
Helgendyrkelse
i Slagelse.

Af Gunnar Knudsen.

I første Bind af Aarbøger fra historisk Samfund 
for Sorø Amt dvælede jeg ret udførligt ved 

Hellig Anders. Der er ingen Tvivl om, at han var 
den mest ansete af alle Helgenerne i Slagelse, men 
for at fuldstændiggøre Billedet, skal jeg nu i Aar 
omtale de andre Helgener og Helgeninder.

Det er ikke saa almindeligt i vore Dage at 
skænke de katolske Helgener større Opmærksomhed, 
hvorimod vi ved udmærket Besked om Odin, Tor 
og Loke. Med fuld Ret er vi stolte af vore gamle 
nordiske Guder, men deres Afløsere i egentlig For
stand, den brogede Helgenskare, som strømmede 
ind sydfra og bredte sig under Klokkeklang og 
Munkemesse, har altid staaet vore Tanker fjernere. 
Helgendyrkelsen har dog paa mange Maader gjort 
Kristendommens Fremtrængen lettere, idet den jo 
paa en naturlig Maade fortsatte de hedenske Fore
stillinger om et Mangeguds-System; ogsaa paa andre 
Maader levede gamle hedenske Guder videre under 
Helgendragt, og under sin fortsatte Tilværelse i 
Norden blev Helgendyrkelsen af en ikke ringe
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kulturhistorisk Betydning og efterlod sig mange 
Minder.

Kirkeforholdene i Middelalderen var meget for
skellige fra Forholdene i vore Dage. Præster og 
Munke udgjorde en Stand for sig, hævet over verds
lige Love. Selve Kirkerne var i Forhold til Befolk
ningen talrige; de betydeligere af dem var pragt
fuldt udsmykkede med Rækker af Helgenaltere ned 
langs begge Sider af Skibet og overhovedet allevegne, 
hvor der var Plads; Altere kunde endog findes midt 
paa Gulvet, som vi skal se ved St. Mikkels Kirke. 
Paa disse Altere stod udskaarne, malede og forgyldte 
Helgenbilleder, og foran dem brændte Dag og Nat 
Vokslys. Kirkerne var næsten altid aabne for An
dagtsøgende, som kunde gaa ind og bede til den 
Helgen, de satte deres Lid til, og ofre Gaver til 
ham. Paa Helgenernes Navnedage var der større 
Fester. Det var ikke sjældent, at Folk skænkede 
Penge eller Gods til en Helgen — saa skulde Alter
præsten til Gengæld læse Messe eller brænde Lys 
for Pengene. Oftest var det Sjælemesser, og Altrene 
fik meget Gods, som blev skænket af Folk i levende 
Live paa Betingelse af, at der efter deres Død 
skulde læses Messe, som oftest paa deres Dødsdag 
(Aartider), for at fri deres Sjæl fra Skærsildén. 
Enkelte Altere kunde faa store Indtægter paa denne 
Maade; det medgik saa for en Del til Lønning af 
en Alterpræst.

Silkefaner med Helgenbilleder fandtes ogsaa i 
Kirkerne, de blev om Foraaret baaret rundt paa 
de nytilsaaede Marker for at velsigne Aarets Grøde, 
det var den aarlige Korsebyrd.

De materielle Minder om Helgendyrkelsen, som 
Helgenbilleder, Faner, Relikvier m. m. er kun spar-
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somt bevaret; i Reformationstiden blev selv betyde
lige Kunstværker uden Skaansel hugget itu, og 
Kalkmalerier blev overhvidtede. Og det var ikke 
helt let at faa Bugt med Helgendyrkelsen — 1606 
maa det befales at fjerne et Dionysiusbillede fra 
Krogstrup Kirke paa Grund af det papistiske Af
guderi, der drives dermed af Bønderne og den 
gemene Mand.

Altergodset tilfaldt ved Reformationen Staten, 
og blev derefter i Reglen skænket til Hospitaler og 
Skoler. Vi ved desværre kun saa lidt om Kirkegods 
i Slagelse i Middelalderen, og Grunden er den, at 
Slagelse Raadhus brændte 1740, hvor alle Gave
brevene gik op i Luer. Hvad vi nu kender til 
Slagelse Bys Historie i Middelalderen, beror næsten 
udelukkende paa gamle Afskrifter og tilfældige 
Uddrag af Brevene, desværre ikke altid saa paa- 
lidelige.

Men selv om alle de materielle Minder om 
Helgendyrkelsen havde været borte, kunde vi dog 
vise, at denne en Gang maa have haft en gennem
gribende Betydning. Vi behøver kun at se paa vore 
Personnavne. Anders, Anton, Bertel, Frands, Kristoffer, 
Jorgen, Jakob, Jens, Hans, Laurits. Lars, Mogens, 
Morten. Mathias, Mikkel, Niels. Klans (af Nicolaus), 
Ole. Fod, Peder, Rasmus, Soten, Steffen vil være gode 
Eksempler paa danske Mandsnavne, dannet af 
Helgennavne, og Kvindenavne som Agnes, Anna, 
Klara, Margrete, Marie, Birte, Borte, Kilen, Julie, 
Maren, Mette, Kirsten og Else er paa Grund af deres 
Almindelighed meget vægtige Beviser for, hvor 
yndede de tilsvarende Helgeninder har været.

Da Hellig Anders og St. Dionysius allerede er 
omtalte, skal jeg ikke dvæle mere ved dem.
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St Mikkel.
Den største Kirke i Slagelse er viet til St. Mik

kel. Den skal ifølge Saxo være grundlagt af Roskilde
bispen Svend Nordbagge, der levede paa Knud 
den Helliges Tid; Hvitfeld ansætter Tiden til 1082. 
Den nuværende Kirke er yngre; dog ses det af en 
Indskrift, man har fundet paa en af Buerne, at 
Kirken i alt væsentligt maa være fuldført 1333. 
Saxos Danmarkskrønike, som er skrevet ca. 1200, er 
saaledes det tidligste Vidnesbyrd, vi har om denne 
Kirke; det næste er et Pavebrev fra 1257, hvor 
Paven bifalder, at Kirken knyttes som Anneks til 
Roskilde Provsti, hvis Indtægter var for smaa. Og 
saaledes blev det ved at være Middelalderen igen
nem; Kirken laa under Roskilde Provsti. Først i 
1670 blev den frigjort, idet Slagelseborgmesteren 
Jens Ebbesen tilbød at vedligeholde Kirken og 
holde en munderet Rytter til Kongens Tjeneste mod 
at faa Kirkens Indtægter.

St. Mikkel, til hvem Kirken er indviet, indtager 
en Særstilling blandt Helgenerne. Han er ikke, som 
de fleste andre, et dødeligt Menneske, som ved 
gode Gerninger har erhvervet sig Plads blandt Guds 
udvalgte, nej, det er selve Ærkeenglen Mikael. I 
den store Kirke har selve Hovedalteret været ind
viet til ham, det ses af den bevarede Indskrift paa 
en Altertavle, som var forfærdiget 1505 af Henricus 
grandi de ponte (=  Henrik Storbro?); selve Tavlen 
findes ikke mere.

I Bibelen omtales Engelen Mikael ikke ofte, og 
spiller langtfra den Rolle som f. Ex. Engelen Ga
briel, men dog er Mikael blevet den foretrukne. 
Det Sted i Bibelen, som egentlig har skabt Helgen
skikkelsen St. Mikkel, er Joh. Aabenb. Kap. 12,
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hvor det hedder: „Og der blev en Strid i Himme
len, Michael og hans Engle strede mod Dragen, og 
Dragen stred og dens Engle. Men de mægtede intet, 
ejheller blev deres Sted ydermere fundet i Himmelen. 
Og den store Drage blev nedstyrtet, den gamle 
Slange, som kaldes Djævelen og Satanas, som for
fører den ganske Verden, blev nedstyrtet paa Jor
den, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham“.

Denne Dragekamp gjorde St. Mikkel meget 
populær, navnlig i Kristendommens første Dage i 
Norden, da det faldt Folk lettere at forstaa Drage
kampe, noget som allerede i Forvejen fandtes i 
deres Forestillingskreds, end Kristendommens dybere 
Tanker. En Skikkelse som St. Mikkel blev Idealet 
af en Kriger; han føltes i Slægt med andre drage
dræbende Helte, med Sigurd Faavnersbane, Bjovulf, 
ja selv Tor, som kæmpede med Midgaardsormen. 
— I Aaret 997 kom Munken Tangbrand til Island 
for at prædike Kristendommen. Sagaerne fortæller: 
„Det var om Høsten, Dagen for Mikkels Messe, da 
holdt Tangbrand og hans Fæller Helligaften. Hall 
Bonde var der og spurgte, hvorfor de havde sluttet 
deres Arbejde. Tangbrand svarer: „Den Dag, som 
kommer, holder vi som hellig Højtidsdag til Michaels, 
Guds Ærkeengels Ære“. — Hall sagde: „Hvem var 
Michael, eller hvordan har det sig med ham?“ — 
Tangbrand svarer: „Michael var ikke noget Men
neske, men en Aand, skabt af den almægtige Gud 
og sat til Høvding over de andre Engle, som 
Gud har bestemt til at stride imod Djævelen og 
hans hadefulde Ærendsvende og til at beskytte alle 
rettroende Kristenfolk mod den urene Aands blinde 
Skud. Særlig er der af Gud givet Ærkeengelen 
Michael Magt over kristne Mænds Sjæle, naar de
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Løfte om, at Michael skal

Slagelse Bysegl fra Middel
alderen. Billede af St. Mikkel. 
Med Tilladelse taget efter et 
Aftryk 1618, afbildet i Traps 

Danmark.

forlader denne Verden — til at tage imod dem og 
lede dem til den store Hvile. Han skal veje alt det, 
som du gør, baade det gode og det onde, og han 
er saa miskundelig, at han lader alt det veje mere, 
som er velgjort“. — Hall svarer: „Ham vil jeg 
gerne have til Ven“. Og han lader sig døbe mod 

blive hans Følgeengel.
St. Mikkels Kamp 

med Dragen, det gamle 
orientalske Symbol paa 
Djævelen, er blevet af
bildet i Slagelse Byvaa- 
ben. Vi ser her Engelen 
St. Mikkel, let kendelig 
paa Vingerne, staaende 
paa Dragen, som han har 
nedlagt med sit Spyd. 
Naar Slagelse Borgere 
allerede i Middelalderen 
har optaget St. Mikkels- 
billedet i deres Segl og 
Byvaaben, saa er det et 
Bevis for, at St. Mikkel

ogsaa har været anset for Byens rette Værnehelgen, 
ikke alene Kirkens.

