælder for Bryggerne, dog med den
Undtagelse, at de slipper for legemlig Pine.
Naar man sammenligner de Privilegier, som Skel
skør modtog, med dem, der gaves Korsør 11 Aar
senere, synes det os at bekræfte Rigtigheden i den
Tanke, vi har fremsat foran, at Skelskør skulde være
den ældste af de 2 Storebæltsbyer, at der allerede
da, paa Erik af Pommerns Tid, her var et Bysam
fund, som det blot gjaldt om at fæstne; vi véd jo, at
den nævnte Konge nærede varme Ønsker om at
bedre Købstædernes Stilling og utvivlsomt er en af
de danske Konger, der har virket ihærdigst med det
Maal for Øje. For Skelskørs Vedkommende var det
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altsaa blot nødvendigt at give Byen Skik og Orden
i Lighed med ældre Bysamfund, og . hertil valgtes
Slagelse, hvis Privilegier, som nævnt, var formet i
Overensstemmelse med Roskildes. Korsør derimod
var aabenbart et ret nyt Samfund, der tilsyneladende
var saare ringe, saa det godt kunde trænge til „For
stærkning“, hvorfor man maatte arbejde paa at drage
Folk til. Derfor undes der dem „til Brændsel og
Fægang og Bys Forte“ det Rum, som hedder Klar
skov; derfor faar de Ret til at lade deres Heste og
Smaafæ gaa paa Sprogø, derfor undes der dem Rør
tag paa Halskov, eftersom de behøver til deres Huse
og Bygninger, derfor faar de Torv og Marked, og
Beboerne af 3 omliggende Sogne skal søge derhen,
og endelig, „for at Byen kan bedre bygges og bedres“,
undes der dem, „som allerede bygger og bor der og
dem, som herefter boende vorder“, Skattefrihed . . .
til evig Tid. Vi læser ud af det foregaaende en
Trang hos de styrende i Retning af at fremme Kor
sør, og det blev da utvivlsomt paa Skelskørs Be
kostning.
Imidlertid gik Aarene; desværre har vi ingen Mid
ler til at klargøre, hvilken Indflydelse Privilegierne
har haft de to Steder; blot saa meget synes sikkert,
at Korsør, skønt den yngste, var „et Hestehoved“
foran. Og det har Skelskør sikkert kunnet se. Da
Kristoffer af Bayern indkaldtes og besteg Tronen,
hørte det til hans første Regeringshandlinger at stad
fæste Byernes Rettigheder, men medens Korsør her
nøjes med en almindelig Udtalelse om, at Kongen
stadfæster alle de Privilegier, som Kong Erik havde
undt dem, er det, som Skelskør har gjort den nye
Konge forstaaeligt, at den trænger til Hjælp for at
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kunne hævde sig, og derfor udstedes der
1441
et Brev — forøvrigt i alt væsentligt af samme Ind
hold som Breve af samme Dato til Slagelse, Vor
dingborg, Storehedinge, Køge, Ringsted, Præstø og
Slangerup — hvori det hedder. efter den alminde
lige Udtalelse om, at de tidligere Privilegier stad
fæstes:
Og dertil under vi og giver dem naadelig disse
efterskrevne Artikler. Først at naar nogen tysk eller
udenlandsk i vor Købstad Skelskør dør, da skal gives
af hans Gods hver tiende Penning, halvt Kongen og
halvt Byen, og har den, som dør, ingen Arving, da
gaa om hans Gods [o: da skal der forholdes med hans
Gods], som gammel Ret og Sædvane er. Item skal
eller maa ingen gange eller ride i forskrevne vor
Købstad Skelskør med spændt Armbrøst Dag eller
Nat. Drister nogen sig til at gøre det og fanger
Skade derover, han skal beholde Skaden ubødet.
Item skal der ingen gange med Sværd eller Arm
brøst længere end han er kommen i sit Herberge.
Item skal eller maa ingen gøre Sambindelse [o: Sam
mensværgelse] mod nogen Mand og synderlig mod
Borgmestrene og Raadet under Liv og Gods [o: under
Livs og Gods’ Fortabelse]. Item vil vi have Magt
at sætte Borgmestre og (yde) Lejde, og skal vor Foged
med Borgmestrene have Magt at (yde) Lejde,
og Borgmestrene og Raadet skal have Magt at kejse
[o: vælge] Raadmænd, naar nogen af Raadet afgaar
eller Behov gøres. Item Borgmestre og Raadet skal
have Magt at regere alle Embeder efter Skellighed
og som de for os bekendt vilde være, og ingen skal
mod deres Vilje gøre eller begynde Gilde eller noget
Samfund under sin Hovedlod. Item skal al Køb-
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mandsskab vejes i forskrevne vor Købstad, som i
Stæderne vejes. Hvo det ikke gør, han give tre
Mark, som sælger, og tre den, som køber, halvt
Kongen og halvt Byen. Item hvo, som kaster Bal
last eller andet Urensle [o: Skarn], ihvad det helst
være kan, i deres Havn, han bøde Kongen tre Mark
og Byen tre Mark.
Det er dog værd at lægge Mærke til, at medens
det i Korsørs Privilegier af 1425 hedder: (Item?)
Borgmestre 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", saa Borgerne altsaa
havde Ret til selv at vælge Borgmestre og Byfoged,
lyder Brevet til Skelskør paa, at vi [o: Kongen] vil
„have Magt at sætte Borgmestre og (yde) Lejde“,
medens Borgmestrene og Raadet skal „have Magt at
kejse Raadmænd, naar nogen af Raadet afgaar eller
Behov gøres“1).
Atter gik der nogle Aar, og Kongen maa paany
træde støttende til. n/4 1445 udstedes der Brev til
Korsør, hvori der meldes, at „vore elskelige Borgere
i Korsør maa have, nyde og bruge til Ager og Eng
og andet deres Nytte Badstuehoved og al anden
Ejendom i Klarskov . . . dog undtaget . . . Fiskerbøde", medens Brevet til Skelskør af samme Dato
har følgende Ordlyd:
i)

Det er dog muligt, at Ordet sætte eller tilsætte, som bruges
andetsteds, kun skal forstaas som confirmere, godkende,
saa at der forud har fundet et Valg Sted, selvom dette
maaske har været forbundet med en Forhandling med
Kongen. (Se C. F. Allen: De tre nordiske Rigers Historie
IV. 89, jvf. 297, Anm. 2; smign. M. Mackeprang: Dansk
Købstadsstyrelse S. 51.)
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„Vi Christoffer med Guds Naade Danmarks, Sverriges, Norges, Venders og Goters Konge, Palantzgreve paa Rhin og Hertug i Bayern gør vitterligt
alle Mænd, at vi af vor synderlige Gunst og Naade
har undt og tilladt og nu under og tillader med
dette vort aabne Brev, at vore elskelige Borgere i
Skelskør maa have, nytte, bruge til al deres Nytte
og Behov til Skellighed en Skov, der kaldes Byskov,
liggende imellem Stranden og for™ Skelskør, til evig Tid;
thi forbyder vi alle, ihvo de helst er eller vorde kunne,
og samtlige vore Fogeder og Embedsmænd form vore
Borgere i Skelskør her imod denne vor Gunst og
Naade at hindre eller hindre lade, møde eller for
urette eller sig med den for™ Skov nogenlunde at
bevare under vor kongelige Hævn og Vrede. Datum
(in) castro meo Haffnien. Domin. Misericord. meo
sub secreto Anno Domini Millesimo quadringentesimo
quadragesimo quinto“.

For Korsørs Vedkommende foreligger der en al
mindelig Stadfæstelse af Byens Privilegier, udstedt
20/i2 1450 af Kong Kristian I, og der har utvivlsomt
været en lignende vedrørende Skelskør, men denne
findes ikke længere bevaret, og derfor kan man
heller ikke udtale sig om, hvorvidt der ved den er
bleven skænket Byen yderligere Rettigheder eller ikke.
5 Aar senere (2/8 1454) underskriver Kr. I., hvad der
allerede var sagt i Korsørs første Priviliegier, at „alle
os elskelige, som bygge og bo i . . . Tornborg,
Hemmeshøj og Vemmelev Sogne skal søge Torv i
Korsør, og det følgende Aar, 12/8 1455, skænkes der
Skelskør Borgere Toldfrihed og anden Ret ved føl
gende Brev1):
1) William Christensen: Danmarks Breve i Middelalderen I. S. 144.
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„Vi Cristiern Konge annammer vore Borgemestre,
Raadmænd, Borgere og Menighed i vor Købstad
Skelskør og alt deres Gods, Hjon og Tjenere i vor
Beskærming og under vi dem toldfri at være, ihvor
de kommende vorder i Danmark undtagne vore Fiske
lejer, som Sild tages om Høsten. Og maa de bjærge
uhindrede deres Gods, som de af Storms Vegne for
deres Havn kastende vorder, eller dem i andre Maader Behov kan gøres, saa vide som deres Bys »oredreff“ rækker. Og hertil giver vi dem saadanne
Privilegier, som Konger i Danmark dem givet har,
at beholde, som deres Breve, dem derpaa givne er,
udviser, hvilke vi stadfæster og synderlig de Breve,
som Kong Christoffer dem givet har om „privilégié“
paa den Skov hos deres By liggende, som kaldes
Byskov. Thi forbyder vi osv. Datum in Castro nos
tro Haffnensi crast. Gregorii nostro sub secreto“.

Ogsaa den følgende Tid bringer nye Begunstigel
ser til Gavn for de to Byer, hver for sig. 3/4 1459
skænker Kr. 1. Korsør Kronens gamle Ladegaard,
liggende ved Tornborg, men samtidig klager Bor
gerne over, at de ikke maatte nyde deres rette Græs
gang og Skovhugst, som deres Privilegier udviser,
hvorfor der i Kongens Navn fældes en Rettertingsdom, som gaar ud paa, at de skal have Ret dertil i
Overensstemmelse med deres Privilegier; man kunde
tænke sig, at Skelskør følte sig foruroliget i den An
ledning; i hvert Fald opnaaede Borgerne dér 31 /5
1460 Ret til at bruge Overdrev mellem Skelskør og
Korsør ved nedenstaaende Brev1):
9

Se P. Edv. Friis: Skelskør, Pag. 415, jvf. Will. Christensen:
Danmarks Breve i Middelalderen I. 375.
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„Vi Christiern med Guds Naade Danmarks, Sve
riges, Norges, Venders og Goters Konge, Hertug
udi Slesvig, Greve i Holsten, Stormarn, Oldenburg
og Delmenhorst gør alle vitterlig, at Vi af Vor syn
derlige Gunst og Naade, saa og for vor Købsteds
Skelskørs Forbedring og Bestande, har undt og til
ladt og under og tillader med dette Vort aabne Brev,
at Vore Borgere og Menighed i Skeiskør maa have
og bruge Overdrev og Græsgang til deres fenet mel
lem Skelskør og Korsør, som af Arilds Dom gammel
Sædvane været har, og de i Vore Forfædres Kong
Eriks og Kong Christoffers Tider nydt, brugt og
haft haver; thi forbyde Vi alle, ihvo de helst er eller
være kunde, og særdeles Vore Fogder og Embedsmænd, som nu er og herefter kommendes vorder paa
vort Slot Korsør, fornævnte Vore Borgere og Menig
hed i Skelskør herimod at hindre eller hindre lade
eller i nogen Maade at uforrette under Vor Hyldest
og Naade. Datum in castro nostro Hafniensi in vig.
Pentecostes nostro sub Secreto Anno Domini MCDLX.“

Det er muligt, at Korsør Borgere fandt, at dette var
at gaa dem for nær, og 25/u 1476 opnaaede de, at
de maatte have, nyde, bruge og beholde Klarskov
Sø til Eng til deres By.
1475 skal Kr. I. have beneficeret Skelskørs Borg
mester med Dyrehaven1).
Vi har prøvet paa at stille nogle af de Privilegier
og Rettigheder, der blev tilstaaet de to Storebæltsbyer gennem en Del af det 15de Aarhundrede, op lige
over for hinanden, idet vi mener derigennem at kunne
faa et Indblik i den Rivaliseren, der utvivlsomt i de
Dage — og forøvrigt ogsaa senere — fandt Sted
i)

P. Edv. Friis S. 56.
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mellem Korsør og Skelskør. Thi man maa ikke tro,
at det altid har været uventede Gaver og Begunsti
gelser, Kongerne har skænket Byerne, at disse af
sig selv er bleven klare over, at dette eller hint vilde
tjene denne eller hin By til Gavn og Fremme, nej,
der kan ingen Tvivl være om, at Borgerne i gamle
Dage — som i vore Dage — som Regel har maattet
arbejde ihærdigt og længe, før de opnaaede, hvad
de ønskede. Og der gjorde selvfølgelig Lokalpatrio
tismen sig gældende; hver By søgte at drage saa
mange og saa store Fordele til sig som mulig, for
derigennem bedre at kunne tage Kampen op med
Nabobyerne, der til Tider kunde være ret nærgaaende. Hermed er ikke sagt noget særligt om For
holdet mellem Skelskør og Korsør, men om Forhol
det mellem Byerne i al Almindelighed.
21/5 1481 døde Kong Kr. I., og 2 Aar efter (1483)
stadfæstede hans Søn og Efterfølger Kong Hans
Skelskørs Privilegier1). Brevet, der er udstedt „in
monasterio nostro Anwordschow“ [paa vort Kloster
Antvorskov], indeholder først de almindelige Udtryk
og Vendinger, at Kongen „annammer og undfanger
vor elskelige Borgmestre, Raad og Menighed udi
Skelskør og alt deres Gods, rørligt og urørligt, udi
vor kongelige Fred, Hegn, Værn og Beskærmelse“
og at han „stadfæster og fuldbyrder alle de Naader,
Friheder og Privilegier, som højbaaren Fyrste, Kong
Christiern, vor kære Fader (hvis Sjæl Gud naade),
og andre vore Forfædre og fremfarne Konger i Dan
mark dem undt og givet har“, men saa føjes der til
9
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„hvis [o: hvad] de har Brøst paa [o: hvad de mang
ler] og forskrevne deres Privilegier ej indeholde, da
har vi naadelig undt og givet dem og unde og give
dem saadan Frihed og Privilegier, som vore kære
Undersaatter udi Køge nyde og have.“ Skelskørborgerne lod sig ikke det sige to Gange; det var
heller ikke svært at se, at Køge Privilegierne inde
holdt Punkter, som det nok var værd at komme i
Besiddelse af, og derfor sendes Borgmesteren, Jep
Esbernsen, til Køge, for at han kan erfare nærmere
om Køges Rettigheder og bringe Brev og Budskab
med hjem derom. 28/10 1488 udsteder Borgmester og
Raad i Køge følgende Skrivelse:1)

Vi Borgmester og menige Raad udi Køge gør
vitterligt alle med dette vort aabne Brev, at for os
har været beskeden og fornumstig Mand Jep Es
bernsen, Borgmester udi Skelskør, med vor naadige
Herre, højbaarne Fyrste, Kong Hans’ aabne Brev
med en Artikel blandt andre lydende, at „hues' the
haffue brøst uppa oc forne Skelskørs Privilegier ey
inneholde“, da har han naadelig undt og givet dem
saadan Frihed og Privilegier, som hans Naades Un
dersaatter udi Køge nyde og have. Da skal alle
vide, at vi har nogle Artikler udi vore Privilegier
lydende Ord fra Ord, som herefter skrevet staar.
Først at alle vor Købstad Køges Borgere og Indvaanere skal være fri for Told udi vort Rige Dan
mark fra nu og altid, men paa Skanør, Falsterbode
[o: Falsterbo], Malmøge [o: Malmø], Drakøør [o:
Dragør] og andre vore Fiskelejer, der skal de give
9
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Told aarlig fra St. Bartholomei Dag [o: 24/8] og indtil
St. Dionysii Dag [o: 9/10] dernæst efter. Item [o:
Ligeledes] djerves [o: drister] nogen sig til at tale
paa nogen Dannemand, Kvinde, Svend eller Mø i
Køge det, som paa deres Ære rører, og ej kan bevise
det, han bøde Sagvolderen XL Mark, Kongen og
Byen, hver af dem lige saa meget. Ligeledes at ingen
af dem for nogenhaande Delemaal, Sag eller Skilning,
som vi Magt med have [o: som ligger under vor
Magt] hverken behøves for nogen anden Mands
Stævning, Bud eller Paakaldelse ud af Byen at fare
eller nogenhaande Tjeneste at gøre udi saa Maade,
uden de ellers vil gøre det udi Kærlighed og God
vilje etc. Ligeledes at hvo som nogen Sag, Skilning
eller Tiltale til dem har, at han det mod dem paa
deres Byting lovlig forfølger, og at de, som de fra
Arild vante er, der vnlede sig formeldte med i Rette
for saadanne Sager eller bøder derfor efter Mynni
og Naade. Ligeledes at ingen Gæst eller Købsvend,
som ej er med dem bosiddende Borger, „tildirges* i
nogen Maade at købe i deres By levende Nød [o:
Kvæg] eller Svin eller ferske Nød eller Svinekroppe
eller saltede Huder ud at føre [o: for at udføre dem].
Ligeledes at alle de, som Marked, Torv eller Købmandsskab der hos dem vil søge og øve og alle
andre, som Gods og Rente og Indgæld der i Byen
med dem har, at de gøre og skatte og skille med
Menigheden og med Byen, eftersom de af Raadet
der i Byen vorder tilsagt, dog saaledes som Skel og
Ret er hver i sin Ret uforsømmet. Thi forbyde vi
alle etc.
At saaledes findes udi Sandhed med alle Ord og
Artikler, som forskrevet staar, det vidner vi med vor
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Bys Sekret hængt neden for dette vort aabne Brev.
Datum køge [o: Givet i Køge] anno dom. mcdlxxxvm
Die sanctorum apostolorum Symonis et Jude [o: de
hellige Apostle Simon og Judas Dag (28/io)] 1488.
Uden al Tvivl har Kristian den anden, der blev
Konge 1513, stadfæstet Skelskørs Privilegier kort ef
ter sin Regeringstiltrædelse, men hans aabne Brev
findes ikke længere, og dets Indhold er ikke kendt.
Derimod ved vi, at Frederik den første, der fulgte
ham paa Tronen 1523, Aaret efter, Vor Frue Dag
visitationis (o: 2/7) 1524, udstedte et Brev1) til „vore
kære Undersaatter, som bygge og bo udi vor Køb
stad Skelskør“, hvori han meddeler, at Byens Borg
mester „os elskelige Skipper Niels“ paa Menighedens
Vegne har fremsat en Række Klagemaal. Først næv
ner Borgmesteren, at Præster, Fogder og Bønder dri
ver Handel og Købmandsskab til Skade for Købstæ
derne, og Kongen fastslaar, at de ikke herefter maa
købslaa „uden til deres egne Gaardes Behov og Opholdelse“, og har de noget at sælge, da skal de
sælge det til Købmænd. Da det vides, „at Skotter
og Bissekræmmere løbe om i Landet og købe og
sælge paa Landsbyerne“, siger Kongen, at det ikke
maa finde Sted, og „hvor slige findes, da maa Borg
mester, Fogder og Lensmænd straffe dem efter Køb
stadprivilegiers Lydelse“. Han giver Borgmester og
Raad Fuldmagt til at give Regler for Borgerne, for
Skomagere og Haandværkere, hvorefter de har at
rette sig. Ulovlige Havne maa ikke findes, og de,
der eksisterer, maa for Fremtiden kun bruges til Fi
skeri. Dernæst følger et Afsnit, der viser, at der var
9
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urolige Forhold i Landet mellem dem, der hyldede Fre
derik den første, og dem, der holdt paa den gamle
Konge, Kristian den anden. Der staar nemlig i Brevet,
at efterdi Konning Christianus stander endnu daglig
efter Rigets Fordærv og Skade, bede og byde vi...,
at I for Eders egen Velfærds Skyld rette Eder efter
at holde Harnisk, Bøsser og andre gode Værge [o:
Vaaben] tilrede for Dag og Nat at afværge Vor og
Rigets og Eders egen Skade og Fordærv. Han pri
ser den store Velgærning, Hjælp og Trøst, som de
lybske og vendiske Stæder har bevist os og Dan
mark og beder derfor Borgerne, at de skal sørge for,
at der ikke skal ske de Købmænd, som kommer ind
i Riget, nogen Uret. „Sammeledes give vi Eder til
kende, at dersom nogen af vore Borgere findes, som
ikke vil være deres Borgmester og Raad hørige og
lydige udi disse Artikler og i andre Maader, hvilket
vi ikke formode eller haabe, da skal Borgmester og
Raad have Fuldmagt at straffe dem tilbørligen. Og
skal I og alle Købstædmænd nyde Eders Privilegier
ved fuld Magt og uforkrænket udi alle Maader, som
dem givne er af fremfarne Konger i Danmark.“

Det her (i Uddrag) gengivne Brev er imidlertid ikke
nogen egentlig Stadfæstelse, hvad man kan se af de
følgende Ord: „Og naar vi have annammet vor Kro
ning [o: naar vi er bleven kronet], da vil vi dem
naadelig stadfæste“. Den Tanke var nemlig bleven
fremsat tidligere, og skimtes altsaa ogsaa her, at det
først er, naar Kongen er kronet, at han har den fulde
Magt i Hænde. For Frederik den førstes Vedkom
mende fandt Kroningen Sted 7/8 s. A., og Sancti
Martini Episcopi Dag [o: n/n] 1529 udstedte han et
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nyt Brev1), der imidlertid kun rummer de sædvanlige
Vendinger om Værn og Beskærmelse og om Stad
fæstelse af alle de Naader, Gunster, Friheder og Pri
vilegier som formeldte vore Undersaatter i Skelskør
undt og givne ere o. s. v.
Derefter fulgte Grevens Fejde, i hvilken der, som
bekendt, stredes om, hvem der skulde være Konge i
Danmark. Ret hurtig underkastede Grev Christoffer
af Oldenborg sig Sjælland, Skaane, Fyen og alle
Smaaøerne og optraadte paa den fordrevne Kr. II.s
Vegne. Det gjaldt for ham at vinde og fastholde
Købstædernes Borgere; derfor udvidede han disse
Byers Selvstændighed, afskaffede de „Sporefogder“,
som brugtes af de kongelige Lensmænd, Byerne blev
lagt til „Kongens Fadebur“, hvad der i Datidens
Sprog betød, at Byskatten og andre Afgifter svaredes
til Kronen, saa at Byerne stod umiddelbart under
den, og Borgerne fik atter Lov til at udvælge By
fogden. Dette var ogsaa Tilfældet med Skelskør, hvad
der fremgaar af det endnu bevarede Brev, som Grev
Christoffer udstedte 29/« 1534, og hvis Ordlyd er føl
gende:2)

Vi Christoffer med Guds Naade Greve i Olden
borg og Delmenhorst gør alle vitterligt, at os elske
lige Borgmestre, Raad og menige Borgere og Ind
byggere af Skelskør har nu ladet berette og klaget
for os, at de har længe været trængte, beskattede og
overfaldne af de Sporefogder og andre Voldsmænd
mod al Lov, Ret og Skel tværtimod deres Friheder,
i) P. Edv. Friis: Skelskør. Pag. 390—91.
S) Landsarkivet. — P. Edv. Friis: Skelskør.

Pag. 389—90.
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Privilegier og Breve, som de har af nogle fremfarne
Konger, hvilke deres Breve, Friheder og Privilegier
vi nu af vor synderlige Gunst og Naade har stad
fæstet og fuldbyrdet. Og med dette vort aabne Brev
stadfæste og fuldbyrde vi alle deres Ord og Artikler,
som de udviser og indeholder i alle Maader. Og
har vi nu undt og givet og med dette vort aabne
Brev under og giver dem saadanne Friheder og Pri
vilegier paa højbaarne Fyrstes Kong Christierns Vegne,
at de skal herefter ligge til Kongens eget Fadebur
og give did deres Byskat, Sagefald og al anden Ud
gift, som plejer aarligeaars at gives af deres By. Og
gøre Kongen og hans Skrivere deraf Rede og Regn
skab og ingen andre. Og skal Borgmestre og Raad
have selv Magt til at kejse, sætte og skikke en Danne
mand til Byfoged, hvem dem selv tykkes at der er
nyttig og duelig dertil. Og skal de herefter aldeles
være kvit og fri for de Sporefogder og andre Voldsmænd, af hvilke de have meget været besværede før
i mange Maader. Sammeledes har vi naadeligen
undt og givet og med dette vort aabne Brev under
og giver efterskrevne Borgmestre, Raad og menige
Indbyggere i Skelskør Vor Frue Kloster der samme
steds med al sin rette Tilliggelse, Jord, Grund, Teglovn
og alt andet Gods rørende og urørende i hvad som
helst det er eller nævnes kan intet undtaget i nogen
Maade. Sammeledes alt form- Klosters Gods og Kle
nodie, som de kunde spørge [o: erfare] at der er vndrørt og forført af samme Kloster. Thi forbyde vi alle,
ihvo de helst er eller være kunde, særdeles alle Kon
gens Fogder og Embedsmænd fornævnte Borgmester,
Raad og menige Indbyggere i Skelskør herimod paa
forskrevne Friheder og Privilegier at hindre eller hin-
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dre lade, pladse, dele, møde, umage eller i nogen
Maade at uforrette under vor fyrstelige Straf og
Hævn. Givet i Køge den Mandag næst S. Hans Dag
Aar efter Guds Byrd mdxxxnu under vort Signet.
Da København 29/7 1536 havde overgivet sig til
Hertug Kristian, der to Aar tidligere var bleven valgt
til Konge i Rye Kirke ved Himmelbjærget, var der
med Grevens Fejde til Ende, og Land og Folk, som
havde lidt tungt under Krigens Svøbe, længtes efter
paany at faa ordnede og rolige Forhold bragt til
Veje. 12/8 1536 udstedte 12 Rigsraader et Forsikrings
brev, hvori de gaar ind paa at bøje sig for Kr. III.s
Vilje og rette sig efter hans Befaling, ligesom de
forpligter sig til ikke at træde hindrende i Vejen for,
at det hellige Evangelium og rene Gudsord forkyn
des her i Riget. Et lignende Brev maatte kort efter den
danske Adel og Øvrighederne i Byerne underskrive.
Og den følgende Tid var nu optaget af at ordne alt
det, der havde lidt og var gaaet i Stykker i Stridens
Tid. Selvfølgelig skulde ogsaa Byernes Privilegier
stadfæstes, og dette skete for Skelskørs Vedkommende
gennem et Brev1), der udgik vor Frue Dag concep
tionis [o: Vor Frues Undfangelsesdag, 8/12] 1544 og
indeholdt de sædvanlige Vendinger om at tage Bor
gerne i kongelig Hegn, Værn, Fred og Beskærmelse
o. s. v., men dertil føjes der meget klogt: .Dog saaledes, at naar vi videre er kommet udi Rigets For
farenhed, og der da findes nogle Artikler udi samt
deres Privilegier og Friheder, som er os eller andre
vore Undersaatter her udi Riget besværlige, da vil
')

Landsarkivet. — P. Edv. Friis: Skelskør.
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vi med vort elskelige Danmarks Riges Raad have
Fuldmagt samme Privilegier at forandre og remediere
eftersom de kunde være os og Riget og andre vore
Undersaatter lideligere og taaligere. Thi forbyde vi
o.s.v. Givet paa vort Slot København vor Frue Dag
conceptionis [o: Jomfru Maries Undfangelsesdag 8/12]
Aar mdfyrretyve paa det fjærde. Under vort Signet.
Fra Chr. III. stammer ogsaa et Vidisse1), udstedt
„paa vor Gaard udi Odense Torsdagen næst efter
St. Egidii Dag“ [o: %] 1554, hvori han erklærer og
derigennem stadfæster, at „os elskelige Borgemester
og Raadmænd udi vor Købstad Skelskør har været
her for os med et højbaarne Fyrstes Kong Christierns,
vor kære Hr. Faders, Brev paa Papir med helt og
bollendes Indsegl, uskravet og ustunget, lydende Ord
for Ord“. Hvorefter Brevet, som er optaget foran S.
31, gengives.

Det er kun de færreste Byer her i Landet, der
ejer saa meget Kildemateriale i Form af Breve, Doku
menter o. Ign. fra det 15de og Begyndelsen af det
16de Aarhundrede, at der paa Grundlag deraf kan
gives en mere indgaaende Skildring af dens Ud
seende i de Tider, dens Portbygninger og Gader, Huse
og Vænger, ligesom det ogsaa kun er et Faatal af
dens Borgere og endnu færre af dens Kvinder, hvis
Navne er bevaret og som Regel da kun paa en saadan Maade, at det, man hører om dem, ikke paa
langt nær er tilstrækkeligt til, at der derpaa kan bygi)

Landsarkivet. — P. Edv. Friis: Skelskør.
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ges en virkelig Fremstilling af deres Liv og Virken
gennem de forskellige Aartier; mangt og meget, som
sikkert har haft sin store Betydning, aner man ikke
det ringeste om, og det vil muligvis altid forblive
skjult.
Dette er saaledes Tilfældet med Skelskør; Ilde
brande og fjendtlige Indfald har rømmet op i hvad
der var levnet, og den Mangel paa Sans for gamle
Sager, som i Tidernes Løb desværre har givet sig
saa mange sørgelige Udslag, har uden al Tvivl med
virket til, at ogsaa Skelskør Bys Arkiv, der nu for
de tidligere Aarhundreders Vedkommende er henlagt
i Landsarkivet, kun rummer lidt af hvad der her er
Brug for. Der er derfor intet andet at gøre, end at
man i det store og hele maa nøjes med en Skildring,
som er sammenstykket af Træk fra mange Sider, idet
man temmelig sikkert kan gaa ud fra, at den ene By
i alt væsentligt har lignet den anden, ligesom de For
hold, der raadede i det 16de Aarhundredes Begyn
delse, paa mange Omraader stemte overens med For
holdene i det foregaaende Aarhundrede.
Lad os tænke os, at vi i hine fjærne Tider skulde
foretage en Rejse fra et eller andet Punkt paa Sjæl
land med Skelskør som Maal. Nu sker den let og
uhindret ad banede Veje, men i Middelalderens Dage
— og forøvrigt langt ned mod vor Tid — var det
ganske anderledes. Vejene, selv de mest befærdede,
var i en mere eller mindre rædselsfuld Tilstand. Vor
Bogverden rummer ikke faa Beskrivelser af, hvilke
Vanskeligheder der var forbundet med at færdes fra
et Sted til et andet, fordi Vejene i hvert Fald mange
Steder var saa opkørte, at de næsten kunde kaldes
for ufarbare. Hugo Liitzow, der i den anden Halv-
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del af det 17de Aarhundrede (fra 1655) var Lensmand
i Antvorskov og Korsør Len og (fra 1671) ogsaa
Amtmand i Ringsted Amt, skildrer Vejene i hvert Fald
i sit eget Distrikt som meget slemme, „saa at enhver
skyer dennem, mange lider Skade paa deres Heste
ved slemme Broer, mange vælte og slaa dennem for
dærvet“. Ja, saa sent som 1803 hører vi om en Tur
fra Skelskør til Korsør, „hvor Vognen slyngede fra et
Hul i et andet, indtil endelig en stor Slette med Mos
og stumpet Lyng gjorde Hjulsporene ganske ukende
lige“, og Forfatteren, L. M. Wedel, (1752-1827) en
der med at sige, at han ikke vilde køre denne Vej
tilbage, om han kunde vinde en Herregaard.1)
Var man saa efter utalte Besværligheder naaet saa
vidt, at man kunde se den Klynge af Huse, der ud
gjorde Skelskør, ligge paa begge Sider af Sejlløbet
mellem Fjorden og Noret, havde man det sidste
Stykke, der gik gennem Bymarken, tilbage, inden
man naaede frem til en af de Porte, som dannede Ind
gangene til Byen. Hvornaar disse Porte var bleven
opført, hvorledes de saa ud, og hvornaar de af den
ene eller anden Grund maatte vige Pladsen, kan vi'
ikke for Øjeblikket sige noget sikkert om, men i
Følge P. Edv. Friis’ Oplysninger skal der have væ
ret ikke færre end 6, hvoraf dog vistnok den ene med
Urette bar Navnet Port, idet det nærmest har været
en Stump Gade eller Stræde. Vi skal her nævne dem
i den Rækkefølge, hvori de staar opført hos Friis.
1) Hyrdeporten, der stod midt paa Æmeldorphs
Skanse (Helledegrøften); senere kaldtes den Vester
2)

Sognepræst i Everdrup L. M. Wedels indenlandske Rejse
Kbh. 1803 S. 18—19.
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Port. Paa Friis’ Tid [o: 1759] var det „kuns et Leed
ved de Fattiges Huse, som er det yderste af Byen
vester ud, og ikkun et Bøsseskud fra Kirken“. Vi ser
af denne Bemærkning, hvad der ogsaa er almindelig
kendt, at Byen i sin Tid strakte sig langt længere
mod Vest; derimod naaede den ikke saa langt mod
Øst som i vore Dage, men derom senere.
2) Korsørporten, der ogsaa kaldtes Porten ved Lov
søen eller Lovsøporten, nordvest for Byen og Kirken,
„stod tilforn neden ved Lovsøen“, men blev senere
forflyttet ind i Byen og sat der, hvor Sudergaden
[nuværende Skovvej] før begyndte“.
3) Møllegadeporten bar i det 16de Aarhundrede
Navnet Abildgaardsport og stod der „hvor nu [o: 1759]
staar Maglebye Leed“, hvad der er et Vidnesbyrd om,
at Byen ogsaa paa den Kant strakte sig længere ud
end senere.
4) Broporten var et lille Stræde, som „adskiller
Algaden og Smedegaden.. .[og danner] Indgang...
fra den søndre Del af gamle Skelskør og de der bo
ende, som nu kaldes Mariæ Kirkegaard“. Denne Port
kaldes i de gamle Papirer ligesaa tit Strædet til Ma
riæ Kirkegaard.
5) Østerport kaldtes ogsaa Smedstrup-Port, fordi
den stod paa det Sted, hvor Skelskør Købstad og
Bondebyen Smedstrup baade samles og adskilles.
6) Strandporten „er det yderste af Skelskør ved
Strand-Banken nordost ud og fra Øster-Port af er en
Gade paa 10 til 12 Huse og Gaarde, Borgere paa
den ene Side og Bønder paa den anden Side. Den
kaldtes tidligere Cappels Port eller Cappels Leed af
Cappels Vænge, som ligger derved“.
Medens Byerne i vore Dage ved Villaer, Huse el-
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ler anden Bebyggelse ligesom strækker deres Fang
arme ud i Oplandet, fandt noget saadant ikke tidli
gere Sted. Der var en skarp Grænse mellem By og
Land, indenfor hvilken der fandtes Bebyggelse, me
dens det ikke var Tilfældet udenfor den, og Grænsen
dannedes ved de større og mere udsatte Byer ligefrem
af Vold og Grav, medens de mindre — og dertil hørte
jo uden Modsigelse Skelskør — maatte nøjes med et
Stakit, der ikke var meget værd som Forsvarsmiddel,
men dog i nogen Maade kunde hindre Indtrængen i
Byen ad Smugveje og tvinge Færdselen til at foregaa
gennem en af Byens Porte.
Naar man altsaa var naaet gennem en af Portene,
var man i Byen, men ogsaa først da.
Hvad nu Skelskør angaar, havde den, som nys
nævnt, en anden Udstrækning end i vore Dage. Vest
paa naaede den helt ud til Helledegrøften, medens
den Øst paa ophørte, hvor Smidstrup tog fat, om
trent der, hvor Nytorv findes nu, og ogsaa mod Syd
havde Grænsen et andet Forløb end nutildags. Hvis
vi vil gøre et Forsøg paa at give et Rids af Gaderne,
deres Retning og Forhold til hverandre indbyrdes i
det 15de og 16de Aarhundrede, viser det sig, at de
Oplysninger, som er os levnede, er aldeles ufyldest
gørende dertil. En Ting er sikkert, at den lange Gade,
Hovedfærdselsaaren gennem Byen fra Øst til Vest,
som nu bærer forskellige Navne, stammer fra Byens
første Tid, og af nogenlunde samme Alder maa
utvivlsomt de Veje være, der mod Nordvest bragte
Forbindelsen til Veje med Korsør og Slagelse og mod
Nordøst og Øst henholdsvis med Sorø og Næstved.
Som foran nævnt er Kongegaden (og det maa vel
være Hovedgaden, Algaden, eller snarere dens For-
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længelse mod Vest, Vestergade og Gammelgade) den
første Gade, vi hører nævnt i Skelskør, og det er i
Aaret 1405. 12 Aar senere (1417) tales der om en
Bod, som Hans Swanszhals vedkender sig at have i
Leje af Klostret [o: Antvorskov Kloster]; den ligger
Vest for den Bod, som Bo Ebbesen har af Klostret
ved Broen.1) De to Boder, og det vil sige Huse, har
da sikkert ligget paa den nuværende Vestergade,
der paa Friis’ Tid kaldtes Brogaden, men om
paa den søndre eller nordre Side af Gaden, ved vi
ikke. 1420 vedkender Peder Pedersen sig at have ta
get i Leje af Antvorskov Kloster en Gaard, liggende
paa Smediegaden, Østen næst den Gaard, Jep Rød
iboer.2) Under Forudsætning af, at der ikke er flyttet
rundt paa Gadenavnene, hvad der ofte har været og
er Tilfældet i Skelskør og andre Steder, har Smedieeller Smedegaden været Stykket mellem Broport og
Østerport. Fra 1423 har vi en Meddelelse om, af Oluf
Andersen af Hulby og Morten af Eskildorp solgte og
skødede til Christen Olsen en Gaard, som de havde
arvet efter Per Andersen, der var Borgmester i Skelskør, liggende i Sudergaden Østen næst til St. Hans
Vænge.3) 1 1436 solgte Troels Madsen, Forstander i
Helliggejstes Hus i Slagelse, til Jens Hvid, Foged [o:
Byfoged] i Skelskør paa Bo Ebbesens Søns Vegne
et lidet Stykke Jord, liggende i Søndergaden Vesten
ved Bo Ebbesens Gaard.4) Hvor Søndergaden har
været, kan vi ikke afgøre, men størst Sandsynlighed
er der vel for, at den har ligget Øst for Broen og
i)
2)
■')
4)

Æ. A.
Æ. A.
Æ. A.
Æ. A.

