
SLAGELSE BYS FORSVAR 
MOD ILDLØS OG VOLD.

Af

P. Arnskov.

Indledning maa jeg forudskikke den Be- 
føijØljS mærkning, at efterfølgende Skildring ikke kan 

blive saa fyldig som jeg kunde ønske det, 
da Optegnelserne, særlig vedrørende Borgervæbningen, 
ere saa godt som aldeles forsvundne, og hverken 
Landsarkivet eller Byens Arkiv har ved dennes Op
hævelse eller senere modtaget noget som helst, det 
være sig Protokoller eller andre Dokumenter fra Bor
gervæbningen, eller i Grunden rettere Politikorpset. 

Slagelse By har aldrig været befæstet, hverken
med Mure eller Volde, og naar man i Slagelse taler 
om de forskellige Byporte, saa maa dette ikke for
staas saaledes, som man ellers tænker sig en Port. 
Byens Lukke har nemlig kun bestaaet af Led eller 
Bomme. Slotsporten med sine murede Piller og Jern
gitre er kun fra Slutningen af 1790 erne.

Byen havde paa den Tid, da disse Skildringer 
begynder, omkring 10 à 1200 Indvaanere og godt et 
Par Hundrede Huse, tildels opførte i et Stokværk;
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dog fandtes der enkelte Huse i 2 Stokværk, disse 
sidste især tilhørende Købmændene. Bygningerne 
vare saa godt som alle opførte af Bindingsværk med 
delvis Tegl- eller Straatag, og mange Byggepladser 
laa øde og ubebyggede. Sikkerheden for Liv, Lemmer 
og Gods var saa som saa; de mange i Anledning 
af Krigene hvervede Soldater var jo ved Krigens Op
hør blevet ledige, og de var næppe skikkede, eller 
havde Lyst til regelmæssigt Arbejde efter det urolige 
Liv, de som Krigere havde ført. Byerne var jo som 
Regel det Sted de søgte til som hjemforlovede Sol
dater, og at Ølhusene yderligere tiltrak dem med 
Spil og Drikken er let at forstaa. Gaderne, som henlaa 
i Mørke, var ikke noget sikkert Sted at færdes paa, 
naar Ølhusenes Gæster drukne og med udtrukken 
Kaarde søgte at finde Vej til deres Logi, og ved den 
mindste Aarsag var de rede til at yppe Klammeri og 
Slagsmaal; omstrejfende Bander kunde ogsaa være 
farlige for en fredelig sovende By. Borgerne var 
henvist til deres egen Styrke, som bestod i, at de 
selv havde Vaaben til at forsvare sig med.

Et Par Bysvende og Vægtere, som Byen havde, 
var jo heller ikke i de halvt lovløse Tider meget at 
lide paa; deres største Nytte bestod i at aarvaage 
Byen, om Ildsvaade skulde opstaa, Kælderhalsene 
var dengang, som senere, en stor Fristelse for en 
Natvægter.

I det hele var Byen i Forfald, de forskellige Krige 
med Udskrivning af Fetallie, Indkaldelser og Indkvar
tering samt Krigsskatter havde gjort Borgerne fattige, 
et kgl. Brev fra Frederiksborg, dateret den 27.-12.-1644 
til Slagelse By m. fl., vidner om Købstædernes Fat
tigdom paa den Tid: „Da flere Borgere flyttede fra
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Byerne og tillukke deres Huse for at undgaa Byens 
Tynge i denne besværlige Tid, og at naar Tiden 
bliver bedre at de vende tilbage, da skulde udrede 
pro Qvota, hvad Byen havde udredet i Indkvartering“ . 
Dette var i 1644, men saa kom Krigen 1658, som 
gjorde Ondet endnu værre, mange Huse vare falde
færdige eller helt nedfaldne, og Borgerne rent for
armede.

Et Brev, som Præsten Peder Villadsen sendte sin 
gode Ven Borgmester Casper Brand i Korsør, hvori 
han beder denne lægge et godt Ord ind hos Com
mandant Schønleben, saa denne kan formaa Kongen 
af Sverrig til at tage mildt paa Slagelse Borgere og 
tage Hensyn til Bønskriftet, dog specielt i dette T il
fælde paa Byens Præster. :

„Til Kongen af Sverrig!
Aller Naadigste Herre og Konge, eftersom Eders 

Kongl. Majestæts Befaling er forestillet, at hver af os 
skal give i Sølvskat 50 Rdlr. og nu de 20 Rdlr. stragx 
at udlægge, er vores ydmygligste Bøn, at Eders Kgl. 
Majestæt af medfødt Kgl. Mildhed vilde os fattige 
Mænd for de 30 Rdlr. forskaane, eftersom vi tilforn 
forud for Rytter Mundering, med Brandskat haver 
været betyngede, naadigst anseende, at vi ikke kan 
bringe dem tilveie, med mindre vores Kvæg og anden 
ringe Bohave skulde derpaa anvendes, med vores 
største Skade, hvilken Eders Kgl. Majt. store Naade 
og Kgl. Hyldest, Gud Allermægtigst igjen Naadelig 
vil forskylde og med Velsignelse belønne“ .

Skrivelsen er sandsynligvis forfattet af Peder Vil
ladsen, Sognepræst til St. Michaels Kirke.

Naar man ser, hvorledes det staar til med Byens 
Sognepræster, saa slutter man sig let til, hvorledes 
det har maattet se ud for Byens mindre bemidlede
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Befolkning, men at det har været Fattigdom over
alt, derom er ingen Tvivl.