Mikkelsdyrkelsen er ældgammel, han er en af de 
Helgener, som tidligst er blevet dyrket; her i Danmark 
er hans Navn ogsaa knyttet til nogle af de ældste 
Kirker. El af de tidligste Steder, han blev dyrket, 
var paa Monte Gargano i Italien, hvor der fandtes 
en underjordisk Hule; her havde nogle Hyrder set 
ham aabenbare sig,, og der blev siden holdt store 
Fester, man valfartede til, men det var vistnok en 
Fortsættelse af en gammel hedensk Foraarsfest.



Helgendgrkelse i Slagelse. 9

Ogsaa St. Mikkels Egenskaber som Vejer af 
godt og ondt og som Sjælefører peger tilbage mod 
gamle hedenske Forestillinger; disse Egenskaber 
antages at være laant fra den ægyptiske Osiris med 
Vægten og fra den græske Hermes, Sjæleføreren.

At man i Slagelse har troet paa St. Mikkels 
Egenskab som Sjælefører, har vi et mærkeligt Vid
nesbyrd om. Der stod tidligere, endnu i Midten af 
det 18. Aarhundrede, et Relikvieskrin i St. Mikkels 
Kirke, hvorpaa der fandtes en latinsk Indskrift, som 
oversat lyder: „Dig, Ærkeenglen Michael, satte Gud 
Herren til at være Fyrste over Sjælenes Modtagelse.“ 
— Samme Tro lyser ud af Indskrifterne paa vore 
Runestene: „Kristus og St. Mikkel hjælpe hans 
Sjæl“, hedder det flere Gange; „Krist og St. Mik
kel hjælpe Ødbjørns og Gunnilds Sjæle til Lys og 
Paradis“, siger en bornholmsk Sten udførligere.

Mikkelsdag er 29. September, og denne Helgen
dag blev ved at holdes hellig selv efter Reforma
tionen, da den blev omdøbt til „Alle Engles Dag“. 
Ved Aftengudstjenesten paa denne Dag bestemte 
Reformatorerne, at Teksten skulde være det anførte 
Stykke af Johannes’ Aabenbaring om St. Mikkels 
Dragekamp. Først Struensee afskaffede Mikkelsdag 
som Helligdag i 1770. Halvhellig har Dagen dog 
paa Landet været lige til vore Dage, som oftest 
benyttet til Høstgilde; det har ikke været muligt at 
afskaffe den helt. „Kredit til Mikkelsdag“ er fra 
gammel Tid velkendt; med Mikkelsdag var Høsten 
bjærget, Folk kunde sælge Kornet og faa Penge 
mellem Hænder igen.

St Peder.
Slagelse anden Sognekirke er viet St. Peder.
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Den er bygget midt i 12. Aarh., og Hellig Anders, 
som døde 1205, har vel været en af dens første 
Præster.

St. Peder er Apostelen Peder, om hvem Legen
den fortæller, at han blev den første Biskop i Rom 
og beklædte denne Stilling i 24 Aar. Den 29. Juni 
Aar 63 blev han korsfæstet efter Kejser Neros Be
faling. Efter eget Ønske blev St. Peder korsfæstet 
med Hovedet nedad og Fødderne opad, for i sin 
Dødsmaade at adskille sig fra Frelseren. Videre 
fortæller Legenden, at St. Peder er Portner ved 
Himmeriges Port, „den højeste Nøglebærer“, og 
Bønnerne til ham gik ud paa, at han naadigst 
skulde oplade Himmeriges Port, naar vore Sjæle 
kom og bankede paa for at indlades.

Paverne i Rom anser sig for St. Peders Efter
følgere paa denne Bispestol, derfor blev den Dag, 
St. Peder opslog sit Sæde som Biskop i Rom, den 
22. Februar, særlig helligholdt, og paa denne Dag 
forevistes en gammel Træstol i Pederskirken i Rom; 
af denne Stol skulde Peder have betjent sig, den 
Gang han var Biskop — det var altsaa den op
rindelige Pavestol, St. Peders Stol.

Hovedalteret i St. Peders Kirke maa antages 
at have været indviet til St. Peder. Som Minde om 
Helgendyrkelsen kan anføres, at der i Præsten 
C. N. Lunds Tid (1771—1801) blev fundet en lille Bly
æske, der kom for Dagen ved at man borttog nogle 
Sten fra Alteret. Den stod midt i en Fordybning i 
Alteret, og da man aabnede den, viste den sig at 
indeholde et Par Stykker Ben, et Stykke rødt Silke
tøj og en Papirseddel med nogle romerske Tal. 
Papiret var opløst af Fugtighed og gik i Stykker 
under Forsøgene paa at gøre Skriften læselig. Æsken
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indsendtes senere til Nationalmusæet. — Det var i 
ældre Tider almindeligt, at Paven eller Ærkebispen 
skænkede Relikvier (Helgenlevninger) til nyopførte 
Kirker som sin Gave ved Indvielsen; det er muligt 
saadan en Gave, vi har her, og da den er indmuret 
i Hovedalteret, kan der være nogen Sandsynlighed 
for, at der her foreligger Levninger af St. Peder, 
om de er ægte, faar saa være en Sag for sig. — 
Æsken kan desværre ikke med Sikkerhed paavises 
i Musæet, da man ikke i Musæets første Aar 
numererede og beskrev de indsendte Sager med 
den Omhu som nu. Der findes ganske vist mellem 
nogle ældre, unumererede Æsker én, hvis Indhold 
passer med Beskrivelsen, men paa Grund af mang
lende Sikkerhed har jeg dog ikke villet afbilde 
den her.

Vor Frue.
Vor Frue, Jomfru Marie, er uden Tvivl den 

Helgeninde, som havde mest at betyde overalt i den 
kristne Verden. Der var vel næppe nogen Kirke, 
som i den katolske Tid ikke havde et Madonna
billede med tilhørende Alter.

Marie var Jesu Moder, og vilde man bede Vor
herre om et eller andet, faldt det meget naturligt 
at gaa til hans Moder om det; kunde man opnaa 
hendes Forbøn, var man mere sikker paa at faa 
sine Bønner hørt, og den Tanke laa jo nær, at hun, 
som jordisk Menneske, stod os nærmere end Guds 
enbaarne Søn, og derfor lettere kunde interessere sig 
for vore Sorger og Bekymringer. Hun opfattes som 
den himmelske Ledestjerne — den rette Vejviser 
for alle vildfarne, de fader- og moderløses Moder, 
de sorgfuldes Trøsterinde. Hun hjælper i Kampen
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mod Synden, og hun beskytter mod Braddød, idet hun 
viser sig for én, naar Døden nærmer sig, saa at man 
kan naa at faa Skriftemaal og Nadver, før man dør.

I Slagelse var en Kirke indviet til Jomfru Marie. 
Det var Vor Frue Kirke. Den nævnes flere Gange i 
Breve fra Middelalderen, saaledes første Gang 1382, 
hvor den kaldes Mariæ Kirke, og flere Gange i det 
15. Aarhundrede. Den ses at have ejet nogle Gaarde 
og Boder i Slagelse, men dette skal vi ikke her 
opholde os ved. Den naaede kun lige at overleve 
Reformationen, for i 1551 udgik der Kongebrev til 
Borgmestre og Raad i Slagelse, at de maatte ned
tage deres øde Kirke, kaldet Vor Frue Kirke, til 
Sognekirkens, Præstegaardens, Skolens og Raad- 
husets Bygning, men intet deraf maatte anvendes 
til andet Brug. — Efter Nedbrydelsen synes der at 
være opført et Bindingsværks-Ligkapel paa Kirke- 
gaarden — det stod endnu i Slutningen af det 18. 
Aarh. — og Kirkegaarden blev endnu i lange Tider 
brugt som Begravelsesplads; den nedlagdes først 
1833. De fattiges Kirkegaard kaldtes den da, og det 
var ogsaa sjældent, at velstaaende Folk stedtes til 
Hvile der. Til sidst var den overgroet med Græs, 
og der blev tøjret Kreaturer paa den. Den laa paa 
Hjørnet af Skovsøgade og Fruegade, hvor nu Borger
skolen ligger. I Navnet Fruegade lever jo Kirkens 
Navn videre. Navnet er ogsaa bevaret i Fruer Løkke, 
et Stykke Jord Nord for Slagelse, som vel maa 
have tilhørt Frue Kirke engang. 1682 nævnes end
videre Vor Frues Vænge.

Foruden i denne særlige Kirke har Jomfru 
Marie ogsaa været dyrket i Byens andre Kirker. 
I St. Mikkels Kirke har der været et Alter, hvilket 
ses af en Paaskrift paa en gammel trykt Messebog
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(fra 1510), som nu findes paa det kongelige Biblio
thek. Paaskriften lyder: Hælen Clemens kone gaf 
kalc ok Disck til vor Hellig Frues alter i St. Michels 
Kirke. Sancta Maria juva. (o: hjælp, hellige Marie!). 
Den ældste Kirkeklokke bærer følgende Indskrift: 
Help -j- Ihesus -r Maria — Anna +  oc Sante — 
Susanne -r Laurent. Ogsaa her paakaldes, som 
vi ser, Jomfru Marie.

Der findes i St. Mikkels Kirkes Sideskibe et 
Par Alternicher, en i det nordlige og en i det syd
lige; begge i den østlige Ende. I Trap 3. Udg. siges, 
at den nordlige har rummet Alter for Jomfru Marie 
og den sydlige for St. Anna. Dette er næppe rigtigt. 
Efter velvillig Meddelelse af P. Arnskov skal der 
virkelig have været et Kapel Nord for Kirken, 
muligvis Jomfru Maries Kapel. St. Annas Kapel 
var en Udbygning mod Syd, og i en anden Udbyg
ning til samme Side fandtes der Vaabenhus; begge 
Dele blev nedbrudt ved Aar 1800, og det nuværende 
Vaabenhus er tilbygget ved Kirkens Restauration. 
Paa den gamle Grundplan af Slagelse fra det 18. 
Aarh. (Aarbøger IV, 58) vil man ogsaa kunne skelne 
saadanne Udbygninger. Dog savnes Beviset for, at 
det nordlige Kapel har været Jomfru Maries. Hvor
fra Traps Oplysning stammer, ved jeg heller ikke.