IV, 231—32.
IV, 232.
IV, 232.
IV, 232.
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Syd for Algaden. Nogle Aar senere (1448) nævnes
en Gaard i Skelskør, liggende i Braszestrede Norden
næst Peder Kogeskouff, som Jep Ageszønn af Esholt
skødede til Antvorskov Kloster. *) Vi ser os ikke i
Stand til at afgøre, hvor den nævnte Gade (Brasze
strede) har ligget, ligesom vi heller ikke kan forklare
Oprindelsen til Navnet. 1461 skødede og afhændede
Qregorius Pedersen til Antvorskov Kloster Halvparten
af sin Gaard liggende i Skelskør Norden paa Freszegade imellem Lauritz Boesen og Poul Lauritzen, som
Niels Bendtsen iboer. Men hvor laa Freszegade og
hvad betyder Navnet, muligvis Frisergaden? FraAaret 1470 er der endnu bevaret et Brev, der omhand
ler en Ejendom i Skelskør. Facsimile af Brevet er
hosføjet, da det formentlig er det ældste bevarede Pan
tebrev fra denne By, og Indholdet af det gengives
saaledes:2)
Jeep Geritsz Bymand i Skelskør. Jeg har pantsat
Hr. Æggert Mikelsz Sognepræst i Æggitzløff min
Gaard, som ligger i Skelskør vesten Bykirken, for 8
lødige Mk. i Penge, som gænge er i Syælandh, hvilken
Gaard jeg arvede efter min Fader Gerit Skrædere og
min Moder Citze Geretz, at have fornævnte Gaard i sit
brugelige Pant med Hus og Jord, saa længe [vel: ind
til] den afløses ham eller hans Arvinger af mig for for
nævnte Sum. Lyster Hr. Eggert noget at bygge paa
Gaarden, skal det ham afløses efter hans Regnskab
og, som det fornævnte Brev indeholder [!]. Og naar
jeg lyster at løse Gaarden igen, skal Løsningsdagen
i) Æ. A. IV, 231.
2) Se William Christensen: Danmarks Breve fra Middelalderen 1.
S. 177.

Pantebrev fra Skelskør 1470.
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være Palmesøndag. Medb. af flere Dannemænd Oleff
Jeepsz, Hans Clemitsz „burgemestere“ i Skelskør,
Nawne Matsz Byfoged, Hemming Jensz, Lasse Galen
Raadmænd og Mattes Jensz Bymand sstds. Datum
die anunciac. Marie [o: 25/3 1 470].
I 1478 nævnes, at Anders Poulsen solgte og skø
dede til samme Kloster al sin Rettighed udi en halv
Gaard, liggende i Skelskør Vesten fra Fischeregaden
og Sønden næst den Gaard, som Jep Persen nu iboer,1)
og 1479 solgte og skødede Sankt Gertruds Gilde i
Skelskør en Jord, liggende i Søndergade mellem Ant
vorskov Klosters Gaard og Boeld Loduigs Havejord,
og al den anden Jord, som forn s. Gertruds Gilde
har paa Kongens Klint i Skelskør.2) 1483 skødede Hr.
Henning, Præst udi Ørslev, til Hospitalet i Slagelse
»en boe* [antagelig en Bod], liggende i Skelskør ved
Torregaden?) Ogsaa i de følgende Aar hører vi en
kelte af de her nævnte Gader omtalt, saaledes 1483
Fischeregaden, 1484 Smedegaden og 1526 Sudere
gaden.
Inden vi forlader dette Emne og gaar over til at
skildre, hvad vi ellers ved (eller kan slutte os til) ved
rørende Byens Udseende, kunde der maaske være
Grund til at nævne enkelte Lokaliteter, som man hø
rer om i de samme Aaringer: 1420 solgte Jep Trøye
til Borgmesteren i Skelskør Bo Ebbesen en Mark
næst ved Suarnøre.4) 1453 nævnes en Jord og et Hus
liggende i Skelskør Norden ved Tinget hos Skoboi)
-)
:i)
9
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Æ. A.
Æ. A.
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IV, 231.
IV, 231.
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derne,1) og 1469 og 1472 hører vi et Sted, Pærevæn
get, nævne, der ligger „nordest i wongenn“2) eller,
som der siges 1481: »Vesten uden ved Skelskør“.3)
Det samme er forresten ogsaa Tilfældet med Fogede
wonget, der ligger »wester wed byenn“.4)
1 gamle Dage var Gaderne i vore Købstæder som
Regel smalle, og hvis Husene byggedes i to Stok
værk, kunde derfor Manglen paa Lys og Luft stun
dom blive følelig nede i Bunden. Der var dog no
get, som bødede herpaa, og det var Datidens, det
15de og 16de Aarhundredes, Sans for Havedyrkning
i Forening med dens Ulyst til Regelmæssighed. TroelsLund8) skriver derom: »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 sid
ste Ildebrand, hvor Ugræsset bredte sig mellem smuld
rede Rester af Lervægge, men hvor Udsigten samti
dig aabnedes over venlige Have- og Gaardpartier,
maaske lige til Kirketaarnet, saa kunde det trykkende
og snævre et enkelt Øjeblik vige helt bort, ganske vist
kun for lidt efter at melde sig med forøget Styrke“.
Tidlig begyndte man at »brolægge“ Gaderne ved
Hjælp af Planker („Brofjæle“), der anbragtes paa tværs
Side om Side paa Gaden, ligesom man ogsaa i vore
Dage til Tider gør, naar en Vej over blød Grund skal
gøres farbar. I en Tid, da Danmark ejede langt større
Skovstrækninger og derfor ogsaa langt mere Træ end
i)
-)
>)
9
5)

Æ. A. IV, 232—33.
Æ. A. IV, 231—79.
Æ. A. IV, 231.
Æ. A. IV, 230.
Troels-Lund: Dagligt Liv. 4de Udg. Bd. II, S. 89.
4*
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i vore Dage, var det rimeligt, at man tog sin Tilflugt
til dette Materiale, men det viste sig efterhaanden at
rumme visse Farer, idet Kørebanen, naar den var af
Træ, uhjælpelig var prisgivet til Ødelæggelse i det
Øjeblik, der brød en større Ild løs i Byen. Omkring
Aar 1500 begyndte man da — efter sydlige Byers
Eksempel — at lægge Stenbro, først i København, og
herfra forplantede Bevægelsen sig ud til Landets Køb
stæder, og det ret hurtigt, saa at der allerede ved
Midten af 16de Aarhundrede kunde stilles Krav til
alle Købstæderne i Danmark, at de skulde holde de
res Brolægning i Orden. Men dette har det ikke altid
været lige nemt at faa overholdt, da man begik en
stor Fejl ved at overlade til hver enkelt Husejer at
lade sit Stykke Gade brolægge. Som Følge deraf blev
Stenbroen meget ujævn, og man hørte hyppig Klager
over, at der fandtes „slemme, snavsede Putter og
skidne Huller". Naar der i 1589 kunde siges om For
holdene i København, at „fast allevegne i Byen er
Gaderne og Stenbroen meget ujævne, saa at paa den
ene Side er der højt og paa den anden lavt, somme
Steder ogsaa en Sten eller flere liggende over hver
andre, saa at man med stor Besværlighed maa fare
derover, undertiden ogsaa Vogne sønderbrydes, naar
den ene møder den anden og maa vige hverandre
i saadan ujævn Vej", — kan man gaa ud fra, at det
i hvert Fald ikke har været bedre i Landets Købstæder.
Men det var nu ikke blot Ujævnheden, som det
var galt med. Hvad der snart sagt gjorde alle Ga
derne ubehagelige at færdes i, var den Mangel paa
Renholdelse, som gjorde sig gældende. Man betrag
tede uden videre Gaden som det Sted, hvor man na
turligt kunde kaste alt Skarn, alt Affald og hvad
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værre var ud, for at det derfra kunde skaffes bort,
og forsvarede sig med det samme som i Middelfart,
hvor man 1591 udtalte, at saafremt Skarnet fra en
bestemt Gaard, hvor Kongen plejede at tage Ophold,
ikke for Fremtiden som hidtil maatte kastes ud, men
skulde blive indenfor den paagældende Ejendoms
Grænser, vilde Kongens (Kr. IV’s) Ophold, om han
paany kom dertil, blive „ubekvemmeligt for Stank og
anden Ulejlighed“.1) Men Ulykken var, at, som Ti
den gik, blev man mere og mere efterladende med
at skaffe alle de Uhumskheder af Vejen. 1443 skulde
Gadeskarnet i København fjernes hver tredje Dag,
ved Aarhundredets Slutning udskød man det til hver
Fredag, 1574 fandt man sig i Helsingør i, at en Mød
ding, som laa paa en Borgers eget Fortov, „ingen
til Fortræd“, nok maatte blive liggende der i 14 Dage,
men 1591 groede Møddingen helt over Gaden. Saaledes var det i de større Byer og i de mindre for
øvrigt ikke bedre. Det meldes saaledes, at de Tranderup Bønder 1562 for 24 Sk. 8 Alb. maatte køre 80
Læs Møg bort fra Torvegaden i Skelskør.2)
Der er derfor intet overdrevet i, at Troels-Lund
sammenligner vore Købstæders Gader i den Tid med
Svinestier, hvad de virkelig ogsaa var, saa sandt de
helt var at betragte som Svinenes Opholdssted og
Tumleplads. Vi har interessante Oplysninger om disse
Forhold baade fra København, Helsingør, Odense og
Aalborg og kan sikkert gaa ud fra, at det ikke har
været en Smule bedre andre Steder. Der udstedtes
det ene kongelige Brev efter det andet for at komme
9 Troels-Lund: Dagligt Liv. 4de Udg.
-) P. Edv. Friis: Skelskør. Pag. 122.

Bd. II, S. 102.
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denne Uskik til Livs, men forgæves. Ved det 16de
Aarhundredes Slutning maatte man nærmest betragte
Svinene som Sejrherrer i den Kamp, der var ført
mod dem. Troels-Lund skriver herom meget fornøje
ligt: „I Aalborg sluttedes der ved Aarhundredets
Midte en Vaabenstilstand, der ubetinget var til Svine
nes Fordel. Svin maatte ganske vist gaa paa Gaden,
naar Hyrden drev dem frem og tilbage. Men opsnappedes der noget vandrende til urette Tid, havde
det ikke sit Liv forbrudt, men kunde indløses mod 1
Sk. i Løsepenge. Forligets fordelagtigste Punkt var
dog sikkert det, der tillod nykøbte eller syge Svin
samt en So med Grise, der var for spæde til at vinde
med Hyrden, at gaa helt uforstyrrede paa Gaden.
Det maa anses for utvivlsomt, at ethvert Svin, der
fremtidig antastedes, vilde blive paastaaet at være
nykøbt, sygt eller endnu i den umyndige Alder.“
Og hertil kom saa, hvad der i Sandhed ikke gjorde
Forholdene bedre, de talløse Hunde, herreløse Hunde,
som flokkedes i Gaderne og maa have været en af
Datidens største Plager. „Opfødte i Skarn, levende
af Affald og Aadsler, strejfede de hjemløst om, til
stede overalt, hvor der var noget paa Færde. Uden
Venner, i Kamp mod alle, udlærte fra Barnsben for
enede de Rovdyrets Snildhed og Kraft med den
tamme Hunds Dristighed“, skriver Troels-Lund. Man
gør sig slet ingen Forestilling om, i hvilket Antal de
optraadte. Det blev overdraget Skarpretteren, Mester
manden, som han kaldtes, at jage og fange disse
Væsner, og i Helsingør — hvor vi kender Forhol
dene bedst — dræbte han i Tidsrummet fra 1ste Sept.
til 16de Oktbr. 1582 175 Hunde, Aaret efter i samme
Tid 185 og det følgende Aar 160.

55

Hvad Gaardene eller Husene angaar, laa de op
rindelig med Gavlen mod Gaden, men senere, omkring
Midten af det 16de Aarhundrede, udbredte en ny
Byggeskik sig, idet man i Stedet for at lægge Gavlen
mod Gaden lod Længdesiden vende ud dertil; dette
krævede selvfølgelig mere Plads og lod sig derfor
kun udføre, hvor Grundene var tilstrækkelig store
eller hvor man kunde lægge to sammen. Det er da
sikkert gaaet ret langsomt med den Forandring, men
henimod Aar 1700 var Ændringen dog saa vidt gen
nemført, at der ikke var synderligt tilbage af de for
dums Gavlhuse. Baade paa Landet og i Købstæderne
opførtes Husene oprindelig af Træ, men dette med
førte for Byernes Vedkommende de hyppige Ilde
brande, der, som bekendt, har huseret allevegne og
lagt større eller mindre Dele øde; man gik derfor lidt
efter lidt over til Bindingsværk, hvor Rummene mel
lem Bjælkerne tidligst var udfyldte med Ler (lerkli
nede 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, efter
hvad Friis Edvardsen meddeler, i det 18de Aarhundrede kun var et eneste grundmuret Hus i Skel
skør. Skønt Straatagene, som alle Huse bar, ogsaa
bidrog til at lette Ildebrands Opstaaen, viste det sig
næsten umuligt at faa dem udryddede, og der maatte,
som Troels-Lund udtrykker sig, „halvfjærde Hundrede
Aar og tretten Kongers Vælde til for at fortrænge
Straatagene fra de danske Købstæder“.
Skelskør skal, efter hvad P. Edv. Friis meddeler, ')
under Christopher II være bleven „pantsat og forlenet
>)

P. Edv. Friis: Skelskør.
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til nogen af Adelen“, men føjer dog til, at det vides
ikke til hvem, og Erik Pontoppidan siger i sit „Dan
ske Atlas“4), at Byen blev „pantsat Anno 1320 af
den ulykkelige Christoffer II til de Axelsønner eller
Totter, hvilke beholdt den i 126 Aar, da den endelig
kom under Kronen igen“.
Om det har sin Rigtighed med denne lange Pant
sættelse, lader sig vist ikke afgøre.
Fra en Side2) hævdes det, at en Bortforlening af
Købstæderne først kom i Brug under Kong Hans og
selv da ikke var hyppig, medens det fra anden Side3)
paastaas, at „allerede i det 15de Aarhundrede mange
af de mindre og yngre Købstæder bortforlenedes i
Forbindelse med den hosliggende Kongsgaard“. Sand
heden er imidlertid den, at „vort Kendskab til Købstædernes Stilling i denne Henseende er endnu langt
mangelfuldere end til de almindelige Lens Historie“.4)
Vi maa derfor nøjes med at fastholde, at Skelskør
under Christian den I var pantsat til Laurens Axelssøn (Thott) og under Kong Hans forlenet til Høveds
manden paa Korsør Henrik Meinstrup.
Den første af de her nævnte, Laurens Axelssøn
Thott, var den yngste af de 9 saakaldte Axelssønner,
af hvilke flere spillede en meget betydelig Rolle i
Nordens Historie. Han var dansk (senere svensk)
Rigsraad og blev, uvist naar, Ejer af Næsbygaard,
det nuværende Næsbyholm i Tybjærg Herred. Da der
ved Unionsmødet i Nykoping i 1466 fandt et endeil
2)
■■>)
’)

Danske Atlas III, 28.
Allen IV, 1, 88, 107- 08.
Paludan-Miiller: De første Konger af den Oldenborgske
Slægt S. 380.
Will. Christensen: Dansk Statsforv. S. 260.

57
ligt Brud Sted mellem Christian I og flere af Axelssønnerne, medførte dette, at Laurens Axelssøns dan
ske Gods tildømtes Kronen, hvorved han bl. a. mi
stede sit Pant, Skelskør By. Senere (1472) bestemtes
det, at han skulde have Skelskør tilbage, til det var
afgjort ved Dom af Rigsraader, hvem Byen tilkom,
men dette bevirkede i hvert Fald ikke, at han, der
flere Aar i Forvejen havde taget Ophold i Sverrig,
vendte tilbage til Danmark.
Om Laurens Axelssøn Thotts Forhold til hans
danske Pant kan vi intet sige og kan derfor hverken
bekræfte eller afkræfte, hvad P. Edv. Friis udtaler
(S. 50): „Det er ikke at tvile paa... de Axelssønner
... jo har malket Koen got, da de havde Byen som
brugelig Pant, ikke at tvile paa, de jo baade har
brugt og misbrugt den tilstrækkelig".
Derimod maa vi gaa ud fra, at Henrik Meinstrup,
der var Landsdommer paa Sjælland, Høvedsmand
paa Korsør Slot og, som nævnt, under Kong Hans
havde Skelskør i Forlening, har vist sig retsindig og
mild i sin Optræden. Vi slutter det dels af, at han
sit Liv igennem stod Gejstligheden nær, vel altsaa
har været paavirket af den ogsaa til at øve Ret og
Skel blandt sine Medmennesker, dels af nedenstaaende
interessante Udtalelse, afgivet af Skelskør Borgmestre
og Raad foruden af et Udvalg af Borgerne.
Der findes endnu bevaret1) et Brev, dateret 31.
December 1487 og udstedt af „Borgemæstere", Raad
og menige Almue i Skelskør, hvori det hedder:2)
9
-)