Med Hensyn til Forordningerne for Borgervæb
ningen, da gælder disse for samtlige danske Køb
stæder, København fraregnet.

Af Købstæderne udskreves aarligen Mandskab til 
Krigstjenesten, dels værgagtige Karle og Knægte samt 
Baadsmænd; disse kom senere til at danne Borger
væbningen eller Byens Compagni, efter deres Hjem
sendelse, det værgagtige Antal kunde være forskellig, 
1593 var det 160 Mand, som i Reglen mønstredes 1 
Qang aarlig.

Borgervæbningen *) maatte overtage Vagterne i 
Byen paa Skift, Bevæbningen bestod af Skydevaaben, 
Hager og Halvhager, lange Rør, Spids eller Spyd 
(deraf Navnet Spidsborger) og af andre Vaaben for
uden Harnisk navnlig Hellebarder og Kaarder.

Der fandtes intet organiseret Brandvæsen, indtraf 
Ildsvaade, var det først Borgervæbningens Pligt at 
holde Orden paa Brandstedet og paase, at intet blev 
bortrøvet. Byens Indvaanere maatte sætte Kar uden 
for deres Huse, som det var deres Pligt at fylde 
med Vand, eller ogsaa skulde de hente Vand i Sluffer 
fra Byens Vandsteder. Naar lldsvaaden opdagedes, 
klemtedes der med Byens Stormklokke, Byens Ind
vaanere ydede i Fællesskab den Hjælp de kunde til 
Ildens Bekæmpelse, det var jo fælles Fare; at slukke 
Ilden, hvor den først havde taget rigtig fat, er vel 
sjældent lykkedes, men derimod at begrænse den.

Borgerne maatte jo have en Samlingsplads og 
Borgervæbningen en Vagtstue, og sædvanligvis benyt-

*) Borgervæbningen er det samme som Byens Compagni.
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tedes Byens Raadhus. Et saadant havde Byen ikke, 
men fra Aaret 1500 benyttedes Lybækkernes Pakhus, 
som laa nord for St. Michaels Kirke, men denne 
Bygning var meget forfalden; i en Grundtaxt fra 1682 
nævnes det saaledes: „1 ruineret Raadhus af Grund
mur forbigaaes i Taxten“ . At denne Bygning ikke 
tilfredsstillede Borgerskabet er ganske naturligt, da 
den tillige laa saa at sige i Udkanten af Byen, noget 
afsides og ubekvemt, idet der kun var lidet bebygget 
nord for St. Michaels Kirke. Den egnede sig derfor 
ikke til Vagtlokale for Borgervæbningen. Man be
stemte saa, at man maatte have et Vagtlokale et andet 
Sted, som laa mere i Byens Midte, og valgte, at det 
skulde være paa Torvet (GI. Torv) og herom findes
1 Slagelse Raadstueprotokol følgende :

VAGTBYGNING PAA TORVET.
„Borgmester og Raad havde i Dag her paa Raad- 

stuen kaldt endel af Borgerskabet, for at tale om et 
Vagthus, som er resolveret, at det skal staa paa Torvet, 
og saasom ingen Skatter endnu er paabuden, saa er 
da for affærdiget, at Borgmester og Raad tilligemed 
endel Borgere tilbemeldte Vagthuses Bygning fuld- 
færdiget giver som følger:

Borgmester Mogens Jacobsen 4 Rdlr., Raadmand 
Michal Jørgensen 4 Rdlr., Købm. Bonde Nielsen 4 
Rdlr., Bertel (Tamdrup) Farver 4 Rdlr., Niels Jesper
sen 4 Rdlr., Købm. Anders Bjørnsen 3 Rdlr., Lauritz 
Bang 1 Rdlr., Rasmus Eriksøn 1 Rdlr., Bolle Hansen
2 Rdlr., Søren Nielsen 1 Rdlr., Hans Bassekilde 1 Rdlr., 
Niels Larsøn 4 Mark, Claus Biørnsen 4 Mark, Jacob 
Jørgensen 4 Mark, Christen Smed 4 Mark, ialt 40 Rdlr.

Hvilke Penge som bedrage sig til 40 Rdlr. stragx
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skal blive leveret til den, som af Borgerne udvælges 
samme Bygning at lade forfærdige, saasnart der gives 
tilkiende, hvem dertil beskikkes, og skal bemeldte 
Vagthus bestaa af 3 Fag og bygges paa samme 
Maade som Kirken *) paa vor Frue Kirkegaard og 
det med Egefoed og Stolper, og resten Tømmer af 
Fyr, samt Teglhængt og understrøgen, med Taffelmur 
neden Løsholterne og klinede Vægge oventil og derudi 
Skorsten af brændte Sten, tilligemed Skillerum og 
anden Tilbehør og naar samme Bygning er fuldfær- 
diget, haver den dertil Deputerede, for ermeldte Byg
ning at giøre Borgmester og Raad tilbørlig Rigtighed 
og Regnskab belangende refuntion for Forskudet, da 
saa vel Skatterne, som dertil skal paabydes indkommer.

Skal enhver sin forstragt Contingent fornøjelig 
erstattes og saavidt de forhen indførte 40 Rdlr. til 
Bygningen ikke kan tilstrække skal den øfrige Rest 
naar Skatterne er indfordret stragx blifve den som 
Bygningen faar under Hænder leveret.