1581 nævnes i Kancelliets Brevbøger Marie 
Laage Stræde, uden Tvivl det samme som Mageloge, 
Magleloge, som nævnes i Ældste danske Arkiv
registraturer IV; det er aabenbart Navnet paa en 
Sti, som tidligere har gaaet fra Gammeltorv direkte 
op til Kirken. Noget synes at tale for, at Navnet 
er Marie Laage; Ordet Marie udtaltes tidligere med 
Tryk paa første Stavelse, Mari, og denne Udtale 
kunde nok forklare en Fejlskrivning som Mageloge.
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Ogsaa St. Peders Kirke har haft sin Marie- 
dyrkelse; der omtales i hvert Fald et gammelt 
Madonnabillede, som fandtes i Kirken for ca. 150 
Aar siden (se Aarb. I, 31). Et Kalkmaleri med den 
sørgende Marie (mater dolorosa, den sørgende Moder) 
og Apostelen Johannes ved Kristi Kors er blevet 
afdækket i Kirkens Korgavl bagved Alteret; det var 
dog meget utydeligt.

I Middelalderen fandtes der i Slagelse flere 
Gilder og Lav, og for enkelte af dem er Forenings
lovene, Gildeskraaen, bevaret. Slagelse Sudere, det 
vil sige Skomagere, havde deres eget Lav, og det 
var indviet til Jomfru Marie. Det kaldtes ogsaa 
Vor Frue Kompagni. Der findes to Affattelser af 
deres Skraa, den ældste uden Aar, og den yngre, 
udvidede, fra 1471. Vi ser af Vedtægterne, at Med
lemmerne kaldte sig Gildesbrødre og Gildessøstre; 
naar nogen af dem døde, skulde de andre vaage 
om Natten ved Liget og om Morgenen følge det 
til Kirken og ofre til to Messer for hans (hendes) 
Sjæl. Helt igennem maner Gildeskraaen til indbyrdes 
Sammenhold og Hjælpsomhed, giver Regler for Fester 
i Gildeshuset, forbyder Slagsmaal, Skænderi, ja endog 
Ølspild og Opkasten: „Hvo som opkaster udi Gilde
huset, han skal give V2 Mark, og hvis Klæder han 
besmitter, ham skal han give 2 Øre Penninge.“ 
— Efter hver Lavs Drik, som er St. Mortens 
Dag, Fastelavn og Hellig Torsdag, skal der være 
Begængelse for de døde, og hvert Søsken skal ofre 
en Penning. Det er aabenbart Sjælemesser for af
døde Brødre og Søstre, der afholdes for Vor Frue 
Alter. — Andre Fester bestaar i, at Brødrene danser 
omkring Byen i Kæde, eller at de rider til Skovs, 
„Sommer i By“. Blandt de mange Bøder, som mest
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bestaar i Penge og 01, omtales ogsaa Voks til 
Alterlys. En Svend, som gør sit Mesterstykke, maa 
bespise Lavet og bekoste en Messe og betale Alter
lys. — Af alt dette fremgaar, hvor nøje et saadant 
Lav har været knyttet til Kirken. Da de enkelte 
Lav og Gilder hver fik deres Værnehelgen, fik 
Helgendyrkelsen i sin Helhed her igennem en over
ordentlig kraftig Støtte. Ved Betragtning af Gildes- 
skraaerne kan man, trods de mange Pudsigheder, 
ikke undgaa at lægge Mærke til den ganske ene- 
staaende Broderskabsfølelse, der lyser ud fra hver 
eneste Bestemmelse. Vi staar her overfor et virke
lig værdifuldt Led i Kulturudviklingen, og her har 
de forskellige Helgener som samlende Midtpunkter 
for de forskellige Kredse haft deres store Betydning. 
Ser vi stort paa Sagen, er Helgendyrkelse jo noget 
i Retning af at udmønte Guds Væsens Guld i Smaa- 
mønter, men under smaa, fattige Forhold har jo 
ogsaa Smaapengene deres Betydning.

Jomfru Marie fejredes ved store Kirkefester — 
2. Februar var Kyndelmisse, eller „Vor Frue Kirke
gang“, hvor Jesusbarnet fremstilledes i Templet. 
25. Marts var Marie Bebudelsesdag; „Vor Frue Dag 
i Faste“, kaldtes den gerne. Den 15. August var Marie 
Himmelfartsdag; paa den Dag indviedes Urter og 
Blomster til Vor Frue. Vi har jo endnu Blomster
navne som Jomfru Maries Sengehalm (gul Snerre), 
Marie Særkeærmer (Snerle) og Marie Nøgler (Læge- 
Kodriver); den sidste benyttedes af fødende Kvin
der, der jo ansaa Marie for deres særlige Beskytter
inde. Men dette har formodentlig været nogle af 
de Blomster, der viedes Vor Frue. Endelig var den 
8. September Maries Fødselsdag. Af mindre Fester 
var der flere.

Helyemlyrkel.se
Slayel.se
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Fra det 14. Aarhundrede blev den særlige Bøn 
til Jomfru Marie — Ave Marie — overordentlig 
stærkt brugt, og kom næsten paa Højde med Fader
vor. I hele sin Længde lyder Bønnen: Ave Maria, 
gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in 
mulieribus et benedictus fructus ventri tui Jesus 
Christus. Amen.“ Det er i Virkeligheden Englenes 
Hilsen til Jomfru Marie: „Hil dig, du benaadede; 
Herren være med dig, du velsignede blandt Kvin
der“ — hvortil føjes: „og velsignet være dit Livs 
Frugt, Jesus Kristus. Amen“, det sidste af Elisa
beths Udbrud. (Lukas I, 28 og 42). Denne Bøn blev 
det Skik at bede 3 Gange hver Aften, naar Kirke
klokkerne ringede Solen ned, naar de ringede 
„til Ave“.

Ikke blot i Bønner, men ogsaa i Eder blev 
Himmeldronningen paakaldt. „Det er mare ikke 
rent Vand“, siger Arv i Holbergs Abracadabra, og 
denne Ed kan høres endnu. Og dog er mare det 
samme som Marie, idet det, som tidligere antydet, 
udtales med Tryk paa første Stavelse. Da Eder 
som oftest er Udtryk for ægte Følelser, kan vi der
for ikke give noget bedre Bevis for, hvor rodfæstet 
Marie-Troen har været.

Relikviegemmet fra St. Mikkels Kirke.
Det første Indtryk, man faar ved at betragte 

dette Krucifiks med Relikviegemmet, er Fornem
melsen af en noget usikker, primitiv Kunst. Kristus- 
figuren med de lange Arme og korte Ben, Marie 
og Johannes med de lovlig store Hoveder tyder i 
denne Retning; Fodstykkets Forarbejdning og de 
to Sidefigurers Anbringelse er endog sket paa en 
ligefrem klodset, grovsmedeagtig Maade.
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Relikviegemmet fra St. Mikkels Kirke.

9
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Men Forklaringen ligger i, at det er gammelt, 
middelalderligt Arbejde. Det er rimeligvis lige saa 
gammelt som den nuværende St. Mikkels Kirke, fra 
Beg. af det 14. Aarh. Ganske anseligt er det, om
kring 1 Alen højt, ægte forgyldt Kobber. De mange 
smukke Enkeltheder har ikke kunnet komme til 
deres Ret i en Afbildning; saaledes bærer Korsets 
fire Arme Indlægninger i blaa Emaille og Guld, 
Billeder af Evangelisterne. Fire andre Emailleind- 
lægninger findes paa Foden. Selve Æsken, den hus
formede Kapsel, bærer paa Siderne smaa paanittede 
pressede Guldblikbilleder, der saavidt det kan ses 
forestiller Apostlene.

Hvad Kapselen har indeholdt, kan læses paa Latin 
i en Indskriftlinie, som løber langs Randen af Foden: 
,,1 denne Kapsel indeholdes følgende Relikvier: Et 
Stykke af Herrens Kors og af andre hellige Goder.“ 
Og Gemmets kunstneriske Udsmykning svarer saa
ledes nøje til dets Indhold: Kristi Kors oprejst over 
den Kapsel, hvori en Splint af samme Kors gemtes. 
Kapselen er nu tom; Splinten er borte. Rimeligvis er 
intet værdifuldt gaaet til Grunde af den Aarsag, 
for det er jo blevet paastaaet, at om alle de Splin
ter af Kristi Kors, som fandtes viden om, blev sam
lede, vilde de udgøre flere Skibsladninger. Men 
Relikvier bør vi dog ligesom Helgener ikke be
tragte fra materielle og realistisk-historiske Stand
punkter, ikke som Svindel og Humbug; vi bør sætte 
os ind i Tidens Tankegang og paa en taalsom 
Maade betragte det som Udslag af noget forskellig 
Religion.

Dette sjældne Gemme, enestaaende i Danmark, 
har fra 1858 haft Plads i Nationalmusæet. Et andet 
Relikviegemme med St. Mikkelspaakaldelse er nævnt
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under St. M., det kendes kun fra Indskriften, som 
er bevaret i Pontoppidans „Marmora Danica“. Naar 
Trap, 3. Udg., siger, at det ogsaa findes i National- 
musæet, er dette ikke rigtigt.

St. Anna.
Ifølge apokryfe Evangelier hed Jomfru Maries 

Forældre Joachim og Anna. Det er først i den senere 
Middelalder, man begynder at dyrke St. Anna; 
Mariedyrkelsen naar til saadan et Højdepunkt, at 
man ofte føler det for dristigt at anraabe den op
højede Himmeldronning om at gaa i Forbøn for os 
hos Gud i Anledning af vore Smaasorger, og man 
gør derfor Omvejen endnu længere ved at henvende 
sig til hendes Moder. St. Anna, om hvis virkelige 
Levnet egentlig intet vides, udformes nu i Legen
derne som en ny Jomfru Marie af lavere Rang. 
Hun bliver derfor særlig alle fattiges Helgeninde, 
og hun kunde efter Middelalderens Tro skænke 
Sundhed, Rigdom og Hjælp i Døden. Da Morten 
Luther 1505 lovede at gaa i Kloster, skete det under 
Udbruddet: „Hjælp St. Anna, jeg skal blive Munk!“, 
og han erklærede siden, at St. Anna var hans Af
gud. Herhjemme bredte Annadyrkelsen sig med 
rivende Fart; Chr. I skænkede saaledes til St. Anna- 
Kapellet i Roskilde en kostbar Relikvie, nemlig 
selve St. Annas Kæft, som det hedder.

Omkring ved Aar 1500 oprettedes der et St. 
Anna-Kapel ved St. Mikkels Kirke; som ovenfor 
set var det en Tilbygning mod Syd. Dette Kapel 
samlede sig i Løbet af kort Tid en hel Del Gods; 
1506 skænker Kirstine Kresterns en Gaard til St. 
Annæ Alter i det nye Kapel i St. Mikkels Kirke; 
1510 skænkedes paa ny en Gaard til St. Annæ
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Alter i det sondre Kapel i St. Mikkels Kirke; Gaar
den laa ved Badstuen. Mere Gods hører vi om de 
følgende Aar; altsammen Vidne om St. Annadyr- 
kelsens Blomstring lige forud for Reformationen.