I Henrik Meinstrups Arkiv i Rigsarkivet.
Se Will. Christensen: Danmarks Breve fra Middelalderen
III, S. 625.
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Mandag efter Juledag, som var Nytaarsaften, paa
vort Raadhus i Skielskør skød hæderlig og velbyrdig
Mand Hr. Henric Meynstrup R., Landsdommer og
Forstander paa Korsør, sit Skel til „borgemæstere“,
Raad og menige Almue, som da nærværende var,
overværende ærlig Mand Jæsper Crawse paa Baarsnæs a. w. [o: Jesper Krafse paa Basnæs af Vaaben],
hvorlunde han havde været deres Foged og Høvids
mand paa vor naadige Herres Vegne; og bød han
sig i Rette for „borgemæstere“, Raad og menige Al
mue r saadan Maade, at var der nogen, som han
havde beskattet mod Lov eller uforrettet, vilde han
der være i Rette og aldrig udkomme, førend han
havde gjort hver Dannemand Skel, som ham kunde
paatale. Og bad han dem alle give ham et „witskap“ derpaa med deres Brev og Indsegl. Da sva
rede „borgemæstere“, Raad og menige Almue, at han
havde været vor naadige Herres Embedsmand der i
By og omgaaet med dem, som han maa ærlig være
bekendt, og ingen skyldede ham andet end godt. Det
vidner vi under disse Dannemænds Indsegl: Jeppe
Esbernsen, Oluf Tordssen, „borgemæstere“ i Skiel
skør, Lasse Jespersen, Per Andersen, Sølve Jenssen,
Per Skræder, Raadmænd, Knut Lauretssen, Jeppe
Olesen og Per Smyt Borgere sstds. Datum etc.
Som Byerne dengang, i det 15de og 16de Aarhundrede, hvad der fremgaar af det foregaaende, paa
mange Maader, saa anderledes ud end i vore Dage,
Gaderne var smallere og ofte mere bugtede, Husene
var mindre, hovedsagelig opførte af Træ eller lerkli
nede og tækkede med Straa, saaledes adskilte ogsaa
det Liv, der formede sig indenfor den enkelte Bys
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Omraade, sig i høj Grad fra det, som vi nu er Vidne
til i vore Købstæder. Selvfølgelig var der mangt og
meget, som man stødte paa i de større Stæder og
forgæves søgte efter i de mindre, men Hovedtræk
kene var dog de samme selv i et saa lille Samfund
som det, der udgjorde Skelskør.
Og det var et lille Samfund; hvormange Sjæle,
det omfattede, ved vi ikke, men efter al Sandsynlig
hed har der ikke været flere Mennesker end omkring
et halvt Tusinde.
Byens heldige Beliggenhed har sikkert medført,
at en stor Part af Indbyggerne ernærede sig ved Fi
skeri enten i de nærmest liggende Farvande eller
længere borte; der kan saaledes ingen Tvivl være
om, at man ogsaa fra denne By har taget Del i de
store Sildefiskerier, der fandt Sted i Øresund, ved
Skanør og Falsterbo, og hvortil der strømmede Folk
fra alle Egne af Landet og fra andre Lande i en
saadan Mængde, at man maa forbavses derover.1)
I et af de tidligere Aar af Frederik den førstes Re
gering, altsaa i Begyndelsen af det 16de Aarhundrede,
skal der ved Falsterbo (og Skanør) have været sys
selsat ved Sildens Fangst ikke mindre end 37500
Karle, fordelte paa 7515 Baade2).
Som i de fleste Købstæder har der i Skelskør
selvfølgelig ogsaa været drevet Agerbrug, men dog
muligvis ikke i den Udstrækning som i andre Byer.
P. Edv. Friis skriver S. 186: Fiske-Vare forsynede Schielschiør sig selv med i fordum Tid, nu med Sildefiskende i
Belt, nu i Øresund, nu ved Falsterboe, Schanøer og de der
værende Fiskerlejer, nu gik selv under Norge at fange
og at salte.
-) C. F. Allen: De tre nord. Riger IV, 72.
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P. Edv. Friis vil paastaa, *) at endnu langt henimod
Slutningen af det 16de Aarhundrede vidste Skelskør
Borgere ikke, hvad det var at pløje og saa, og han
mener, at „Skovens Vidtløftighed“ var Grunden dertil;
selvom dette første vel nok er en Overdrivelse, saa
var Skelskørborgerne alene henviste til de fra Arilds
Tid til Byen liggende Vænger, der paa Friis’ Tid (og
sikkert ogsaa tidligere) kaldtes Præstevænget, Galge
vænget, Kirkens store Vænge, Raadmandsvænget og
det senere saakaldte Gerlaksvænge, om hvilke der
nedenfor vil blive talt udførligere, et meget ringe
Areal, mens Resten af Skelskør Mark henlaa som
Overdrev; den Sandhed ligger der altsaa sikkert bag
Friis’ Ord, at det var mere begrænset her end andet
steds, at Agerdyrkningen dreves.
Derimod er det ikke utroligt, at Kvægavlen har
spillet en ret betydelig Rolle for de Skelskør Borgere,
da der, som nævnt ovenfor, var blevet henlagt et
meget betydeligt Overdrev til denne By; og det er
jo en kendt Sag, at der i de Dage især i Jylland,
men ogsaa paa Øerne, var et langt større Kvæghold
end nutildags. Der fandt ogsaa en betydelig Udfør
sel, navnlig af Øxne, Sted. Desværre savner man
paa dette som paa saa mange andre Omraader nøj
agtige Talangivelser for hele Landet, men som en
Illustrering til, hvad det her drejede sig'om, skal blot
nævnes, at der haves en bestemt Angivelse for Fyns
Vedkommende fra Aaret 1497, og i Følge denne ud
førtes der aarlig 2—3000 Øxne fra denne 0.
Skelskør havde ved Kr. I.s Brev af 41/5 1460 faaet
Ret til at „have og bruge Overdrev og Græsgang til
!)
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deres „fenet“ [o: Kvæg] mellem Skelskør og Korsør“,
som det har været Sædvane fra Arilds Tid, og Fog
den paa Korsør fik især Tilhold om ikke at hindre
Borgerne i Skelskør i den dem givne Rettighed. Man
kan godt forstaa, at Borgerne i Korsør har følt sig
ilde derved, skønt de havde faaet overdraget Hal
skov og Sprogø til Brug for deres Kreaturer, og vi
mener, at det var af den Grund, at de 1476 fik opnaaet at maatte nyde, bruge og beholde Klarskov Sø;
det var, som om de derved vilde sige til Skelskør:
Hertil og ikke længere. Men der var andre, der
havde voldt og voldte de Skelskørborgere Besvær,
og det var navnlig Herremændene paa Espe, som
havde Tilbøjelighed til at sætte Gærder paa tværs
ud til Kysten, saa at Kvægets frie Færdsel langs
denne derved hindredes. Uden al Tvivl har der fun
det gentagne Rivninger Sted mellem de to Parter,
men tilsidst har Skelskørborgerne følt sig opfordret
til at indstævne Sagen for Herredstinget i Slagelse.
Her fremstod 21/8 1460 Borgmesteren i Skelskør Oluf
Jepsen og fremlagde Kr. I.s aabne Brev; tilkaldt var
Hr. Folmer Mortensen, Ridder (af Slægten Gyrsting
eller Gørsting) til Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk
Amt, Morten Skinkel, der var forlenet med Bispelenet Borreby, Prioren af Antvorskov og Jes Hvass
til Pebringe, en Herregaard, der laa i Gerlev Sogn,
for at afgive Vidnesbyrd, og Dommerne var Lasse
Bagge, Herredsfoged i Slagelse Herred, Niels Lauritzen, Sognepræst i Sorterup, Jeppe Nielsen, Præst ved
den Helligaands Kirke i Slagelse, denne Bys Borg
mester Peder Jensen og tre Bymænd i samme Stad
Eske Jensen, Henning Jensen og Jes Nielsen, saa
man kan da ikke sige andet, end at det var et stort
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Apparat, der blev sat i Scene. Afgørelsen lød paa,
at de Skelskørborgere skulde have „deres fri Over
drev og Græsgang indtil for?1 Korsør uden hver
Mands Hinder eller Gensigelse i nogen Maade“ og
„de ulovlige Gærder ved Espe, som Trætten afkom,
...skulde sættes i det Sted, som de tilforn stod i
Kong Eriks Tid og Kong Christoffers, for1’1 Skelskør
Borgere uden Skade eller Wedherwilghe [o: For
træd] i alle Maader“. P. Edv. Friis siger S. 239
om det, der her skete: „En mærkelig Dom baade i
Henseende til dem, som sade Retter-Sæde samme
Dag, af geistlig og verdslig Stand, som Riddere og
Adelsmænd, som under deres Faldsmaal [o: under
Idømmelse af Bøder] vare stevnede at møde samme
Tid“. Hertil er at bemærke, at der i og for sig ikke
var noget at sige til Dommen, som jo kun stadfæ
stede, hvad Skelskørborgerne gennem deres Privile
gier havde Ret til, men Domstolens Sammensætning,
som det hele, der blev sat i Værk, er maaske nok
noget udover det almindelige.
Men forøvrigt var denne Sag ikke afgjort dermed,
og vi vender senere tilbage til den.
Hvad Haandværk og Handel angaar, var de, som
bekendt, alene forbeholdt Købstæderne, og fra de
styrendes Side blev der i det Tidsrum, vi her be
skæftiger os med, til Stadighed arbejdet paa, at ikke
uretmæssige trængte sig ind, hvor de intet havde at
gøre. I hver Købstad maatte Handelen kun drives af
Købmanden og Kræmmeren, Haandværk alene af
Haandværksmanden, og det var paa det strengeste
forbudt det ene Haandværk at trænge ind paa det
andets Omraade.
Desværre ser vi intet Middel til at afgøre, hvilke
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Haandværkere Skelskør har huset, men der er jo al
Grund til at tro, at de forskellige Arter har været
repræsenteret og da først og fremmest Skomagerne.
Et Vidnesbyrd derom finder vi i Betegnelsen Sko
boderne, der nævnes 1453 og sikkert har været det
Sted, hvor denne Slags Haandværkere særlig havde
slaaet sig ned. Det var nemlig Skik, at Folk, der
drev det samme Haandværk, bunkede sig sammen
paa samme Plet og derved gav Navn til den Gade,
hvor de havde deres Boder (smign. Kødmangergade i
København).
At Skelskør ogsaa har været Overfartsted og der
igennem haft sine Indtægter, kan der ikke tvivles om,
selv om Korsør, alt eftersom Tiderne løb, gjorde den
Rangen stridig, hvad vi tidligere har nævnt.
Sikkert har det daglige Liv udfoldet sig nogen
lunde ens den ene Dag som den anden, det ene Aar
som det andet.
Men er der ikke meget at sige om Byens Huse
og Gaarde, Gader og Stræder, er der egentlig ikke
mere at fremdrage om de Folk, der levede og færde
des her. Ogsaa det er for en stor Del en lukket Bog
for os. Vi kender nogle Navne paa Mænd (og under
tiden paa Kvinder), der har ejet Bo i Skelskør, har
overdraget det til andre og derfor har udstedt Købebrev eller Skøde paa Stedet, men hvad disse enkelte
har været, aner vi ikke og vil sikkert heller aldrig
faa det at vide. De fleste af dem hører vi kun nævne
en enkelt Gang, og de færreste af dem betegnes som
andet end Borger i Byen. Naar dertil kommer, at
en stor Part af dem bærer ret almindelige Navne, er
det i det hele og store ikke meget af Interesse, vi
kan fremføre om dem.
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En af dem, vi hyppigst hører nævne i et vist
Tidsrum indenfor det 15de Aarhundrede er Borgme
steren Bo eller Boetius Ebbesen; han har sikkert
baade ejet Hus og Gaard i Byen og i hvert Fald
haft forskelligt til Leje af Antvorskov Kloster, hvor
for vi gentagne Gange støder paa hans Navn i de
ældste Arkivregistraturer. Men hvem han ellers har
været, naar han er født, naar han døde, kender vi
intet til. Efter al Sandsynlighed har han været en af
Handelsmændene i Byen; ellers var han ikke blevet
Borgmester, for det var ligefrem bestemt ikke blot
her, men i alle Købstæder, at Haandværksfolk var
udelukket fra Raadmands- og Borgmesterbestillinger.
Det er i Aarene 1415—21, at Bo Ebbesen optræder,
og et Sted omtales en Søn af ham (dog uden Navn),
men om den Peder Bosøn, der nævnes 1436, den
Karl Bosøn, hvis Navn vi støder paa 1452 (han var
ganske vist da død) og den Laurits Bosøn, som om
tales 1461, var hans Sønner, ved vi ikke, og der
findes sikkert ikke Midler til at lære det at kende.
Af andre Borgmestre nævnes Peder Andersen i et
Brev fra 1423, men han var da død, og samme Sted
finder vi to Sønner af ham omtalt, Henning Persøn
og Lasse Pedersøn.
I Aarene 1465—70 hører vi en Borgmester Oluf
Ibsen nævnt.
Og endelig kan fremdrages de Borgmestre, der
1487 medundertegnede Udtalelsen om Henrik Meinstrup (se S. 58) Jeppe Esbernsen og Oluf Tordsson.
Nogle flere Raadmænd kender vi Navnene paa,
men ogsaa kun Navnene, idet vi er ude af Stand til
at sige det allermindste om dem. I 1421 hører vi
tre Raadmænd nævne, Peder Olafsen, Jacob Ander-
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sen og Hemming Bosøn1); denne sidste kan mulig ogsaa være en Søn af Bo Ebbesen, men vi ved det
ikke. 1437 nævnes en Raadmand Peder Hemmingsen,
1470 Raadmændene Hemming Jenssen og Lasse Ga
len, 1487 Lasse Jepsen, Per Andersen, Sølve Jensen
og Peder Skræder; 1488 hed en af Raadmændene
Knud Lavridsen, 1496 Peder Andersen og 1526 Niels
Skipper. Men noget synderligt ud over Navnene kan
vi ikke meddele.
I de ældste Arkivregistraturer staar der — i An
ledning af Handel med Ejendomme eller andre juri
diske Foretagender — opført en Række Borgere fra
de forskellige Aar, og vi skal her gøre et Udpluk af
dem, der bærer nogle mere ejendommelige Navne:
1416 Johan van Weyen, der var Købmand, 1416 Claus
Brun, 1416 og 17 Hans Swanzhals, 1420 Jep Trøye
(eller Traye) og Jep Rød, 1436 Jens Hvid og Murde
Jepsdatter, 1446 Anders Ogeszøn [o: Aagesen], 1448
Peder Kogeskouff, 1452 Morten Gremelin, 1461 Lau
ritz Bosøn, der boede paa Freszegade2), 1469 og 1481.
Boeld Olufsdatter, 1482 Niels Loduigh, 1483 Michell
Soneszøn, 1526 Jørgen Smedt og Hans Madtzøn
Snaaf og endelig 1548 Niels Otladtszønn.
I Skelskør har der i Middelalderen i hvert Fald
været et Kloster, men det er ikke udelukket, at der
har været to, et for Dominikanere eller Sortebrødre
i) Rep. dipi. 111, 286-87.
-) Ved Omtalen af denne, som vi har nævnt S. 48, skal vi til
føje, at Hugo Matthiessen antager, at Navnets Forled hidrø
rer fra det plattyske fretten, fritten — at bore — det sam
me Ord, som i Vritbor har fuld Borgerret i vort Sprog.
(Hugo Matthiessen: Gamle Gader S. 61—62).
5
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og et for Karmelitter eller de saakaldte hvide Brødre.
Imidlertid hersker der ikke ringe Uvished baade om
dette Forhold og om de enkelte Klostres Beliggenhed.
Har det sin Rigtighed, at Skelskør ogsaa har rum
met et Sortebrødrekloster, er dette det ældste, sand
synligvis grundet kort efter Aar 1300 og, alt taget i
Betragtning, er det sandsynligt, at det har haft sin
Plads Øst for Broen paa den nordlige Side af Algade.
Ved en Grundgravning, som fandt Sted 1898 i Algade Nr.
30, stødte man paa Rudimenter og Rester af Byg
ninger fra Middelalderen, uden at disse dog gav nær
mere Oplysning om Karakteren og Arten af Bygningsanlæget, men selv om det fra visse Sider anses
for rimeligt, at det skulde have været Rester af Karmelitternes Kloster, er det dog ikke helt udelukket,
at det er det tiloversblevne af Dominikanernes Kloster.
Og til denne sidste Anskuelse synes vi nærmest at
være tilbøjelig til at hælde. Vi kender ellers ikke det
mindste til dette Kloster, aner ikke, hvor omfangsrigt det
har været, kender ikke en eneste af dem, der har væ
ret Priorer eller Munke i det, og det eneste, der —
os bekendt — er bevaret om dets Tilværelse, er et
Brev, som Frederik den anden udstedte 1ste Marts
1570, hvori han gør vitterligt, at efterdi de Bygnin
ger og Mure, som stod paa Sortebrødres Kloster udi
vor Købstad Skelskør, nu er afbrudt, har han undt
og tilladt Borgmester, Raadmænd og menige Borgere
udi Byen, at de maa kvit og fri til Byen beholde den
Plads og Jordsmon, som samme Kloster har standet
paa med Gaardsrum og Haverum udi Længden og
Bredden, idet han dog forlanger, at samme Plads
skal uddeles iblandt Borgerne der udi Byen og derpaa bygges og opsættes gode Købstadsbygninger,
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saa deraf kan gøres og holdes slig borgerlig og By
ens Tynge, som andre vore Undersaatter og Borgere
der sammesteds gør og holde. Vi finder det urime
ligt at gaa ud fra, som P. Edv. Friis siger (S. 359),
„at Cancelliet ikke har regarderet paa, enten Mun
ken var graa, sort eller hvid, ater an albus, og naar
de vare Munke, vare de alle sorte, og havde de end
med Svanen hvide Fjer, saa dog sort Kød“.
Medens man altsaa staar noget usikkert med Hen
syn til, om der har været et Dominikanerkloster i
Skelskør — og dets Betydning kan sikkert aldrig
have været ret stor —, er det en Kendsgerning,
at Byen har haft sit Karmelitterkloster. Denne Mun
keorden, hvis officielle Navn oprindelig var Ordo
fratrum beatissimæ virginis Mariæ de Monte Carmelo
[o: Den lyksaligste Jomfru Maries Broderorden af
Karmelbjerg] har sin Oprindelse i det 12te Aarhundredes Slutning, men naaede først sent til Dan
mark, saa sent, at den kun fik godt og vel Hun
drede Aar at virke i herhjemme, inden Reformationen
kom. Klostret i Skelskør, der var det andet her i
Landet af den Orden, blev til 1418 paa Foranledning
af Erik af Pommern. Imidlertid var den egentlige Op
havsmand Ridderen Anders Olufsen Saltensee til Tys
tofte, der i Beg. af 15. Aarh. skænkede en Grund i Skel
skør til et Karmelitterkloster. 12/5 1423 befalede Pave
Martin V Biskoppen i Roskilde at bekræfte Grundlæg
gelsen af Klostret, der indviedes til vor Frue. Heller
ikke dette Klosters Beliggenhed er sikker, men der er
dog meget, der taler for, at det har haft sin Plads
paa det Sted, der til vore Dage har bevaret Navnet
Mariæ Kirkegaard. Vi ved ikke meget om det, hører
enkelte Gange, at det blev betænkt i Testamenter, saa5,
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ledes 1503, 1505, 1509 og 1514, kender Navnet paa
nogle faa af Priorerne; den sidste var Lektor Maurids Samsing, der var en af Reformationstidens mere
kendte Mænd og endte som Sognepræst i Tjæreby.
Vi ved, at Poul Helgesen, Reformationens nidkære
Modstander, har opholdt sig der, om i kortere eller
længere Tid ved vi ikke; men her har han 3. Novb.
1524 undertegnet den Apologi til Mester Peder Iver
sen Kannik i Lund, hvori han søger at rense sig for
den Mistanke at skulle have antaget den lutherske
Lærdom. Da Reformationsstormene kom, opløstes
Klostret, og ved Brev af 12/7 1532 skænkede Fr. I
det til Lensmanden paa Københavns Slot, Rigsraad
Johan Urne, der 4 Aar tidligere havde faaet Forleningsbrev paa Skelskør By. Fr. I udtaler i dette
Brev, at Johan Urne har været hos ham og har be
rettet, at Karmelitterbrødrene i vor Købstad Skel
skør for deres store Armods Skyld ikke kunde holde
samme deres Kloster, men har nu undt og opladt
det til ham. Og Borgerne har været hos Kongen og
begæret, at han vilde unde og give Hr. Johan Urne
samme Karmelitterkloster. Kongen gaar nu ind paa
Lensmandens og Borgernes Bøn og overdrager ham
Klostret med Undtagelse af Kirken, „som vi vil, at
vore Undersaatter, Borgerne der sammesteds, skal
nyde og bruge til en Sognekirke“. Men tilsyneladende
blev det kun en kort Tid, han sad inde med disse
Herligheder, for 2 Aar efter, 28/G 1534, skænkede
Christoffer af Oldenborg, som foran nævnt (S. 39—41)
Byen foruden andre Benaadninger „Vor Frue Kloster“
med alt, hvad dertil hørte, baade Jordegods og Kle
nodier. Skelskør er da utvivlsomt bleven i Besiddelse
af Klostret og dets Ejendomme, selv om det siges, at
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Johan Friis til Borreby, der 1550 fik Byen i Befaling,
brugte Materialer fra det nedbrudte Vor Frue Kloster
ved Opførelsen af Hovedbygningen paa Borreby.
Efterhaanden forsvandt altsaa Klostrets Bygninger.
Den gamle Klosterkirke er mulig den Del af det,
som længst har holdt Stand. Men 28/fi 1552 gav Chr.
111 Borgerne Ret til at nedbryde Halvdelen af Kloster
kirken og bruge Materialerne til Forbedring af deres
Sognekirke og Raadhus, medens den anden Halvdel
skulde bruges ved Byggeri paa Nyborg Slot. 5 Aar
senere, 25/7 1557, fik Borgerne Lov til at tage 4000
Sten af „den gamle Kirke“ til Brug ved Skolens For
bedring, og 25/8 15fe2 tilstodes det Borgerne at tage
Mursten og Kalk fra den for atter at kunne udbedre
Sognekirke og Raadhus, men de maatte til Gengæld
rydde Pladsen og forbedre de slette Veje udenfor
Byen med Gruset.
Til hvad der her er nævnt om Skelskør i Mid
delalderens Slutningstid, vil det være naturligt at føje
nogle Ord om, hvad der kan sammenfattes under Be
tegnelsen: Byens Byrder, hvorved der jo først og
fremmest tænkes paa Skatterne, men hvortil ogsaa
maa henregnes de Krav af forskellig Art, som stille
des til Byen og dens Borgere.
Fra gammel Tid af hører man som de vigtigste
Ydelser, Landbefolkningen skyldte Kronen: Inne, Stud
og Leding. Ved det første Begreb: Inne forstod
man ikke en Afgift, men de personlige Arbejder, som
Befolkningen skulde udføre for Kronen; derimod var
Stud en virkelig fast Afgift, som Bønderne vistnok
oprindelig havde paataget sig for at blive fri for selv
at underholde Kongen, naar han kom til deres Egn,
medens der ved Leding, som bekendt, oprindelig
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tænktes paa virkelig Krigstjeneste, men senere blev
ogsaa det en Afgift, som ydedes i de Aar, da der
intet Krigstog udgik, men siden hen svaredes aarligt,
uanset om der paabødes Krigstog eller ej.
Desværre er det ikke meget, man kan fremføre
til Bevis for, at disse Skatteformer, som var de al
mindelige paa Landet, ogsaa har været anvendt over
for Købstadboerne, men alt tyder dog i den Retning.
Det var saaledes almindeligt, at det paalagdes Bor
gerne selv at befæste deres By,'og ogsaa forskellige
andre Arbejder var de pligtige at udføre; dette gjaldt
bl. a. ofte det Slot, i hvis Nærhed Købstaden laa,
eller endogsaa Slot eller Fæstning ved andre Køb
stæder. Saaledes havde Borgerne i Slagelse Pligt til
at holde Pæle og Bomme vedlige for Korsør Slot,
men blev fritaget derfor 1454. Hvad Stud angaar,
høres der, saavidt vides, ikke en eneste Gang om
Købstæder, der har svaret denne Afgift, men paa den
anden Side findes der bevaret et Brev til Odense
af 1477, hvori det hedder, at denne By skal være fri
for Inne og Stud, hvad der altsaa tyder paa, at
denne By i sin Tid har svaret Stud, og trolig nok
har derfor ogsaa andre Byer gjort det. Fra det 15de
og 16de Aarhundrede nævnes kun et Par jydske Byer,
som svarede Ledingspenge, medens der ingensom
helst Efterretninger findes for det langt overvejende
Flertals Vedkommende, men ogsaa med Hensyn til
denne Afgifts Udbredelse kan man ikke sige noget
bestemt. Der foreligger, os bekendt, ingensomhelst
Meddelelse om, hvorvidt Skelskør Borgere har sva
ret: Inne, Stud og Leding, men det sandsynligste er,
at de har maattet tage deres Tørn baade paa den
ene og den anden Maade.
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Derimod hører man en anden Grundskat nævne
i Købstæderne, nemlig Toftegæld, en Afgift, der, som
Navnet viser, svaredes af hver enkelt Grund eller
Toft, men heller ikke for dens Vedkommende er det
klart, hvor udbredt den har været. Saameget ved vi
imidlertid, at den har været brugt i Skelskør i det
16de Aarhundrede, da der foreligger Kvitteringer til
Byfogeden i Skelskør, Hans Olsen, at han for Aa
rene 1514 og senere for 1519 har afgivet ret Regn
skab over Told, Sise, Sagefald, Forlov, Toftegæld,
Havneleje, Drift og andet1)- Men af Kvitteringerne
kan man ikke se noget om Afgifternes Art. I Forbigaaende skal der blot her nævnes, at der ogsaa til
visse Tider svaredes en Afgift, fordskyld, der dog
oprindelig var en Lejeafgift, men senere blev en
Ydelse til Kronen.
Medens det, som hidtil er nævnt, kunde sammen
fattes under Betegnelsen: Grundskatter, gælder dette
ikke, naar vi vender os til den almindelige, aarlige
Skat, som Købstadboerne i ældre Tid svarede og som
de fleste Steder kaldtes Midsommergæld. Den tilhø
rer hovedsagelig en Tid, der er ældre end det 15de
Aarhundrede og udrededes, saavidt man kan se, med
det samme Beløb af hver Familie, uden Hensyn til
dennes Størrelse eller økonomiske Stilling; denne i
Sandhed ejendommelige Maade at ligne paa vakte
utvivlsomt Borgernes Misstemning, hvad der sikkert
har været medvirkende til, at man efterhaanden gik
over til den saakaldte Byskat, der skulde udredes
af Byen med et samlet bestemt Beløb aarlig og
derefter lignedes paa de enkelte Borgere efter deres
i) Suhms Saml. 11, 1. H. 120. 181.
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økonomiske Vilkaar. Om Byskattens Størrelse i det
15de Aarhundrede findes kun spredte Optegnelser,
der ikke kan give et samlet Billede af Forholdene i
hele Landet, men fra Kong Hans’ Tid har man Op
lysninger om dens Størrelse i de fleste af Rigets
Købstæder, og disse viser, at det ikke var store
Summer, Skatten beløb sig til. Blandt de sjælland
ske Købstæder staar Næstved højest med 300 Mark,
endog højere end København, der følger efter med
281 Mark 4 Skilling, ligesom muligvis Køge. Ros
kilde og Slagelse optræder med 200 Mark, Skelskør
og Kalundborg med 100, medens Helsingør, Holbæk
og Vordingborg kun udredede 56 Mark 4 Skilling,
og Ringsted endog kunde nøjes med 24 Mark. Korsør
slap helt for Byskat, hvad der rimeligvis skyldtes
Borgernes Forpligtelser til at føre Kongens Folk
over Vandet, et yderligere Vidnesbyrd om, at det nu
var derfra og ikke fra Skelskør, at Overfarten til og
fra Fyen fandt Sted1).
Medens det i det hele og store ikke er meget,
der kan siges om de ordinære Skatter, der paalagdes
Borgerne i Slutningen af Middelalderen, vides der
noget mere om den Række af overordentlige eller
extraordinære Skatter, som krævedes af Landets Ind
byggere. Og det var saare hyppigt, man følte sig
>)

Byskatterne blev dels ansatte i løde Mark (Mark Sølv), dels
i Mark dansk o: lybske Mark å 16 Sk., saaledes at en lø
dig Mark er lig med 45 Sk., et Værdiforhold, der vides at
have været gældende c. 1400. Først derved bliver de ofte
yderst mærkværdige Beløb paa 281 Mk. 4 Sk., 56 Mark 4
Sk. ... o. s. v. forstaaelige. 281 Mk. 4 Sk. er nemlig —
100 Mark Sølv og 56 Mk. 4 Sk. = 20 Mark Sølv. (Macke
prang i Hist. Tidss. 7 R. 3 Bd. 159—60.)
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opfordret eller nødsaget til at ty til Folkets Hjælp.
Der er størst Grund til at antage, at Bybefolkningen
har maattet svare overordentlige Skatter ligesaa hyp
pigt som Landbefolkningen, selv om man ikke har
absolute Vidnesbyrd derom, og det gik, som allerede
nævnt, hyppigt paa. Saaledes hører vi om extraordinære Skattepaalæg ogsaa tidligere, men derefter i
1440, i 1447 (i Anledning af Kongens Bryllup), i
1449, 1451—52, 1457, 1458—59, 1460—61, 1463—64
og videre frem gennem Aarene. 1478 nævnes der
en „Hjælp“ af Købstæder, ligesom af Landbefolknin
gen, i Anledning af Tronfølgerens Bryllup, og der
er ingen Tvivl om, at ogsaa de følgende Aartier har
medført adskillige extraordinære Skatteudskrivninger.
I Aaret 1500 maatte baade Borger- og Bondestanden
udrede en overordentlig Skat i Anledning af Neder
laget i Ditmarsken, og af Byerne krævedes et Beløb,
der for den enkelte var dobbelt saa stort som den
aarlige Byskat. Ogsaa ned gennem det 16de Aarhundrede hører vi stadig om extraordinære Skatter.
Det vilde føre for vidt — og for den Sags Skyld
ogsaa kun have ringe Interesse — at opregne alle
de Aar gennem det 16de Aarhundrede, da Kongen
maatte tage sin Tilflugt til Landehjælpen, men i det
Sted hidsætter vi, som Eksempel, Ordlyden af et
Brev, der udgik 1511 og hvorved der krævedes Støtte
„af den menige Mand over alt i vort Rige, Danmark“,
saaledes at hver 4. Mand skulde yde 5 Mark:
Kære Venner, som Eder alle vel vitterligt er, at
vi nu lang Tid ført have og endnu fører stor Krig
og Orlog imod vore og Rigets Fjender ... Da paa
det at vi ej skulle nødes til at udbyde den menige
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Mand her udi Riget fra sit eget Bygge og Bo imod
vore og Rigets Fjender, og at vi herefter holde maa
Ryttere og udenlandsk Folk, Eder og menige Rigets
Indbyggere til Trøst og Beskærmelse, har vort elske
lige menige Danmarks Riges Raad, her nu hos os
forsamlet, tilladt os en mulig Landehjælp at maa
fange af den menige Mand over alt vort Rige Dan
mark udi saa Maade, at hver 4. Mand efter ret Mand
tal skal give os 5 Mark Pendinge, og dertil den rige
hjælpe den fattige, og skal saadant Mandtal lægges
og gøres straks med det allerførste, og Rendingen
udgives inden Sankt Mortens Dag næstkommende i
det allerseneste, og skal derfor ingen fri være uden
rette Gaardsædemænd, som fra Arilds Tid pleje fri
at være, og Møllere ........ og de som boende
ere paa rette Sognepræste- og Degnegaarde ... Thi
bede vi ...
Givet paa vort Slot København Vor Frue Dag
Nativitatis Aar etc. MDX1 o: Vor Frues Fødselsdag
8. Septbr. 1511.

Faa Aar efter trængtes der paany til Hjælp for
dermed at kunne bestride Omkostningerne til Ar
meens Underholdning. Men da det ikke stod i Kongens
Magt at udskrive nye Paalæg uden Rigsraadets Sam
tykke, og dette enten ikke vilde bevilge et saadant
eller Kongen ikke vilde bede om dets Samtykke, gik
han den Vej at sende sin Kapellan Knud Marqvortsen rundt til alle Købstæder for mundtlig at bede om
Hjælp, og denne ydedes ham tilsyneladende bered
villigt, hvad der for Skelskørs Vedkommende fremgaar af følgende Tilkendegivelse derom:
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Vi Borgmestre, Raadmænd og Menighed udi Skel
skør kendes og vitterlig gør alle med dette vort
aabne Brev, at hæderlig Mand Hr. Knud Marcussen,
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 tilkende derom; da har vi alle velvillig 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 Skrifter
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 paa dette vort aabne Brev. Givet
i Skelskør die sancte Clare virginis Aar MDX1X o:
12. August 1519.

Og 5 Aar senere, i 1524, maatte Rigsraadet be
vilge Kongen, der paa Statens Vegne atter var i
trykkende Pengeforlegenhed, en almindelig Lande
hjælp paa 100000 Gylden, der senere sædvanlig be
tegnedes med Navnet Kongeskatten. I Skattebrevet,
dat. Kbhvn. Hellig Korsd. exalt. [o: 15 Septb.] 1524,
nævnes de enkelte Købstæder ikke, men andenstedsfra har man den Oplysning, at de i dette Aar betalte
en „Overskat“, som man tidligere ansaa for lig med
dobbelt Byskat, hvad dog vist ikke er rigtigt. Sna
rere er det saaledes at forstaa, at Overskatten var
lig Byskatten, men Borgerne kom altsaa saadanne
Aar til at betale Byskat to Gange.
Det var imidlertid ikke alene Byskatten og de extraordinære Skatter, der tyngede paa Byerne; næsten
endnu mere trykkende var Pligten til at stille med
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Mandskab til Hæren og Flaaden. Først fra 1471
har man Oplysning om, hvor mange hver enkelt af
Landets Købstæder skulde udruste, og det viser sig
da, at disse „udgør et meget væsentligt Kontingent
i Sammenligning med den Styrke, som forlangtes af
Lensmand og Gejstlighed“. Vel er det sjældent, at
en By (som Aalborg i 1457) skulde stille med 120
Mand, men engang i 1490erne fordredes der 150
Mand af Malmø, 120 af København, 100 af Næstved
og 80 bl. a. af Køge. Naturligvis kunde Skelskør —
paa Grund af sin Lidenhed — ikke komme op paa
Højde med disse, men det kunde virke tyngende nok,
naar der af den lille Flok ungt Mandskab, som denne
By rummede, i 1471 og 1481 udtoges 15, i 1486 16,
i 1496 10, i 1502 15, i 1505 og 1508 20 o. s. fr.
Ikke alene var det forbundet med ret betydelige Van
skeligheder for mange af Borgerne at skaffe de nød
vendige Vaaben tilveje, og man hører derfor ofte, at
de klager deres Nød, men selvfølgelig var det ogsaa et Tab for Byen, naar den gennem flere Maaneder ofte det ene Aar efter det andet skulde und
være en Del af sin Arbejdskraft.
I Krigstilfælde, naar Flaaden skulde samles, paa
hvilede det ogsaa blandt andre Købstæderne at stille
med Skibe og udrustede Folk. Imidlertid er det ret
ufyldestgørende Oplysninger, man har herom, især
fra det 15de Aarhundrede. Vi ved, at det ikke alene
var Kongen, der stillede Skibe til Flaaden, men
ogsaa de verdslige Stormænd og Bisperne foruden,
som nævnt, Købstæderne. Navnlig spiller Bispernes
Skibe en meget fremtrædende Rolle, ogsaa ind i det
16de Aarhundrede. Da der saaledes 1531 raadslaas
om en Udrustning mod Christian II, skal Frederik I
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selv stille 6 Skibe, af verdslige Stormænd skulde
kun en stille med et Skib, medens de 7 Bisper
hver skulde udrede et og Købstæderne tilsammen
10. Og nogle Aar tidligere, da Kong Hans 1505 var
i Kalmar, har Købstæderne stillet 30 Skibe til hans
Ledsagelse, om end af meget forskellig Størrelse.
De mindre Byer, som ikke saa sig i Stand til hver
for sig at udrede et Skib, maatte optræde i Fællig.
Saaledes var det hyppig Tilfældet, at Slagelse, Kor
sør og Skelskør maatte slaa sig sammen. Og ved
den nævnte Lejlighed, da Kong Hans skulde til Kal
mar, maatte Skelskør møde med 20 Mand, Slagelse
med 70, Ringsted med 20, Roskilde med 80 og Kø
benhavn med 100.

FRA REFORMATION TIL ENEVÆLDE
Der er i sidste Kapitel gjort Rede for, at det ene —
eller de to Klostre, som i sin Tid har været i Skel
skør, hvad naturligt er, har lidt den samme Skæbne
som Hovedparten af Klostrene i Landets øvrige Byer.
Da Reformationen brød løs, fejedes det gamle til
Side, hvad der ogsaa gik ud over Munkene, der
enten frivilligt eller ogsaa ved Tvang maatte forlade
det Sted, hvor de hidtil havde levet. Og Bygnin
gerne overgik til anden Brug, hvis ikke de nedreves,
for at Materialerne kunde bruges til Udvidelse af Sog
nets Kirke eller til Udbedring af Raadhus, Skole eller
andre verdslige Bygninger. For enkelte Steder i
Landet kan man gennem opbevarede Dokumenter
eller gamle Skildringer dog i nogen Maade følge
Begivenhederne, som de udfoldede sig i de urolige
og bevægede Aaringer, mens Reformationsværket
stod paa, men for de fleste — og dertil hører absolut
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Skelskør — er vi ganske ude af Stand til at melde,
hvorledes det skete, og heller ikke kan vi sige noget
om, hvem der førte an, med andre Ord hvorledes
de betydningsfulde Tildragelser formede sig. Ej
heller om Borgerne gærne og villigt sluttede sig til
den ny Lære eller gjorde Modstand. Bortset fra
hvad der er nævnt foran om Klostrenes Sækularisering, d. v. s. deres Anvendelse til andet Brug, er der,
os bekendt, kun levnet et lille Træk, gemt i et Konge
brev, udstedt af Chr. III. n/2 1560 til Sognepræsten
i Tjæreby Lektor Mourits Samsing1). Kongen med
deler deri, at nogle af hans Undersaatter i Skelskør
har været hos ham og har givet tilkende, at Klostrets
[o: Karmeliterklostrets] Ejendom, siden det er blevet
forstyrret, er borttaget og bortkommet til andet Brug
og det vides ikke, med hvad Ret det er bortkommet.
Da nu Mourits Samsing var den sidste Prior der i
Klostret, „tvivler vi ikke, at I vide Besked derom.
Thi beder vi Eder og vil, at 1 straks med det aller
første giver Eder hid til os, tagende med Eder Klo
sterets Segl og klart Register paa al den Ejendom,
som laa der til Klosteret, hvor det er kommet hen
og hvem der nu har det: deslige alle de Breve, som
I har og som tilhørte Klosteret, for at Vi kan vide
tilstrækkelig at rette os derefter“. Skønt vi altsaa
kun har dette Brev at henvise til, er det, som der
ved det kastes et skarpt Lys over, hvad der skete.
Klosteret blev ophævet, Munkene forlod det, og ude
lukket er det jo ikke, at flere eller færre af dem er
søgt ind til Virksomheder under de nye Forhold, men
i)

Ny Kirkeh. Saml. 4. Bd. S. 476; sml. dog Kane. Brevbøger
1556—60 S. 362—63.
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Prioren, der forøvrigt, som nævnt, havde været Povl
Eliesens Medarbejder ved Karmeliterkollegiet i Køben
havn 1519—22, vendte sigtil den evangeliske Lære og
endte sine Dage som protestantisk Præst i Tjæreby.
I selve Skelskør skal, efter hvad Friis Edvardsen
meddeler (S. 308), Sognepræsten ved Aar 1519 have
heddet Lauritz Pedersen, og det er altsaa ikke ude
lukket, at han oprindelig har været katholsk; om
han senere vendte sig til de evangeliske, ved vi
ikke. Det samme kan have været Tilfældet med den
Hr. Niels, der nævnes 1530 som Formand for Hr.
Mads Jensen, som netop det Aar blev Præst i Skel
skør og altsaa var Byens Sognepræst, da Reforma
tionsrøret naaede hertil.
Ligesom det er saa godt som intet, vi kan med
dele om det aandelige Liv i Skelskør i den Tid,
Kirkefornyelsen fandt Sted, saaledes er det heller ikke
meget, der kan meddeles om Byen i Almindelighed.
Desværre er saa at sige alle Dokumenter og Breve,
hvorpaa en saadan Skildring skulde bygges op, tilintetgjort eller bortkommet, en Del af dem forøvrigt
efter Friis Edvardsens Tid, hvad man kan se af, at
han har haft Arkivalier at støtte sig til, som ikke
længere eksisterer. Det, der vil findes paa de føl
gende Sider, er altsaa brudstykkeagtigt, men allige
vel er det dog muligt at fastslaa, at der har fundet
en Opgang og Udvikling Sted for Skelskør — som
for de fleste danske Købstæder — gennem Chr. III.s,
Fr. II.s og Chr. IV.s Tid, ganske vist afbrudt eller
i hvert Fald hemmet gennem de Aar, da vort Land
var indviklet i Krige, som vel ikke direkte berørte
Byen, men dog tyngede haardt paa den ved de
Byrder, der paalagdes den.
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Mangt og meget af det, der skete i den nærme
ste Tid efter Grevefejden, viser, at Borgerne i de
forskellige Købstæder havde svært ved at falde til
Ro. Det var ogsaa Tilfældet med Skelskør Borgere.
I 1536 hører vi om, at de og Køge Borgere blev
stævnede, fordi de havde røvet og plyndret paa
Wallsøegaard og Højstrupgaard, og samme Aar ud
gik der ogsaa Stævning til dem og Maribo Borgere
fra Fru Anne, Hr. Johan Urnes, at de skulde give
Møde paa den første almindelige Herredag. En halv
Snes Aar senere klages der over, at nogle løse og
oprørske Karle blandt Skelskør Borgere ligefrem gør
Opstand mod Borgmester, Raad og Byfoged og for
mener dem at straffe Misdædere efter Loven og
Recessen, ja endog har slaaet deres Mestermand
[o: Skarpretter] ihjæl, hvad kongelig Majestæt storlig
undrer sig over, hvorfor han paalægger dem paa det
strængeste at være deres Øvrighed lydige, stadig
holde godt Regimente og straffe det, som er mod
Loven.
Ogsaa paa anden Maade satte de sig op mod
hvad der var fastsat. De nægter — ligesom Bor
gerne i flere andre Byer, Nakskov, Nysted, Rudkøbing,
Svenborg, Halmstad og Laholm, 1547 at betale
den Tyskølssise og den Told, »som er over alt Riget
bevilget“, hvorfor Kongen tilskriver Borgmester og
Raad, at de skal have Indseende dermed og bistaa
Byfoged og Tolder. Og for endydermere at bringe
Ro og Orden til Veje lader Kongen samme Aar udgaa Brev til Lensmændene over hele Landet af føl
gende Indhold:
„Christian etc. Vor Gunst tilforn. Vi give Dig til
kende, at vi er kommet i Forfaring [o: vi har er6
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faret], hvorledes mange af vore Købstæder her udi
Riget besværes og [der] sker stor Uret i vor Fra
værelse, og mangesteds er der stor Uenighed og
Tvedragt iblandt Borgmestre og Raad og Almuen,
og vor og Kronens Rettighed derover forsømmes.
Thi bede vi Dig og vil, at Du har Tilsyn udi vor
Købstad Skelskør, saa at vore Borgmestre og Raad
eller Borgere ikke forurettes i nogen Maade, og
desligeste, at vor og Kronens Rettighed ikke for
sømmes og at deres aarlige Byskat hvert Aar „til
gode Rede“ forskikkes og antvordes udi vort eget
Kammer og Byfogeden gør aarlig Regnskab [for]
vor Hofmester og Rentemester eller hvem vi der
tilskikkendes vorder. Herved at rette Dig og lad det
ingenlunde. Befalende Dig Gud. Skrevet paa vort
Slot København Mandagen næst efter Sancti Dionysii
Dag Aar etc. MDXLV1I. Under vort Signet.