Datum Slagelse Raadstue, ut Supra.
Og blevf forarbeidet, efter ingen af Borgerskabet 
dertil kunde formaaes, af Raadmand Michal Jørgensen 
Soel ermeldte Vagthus at lade forfærdige sig god- 
villigen paatog.

Mogens Jacobsen, Markus Vohnsen, Michal Jørgensen, 
(Soel,) Bertel Tamdrup, Andreas Biørnsen, Niels Jesper
sen, Kristen Smed, Hans Bassekilde.

Fredagen den 18de September 1696“ .

Hvad Aarsagen har været til, at Haandværkerne 
har gjort Strejke og ikke villet paatage sig Opførelsen 

•) Kirken solgt ved Auktion 28. Marts 1739 for 39 Rdlr. og nedbrudt.
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af Vagtbygningen, vides ikke. Dog har Michal Jørgen
sen Soel, som var Købmand, næppe selv opført Byg
ningen, men har maattet have Haandværkere dertil, Bøn
haser taaltes jo ikke, da Laugene var meget strenge.

Michal Jørgensen Soel var Købmand og ejede 
den saakaldte Lercheske Qaard paa det vestlige Hjørne 
af Brede- og Bjergbygade, hvor han døde.

Onsdagen den 19. Marts 1710 blev der bekostet 
en ny Fane til Byens Compagni, formedelst den gamle 
var i Stykker, den kostede 32 Rdlr. 2 Mark; hvorledes 
denne Fane har set ud, omtales ikke, men det kan 
formodes, at den ialtfald har haft Byens Vaaben.

Som foran omtalt, stod det daarlig til med Byens 
Raadhus (forhen Lybækkernes Pakhus). Efter at Bor
gerne 1500 havde faaet fornævnte Pakhus, skænkede 
Kong Christian den 3die 1551, efter at Borgerne havde 
faaet Lov til at nedrive den øde Frue Kirke, dennes 
Materialer til Istandsættelse af Raadhuset, Præstegaar- 
den og Skolen, men intet deraf maatte anvendes til 
andet Brug*) og vi have set, hvorledes det i Grund- 
taxten 1682 betegnes som ruineret og forbigaas, saa 
Borgernes Hu stod til at faa et nyt Raadhus og faa 
anskaffet Brandredskaber, men Byens Kasse fattedes 
Penge, og Borgerne havde heller ikke Overflod, tvært
imod var det meste Fattigdom, og Laanepanikken 
kendtes dengang ikke; man vilde gerne have sine 
Ønsker opfyldt, men ikke saaledes, at man gjorde 
Gæld, men der var en anden Udvej, som havde været 
benyttet af andre, nemlig at indvinde Pengene ved 
et Lotteri, men dertil hørte Majestætens Tilladelse, 
og denne søgte Magistraten om.

*) 15.-12.-1581. Borgmester og Raad bevilges, at de i 2 Aar 
maa benytte Byskatten til Raadhusets Istandsættelse.
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Svar fra Hans Majestæt Kong Frederik den 4de 
til Magistraten paa et Andragende om et Lotteri indløb 
den 12. Maj 1721: „At dette Lotteri maatte bestaa 
af 15000 Lodder à 1 Rdlr. Indtægten skulde være 
til Reparation af Raadhuset samt et Tinghuses Ind
rettelse og forsvarlig Brandredskab, sammesteds, 1 
Hus til Brandredskaberne, samt tvende Sprøiter, som 
ialt bedrager sig til 1641 Rdlr. 5 /Mark efter Overslag 
og som Borgerskabet formedelst deres Uformuenhed 
ej kunde udrede, tillades det, saa det kan blive Byen 
til Nytte og Z iir“ .

At Vagterne, som Borgervæbningen maatte udføre, 
har været en Byrde for Borgerne, udviser følgende:

„Taarsdagen den 6. August 1722 blev Høiædle 
og Velb. Hr. Etatsraad og Amtmand Schindels Missive 
dateret den 6. August i indeværende Aar oplæst for 
4re nærværende gode Mænd, Raadmand Peder Jensen, 
(Købm.) Zacharias Bentzen, Jørgen Michalsen og 
(Handskemager) Johan Thomsen, og indholdt at de 
trende ved Højesteret til Galgen Condinerte Delen- 
qventer maa vorde afstraffede og ophængte i Byens 
Galge, saasom den nylig er opbygt i Fælleden og ei 
kan være Byen til Skade eller Indvaanerne til Hinder, 
hvortil de gode Mænd paa samtlig Byens Vegne t il
ligemed Magistraten, svarede ja og gjerne var tilfreds, 
at Exekutionen jo før jo bedre sker, at denne Byes 
Indvaanere kan blive entlediget fra den lange og and
holdne Vagt og store Omkostning som hidentil er 
giort, hvilket saaledes med Underskrift tilstaaes.

Slagelse Raadstue Datum ut Supra.
Peder Jensen, Zacharias Bentzen, Jørgen Michalsen,

Johan Thomsen.“
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1722 var Mester David Møller Skarpretter i Slagelse.
Endelig indtraf, hvad længe var forudset, at den 

gamle Raadstue maatte opgives. Mandagen den 1. 
Februar 1723 bekendtgjorde „Rettens Siddere, Borg
mester og Raad, at Natten mellem 26. og 27. Januar 
er Byens Raadhus af Ælde ruineret og Qulvet ned
faldet i Fangehullet, at ingen uden Lifsfare efter til 
Dags, sig til hans Majestæts eller Byens Tjeneste 
kan indfinde sig“ .