Da Reformationen nærmede sig, undgik dette 
Altergods heller ikke at blive Tvistens Æble. Knud 
Rud til Vedbygaard var her den første i Kapløbet, 
han faar en Borger i Slagelse, Per Olsen, som er 
Værge for Kapellet, til — sagtens for Betaling — 
at overlade ham Værgeretten, og Kapellets Jorde
gods bliver derfor 1530 tildømt ham.

Muligt har det været en mindre hæderlig Op
træden, i hvert Fald blev Knud Rud grundig for
hadt i Slagelse, og fire Aar senere, under Greve- 
fejden, sagde de ham Tak for sidst ved at drage 
ud til Vedbygaard og plyndre den i Bund og Grund. 
Rud fortæller i et Brev til sin Søster, at Røverne 
fra Slagelse havde nedbrudt næsten hele Gaarden, 
saa at der ikke stod en hel Væg tilbage, og alt, 
hvad der var i Beholdning af Fødevarer, Møbler 
og Klæder, var borte.

En særlig Kapellan ved St. Annas Kapel, Jacob 
Mosle, er nævnt i Aarbog I, 20, og forskelligt tyder 
paa, at han har levet en rum Tid efter Reforma
tionen, hvorledes det saa kan forholde sig hermed. 
St. Annas Kapel benyttes til Begravelser saa sent 
som 1788, (se P. Arnskov, Slagelse-Posten , 1915).

St Klemens.
Vi har nu nævnt de tre Kirker i Slagelse. Men 

der er Mulighed for, at der har været én til. I et 
Testamente, som er udstedt af en Grev Niels af Hal
land lidt efter Aar 1200, staar opført, at han giver en 
Mark til St. Clemens Kirke i Slagelse. Vi har det
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kun bevaret i en Afskrift i Esrom Klosters Brev
bog. Afskriften er ikke helt god (saaledes skal 
Handuuoitscoht betyde Antvorskov!), og der staar 
i Afskriften aabenbart et galt anbragt Punktum 
midt i Sætningen (. . . ecclesie sancti Clementis 
una. In Slagløs........... ) Men trods alt synes Me
ningen at være sikker. Men det er ganske sikkert 
det eneste Sted, denne Kirke nævnes, og Spor af 
den er ikke paaviste.

Sankt Klemens var Kammerat med Herrens 
Apostle, og han blev tredje Biskop i Rom, ogsaa 
kaldet Pave Klemens den første. Kejser Trajan skal 
have forvist ham til Gallipoli-Halvøen(?), hvor han i 
Aaret 102 blev bundet til et Anker og kastet i 
Havet; saaledes fandt han Martyrdøden. Nu for
tæller en nordisk Munkelegende, at Liget drev op 
paa Stranden i Aarhus Bugt — stadig fastgjort til 
Ankeret — hvorfor han blev gjort til Skytspatron 
for Aarhus By, og hans Levninger blev ført over 
i Domkirken, da den blev indviet i 1201 og kaldet 
St. Klemens Kirke.

Som Følge af sin Død i Bølgerne blev han 
særlig Søfolks Værner og kan derfor ikke godt 
tænkes at have haft nogen Tilknytning til Land
staden Slagelse. Mærkeligt er det iøvrigt at se, 
hvorledes St. Klemens, der i den ældre Middelalder 
er en meget yndet Helgen, efterhaanden gaar af 
Mode og i Middelalderens Slutning næsten ikke 
dyrkes mere.

St Nicolaus.
I Ældste danske Arkivregistraturer, IV, findes 

følgende tre Brevuddrag: 1. Petrus Langsom wndte 
Merdæ Lauritz Finis effterleffuersche sin rettighed
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vdj nogle boeder wed s Nicolaj Kirchegaard 1371. 
2. Jens Lauritzen paa Per Madtzons wegne och 
hanns arffuingers loed skiøtte Olluff Jensøn Kircke 
werger till s Nicolaj thend weslre halffdeell i enn 
gaard liggendisz paa Kalstede gade hoesz Loubeckenn 
1423. 3. Sortebrødre i Nested solde Klosterit enn 
gaard liggendis norden op till vor frues jord och 
synden op till’ sanctj Nicolaj jord och Knud Glar- 
mesters gaard j Slauelsze 1508.

Arkivregistraturerne IV er bl. a. en Fortegnelse 
over de gamle Breve, som fandtes paa Antvorskov 
Slot i et Brevkammer ved Kirken. Den er affattet 
paa Chr. IV.s Tid og bevaret til vore Dage, mens 
Brevene saa godt som alle er gaaet tabt. Forteg
nelsen med dens korte Uddrag af Indholdet er der
for blevet en historisk Kilde af stor Betydning. 
Desværre kan vi paa flere Steder paavise Skrivefejl 
i den, og her har vi vistnok netop et saadant Til
fælde. Brev Nr. 1 er i Fortegnelsen anbragt under 
Overskriften „Boder ved St. Mikkels Kirkegaard“, 
og Udgiveren har derfor med Rette formodet, at 
Nicolaj er en Skrivefejl for Michels. I Brev Nr. 2 
nævnes Oluf Jensen Kirkeværge til St. Nikolaj. 
Men nu ved vi, at der samtidig var en Præst af 
dette Navn ved St. Mikkels Kirke; han omtales 
Aar 1419, 1421 og 1443 (Repertorium Nr. 5754, 5905, 
7374). Her foreligger altsaa ganske samme Fejl. 
Brev Nr. 3 kan jeg ikke sige noget om, men naar 
de to andre, ældre, kan bortforklares, er der ikke 
megen Rimelighed for, at det yngste skulde være 
rigtigt, og at der overhovedet har været nogen 
Nicolaj Kirke i Slagelse.

St. Nicolaus var en from Biskop i Lykien, der 
døde 6. Dec. 333. Han skal i Havsnød paa en Sø-



JlelyoHÎyrkelse i Shtyi'lse.

rejse til Ægypten have stillet Vind og Vejr, og blev 
derfor efterhaanden anset for Søfolks Skytshelgen, 
og i Middelalderens Slutning fortrængte han helt 
St. Klemens. Har der i Slagelse været en St. Kle
mens Kirke, var der derfor ikke teoretisk noget i 
Vejen for, at den kunde blive til en St. Nicolaj 
Kirke.

St. Jørgen.
St. Jørgen, eller med hans mere fremmede 

Navn, St. Georg, hvis Festdag er den 23. April, 
stammede oprindelig fra Lilleasien, men blev i 
Korstogstiden ført med til Vestevropa. Han var 
blevet Martyr under Kejser Diocletians Kristen
forfølgelser, og han afbildedes i den byzantinske 
Kunst med en Drage under sin Fod, som Sind
billede paa hans Sejr over Hedenskabet. Men ud 
fra dette Billede groede Fortællingerne om hans 
Bedrifter. Den fromme Martyr bliver til den gæve 
Ridder, som strider mandeligt mod Dragen, og 
under Indflydelse af Folkeæventyr bliver Legenden 
til en fængslende Ridderroman, hvor St. Jørgen 
befrier en skøn Prinsesse fra Dragens Klør. Som 
Riddertidens Ideal kom St. Jørgen i meget høj An
seelse overalt i Europa, og han har fra gammel 
Tid været Englands særlige Skytshelgen; hans Bil
lede vil endnti findes paa engelske Guldmønter. I 
Lighed hermed har Tyskland antaget den beslægtede 
St. Mikkel som Skytshelgen, men „den tyske Mik
kel“ er dog nok af forholdsvis ny Dato.

Foruden at være den ridderlige Helt var St. 
Jørgen ogsaa de' fattiges og elendiges Beskytter. 
De Gaarde, hvor de spedalske fandt Ly, kaldtes i 
Danmark indtil det 15. Aarhundrede Hospitaler,



24 G itu na r Knudsen:

„domus leprosorum“, de spedalskes Hus, og havde 
ingen særlig fælles Helgen. Først efter den Tid fik 
de alle Navnet: St. Jørgens Gaard.

Saaledes haf det ogsaa været i Slagelse. Vi 
finder meget tidlig i Testamenter nævnet et Hospi
tal for spedalske (i 1261: hospitale Slauløsæ, 1292: 
hospitale leprosorum Slaglosie), men først i det 
15. Aarh. nævnes St. Jørgen; 1446 nævnes For
standeren udi St. Jørgens Gaard i Slagelse. Vi ved 
fra senere Tid (1523, 1530), at St. Jørgens Gaard 
laa uden for Slagelse, og den Slags Spedalskheds- 
gaarde laa i Regelen altid udenfor Byerne. En 
Gisning om, at den skulde have ligget ved Brede- 
gades Port har jeg set et Sted, hvor, husker jeg 
ikke, men Tradition er det næppe, og jeg har ikke 
kunnet finde den ringeste Hjemmel for den.

Ved Siden af St. Jørgens-Gaarden var der i 
Slagelse et Fattigasyl, Helligaandshuset eller Hellig- 
gejstes Hus. Der nævnes her 1382 en Prior, Præster 
omtales ogsaa, men senere nævnes gerne Forstan
dere; som de fleste andre Helligaandshuse i Dan
mark er det nok efterhaanden blevet en halvt 
verdslig Stiftelse. Saavel St. Jørgensgaarden som 
Helligaandshuset samlede sig megen Jord, hvorfra 
de fik deres Indtægter. Aabenbart fordi det var 
halvt verdslige Stiftelser, havde Kongen allerede 
før Reformationen skaffet sig Bestemmelsesret over 
dem, og han bortforpagtede dem nu til Folk, som 
af Indkomsterne skulde underholde fattige og syge. 
Dette førte til Misbrug; der underholdtes kun ganske 
faa fattige, og Stifteiserne blev derfor lagt under 
Prioren paa Antvorskov. Saaledes blev Jordegodset 
aabenbart lagt sammen med det øvrige Antvorskov- 
gods, og da Slagelse Hospital ved Fundats af 1585
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blev oprettet i det gamle Helligaandshus, blev der 
tillagt dette en Del Gaarde i Omegnen og Jord 
omkring Slagelse, hvoraf dog en Del allerede tid
ligere havde ligget til Helligaandshuset. Her for
svinder St. Jørgensgaarden.