For Skelskørs Vedkommende var Brevet stilet til
Iver Krabbe, der i Aarene 1538—50 havde Borreby
Len, men, da han var en af de mest betroede Lensmænd, sad inde med forskellige andre faste Punkter.*)
Nogen Betydning med Hensyn til at skaffe Ro
til Veje har det vel nok haft, men dog ikke mere,
end at vi gennem et Brev fra Chr. III., dat. Tirsdag
efter Alle Helgen 1550, hører, at da der ofte var stor
Uenighed mellem Borgmestre, Raadmænd og Bor*)

I 1524 blev Skelskør paa 5 Aar forlenet til Johan Urne med
al kongelig Indtægt, og 4 Aar senere blev endog en Kvinde
forlenet med en By, forsaavidt den Johan Urne givne Forlening paa Skelskør forlængedes paa Livstid og udvidedes
til hans Hustru, Fru Anne Rønnovsdatter, hvis hun over
levede ham. Johan Urne døde 1537.
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gerne i Skelskør, gav Kongen Johan Friis denne By
i Befaling; naar der kommer Uenighed i Byen, skal
han „forførdre“ [o: tage sig af] Sagen derhen, at
den Fattige saavel som den Rige sker Lov og Ret,
og det paalægges ham ved et Brev Tirsdagen efter
Mortensdag s. Aar at tilse, at Borgmestre og Raadmænd „have Lydighed og Hørsom“ af den menige
Mand, og at hine handle vedbørligen mod Borgerne.
2% 1572 udstedtes der et kongeligt aabent Brev,
hvorved Borgmestre, Raadmænd, Byfogeder og me
nige Borgere i Købstæderne Skelskør og Korsør
tilkendegives, at Kongen har befalet Fru Pernille
Oxe, Knud Ruds Efterleverske, at have disse Køb
stæder i Befaling og have Tilsyn med, at der sam
mesteds holdes god Skik og Politi, at hver Mand
vederfares hvad Lov og Ret er, og at Kongens og
Kronens Ret ikke forsømmes eller formindskes. De
skal alle være Fru Pernille Oxe hørig og lydig og
Borgmestre og Raadmænd skal yde Byfogeden Bistand
ved Indkrævning af Rente, Rettighed, Sagefald eller
andet, der tilkommer Kongen. Paa en Liste af 13.
Aug. 1576 staar Eiler Krafse opført som Lensmand
i Korsør Len ikke blot for Korsør By, men ogsaa for
Skelskør.
Som tidligere nævnt, er Hovedparten af det Kilde
materiale, man skulde benytte ved Skildringen af
Skelskør Bys Historie i den sidste Halvdel af det
16. Aarhundrede, ikke mere i Behold, og af de
Regnskaber, som Peter Edvardsen Friis tilsyneladende
havde Adgang til, er ogsaa flere tilintetgjort eller
bortkommet. Vi staar altsaa for saa vidt uheldigere,
end han gjorde, og maa paa enkelte Punkter tage vor
Tilflugt til, hvad han har meddelt i sin Bog om Skelskør.
6*
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Fredagen efter St. Martini Dag [o: 14/u] 1550
satte 12 Dannemænd sammen med Borgmester og
Raad paa Skelskør Raadhus den aarlige Byskat 116
Mrk. 4 Sk., af hvilken Sum Chr. 111 dog eftergav
Byen 50 Mk. — Naar Borgerne var uvillige eller
ude af Stand til at betale Skatten, blev de pantede
af Rodemestrene, der ved den Lejlighed — som ved
sa’a mange andre — drak en Tønde 01, som natur
ligvis maatte betales af Byen og kostede 2 Mark.
Af Regnskabet for dette Aar har man utvivlsomt
kunnet se, at Borgerne var i Gang med at nedbryde
Klostret (eller Klostrene), i hvert Fald skriver Friis
Edvardsen: „Nu begynder de at plukke af det for
ladte Carmeliterkloster, og en Linie købes for 5 Alb.,*)
da et Hus i Klosteret nedbrydes.“ Men dette som
de følgende Aars Regnskaber er ikke bevaret, hvad
man i høj Grad maa beklage.
Derimod findes endnu i Behold Regnskaberne fra
de 3 Aar 1562, 1567 og 1570, og det kan have sin
Betydning og Interesse at dvæle lidt udførligere ved
dem, da det første stammer fra Aaret før Syvaarskrigen udbrød, det andet fra et af Krigsaarene og
det tredje fra det Aar, i hvilket Krigen sluttede.
1562 kan vel nok i det hele og store betragtes
som et „normalt“ Aar, hvor Livet i Landet og ogsaa
i den lille Købstad Skelskør udfoldede sig paa
sædvanlig, regelmæssig Maade, uden at særlige Be
givenheder greb forstyrrende ind. Vi mener derfor
ogsaa, at man paa Grundlag af dette Regnskab kan
danne sig en Forestilling om Forholdene i Byen,

*)

Selvfølgelig del samme, som ellers kaldes Hvid.
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selv om der er mange Spørgsmaal, der rejser sig,
uden at man kan faa Svar derpaa.
Lad os da allerførst se lidt paa, hvad Indtægts
siden i Regnskabet kan fortælle os. Den viser nu
for det første, at det foregaaende Aar, 1561, for Byens
Vedkommende sluttede med et Overskud, da den
første Post, der findes, lyder paa, at det nye Aars
Kæmner (han hed Jesper Pedersen) i Borgmester og
Raads Nærværelse modtog af sin Formand, Niels
Smidt, Byes Penge, som var 116 Mark. Dernæst
meddeler Regnskabet os, at Borgmester Jacob Da
vidsen har indbetalt 1 Daler „for den Jord i Mølle
gade, som hans Hus er udflyttet paa“. Og 1 Daler
har en Slesviger maattet bøde i Sagefald, fordi han
købte [o: drev Handel] med Bønder, hvad der var
strængt forbudt. Torsdag før Pinsedag indbetaler
Borgherren paa Kalundborg i Laurits Christersens
Stue 30 Daler, som er „Halvdelen af vort Skib“,
d. v. s. af det Skib, som disse to Byer, Kalund
borg og Skelskør, i Fællig maatte udrede.
Regnskabet møder dernæst med nogle ganske faa
Restanceposter, kun 4, af hvilke den ene, 4 Sk., stam
mer fra Anne Hansen, „som kalledes Drotningen“,
et i Sandhed straalende Tilnavn. Dernæst findes
der som Indtægtsposter Husleje, hvoraf ses, at der
var „Boder“ under Raadhuset, som udlejedes; ikke
mindre end 3, Jørgen Tømmersvend, Søren Svarer
og Oluf Bolt, staar opført som saadanne Lejere, med
en Afgift henholdsvis paa 2 Mark 6 Sk., 1 Mark 8
Sk. og 1 Mark; endvidere Haveleje og Jordskyld,
hvorom der tidligere er talt. Saa følger den egent
lige Byskat, „som Rodemestrene har ydet“. Byen
var inddelt i 8 Roder og for hver af dem stod en
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Rodemester; disse hed i dette Aar: David Væver,
Jesper, Peder Remmesnitter, Hans Skinders, Niels
Paaske, Hans Langh, Hans Skave og Mads Skræd
der. Hver enkelt Rode ydede 16—17 Mark, men
desværre kan det ikke ses, hvor mange Borgere der
var i den enkelte Rode, og man kan derfor heller
ikke se, hvor meget de forskellige har maattet yde.
Den aarlige Byskat indbragte ialt 131
Mark 2 Sk.,
altsaa noget mere end Byen skulde indbetale til Sta
ten.
En stor Mængde af Byens Indbyggere stod
udenfor Roderne og ydede den saakaldte Kærlingeskat, 2, 4 eller 6 Sk. hver; kun en enkelt maatte
af med 20 Sk. Af 55 Personer, hovedsagelig Kvin
der, svaredes der ialt 15^2 Mark 7 Sk. Endelig
naar vi til den sidste Indtægtspost, Bropengene,
idet det krævedes af hver enkelt, der lagde til
for at losse eller lade, at han skulde svare en Afgift,
der var afhængig af Skibets Størrelse og Fragtens
Art og Mængde. Hvis man søger at ordne dem, der
har drevet Skibsfart og Handel paa Skelskør, efter
deres Hjemstavn, viser det sig, at denne By har
modtaget flest Skibe fra Flensborg, der optræder
med 31; derefter følger Lavind [o: Langeland] med
14 og Laaland med 11. Fra Nordjylland kom 6, fra
Svenborg 5, fra Falster og Blekinge 4, fra Sønder
jylland og fra Rostock 3, fra Ærø, Halland og Hol
land 2, fra København, Stege, Landskrona, Norge,
Femern, Heiligenhafen og Lybæk 1 Skib. Ialt er,
efter Regnskaberne, indgaaet til Skelskør i 1562 94
Skibe dels for at losse, dels for at lade. Hvad
Varerne angaar, drejer det sig hovedsagelig om
Kornhandel, (der er 51 Skibe, der har indtaget eller
udskibet Korn, Rug, Byg, Havre og Hvede, Malt
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og Ærter; 5 (eller 6) har fragtet Torsk, 4 Sild, ikke
mindre end 14 Skibe har bragt Ved, og 4 Tømmer.
Endvidere ser vi, at der har været drevet Handel
med Varer som Enebærstaver (3 Skibe), Lerpotter
(2 Skibe), Kalk (2 Skibe), Reb (1 Skib) og Smør (1
Skib). Naar Skibene lagde til ved Skelskør, er der
særlig 3 Steder, de søger hen: Bybroen, Poppel
strædet og Vaasen. Byens samlede Indtægter i 1562
har været 412 Mk. 4’/2 Sk. 2 Alb.
Overfor disse Indtægter staar Byens Udgifter, der
ialt beløber sig til 329 Mk. 15 Sk. 1 Alb. og kan
sammenfattes under visse Konti, som man kalder
det i vore Dage. Den første Post er selvfølgelig
Byskatten, der maatte overgives til Staten med et
Beløb af 100 Mark. Dernæst har Byen for en Sum
af 77 Mark købt Tømmer, „som ligger paa Raadhusgaarden og Borgmestrene gjorde Køb derpaa“.
Om dette betyder, at de har gjort Indkøbet af dette
Tømmer eller at de har gjort Bud paa det og har
villet afkøbe Byen det, lader sig maaske vanskeligt
afgøre. Dog er det vel rimeligst at tænke sig, at det
er Tømmer, der er anskaffet til Brug ved Byens
Bygninger. Ikke lidt har Byen maatte betale for
Arbejde af forskellig Art, Transport af Tømmer fra
Bybroen til Raadhuset, for Sten pr. Baad fra Egholm,
eller Kørsel af Sten fra Raadhuset (hvor der aabenbart har været Oplagsplads) til Bybroen, eller af
Jord fra Bybroen. Som tidligere nævnt, maatte der
ogsaa dette Aar — og selvfølgelig baade før og
senere — ofres en Del paa at gøre Gaderne nogen
lunde farbare. Mads Hansen og Niels Hansen i
Tranderup fik, som tidligere nævnt, 20 Sk. for „at
age 80 Læs Møg af Torvegaden“ og senere paa
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Aaret var det „det lille Stræde", der maatte holde
for. Vi ser saaledes, at der gaves Oluf Mogensen
8 Sk., „for han møg af det lille Stræde", og Niels
Lerches Vogn agede samme Dag Grus ned til Stræ
det; det kostede ogsaa 8 Sk. Men aabenbart har
flere været sat i Gang. Vi læser som de følgende
Poster: 8 Sk. Oluf Hansens Vogn, som aag Møg af
Strædet en Dag, 1 Mark gaves Karene Mattissen for
sin Vogn i to Dage, som aag Møg og Grus, 8 Sk.
Søren Kock, som aag Møg og Grus en Dag, 4 Sk.
gaves Poul Stiiszen, for han aag Møg en halv Dag,
og 8 Sk. gaves Jens Tranes Vogn, som aag Grus
en Dag til Strædet. Derimod hører man ikke dette
Aar om, at de andre Gader er blevet renset ud, og
der er vel- ogsaa Grund til at antage, at disse to,
Hovedgaden og Strædet (antagelig det nuværende Ko
stræde, gennem hvilket Hovedfærdselen af Kreaturer
fandt Sted), har trængt haardest til det. Naar Byen
satte Folk i Arbejde, var det saare almindeligt, at
de foruden de kontante Penge fik Mad og Drikke,
og Regnskabet rummer derfor mange Poster som
følgende: 2 Sk. gaves Jens Hansen, for han hug
en Tingstok og lagde ham, 8 Alb. for to Maaltider
Mad til ham samme Dag og 4 Alb. for 2 Stobe 01
til Jens Hansen. Ogsaa Mads Hansen og Niels
Hansen, der skaffede Byen af med de mange Læs
Møg, blev beværtede paa Byens Bekostning. Vi ser,
at der er givet 8 Alb. for 2 Maaltider til samme
Mænd, 2 Sk. for 3 Stobe 01 til samme Vognmænd
og 2 Sk. for 3 Stobe 01, „som de drukke, der brød
Møg op". Men ogsaa uden for Byen fandt der
Transport Sted. Oluf Bolt og Christiern Trane fik
hver 13 Mark, for de førte Madskatten til København,
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og fra Tid til anden var der Brevdragere, som skulde
bringes fra Skelskør til en af Nabobyerne. Det var
jo ofte Kongens Breve, de kom med. Saaledes staar
der: „1 Mark gaves Søren Bager „for han agede en
Brevdrager til Næstved“, men dette blev, som natur
ligt er, langt hyppigere i Krigstiderne.
At de, der sad „i Stokken“, d. v. s. Fangehullet
under Raadhuset, skulde have Mad og Byen maatte
betale for den, er jo ikke mærkeligt, men derimod
finder man det maaske lidt for meget af det gode,
naar de beskænkedes med 01. Alligevel var det Til
fældet. Vi læser: 16 Alb for 4 Maaltider Mad til
Mads Pedersen i Stokken, 16 Alb for et lignende
Antal Maaltider til Hans Jørgensdatter i Stokken
og 4 Alb for 1 Maaltid til Marine Bryggers, hvor
efter der sluttes 3l/a Sk. for syv Stobe 01 til dem
alle, [som] sad i Stokken. Naar man gik saa vidt,
at Misdæderne stillede deres Tørst med 01, er det
jo ikke saa underligt, at Borgmester og Raad ogsaa
følte sig opfordret til at tømme et Bæger. Der kan
derfor fra saadant et enkelt Regnskab samles sam
men en Række af Vidnesbyrd om, at Byens Styrere
ikke lod nogen Lejlighed gaa fra sig. Saaledes fin
der vi som den første Post paa Udgiftssiden, at der
gaves 16 Alb ud, „som blev fordrukken paa Raad
huset St. Knuds Dag, siden Regnskab var gjort“.
Senere staar der: 2 Mark 4 Sk. fordraks den Dag,
Jesper Pedersen annammede Byens Penge, 20 Sk.
fordraks den Dag, Hr. Johan Friis var paa Raadhu
set, 12 Sk. fordraks af Borgmestre og Raad, som
handlede noget paa Bys Bedste. Og da „Fjærdingsmændene ginge paa Bys Vegne at bese Ildsteder og
andet, som ulovligt kunde være“ drak man 01 for 4
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Mark, medens man kunde nøjes med Halvdelen den
Dag, den aarlige Skat blev sat
Derimod synes det ikke, at Lønningerne har tyn
get Budgettet synderligt. Vi finder, at Rask (hvem
han var, ved vi ikke) har oppebaaret 1 Daler af sin
Løn og Hr. Villum har faaet 10 Mark som sin Løn,
Bysvenden har faaet 4 Mark, foruden at der for 18
Sk. er købt et Par Sko til ham, og Vægterne er ble
vet forsynet med Sko for en Pris af 2 Mark. Det bli
ver i alt 20 Mark og 2 Sk. Som en særlig Post,
hvormed Regnskabet slutter, ser vi, at Hans Simensen og Laurits Jensen har faaet 10 Jochumsdaler,
hvad der svarer til 30 Mark, til Tæring i København
den Tid [de] handlede om den Skovløf, og Peder
Jyde førte kongelig Majestæts Brev til Fyen og blev
og noget fortæret af forskrevne paa samme Fyens
rejse. Hvad der forstaas ved „den Skovløf“, er ikke
helt sikkert, men Friis Edvardsen mener, at der der
med hentydes lil „en kongelig Forlov og Tilladelse,
distingveret fra forrige af 1445, som ikkun var til
Skikkelighed og fornøden Ildebrand, men dette til
Huus-Tømmer og Bygnings Materialer“.
Naar vi har dvælet saa længe ved Regnskabet for
Skelskør fra 1562, er det, fordi vi derigennem mener
at kunne faa et ovenikøbet ret levende Indtryk af
Forholdene i de Dage, da der var „Fred og ingen
Fare“.
Men saa kom Syvaarskrigen, den mest fortvivlede
og urimelige Krig, Danmark nogensinde har ført,
fordi den, som der er bleven sagt, kun drejede sig
om Retten til at sætte tre Kroner i Vaabenet, og
den havde allerede raset i 3—4 Aar, da det næste,
bevarede Regnskab, fra 1567, førtes. Desværre er
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dette Regnskab ikke bevaret i sin Helhed, hvad der
tydeligt freingaar af, at den samlede Indtægtssum
angives til 1234 Mark 7 Sk., et Beløb, der ikke frem
kommer ved at lægge de bevarede Indtægtsposter
sammen, og heller ikke den Del af Regnskabet,
der rummer Udgifterne, er fuldt bevaret, hvad man
kan se af, at der ingen Afslutning findes paa den.
Det er derfor ikke et fuldstændigt Billede, man kan
faa af Tilstanden og Forholdene i Skelskør ved Aar
1567, men der er dog af Regnskabet bevaret nok til,
at man kan se, at Krigstilstanden ogsaa her satte
sine dybe Spor.
Regnskabet begynder meget fredeligt med Hus
leje og Haveleje, hvad der kun bringer smaa Ind
tægter med sig, henholdsvis 3 Mk. 7 Sk. og S1^
Mk. 6 Sk. Dernæst finder vi en Post, som ogsaa,
men kun i meget ringe Grad, fandtes i Regnskabet
for 1562, nemlig Indtægt for Sten. Det er Kloster
bygningerne, der nu stadig mere og mere forsvinder,
og Stenene gaar ikke alene til Borgere i Byen, men
ogsaa Folk fra Omegnen har i ret stor Udstrækning
hentet Materialerne fra de dødsdømte Bygninger.
Saaledes giver Niels Olsen i Tornemark 12 Mark
for 600 Sten, der toges paa Klostrets Kirkegaard,
medens Peder Hansen i Skørpinge og Hans Jensen
i Pebringe henter de Sten, som de behøver, i Raadhusgaarden, hvorhen Materialerne fra Klostret bragtes,
efterhaanden som det nedbrødes. Blandt Køberne
træffer vi ogsaa Peder Ibsen i Oreby, Hans Rodh i
Magleby og Jørgen Andersen i Torpe, en Eggitslevmand m. fl. Den almindelige Pris var 2 Mark for
100 Sten, og den samlede Indtægt ved Salg af Sten
det Aar var 81 Mark. Ogsaa den følgende Indtægt
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„for Græsgang paa vort Overdrev“ lyder meget
fredeligt, ligesom naar Borgmester Jacob Davidsen
indbetaler 60 Mk. for et Hus og Jord i Fiskergaden,
liggende næst op til Jens Ibsens Gaard eller naar
Nis Clausen maa tilbagebetale 3 Mark, „som han
oppebar og ikke gjorde Byen Fyldest,'der [o: da] han
var i København“. Men allerede paa den næste Side
i Regnskabet mindes vi om, at der er Ufred i Lan
det. Ikke mindre end 28372 Mark maa udredes af
Borgerne til Hjælp for dem, der er udskrevne og
skal afsted paa Krigstog til Sverrig. 25 af Byens
Husfædre maa yde deres Bidrag, der strækker sig
fra 5 Daler (eller 15 Mark), Som forøvrigt kun to,
Rasmus Kræmmer og Oluf Matsen Bøcker, er sat til,
over 12 Mark, som de fleste maa af med, til 6 Mark,
som en enkelt kan nøjes med. Men denne Ydelse
er ikke nok. Lidt længere fremme i Regnskabet
staar opført „de 2 Skatte som oppebares Søndag
før Helligtrekongersdag, og som tilsammen indbragte
422 Mark. Derimod findes der i den bevarede Del
af Regnskabet ikke det mindste, der vidner om, hvor
ledes det har stillet sig med Skibsfarten og Handelen
i disse Ufredstider, hvormeget den er bleven ind
skrænket eller om den mulig helt har været standset,
hvilket sidste der dog vel ikke er nogen Grund til
at tro. Som sagt, de samlede Indtægter beløber sig
til mere end 1200 Mark og de bevarede Indtægts
poster udgør tilsammen kun 781 Mark 10 Sk., saa
der er jo Mulighed for, at en Del af de godt 400
Mark, vi ikke har Regnskab over, skyldes Bropenge.
Vender vi os dernæst til Udgifterne bærer de —
ligesom Indtægterne — talrige Vidnesbyrd om, at
der var Krig i Landet. Det vil føre for vidt at gaa
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ind herpaa i Enkeltheder, men enkelte Punkter maa
berøres. Vi skal ikke opholde os ved de alminde
lige Udgifter, der i dette Regnskab ganske svarer til
lignende i Regnskabet 1562, Betaling for forskellige
Arbejder, der er udført. Transport af Tømmer, Bjæl
ker, Sten og Grus, Reparation af Gadebrønden, af
Pælen i Mindet [o: Indløbet til Fjorden], af Raadhusgærdet el lign., men holde os til dem, der bærer
Vidne om Krigen, som da rasede. Borgerne maatte
ikke alene, som vi har set ovenfor, yde efter deres
Forhold betydelige Beløb i Form af Skatter, men
der maatte ogsaa — hvad der jo altid var Tilfældet,
naar der fejdedes — stilles Mandskab, og Regnska
bet indeholder en Række Poster, der bærer interes
sante Vidnesbyrd derom. Desværre findes der saa
at sige ingen Datoer i disse gamle Regnskaber, og
vi kan derfor ikke sige, naar den enkelte Tildragelse
har fundet Sted. Men det viser sig, at Høvedsman
den paa Københavns Slot, Bjørn Andersen, i egen
Person har været i Skelskør og har udtaget 54 Borgere
og Karle. Der betales Morten Ibsen 12 Sk., „for
han aag Bjørn selv til Korsør“, medens Oluf Vogn
mand fik en tilsvarende Sum, „for han aag 2 af
Bjørn Andersens Karle til Korsør, der han var her
og skrev Folk ud“. Imidlertid fandt Byen det altfor
overvældende at skulle af med saa mange af sin
Midte, og den efter alt at dømme indflydelsesrige
Borgmester Jacob Davidsen drog altsaa først til Ant
vorskov og senere til København for at søge Foretræ
de hos Kansleren Johan Friis og bede ham udvirke,
at Tallet blev nedsat til 30. I den Anledning gaves
der Borgmesteren 8 Daler i Mønt til hans Fortæring
selvtredje og Hestefoder frem og tilbage samme Tid.
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Og Jacob Davidsen havde Held med sig, Kansle
ren tog sig af den betrængte Bys Sag, og Tallet
blev nedsat. Men derfor følte man sig ogsaa op
fordret til at vise Kansleren en Opmærksomhed, og
Byen gav Per Basse 8 Mark for 2 Tdr. Torsk, som
skænkedes Kansleren, „for han flyde Skaanelse, at
det Folk ikke udkom, som Bjørn Andersen skrev ud“,
og da man vel har fundet, at de 2 Tdr. Torsk var
lovlig lidt for den Hjælp, Kansleren havde ydet,
gaves der Hans Skave 3n/2 Mark 4 Sk. for 1 Td.
Torsk, der ogsaa kom til Borreby samme Tid. Men
de 30 Karle maatte altsaa afsted, og af Regnskabet
kan vi se ikke alene hvad de hed, men ogsaa hvor
ledes de forsynedes med Penge og hvad de ellers
kunde have Brug for i Fejden. Den almindelige
Betaling til hver enkelt har tilsyneladende været
12 Mark, men enkelte fik mindre, saaledes Claus
Rytter, der maatte nøjes med 4 Mark, men saa havde
Byen ogsaa givet 8 Mark 4 Sk. for 8 Alen og 1
Kvarter groft Klæde til ham og ladet Mads Skrædder
sy det for 20 Sk. Andre fik mere end 12 Mark,
saaledes Jørgen Basse, der foruden denne Sum mod
tog 3 Alen rødt Gørløst*), som Byen gav 3 Mark for,
til Bukser og desuden en Hat, der kostede 20 Sk.
og ovenikøbet blev der anvendt 2 Sk. for Aasmunde
og 4 Sk. for Staal, som Jørgen Basse fik til Hjælp
til en Økse, som Byen tilmed gav Jens Ibsen Smed
8 Sk. for at lave. Og efter at de saaledes var
blevet forsynet med Penge og Brugsgenstande og
med 3 Pund Bøssekrudt, drog de 30 Krigere afsted
under Trommeslagen af Peder Mogensen, der fik 3
*)

□: en Slags Tøj, opkaldt efter Byen Gørlitz.
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Mark, „for han slog Trommen for vor Krigsfolk til
København“. Forøvrigt var denne Udskrivning og
Afsendelse af Mandskab ikke gaaet af, uden at der
blev drukket nogle Potter 01, hvad Regnskabet
ogsaa bærer Vidne om, idet det melder, at „3 Mark
4 Sk. fordraks paa Raadstuen den Dag Borgmester,
Raad og nogle af Borgerne var forsamlede og ind
toge Penge af Borgerne ... og samme Penge straks
udgaves til Væbnere og samme Tid antvordedes
Krigsfolk Værge,“ ligesom man nogle Dage (eller
nogen Tid) i Forvejen havde drukket 01 paa Raadhuset den Dag, de 30 Karle blev udskrevet i Nær
værelse af Fjærdingsmændene og en Del af Borgerne.
Men det var ikke alene Krigere til Lands, Byen
maatte stille, ogsaa Baadsmænd krævedes der. 28/2
1567 udgik der Brev om, at Skelskør skulde udrede
8 Baadsmænd, 1 Bartskær og 1 Spillemand. Selv
følgelig var det en Brevdrager, der bragte Brevet til
Byen, og denne maatte da udrede 1 Mark til Niels
Fyenbo, for han agede til Korsør med ham, der var
her med Brev at lade udskrive Baadsmænd. Efter
at Baadsmændene var udtaget, gaves der dem 3
Mark hver, og, inden de afgik, gaves der dem først
1 Td. 01 (for 4 Mark) og derefter ’/2 Td. 01 (for 2
Mark). Det ser ud, som om der har været Tvivl,
om Byen ogsaa skulde bekoste Bartskæreren, ihvert
Fald gaves der i Følge Regnskabet 2 Mark til Hans
Bartskærer, da han var i København og gjorde det
kvit, at Byen skulde ikke bekoste hans Kiste. En
Tromme maatte anskaffes, Michel Jacobsen fik 6
Mark for den, og saa drog Baadsmændene bort til
syneladende under Ledsagelse og Opsyn af Borg
mester Jacob Davidsen, der samtidig bragte Skatten
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med sig til Hovedstaden. I den Anledning gav Byen
Oluf Vognmand 772 Mark, foruden at Borgmesteren
modtog 5 Daler „til Tæring og Hestefoder til sig og
til Oluf Vognmand“. — Endnu et Vidnesbyrd om
Krigstilstanden kan vi fremdrage. Der var, som ogsaa til andre Tider, aabenbart lagt Bøsseskytter ind i
Skelskør til stor Ulempe for Borgerne. Da Borgmeste
ren var i København i andet Ærinde, benyttede han
Lejligheden til at søge Byen fritaget for denne Tynge,
og det lykkedes ogsaa, som det synes ved Hjælp af
en Arkelimester Roluff, der som Erkendtlighed, fordi
han „flydde os af med de Bøsseskytter“, modtog
5 Daler*).
Men det anførte maa være nok. Inden vi gaar
over til det sidste af de tre fremdragne Aar, 1570,
skal vi dog nævne to Poster fra Regnskabet, som
kan have sin Interesse. Der staar et Sted: 6 Sk.
for 3 Maaltider til den Piges Kost i Stokken, som
*)

Der kunde maaske være Grund til under et at angive,
hvilke Krav der stilledes til Skelskør i disse Krigens Aar,
og vi holder os der til Kancelliets Brevbøger: 1563: 30
Læster 01, 60 Lod Sølv og 383 Mk. da. (til Laans). 1564:
30 værgagtige Karle, 1200 Daler. 1565: 24 Baadsmænd og
6 Tømmermænd, 400 Dir. (ligesom Slagelse og Korsør).
1566: 20 gode Karle, 400 Dir. i Sølv og 400 i Klippinge,
4 Skippund Kobber, 8 Læster 01, 5 Læster Brød og 150
Sider Flæsk, 4 Tømmermænd og 3 Skibsbyggere. 1567:
30 Væbnere, 8 Baadsmænd, 1 Bartskær, 1 Spillemand, 20
Læster 01, 10 Læster Brød, 4 Skippund Flæsk, 10 Knægte.
1568: 800 Dir., 10 Karle, 600 Dir. (alm. Landehjælp). 1569:
20 Læster 01, 10 Læster Brød, 4 Skippund Flæsk, endvidere
10 Læster Brød, 10 Læster 01, 50 Sider Flæsk, 300 Dir.
1570: 10 Læster 01, 10 Læster Brød og 50 Sider Flæsk,
600 Dir., 400 Dir., 200 Dir.
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tjente Hans Berntsen, som var vantroet for Trolddom.
Da det aabenbart maa være Pigen, som har vakt
Mistanke (ellers var det jo at rette Smed for Bager),
rejser det Spørgsmaal sig uvilkaarlig: Hvad kan hun
have gjort? Men herom tier Regnskaberne, og Ting
bøgerne findes ikke. Og lidt længere fremme staar
der, at der blev indkøbt for 4 Sk. Søm „til at fære
[o: istandsætte] de Bænke paa Raadhuset, der Pinse
gilde skulde være“. Krigens Tryk og de Afsavn, den
maatte medføre, har da ikke været større, end at man
kunde feste paa Raadhuset.
Naar vi underkaster Regnskabet fra 1570 et Ef
tersyn, støder vi selvfølgelig paa de samme Indtægts
poster som i de foregaaende Regnskaber: Byskat
ten, som dog denne Gang kaldes halvanden Byskat,
Haveleje og Husleje, Bropenge og Oldengæld for
uden enkelte andre.
Men hertil kommer to, som
bærer Vidne, forekommer det os, om den foregaaende
Krigstid og de Byrder, den havde paalagt Landets
Børn. Den ene betegnes Indtægt for Pant og viser,
at der har været dem, som var tvungne til for at
skaffe det nødvendige til Veje til Livets Ophold eller
til Udredelse af Skatter at pantsætte deres Ejendele;
men nu er det begyndt at lysne, og de kan da ind
løse, hvad de for en Tid har maattet give Afkald
paa. Der staar saaledes bl. a.: 2V2 Mark 4 Sk. ...
af Hans Berntsen, som han løste sin Gryde for, 5
Mark 1 Sk. af Hans Pedersen i Fiskergaden, som
han løste sit Pant for, stod for Skat, eller 14 Mark
af Jens Sørensen i Sudergaden, som han løste sit
Pant for, som var en stor Kedel. Den anden Ind
tægtspost drejer sig om den paabudte 400 Dalers
Skat halvt i Sølv og halvt i Mønt. Det viser sig,
7
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at adskillige har maattet tage deres Tilflugt til „gjort
Sølv“ foruden rede Penge, hvad der vel er et Vid
nesbyrd om, at de har manglet tilstrækkeligt af disse
til at kunne dække de Krav, der stilledes til dem. —
Hvad Bropengene angaar, indbragte de i 1570 I8V2
Mark 21/2 Sk., altsaa betydelig mindre end i 1562,
et Vidnesbyrd om, at Skibsfart og Handel har lidt
Afbræk ved Krigsurolighederne.
Ogsaa hvad Udgifterne angaar, er de i alt væsent
ligt de samme som de to foran fremdragne Aar, og
vi skal derfor indskrænke os til at nævne enkelte,
som der kan være Grund til at dvæle ved. Syvaarskrigen sluttede først ved Freden i Stettin, da Aaret
1570 saa at sige var løbet til Ende, og det gjaldt
derfor ogsaa i dette Aar at stampe Penge frem til
Fortsættelse og mulig Afslutning af Fjendtlighederne.
Men denne Gang følte Kongen sig opfordret til ikke
blot at henvende sig til og forhandle med Rigsraadet,
men han sammenkaldte en almindelig Rigsdag, et
Stændermøde, der skulde holdes i København 26.
Februar, og til hvilken alle adelige skulde give Møde
foruden alle Superintendenterne (Biskopperne) og
Provster samt en Præst fra hver Købstad og hvert
Herred, en Borgmester og en Raadmand fra hver By
samt Herredsfogden og to Bønder fra hvert Herred.
I 34 Aar — siden 1536 — havde der ikke været
holdt et saadant, men denne Gang gjaldt det kun om
at finde Midler til Krigens Førelse og Tilendebrin
gelse. Ikke desto mindre blev Mødet af den største
Betydning, idet der derigennem „tilvejebragtes et
Fortrolighedsforhold mellem Konge og Folk, som hidtil
havde manglet og nu gav sig Udslag i en Offerberedvillighed, som holdt ud lige til Krigens Ende."
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Fra Skelskør drog Borgmesteren Jacob Davidsen
sammen med en Raadmand afsted d. 23. Februar, og
til denne Sendefærd medgaves der ham 60 Mark,
hvad Regnskabet udviser.
Forhandlingerne paa
Stændermødet skal vi ikke gaa ind paa, men Kon
gen kunde i Skattebrevet 12/3 1570 udtale, at „hver
efter deres Evne og Lejlighed godvilligen have be
vilget at komme os til Undsætning, fremdeles at ud
føre denne Krig.“ Skatten skulde udredes i 4 Ter
miner, men endnu inden Rigsdagen var opløst, frem
satte Kongen Ønske om, at det hele betaltes paa en
Gang, „da vi med det første paa Sommeren agte at
gøre et alvorligt, bestandigt (o: langvarigere) Tog
mod vore og Rigets Fjender, og det derfor vil være
meget fornødent, at samme Penge udgives paa en
Tid.“ Herimod gjorde flere Købstæder Indvending,
men det hjalp ikke. 30/4 1570 meldes det Købstæ
derne, at de skal finde „Middel og Raad, saa at
Skatten uden al videre Forhaling og Undskyldning
ydes i København inden Sankt Hans Dag,“ og der
tilføjes: „Dersom det ikke var saa højligen fornødent,
vilde vi gerne se igennem Fingre med Eder og unde
Eder længere Frist; men nu kan det paa ingen Maade
ske.“ Altsaa maatte Skelskør 25/6 1570 af med 200
Daler, skønt de en Maanedstid i Forvejen (18/5) havde
maattet udrede endog 400 Daler og i Februar Maaned havde maattet betale P/2 Byskat. Saadanne Be
løb tyngede stærkt paa en lille Bys Budget. Og
naturligvis maatte der — som de foregaaende Aar —
udskrives Væbnere og Baadsmænd. 19/2 gaves der
Borgmester Hans Simonsen 4 Mark for 1 Td. 01 til
Baadsmænd, der blev udskrevne, og næste Post ly
der: „Item 4 Sk. for 4 Stobe 01, Baadsmænd drukke
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til [o: hos] Nis Berntsen den Dag, de afginge.“ At
der var Uro paa Færde, at Forholdene ikke var nor
male, kan ogsaa ses af den stærke Indkvartering af
Landsknægte, Bøsseskytter, Feltvebler, Høvedsman
dens Drabanter, og ved den stadige Ankomst og Af
rejse af Profosser [o: Fangefogder eller Skarprettere].
Og stadig maatte de beværtes med Mad og Drikke
og maatte derefter transporteres fra Skelskør til den
næste By.
Navnlig synes den halte Profos, der
optræder sammen med sin Kvinde, at have spillet
en Rolle*). Ogsaa et lille Indblik i den Uro, der
herskede, giver en saadan Post paa Regnskabet: Item
1 Sk. gaves Poul Smed for 4 Spiger til Døre i Raadhusgaarden, som Knægte brøde. Om det er Lands
knægte (thi saadanne er det sikkert, der tales om),
som af den ene eller anden Grund, vel nærmest i
Fuldskab, har søgt at trænge ind i Raadhuset eller
det er Landsknægte, der har siddet i Stokken, som
søgte at bryde sig Vej ud, kan vel ikke afgøres.
Det er tidligere bemærket, at disse Regnskaber
♦)