Hermed er dette Raadhus’ Saga ude, man maatte 
se sig om efter Lokale til et midlertidigt Raadhus, 
og hertil valgte man nuværende Matr. Nr. 71 paa 
det vestlige Hjørne af Slots- og Bredegade, indtil 
man havde den nødvendige Kapital og fundet et Hus, 
som man fandt passende til Byens Raadhus.

Aar 1725, den 1ste Juni, har man faaet Brand
redskaberne anskaffet, og nu skulde der jo ansættes 
Betjening. Samme Dato var tilsagt og for Rettens 
Siddere, Borgmester og Raad, indfandt sig Jens Mur
mester og Jacob Strøg Tømmermand, og begge blev 
antagne til at være Straaiemestre ved Sprøjterne, 
naar de enten skal prøves 2de Gange om Aaret eller 
bruges til paakommende ulykkelig Ildebrand. For 
deres Umage ved de 2de Prøver skal hver af dem 
gives aarligen 1 Rdlr. af Byen og ved ulykkelig Ilde
brand ligeledes 1 Rdlr. efter Sagens Beskaffenhed. 
Den øvrige Betjening var 26 Mand.

1739 var Uhrmager Hans Petersen Sprøjtemester, 
og han indgav Mandtal over Mandskabet, som da var 
23 Mand.

I Aaret 1734 var her ialt 34 ledige Byggepladser 
med en samlet Façadelængde af ca. 1600 Alen, deraf 
var 700 Alen beplantet med Tobak.
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For Lotteripengene havde Byen nu faaet sit Brand
væsen i Orden, men der gik 10 Aar, inden man kom 
saa vidt, at man kunde købe en Ejendom til Raad- 
hus. Det var jo en Selvfølge, at det helst skulde 
ligge paa Torvet (gi. Torv). En saadan fandt man 
paa Torvets nordre Side, tilhørende Købmand Peder 
Olufsen Colding, som fik Borgerskab 2.-5.-1730. 
Denne havde paa Auktion efter Faderen, Raadmand 
Ole eller Olaf Hansen Colding købt Ejendommen. 
(Sidstnævntes Borgerskab som Købmand 1700).

I Slagelse Skøde- og Panteprotokol findes der 
under 5. Juli 1735 følgende: „Jeg underskrefne Peder 
Colding skøder herved min paa Torvet (nu Matr. 
Nr. 258) beliggende Gaard imellem Jacob Egs Oaard 
paa den ene Side og Ste. Michels Kirkes Stræde paa 
den anden Side, kaldet „Magie Loge“ (store Laage), 
bestaaende af det store grundmurede Hus, Egebin
dingsværk, langs med Magie Loge og alt som det 
tilhører efter ældgamle Skøder til Slagelse Købstad 
til Raadhus. Den har velbaarne Stiftbefalingsmand 
Johan Ludvig Holstein lade købe og efter hans Ordre 
betalt af Borgmester Rasmus Vohnsen og Raadmand 
Jens Andersen Harring med 620 Rdlr.“

Hermed var saa Huset, som fremtidig skulde 
være Slagelse Bys Raadhus, købt og man skred straks til 
at foretage de nødvendige Forandringer, for at det 
kunde tjene efter Bestemmelsen, og efter endt Istand
sættelse fulgte den 17. December s. A. Indvielsen, og da 
den Tale, som ved denne Lejlighed blev holdt af Borg
mester Jens Lassen, er meget oplysende angaaende 
Raadhuset og kaster Lys over Tidens Tankegang og 
Talemaade, har jeg fundet det rigtigt at citere den, 
kun forkortet i Slutningen, da dette var Gentagelser.
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INDVIELSE AF RAADHUSET 1735.
„Anlangende denne vor Stad hvis Raadhuus skal 

og nu blive efter hans Exelence Nicolai Baron Gers- 
dorfs Ordre af 17. December, paa hans Vegne af mig 
(Borgmester Jens Lassen) indfoldig introdicieret og 
nu indviet, da kan man ikke, men maa frit bekende 
at her aldrig før har været bygt noget Raadhusis af 
hvad Fataliteter er, hvorfor vides ikke, men det Huus 
som stod paa St. Michels Kirkegaards anden Side 
hart-ad ude fra Byen, har været Lybækkernes Pakhuus 
i det mindste til 1500 som jeg beviser med et æld
gammelt over Slagelse Bye og Huuse befattet Land- 
Chart, angaaende gamle Byens Ducumenter og som 
jeg vilde reisjonere, rettere giort Raadhuuset af ret 
Købmandhuus, end Jøderne giorde Templerne til ret 
Købmands- og Duekræmmerhuuse.

Men som bemeldte Raadhuus af Ælde var falde
færdig, saa er udi sal. Hr. Qeheimeraad Adelers Tid, 
med hans som Stiftamtmand og daværende Magistrats 
Flid, udvirket hos høilovlig Ihukommelse, høisalig 
Konge Friderich den Fjerde en Tilladelse og Bevilling 
til et Lotteri, dat. 12. Maj 1721 som indbragte en 
haab Penge, af hvilket Brandredskabet først blev an
skaffet siden det dertil fornemlig var indrettet og saa 
resten reserveret af Lotteripengene til et nyt Raadhuus, 
da det gamle plat nedfaldt af Ælde 1723.