10. April 1598 sælger Kongen til Thomis Mou- 
ritzen, Slotspræst paa Antvorskov, et Jordsmon, 
kaldet St. Jørgens Kirkegaard, liggende Vest for 
Adelgaden, som løber til Slottet, nord op til Vithor 
Skrædders Gaard og Sønden op til det Stræde, som 
strækker sig fra Slotsgaden til Bjergbygade, og af 
denne Jord, der sælges som Ejendom, skal aarlig 
svares 4 Sk.-danske i Jordskyld til Hospitalet. — 
Af dette ses, at Kongen nu frit disponerer over 
Resterne af St. Jørgens Godset. At denne Gaard 
har været en Kirkegaard i Betydning Begravelses
plads, er vel ikke rimeligt, saa var der jo rimelig
vis blevet opgravet Skeletter paa Stedet, snarere 
har det været en Ejendom, som har været skænket 
til St. Jørgens Hospital. Umuligt er det naturligvis 
ikke, at St. Jørgens Gaard kan have været der; 
det vilde i hvert Fald blive nogenlunde i Udkanten 
af det gamle Slagelse.

Skulde jeg vove en Formodning, vilde jeg 
snarere tænke, at Lille Antvorskov er den gamle 
St. Jørgens Gaard. Beliggende tilpas udenfor Byen 
og aabenbart af en ret ansélig Alder, vilde den 
have let ved at opfylde de Fordringer, som stilles 
til den. En Forbindelse med Antvorskov kunde 
være istandbragt ved St. Jørgensgodsets Ind
dragelse; men som privat Ejendom har jeg allerede 
fundet den omtalt i 1724, aabenbart solgt bort fra 
Slottet igen. Naar den Formodning har været frem
sat (P. Arnskov i Slagelse-Posten 12. Nov. 1915),
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at Lille Antvorskov er St. Cleinens Kirke, navnlig 
fordi Bygningen paa Billeder fra c. 1750 bærer Kors, 
saa vil jeg dertil kun sige, at havde den eksisteret 
saa længe, saa havde vi hørt noget om den; Resen 
og Pontoppidan vilde have omtalt den, men de 
kender den end ikke af Navn. — Forhaabentlig vil 
dog fremtidige Undersøgelser kaste lidt mere Lys 
over Spørgsmaalet Lille Antvorskov.

St. Hans.
I St. Peders Kirke har været et Kapel for St. 

Hans. Det havde en Del Jordejendom, hvad vi kan 
se af et Par Notitser, Uddrag af Brevé, som er be
varet om det. Fra Aar 1453 omtales et Skødebrev 
paa nogle Gaarde og Jord liggende til St. Johannes 
Kapel, og 1533 tilskødede Sognepræsten ved St. 
Peders Kirke, Hr. Peder [Jensen], nogen Jord lig
gende til St. Hans Alter, til Skræder Niels Madsen.

Da det omtales som et særligt Kapel, maa det 
vel have være den søndre Korsarm i St. Peders 
Kirke, da den nordlige jo var Hellig Anders’ 
Kapel.

St. Johannes eller St. Hans kan være to Per
soner. Det kan være Johannes Døber eller Apostelen 
Johannes. Som Helgen synes Johannes Døber at 
have været den mest ansete; hans Fødselsdag, St. 
Hansdag, var den rette folkelige Midsommerfest, 
der med sine St. Hansblus og Kildefester utvivl
somt strækker sine Rødder dybt ned i den heden
ske Fortid. Det var Johannes Døber, den strænge 
Asket i Kamelhaarskappen, Johannittermunkene i 
Antvorskov satte i deres Klostersegl. Fra Ørslev 
ved Skælskør er et mærkeligt Minde bevaret. Det 
er Johannes Døbers Hoved paa et Fad, saaledes
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som det frembåres ved Herodes’ Gæstebud. Det er 
udskaaret i Træ, og findes nu i Nationalmusæet. 
Paa Fadet ligger tre Menneskeknogler, som fore
gaves at være Johannes Døberens. Hver St. Hans 
Aften og Marie Besøgelses Aften blev det i gamle 
Dage baaret af en Munk i Spidsen for en Proces
sion til Ørslev Kilde og
omkring denne. „De, som 
lagde Guld eller Sølv paa 
Fadet til Munken, fik til 
Vederlag og Aflads-For
sikring Forlov at kysse 
disse Been-Reliquias. Men 
de, som gav ham ickun 
Brød, Ost eller Madvarer 
i Posen, som hans Karl 
bar efter ham, fik kun en 
Benediction (o: Velsig
nelse)“, siger en Tradition.

Da Johannes Døber
været den mest folkekære Helgen, tør vi anse det 
for sandsynligt, at St. Hanskapellet i St. Peders 
Kirke har været viet til ham. Den tidligere nævnte 
Omstændighed, at der findes et Kalkmaleri af Kors
fæstelsen med Marie og Apostelen Johannes staaende 
ved Korset, betyder ikke noget, for paa dette Billede 
optræder Johannes kun som Bifigur.

St. Jakob.
Jakob var en af Herrens 12 Apostle. Kong 

Hero4.es Agrippa skal have ladet ham halshugge 
Aar 40. Legenden fortæller, at Jakob underviste 
den Bøddel, der skulde henrette ham, med en saa

Antvorskov Klosters Segl m. 
Billede af Johannes Døber.

saaledes utvivlsomt har

Hero4.es
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overbevisende Kraft, at de begge samtidig blev 
henrettede som Martyrer for deres Tro. Hans Lig 
skal være blevet ført til Santiago de Compostella 
i Spanien — Byen fik Navn efter ham — og han 
blev Spaniens Skytspatron. Stedet blev, paa Grund 
af de Undere, der berettedes fra hans Grav, et 
overordentlig stærkt besøgt Valfartssted, hvor Folk 
fra hele den kristne Verden drog hen.

I Slagelse har St. Jakob været dyrket i St. 
Mikkels Kirke. Der har været et Alter for ham, det 
nævnes i Afladsbreve fra 1456, 1472 og 1476. Der 
eksisterer endnu syv originale Afladsbreve til St. 
Mikkels Kirke, skrevet paa Pergament med ved
hængende Segl. De findes nu i Rigsarkivet. Alle er 
de udstedte af Ærkebisper og Bisper i de nordiske 
Lande. Ingen af dem hidrører fra Paven. Af Ind
hold er de omtrent ens; de gaar ud paa, at Bisperne 
tilsiger 40 Dages Aflad for alle Synder til enhver, 
som besøger et i Brevet nævnt Alter, overværer 
Messe eller anden Gudstjeneste der paa Stedet eller 
giver en Gave til Alteret, det være sig til Guds
tjenestens Behov eller til Alterets Udsmykning. Om 
denne Slags Breve i Længden har formaaet at 
drage Folk til de paagældende Altere, er nok tvivl
somt, der udstedtes vist for mange af saadanne 
Breve, og de kunde ligefrem faas udstedte mod 
Betaling; vi ser saaledes i Flensborg, at St. Katrine- 
alteret har maattet betale for et Par Breve, som 
blev udstedt til Fordel for det.

Tro og gode Gerninger baner Vej til Saligheden, 
siger Romerkirken. Og en af de største gode Ger
ninger er at foretage en Pilegrimsrejse. Der var 
mange Valfartssteder, baade inden- og udenlands; 
selv den fattigste kunde overkomme at rejse til St.
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Søren i Holmstrup, til Knud Lavards Kapel i Harald- 
sted eller hans Skrin i Ringsted; de rige søgte 
videre ud. De rejste til det hellige Land, Rom eller 
St. Jakob, ogsaa kaldet St. Ib (se Hellig Anders- 
visen, Aarb. I, 24). At Slagelseborgere har begivet 
sig p'aa lange Rejser, ser vi af Hellig Anders-Legenden : 
han var jo netop rejst til det hellige Land med 12 
af sine Medborgere. Naar St. Jakob har faaet Alter 
i Slagelse, har det utvivlsomt medført, at Folk her
fra ogsaa har begivet sig paa den lange Rejse til 
Spanien. Den stærke Valfart til St. Jakob satte 
ogsaa sit Præg paa Opfattelsen af hans Personlig
hed. Som andre Martyrer afbildedes han næsten 
aldrig med Sværdet, det Vaaben, hvormed han blev 
dræbt, nej han afbildes som Pilegrim, i lang Kjortel, 
bred Hat, med Stav og med Muslingeskallen hæn
gende ved Bæltet. Denne Muslingeskal, beregnet til 
at drikke af, blev det særlige Pilegrimsmærke, den 
kaldes St. Ibsskal. En saadan Ibsskal er afbildet i 
det ene Hjørne af Johannitternes Vaaben, Danne
brogsflaget. Det er jo en kendt Sag, at vort Danne
brog oprindelig er Johannitternes Ordensflag, og at 
det maaske for første Gang her i Landet har vajet 
paa Antvorskov.

Da man afbildede St. Jakob i Pilegrims-Dragt, 
var det ganske naturligt, at man tænkte sig ham 
som de vejfarendes Beskytter. Mange Skomagerlav, 
hvis Svende ofte maatte færdes vidt omkring for 
at søge Arbejde, valgte ham til deres Skytshelgen; 
Slagelse „Sudere“ havde dog taget Vor Frue. — 
Men Navnet Jakob blev dog ofte til et typisk 
Skomagernavn, som vi kender saa godt i Litteraturen 
fra Holbergs Jakob Skomager og fra Chr. Winthers 
Jakob og Lone.
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St. Kristoffer.
1 et Afladsbrev fra 1472 nævnes et Alter for 

St. Kristoffer i St. Mikkels Kirke.
Legenden om St. Kristoffer beretter, at han 

drog ud i Verden for at tjene den stærkeste. Han 
tjente Mennesker, og han tjente Fanden, indtil han 
opdagede, at denne var bange for Vorherre. Saa 
vilde han tjene Vorherre, og blev henvist til at 
gøre det ved at bære Vejfarende over et Vadested 
i en Flod. Her kom der engang et lille Barn, som 
vilde over. Kristoffer, den store Kæmpekarl, tog det 
paa Skuldrene og vilde vade over med det i en 
Fart, men til sin store Undren havde han nær 
segnet under Byrden. Det viste sig nu at være 
Jesusbarnet, han bar paa, og den store Vægt hid
rørte fra, at Jesus paa sine Skuldre bar Alverdens 
Synder. — I denne Situation ses St. Kristoffer af
bildet i flere Kalkmalerier i danske Kirker. Til 
disse Billeder knyttede sig den Tro, at den Dag 
man havde set et saadant Billede, vilde Ulykken 
ikke komme. Bønner til ham udtrykker den Tanke, 
at han for den Byrde, han en Gang bar, værdiges 
til at lette vore Byrder i Skikkelse af Genvordig
heder, Fattigdom, Svig, Løgn og Ondskab fra Uven
ners Side. Hans særlige Opgave blev at værne mod 
Pest. — Der er meget, som taler for, at hele denne 
smukke Legende er digtet ud fra hans Navn, som 
oversat betyder Kristusbæreren.