Følgende Poster kunde der maaske være Grund til her at
indføre til Belysning af ovenstaaende: Item var Fænnikedrager, Profos og Profosses Kvinde og Fænnikedragerens
Karl har i to Nætter, finge sexten Maaltid, hvert Maaltid 4
Sk. — 1 Karl var her efter Profos, fik 1 Maaltid og [o:
ogsaa] til 4 Sk.; det er 4 Mark 4 Sk. — Item drukke de
13 Stobe danst 01 første Aften; det er 26 Sk. — Item
drukke de og første Aften og skænkede andre med dem 6
Stobe tyst 01, kostede 1 Mark. — Item drukke de anden
Dagen 19 Stobe danst 01; det er 2 Mark 6 Sk. — Drukke
de og anden Dagen 26 Stobe tyst 01; det er 2 Mark 13
Sk. 1 Alb. — Item den Dag Fænnikedrageren, Profos med
sit Selskab for af By drukke de 14 Stobe danst 01; det er
1 Mark 12 Sk.
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— desværre og mærkeligt nok — saa at sige mang
ler Datoer for Indtægter og Udgifter, og det vilde
ikke volde Vanskelighed at paavise, at f. Eks. Ud
gifter, der faktisk hører sammen og derfor antagelig
maa være afholdt samtidig, staar spredt paa forskel
lige Steder i Regnskabet. Det synes, som de for
skellige Indtægter og Udgifter ikke efterhaanden er
bleven indført i Regnskabsbogen, men maaske naar
Aaret var til Ende, er alle Posterne blevet indført
efter Bilagene, der sikkert ikke har ligget i Orden og
uden al Tvivl ofte saaledes, at de sidste kom først.
Det er derfor et Spørgsmaal, om det mange Steder
holder Stik, hvad Mackeprang siger (Dansk Køb
stadsstyrelse S. 157), at Udgiftsposterne i de mindre
Byers Regnskaber er indført rent kronologisk efter
Udbetalingsdagen. Dette har i hvert Tilfælde ikke
fundet Sted i Skelskør. Imidlertid rummer Regnska
bet fra 1570 flere Tidsangivelser og Datoer end de
foregaaende Regnskaber, og vi har derfor sammen
stillet dem i kronologisk Orden, hvorved det fore
kommer os, at man kan faa et lille — skønt meget
mangelfuldt — Indblik i hvad der foregik til de for
skellige Aarstider.
-»/j Korsør Karl med Kongebrev lydende paa Baadsmænd
5/2 (Fleske Søndag o: Fastelavns Søndag) Et godt Pund
Lys kom til Raadhuset
17/2 Hans Laalle ager Brevdrager til Antvorskov
18/2 n/2 Byskat optages 18. og 19. Februar
19/2 Baadsmænd udskrives. Der skænkes 01 (1 Td. til 4 Mk.)
-3/2 Borgmester og Raadmænd drager til København til
Herredag
*
24/3 Peder Oxes Karl med Landsknægte
3/4 Rodemestrene indbetaler halv Fragt, da Christiern Trane
fører Kongebrød til København
4-/4 Christiern Trane ager Kongebrød til København
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23/4 (St. Jørgens Dag) Jens Ibsen Smidt agede en Profos
til Slagelse
17/5 Olaf Vognmand ager en Profos til Slagelse
18/5 Skat optages. Der drikkes 01 (4 Sk.)
Samme Dag annammede Mikkel Skriver de 400 Daler
og oppebær selv en gammel Sølvdaler. Der drikkes
01 (1 Alb.)
25/6 200 Daler Skat optages. Der drikkes 01 (2 Mark)
8/7 Forræder bringer Brev om Knægtene
19/7 Kongebrev om Madskat
29/7 (St. Olufs Dag) Laurits Marquorsen ager en Lutinant
[o: Lieutenant] til Slagelse
31/7 Overvejelse om Byens Gæld til Jacob Davidsen
i/8 (St. Petri ad vincula) Jacob Davidsen for til København
„paa Bys Gavn og Bedste“
% Karl fra Bjørn Andersen bringer Kongebrev
5/io Den halte Profos var i Byen
Vn Lasse Vægter faar 20 Sk. til et Par Sko
Borgmestre raadsade og oppebar Oldengælden
2/i2 Jens Vemmerluff ager 1 Td tyst 01 til Herluf Skave
i Antvorskov
26/12 Brevdrager om 400 Daler Skat
29/i2 Brevdrager med Peder Oxes Brev

Ved at gennemgaa disse 3 Regnskaber — og vi
har gjort det saa fyldigt, fordi vi mener, at der
derigennem gives os et interessant Indblik i Forhol
dene og Livsvilkaarene i Byen paa de Tider*) — er
vi sprunget en enkelt Tildragelse over fra et af de
mellemliggende Aar, 1564. Da har der aabenbart
*)

En yderligere Grund til at standse saa udførligt ved de tre
Kæmnerregnskaber er den, at de er de ældste, opbevarede
her i Sorø Amt og — bortset fra nogle enkelte Regnskaber
vedrørende Helsingør — de ældste overhovedet paa Sjæl
land. For Slagelses Vedkommende findes der kun Kæm
nerregnskaber fra 1695, for Korsør fra 1697 og for Ring
sted fra 1747.
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fundet en Ildebrand Sted i Skelskør — om større
eller mindre kan vist ikke afgøres, men Regnskabet,
som tilsyneladende fandtes paa Friis Edvardsens Tid,
udviser, at der under Ildebranden er bleven drukket
en Tønde 01 i Sudergade „af de Mænd, der reddede
den Tid den Ildebrand var oppaa“, og da der paa
lagdes 3 Byskatter i Klippinge, var de fri, „som blev
brændt for.“ 3/i 1565 udgik der Brev til Borgmestre
og Raad i Skelskør, at da de Borgere, der har lidt
Skade af Ildebrand, har klaget over, at de ved Ud
redelsen af de Penge, hvormed Byen skal komme
Kronen til Hjælp, sættes lige saa højt som de, der
ingen Skade har lidt, befales det ikke at besvære
dem over Evne, men at ordne det saaledes, at der
ingen Klager kommer og at Kronen alligevel faar
den fulde Sum*).
Regnskaberne for Aarene 1571 til 1582 findes ikke
længere bevaret, derimod eksisterer endnu de tilsva
rende for Aarene 1583, 1588 og 1595, som vi ganske
kort skal opholde os ved, idet vi ikke tør gaa nær
mere ind paa en Gennemgang af dem. Hvert Regn
skab foreligger — ligesom de tidligere — i et aflangt
Hefte uden Omslag, paa hvis første Side Titlen er
sat. Disse 3 adskiller sig fra de øvrige ved at bære
en Paaskrift, som synes at røbe Kæmnerens særlige
Indstilling, idet der paa det første øverst oppe blot
staar det Navn Jesus, medens det andet paa samme
Sted bærer Christi Monogram I. H. S. [o: Jesus,
Sønnen, Frelseren], og det tredjes Titel begynder
*)

Iflg. Brev af lr>/i2 1564 skulde Skelskør yde 1200 Daler,
Slagelse 800, Korsør 800, Kalundborg 800 .... Skelskør
maa altsaa da have været regnet for den bedst stillede.
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saaledes: Udi Jesu Navn begynder her ... Det
første er afgivet af Hans Ibsen Ellingh, Bys Kæmner,
det andet af Rasmus Dag og det tredje af Niels
Dressels, der ogsaa begge indehavde den Stilling i
Byen. I 1583 var den samlede Indtægt 687 Mk. 2
Sk., medens Udgiften udgjorde 699V2 Mark 2 Sk.
Det ender saaledes med — hvad ofte var Tilfældet
— at Byen bliver Kæmneren en Sum skyldig, som
han har lagt ud. I Regnskabet fra 1588 har vi mær
ket os enkelte Poster, saaledes: Givet Hans Sav
skærer for han ringede for Kongen 2 Mk., og des
uden har tre andre modtaget det samme Beløb for
ogsaa at ringe for Kongen. Det gælder, som de fle
ste vil vide, Fr. II., der døde paa Antvorskov 4.
April 1588. Et andet Sted i Regnskabet staar der:
Givet for 4 Deller til samme ny Bro over Koobeck
2V2 Mk. Hvad Regnskabet 1595 angaar, var Ind
tægten ialt 477^2 Mk. 2 Sk., medens Udgifterne be
løb sig til 427^2 Mk. 2 Alb., saa at det Aar var det
Kæmneren, der blev Byen et Beløb skyldig. For
uden de sædvanlige Indtægter: Skat, Husleje, Have
leje, Bropenge m. m. opføres som den sidste Post:
40 Mark er oppebaaret, som velbyrdig Christian Friis
gav til Hjælp at lade opbygge Bybroen. Ogsaa Ud
gifterne er i det hele og store de sædvanlige, der
iblandt Lønninger til de forskellige ansatte Personer.
For disse gøres der i dette Regnskab omstændeligere
Rede end i de foregaaende, og vi skal derfor nævne,
at Byskriveren fik i Løn 20 Mark og i Huslejegodt
gørelse 6 Mark, ialt 26 Mark, Bysvenden fik i Løn
20 Mark, i Huslejegodtgørelse 6 Mark, 2 Par Sko 4
Mark og 4 Mark for at holde Vagt ved Østerport,
ialt 34 Mark, Klokkeren fik 12 Mark, Skovfogden 10
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Mark foruden 4 Mark til 2 Par Sko, og Vægterne
fik hver 2 Par Sko, ligeledes til 4 Mark. Derimod
tales der ikke om Præstens eller Skolemesterens Løn*).
Fra Regnskabet 1596/97 er der et lille Afsnit, som
vi vil standse ved. 29. August 1596 fandt den høj
tidelige Kroning af den nye Konge, Kr. IV., Sted, og
fra alle Egne af Landet strømmede Folk til. Ogsaa
Skelskør maatte yde sit Kontingent, idet der skulde
udstyres 5 Knægte, som skulde sendes til Hoved
staden for at tage Del i Festlighederne. Hvorledes
det er bleven bestemt, hvem der skulde afsted, ved
vi ikke, og heller ikke kan vi udtale os om, hvor
vidt det var ældre eller yngre indenfor Bysamfundet,
der udpegedes.
Deres Navne kender vi: Morten
Skomager, Jacob Olding, Øske [□: Eske] Skomager,
Rasmus Jacobsen og Niels Vinter. Det kostede meget
at faa dem forsynet med alt, hvad der skulde til, og
det er tydeligt, at Skelskør ikke selv kunde levere,
*)

Det er vanskeligt at komme til nogen sikker Erkendelse af
Pengenes Købeevne i Datiden i Sammenligning med nuomstunder, men vi skal dog for at give et Fingerpeg i den
Retning nævne, at naar der i det første af Syvaarskrigens
Aar i hele Landet tilvejebragtes til Krigens Førelse 2 Milli
oner Daler, sættes det til 40 Millioner Kroner i vore Penge
(Da. R. H. III b., 159). Og en Maalestok har man ogsaa
ved at se Kornpriserne i de Dage. Prisen for 1 Læst Rug
(å 30 Tdr.) i 1563 og 1567 var 36 Dir., i 1570 42 Dir.,
hvad der vil sige henholdsvis 0,90 og 1,05 Dir. for en
Tønde Rug. Prisen for 1 Læst Byg (å 36 Tdr.) var 1563
36 Dir., 1567 40 Dir. og 1570 42 Dir., svarende til 0,75,
0,833 og 0,875 Dir. pr. Td. (W. Scharling: Pengenes syn
kende Værdi S. 248). Arbejdslønnen for Tømmermænd
angives 1567 til 4 Sk. paa egen Kost, for Murermestre 5
Sk., for Haandlangere 2 Sk., for Savskærere 3 Sk. og for
Medhjælp 8 Alb. (smstd. S. 350—51).
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hvad der skulde bruges. Kæmneren maatte en Tur
til Slagelse (det kostede 18 Sk.) og skaffede sig der
Tøj til Kjortler, Sidendort til Ærmer, Silkesnore til
at „staffere“ Bukserne med og Knapper. Men hel
digvis var det dog de hjemlige Skræddere, der blev
sat i Gang. Saaledes faar Hans Skrædder 4 Mark
3 Sk. i Skrædderløn for en Klædning: Bukser, Kjor
tel, Trøje, Hoser og Traad dertil, Laurits Skræder
maatte nøjes med 2^ Mark 4 Sk. for Leveringen af
1 Par Bukser, 1 Trøje og 1 Par Hoser, medens An
ders Skræder, der maaske har været den fornemste,
fik 9 Mark for 3 Klædninger at sy: Trøje, Bukser
og Hoser. De 5 Knægte forsynedes desuden med
Strudsfjer, med Stormhuer, med Harnisk, Slagsværd
og Bøsser, og inden de „og heden“ [o: drog bort],
blev der givet dem 4^2 Mark at fordrikke; de fik
tilsammen 20 Mark som „Vandrepenge“ og saa drog
de afsted tilsyneladende paa Vogne, forskellige af
deres Byfæller havde udlejet til dem, men saaledes,
at Byen betalte.
Klædningerne og de 5 Knægtes
hele Oppakning transporteredes for sig selv; Hans
Bager og Jep Væver fik 16 Mark for at bringe det
hele til København og ligesaa meget for at hente
de Klæder fra København. Og naturligvis gik dette
heller ikke for sig uden at der blev tømt et Bæger.
Derfor ser vi, at der blev givet 21/2 Mark for 01,
som blev fordrukket af Rodemestrene, der [o: da]
Klæderne blev sanket at forsende til København. Men
det var ikke nok med at Knægtene og deres Sager
skulde bringes til Hovedstaden. Der har i Anledning
af Kroningen været en stadig Kørsel — med hvad
eller hvem, ved vi ikke, men rimeligvis med Bagage
af forskellig Art. Derfor vrimler det med Poster som:
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3 Mark givet Knud Kok for tvende Rejser til Kro
ningen, 3 Mark givet Niels Smidt for to Rejser til
Kroningen. Man kunde fristes til at tro, at alle de
Vogne, som Skelskør sad inde med, har været taget
i Brug. Ikke mindre end nogle og tyve Vognejere
staar opført i Regnskabet. Og foruden alt hvad her
er opregnet — og mere til — findes der en Post —
den første — der viser, at Laurits Kræmmer har
faaet 202ll^ Mark 3^ Sk. for hvad „Byen haver be
kommet af ham til at udrede de 5 Knægte med.“
Det kan jo ikke nægtes, at saadanne overordentlige
Udgifter ogsaa tyngede paa en lille Bys Budget.
I de Aar, vi paa de sidste Sider har beskæftiget
os med, foregik der ogsaa en betydningsfuld For
andring med Hensyn til Byens Jordtilliggende, idet
Borgerskabet klagede over, at de ingen Ager
jord eller Sædeland havde, men gjorde opmærksom
paa, at der til Byen ligger en „temmelig“ Jord,
som af Kongen og hans Forgængere er givet den
til Overdrev, og at der i dette Overdrev ligger en
Jord, kaldet Bøgeskouf, som efter deres Mening be
kvemt kan indhegnes og indlukkes og uddeles blandt
Byens Indbyggere til Sædeland. Kongen (Fr. II) ud
steder derfor 21/u 1585 et aabent Brev, hvori han
bevilger, for at Undersaatterne i Skelskør bedre kan
nære og bjærge sig, at Borgerne maa indhegne og
og indlukke ovennævnte Jord Bøgeskouf og bruge
den som Agerland og Sædeland.
Borgmestre og
Raad skal dele Jorden mellem Borgerne efter enhvers
Lejlighed og sætte hver Borger til en vis Jord
skyld, som aarlig skal svares til Byen og udeluk
kende anvendes til dens Bedste. Borgerne faar Jor
den til arvelig Ejendom, forsaavidt deres Arvinger
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er Borgere i Byen og der svares den aarlige Jord
skyld, men de maa ikke pantsætte, sælge eller paa
anden Maade afhænde Jorden til Folk, som ikke er
bosiddende Borgere i Byen og borgerlig Ret under
givne eller vil og kan svare kongl. og borgerlig
Tynge. Hvis nogen af Nød tvinges til at sælge sin
Andel, skal Salget ske med Borgmestres og Raads
Samtykke og i deres Nærværelse paa Raadhuset el
ler paa Bytinget. Borgmestre og Raad skal passe
nøje paa, at der ikke sælges noget af Jorden til
Ikke-Borgere. Den Del af det gamle Overdrev, som
saaledes blev indtaget til Agerland, var den saakaldte Nymark, Nord for Byen, men det syntes ikke
som Fordelingen af hele Jordstykket til Byens Bor
gere har fundet Sted paa en Gang. I sin Skildring
af Skelskør Bymark gør Provst Brasen opmærksom
paa1), at de nærmest Byen beliggende Stykker af
Marken var delt i mange smaa Lodder, hvad der
tyder paa, at Udskiftningen der er foregaaet paa en
Tid, da der var megen Trang til Jord. Senere for
deltes Jorderne mere, som det hedder i Kongebrevet
efter Borgernes Lejlighed; det vil sige, eftersom
enhver havde Brug for Jorden og Evne til at drive
og svare Afgift af den. Der er ingen Tvivl om, at
Borgerne straks har taget fat paa at omskabe dette
Jordstykke til Sædeland, og Skoven fik, som Friis
Edvardsen siger, „Ende paa det Sted og i den Mark“
i en saadan Grad, at da Broen mellem de to Bydele
en halv Snes Aar senere, i 1595, skulde udbedres,
maatte man købe Egetræer i Haarslev og Borup.
Men Agerdyrkningen i Skelskør udvidedes altsaa,
medens samtidig den Del af Byens Marker, der var
0

Hist. Tidss., 6, 575.
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bestemt til Kvægavl, indskrænkedes. Alligevel dre
ves der paa den Tid i og fra Skelskør en ikke ringe
Handel med Kreaturer (Staldøksne).
I Slutningen af det 16. og Begyndelsen af 17.
Aarhundrede lærer vi en Mand Villum Hesselsen,
Borger i Skelskør, at kende, der aabenbart har
drevet en ikke ubetydelig Handel med Staldøksne,
som han da antagelig har opkøbt i Omegnen eller
fjernere borte. Der er i en Aarrække atter og atter
udstedt aabne Breve, ved hvilke det tillodes bemeldte
Villum Hesselsen denne ene Gang at lade udføre
et vist Antal Staldøksne til Skibs, da, som der siges,
der paa Grund af den store og haarde Vinter er
Mangel paa Foder her i Riget, og det derfor vil
falde ham besværligt at lade Øksnene uddrive over
Land1). 1598 har han tilforhandlet sig 200 Stald
øksne hos Kongens Undersaatter i Danmark og faar
Lov til at udføre disse til Skibs fra Korsør2), Aaret efter gælder den samme Tilladelse for 300 Stald
øksne, 1602 atter for 300 Staldøksne3), og nogle Aar
i Forvejen, 1599, hører vi, at han og en Borger i
Næstved, Hans Svart, vil sende deres Fuldmægtig
ind i Sverig med Skib for at sælge noget Gods og
igen tilkøbe sig de Varer, som der maatte være at
faa, samt øvrigt søge deres Gavn dermed, hvor de
bedst kan, hvorfor der udstedes Pasbrev for dem4).
Borgerne i Skelskør har aabenbart faaet „Blod
paa Tanden“ ved Bøgeskovens Indtagelse til Ager
land; man indsaa Fordelen ved at dyrke Jorden, og
9 Kane. Brevb. 6/3 1595.
-) Kane. Brevb. 1% 1598.
3) smstd. lc/2 1602.
4) smstd. 8/3 1599.
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nogle Aartier derefter (1646) blev en endnu større
Del af Byens Jorder ogsaa indtaget til Dyrkning,
nemlig den saakaldte Møllemark eller — som man
ogsaa kaldte den — den ny Møllemark til Forskel
fra de gamle Vænger, der da tilsammen kaldtes den
gamle Møllemark. Oprindelig havde der her ogsaa
været Skov, men da Skovstrækningerne Nord for
Byen var blevet ryddet, er det en Selvfølge, at det
kom til at gaa saa meget desto stærkere ud over
hvad der endnu var tilbage af Skov andet Steds,
og saaledes forsvandt Træerne ogsaa her, saa Bor
gerne det nævnte Aar (1646) anmodede om at maatte
indtage til Sædeland saameget, som man mener kan
undværes til Græsgang, nemlig Stegehoved og Mølle
bankerne, af hvilke Lokaliteter der ved Stegehoved
forstaas den yderste og sydligste Del af Marken,
medens Møllebankerne betegner den indre og nordre
Del. Dette sidste Navn skyldtes, at der i sin Tid
har staaet to Vejrmøller der, som nu er nedlagte,
men findes angivne paa Videnskabernes Selskabs
sjællandske Kort. Kongen bevilgede det, idet det
fastsloges, at Jorden skulde deles „efter Borgerska
bets Skattemandtal“ blandt Byens skatteydende Bor
gere „saavidt enhver deraf kan tilfalde“, men intet
maa afhændes, pantsættes eller oplades til andre
end Skelskør Borgere. Flere af de Jorder, der var
indtaget til Dyrkning i Møllemarken, blev ikke be
nyttede af den, til hvem de var udlagte. Som Følge
deraf blev Jordskylden ikke altid ordentlig betalt,
og Borgmester og Raad søgte derfor Fr. III 1651
om, at saadanne Jorder maatte sælges til Fordel for
Byen, hvad Kongen tillod.
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Vi er nu naaet ind i det 17. Aarhundrede, men
desværre er det kun saare lidt, der kan fremdrages
om Skælskør i den første Halvdel af dette Tidsrum.
Først efter Svenskekrigene, i Aarhundredets Midte,
bliver det noget bedre. Friis Edvardsen siger, at
Tiden fra 1600 til Krigens Begyndelse er „mærkvær
dig i den Danske Historie“, og de fleste vil vel nok
give ham Ret deri; men skønt der er skrevet meget
om Landets Historie i de Aartier, er der saa at sige
intet at berette om Skelskør; „ikke et Kæmnerregnskab findes, ikke en Tøddel findes om denne første
Periodo, alle Skrifter er forkomne, enten opbrændte
eller puttet til Side, at ingen skulde vide de Tiders
Husholdning, saa Forfædrene sparer os Umagen at
skrive derom, og det er snart, ligesom Skelskør ikke
har været til i de Tider“, siger Friis Edvardsen med
et Suk. Ingen Raadstueprotokol er bevaret fra Tiden
før 1663, ingen Skifteprotokol før Aaret 1684, ingen
Tingbog før 1667 (med Undtagelse af de 3—4 Aar
1616—19) er længere i Behold og man vil deraf
kunne slutte, at alt det, hvorpaa en Skildring skulde
opbygges, er borte og tilintetgjort. Vi maa derfor
holde os til Kancelliets Brevbøger og se, om der
derfra kan hentes et og andet til Belysning af Byens
Skæbne i de 50 Aar, det her drejer sig om. Nogen
samlet Fremstilling kan der, selv sagt, ikke blive
Tale om, men enkelte af de Breve, der er bleven
udstedt, rummer dog Oplysninger, som der kan være
Grund til at standse ved.
Men først nogle Ord om Landets fælles Historie,
idet vi uden Tvivl kan gaa ud fra, at Skelskør har
delt Lod og Skæbne med det øvrige Land.
De første 20 Aar af Kr. IV.s Regeringstid var en
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Opgangstid for Land og Folk. Det var en Freds
periode for den aller største Del af det danske Rige
og Danmark, der under Fr. II. havde vundet en
Magtstilling, bevarede denne i hans Søns første Tid.
Den Krig, som førtes i Aarene 1611 —13, Kalmarkrigen, gik nærmest ud over Halland og Bleking og
tildels Skaane, medens de øvrige Dele af det danske
Rige ikke ramtes af Krigens Svøbe, ingen Fjender
satte deres Fod paa Sjælland, Fyen eller Halvøen.
Købstæderne blev ikke plyndrede og Landsbyerne
ikke brandskattede. Det var for saa vidt en lykkelig
Tid for Land og Folk.
Der kan ikke her være Tale om — end ikke i
store Træk — at gennemgaa Kongens Arbejde for
at fremme Købstæderne — og derigennem — Han
delens Stilling i hans Rige. Enkelte af de Beslut
ninger, han tog, gik paa tværs af visse Købstæders
Ønske, naar han nedlagde dem til Fordel for andre.
Ogsaa ret udbredt Misnøje vakte det, naar han med
et Slag ved en Forordning af 1613 ophævede alle
de bestaaende Lavsskraaer og bestemte, at for
Fremtiden skulde disse skyldes en særlig kongelig
Bevilling; 1619 rettede han et vældigt Slag mod
Byernes Magistrater og søgte at komme den Uskik
til Livs, at visse Kredse indenfor den enkelte By
havde tilegnet sig en Magt, som kom de udenstaaende til Skade. Men samtidig dermed søgte han
paa forskellige Maader og ad forskellige Veje at
øge Byernes Handel og Industri, han søgte nye
Handelsveje og var optaget af at danne Handels
kompagnier, der ved Sammenskud af store Kapitaler
var i Stand til at udføre hvad der laa over den
enkelte Købmands eller de mindre Foreningers Evne.
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Og disse Handelskompagnier skulde ikke særlig være
knyttet til enkelte Byer, men skulde tværtimod søge
at samle Kræfter fra alle Dele af Befolkningen, fra
det hele Land. 1 Forbindelse med Bestræbelserne
for at fremme Handelen søgte Kongen at vække en
dansk Industri til Live ved at kalde fremmede til
Landet, som havde Kendskab til Industriens Kaar
og Virkemaade i Udlandet, og gennem Privilegier
opmuntrede han dem til at oprette Virksomheder som
Silkespinderier, Sukkerraffinaderier, Oliemøller, Traadmøller, Sæbesyderier o. s. v. Vi skal ikke her indlade
os paa at drøfte det betimelige deri, mangt og meget
af det, der kaldtes til Live ved Kongens Energi og
Fremsyn, faldt før eller senere til Jorden. Men trods
dette kan man ikke nægte Rigtigheden af, hvad J. A.
Fridericia siger, „at der hviler et storslaaet Præg over
Kr. IV’s her skildrede Virken. Man ved ikke, om
man mest skal beundre den Rigdom paa nye Ideer,
som dels undfanges af, dels optages af ham, eller den
mærkelige Energi, hvormed Foretagende paa Foreta
gende sættes i Gang„.
Men Tiderne ændredes og fra det Øjeblik af, da
Kristian den Fjærde blandede sig ind i de tyske Reli
gionskrige og led Nederlag, var Freden forbi. Jylland
blev i Løbet af en Menneskealder besat og hærget af
fjendtlige Hære i tre store Krige, og under hans Søn
blev Øerne ramt af samme Skæbne. Det var, som
alle ved, disse ulyksalige Krige, der gjorde Ende paa
Danmarks sidste Stortid og efterlod det i en Tilstand,
som det sjældent før og aldrig senere har haft.
Det er, hvad det foregaaende har givet en Antyd
ning af, en mægtig Forandring, der foregik med
Landet og dets Befolkning i de 30—40 Aar fra Kr.
8
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IV. traadte ind i Trediveaarskrigen til Fr. III. ved Roskildefreden maatte være Vidne til, at Landet blev
lemlæstet, at en stor Part af Folkelegemet blev skaaret bort fra det øvrige. Fra Lykkens og Storhedens
Tinde var man naaet ned i Armodens og Elendig
hedens Dal. Saaledes gik det Landet. Men hvor
ledes har Skelskørs Skæbne været i det Tidsrum.
Desværre er det ikke meget vi kan sige, da det
kun er lidt og adspredt, man ved, men nogle Ord
maa dog her indføjes derom.
Der er, som lige nævnt, intet synderlig levnet af
Optegnelser, Dokumenter eller Aktstykker vedrørende
Skelskør fra den første Halvdel af 17de Aarhundrede,
men — det er jo højst sandsynligt, at selv om vi
havde haft alt det, der engang fandtes af den Art,
bevaret, vilde man ikke derigennem faa Meddelelser
om større eller betydningsfuldere Begivenheder i
Byens Liv. Det er sikkert ikke for meget at gaa ud
fra, at Livet har formet sig saare ensformigt; det
ene Aar er gledet nogenlunde som det andet uden
videre Afvekslinger.
Skelskør laa jo godt gemt,
borte fra Alfarvej; den Strøm af Rejsende, der i sin
Tid valgte Skelskør til deres Udgangspunkt vestpaa
fra Sjælland, var forlængst ophørt, og det var, efter
alt at dømme, kun et Faatal, der søgte ned til den
lille By. Den levede altsaa paa en Maade sit Liv
for sig selv, og hvad der foregik i den, havde ikke
paa nogen Maade Indflydelse paa eller Betydning for
hvad der skete i det øvrige Land. Ikke desto min
dre kan der godt være sket Ting, som det vilde have
været rart at kende noget til, ikke mindst for den,
der har foresat sig at skrive Byens Historie ogsaa
gennem dette Tidsrum.
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Paa et Omraade stod Byen imidlertid i Forhold
til og Forbindelse med de øvrige Dele af Landet,
og det var ved Udredning af Skatter. Thi saadanne
slap Byen selvfølgelig ikke for. Og der var stadig
Trang til Penge, ikke mindst da Krigene tog fat.
Sammenligner vi de Summer, Skelskør sattes til i den
første Fjerdedel af Aarhundredet, med de Beløb, som
de øvrige Købstæder i Amtet maatte yde, faar man
det Indtryk, at den godt kunde stilles ved Siden af
dem og undertiden overgik dem.
I 1602 maatte
Slagelse saaledes yde 87^2 Dir., Ringsted 25, Korsør
37'/2, men Skelskør 100, 1611 ydede Skelskør og
Slagelse det samme, 200 Dir., mod Korsørs 100 og
Ringsteds 60; i den følgende Tid skød Slagelse sig
et godt Stykke frem for Skelskør, 105 og 109 mod
50 og 52, men denne sidste By ydede dog stadig
mere end de to andre Købstæder, Korsør og Ring
sted, der betalte nogle og tredive Daler. Selvfølgelig
kan der have været Forhold, der har spillet ind og
medført, at den enkelte By af en eller anden Grund
blev sat lavere, end den ellers vilde være blevet;
saaledes nævner man jo tit den Færgefart og Trans
port, der hvilede tungere paa Korsør end paa Skel
skør, fordi den var saa meget større, men i det hele
og store kan man vel nok gaa ud fra, at Byernes
Skatter svarede nogenlunde til deres Størrelse og Be
tydning. Men har dette sin Rigtighed, kan man
vel deraf slutte, at de Næringsveje, som Skelskør
Borgere drev, efter Omstændighederne har været vel
udviklede, at det for Byen har været en Opgangstid,
ligesom det jo i det hele og store var en lykkelig
Tid for Landet under Kristian den fjærdes Mindreaarighed. Men det varede ikke længe, før Skyerne
8*
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trak op; Krigene, som vort Land blev indblandet i,
virkede også lammende for en By som Skelskør.
Skatteydelserne øgedes selvfølgelig og som altid, naar
der opstod Fejder, maatte der skaffes Krigere og
Baadsmænd til Veje. Vi har været inde paa denne
Sag tidligere og skal her blot nævne, at 1624 ankes
der over, at Borgmestrene i Skelskør har udskrevet
nogle gifte Mænd og Borgere til Baadsmænd i Kon
gens Tjeneste. Da Kongen har bragt i Erfaring, at
en Del af dem skal være Haandværksfolk og gan
ske uerfarne til Søs, giver han Lensmanden Ordre
til at lade den Sag flittigt undersøge og siden lade
Borgmestrene alvorligt tiltale til Advarsel for andre,
da der ingen Tvivl kan være om, at der kan findes
unge, ledige Karle, som kan være dygtige til Baads
mænd og med større Rimelighed burde udskrives.
Lensmanden og Borgmestrene erklærer imidlertid,
at der ikke kan faas ledige Karle til Baadsmænd,
medens de, der er udskrevet, paastaar det modsatte,
og det befales dem derfor at udvise saadanne, der
er tjenlige til at udskrives i deres Sted, og, saafremt
de ikke kan gøre det, skal de straks igen sendes
hid til Kongens Tjeneste.1)
Men havde Skelskør paa forskellig Maade følt
Byrderne i den første Halvdel af det 17de Aarhundrede, blev det langt værre under Svenskekrigen.
Friis Edvardsen siger (S. 98): . . . besværligt falder
det mangen Gang i Krigs Tider at yde til sin ret
mæssige Arvekonge; .... men langt besværli
gere er det, naar ydes skal til tvende, ikke
alene til sin egen Konge, men til sin Fjende, som
ikke alene befaler, men tager med Magt“. Som
i)