Dette høinødvendige Værk havde hans Exelence 
forrige Stiftamtmand Geh-Raad Johan Ludvig von 
Holstein gunstig antaget sig og seet befordret, idet 
han for nogen Tid siden formaaede vores allernaadigste 
Arve Konge, Kong Christian den Sjette til at give til 
dette Raadhuusets Bygning af egen Casse 400 Rdlr. 
saadan kongelig Gavmildhed har giort det, vi kan
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nu med Fornøielse se et Conditioneret Raadhuus, 
som er af et Købmands og Bryggerhus bleven til, 
saadant et Huus hvor Retfærdigheden skal haand- 
hæves og den Forudrettede hjælpes til Rette, og som
1 et Købmandshuus for Betaling — samme Huus be-
staar af en zirlig Raadstue, et Tinghuus, Samlingssahl, 
hvælvet Arestkjælder, 1 Civil-Arest-Kammer, en vel 
indrettet Corps de Guarde, hvis lige, under et vel 
næppe findes i hele S tifte t....................... “

Borgerskabet var indbudt til Indvielsen i det nye 
Raadhus paa Torvet, Borgmester og Raad var tilstede, 
og der blev ringet med Stormklokken *) 3 Gange,
2 af Skolens Disciple var tilstede og sang af Kirke
salmen 1ste Vers: „I Jesu Nafn skal al vor Gerning 
ske“ .

Nu havde man altsaa naaet Maalet, for første 
Gang havde man sit eget Raadhus, og man havde 
indviet det med baade Tale og Sang og havde saa- 
ledes ikke længere Brug for det midlertidige Raadhus 
paa Hjørnet af Brede- og Slottensgade, og dette blev 
saa stillet til Auktion ved Byfoged Jens Andersen 
Harring og den 10. Marts 1736 solgt til Borgmester 
Rasmus Vohnsen for 230 Rdlr.

Det lille Vagthus paa 3 Fag fra 1696 havde man 
heller ikke Brug for mere, idet man havde faaet Vagt
stue paa det nye Raadhus og er rimeligvis bleven 
nedbrudt, da det ikke omtales at være afbrændt ved 
Branden 1740.

Ligeledes kunde man nu afhænde det gamle Raad- 
huses Grund og Hauge, og Pengene var der jo 
haardt Brug for; den blev derfor stillet til Auktion 

*) Dette skete forøvrigt hver Gang Borgerskabet skulde samles.
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og Anno 1736 den 19. Juni holdtes saa 3die og sidste 
Auktion ved Jens Andersen Harring, Kgl. Majestæts 
Raadmand og Byfoged, Thomas Bruun, Kgl. Majestæts 
By- og Raadstueskriver. Grunden beskrives saaledes :

„Den bagved St. Michels Kirke forhen staaende 
Raadhuuses Grund og Hauge, som strækker sig i 
Længden fra den gamle Mur, som indelukker Kirke- 
Gaarden og lige ned til Vinpibestræde, 39 alen i 
Breden, uden deraf at betale Jordskyld, blev tilslaget 
den høistbydende Peder Henrichsen Fischer*) Borger 
og Feldbereder her ibidem for 19 Rdlr., nitten Rigs
daler“ .

Raadhuset, altsaa Lybækkernes gamle Pakhus, laa 
paa den Plads, hvor nu Magasinet ligger i Ejendom
men Matr. Nr. 250, Nytorv. Ved en Udgravning i 
bemeldte Magasin omkring 1867 fandt man i Grunden 
Murrester af røde Sten, de saakaldte „Munkesten“ .

Ja, nu var jo alt saare godt, Raadhus og Brand
redskaber var i Orden og alt det gamle solgt, men 
Glæden varede kun kort og man skulde snart faa 
Brug for Brandredskaberne, idet der Natten mellem 
28. og 29. April 1740 udbrød Ildløs, som lagde ca. 
40 Huse og Gaarde i Aske, deriblandt Raadhuset, saa 
nu var man omtrent lige vidt, eller snarere værre 
stillet, ingen Raadhus mere, og mange af Borgerne 
havde mistet deres Huse og al Bohave, ingen havde 
jo assureret, saa Nøden var stor; der gik over et 
Aar, før man kunde tage fat og faa Raadhuset opført.

Den 16. Juni 1741 blev der afsluttet Kontrakt paa 
Byens Vegne mellem Borgmester Rasmus Vohnsen,

*) Peder Henrichsen boede Nord for,, nu Landbobanken Matr.
Nr. 250.
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Raadmand Jens Andersen Harring, Thomas Bruun 
og Murermester Michel Svendsen om Opførelse af 
det afbrændte Raadhus, med Ret til at benytte de 
hvælvede Kældere og de gamle Mure, som tildels 
vare uskadte. Svendsen skulde have i Arbejdsløn 
140 Rdlr.

1742 var Raadhuset igen opbygt og beskrives 
saaledes: „Grundmur, Teglhængt og er saaledes indelt: 
Under det ganske Huus er (hvælvet) Kælder hvorudi 
til Hjørnet boer Bysvenden, og Resten til Arest for 
Deleqventer, med 3de opterede Huller, oven over er 
Bytingsstuen, derved et Cevil-Arest-Kammer, Forstue 
med Trappe op til Raadstuen, en Rytter-Vagt-Stue og 
et Sprøitehuus hvor udi er Byens Sprøite og Brand
redskab, der ovenover er afdelt med Kvistvinduer, 
Borgerskabets Samlings-Sahl, og inden for Raadstuen 
som i en Kvist paa 4re store Fag (hvad vi nu kalder 
en Frontspids) med Vinduer paa begge Sider, gaar 
tvert igjennem Bygningen, baade til Byens Torv og 
Kirkegaarden, udi Murene over bemeldte Vinduer til 
Gaden er en stor Sten med Kgl. Crone og Chifre, 
saavel som Aarstal, forgylt og malet“ .