St Erasmus.
Hans Alter fandtes i St. Mikkels Kirke og 

nævnes i Afladsbreve fra 1480 og 1489.
Erasmus, eller med hans danske Navn Rasmus, 

var Biskop i Lilleasien og døde som Martyr for sin
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kristne Tro. Legenden siger, at han led Døden paa 
den grusomme Maade, at Indvoldene blev revet ud 
af Livet paa ham. Blandt Helgenerne fik han lige
som St. Kristoffer Plads blandt de 14 Nødhjælpere, 
en Kreds af Helgener, der forholdsvis sent trængte 
frem til Norden. Man tilbad St. Erasmus for Mave
smerter og Fødselsvanskeligheder, idet hans Martyr
død ganske naturligt ledte Tanken hen paa Smerter 
i Indvoldene. I Italien tilbades han under Navn af 
St. Elmo, hvoraf vi muligt har Navnet St. Elmsild 
om de bekendte elektriske Udladninger.

Erasmus blev i Slagelse Skytspatron for et St, 
Erasuti Broderskab. Dette var en Sammenslutning af 
Byens Købmænd. Broderskabet har været i Besid
delse af Grundejendom i Slagelse, for i 1470 bort
sælger det en Gaard i Stenstuegade, næst op til 
St. Mikkels Kirkes Gaard. Saadanne Købmands
gilder fandtes i mange Købstæder i Middelalderen; 
de synes at være opstaaet som en Sammenslutning 
til Værn for de danske Interesser mod Hansestæderne; 
ogsaa i Slagelse kunde en saadan Sammenslutning 
være paa sin Plads, da Lybækkerne havde et stort 
toetages Pakhus liggende lige Nord for St. Mikkels 
Kirke, og rimeligvis har de drevet en ret betydelig 
Handel ogsaa i Slagelse.

St. Eligius.
I Slagelse nævnes 148(5 en St. Eligii Alters Bod, 

i Nærheden af en Bod, som kaldtes Klingelberg, 
der synes at have ligget ved Gammeltorv.

St. Eligius, eller som hans Navn oftere lød paa 
Dansk, St. Løje, var oprindelig Guldsmed og stor 
Kunstner. Han blev senere Præst og Biskop i Noyon, 
og drog som Missionær op til Flandern og Holland
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for at prædike Kristendom der i Landet og døde 
659. Paa Grund af hans Haandværk blev han taget 
til Skytshelgen for Smede- og Guldsmedelav, og til 
Danmark er han sikkert kun naaet som slet og ret 
Faghelgen. Der findes mærkelige Kalkmalerier i 
Stubbekøbing og Højby, Ods Herred, der illustrerer, 
hvordan St. Eligius kunde tage Forbenet af en Hest, 
gøre Skoen i Stand og derefter sætte Benet paa 
Hesten igen. Der er Ting, som tyder paa, at St. 
Eligius har faaet tillagt Egenskaber, som tidligere 
har tilhørt en hedensk Smedegud.

Det ligger nær at antage, at han har været 
Skytspatron for Smedelavet i Slagelse; deres Gildes- 
skraa er bevaret, men nævner ikke, til hvem Lavet 
er indviet. Skraaen stammer fra 1469. Blandt dens 
Bestemmelser kan man lægge Mærke til, at naar 
en Broder el. Søster dør, skal de andre hver give 
1 Penning til Sjæleskud, før de æder Kød. Ved 
hver Gildesdrik er der en Messe. Mange Bøder be- 
staar i Voks. Det er saaledes ganske tydeligt, at 
ogsaa dette Lav har haft sin Gudstjeneste for sig. 
— En Bestemmelse som: „Hvilken Broder, der søger 
vort Gildeshus eller Samling med bare Fødder eller 
Ben, give '/? Mark Voks til Bedring derfor“ kunde 
tyde paa et fast Lokale, Gildeshus, men om dette 
har været den nævnte St. Eligii Alters Bod ved 
Gammeltorv, er saa et andet Spørgsmaal.

St. Gertrud.
St. Gertrud er en nederlandsk Helgeninde, som 

først forholdsvis sent kom her til Norden, vistnok 
medbragt af fremmede Købmænd. Hun tilbedtes især 
af fattige og syge Rejsende; ved Afrejse var det 
Skik at drikke St. Gertruds Skaal. Omkring i Dan-
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mark har der ligget St. Gertrudshuse, vistnok 
Gæstehjem for fattige og syge Rejsende. — Nu 
kender vi hende bedst fra Udtrykket: „Forgyldnin
gen er gaaet af St. Gertrud“.

Ogsaa i Slagelse har hun haft sit Alter. Et 
Brevuddrag siger: „1448. Her Oluf Jensen paa 
Sidses, Hans Eskildsens Efterleverskes, Vegne 
skødte til St. Gertruds Alter en Gaard hos Lov
bækken.“ — Lovbækken er i Nærheden af Slots
porten. Da Hr. Oluf Jensen jo rimeligvis er den 
samme Præst ved St. Mikkels Kirke, vi har omtalt 
under St. Nicolaus, har St. Gertruds Alter vel været 
i St. Mikkels Kirke.

St. Laurentius.
Den tidligere omtalte gamle Klokkeindskrift 

i St. Mikkels Kirke nævner Laurentius, som vel 
har haft et Alter i Kirken. — Paa Dansk blev Navnet 
gerne til Laurits, Lars, og hans Festdag, 10. Aug., 
blev ogsaa kaldet Larsmisse.

Laurentius var Ærkedegn i Rom under Pave 
Sixtus R. Kejser Decius iværksatte Kristenforfølgelse, 
slæbte Pave Sixtus til Retterstedet og forlangte af 
Laurentius at faa at vide, hvor Kirkens Skatte var 
gemt. Men Laurentius samlede alle de fattige Folk 
og sagde, at dette var de kristnes Kirkeskatte. For
tørnet herover lod Kejseren Laurentius kagstryge 
med Jern-Skorpioner og Piske med Bly i Enderne, 
alle hans Lemmer strække ud fra hinanden paa 
Pinebænken, og endelig lod han ham kaste paa en 
gloende Jernrist. Midt under Kvalerne skal Laurentius 
have sagt til Kejseren: „Vend nu Stegen, thi nu er 
den mør nok paa den ene Side, og saa kan du spise 
den, naar du vil.“ Saaledes døde han ifølge Legenden
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Martyrdøden den 10. Aug. 257. — Her i Norden blev 
Domkirken i Lund viet til ham, og Staden Lund bærer 
hans Rist i Byvaabenet. — Slotsbjergby Kirke er 
ogsaa viet til ham og en anden Helgen, Vincentius.

St Knud — Slagelse Byvaaben.
Der har i Middelalderen været et St. Knuds- 

gilde i Slagelse. Der er bevaret en ældre Tegning 
af Gildets Segl, men selve Seglet eksisterer ikke 
længer. Tegningen viser, saavidt det kan skønnes,

et Billede af Knud Lavard, 
Hertug Knud, den yndede 
danske Folkehelgen, hvis 
Mord i Haraldsted Skov 
d. 7. Januar 1131 blev 
Indledningen til den store 
Slægtsfejde i det danske 
Kongehus. I Seglets Rand 
staar Indskriften: Sigillum 
convivii sancti Canuti de 
Slavlosia, — St. Knudsgil- 
det i Slagelses Segl. Efter 
Afbildningen at dømine 
maa Seglet stamme fra 
omtrent Aar 1350, efter

St. Knudsgildcts Segl. Efter 
Tegning i et Hnandskrift i 
Kgl. Bibliotek (Ny kgl. Saml.

Nr. 841 b 4to).

hvad Arkivar Thiset har udtalt.
St. Knudsgilderne var nogle af de tidligste Gilder,

der opstod her i Landet. Da Kong Niels tre Aar efter 
Knud Lavards Mord drog ind i Slesvig, blev han 
dræbt af Borgerne, fordi de vilde hævne Mordet paa 
deres gamle Oldermand; Knud Lavard havde nemlig 
været Oldermand for et Gilde der i Byen, — og til 
Minde om denne Bedrift kaldte de sig Knudsbrødre 
og optog Hertug Knuds Billede i deres Segl. Knuds-
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gilderne, der utvivlsomt mere end andre Gilder byg
gede paa national Grund, vandt stor Udbredelse, og 
vi kan paavise 32 af dem omkring i Danmark.

Uagtet Knudsgilder opstod kort efter Kund 
Lavards Mord, og uagtet der gik sære Sagn om 
Jærtegn ved hans Grav, naaede han dog ikke at 
blive kanoniseret før 1170. Hans Ben blev da op-

Malot Bvvnnbcn paa Slagelse Borgervæbnings Fane.
(Xu i Slagelse Arresthus).

gravede, lagt i et forgyldt Skrin og hensat i Ring
sted Kirke, som herefter blev et Valfartssted, hvor 
Folk fra alle Dele af Landet strømmede til. Ved 
Haraldsted, hvor Knud var blevet myrdet, sprang 
en Kilde frem, og her byggedes et lille Kapel, hvis 
Ruiner er bragt for Dagen igen for en Del Aar siden.
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Vi skal nu se lidt paa Slagelse Byvaaben. Det 
er blevet omtalt, at det gamle middelalderlige Segl 
var et Billede af 3t. Mikkel i Kamp med Dragen, 
og dette Segl er paa ny blevet indført 1885. Men 
i denne Mellemtid har der ogsaa været andre Segl 
i Brug. Omkring ved 1648 træffer vi for første 
Gang et Segl med et Brystbillede af St. Mikkel, med 
begge Vinger udslagne, og bevæbnet med Spyd og 
Skjold; dette Segl har med Urette været antaget for 
et Hellig-Andersbillede. Senere, i det 18de Aar- 
hundrede, finder vi et Bysegl, som forestiller en 
Konge, der sidder paa en Trone; et saadant Signet 
findes endnu paa Byfogedkontoret; Seglet er af
bildet i Aarbøger IV, 58. Samme Byvaaben vil man 
finde paa Slagelse Borgervæbnings Fane, som 
stammer fra Frederik den Syvendes Tid. En 
Sammenligning mellem disse Billeder vil tyde
ligt vise, at det er Hertug Knud, vi har for os 
alle tre Steder. Figurens Stilling, Trone, Maane 
og Stjærne stemmer i Hovedtrækkene overens, kun 
er der paa Silkefanen ved en Misforstaaelse ble
vet anbragt et kronet W II. (Valdemar) paa Tro
nen; man har da glemt, at det var Hertug 
Knud. I noget over 100 Aar har man altsaa brugt 
Hertug Knuds Billede som Slagelse Byvaaben, 
men jeg er noget tilbøjelig til at antage, at man 
aldrig har rigtig vidst, at det var ham; man har i 
det syttende Aarh. fundet et gammelt St. Knuds- 
gildes Segl, og i den Tro, at det var ' et gammelt 
Bysegl, ladet et nyt, moderniseret Signet stikke 
efter det. — Endnu et Bysegl fra nyere Tid kendes. 
Det forestiller et Skjold med et Træ, og oven over 
dette en Hjælm med et Træ (ogsaa afbildet i Aar
bøger IV. 58).
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Hellig Legem.
I Afladsbreve fra 1468 og 1476 omtales Hellig 

Legems Alter i St. Mikkels Kirke. Altare Corporis 
Christi, som det hedder paa Latin, var viet til selve 
Kristi Legeme, som det led for Menneskene i Døden. 
Kristi Legemsfest indstiftedes 1264 af Pave Urban 
den Fjerde. Den fejredes den 30. Maj med stor 
Højtidelighed, og er endnu i den katolske Verden 
en af de prægtigste Fester. Optog med Musik gaar 
gennem Gaderne; Præsten gaar under en Tron
himmel og bærer en gylden Monstrans med Kristi 
Legeme (Hostien). Altere er rejst foran Husene; 
Folk slutter sig til Optoget, som ender i Kirken. 
Hensigten er at anbefale Læren om Brødets For
vandling i Nadveren.