Kane. Brevb. 1624 lr»/3, ly/3 og %•
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Landet i sin Helhed led utænkeligt ved de svenskes
Hærgen og Plyndring, saaledes gik det ogsaa Skel
skør. Under Belejringen var Byen stærkt belagt med
svensk Indkvartering. To Kavalleriregimenter, Oberst
Heiders og Oberst Banhows Ryttere, laa her og Ryt
terhestene opaad al Sæden paa Marken, „saa de be
tog Borgerne Umagen at høste og at give Tiende til
Kirken“, som Friis Edvardsen udtrykker sig.
Da
Krigen var til Ende og Fjenden af Landet, gjaldt
det om at faa gjort op, hvor stor Skade der var for
voldt, af hvilken Grund der blev udpeget Adelsmænd,
som skulde syne og vurdere. I den Indberetning,
som Axel Juul afgav vedrørende Skelskør, siger han,
at Byen befindes saare meget medtagen i den for
gangne Fejdetid. Der er „mangfoldige ikke alene
ledige og ruinerede, men og slet øde Gaarde og
Huse baade i den nørre og søndre Part af Byen, og
er deres Bro ogsaa, som gaar over den smukke Ka
nal eller Rende fra Havet, der gør Havnen og afde
ler Byen i forskrevne tvende Parter, fluks bygfældig,
saa den behøver endelig med første at flyes [o: gø
res i Stand], saa den kunde vorde stærk, og Byen
er hel forarmet, saa de ikke er Mand for det at
kunne ret til Gavns bringe af Sted ene, end sige
videre“. Medens der for Korsørs Vedkommende er
optaget og udarbejdet en saare omhyggelig og om
stændelig Fortegnelse over alt, hvad Byen og dens
Borgere har maattet yde og forstrække Fjenden med,
er det ikke Tilfældet med Skelskør. Her faar vi kun
at vide, at „det haver kostet denne ringe Menighed
fra den 8. August 1658 til den 1. Maj 1660 at reg
ne med Indkvartering og Skat over 27498 Rixdlr.“,
og det fremholdes, at Byen er forødt og undergaaet
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[o: gaaet til Grunde] ikke alene paa Grund af Ufreds
tiden, men ogsaa ved skadelig Ildebrand og Guds
strenge Vind og Vejrlig.
I den udarbejdede Synsforretning, der er dateret
28. Jan. 1661, men ikke indeholder nogen specificeret
Fortegnelse over Byens Udgifter og Bekostninger i
Ufredstiden, nævnes 184 Gaarde eller Huse, af hvilke
de 81, der tidligere dog har svaret noget i Skat, nu
intet yder. Ved at gennemlæse den forannævnte
Redegørelse for de Tab, Korsør havde lidt, faar man
et betagende og forfærdende Indtryk af den Ulykke,
som ramte denne By, som store Dele af vort Land.
Det samme kan ikke paa lignende Maade ses, naar
man gennemgaar Listen fra Skelskør, idet den nær
mest kun er at betragte som et Skattemandtal, hvori
de forskellige Gaarde og Huse opregnes; der gø
res Rede for, hvad der ydedes af dem i Skat 1655,
altsaa før Ulykkerne brød ind over os ved Svenske
krigene, og hvad de nu er i Stand til at præstere.
Man kan ikke undgaa at se, at alle Byens Ejen
domme paa faa Undtagelser nær har lidt mere eller
mindre, kun ganske enkelte kan sættes i Skat for det
samme i Aaret 1660 som 1655, ved de allerfleste
staar, at de er ganske øde og ruineret, at de kun
kan give saa og saa meget, at de slet intet kan yde,
men den Plyndring helt igennem, som Korsørlisten
saa malende giver Udtryk for, hvor man kan se, at
Hus og Hjem er blevet ribbet for snart sagt alt, kan
ikke læses ud af Skelskørlisten. At det mulig har væ
ret Tilfældet, er ikke udelukket, men man har ikke
i den Grad sort paa hvidt for det som i Korsør.
Desværre er der ikke nogetsteds i Listen angivet
Gade eller Gyde, og det er derfor saare vanskeligt,
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for ikke at sige umuligt, at orientere sig blandt de
184 Gaarde og Huse, men vi skal i det følgende frem
drage et og andet, hvorom Listen melder. Der er
det, som tyder paa, at Fortegnelsen begynder med
Steder i den østlige Del af Byen og gaar Vest paa,
saa man først senere naar op til Kirken og til, hvad
der i sin Tid har ligget ved den. Som Nr. 24 staar
opført: Christopher Jørgensen Møllers [o: Møller Chri
stopher Jørgensens] Vaaning og Møllested, stod øde,
nu er Manden død; mere Gæld end Gods, Boligen
med Hestemøllen pantsat til udenbys Gæld, stod i
Skat 2 Sk., [nu o: 1660] 0. Nr. 33. Det Hus, [som]
kaldes Kroen, i lige Maade en Lejevaaning,. .. hvoraf
nu givet i Skat 2 Sk. Nr. 40 er Hans von Stenberigs Gaard, hvoraf [1655] gik i Skat 26 Sk., [1660]
2 Sk.; tilhører Teba von Stenberigs, som er udenbys
Folk. Nr. 97. En Bolig, kaldes Frostholm, har i
lang Tid staaet øde og ingen Bygning nu derpaa,
skatter intet deraf, er Altergods. Som Nr. 153 næv
nes Tvende Boliger indtil Kirkegaarden udtil Torvet,
er altid beboet med fattige, der intet har haft at give,
den første ligger til Alteret, den anden til Kirken, er
nu bægge mesten øde, 1655: 0. 1660: 0. Nr. 154.
Hørerens, Skolemesters og Klokkerens Residens, er
Kirkens, som hun har at holde ved Lige og intet
contribuerer i Skat, 1655: 0. 1660: 0. Endelig næv
ner vi Nr. 168. En Bolig, kaldet Fuglsang, staar øde
og intet udi lang Tid contribueret, 1655: 0. 1660: 0.
Selvfølgelig er det gaaet ud over de store saa vel
som over de smaa. Nr. 174. Borgm Anders Mogensens Gaard, da [o: 1655] givet i Skat 1 Dir., mens
nu kun 2^ Mk., Nr. 1. Christen Louterups Gaard
med en liden Vaaning, er ganske ruineret ... har
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tilforn givet i Skattepenge 18 Sk., 1660 0, Nr. 12
Mette afgangne Niels Nielsen fordum Borgm’s Gaard
staar øde og er udlagt i Børnegods, hvoraf da gik
i Skat 2 Dir. nu 0. Nr. 36. Borgm Jørgen Christophersens Gaard, hvoraf gik udi Skat 22 Sk.; mens
nu af hans efterladte Hustru beboes og gives nu
intet videre deraf i Skat end 1 Sk., eftersom Gaarden er ganske udlagt i Gæld. Nr. 54. Niels Hansens
Gaard, hvoraf gik i Skat 16 Sk.; staar nu ledig og
øde og gives intet af [den], kan og ikke tilstrække
sin bortskyldig Gæld med at betale udenbys Folk
af, giver nu Enken 1 Sk. Dette maa være nok. Der
nævnes et Sted [Nr. 66] Thomas ved Ledet, et andet
Sted [Nr. 87] Mads i Porten. Ved mange Gaarde og
Huse meldes, at Ejeren er draget bort eller, med et
tysk Udtryk, entwigt. Det var i de Dage langtfra
sjældent, at Borgere forlod deres By, ligesom i vore
Dage, naar Fjenden nærmede sig eller endog blot for
at undgaa Indkvarteringens Byrder, og naturligvis har
Svenskekrigen ogsaa bragt en saadan „Flugt“ med
sig. Da Krigen var til Ende, stod altsaa mange Ejen
domme uden Ejere — de, der tidligere havde sid
det inde med dem, vendte ikke tilbage, og man
kunde blive Vidne til, at Huse gennem Aar, gennem
Aartier, gennem lange Tider stod hen, til Bygningen
sank i Grus. Men andre blev overtaget af Fremmede,
maaske som Pant, maaske ved Køb, og dette har
sikkert ogsaa været Tilfældet i Skelskør. Der er en
udenbys Mand, Jens Christophersen ved Navn (men
hvorfra han stammer eller hvor han hørte hjemme,
kan ikke oplyses), der sad inde med ikke mindre end
8 øde Pladser eller Boliger, og man fristes i hvert
Fald til at tænke sig, at han har villet „fiske i rørt
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Vande" og har ment, at han kunde se sin Fordel
ved at skaffe sig dem. Om det er blevet Tilfældet,
melder Historien intet om.
Skelskørlisten ender med at oplyse, at A° 1655
beløb Skatten efter Taxering paa hver Mands For
mue, Næring og Brug sig til 14 Dir. 3 Mk. 6 Sk., men
Byen er nu saa „aftagen og undergaaet", at Byens
Skattemandtal for A° 1660 beløber sig til 6 Dir. 1 Mk.
2 Sk. Det er jo ikke store Summer, man har at
regne med.
Skelskør var — som det øvrige Land — nede i
Bølgedalen, og der gik lange Tider, før Saarene var
lægt og Tabene erstattet. Afdøde Raadstuearkivar
Chr. Villads Christensen skriver1): „Ikke siden Mid
delalderens Dage, ja maaske aldrig, har en saadan
Hjemsøgelse ramt vort Fædreland som i den treaarige
Krig 1657—60. Ingen af vore andre fordærvelige
Krige kan lignes med denne i Henseende til Ulyk
kernes 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 hundrede Aar ... Tre
forskellige Hære — vor egen, vore allieredes2) og
vore Fjenders — skulde i disse Aar leve paa den
danske Mands Bekostning. Brandskatninger og Plynd
ringer fulgte Slag i Slag, Mord og Brand og Vold
somheder rasede over det hele Land, og Pest og
Sygdomme fulgte i Hærenes Spor og ryddede saaledes op i Befolkningen, at mange Sogne stod næ
sten folketomme".
>)
-)

Det ny Aarhundrede 6. Aarg. 313 o. flg.
Disse undgik Sjælland dog.

GENNEM KONGESTYRE TIL FOLKESTYRE
I den almindelige Folkebevidsthed staar det saaledes, at da Kong Fr. III. efter Københavns helte
modige Forsvar, hvorved Danmark blev reddet som
selvstændigt Rige, sikrede sig Enevoldsmagten, lag
des derigennem Grundvolden ogsaa til Byernes
Undertrykkelse; den Frihed, som disse gennem Mid
delalderen havde ejet med Hensyn til at ordne deres
egne Forhold, det Selvstyre, som de havde siddet
inde med, blev knægtet, de maatte nu bøje sig for
den enevældige Herskers suveræne Vilje og Bor
gerne tabte derfor efterhaanden Interessen for at
beskæftige sig med deres Bys Sager, saa at de havde
mistet Evnen til selv at styre, da Frihedens Morgen
brød frem i det 19. Aarhundrede, og Ret og Ansvar
lagdes paa deres Skuldre.
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Denne Opfattelse er ikke helt rigtig, hvad P.
Munch har vist klart og tydeligt gennem den Frem
stilling, han har givet af disse Forhold i sin Bog:
„Købstadsstyrelsen i Danmark 1619—1849“; han har
foresat sig at godtgøre, at „Enevælden ikke er en
200 Aars Afbrydelse i et kommunalt Selvstyre af
noget lignende Art som vort; middelalderligt Køb
stadsstyre ligger vort fjærnere end Enevældetidens,
denne er ikke en Afbrydelse, men en Forberedelse,
en Overgangstid“, og der kan ingen Tvivl være om,
at selvom der maaske kan være et og andet at ind
vende mod det, han har fremsat, er det i det hele
og store lykkedes ham at godtgøre Rigtigheden af
sin Paasfand.
Ikke desto mindre kan der ikke være noget urig
tigt i at give en Skildring af Tiden fra 1660 til 1849
den Titel, som staar over disse Linier. Skal man
med enkelte Ord karakterisere, hvad der er typisk
for de to Styresæt, der her i Landet — som andre
Steder — fulgte efter hinanden, falder disse en let i
Tanken og synes i sig at indeholde Hovedsummen
af, hvad der var ejendommeligt for dem, og vi har
derfor ogsaa valgt dem.
Skulde man ellers med et enkelt Ord karakterisere
den Tid, der fulgte nærmest efter Svenskekrigene, og
det Indtryk man faar af denne Tid ved at gennem
søge de skriftlige Kilder, der endnu er os levnet,
falder Ordet „trøstesløst“ let paa Læben. Det gjaldt
hele Landet, det gjaldt ogsaa Skelskør. Vi har i det
foregaaende Kapitel givet en Skildring af Tilstanden
umiddelbart efter Svenskekrigenes Ophør, men nogen
synderlig Forbedring er der ikke at spore i den
første Tid, hvad man saa meget desto mindre kunde
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vente, naar man tænker paa, at de følgende Aartier
heller ikke var fri for Krige, der baade direkte og
indirekte kom til at berøre ogsaa en Stad som
Skelskør. Vi tænker her først paa den skaanske
Krig (1676—79) og dernæst paa den store nordiske
Krig (1700—20). Det er klart, at naar der kun var
et Tidsrum paa henved en Snes Aar mellem de for
skellige Fejder, var det umuligt for Landet i sin Hel
hed og for de enkelte Dele deraf at vinde Kræfter,
og just som man var i Færd med i nogen Maade
at rette sig, sloges man tilbage igen. Munch siger
derfor i sit ovennævnte Arbejde (S. 68) med Rette:
„Aarhundredet mellem 1625 og 1720 faar sit Præg af
Krigene. Udadtil bragte de store Tab og smaa For
dele, indadtil standsede de en lovende Udvikling,
bragte en Tilbagegang, som vi maa tilbage til Aar
hundredet efter Valdemar Sejr for at finde et Side
stykke til, og som lammede Folkets Kraft ikke blot
i Tiden selv, men mindst en Menneskealder derefter.“
Men trods Vanskelighederne, der paa forskellig
Maade meldte sig, var der intet andet at gøre end
at tage fat og søge at overvinde dem, hvis ikke man
helt skulde ligge under i Kampen for Tilværelsen.
Paa dette Punkt havde Skelskør aabenbart en slem
Konkurrent i Korsør, der unægtelig havde en gun
stigere Beliggenhed. I Korsør var den Gang den
udmærkede og energiske Borgmester Caspar Brand
den ledende Aand, og Korsør Raadstueprotokol fra
de Dage bærer gentagne Vidnesbyrd om Foretag
somhed fra hans og de øvrige Magistratsmedlemmers
Side. Allerede 18/n 1661 opnaaede Korsør de saakaldte Stabelstadsrettigheder, hvad der unægtelig
maa have haft sin Betydning, selvom denne maaske
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ikke blev saa stor, som man havde haabet og tænkt
sig. Ifølge disse skulde her paa Sjælland Udenrigs
handelen være knyttet foruden til København ude
lukkende til Korsør, men det viste sig ret hurtigt, at
dette ikke lod sig gennemføre trods Paabud og Be
falinger; de andre sjællandske Byer vedblev som
hidtil i større eller mindre Grad at drive Handel paa
Udlandet. Korsør havde desuden sin Opmærksom
hed henvendt paa de „ulovlige“ Havne, der gjorde
Handelsmændene i Stabelstaden Indpas i deres Næ
ring. Her peger de først og fremmest paa Skibholm,
en Mil fra Slagelse udi den vilde Mark, hvor ingen
Inspection kan haves, men dernæst nævner de Skelskørs Losse- og Ladested, kaldet Vaasen og Gedehuset, idet de paastaar, at „Skelskørs 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 Vejerbod, Pakhus eller Toldbod“, og ogsaa her holder Slagelsefolk til i Steden for at Han
delen efter Korsørboernes Mening burde foregaa
over deres By. Endelig nævnes der i Klageskrivel
sen til Kongen Bisserup og Karrebæksminde. I Febr.
Maaned 1663 indsendtes Anmodningen om de ulov
lige Havnes Nedlæggelse, men først i Novbr. 1664
udstedtes der en kongelig Befaling, der gik ud paa,
at disse „Losse- og Ladesteders ydermere Brug“
skal ophæves og afskaffes.
At denne Bestem
melse har virket hæmmende ogsaa for Skelskør,
kan der sikkert ikke tvivles om.
Samtidig var der et andet Omraade, hvor Korsør
gik forud for Skelskør. Fra gammel Tid af var der
adskillige Byer, som mente, at de sad inde med den
saakaldte Landstingsret; medens Byfogdens og Raa-
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dets Domme ellers kunde appelleres til Landstingene,
appelleredes Byfogdens Afgørelse her til Raadet, og
dettes Domme hørte da direkte under Kongens Retterting. I Tidens Løb var der stadig flere og flere
Byer, som ønskede at faa denne Landstingsret, uden
dog derfor at opnaa det Saaledes androg Aarhus
derom, men fik det nægtet 29/4 1 643, medens Odense
2!’/(( 1649 fik sit Ønske opfyldt. Nu fulgte en hel
Del Byer efter, saaledes Aalborg, Viborg og Aarhus
1661, Nakskov 1662, Nyborg og Korsør 1664 og
Fredericia 16651).
At de her nævnte Forhold har indvirket paa Ind
byggerantallet i de to Byer, er en Kendsgerning.
Desværre er de Oplysninger, der kan hentes ud af
de bevarede Kilder, ikke saa fyldige, som man kunde
ønske sig, og navnlig er det at beklage, at der ikke
eksisterer nogen officiel Folketælling mellem 1672
og 1769; dog kan man ad kunstig Vej, o: ved Sam
menlægning af Tal fra forskellige Kilder, naa til et
antagelig nogenlunde rigtigt Resultat ogsaa for 1753
Aars Vedkommende. Det stiller sig da saaledes,
hvad Skelskør angaar, at der i de 3 Aar 1672,
1753 og 1769 i denne By har været henholdsvis
617, 549 og 592 Indbyggere, medens Tallene for Korsørs Vedkommende er 826, 1274 og 1369. Skelskør
er altsaa i det nævnte Tidsrum først dalet med 68,
men dernæst steget med 43, medens Korsørs Ind
byggertal er øget i Tiden fra 1672 til 1753 med
448 og i de følgende 16 Aar med 95 Sjæle.
Vi nævnte ovenfor den skaanske Krig som en af
dem, der i Hundredaaret 1625—1720 bragte Ulykke
med sig ogsaa for Skelskør. Chr. V. tog 1677 en
*)
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Hoben Krigsfolk fra Miinster i Sold for at anvende
dem i den skaanske Krig, og de Skelskørborgere fik
Ordre til 1678 at gaa dem i Møde ved Ankomsten
til Korsør med Brød og 50 Tønder 01 til Velkomst.
Men Aaret efter, siger Friis Edvardsen (S. 100), foraarsagedes Borgerskabet at tage lovmæssig Syn paa
deres Huse og Gaarde, hvad Skade de Mønsterske
Tropper havde gjort dem; og 3 Aar tidligere, da der
blev taget 8 Mands Syn paa Marken, fandt man, at
der ikke alene var Misvækst, men egne indkvarterede
Rytterheste aad og fordærvede Marken. Det er den
Slags, som ikke medvirker til en Bys Trivsel og Ud
vikling.
Vi kan imidlertid ikke følge Skelskør gennem de
enkelte Aar, men maa springe frem til 1682, der paa
sin Vis blev et Mærkeaar — dog ikke til det gode —
for Skelskør.
28/i 1682 blev der givet en Forordning anlangende
Kiøbstæderne udi Danmark som Følge af, at de
fleste smaa Købstæder ikke ligger saaledes, at de
kan drive og fortsætte den udenlandske Handel med
nogen sær Nytte og Fordel. Man ser altsaa, at Be
stemmelsen om, at København og Korsør skulde
være de eneste paa Sjælland, der havde denne For
ret, ikke lod sig opretholde, thi ved den nævnte
Forordning fastsloges det, at foruden de to nævnte
Byer maatte ogsaa Køge, Helsingør, Næstved, Hol
bæk og Kallundborg drive udenlandsk Handel, men
Skelskør toges ikke med, og ved den samme For
ordning toges der Bestemmelse om Øvrighedsper
sonernes Tal i de forskellige Købstæder, og medens
det forordnes, at der i Korsør ligesom i Helsingør
her paa Sjælland skal være 2de Borgmestre og 3
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Raadmænd, bestemmes det, at følgende sjællandske
Byer skal nøjes med en Byfoged: Nykøbing, Præstø,
Ringsted, Slangerup og Frederikssund, Skelskør, Storehedinge og Vordingborg.
Samme Dag som denne Forordning af
1682
udkom, blev der nedsat Kommissioner for de for
skellige Dele af Landet, som fik overdraget det Hverv
bl. a. at lede Qrundtaxtansættelserne, at gennemgaa
Byernes Regnskaber, danne sig et Skøn og afgive
Erklæring om, hvilke af de daværende Øvrigheds
personer, der var egnede til at fortsætte, og hvis
ingen var brugelige, da foreslaa andre. For Roskilde,
Ringsted, Næstved, Skelskør og Sorø kom Kommis
sionen til at bestaa af Amtmanden over Roskilde
Amt Otto Krabbe, Kommerceraad Johan Fincke til
Skulleruphohn, Sekretær i danske Kancelli Baltz. Sechmann, Herredsfogden i Ringsted Herred Cort Plum
og Forpagteren paa Arnfeldsborg Henrik Hein, og
3/3 1683 afgav de deres Betænkning. Uden at gaa
nærmere ind paa denne, der for Skelskørs Vedkom
mende ikke rummer synderligt af Interesse, vil vi
blot nævne, at det forsaavidt var et noget uheldigt
Tidspunkt, denne Kommission skulde undersøge For
holdene i Skelskør, da baade Borgmesteren Frederik
Koefod og den foran nævnte Borgmester Anders
Mogensen kort Tid i Forvejen var afgaaet ved Døden,
ligesom den tidligere Raadmand Claus Danielsen.
Tilbage var blot af Magistraten en Raadmand Chri
sten Pedersen (Læssøe), „som paa et Aars Tid ikkun
skal have vaaren ved Bestillingen“, og da han natur
ligvis ikke var meget inde i Sagerne og der tilsyne
ladende ikke syntes at være den bedste Orden i
Byens Regnskaber, og da det ikke var let at komme
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til Klarhed over, hvorledes det egentlig stillede sig,
„eftersom en stor Del af Raadstuens Breve og Do
kumenter skal stande under Forsegling“, saa havde
man vedtaget, „efter Raadmandens og de Deputerede
af Borgerskabet udi Skelskør deres gjorte Forslag“
at lade alle Byens Pretentioner falde, naar Byen
samtidig kunde faa Tilsagn om, at der ikke stilledes
Krav til den, ældre end Nytaar 1682, altsaa med
andre Ord, man foreslog at slaa en tyk Streg over
Byens Gæld og Krav og begynde paany. Der tages
Bestemmelse om, paa hvad Maade den tilstede
værende Kassebeholdning skal anvendes, de 152
Rixdlr. 5 Mrk. 9 Sk., som Byen til Kongen paa alle
Skatter til Nytaar 1682 resterede, skal betales, om
de allernaadigst ikke efterlades kunde, og hvad By
skriveren angaar, da bør han lade sig nøje med at
skaffe sig sin tilgodehavende Løn ved Hjælp af den
resterende Jordskyld, „om deraf noget kunde være
at bekomme“. Som Underskrivere findes foruden
Kommissionsmedlemmerne J. Fincke og B. Sechmann,
Raadmanden Christen Pedersen Lessøe, paa salig
Borgmester Anders Mogensens Arvingers Vegne I.
Fraast, fire Borgere Niels Nielsen, Niels Mahler,
Rasmus Hansen og P. I. S., den sidste har aabenbart ikke kunnet skrive sit Navn, men nøjes med
Begyndelsesbogstaverne, og endelig er Byskriveren
bleven „tvungen til at gaa frivillig med". Han nøjes
ikke med sit Navn, men skriver disse meget talende
Ord: Allerunderdanigst vil formode, at mig Løn ej
forkortes, mens at nyde af Hjælpeskatten til Lønnens
Fyldestgørelse for Guds Skyld. Hvor er de tre sid
ste Ord ikke talende. Der tilkom Byskriveren kun
en saare ringe Løn; denne (Jacob Christensen hed
9

130
han) har ikke engang kunnet faa hvad der lovlig
tilkom ham og nu slutter man en „Forening“, der
som et af Punkterne henviser ham til at søge sig
tilfredsstillet ved den Jordskyld, som hidtil ikke er
bleven erlagt og troligt nok aldrig vilde indgaa.
Det er et Hjertesuk fra de trange Tider, man hører
gennem hans Ord. Kommissionen lod sig bevæge
og bestemte, at hvad der ikke gennem Jordskylden
indkom til at dække hans Tilgodehavende, det skal
skaffes ham paa anden Maade, og man maa haabe,
han har faaet det.
Samme Aar (1682) blev ogsaa Qrundtaksterne for
de enkelte Byer bragt i Orden. Arbejdet var udført
af Kommissionen med stor Qrundighed, og man kan
ved at sammenholde det Resultat, som denne Kom
mission naaede til f. Eks. i Skelskør, med den Liste
over Byens Ejendomme og de ved Svenskekrigen
anrettede Ødelæggelser danne sig et Indtryk af de
Ændringer — til det gode eller det værre —, som
de forløbne 21 Aar havde medført.
Desværre er der i ingen af de to Lister anført
Gadenavne, og da der i det nævnte Tidsrum har
fundet mange Ejerskifter Sted, er det forbundet med
ikke ringe Vanskelighed, for ikke at sige umuligt, at
identificere den enkelte Gaard i den ene Liste med
en tilsvarende i den anden. Listen fra 1661 rummer,
som sagt, ialt 184 Numre, medens den fra 1682 kun
har 160, deri indbefattet øde Pladser eller Boliger,
hvoraf der angives 26. Medens Listen fra 1661, som
foran nævnt, egentlig kun er et Skattemandtal, rum
mer Listen fra 1682 Oplysninger om Antallet af
Bygninger i hver Ejendom og, hvad der har sin
store Interesse, Angivelse af, om disse er teglhængte
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eller halmtækkede. Det er jo almindelig kendt, og
ofte sagt, at Datidens Borgere trods gentagne og
atter gentagne Borbud holdt fast ved Straatagene,
der i høj Grad bidrog til at øge Brandfaren og var
medvirkende til, at større eller mindre Dele af snart
sagt alle Købstæder fra Tid til anden lagdes i Aske.
Viborg, der dog hørte til de anseligste Købstæder,
rummede næsten udelukkende straatækte Bygninger,
da den brændte 1726, og noget lignende fortælles
endnu senere om Thisted, Mariager, Bogense og
Rødby1). Man skulde da tro, at noget lignende
havde været Tilfældet ogsaa i en By af Skelskørs
Rang, men dette synes ikke at have været saa. Ved
en foretagen Optælling af Bygningerne paa Listen
fra 1682 naar man til det Resultat, at der i Skelskør
har været 270 Bygninger, hvoraf de 211 —12 var
teglhængte, medens kun 58—59 havde Tag af Straa,
altsaa har der været næsten fem Gange saa mange
teglhængte som straatækte Huse, og utvivlsomt har
de røde Tegltage domineret, naar man nærmede sig
ind mod Byen. Ved ikke faa af Gaardene hedder
det om den ene eller den anden Bygning, at den er
øde og forfalden, mangler Tag enten paa den ene
Side eller paa begge, og i det hele taget faar man
ved at gennemgaa denne Liste Indtrykket af, at
selvom de siden 1661 forløbne 21 Aar har ført visse
Forbedringer med sig, har set Gaarde, der var øde
og ubrugelige, blive istandsat eller mulig rejse sig
helt af ny, saa stod der overordentlig meget tilbage,
og der gik lange Tider, inden Sporene af Ødelæg
gelserne var udslettet. Alle Byens Grunde og Byg9
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ninger tilsammen vurderedes til 5175 Rdl. 1 Mrk.,
„som viser Byens slette Tilstand og Borgernes slette
Boliger, at en hel Købstad ikke kunde vurderes
højere“, siger Friis Edvardsen (S. 105). Ser man
paa Ejerne, er det i Skelskør — som i Landets
øvrige Købstæder — et Hovedtræk, at mange Gaarde
og Boliger er samlet paa samme Haand. Borg
mesteren i Byen gennem i hvert Fald det meste af
30 Aar, fra ca. 1655 til 1682, Anders Mogensen,
staar saaledes opført som Ejer af 13 Numre, der
naturligvis alle med Undtagelse af de øde Pladser
og Vaaninger og den Gaard, han selv beboede, var
bortlejet. At denne sidste har hørt til de betydelig
ste i Byen, er utvivlsomt. Den laa vest for Broen,
men det lader sig foreløbig ikke afgøre hvor; i
Grundtaksten 1682 nævnes den saaledes:1)
En Gaard, 18 Fag til Gaden, deraf de 10 Fag 2 Lof
ter høje og de 8 et Loft højt, tavlmuret og teglhængt, Jord
kælder under og Brønd i Gaardeq, elleve Vægrum Hus,
som er Bryggers og Stegers et Loft højt, muret i Tavl og
teglhængt, paa den vestre Side Gaarden 18 Vægrum Hus,
klinet og teglhængt, et Loft højt, med en øde og forfalden
Jordkælder under, Baghuset, som er Fæhus og Stald, Lo
og Lade, 19 Vægrum klinet og teglhængt, et Loft højt, paa
den østre Side Gaarden et halvt Hus, 9 Vægrum, deraf det
halve muret i Tavl og klinet foroven og den Side ud til
Gaarden klinet. Nok 11 Vægrum Hus i Gaarden, et Loft
højt, deraf 5 Vægrum ved Magt klinet og teglhængt, de 6
Vægrum øde og forfaldne, Gaarden i Længden 45 Alen og
bred oventil Ib1^ Alen og neden til 48 Alen. Taxeret Grun
den 30 Dr. Standbygninger 220 Dr.

9
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Hvor Friis Edvardsen i sin Skelskørbeskrivelse
naar til Omtalen af dette Tidsrum, Tiden mellem
Svenskekrigene og Aar 1700, siger han bl. a. (S.
103): „I dette Periodo ligesom forfalder alting, Broen,
over hvilken de efter Belejringen knapt turde ride
og køre, og hvis Reparation var anslagen til 500 Rdlr.,
forfalder mer, og ingen Formue er at reparere den
med; thi Skovene vare nu rent borte, indtil den ende
lig i Storm med høje Vande gik rent bort; Raadstuen 1675 forfalder og opsiger sin Tjeneste, dens
Fæld, som blev tagen, beløb sig til 300 Rdlr., den
stod da øde i nogle Aar, indtil endelig dette æld
gamle Raadhus Anno 1682 aldeles nedtages og Ma
terialerne bliver Kongen til Indtægt beregnede 41
Rdlr. 91 Sk. Huset med Kælderen eller Fangehullet,
som stod paa Torvet, forsvandt i denne Tid, saa
omtrent i 60 Aar var her ikke Raadstue, ikke Ting
hus, ikke Gemme til Delinkventer, men Ting og
Raadstue holdtes i et privat Hus. Gejstlighedens
publique Boliger nedfalder, Kirken uformuende at
holde dem vedlige, Sognepræstens Bolig, som vel
endnu staar, men da var faldefærdig, blev forladt af
daværende Sognepræst, som bygde sig selv et andet
lidet Sted". Hvad der her er nævnt, er vel i og
for sig tilstrækkeligt til at godtgøre Rigtigheden af
Betegnelsen: trøstesløs. Og Forholdet Borgerne
imellem synes paa en mærkelig Maade at harmonere
hermed. Friis Edvardsen skriver (S. 101): „Raadstueprotokollen findes denne Tid fuld af Stævnemaal
og Tvistighed imellem Toldere og Skippere, Bor
gere og Consumtionsforvalter for Told og Consumtionssvig, Tingbogen fuld af Kravskyld, Gæld og
Nam“ [o: Udlæg, Indførsel, Execution].
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Det vil føles altfor uinteressant at gaa ind paa
disse Tvistemaal, der som Regel drejer sig om rene
Ubetydeligheder. Navnlig er det Tolderen og Consumptionsbetjenten, der er virksomme; snart er Svin
uretmæssig indtaget (Raadstueprot. Fol. 55b), snart
findes der 3 Sider Flæsk i Jørgen Christensens Hus
(Fol. 89b), saa drejer det sig om P/2 Anker dansk
Brændevin (Fol. 110b), saa om noget ustemplet
Tobak (Fol. 116a). Jævnlig fører det Skældsord og
Vold med sig. r>/5 1674 stævner Consumptionsforvalteren Anders Hansen Hans Nielsen Grovsmed
og hans Hustru Kirsten Hansdatter for adskillige
Ukvemsord (Fol. 45b). 21/7 1676 stævner Consumptionsbetjent Peder Laursen Peder Clausen Skomager
for Vold (Fol. 53a). Kun én Sag skal vi dvæle ud
førligere ved, da den vidner om en vel nok for stor
Nidkærhed hos Consumptionsforpagteren, da han
denne Gang rettede Tiltale mod selve Byens Sogne
præst. Denne, der hed Frederik Flint, havde nylig
tiltraadt sit Embede, som han forøvrigt kun sad
inde med i 4 Aar, da han blev forflyttet til Nykø
bing, Falster, og baade her og der efterlod han sig
et hæderligt Eftermæle. Han var berømt for sine zirlige Taler paa Dansk, Tysk og Latin, og medens
han var i Skelskør, fik han Tilbud om at blive Slots
præst i København, hvad der vel ogsaa tyder paa,
at han var værdsat. Under Sagen siges om ham,
at han, siden han som ung Karl antog sig sin egen
Husholdning, aldeles ikke formedelst hans Stude
ringer har „bemøjet sig med sligt selv at angive eller
tage Consumptionsseddel,“ men ikke desto mindre er
der altid blevet svaret Afgift af ham for alt, hvad
der er indkommet af Portene, Brændsel, Lam, Gæs,
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Slagtekvæg, og der kan absolut ingen Tvivl være
om, at han aldrig noget Øjeblik har tænkt sig at
unddrage Consumptionsforpagteren hvad der efter
Lov og Ret tilkom ham. Naa, men Ditlef Hansen,
Consumptionsforpagter i Skelskør, har altsaa hørt,
at der hos Præsten fandtes et slagtet Nød, hvorfor
der ikke var betalt Accisepenge, og han sender der
for 6/u 1716 Consumptionsbetjenten sammen med to
Borgere til Præstegaarden for at undersøge, om det
har sin Rigtighed. Jo, ganske rigtigt, man fandt
„noget Kød, nedsaltet i to Tønder, lidet i hver Tønde
og noget lidet i en Sibøtte, som tilsammen næppe
kunde synes at være tre Fjærdinger, desforuden en
hvid Hud af en Stud“. Men er dette nu det paa
gældende Nød og er der betalt Penge for det?
Raadmand Rasmus Jørgensen, der optræder paa
Sognepræstens Vegne, fremlægger en af Consumptionsfuldmægtigen Sr Laurids Rasmussen udgiven Consumptionsseddel paa et slagtet Nød af Dato 6te
November 1716 og retter det Spørgsmaal til Dom
meren, om det med Føje kan kaldes et forsvegen
Slagtenød, som højlys Dag igennem Qaden er ført
og højlys Dag slagtet. Men Synsmændene var der
allerede om Morgenen og da var Kødet saltet og
nedlagt og Studen maa altsaa være bleven slagtet i
hvert Fald Dagen forud, medens Consumptionen
først er erlagt op paa Dagen, siges der fra Consumptionsforvalterens Side, og derfor vil han ikke
frafalde Tiltale, medmindre „ædle Hr. Raadmand
Rasmus Jørgensen enten selv eller og Sagvolde
ren [o: Sognepræsten] vil ved Ed præstere, at dette
forefundne Kød og Studehud var slagtet efter at
de havde betalt“. Og forøvrigt finder han det util-
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ladeligt, at en Fremmed [i dette Tilfælde Raadmanden, der havde optraadt paa Præstens Vegne] maa
tage Seddel ved sine Folk, mens enhver skal ved
sine egne Folk affordre Seddel paa hvad de vil
consumere. Den fremlagte Seddel vedrører over
hovedet ikke det omtvistede Nød. Nej, Præsten bør
at betale for Studen 10 Sldr., i Consumptionserlæggelse 1 Rdr. foruden Processens Omkostninger med
3 Rdr. Saaledes trækkes der Tov. Men, siger Raadmanden, skal Sagen virkelig til Doms, saa maa han
foreløbig begære Anstand i 3 Dage, hvad Mod
parten indvilliger i, idet han dog tilføjer, at eftersom
Raadmanden til den Tid vil fremføre videre „Smykke“
paa sin Side, saa skal han selv ogsaa fremkomme
med yderligere Beviser i Sagen. Da man 3 Dage
senere mødes, meddeler Ditlef Hansen, „at han Sagen
mod Magr Friderich Flint formedelst gode Venners
Mellemhandling haver afstaaet, saasom han haver
faaet fornøjelig Satisfaction for de Pretentioner, som
han i Sagen i alle optænkelige Maader kan have“.
Hvad betyder nu dette? Sandsynligvis, at Consumptionsforvalteren har maattet trække i Land.
Mens vi nu er ved Raadstueprotokollen, er der et
Par Ting, vi vil tilføje: 1671 fandt en mærkelig Til
dragelse Sted. Borgmesteren Anders Mogensen og
Raadmanden Morten Pedersen kom det Aar d. 3die
Marts til Raadhuset, men Raadstuedøren var tillukket
og Nøglen hos Raadmand Poul Engel, der havde
faaet den d. 6te Febr., og han var ikke tilstede. Der
var derfor ikke andet at gøre end sende Bud efter
den, hvorfor to Mand blev skikket afsted, men uden
Resultat. Da han heller ikke selv gav Møde, maatte
han paany advares om at møde med Raadstuenøglen,
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for at Retten kunde blive holdt paa rette Sted, men
Bymændene vendte tilbage og berettede, at „Poul
Engel laa for hans Bordende, de talte til ham, bad
ham staa op og lade Borgm og Raad ind paa Raadstuen“, men han blev rolig liggende og svarede dem
ikke et Ord. Følgen blev, at Retten maatte holdes
andetsteds. Det er ejendommeligt, at en af Raadmændene paa den Maade negligerer Borgmesteren
og, kan man vel sige, lader haant om ham. For
holdet har sikkert ikke været det bedste blandt dem.
Da Qeneralprokurøren Niels Benzon i 1692 havde
faaet Paalæg om at føre Tilsyn med alle Embedsmænd og samme Aar besøgte 22 Byer i de forskel
lige Provinser, naaede han til det Resultat, — men
hans Undersøgelser var ikke særlig grundige —,
at „Magistratens Forhold saavel indbyrdes som mod
Borgerskabet var berømmelig de fleste Steder“, dog
med Undtagelse af Fredericia, Skelskør og Mariager,
og det overdroges Stiftamtmændene at formane Ma
gistraten de tre Steder.1)
Der kunde let opstaa Gnidninger og Kiv mellem
Magistrat og Borgerskab. De første havde over sig
en Regering, der var nødsaget til at ramme Borgerne
med tunge Skattepaabud; men disse, der som Regel
var i højeste Grad forarmede, søgte, naar det paa
nogen Maade kunde lade sig gøre, at gaa udenom
de kongelige Forskrifter og følte i hvert Fald Skatte
byrderne som en Lidelse. Magistraten døjede der
for tit og mange Gange med at faa Borgerne til at
opfylde de Pligter, som det kommunale Liv gjorde
nødvendige, medens Befolkningen paa sin Side fandt,
at Magistraten handlede ilde med deres Bys Pengei)
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væsen. At der derfor let kunde opstaa Strid er en
Selvfølge, og Landets Raadstueprotokoller bærer
mange Vidnesbyrd derom.
Forøvrigt var det Liv, der udfoldede sig indenfor
Byens snævre Grænser, ensformigt og stillestaaende
og Borgernes Synskreds saare indskrænket og snæ
ver. Man maa huske paa, at det kun var de færre
stes Sag at faa fat i en Avis og da kun i Ny og
Næ; man hjalp sig med mundtlige eller skrevne Efter
retninger om de vigtigste Nyheder, og paa Grund
lag heraf drøftede Borgermanden ved sit Krus ,01,
hvad der gik for sig i Hovedstaden eller udenfor
Landets Grænser. Og paa dette Punkt lignede sik
kert alle Købstæderne hverandre. „Snakken om Stats
sager har lydt ens, hvad enten det var i Aalborg,
Odense, Skelskør eller Maribo, den trivedes. Den
var for overfladisk til, at den skulde kunne hæve
Folk op over Filisteriets vante Lavmaal“. (Edv. Holm).
Og der er en anden Ting, som vi synes værd at
nævne, idet det tilsyneladende vidner om, at de sty
rende i Skelskør har haft en mere udviklet aandelig
Sans, end ofte Tilfældet er under lignende Forhold.
Ganske vist ved vi, at det i de Dage jævnlig var
Sæd og Skik, at man indledte det enkelte Aars Til
førsler i Raadstueprotokollen med Udtryk som: I
Jesu Navn begynder vi dette Aar eller lign., men i
Skelskør Raadstueprotokol former det sig som hele
Vers eller Uddrag af den hellige Skrift.
1662 læser vi:
Hernæst Retten at betjene udi Jesu Navn
Gud give os hertil Lykke og Gavn.
Men 1664 former det sig saaledes: Den store
Raadsengel Jesu Christ, som er vores Nytaarsgave
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forvist, bliv hos os og [o: ogsaa] inden Raadstuedøre og med den Helligaand os regere, saa hver
kan ske Ret og Lige, den fattige ligesaavel som den
rige og saaledes Dom afsiges her, vi Guds udvalgte
maa blive der.
1665 staar der: Gud Fader, Søn og Helligaand,
han give os af sin Naade, at vi maatte udi alle
Land hans Bud og Love bevare.
Det følgende Aar har Byskriveren, der jo var
den, som førte Protokollen, skrevet: O, evige Gud,
som er mægtig og vis, og haver altingest i Hænde,
afvend din store Plage og Ris, som hænger over
disse Lande, giv Du vor Konning Lykke og Mod
sine Fjender at overvinde, at Danmarks Riger maatte
komme paa Fod og sig fra Ondskab omvende, saa
faar vi en salig Ende.
1668 og 69 har man hentet Ordene fra Davids
Salmer; der staar saaledes 1668: Af Salmen d. 85
det 10, 11, 12, 13 og 14 Vers: Guds Hjælp er nær
hos dem, som hannem frygte, og Ære bor i vort
Land, at Miskundhed og Sandhed møder hverandre,
Retfærdighed og Fred kysser hverandre, at Sandhed
opvokser af Jorden, og Retfærdighed ser ned af
Himmelen, at Herren vilde og gøre os godt, hvor
med vort Land maa give sin Grøde, at Retfærdighed
maatte endnu blive for hannem og gaa flux frem. —
Naar man i Landet frygter Gud, sig skikker efter
Herrens Bud, Miskundhed og Sandhed, Fred og Ro
med stor Guds Lykke der skal bo.
Og saaledes fortsættes der i de følgende Aar.
Men dette maa være nok.
Ved at gennemse Skelskør Raadstueprotokol fra
1726—54 faar man det Indtryk, at der fra den er
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overordentlig lidt at hente til Belysning af Byens
Historie i det paagældende Tidsrum. Som Friis
Edvardsen meddeler, var den første Byfoged, som
Byen blev regaleret med efter Magistratens Reduk
tion, Michel Mørk, og han svarede til sit Navn, staar
der videre (S. 105): „Byens, Kirkens og Fattiges
Tilstand og Regnskaber, som tilforn vare mørke,
satte han i mere Mørke, saa han blev kasseret og
fløj bort med Kragen“. Efter ham kom Hans Niel
sen Stub, der, sammen med Præsten, Mag. Frederik
Claudianus, reddede Byens, Kirkens og de Fattiges
Sager fra forrige Mørke og satte dem i den Stand,
i hvilken de siden har continueret. At der kom
Orden i Sagerne, fremgaar ogsaa af Raadstueprotokollen, der paa Pag. 11 —18 indeholder en velordnet
og velaffattet summarisk Extrakt over Skelskør Bys
visse og uvisse Indtægter og Udgifter fra 1. Jan. 1694
til 31. Decbr. 1723, der for de nævnte 30 Aar udviser
en Totalsum paa 8653 Rdr SS1^ Sk. Det fremgaar
ikke af Raadstueprotokollen, hvem der har været de
førende i Byen, bortset fra Byfogeden. Hovedind
holdet er en Gengivelse af det Utal af Skrivelser,
som gennem Stiftsbefalingsmændene tilstilledes alle
Landets Købstæder og som drejede sig om mange
forskellige Forhold og gav Regler for snart det ene,
snart det andet eller indeholdt Befalinger om Byg
ningers Udstyr, om Handelsordning, om Søn- og
Helligdage og Helligholdelsen af dem m. m.
Fredagen 10. December 1728 kaldtes samtlige
Borgere til Raadstuen for at „anhøre“ Stiftsbefalings
mandens Skrivelse af Dato 23. November 1728
angaaende en god villig Brandskat at udgive til
Københavns publique Bygninger, som ved den ulyk-
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kelige Ildebrand er lagt i Aske den 20. Octob. næst
afvigte. Brevet blev læst og lød som følger:1)
Edle Hr. Byfoged