Sprøjtehuset laa ikke i selve Raadhuset, som efter
følgende udviser:

„Naboen mod Øst Købm. Diderik Lundager skal 
bebygge Raadstuens Byggegrund ud til Kirkegaarden 
og haves der intet imod, at denne Raadstuegrund 
tilskødes ham, og skal han samme Grund indhegne 
med Plankeværk. Kan ellers Magistraten ved denne 
Ledighed anordnet at han paa denne Grund indretter 
og holder vedlige, et forsvarlig Gemme til Byens 
Sprøiter og Brandredskaber, saaledes at der til alle 
Tider dertil kan være Adgang“ .



Slagelse Bys Forsvar mod Ildløs og Vold. 17

Fra denne Bestemmelse hidrører det, at Nabo
ejendommens Bygninger og Gaard ligger bag det tid 
ligere Raadhus, og maatte senere Ejere af denne 
Ejendom betale Skat af Raadstuens Baggaard.

Slagelse Raadstue.

Indvielsen af Raadhuset fandt Sted den 3. Juli 1742 
efter at der var ringet 3 Gange med Stormklokken; 
tilstede var Raadmand Thomas Brun og Raadmand 
Jens Andersen Harring, Borgmester og Hospital-

2
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forstander Rasmus Vohnsen, som holdt Talen, som 
gengives sammentrængt:

„Det som er Guds Huus, er til at frygte Gud udi, 
det samme er et Raadhuus at øve Ret og Retfærdig
hed udi, saa foruden derfor begge baade Gudsfrygt 
og Retfærdighed at bestyrke Religionen, det andet at 
styre og regere Menneskene, hvilke begge jeg kan 
anse som de fornemste Støtter og Piller, hvorved at 
deres Flor og Velstand skal befæstes og vedligehol
des saa fornøden, thi hvor skulde Gudsfrygt bedre 
findes end i Guds Huus, og hvor skulde vel Ret
færdighed bedre øves end i et Raadhuus?

Det havde behaget Gud for 2 Aar siden at straffe 
denne By, som de fleste af os, Gud bedre det, finde, 
og da tillige med vore Huuse i Aske at nedlægge 
vor nylig forhen opbygte Raadhus, men Gud viste 
sin Naade ved at bevæge vor allernaadigste Konge 
til at hjælpe os ved med sine allernaadigste Hænder 
har hjulpet os til at opbygge dette Huus.

Min Formaning skal da først være til Eder, denne 
Byes samtlige Indvaanere i Dag vi nu første Gang 
indtræde i dette Hus og med Glæde kan se det op
rejst af sin Aske, at vi af Hjertet opofre Gud og 
Kongen vor Taksigelse, Gud maa vi takke, der har 
nedlagt vort Huus, men igen har oprejst det, der har 
straffet os, men igen har villet hjælpe os.

Kongen, vor allernaadigste Herre, maa vi takke, 
der ynkedes over vor Elendighed, der har bevist os 
saa stor Naade, har bygget dette og vore Huuse, da 
vi ei selv formaaede at bygge dem.

Min Erindring skal dernæst være til Eder, siden 
den Ulykke og Ildsvaade der har overgaaet disse 
Huuse, mest foraarsaget af (Kaabersmed Hausbilds)
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Uagtsomhed og Skødesløshed, enhver af Eder da 
tage sig i Vare, hvorledes omgaaes med Ild og Lys.

Hver Husbond med sine Tjenere og Husfolk hvor
ledes de og handler dermed, paa det de ei skal være 
Aarsag at baade I og Eders Naboer ei skal falde i 
slig Elendighed.

Til Slutning endelig vil jeg ønske og som jeg 
haaber I tillige med mig vilde gøre — — Gud be
vare Hans Majestæt vor allernaadigste Konge, Gud 
velsigne ham for al den Naade, han har vist mod 
denne Bye, mod disse Huuse, mod dette vordt Raad- 
huus, Gud lade ham leve længe, Gud beskærme ham 
tillige med hendes Majestæt vor allernaadigste Dron
ning samt det ganske kgl. Arvehuus, Gud bevare vor 
kgl. Stiftamtmand------- — — “

Den 16. Juli 1748 var efter Magistratens Ordre 
paa Byens Raadstue de forsamlede, som skulde be
tjene Byens Sprøjter og Brandredskab i ulykkelig 
Tilfælde samt Jørgen Nielsen Tømmermand og Jens 
Bang Murmester, begge indskrevne til at være Sprøjte
mestre og sørge for, at Sprøjterne altid er i forsvarlig 
Stand og betidig melde sig i Raadstuen, hvad der
med maatte mangle, til at faa vores Ordre, til at lade 
gøre det som fattes, og blive stedse tilbage i Byen, 
i det mindste en af dennem, eller at melde for Magi
straten, naar nogen af dennem maatte rejse af Byen, 
hvorimod de nyde begge aarlig af Byens Kæmner- 
kasse 16 Rd. i Løn.“ Som det ses, er Lønnen nu ikke 
for hver Gang de møder, men et fast aarligt Vederlag.