Naar vi om Hellig Legems Alteret i Slagelse 
ved lidt bedre Besked end om de fleste andre, saa 
skyldes det nærmest et Tilfælde. Der findes nemlig 
nogle Breve bevarede angaaende dette Alter i en Bog, 
et Slagelse-Haandskrift, som skyldes den historiske 
Forfatter Caspar Peter Rothe (1724—84). Han var 
Student fra Slagelse 1742 og har vel derfor skænket 
denne Bys Historie lidt Interesse; ellers vil han være 
mest kendt for sine Bøger om Griffenfeld og Torden
skjold; hans ukritiske Behandling af det historiske 
Stof fordømmes dog af alle. Hans Slagelse-Haand
skrift ejedes tidligere af fhv. Forretningsfører Chr. 
Svendsen, Slagelse, men er nu overladt til det kgl. 
Bibliotek. Af Brevene heri skal jeg i det følgende 
gøre et kort Uddrag.

Aar 1471 skænkede Elene Jensdatter, Hans 
Portmands Enke, med sin Datter Cecilie og hendes 
Husbond Marquard Tegenhus’ Samtykke en Gaard 
i Vetterslev til Hellig Legems Alter i St. Mikkels
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Kirke i Slagelse, „som kaldes Calente Alter*. Denne 
Gaard gives paa de Vilkaar, at Forstanderen for 
nævnte Alter hver Uge til evig Tid skulde lade 
holde to sungne Messer for hendes, hendes Mands 
og hendes Forældres Sjæle og „alle kristne Sjæle 
til Ro og Lise“. Den ene Messe skulde holdes om 
Lørdagen til Jomfru Marie, og den anden om 
Tirsdagen til St. Anna. Messen skulde holdes Kl. 7 
om Morgenen og indledes med Antifonien „Alma 
redemptrix“ og afsluttes med „Ave regina coelorum“, 
to latinske Hymner. Disse Messer maatte ingènlunde 
forsømmes, selv paa højhellige Dage, hvor Sogne
præsten mulig derved kunde lide Skade paa sit 
Offer. „Sker det saa, det Gud forbyde, at den Guds
tjeneste ej holdes, som foreskrevet stander, da skal 
der tilskikkes tvende Dannemænd paa min Side og 
tvende paa Alterets Side, at de fire Dannemænd 
fly det saa, at den Gudstjeneste holdes som fore
skrevet stander, og opretter det tilforne forsømte“.

Dette Gavebrev stadfæstes Nytaarsaften 1472 
af Christian den Første, som da opholdt sig i sit 
Herberge i Slagelse i Morten Malers Stue sammen 
med sin kære Hustru, Prioren paa Antvorskov og 
flere andre; Gaven tilskødes Sognepræst Niels Lau
ritsen ved St. Mikkels Kirke paa Guds Alters Vegne, 
„som er Kalente Altere“.

Vi maa nu standse og dvæle lidt ved Udtrykket 
Kalente. Alter. Kalenterne var en Slags gejstlige 
Gilder, som fandtes i næsten hver Købstad. Med
lemmerne af disse Gilder var Stedets Gejstlighed; 
enkelte Lægfolk optoges ogsaa, men kun i begrænset 
Antal. Meningen med Kalenterne var vel nok at 
styrke Kirkens Magt paa en Tid, da den syntes at 
være noget paa Retur. Man søgte ved disse Kalenter
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at knytte de fornemme Borgere nærmere til Kirken, 
især ved en solid Sammenspisning. Fra Kalentet i 
Kiel kender vi disse Sammenkomsters Spiseseddel. 
Forstanderen skulde have et Fad alene med mør 
Steg, Urter og Safran; de andre Brødre skulde være to 
om et Fad. Til anden Ret hørte god Klipfisk vel for
synet med godt Smør; derefter skulde Forstanderen 
for sin Person have en hel, godt stegt Høne, medens 
Brødrene maatte nøjes med at være to om en; 
derefter fulgte god dansk Ost og fersk Smør, og 
endelig to Kager paa hver Tallerken. Videre hedder 
det, at de Gejstlige ved Bordet havde Sæde efter 
Rang; Lægfolk spiste ved et eget Bord og maatte 
iagttage Tavshed, imens den hellige Lektie ved 
Gildets Begyndelse blev læst; ved Præsternes Bord 
maatte kun tales om gejstlige Ting, kun undtagel
sesvis om, hvad der angik Præsternes ydre Stil
ling; al Bagtalelse og al tom og unyttig Snak var 
forbudt.

De rige Borgere i Byerne satte stor Ære i at 
blive optaget i Kalentet, og afholdt med Glæde 
Udgifterne til disse Fester, som i andre Folks Øjne 
var omgivet med en vis Mystik, bl. a. fordi det var 
forbudt, at omtale, hvad der taltes om ved disse 
Fester. Kalenterne havde ofte deres eget Alter i 
Byens Kirke, i Slagelse altsaa Hellig Legems Alter; 
der blev da læst Messe for afdøde Kalentebrødre, 
og da alt saaledes syntes at tyde paa, at naar man 
blot gik ind i Kalentet, var Saligheden sikker, blev 
Efterspørgselen efter de faa Lægmandspladser altid 
stor. Altrene blev betænkt med rige Gaver, og 
Gejstligheden kom paa god Fod med Borgmestre 
og Raadmænd, noget, som den jo nok kunde drage 
Fordel af. Men der laa en Fare i dette Forhold.



4(1 G unnar K nudsen:

Paa en Tid, da Gejstlighedens Moral ikke var hævet 
over enhver Kritik, kunde dens ydre Myndighed 
let faa et Grundskud netop ved, at Menigmand fik 
Lejlighed til at se, hvordan Kirkens Mænd kunde 
opføre sig indenfor deres egen snævre Kreds — og 
saadan gik det vist ogsaa.

Peder Paliadius skriver, at det endte i Fraadseri 
og Drukkenskab, blødagtig og hæslig Lediggang, 
ligesom ved Bakkusfesterne i Oldtiden, hvor fulde 
Mennesker af begge Køn dansede om i nøgen Til
stand — stærke Ord, som muligt indeholder nogen 
agitatorisk Overdrivelse.

Efter Reformationen opstod Kalenterne i for
ynget Skikkelse, og det var her Peder Paliadius, 
som ordner de nye Forhold. Kalentet skulde bestaa 
af hele Herredets Præster og Degne med deres 
Koner; enkelte Lægmænd, som Kirkeværger, Herreds
fogeden og fremragende Bønder kunde tages med. 
De skulde samles 4 Gange aarlig. Ved disse Lejlig
heder skulde man samles i en Præstegaard paa en 
fastsat Dag; fra Kl. 8 til 11 forhandlede man i 
Kirken eller Sakristiet under Provstens Forsæde om 
„Lærdommen, Ceremonier, Levnet og om alle andre 
Ting, som Religionen er anrørendes“, derefter Spis
ning i Præstegaard en; Anretningen skulde være 
simpel med to eller tre Borde, det ene for Præster, 
det andet for Koner og det tredje for Degne, Tjenere 
eller Kuske. Spisningen maatte vare en Time; der 
skulde kun gives jævn, borgerlig Mad; derefter to 
til tre Timers Drikkelag, saa at Gæsterne kunde 
blive lystige, men ikke berusede, og man skulde 
vende hjem før Solens Nedgang. Samtalerne under 
Laget skulde dreje sig om Religionen; tog de en 
lystigere Vending, maatte de dog ikke synke ned
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til det platte. Gøglere, Sangere og Fløjtespillere 
maatte ikke bruges til Gæsternes Underholdning.

Om Palladius’ Anordning er blevet nøje efter
fulgt, ved vi ikke, men 1618 forbyder Christian IV. 
at holde Kalente eller Gæstebud med fremmed Drik 
og anden Bekostning — skal Præsterne nødvendig
vis samles, maa det ske i en Kirke midt i Herredet, 
„ædrueligen og udi Gudsfrygt“. Forbudet gentages 
1643; det er muligvis ikke gaaet saa let med at 
faa afskaffet disse Fester.

Efter disse Bemærkninger om Kalenterne i Al
mindelighed skal vi vende tilbage til Slagelse, til 
Hellig Legems Alter, som 1471 havde faaet Gaar
den i Vetterslev.

Af et Brev 1526 ser vi, at Kannik Laurids 
Olsen fra Roskilde tillader, at Guds Legems Alter 
i St. Mikkels Kirke, som er anlagt og bygget til 
nogen Umage og Ulempe for Kirken og Sognefolket, 
idet det er anbragt midt i Gangen paa Kirkegulvet, 
maa nedbrydes og opbygges paa ny paa et andet 
bekvemt Sted i Kirken, og Præsten og Kirkeværgen 
maa paa bedste Maade sørge for at faa afholdt de 
Messer, som ellers skulde holdes ved Hellig Legems 
Alter, ved et andet Alter i Kirken.

Denne Omflytning af Alteret i St. Mikkels 
Kirke synes at være den Anledning, som Ellen 
Portmands Dattersøn har grebet for at faa Fingre 
i den Gaard, hans Bedstemoder i sin Tid havde 
skænket til Alteret. Vi kan gennem en Rigsretsdom 
af 1533 følge Sagen.