Det er icke at tvivle paa, han jo med samtlig Borger
skabet er bekendt den grusomme Ild som denne Kongelig
Residentstad er hjemsøgt med, hvorved ej alene er afbrændt
og ødelagt adskillige Kirker og Academiet, Skoler og andre
publique Bygninger, foruden den store Skade de fleste af
Indbyggerne derved har taget paa deres Gaarde, Huse »og
Formue, hvilket alt Hans Kongel. Maj. af særdeles faderlig
Omhu for sine kære og tro Undersaatter allernaadiget sør
ger for at udfinde Middel og Vej til nogenledes at oprejse
og hjælpe, men som nu hver vel kan eftertænke, det falder
Deres Majt altfor besværligt, formedelst andet [o: andre]
til Rigets Nytte og Tjeneste erfordrende, uomgængelige og
præsente Udgifter, item den store Afgang som Skaden udi
højstbemeldte Deres Majts Revenuer [o: Indkomster] har
foraarsaget, det altsammen selv at tilvejebringe uden Hjælp
og Assistance af andre Deres Majts Undersaatter, hvis Huse
og Formue den almægtige Gud fra saadan ulykkelig Til
fælde har conserveret. Saa bæres da ikke nogen Tvivl paa,
at jo enhver retsindig Patriot lader sig denne over Staden
faldende Ulykke gaa til Hjærtet og bevæges samme med
største Væmodighed at ansee, ej heller om Effecten deraf,
men at enhver efter den Kærlighed, hvormed de deres
Kongelig Majt Og Fædernelandet er forbunden, til Stadens
Opbyggelse, og de skadelidendes Hjælp og Undsætning af
yderste Evne og Kræfter findes villige og redebonne til at
blive assisterlige, thi haver han at forfatte Mandtal over
samtlig Indbyggerne og naar han selv har gaaet Borger
skabet for med et godt Exempel og ved hans Paategning
vise den rette Prøve af den rette Christendomspligt og den
Redebonhed og medfødte Kærlighed, som enhver er sin
allernaadigste Konge og deres fattige Næster skyldig, saa
tvivles ikke paa, at jo Borgerskabet enhver efter sin Formue
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Skelskør Raadstueprotokol 1726—54, Pag. 55a.
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af hvis den gode Gud har velsignet dem med lader see
lige Pligt og Redebonhed allerhelst de kan være forvisset
paa, at den Medlidenhed og Godhed som enhver efter yder
ste Evne og Forrnue herudinden lader see, af Deres Kongl.
Mayts Naade vorder eftertænkt. Saa "snart han saadant for
Borgerskabet haver indhændiget med Forklaring hvad nu
hver godvillig udi rede Penge eller Bygningsmaterialier
vilde give og til hvilken Tid de saadan Gavn ville erlægge
eller om nogle ikke paa engang sig vilde affinde, da at
sætte visse Aar og Terminer, og hvor meget hver Gang,
haver Hr. Byfoged saadan Forklaring straxsen til mig at
indsende, for samme derefter paa sin Sted at referere
forblivende
Hans tienstvillige Æ. B. Gersdorph.
Kiøbenhafn den 23de
November 1728.

Man søgte altsaa paa denne Maade at komme
frem ad Frivillighedens Vej, men mulig er man fra
Regeringens Side bleven klar over, at det vilde tage
for lang Tid, for knapt en Maaned efter, 21/i2 1728,
lod Kongen udgaa en Forordning angaaende en
Brandstyrs Udskrivning udi Danmark og Norge for
de Aaringer 1729, 30 og 31, hvorigennem det fast
sattes, at der skulde ydes en Skat tre Gange saa
stor hvert Aar som det, der „til Viborg Bys Kirker
og publique Bygninger var paabuden“1), og det paa
lægges Stiftamtmand og Biskop „at ligne og repartere hvad enhver udi denne Brandskatstyr efter sine
Vilkaar og Formue kan ansættes for“. Ligningen
9

Viborg var 25/g 1726 bleven ramt af en forfærdelig Brand,
der begunstiget af Storm og Tørke, ødelagde 71 Gaarde og
78 Huse og Boder foruden Byens vigtigste offentlige Byg
ninger. Baade Domkirken, Sortebrødrekirken, Bispegaarden,
Raadhuset og en Fløj af Hospitalet blev fortæret af Flam
merne.
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for Skelskørs Vedkommende omfatter 72 Personer,
der tilsammen skal udrede 151 Rdl. 2 Mrk. 1 Sk.
De, der er sat til de største Bidrag, er Lorentz Pe
tersen (18 Rdl. 4 Mrk. 8 Sk.), Sr Niels Stub, By
fogden (9—2—4), Niels Christensen Højstrup (9—2
—4) og Peder Christensen (7—3—0).
Vi er i vor Skildring af Skelskørs Historie naaet
ned til det 18de Aarhundredes første Aartier, da
Friis Edvardsen blev Sognepræst i Skelskør, (dette
skete 1720), og vi finder det passende at standse et
Øjeblik for at se, hvad han har at meddele om Byen
fra den Tid, han virkede der.
Men først henviser vi til hosføjede Kort, der
stammer fra Fr. V’s Atlas paa det kongelige Biblio
tek og, saavidt os bekendt, ikke tidligere har været
fremdraget og gengivet. Det giver os et Indtryk af
Byens Udstrækning paa denne Tid og stadfæster
Rigtigheden af, hvad Friis Edvardsen siger (S. 110),
at selvom øde Pladser er af ny opbyggede, har dette
ikke fundet Sted „Vester ud paa hiin Side Kirken,
hvor Hov-Gaarden var før og de fornemste Byg
ninger, og hvor der nu piøjes og saas.“ Forøvrigt
skal man ikke stole alt for blindt paa ældre Kort
og heller ikke paa dette, hvad der let lod sig paa
vise. Ved Benyttelsen af det maa man ogsaa lægge
Mærke til, at det, saa at sige, er vendt paa Hovedet,
idet Nord vender nedad, saa det, der tilsyneladende
ligger mod Øst, i Virkeligheden ligger mod Vest.
Hvad den Del af Byen angaar, der ligger Vest
for Broen, kaldes Hovedgaden her dels Brogade [nu
værende Vestergade], dels Fiskergaden [nuværende
Gammelgade]. Friis Edvardsen siger om den første
af disse, at den gaar „fra Torvet af og ned til Broen,
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som ned af en Banke“ [hvad den jo ogsaa gør i
vore Dage], og at her „gærne bor Søfarende, saa
de kan losse og lade i smaa Fartøjer, hver ved sit
Bolværk“. Fiskergaden „begynder fra Poppelstrædet
af“ og *»g^ fordum ned til Hellede“, men paa Friis
Edvardsens Tid var kun den halve Del bebygget,
„medens den anden halve Del [altsaa den vestligste]
er ubebygt og nu piøjes“. Poppelstrædet gik ned
„strax ved den gamle Præstegaard“ og var i forrige
Tider et „remarqvabel“ Stræde, da det var Nedgang
til Poppelvaasen, som da brugtes mere end den
store Brygge ved Broen. Paa Torvet fandtes Byens
Brønd. Mod Nord udgik fra Torvet „Nørregade“,
der i endnu ældre Tider kaldtes Sudergade og i
nogen Maade svarede til vore Dages Skovvej. Nord
for Kirken, udenfor Kirkegaardsmuren, løb efter Kor
tet Rosenstræde, der tilsyneladende er det samme
som Friis Edvardsens Samsingstræde, som laa „bag
Kirken, langs Kirkemuren, men nu [o: 1759] er borte“.
Paa den vestlige Side af Kirkegaarden gik Hovgaardsstræde, hvis Navn selvfølgelig bar Minde om
Middelalderens Hovgaard, der havde sin Plads her,
og Friis Edvardsen melder (S. 119), at „for faa Aar
siden var Grundstenene helt kendelige“. Øst for
Broen angiver Kortet, at Smedegade strakte sig lige
fra denne og til Byens Udkant, medens Friis Edvard
sen melder, at „Aldgade eller rettere Adelgade“ gik
fra Broen til Broporten [vist svarende til det, der
paa Kortet kaldes Bruns Port], medens Resten fra
denne Port eller rettere dette Stræde, der førte ned
til Mariæ Kirkegaard, og til Østerport hed Smede
gaden. Endnu paa Friis Edvardsens Tid boede de
fleste Smede der, men dog ogsaa „mange smukke
10
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og fornemme Købmænd“, der foretrækker at bo her,
saa Gaden mulig vil kaste Smedenavnet bort. Ejen
dommeligt er det, at Kortet afsætter Kostræde som
en krum Gade, der løber fra Smedegade til Bruns
Port, medens Friis Edvardsen siger, at Kostræde
[ligesom i vore Dage] er et lidet Stræde midt paa
Brogaden [altsaa Vest for Broen, det nuværende
Smedestræde], hvor Kvæget blev uddrevet fra den
østre og søndre Del af Byen. Den nuværende Strand
gade hed da Møllergaden og var tilsyneladende kun
bebygget helt paa den ene Side. Endelig angiver
Kortet Gæslingegaden, der af Friis Edvardsen kal
des Gæslingestrædet og gaar „langs ned forbi Just
Ebels Gaard, Have og Vænge (som forhen kaldtes
Sanden) og paa den anden Side langs ned med
Mariæ Kirkegaards Huse og Haver“, men da var
ganske ubebygget. Der er Grund til at antage, at
der foruden de her nævnte Gader og Stræder har
været enkelte flere, og en grundigere Undersøgelse
af derhen hørende Forhold vilde utvivlsomt kunne
bringe et og andet for Dagen og klare Spørgsmaal,
der nu henstaar som Gaader.
I sin Skelskørbeskrivelse siger Friis Edvardsen
om dette Tidsrum, den første Halvdel af det 18de
Aarhundrede, at Tilstanden begynder „strax at blive
bedre“. „Murskeen og Mursnoren, som i forrige
Seculo ikke blev brugt, begyndte nu at røre sig“,. . .
„øde Pladser er af ny opbyggede“, især øster ud,
„thi da Korsør har Handelen paa den nordre Side
af Skelskør, falder liden eller ingen Handel for
Skelskør paa den Kant, men alt øster fra og sønder
paa Landet, og den ene Købmand derfor certerer
over [□: kappes med] den anden at bo foran

147
og yderst i Byen, som er øster ud". Man er nu
naaet til Smidstrup, „en liden Bondeby, som ligger
i den øster Ende, Gade om Gade med Skelskør,
og kan der ikke bygges længere ud“. Derfor maa
der findes paa et overordentligt Middel, og Friis
Edvardsen fremsætter her den Tanke, som han
maaske ikke selv er Fader til, men som et halvt
Aarhundrede derefter virkelig blev iværksat, idet han
siger: ... „om Gud fremdeles velsigner og udbreder
Skelskør, som jeg visselig haaber, var det ikke en
svar Sag for Skelskør Borgere af Smidstrup Ejere
at købe disse Bøndergaardes Grunde og incorporere
dem med Byen og igen opsætte Købstadsbygninger.“
Men saa maa Bønderne flytte deres Gaarde ud paa
Marken, hvad der blot vilde være til Gavn for dem,
„thi jo nærmere Købstaden, jo siettere Bonde“, og
det vilde ogsaa være godt for Købstadmanden, at
han ikke skulde være saa indkneben. Som bekendt
fandt denne Indlemmelse Sted efter den Ildebrand,
der '^/'1 1806 lagde en Del af Smidstrups Gaarde og
Huse i Aske.
Ogsaa Indbyggerne i Staden ofrer Friis Edvard
sen en nærmere Omtale, ganske vist ikke altid lige
anerkendende, eller rettere sagt til Tider i saadanne
Vendinger, at han vakte sine Sognebørns Misnøje,
hvad der igen medførte, at de gav hans Skelskørbeskrivelse Øgenavnet „Skelskørs Beskæmmelse“ og
ikke følte sig opfordret til i nogen større Udstrækning
at skaffe ham af med Bogen. Som tidligere nævnt,
fandtes der i 1753 549 Indbyggere i Skelskør, betyde
ligt færre end tidligere. Medens Byen før havde
været delt i 8 Roder, er der „nu [o: 1759] kuns 90
til 100 Familier, foruden Byfogden, Præster, Kongl.
10*
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Betientere, Tolder og Controlleur, Præsteenker, andre
civile og militaire Personer“, der især som Pensio
nister har slaaet sig ned her, fordi man ansaa det for
et billigt Sted at leve. Af Købmænd er her 9 til 10
Stykker, medens der „i Byens Fornedrelse, i forrige
Seculo var knap en,... fire til fem Skippere er her
bosiddende, som farer med egne og Købmænds
Skibe og tillige driver nogen Handel“. Om Sko
magerne siger Friis Edvardsen, at der findes et
Dusin eller derover, men de er ikke rigtig vurderede
i deres Hjemby, hvor man foretrækker fynske Sko
magere, der indfinder sig i Mængde til Markederne,
medens deres skelskørske Fagfæller besøger Holbæk,
Roskilde og andre Steder. De har et Slags Privi
legium paa at henbære de sal. afdøde, kræver gan
ske vist et Beløb for „at tage en gammel sort Kjole
paa“, men drikker saa ogsaa in sanitatem mortuorum
[o: paa de dødes Sundhed]. Af Vævere findes der
et temmeligt stort Antal, men da de ikke har Lavs
artikler, er man ikke sikker paa Værdien af det
Arbejde, man faar udført, og Resultatet er, at Stæderne belades med slette Borgere og slette Haandværkere, som man ikke kan betro et Stykke Arbejde,
som er af Betydenhed; kun en eller to er i Stand til
at væve Drejel eller Mønsterværk. Friis Edvardsen
klager over, at de unge Haandværkere ikke føler sig
opfordrede til at drage udenlands for at lære og se
fremmede Værksteder, men de holder sig til deres
Fødestavn. Der findes 4 Smede, to Grovsmede og
2 Kleinsmede, af hvilke en især er flink, han kan
arbejde i Kobber, Jærn, Messing, er Klejnsmed,
Grovsmed, Ankersmed, forstaar sig paa Urværker
m. m. Resten af Borgerskabet er dels Skræddere,
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Snedkere, Hattemagere, dels andre Borgere, som
lever af Agerdyrkning og kører Rejser for Folk.
Selvfølgelig findes der en Del Søfolk, men der sav
nes Giarmestre, Tømmer- og Hjulmænd og forskellige
andre Haandværkere. Der angives som Grund, at
mange foretrækker at bo paa Landet, hvad der er
billigere, da der i Købstæderne skal svares Indkvar
teringsskat, samt Byens anden Tynge, saaledes Consumption af hver Mundfuld Mad. Heller ikke La
kajer og Parykmagere, „som nu udgør en tredje Del
af Verden“ [en mild Overdrivelse], findes der nogen
af i Skelskør. Tjenestefolk er det vanskeligt at faa.
„Bal, Assembleer, Spil og Leg, at traktere, holde
Gæstebud etc. bruges her ikke“, siger Friis Edvardsen, „men hver skøtter sig selv og stopper sin Pibe
Tobak hver af sin Daase, dog naar Bryllupper sker,
ved de at signalisere sig [o: udmærke sig], som
sømmeligt og billigt kan være“. Men samtidig med
at han i de sidst anførte Linjer udtaler sin Billigelse
af deres Levevis, føler han sig opfordret til lidt
længere fremme i sin Bog at udtale sin Misnøje,
navnlig over Kvindernes Forfængelighed. Han skriver
(S. 188): Endnu for 30 Aar siden, ginge gamle Ko
ner, naar de gik til Herrens Bord, ligesom fornemme
Borgermænd, med deres sorte Klædes Kappe paa;
de vidste ikke hvad Damaster, Triumphanter og
hvad slige Stoffer vare, vel [o: skønt] de havde
gode gammeldags Guldkæder og Armbaand, men
vidste ikke hvad Tambak og Straaperler var; en
smaablommet Tobins Kjole var deres fornemste
Prydelse, og den havde Mor og Mormor gaaet udi,
og udi den gik Børn og Børnebørn, de gjorde ikke
Købmanden, ikke Skrædderen rig; nu desværre bliver
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Skelskør i dette Secuio noget fransøsk, og det Sa
tans Fiskebensskørt drager flere gale Noder og
unyttige Omkostninger efter sig, og om endnu alting
i Skelskør er temmelig tarvelig, saa kan det dog
ikke ske uden for, da de maa være denne Verdens
Maske lig. Et andet Sted siger han om Skelskørborgerne, at de i gamle Dage ikke forstod deres
Brændevinspande saa vel som nu, da hver har sin;
ikke heller tror jeg, Drukkenskab var saa gængs
i gamle Dage som nu; thi da kunde Brændevin und
væres, nu ikke.
P. Munch skriver i sin Bog Købstadsstyrelsen II,
S. 1: „Den første menneskealder efter 1657 havde
bragt almindelig tilbagegang, i de to følgende stod
man saa temmelig stille. Nu derimod [o: i Tiden
1745—87] begynder det at gaa fremad, først lang
somt, siden med stigende fart“. At Svenskekrigen
havde bragt Ulykke og Ødelæggelse ind over vort
Land, ved alle, og det fremgaar formentlig ogsaa
af den Skildring, vi har givet foran (S. 116 ff.), at
Skelskør led Skæbne med det øvrige Land. Derimod
synes det, som denne By er kommet noget hurtigere
over de Tab, Krigen havde paaført den, end mange
andre Stæder. Der er allerede gjort opmærksom
paa, at Friis Edvardsen mener at turde fastholde,
at „ved denne Periodi Begyndelse [o: ved Aar 1700]
begynder Tilstanden straks at blive bedre; „Murskeen
og Maalesnoren ... begyndte nu at røre sig“, og
det er ikke blot Huse, der rejser sig, og Fartøjernes
Antal, der tiltager, men ogsaa paa andre Maader
viser det sig, at Forholdene bedres. 1732 ser man
sig i Stand til at bygge en ny Bro mellem de to
Dele af Byen. Den tidligere (hvornaar den er bleven
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opført, ved vi ikke) havde været saa daarlig, at
man knapt turde ride og køre over den, siger Friis
Edvardsen (S. 103), dens Reparation var (vel i Slut
ningen af det 17de Aarhundrede) anslagen til 500
Rdl., men der fandtes ingen Midler til at istandsætte
den for; Skovene, hvorfra der kunde hentes Træ, var
nu helt borte, og endelig gik den „i Storm med
høje Vande reent bort“. Hvornaar dette skete, op
lyses ikke [dog vistnok 1718], og heller ikke for
lyder der noget om, hvad man saa gjorde. At und
være en Bro dér kan vanskelig tænkes muligt, men
selvfølgelig kunde man maaske for en kortere Stund
nøjes med en midlertidig, indtil altsaa den nye blev
bygget i 1732. Friis Edvardsen oplyser (S. 111), at
den „kom Byen paa 230 Rdl.“, skønt Majestæten
havde skænket 4 Egetræer fra Lystager Skov til den.
Faa Aar efter (1736) forsynedes Byen med et nyt
Raadhus, efter at der i 50—60 Aar ikke havde været
noget saadant, saa at Ting og Raadstue maatte
holdes i et privat Hus. Det nye Raadhus, der,
hvad Kortet i Erik Pontoppidans danske Atlas
viser, laa paa den nordlige Side af Qammeltorv
omtrent paa det Sted, hvor Skovvej tager sin
Begyndelse, kostede Byen 530 Rdl. Og endelig
meddeler Friis Edvardsen (S. 111), at Byen i denne
Tid ogsaa indkøbte Sprøjte og Brandredskab, der
medførte en Udgift paa 430 Rdl., „hvortil Maje
stætens Godhed skænkede 100 Rdl.“ Det kan ikke
nægtes, at hvad der her er nævnt vidner om en
Forbedring af Byens Tilstand og viser, at de øko
nomiske Forhold var ved at gaa fremad. Dette
kunde ogsaa godtgøres ad anden Vej, saaledes ved
at betragte Antallet af skattepligtige Borgere, der
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øgedes i disse Aar, men Fremgangen varede ikke
ved, og i Midten af det 18de Aarhundrede ligesom
i den anden Halvdel deraf var der i hvert Fald
Stilstand, om ikke Tilbagegang.
Det er kun lidt af Interesse, Raadstueprotokollen
1754—87 indeholder. Man faar det Indtryk, hvad
der ogsaa bekræftes fra anden Side, at alt gik stille
og roligt i den lille By, bortset fra de Smaatvistigheder, der altid finder Sted i et Samfund og ikke
mindst, naar man lever tæt op ad hinanden. Jævn
lig er det Konsumptionsforpagteren, der — med eller
uden Grund — vækker Uro. Som i tidligere Tid har
han en „et Øje paa hver Finger“, og finder han den
mindste Anledning dertil, slaar han ned paa Syn
deren. I og for sig er der intet at sige dertil, da
der jo til alle Tider har været dem, der gærne vilde
snyde sig fra at erlægge, hvad der retmæssig skulde
erlægges. Men naar det gaar ud over Stedets Præst,
kan man ikke andet end studse ved det og spørge
om der nu virkelig har været Grund til at gaa saa
haardhændet til Værks. Vi har tidligere (S. 134—36)
omtalt en Sag af den Art, da Pastor Fr. Flint be
skyldtes for at have slagtet et Nød uden at have
betalt de pligtige Accisepenge, men slipper uden
videre Tiltale. Et andet Eksempel kan fremdrages
fra Aaret 1768, da Byskriver og Konsumptions
forpagter Payngk [der forøvrigt havde været gift
med Friis Edvardsens Datter, som imidlertid var død]
stævnede „velærværdige og højlærde Hr. Peder
Lakier“, fordi han ikke mindelig har søgt at afgøre
den Forseelse han har gjort sig skyldig i, ved at
copulere [o: ægtevie] Borger og Skipper Sr. Hans
Andersen Busch uden at erlægge den anordnings-
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mæssige Afgift til Konsumptionsforpagteren. Hvorfor
han ikke har gjort det, kan ikke ses; det er ikke
Beløbets Størrelse — 4 Rdl. —, der er Skyld deri;
selv vilde han paastaa, at han havde gjort Brud
gommen opmærksom paa, at dette Beløb skulde
indbetales, men denne mener ikke at have hørt det,
i hvert Fald har han ikke erlagt, hvad der skulde
erlægges. Efter Raadstueprotokollen at dømme er
det gaaet ret skrapt til. Præsten fremlægger en
Skrivelse af en saadan Art, „at Hr. Payngk til sin
Reputations Conservation er nødtvungen ved Dom
... at søge slige grove Paasagn mortificerede og at
eftertragte Lovens Straf for den, som med Overlæg
og dog uforskyldt og usandfærdig kan paadigte en
Mand saa skammelige Beskyldninger“. Men Hr.
Payngk selv lægger heller ikke Fingrene imellem.
Han kan bevise, at Præsten ingensinde har bekymret
sig om denne sin Embedspligt, og han stempler
Præstens Udsagn som usandfærdigt og udtaler Haabet om, at han selv „med Guds naadige Hjælp ikke
skal blive den af Hr. Lakier tilønskede Mand, men
skal stræbe at følge Sandhed og sky Løgn, ihvormeget andre [og her tænker han jo utvivlsomt paa
Præsten] vil lyve og følge dens [o: Løgnens] Fader“.
Det er lidet opbyggeligt at se Byens førende Per
sonligheder regalere hinanden paa den Maade. At
dømme dem imellem skal vi ikke indlade os paa.
/Men Dommeren, der var Skelskør Byfoged, fandt, at
Præsten havde forsømt sin Pligt, og fastsatte derfor
('Vn 1768), at han skulde betale den dicterede Mulkt:
halvtredsindstyve Rigsdaler og erstatte denne Proces
ses Omkostninger skadesløs efter billig Regning. At
Pastor Lakier maaske har været noget stejl eller
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trættekær, synes bl. a. at fremgaa af hans gentagne
Forsøg paa at faa Domsafsigelsen udskudt.
I dette Tidsrum (1754—87) trænger den Bro, der,
som ovenfor nævnt, blev bygget i 1732, til en Af
løser, men Byen er ikke vel i Stand til at udrede
det nødvendige Beløb og søger derfor om, at der
maa blive tilstaaet den et Laan paa 1OOO Rdl. af
Hans Majestæts Kasse rentefrit at tilbagebetale i 10
Aar. Det fremsatte Andragende bevilges, ligesom
Borgerne faar deres anden Anmodning opfyldt.
Raadstueprotokollen melder, at Kongen 21/4 1779 har
resolveret om Laanet og om, at „som Skelskørbroen
er en almindelig Landevejsbro, hvorpaa der er en
stærk Transport fra de omkringliggende Herregaarde
med Korn og andre Varer til og fra vor Stabelstad
Corsøer, maa der bevilges Bropenge at svare af
udenbyes Folk hver Gang de passerer Broen enten
det er frem eller tilbage, nemlig af en Ridende en
Skilling, for en Vogn med to eller tre Heste to Skil
ling, af en Vogn med fire Heste samt Karet og
Chaise fire Skilling, af voksne Creaturer og Heste
uden Vogn en Skilling for Stykket med videre“. Da
de 1000 Kr. ikke er tilstrækkelig til at dække Entrepreneuren, Niels Jørgensen Stryer [eller Strygers]
Krav, anmoder Borgerskabet 1G/12 1779 Sr Lars Niel
sen [en af Byens Borgere] om at laane Byen en Ka
pital paa 400 Rdl., mod at der svares 4 p. Ct. aarlig
i Renter og Kapitalen afdrages med 100 Sldr. aarlig,
altsaa i Løbet af 6 Aar. Ogsaa dette Ønske op
fyldtes, og 8/5 1780 adspørges Borgerskabet, hvor
snart de mente, at Foraarsarbejderne i Marken kunde
tilendebringes og om en vis Dag kunde bestemmes
til at begynde med Broens Afbrydelse, da saadant i
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Aviserne maa bekendtgøres til enhvers og især Rej
sendes Efterretning. 20/r, 1780 tager man fat og u/7
1780 afleveres Broen, besigtiges og findes god (R.
P. 1754—87 Fol. 202 b).
Det første Aarti i det 19de Aarhundrede bragte
med sig de to for os danske saa betydningsfulde
Tildragelser, Slaget paa Københavns Rhed 2/4 1801,
hvor de danske Søfolk viste deres beundringsvær
dige Mod og Uforfærdethed, og 6 Aar efter, Køben
havns Bombardement 2/ft—r>/» *807 og Tabet af vor
Flaade 21/i0 s. A. Kongen havde 27/2 1 801 udstedt
en Resolution angaaende Købstædernes borgerlige
Militære, idet det fastsættes, at hver Købstad skulde
indrette et Korps. I Korsør holdtes
1801 Raadstueforsamling for at drøfte Bekostningerne ved den
Armatur, der skulde anskaffes til Borgerkompagniet
i Byen, og da Englænderne 1807 paany var i vort
Land, og der atter kaldtes paa Borgernes Hjælp, var
Magistraten i Korsør tilstede paa Raadstuen 19/8 1807
„for at modtage enhvers frivillige Tilstaaelse til at
møde ved det sællandske Landeværn ... for at stride
under den danske Fane for Konge, for Fædreland
og for Arnested", som der staar i Raadstueprotokollen. Om noget lignende har fundet Sted i Skelskør,
ved vi ikke; der findes ingen Meddelelse derom paa
det Sted, hvor den nærmest skulde findes, i Skelskør
Raadstueprotokol.
Man skulde jo nærmest tro, at
Kongens Bud ogsaa var naaet derhen, men nægtes
kan det vel ikke, at Skelskør ved den som ved an
dre Lejligheder i Kraft af sin Beliggenhed har følt
sig noget mere skærmet, noget mindre udsat end
Korsør, der jo ligger „paa Alfarvej". Forøvrigt fore
kommer det os, at der hersker den Forskel i de to
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sjællandske Bæltbyers Raadstueprotokoller, at medens
man i dem fra Korsør ofte finder indført Gengivelse
af de Drøftelser, der har fundet Sted, saa er Skelskørs Raadstueprotokoller meget magre paa det
Punkt.
Alle Danske ved, at Slutningen af det 18de Aarhundrede her i Landet kendetegnes ved de store be
tydningsfulde Reformer, der bl. a. gennemførte Stavnsbaandets Løsning, Fællesskabets Ophævelse og Jor
dernes Udskiftning. Det var ikke alle Steder, man
lige hurtig greb fat; mangfoldige, baade større og
mindre Jordejere, gjorde Modstand, men Regeringen
viste sig ubønhørlig, og i Tidernes Løb udskiftedes
Jorderne i hele Landet. Vi har foran (S. 60—62) talt
om det Overdrev, som i Følge Kr. I’s Brev blev hen
lagt til Skelskør, og af hvilket der gentagne Gange
var indtaget større og mindre Stykker til Dyrkning
(S. 107 og 109—10). Vi har ogsaa peget paa de
Stridigheder, der fra de tidligste Tider førtes mellem
Ejerne af Espe og Skelskør, og som saa langt fra
blev afsluttet ved Dommen 1460 (S. 61—62). Tvært
imod dukker de stadig op paany; vi kan følge dem
helt ned i det 18de Aarhundrede, men det vilde kræve
større Plads, end der er Grund til at ofre derpaa,
om vi skulde gennemgaa disse Tvistigheder i hele
deres Forløb. Det drejede sig særlig om Gærderne,
som Herremændene paa Espe eller deres Forvaltre
vilde sætte paa en Maade, som Skelskørborgerne
fandt var stridende mod deres Rettigheder og hin
drede deres frie Udnyttelse af Overdrevet.
Men ogsaa andre Spørgsmaal kom paa Bane.
Saaledes ser vi i det 18de Aarhundrede, at Striden
tillige drejer sig om Brugen af forskellige Lokaliteter
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paa Overdrevet, bl. a. den saakaldte Præstemose, og
da der stadig fandt Tvistigheder Sted, som var til
Ubehag baade for Byen og Espes Ejere, enedes man
17/t 1755 om at indgaa en „Forening“ for at „fore
komme al Vidtløftighed og Pengespilde i Fremtiden
og som Naboer at leve i Enighed med hverandre“.
Man fastsætter, at Espe Gaards Ejere beholder i
Brug Præstemosen, men skal lade opsætte et Gærde
ved den saakaldte Tørvemose Rende enten af Sten
eller Gærdsel, forsyne samme med Led og Stænger
og stadig holde Gærdet vedlige. Skelskør skal paa
sin Side opsætte et Hus til en Hyrde, som skal have
Opsyn med Ledet og lønnes af Byen. „Skulde af
en Hændelse et Kreatur komme ud eller ind, skal
det straks efter Begæring udleveres og alle Ting af
handles i Kærlighed med hverandre“. Tillige skal
Espe Gaards Ejere have Tilsyn med deres Bønder,
at der ikke indsættes andre Kreaturer paa Skelskør
Overdrev, og af hvert Høved, som uberettiget ind
tages, svarer de skyldige paa begge Sider en Mark
danske, hvoraf Angiveren faar Halvdelen og den
anden halve Del gaar til begge Deles Fattige (R. P.
1754—86 Fol. 21).
Ogsaa med Borrebyejerne var der gennem lange
Tider Strid. Det drejede sig ligeledes her bl. a. om
Græsningsretten i Overdrevet, og vi er Vidne til de
samme langtrukne Forhandlinger med gentagne Stævnemaal, som ogsaa Korsør oplevede i Forholdet til
Korsør Slots Ladegaard og Mændene i Svenstrup og
Halseby. Det vil føre altfor vidt at skildre Skelskør
Tvistigheder i hele deres Udstrækning, men vi skal
nøjes med, som et Eksempel fra den Tid, vi her be
skæftiger os med, at fremdrage en enkelt „Controvers“.
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I 1763 gjorde Ejeren af Borreby, Kammerherre Berregaard, for Raadstuevængets Beboere Krav paa
Græsningsret i Overdrevet, og da Borgerne ikke
umiddelbart kunde gaa ind derpaa, udtog han Stævnemaal mod Byen. Borgerskabet henholdt sig
1763 til „forrige og højlovlige Kongers Breve og
Resolutioner, som findes ved Raadstuen“ og til den
af Amtmand Løvenørn „fuldbyrdede Forordning og
instruxmæssige Forretning“, som Amtmand Scheel
har approberet (R. P. Fol. 133 a), og Byfogden fandt
det fornødent at udpege 2 Mænd, der, paa Byens
Vegne, skulde indfinde sig hos Borrebys Ejer, Kam
merherre Berregaard, og „i Mindelighed forlange
hans paaberaabte Adkomster, og i lige Mindelighed
søge, at højstbem. Herre frastaar sin gørende Pretention“ (R. P. Fol. 133 b). Ved de to Mænds Fo
retræde for Kammerherren svarede denne, at han
„havde udi Hænde saa autentiqve og lovformelige
Documenter“ og kunde ved Vidner saa gyldig bevise
sin Ret, at samme skulde være uimodsigelig, men
han følte sig ikke for Øjeblikket beføjet til at frem
vise dem, idet han først vilde have visse Krav, han
stillede til Byen, opfyldt (R. P. Fol. 134 a). Borger
skabet paa sin Side svarede, at ligesaa lidet som de
„nogen Tid har inclineret til Proces og Vidtløftighed,
saa meget haaber de, Hr. Kammerherren begriber,
at det ikke staar i deres Magt en kongelig allernaadigst Skænk fra Byen at abalienere [o: afhænde]
uden foregaaende Overbevisning“. Ved den næste
Raadstueforsamling, 2S/5 1763, har Kammerherren
fremsat visse Propositioner [o: Forslag], men Bor
gerskabet svarede, „at de ikke paa nogen anden
Maade kunde agnoscere [o: antage] de fremsatte
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Propositioner... end at Kammerherren foreviser de
paaberaabte lovlige Beviser og Adkomster“, hvad
man jo maatte anse for et ret rimeligt Krav. Saaledes fortsættes Drøftelserne, til man tilsidst naar
frem til en Overenskomst, som begge Parter kunde
føle sig tilfreds med.
Efterhaanden var omtrent to Trediedele af de til
Skelskør hørende Jorder blevet indtaget til Agerdyrk
ning, men den vestlige Del brugtes lige til Slut
ningen af 18de Aarhundrede alene til Græsning.
1795 blev dette, der stadig kaldtes Overdrevet og
som hidtil havde været brugt i Fællig, udskiftet mel
lem Byens Grundejere. Det deltes i fire Vænger:
Holmene, Nyledsmarken, Birkemosemarken og Salt
madsmarken, hvortil kom Kobæksrenderne. Kun ved
at enkelte Borgere tilbød at tage deres Parter paa
de ringeste Steder, undgik man, at der fandt en
videregaaende Deling Sted end den, der blev gen
nemført, men ikke destomindre fik den enkelte Ejer
sin Jord fordelt paa adskillige Steder, og de enkelte
Lodder var ofte af en uhensigtsmæssig Skikkelse,
saa der fandtes Agerstykker af omtrent 10 Alens
Bredde og 1200 Alens Længde.1)
Spørgsmaalet om yderligere Udskiftning afJorden
naaede 1813 til Skelskør. 1 Raadstueprotokollen 1787
—1843 kan vi se, at der 3/7 1813 holdes Forsamling,
for at Jordbrugerne kunde faa Lejlighed til at udtale
sig om, hvorvidt de ønskede Udskiftning af Ny- og
Møllemarken. I og for sig var det ikke til at undres
9