Anno 1762 omtales, at Borgervæbningen*) skal

*) For at faa Borgerskab maatte man møde med en Attest fra
Chefen for Borgervæbningen, at man havde forskaffet sig A r
matur.

2'
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møde tilfods, og være bevæbnet med Flint og Kaarde. 
Mandskabets Antal var 175, den ældste var 85 Aar gi., 
flere 70 og 60, det maa have været et kampdygtigt 
Korps. Byen var delt i 4 Fjerdinger: Smedegades, 
Slottensgades, Bredegades og Løvegades Fjerdinger.

Torsdagen den 7. September 1764 var Kammer- 
raad Smith og Raadmand Andersen paa Raadstuen i 
Anledning af den Høigrevelige Exelence, Konferens- 
raad og Stiftbefalingsmand, Greve af Knuths Skrivelse 
til Magistraten af 4de hujus med Borgerskabet at 
overlægge, hvorledes man bedst kunde udvise honeuers 
ved hendes Kgl. Høiheds Prinsesse Vilhelmine Caro
line, nu Fyrstinde af Hessens, Gennemreise igjennem 
eller forbi Slagelse, og blev resolveret, at Borgerskabet 
skulde paradere under Gevær, hvad enten hendes Kgl. 
Høihed paserede Slagelse eller Turen falde om ved 
Antvorskov Slot.

Og tillige var Borgerofficererne fremkaldte for at 
Debilere, hvem der skulde være Captein udi afgangne 
Otto Heinrich Møllers*) Sted, som ved Døden var 
afgangen.

Og blev følgende Officerer udnævnte :
Til Captein Jens Christensen (Tobakspinder).

„ Leutenant Hans Laugesen Friis (Slagter og Værts
husholder).

„ Fændrik Lars Berthelsen (Bager).
B Comandersergeant Jens Willumsen (Pottemager).

Smedegades Fjdg. Sergeant Johan Adam Trap
(Grovsmed).

Bredegades Fjdg. Sergeant Ole Clausen (Snedker).

*) Dette er den ældre Otto Heinrich Møller, som ejede Lille
Antvorskov, og han testamenterede denne til sin Brodersøn 
af samme Navn.
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Slottensgades Fjdg. Sergeant Johan Philip Leitz. 
Løvegades Fjdg. Sergeant Jocum Hansen Ritter

(Pottemager).
Til Grenaderer:

Hans Nyeborg, Urban Krofas, Theoder Fass, Dide- 
rich Flachmichel, Hans Christian Holm, Jens Jørgensen, 
Christian Fischer, Frantz Meyer, Niels Baad, Johan 
Schuster og Hans Larsen.

Samme blev tilsagt og advaret at holde deres 
Sager i Beredskab, paa det, de paa første minde 
kunde være færdige og istand til at paradere under 
Gevær.

Det er ikke oplyst, hvilken Vej Prinsessen rejste.
Det er lidt vanskeligt at holde Borgervæbningens 

og Brandvæsenets Befalingsmænd ud fra hinanden, 
idet flere ser ud til at have tjent i samme Korps, men den 
øverstbefalende var i Reglen fælles for begge Korps.

Med Hensyn til Raadhuset skete der i 1790erne 
den Forandring, at en Etage blev paabygget og As
surancen steg fra 2240 Rdlr. til 5330 Rdlr., og beskrives 
saaledes : til Raadstue, Bytingstue, Sprøitehus, Vagt
stue, Arestkjælder, under 12 Fag med Gevelb. 22 al. 
Planceværk og et lidet Hus, paa Raadhuset var Byens 
eneste Lygte.

Den 3. Juni 1802 udkom der et nyt Reglement 
for Borgervæbningen i Danmarks Købstæder, Køben
havn undtaget, dette Reglement bestod af 26 Para
grafer, hvoraf nogle Uddrag af de vigtigste Bestem
melser vil følge nedenfor.:

Borgervæbningen skulde bestaa af 2 Klasser. De 
virkelige Borgere over 50 Aar, som skal bistaa Øvrig
heden til god Skik og Ordenens Opretholdelse, det 
øvrige Mandskab af Borgerklassen under 50 Aar
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kaldes det værgagtige Mandskab og er bestemt til at 
værne mod fjendtlig Overfald.

Der skal oprettes Ruller, og Borgervæbningen er 
kun bestemt til deres egen Købstads Forsvar, samt 
alene under deres egne Officeres Comando, og Amtet 
eller Stiftets Øvrighed, Korpset skal staa under en 
almindelig Borgerfane, hvori er Byens Navn og Vaaben. 
Officerspladserne besættes af Øvrigheden paa Forslag 
af den Høistkommanderende efter at være forelagt 
for Magistraten.

Underofficererne foreslaas af Compagnicheferne og 
beskikkes af den Høistkommanderende for Borger
væbningen, og ingen bør vægre sig ved at blive 
Underofficer, til Officer bør ingen tvinges.

Dersom nogen vil forloves (have Afsked) inden 
de fastsatte 2 Aars Tjenestetid, da træder for begge 
Graders Vedkommende disse tilbage blandt Borgernes 
Rækker under Gevær.