Otte Tegenhus, Ellen Portmands Dattersøn, havde 
stævnet Hemming, Præst ved Hellig Legems Alter, 
og forlangt, at han skulde tilbagegive Gaarden i 
Vetterslev, fordi de Messer, som skulde holdes over
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Ellen Portmand, i nogen Tid var blevet forsømte.
— For Rigsraadet frembar Hemming Præst Alterets 
Fundats og Skøde paa Gaarden i Vetterslev og 
sagde, at de Messer, som han var pligtig til at 
holde som Vederlag for Gaarden, altid var blevet 
holdt til Punkt og Prikke lige til sidste Palmesøndag, 
da Slagelse Kirker blev rumsterede og forstyrrede 
og samme Hellig Legems Alter opbrudt. Messerne 
blev dog siden holdt i de andre Kirker i Slagelse, 
hvilket Hr. Hemming fremlagde skriftligt Bevis for.
— Da Rigsraadet skønnede, at denne Bygnings
forandring var sket mod Hemming Præsts Vilje, 
paalagde man ham at lade Hellig Legems Alter 
genopbygge saa hurtigt som muligt, hvorefter han 
igen skulde holde Messerne der efter Fundatsen, 
og saa skulde han og alle hans Efterkommere i Em
bedet stadig beholde Gaarden i Vetterslev, og det 
blev i Dommen udtalt, at for Fremtiden maatte 
Otte Tegenhus ikke gøre Hr. Hemming eller hans 
Efterkommere til samme Alter ydermere Hinder og 
Forfang paa samme Gaard.

Striden om Gaarden er naturligvis navnlig 
blevet aktuel paa denne Tid, Reformationstiden, da 
man fra alle Sider søger at plukke Kirken for dens 
Gods. Men nu optræder de nye Kalenter, Forenin
gerne af Herredets Provster og Degne, og gør Krav 
paa det Gods, som tilhørte de gamle katolske Ka
lenter. Anders Jakobsen, Sognepræst i Slagelse, 
havde været hos Christian den Tredje i Anledning 
af, at Kongen, som det synes, havde givet sin 
Rentemester Joachim Bech Brev paa Gaarden i 
Vetterslev — og nu tilbagekaldte Kongen i et aabent 
Brev 1545 denne Gave — indtil han fik hørt begge 
Parter.
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Nu er det altsaa et aabent Spørgsmaal, hvem 
der ejer Gaarden i Vetterslev — om det er Kongen 
som Kirkens øverste Herre, eller det er Præsterne i 
Slagelse Herred, som en Fortsættelse af de gamle 
Kalenter. Denne Vanskelighed ser vi klart Følgerne 
af i et Brev fra Gaardens Bruger, Mogens Hage 
(1574). Han forklarer, at han nu er blevet en tem
melig gammel Mand og derfor gerne vilde overlade 
Gaarden til en af sine Sønner, eller i hvert Fald 
ordne det saadan, at den efter hans Død kunde 
fæstes af en af dem. Han fortæller nu, hvordan 
han selv i sin Tid maatte fæste Gaarden to Gange, 
først af Mester Ingemer i Korsør, dengang Kalente- 
prior for samtlige Præster af Slagelse (Herred?). 
Siden fæstede han den af Mogens Godske, som da 
var Lensmand paa Roskildegaard. Nu vilde han 
gerne have stævnet Slagelse Præster til at møde 
frem med deres Breve, for at det kunde fastslaas, 
af hvem man skulde fæste Gaarden. Han klager 
endvidere over, at Landgilden er for højt ansat for 
hans Gaard i Forhold til de andre Gaarde i Vetters
lev, og han havde ogsaa faaet Lov til at „tage 
Oldinge“ paa det, d. v. s. føre gamle stedkendte 
Bønder som Vidne. Saa kom Hr. Mikkel af Slagelse 
med sine Breve og forbød, at der skulde gaa Oldinge 
paa samme Jord, og sagde, at Mogens Hage ikke 
skulde svare Afgift til andre end ham. Da Mogens 
Hage gerne vilde have Tingsvidne paa denne Ud
talelse, kunde han ikke faa det, uden at Kongens 
Lensmand ogsaa fik Varsel om det.

Foranlediget ved denne Forespørgsel falder nu 
Kongens Afgørelse (givet paa Antvorskov 24. Maj 
1578). Kongen fastslaar, at Gaarden i Vetterslev er 
givet til et Alter i Slagelse, men „Herligheden har
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fulgt os og Kronen til vor Gaard i Roskilde.“ (Ved 
„Herlighed“ forstaas navnlig Retten til at bortfæste 
Gaarden og til at modtage Indfæstningspengene, 
desuden Birkeret m. m.) Derefter skal enhver Bruger 
af Gaarden svare Indfæstningspenge o. lign. til Lens
manden i Roskilde, medens Præsten ved St. Mikkels 
Kirke som hidtil skal nyde Landgilden af Gaarden. Og 
Kongen forbyder sine Fogeder, Embedsmænd og 
alle andre at befatte sig med denne Gaard, ligesom 
han forbyder alle at bestride Roskilde Lensmands 
Ret til „Herligheden“ over Gaarden.

For Mogens Hages Vedkommende blev Resul
tatet meget godt, men han havde ogsaa „i lang Tid 
ladet sig bruge i Kongelige Majestæts Sager til 
Ringsted Herredsting“ og skulde derfor belønnes; 
Lensmanden i Roskilde gav ham da Gaarden i 
Fæste til en af hans Sønner, og han betalte 1586 
Indfæstningspengene til Lensmanden; desuden gik 
Mogens Hage paa sine Sønners Vegne ind paa 
hvert Aar inden Jul at yde 4 Pund Korn (=  16 Td. 
Byg) og 4 Skilling Grot i Penge som Landgilde til 
Præsterne i Slagelse Kalent.

Da Kongen altsaa havde taget „Herligheden“ 
over Gaarden, kunde han ogsaa handle med denne 
Ret. Ved et Mageskifte 1602 overlod han den til 
Peder Basse i Sørup mod en anden Gaard i Ods
herred.

Endnu 1619 bestrider „menige Slagelse Herreds 
Kalentebrødre“ og Slagelse Herreds Sognepræster 
Peder Basses Ret til „Herligheden“ af denne Gaard, 
men indrømmer dog, at de stadig modtager deres 
Landgilde. De kommer frem med deres Breve fra 
gammel Tid og søger at faa fri Raadighed over 
Gaarden igen, idet de hævder, at den er dem fra-
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taget med Urette; de oplyser, at de endnu liver 
Mandag afholder denne Gudstjeneste i St. Mikkels 
Kirke og vedligeholder den i Overensstemmelse 
med de gamle Fundatser. — Det lyder ikke helt 
troligt, de kan da neppe have fortsat næsten et 
Hundrede Aar efter Reformationen med Sjælemesser 
til Jomfru Marie og St. Anna; det maa da i det 
mindste være foregaaet under en anden Form.

Kalentets særlige Historie er vi ikke i Stand 
til at følge, men det maa vel være ophævet med 
de øvrige senest 1643, og Landgilden af Gaarden 
i Vetterslev er vel da lagt andetsteds hen.

løvrigt ved vi, at Kalentet havde sit eget Kalente- 
hus i Slagelse, det nævnes 1601, men ellers ved 
jeg intet om det. Sikkert har Gildet ogsaa ejet 
mere Jord, f. Ex. er der Øst for Slagelse i Nær
heden af Garvergaarden en Mark, som paa gamle 
Kort (1798) kaldes Calente Jord. — Men Vetterslev- 
gaardens Skæbne er et typisk Eksempel paa, hvor
dan det gik med det gamle Kirkegods efter Re
formationen, og det viser endvidere, at et nydannet 
Præste- og Degnesamfund med delvis Held optager 
Arven efter et gammelt katolsk gejstligt Gilde.

Alle Helgen. — Slagelse Markeder.
Første November var Alle Helgens Dag. Som 

Kirke-Festdag beholdtes den ogsaa efter Reforma
tionen og eksisterer for saa vidt endnu.

I det 17. Aarh. ved vi, at der i Slagelse holdtes 
et Marked den 1. November, som kaldtes Hellemisse 
(o: Helgenmesse) Marked. Det lever jo endnu under 
Navnet Novembermarkedet. Om dette skriver Jørgen 
Sorterup i et Bindebrev til Holger Gyldencrone 
Aar 1691:
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„Den 1. November fører Bønderne gerne gamle 
Bæster, som de tvivle paa at skulle overleve, til 
Hellemisse Marked ved Slagelse, om de der enten 
kan faa dem byttede bort eller faa noget for dem, 
og deraf kaldes et gammelt Bæst for en gammel 
Helmusmær.“

Paa Chr. IVs Tid omtales oftere St. Olufs 
Marked i Slagelse, det holdtes paa St. Olufs Dag 
den 29. Juli, og maa vel nok være det store 
Sommermarked, som ganske vist nu ligger ca. 3 
Uger tidligere.

Da Markeder ofte er opstaaede af gamle Kirke
fester, hvor Folk kom sammen og derfor benyttede 
Lejligheden til ogsaa at handle og more sig, maa 
vi vel antage, at disse gamle Markeder er opstaaede 
i Forbindelse med Helgenfester. Den tidligere om
talte Altertavle i St. Mikkels Kirke fra 1505 bar 
Tilegnelsen: „Ad Christi gloriam Michaelis et undique 
divum“ ; det tør vist oversættes ved : Til Kristi, Mikkels 
og alle Helgeners Ære; undique divum betyder egent
lig „guddommelige fra alle Steder“. Dog er der en 
stor Sandsynlighed for, at vi her har Udgangs
punktet for Allehelgensfesten og Markedet. Og der 
maa jo ganske sikkert naa samme Maade have 
været et St. Olufs Alter i en af Kirkerne.
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Kilder. De aim. middelalderlige Dokumentsamlinger er be
nyttede: det meste Stof tindes iovrigt i F. R. Friis: Bi
drag til Slagelse Bys Historie. 1875. Af andre Boger 
skal særlig nævnes: Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i 
Danmark, 11)09. Rordam: Danske Kirkelove. Frederik 
Paasehe: St. Michael og hans Engle (Edda 1914). Marius 
Kristensen: Danske Fornavne (Fortid og Nutid 1914). 
Lindbæk ogStemann: Danske Helligaandsklostre. Thiset: 
Om danske By- og Herredsvaaben. D. E. Rugaard: Aaret 
(»g dets Maaneder. 1863. Om Frue Kirke i Slagelse se 
navnlig A. Ronne i Sor<> Amtstid. 20. Okt. 1907: om St. 
Peders Kirke se Heilmann, Soro Amtstid. 20. Sept. 1903 ff; 
ogsaa Kirkchist. Saml. IV R. 4. Bd. St. Mikkels Kirke 
er endnu ikke historisk behandlet, bortset fra Traps 
Danmark og Friis. --