Se forøvrigt: Historisk Fremstilling af Skielskørs Bymark,
dens forskellige Skikkelser og Udskiftninger ved Provst og
Sognepræst i Skielskør I. A. Brasen (Hist. Tidss., 6. Bind,
563- 92).
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over, at man ved dette Møde blev enige om at for
lange Betænkningstid, da det jo var en Sag af gen
nemgribende Betydning for alle, men knapt 3 Uger
derefter (21/7) holdtes en ny Raadstueforsamling, ved
hvilken de kendte Skelskørborgere Købmand Vallen
tin, Købmand Heilmann og Bager Harboe, der altsaa
var mere fremsynede end deres Bysfæller, erklærede
sig for Udskiftningen, mens en Række andre, deri
blandt Pastor Thanch, Doctor Müller, Kbm. Bay,
Farver Harder og Kbm. Wildt, fraraadede den og
udtalte Ønsket om, at alt maatte blive, som det var.
I de følgende Aar har der utvivlsomt ikke blot Mand
og Mand imellem, men ogsaa, hvad Raadstueprotokollen udviser, ved Forsamlinger været drøftet, hvad
Vej man skulde gaa, og da Spørgsmaalet kommer
til Afstemning igen 2,l/12 1819, viser det sig, at gan
ske vist nogle fastholdt deres tidligere Standpunkt,
men andre har ladet sig paavirke og er blevet Til
hængere af Udskiftningen, saaledes Farver Harder
og Amtsprovst Thanch, medens Chirurgus Müller
erklærede, at han intet havde mod, at Udskiftningen
af Byens Jorder fandt Sted, naar han kun maatte
beholde sine Ejendomsjorder paa det Sted, hvor de
nu var beliggende, da de for Tiden var samlede.
Atter 17/i 1820 er Udskiftningen til Drøftelse, og Re
sultatet maa være blevet, at denne skulde iværksæt
tes; den har da fundet Sted i de følgende Aar, saa
vidt det kan ses afsluttet 1824, da Landmaaleren,
Lieutenant Kastrup, fremlægger sin Opmaaling af
Byens Jorder og det derover optagne Kort.
Idet vi i Raadstueprotokollen passerer Aaret 1816,
lægger vi under Datoen 1<’/7 1816 Mærke til den
lille Indførsel: ...Borgerskabet fandt det upassende,
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at hverken Byfogden selv [Borring] eller de eligerede
Mænd undtagen Farver Harder var ved Raadstueforsamlingen mødt. Og vi kan egentlig give Bor
gerskabet Ret i deres Anke.
I 1827 toges der fat paa at skaffe Byen en ny
Raadstuebygning, da „den gamle Bygning er meget
skrøbelig og indskrænket samt afgiver usikre, usunde
og smaa Arrester“. Byfogden sammenkalder derfor
9/n d. A. en Forsamling for at erfare de eligerede
Borgeres Tanker med Hensyn til den nye Raadstue
bygning, der agtes opført paa Byens Havneplads
sammen med et Sprøjtehus med Locale for Skindøde
samt en Længde til Havnekontor for Toldvæsenet,
Vejerbod m. m. Da man billiger Planerne, og Ar
bejdet med Opførelsen af Raadstuen senere bortlici
teres, antages Grosserer Harboes Bud paa 4990 Rdl.
Sedler og approberes 13/d 1828 af Amtet, medens
Murermester Jacobi (af Sorø) var fremkommet med
et Underbud for Opførelsen af Sprøjtehuset 900 Rdl.,
der ligeledes approberedes. Man tog derefter fat paa
Arbejdet, men det viste sig hurtig, at den valgte
Grund paa Havnepladsen var alt for fugtig, idet man
ved Gravningen snart naaede ned til Grundvandet;
man anmodede derfor 18/4 1829 Entreprenøren, Gros
serer Harboe, om foreløbig at indstille Arbejdet og
bestemte sig til, at blot Sprøjtehuset og Localet for
Skindøde skulde lægges paa Havnepladsen, paa den
sydlige Del, saaledes at Facaden vender mod Nedkørselen fra Broen over Havnen1), hvorimod Raad
stuen vil efter nærmere Bestemmelse blive placeret
paa et af Byens Torve. Det synes ikke at være ani)

Det blev imidlertid Grosserer Harboe (og ikke Murermester
Jacobi), der blev Entreprenør ogsaa for denne Bygning.
11
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givet i Raadstueprotokollen, naar Beslutningen om
at henlægge Raadstuen til Gammeltorv blev taget,
men 7/s 1830 var Byfogden samlet med de eligerede
Borgere samt Købmændene M. P. Bay og H. H.
Aarestrup, hvilke sidste efter Amtets Ordre have
været tiltagne for at have Opsigt med Opførelsen
af den nye Raadstue, idet man skulde tage foreløbigt
Skøn over Bygningen og bedømme, hvorvidt den kan
anses som opført forsvarlig og accordmæssigt samt
i saa Henseende kunde anses som fuldført. Man
udtalte, at „Bygningen i det hele taget findes smuk
og forsvarlig opført, saaledes at den svarer til sin
Hensigt“.
Mangfoldige af Skelskørs Borgere vil
kunne mindes denne Bygning, der havde sin Plads
paa den vestlige Side af Torvet med Bagsiden ind
mod Kirkegaarden, og gennem de henved 70 Aar,
det var i Brug (nedrevet 1896), var Vidne til talrige
Møder og selskabelige Sammenkomster af forskel
lig Art.
1 de Aartier, som vi nu i Skildringen af Byens
Historie er naaet til, omplantedes de Slægter, der
senere gennem adskillige af deres Medlemmer var
med til at sætte Præg paa Byen, her til Skelskør, og
hvis Pladsen tillod det, kunde der være rig Anled
ning til at gaa ind paa disse Slægters Forhold til og
Betydning for Byen. Det maa imidlertid opgives1),
og vi skal nøjes med et Par Ord om deres „Introduction“ i det skelskørske Borgersamfund, idet vi
henter Oplysningerne fra Raadstueprotokollerne.
Den ældste af de Slægter, der her tænkes paa,
er Harboeslægten.
Raadstueprotokollen 1754—86
*)

Dog haaber jeg senere og paa andet Sted at finde Lejlighed
til at give en Fremstilling af det her nævnte.
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Fol. 309a meddeler, at Anno 1784 Fredagen d. 17de
December fremkom Mons. Jørgen Harboe Bager
Svend af Profession, som i nogen Tiid her i Byen
har været Etabeleret og anmelte for Eftertiden at
ville ernære sig ved sin lærte Bagerprofession og
anden Borgerlig Næring og ellers at være barnefødt
udi Odense hvorfra han foreviste Rigtighed for der
at have lært den ommeldte Profession samt nu at
være 30 Aar gammel og derfor nu var begærende
at vinde sit Borgerskab, som Retten bevilgede,...
aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabsed,
da han for Eftertiden vorder at... anse som en
denne Bys Borger og Bager.
20 Aar efter kom Slægten Lotz til Skelskør, idet
Raadstueprotokollen 1787—1843 Fol. 149a meddeler,
at Anno 1804 d. 25. Mai... mødte Martin Lotz, født
i Wolgast i Pommern, 32 Aar gi. og begærede at
vinde Borgerskab som Murmester og desuden at
drive al Slags Smaahandel her i. Byen.... Foreviste
... Bevis for at have lært Muurprofessionen i Wol
gast.
Retten... indvilgede det af ham forlangte
Borgerskab.
4. Maj 1812 mødte for Retten Hr. Hendrich Heilmann, som har været ansat ved 1ste jyske Infanteri
Regiment 2. Bataillons Jæger Compagni som Chirurgus og derfra efter Ansøgning entlediget; som begierede at vinde Borgerskab som Kiøbmand eller
Grosserer og tillige Brændevinsbrænder. Han an
meldte at være født i Wissenberg Sogn i Fyhn, 28
Aar gammel. Retten fandt intet til Hinder i det for
langte Borgerskabs Erhvervelse. (R. P. 1787—1843
Fol. 173a).
23/3 1816 mødte forrige priviligerede Apoteker i
li*
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Odense Hr. Carl Hendrich Mau, fød i Altenkrempe
i Holsten, 45 Aar... begærede... Borgerskab som
Køb- og Handelsmand... aflægger Borgered og bli
ver herefter at anse for denne Bys Borger.
25/i 1836 melder sig Handelsbetjent Tyge Andreas
Meding, en Søn af afdøde Sognepræst til Maibølle
i Laaland Meding med Begjæring om heri Byen at
vinde Borgerskab som Købmand.... Han aflagde
Borgereden og blev erklæret for denne Bys Borger
og Købmand.

HVAD VORE FÆDRE OG VI MINDES.
(Et Overblik.)

Den foregaaende Skildring af Skelskørs Historie
har godtgjort, at denne By, som vel nok de fleste,
afvekslende har haft Opgangstider og Nedgangstider,
men Tidsrummet fra Midten af forrige Aarhundrede,
da man var kommet over de svære økonomiske
Vanskeligheder, til henimod vore Dage har for denne
Købstad — som ogsaa for andre — medført en
stadig Udvidelse og Fremgang snart sagt paa alle
Omraader, i Begyndelsen langsommere, men senere
med større og større Fart. Det er jo i det hele
taget noget, der kendetegner det sidste Aarhundrede,
Tiden fra 1848 til nu, at den har bragt med sig saa
store og gennemgribende Forandringer, at den, der
levede i Midten af det 19de Aarhundrede, sikkert
vilde forbavses, hvis han kunde staa op af Graven
og se de Vilkaar, hvorunder Nutiden lever.
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Der kan i dette sidste Kapitel kun blive Tale om
i al Korthed at pege paa disse Ændringer og føje
et Par Ord dertil.
Hvad nu først Byens Størrelse angaar, kan man
alene gennem de Oplysninger, der er tilgængelige f.
Eks. i Traps Danmark, se, at denne i det nævnte
Tidsrum har været under stadig Vækst. 1858 med
deles det, at der i 1837 i Skelskør var 4 Gader og
120 Bygninger; disse Tal er 1858 steget til henholds
vis 5 og 145, 1896 til 12 og 248, og 1916 var der
17 Gader og Stræder og 326 Huse. Det vil altsaa
sige, at Gadernes Antal er mere end firedoblet siden
1837, og Husenes Antal nærmer sig til at være tre
Gange saa stort som da, naar man tager den i de
sidste Aartier foregaaede Udvikling i Betragtning.
Og som Husenes Antal har ændret sig, saaledes er
ogsaa Byggemaaden undergaaet Forandring og For
bedring. Ved det 19de Aarhundredes Begyndelse
var der kun ganske enkelte grundmurede Huse i
Byen, medens Antallet af disse for hvert Aar øges,
selvom endnu en Del af de ældre Huse er bevaret.
Ogsaa paa andre Maader er Gadebilledet under
gaaet store Ændringer. Indtil Begyndelsen af det
19de Aarhundrede fandtes der ikke Brolægning af
nogen nævneværdig Betydning i Skelskør, og man
kom et Stykke ind i Aarhundredet, inden der op
sattes Tranlygter1), der senere erstattedes med Pe!)

Hvornaar dette skete, vides ikke. I Korsør fandt der 7/n
1816 Raadstuemøde Sted for at deliberere over det Forslag
fra Magistraten til Gadelygters Anskaffelse og Vedligehol
delse i Overensstemmelse med Amtets Skrivelse af 29. f. M.
Og det er vel troligt, at Skelskør har faaet en ligelydende
Skrivelse og derfor ogsaa har maattet tage sig af denne
Sag for sit Vedkommende.
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troleumslygter. Gaderne i Skelskør, som andre Steder,
henlaa om Vinteren ofte i et uhyggeligt Mørke og
som en sølet Landevej; ogsaa efter at Algaden var
brolagt [i 1817], maatte man se sig godt for for ikke
at snuble over de toppede Sten eller falde i de dybe
Rendestene. Og det var absolut nødvendigt, at der
i hvert Hus fandtes en Lygte til Brug, naar man
skulde ud i Mørke. Sammenligner man hermed
Gadebilledet, som man kender det i vore Dage, naar
man nemt til den Slutning, at der har fundet en
gennemgribende Forandring Sted. De toppede Bro
sten er [i 70’erne] blevet afløst af tilhugne og senere
paa sine Steder af Asfalt, de faa Lygter, som i gamle
Dage kun gav et sparsomt Skin fra sig, er ombyttet
med Gaslamper, de smaa Butiksvinduer, der ved Vin
tertid vanskelig kunde holdes fri for at blive tilfrosne,
saa man ikke kunde se hvad der gemtes bag dem,
har de senere Tider erstattet med store Glasruder,
som lader de fremsatte Varer virke lokkende og dra
gende paa det købelystne Publikum. Og i Tilknytning
til hvad der her er sagt om Gaderne kunde vi nævne
den Betydning, det havde for Byen, da Banelinjen
mellem Slagelse og Næstved med Sidebane fra Dal
mose til Skelskør i 1892 blev anlagt, for ikke at tale
om den endnu større Betydning, som de talrige
Automobilruter har haft og stadig har, og den be
tydelige Forbedring af Landevejene, som er en Følge
deraf. Naar alt det her nævnte tages i Betragtning,
maa man indrømme, at det er helt andre og paa
mange Maader lettere Livsvilkaar, der bydes Nutiden,
end de, vore Forfædre var henviste til. Naar saa
dertil kommer Telegrafen, der holdt sit Indtog i Skel
skør 1872, Telefonen, der første Gang blev bragt i
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Anvendelse i Skelskør i Midten af 80’erne, og i de
seneste Tider Radioen, som snart sagt findes i alle
Hjem, er det utvivlsomt, som vi før nævnede, at vore
Bedsteforældre og de tidligere Generationer, som
i lange Tider har hvilet i deres Grave, ikke kunde
kende den Verden, de levede i, om de fik Lejlighed
til at kaste et Blik ind i den, hvori vi færdes.
Men Forandringen og Udviklingen ses ogsaa paa
Indbyggertallet, der, som tidligere nævnt, 1769 var
595; 1801 var det dalet til 567, men fra da af har
det været i stadig Stigen, hvad efterfølgende Tal viser.
1845 var der i Skelskør 966 Indbyggere, 1850: 1134,
1860: 1533, 1870: 1692, 1880: 1873, 1890:2272, 1901:
2501, 1916: 2675 og 1930: 2860 eller med Forstæ
derne 3013. Der var i 1840 ikke nogen dansk Provins
by, der havde naaet et Indbyggertal af 10,000, og de to
Trediedele var endnu Smaabyer paa under 2000, [til
disse hørte altsaa Skelskør]. I de 40 Aar fra 1840
til 1880 foregik der imidlertid en stærk Forskydning;
i det sidstnævnte Aar havde 6 Provinsbyer (hvortil
her er medregnet Frederiksberg) passeret Grænsen
10,000, og kun lidt over den ene Trediedel af Byerne
havde endnu ikke naaet de 2000, [til disse hørte
stadig Skelskør]. Men den stærkeste Udvikling føl
ger dog i Aarhundredets to sidste Tiaar, da yder
ligere 6 Byer rykker op i Klasserne over 10,000, og
da end ikke en Femtedel blev tilbage i Klasserne
under 20001), [men hertil hørte Skelskør ikke længere].
I de siden 1900 forløbne Aartier har der fundet en
stadig Vækst Sted for Skelskørs som for de øvrige
Købstæders Vedkommende, men et Par af de sjæl
landske Købstæder er vokset endnu stærkere og er
')

Statistisk Tabelværk 5 R. Litra A Nr. 5 Pag. 17.
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derfor løbet foran Skelskør, nemlig Frederikssund
(nu 3816 Indb.) og Nykøbing Sj. (nu 4058 Indb.),
og Følgen er deraf blevet den, at medens der 1801
var 14 Købstæder paa Sjælland, som var større end
Skelskør, var dette Tal i 1901 dalet til 11; mens det
i 1930 er steget til 13.
Til Sammenligning med de andre Byer i Amtet
hidsætter vi følgende Tal:
Sorø ....
Slagelse . ...
Ringsted .
Korsør... ...
Skelskør.

1769

1801

1840

1880

532
1379
705
1357
592

592
1732
817
1219
567

842
3186
1171
1472
942

1464
6076
2127
3954
1873

1901

1930

2241 2854
8958 14431
3320 6148
6054 9728
2501 2860

De anførte Tal er jo for Skelskørs Vedkommende
ikke høje (egentlig talt heller ikke for de andre Købstæders Vedkommende); Byen har aldrig været stor
i Udstrækning, om end i Middelalderens Dage større
end nu, og Indbyggerantallet altid begrænset (der
er 58 danske Købstæder, der har større Indbygger
tal), men paa denne lille Plet og blandt dette Faatal
af Mennesker har der udfoldet sig et Liv, som aldrig
har hørt til de urolige, men dog har rummet og
rummer sit af Interesse.
Da Loven om Valg til den første Rigsdag 16/0 49
udstedtes og Landet i Henhold til den inddeltes i
Valgkredse, kom Sorø Amt til at rumme 5 med
Ringsted, Sorø, Fuglebjærg, Skelskør og Slagelse
som Valgsteder. Her fik den næstsidste By, takket
være sin Beliggenhed i den sydvestlige Del af Lantet, et Fortrin fremfor Søsterstaden Korsør, og i de
mange Aar siden da, til Enkeltmandskredsenes Op-
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hør (1918), har Skelskør været Vidne til Valghand
linger, hvor Bølgerne, navnlig i de stærkt politiske
Dage, gik højt. Vi kan ikke her indlade os paa
at skildre disse Valghandlinger, der som Regel hold
tes under aaben Himmel paa Torvet, foran Raadhuset, men vi skal indskrænke os til at minde om,
at den Repræsentant, Skelskør med tilliggende Valg
distrikt i 1848 sendte ind til den grundlovgivende
Rigsforsamling var den da 39-aarige, senere vel
kendte Institutbestyrer C. C. Møller fra Flakkebjærg
(„Højre Centrum“), der imidlertid Aaret efter afløstes
af den ogsaa velkendte Pastor F. E. Bojsen („Budstikke-Bojsen“), som stillede sig imod Kammerherre
H. Q. Castenschiold til Borreby, saa Valget ikke
blot medførte en Ombytning af Personer, men ogsaa
en ændret Indstilling overfor de politiske Spørgsmaal, noget, som Skelskørkredsen hyppigt har været
Vidne til. Interessant og i sin Tid opsigtsvækkende
var Valgene i Skelskør 1853, da Grundtvig 2% 53
vandt over den bondevenlige Søren Jensen fra Rude
[nyt Omslag], ganske vist kun med 571 Stemmer
mod 567, men da Sessionen blot varede fra 7/,( til
1914 og der paany fandt Valg Sted 27/5 1853, sejrede
Søren Jensen over Grundtvig med 582 mod 412 St.
Atter et Omslag i Stemningen. De følgende Aar
repræsenteredes Skelskørkredsen af Godsejer Georg
Koës Brøndsted til Gyldenholm (1856—58), Premierlieutenant Johan Grundtvig (1858—61) og en af
Byens egne Børn, Malermester Peder Engelbrecht
Olsen (1861—66), men ved Valget 12/j0 1866 gik
Lensgreve L. H. C. H. Holstein-Holsteinborg af med
Sejren og genvalgtes derefter lige til 25/4 76, da
Gaardejer Johannes Feldthusen af Høve tog Kred-
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sen. De følgende Aar, de stærke politiske Dage,
stod Kampen mellem disse med vekslende Held. 3/1
79 sejrede Grev Holstein, men fortrængtes 20/7 81
af Feldthusen, der genvalgtes 25/g 84, men bukkede
under 28/j 1887, saa Grev Holstein atter blev Kred
sens Folketingsmand. Han fulgtes 21/i 1890 af Kmhr.
O. I. B. Scavenius til Basnæs, der holdt Kredsen til
5/4 98, og gennem en lang Aarrække (fra 1903—18)
sad dernæst Gdr. Rasmus Andersen af Tranderup
inde med Mandatet, til Enkeltmandskredsene ophæve
des og Amtskredsene indførtes. For gamle Skelskørborgere vil utvivlsomt disse Navne kalde Minder
frem, lyse eller mørke, eftersom den enkeltes Ind
stilling har været. Men Valgene bragte Tilstrømning
til Byen, ligesom Valgmøderne, der gik forud for
disse, Byen blev i de Dage revet ud af sin ellers
nogenlunde rolige Tilværelse, men gled, naar Valget
var forbi, tilbage til sit stille og ret ensformige Liv.
Det havde oprindelig været vor Hensigt at ind
sætte i Bogen om Skelskør et Kapitel: Skelskørske
Slægter, men forskellige Omstændigheder har med
ført, som tidligere nævnt, at vi maa opgive det, da
det vilde kræve for megen Plads, hvis vi fulgte vor
Plan: at fremdrage Skikkelser, der ned gennem
Tiderne har indtaget en fremskudt Plads i Borger
samfundet og som paa den ene eller anden Maade
har haft Betydning for det. Enkelte Navne har vi
i det foregaaende haft Lejlighed til at nævne, men
flere skulde her være føjet til, saaledes fra den
senere Tid — foruden Medlemmer af Slægten Harboe — Personer af Navnet Obel, Nagel, Mau, Søndergaard, Bay, Lotz, Heilmann og Meding.
Imidlertid kan vi ikke forsvare at udelade en
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Omtale af Harboerne, der i det Tidsrum, vi her
beskæftiger os med, spillede en dominerende Rolle
i Byen. I et Stykke: Skelskør, Barndommens By af
L. A. N. (Sorø Amtstidende 29/i2 1927) staar der bl. a.:
Som andre Byer havde Skelskør ogsaa sine større
Matadorer, sine gamle ærværdige Patricierslægter.
Her var det Harboerne, som prægede Byen....
Vi har foran omtalt denne Slægts „Introduction"
i det skelskørske Borgerskab gennem Bageren fra
Odense, Jørgen Harboe, som gennem sine Sønner
Gunder (1788—1849) og Peder (1795 — 1838), der
begge var dygtige og foretagsomme Mænd, lagde
Grunden til den Indflydelse, Familien fik for Byen.
Faderen havde 1818 bygget et Brændevinsbrænderi
med tilhørende Stalde, som overtoges af Sønnerne,
og da flere af Byens Gaarde under de trykkende
økonomiske Forhold stod ledige og sank i Værdi,
greb Brødrene, som var i Besiddelse af nogle Kon
tanter, til, købte forskellige Ejendomme med tilhø
rende Jord, og da disse senere steg i Pris, solgte
de dem og øgede derved deres Formue. Foruden
Bageri, Mølleri (de ejede de 2 Møller Smidstrup
Mølle og Langes eller Byens Mølle, der laa bagved
Brænderigaarden), Brænderi, Korn- og Købmands
handel drev de et ret stort Landbrug, idet de ejede
c. 200 Tdr. Land af Byens Jorder, da de som Regel
beholdt Jorden til de Ejendomme, de efterhaanden
solgte. Efter de to Sønners ret tidlige Død gik alt
over til deres ældste Broder, Præsten i Magleby,
Niels Madsen Harboe, der i Begyndelsen mente,
at han selv vilde staa for det hele med sine Sønner
som Bestyrere, men efter nogle Aars Forløb opgav
han det og delte hele Bedriften mellem dem og sig
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selv, saaledes at Jørgen Harboe (1824—90) fik Bræn
deriet og en Del af Jorderne, Rasmus Harboe (1828
—96) sammen med Søren Harboe (1827—71) Damp
møllen og Adolph Harboe (1831—89) Ejendommen
ved Siden af Brænderigaarden med den derværende
Forretning med Tømmer, Kul, Cement, Salt m. m.
I de Aar, som fulgte efter Delingen (1853), sad disse
4 Brødre altsaa inde med Hovedforretningerne i
Skelskør, tjente sig i Kraft deraf betydelige Midler
og øvede en stor Indflydelse paa saa at sige alle
Omraader. L. A. N. siger derfor i sit ovenfor om
talte Stykke: Alt hvad der betød noget: Skibsfart,
Handel, Fabrik, Dampmølle, Brænderi, Ølbryggeri,
kort sagt bag enhver af Byens større Virksomheder
stod en Harboe; dette Navn var det toneangivende,
det, der dannede Prikken over i’et.
Men Slægtens Betydning for Byen ophørte ikke
med disse 4 Brødres Død. Den er taget i Arv af
deres Efterkommere, af hvilke ikke faa lever og vir
ker i Skelskør og — sammen med andre — paa for
skellig Maade bidrager deres til Byens Udvikling
og Trivsel.

AFSLUTNING
Desværre maa der her brydes af, og det til Trods
for, at der endnu staar mangt og meget tilbage at
omtale. Hverken Kirken eller det nye Raadhus (op
ført 1895—96), hverken Skole eller Sygehus, hverken
Toldsted eller Posthus og de Mænd, der har virket
ved dem, har fundet sin Skildring her, hvad der for
den første Bygnings Vedkommende kan undskyldes
med, at Nationalmuseet endnu ikke har fremlagt de
Resultater, det er naaet til ved de omfattende Under
søgelser, der er foretaget i Anledning af Udgivelsen
af Værket Danmarks Mindesmærker. Men ogsaa for
skelligt andet kunde fortjene Omtale; et og andet af
Betydning er dog passeret i de senere Tider, ogsaa
i denne By, lige til det, der paa en Maade foreløbig
kan betragtes som Slutstenen paa Skelskørs Udvik
ling: Opførelsen af det store, fuldt ud moderne ind-
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rettede Gigtsanatorium, som hæver sine gule Mur
masser derude paa Marken Vest for Byen, eller, for
at nævne noget, der tog sin Begyndelse for en Aarrække siden: Oprettelsen af Kobæk Badestrand, der
har ført en ret stor Bebyggelse af forskellig Art med
sig. I Fremtiden er det vel disse to: Gigtsanatoriet
og Kobæk, Stedet for de syge og for de sunde, der
mere end noget andet vil drage Folk til Skelskør.
Men derom — og om andet — maa der tales af
den, der føler sig opfordret til engang i Fremtiden
at give en ny Skildring af Skelskørs Historie. Vi
haaber gennem de foregaaende Sider at have frem
draget dog et og andet Bidrag til Belysning af denne
By, der — skønt lille — hævder sin Plads paa en
værdig Maade i Byernes Række.
(Novbr. 1934.)
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