Der holdes aarlig Øvelser og Mønstring, Ude
blivelse fra disse medførte, naar lovligt Forfald ikke 
var anmeldt, Bøder fra 2 Mark til en Rdlr., et Kvarter 
efter det fastsatte Klokkeslet 4 Skilling, Underofficerer 
det dobbelte og Officerer det 4-dobbelte.

Man saa helst, at Øvelserne holdtes om Søndagen, 
men kunde dog om fornødent benytte de søgne Dage.

Enhver, som nedsætter sig i Købstaden for at 
drive borgerlig Næring, bør før saadant tillades, godt
gøre, at han har forskaffet sig det nødvendige Vaaben- 
tøj, der bestaar af 1 Gevær af samme Kaliber som 
de andre Borgeres, forsynet med Bajonet samt Patron
taske, indrettet til Patroner, og derhos et Sidegevær, 
med mindre Bajonetten er indrettet saa den kan 
bruges som saadan.
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Samtlige Officerer, som hører til Borgervæbningen, 
skal i Tjenesten bære en af Overøvrigheden approberet 
Uniform, der dog ikke maa være som noget Korps 
i Armeen. Det borgerlige Felttegn af Guld maa være 
indvirket med grøn Silke, og maa bæres saadanne 
Epauletter som for Borgerskabet i
København, Uniformen kan ogsaa 
til anden Tid bæres som Hæders
dragt.

De Geværer og øvrige Munde
ringsarter, der af Byen er anskaffet 
til Brug for de Borgere, som ikke 
selv se sig i Stand til at anskaffe 
disse Genstande, skal bevares paa 
Raadstuen eller andet bekvemt Sted 
samt afleveres efter Brug.

Borgernes Uniform havde sam
me Snit som Officerernes, men mere 
simpelt og Chacot med Ponpon.

Et Borgervæbningsfond blev 
ligeledes dannet.

Saaledes som Borgervæbningen 
nu var oprettet, vedblev den at 
virke med sine Øvelser, Mønstringer 
og Paradering ved Kongebesøg eller
lignende, ligesom de bistod Politiet ved Jødeforfølgel
serne den 12. og 13. September 1819.

Byens Brandvæsen havde jo ved forskellige Brande 
haft Lejlighed til at udvikle sig og vise, hvad de 
duede til ved de forskellige store Ildebrande i Aarene 
1740, 1772, 1774, 1775, 1782 og 1804. Brandallarmen 
foregik paa den Maade, at der klemtedes med Storm
klokken, Vægteren peb og raabte Brand, Byens Tam-
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bour rørte Trommen og saa mødte alle de, der skulde 
gøre Tjeneste, tillige alle de, der kun gik i Vejen, 
men hele Byen kom jo paa Benene, dels fordi de 
frygtede Fare, og dels af Nysgærrighed. En llds- 
vaade havde jo den Gang en hel anden Betydning 
end nu ; den Gang kunde Ilden hurtigt gribe om sig 
i de letfængelige af Bindingsværk med Bræddegavle 
opførte Huse, hvoraf mange delvis var belagt med 
Straatag. Nu, da saa godt som alle Huse ere Grund
mur med Brandgavle, er Faren jo meget mindre.

Omkring Aaret 1800 nævnes som Borgerkaptajn 
Kobbersmed Gotlob Hausbild, og han har rimeligvis 
været Chef baade for Brandkorpset og Borgervæb
ningen. En Premierløjtnant var den egentlige Leder 
af Borgervæbningen og Assistent ved Brandkorpset.

Den næste Kaptajn som kendes, er Uhrmager See- 
rup*), som døde den 29.-6.-1830, 85 Aar gammel, 
han havde, da han, kort før sin Død, solgte sin Ejen
dom til Snedker Peytz, betinget sig i Skødet, at Køberen 
leverede ham, naar han afgik ved Døden, en god 
og solid Ligkiste, dette var nu i og for sig ikke saa 
mærkeligt, idet det var meget almindeligt, at Folk 
havde deres Ligkiste staaende paa Loftet og Ligtøjet 
ligeledes liggende færdig.

Købm. Amt Peder Kjerulff nævnes som Borger
skabsløjtnant, men maa rimeligvis have været Chef. 
Han optraadte, saaledes da Frederik den Sjette engang 
var paa Gennemrejse her i Byen, og Borgervæbningen 
ved den Lejlighed paraderede for ham. Kongen passe
rede langs Fronten og standsede ved Chefen, Købm. 
A. P. Kjerulff, der var iført en flunkende ny Uniform,

*) 1804 nævnes Seerup som Premierløjtnant.
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Kongen følte paa Tøjet og bemærkede: „Det er en 
meget smuk Uniform De har paa“ , hvortil Kjerulff 
svarede: „Ja, Deres Majestæt, Skræder Keller har 
ogsaa selv syet den og Klædet har saamænd kostet 
5 Rdlr. Alen“ . Kjerulffs Svar vakte almindelig Munter
hed, selv hos den ellers alvorlige Frederik den Sjette.

A. P. Kjerulff døde den 18. November 1835, 45 
Aar gi. Bager Augustinus Harder blev Chef for baade 
Borgervæbningen og Brandkorpset, han kaldtes i 
daglig Tale for Brandmajor.

Ved kgl. Resolution af 15. Juli 1840 blev den 
hidtilværende Borgervæbning i Slagelse ophævet og 
i dets Sted dannet et Korps under Navn af Brandkorps, 
hvorunder en særskilt Afdeling hvis Bestemmelse det 
var at være Politiet til Hjælp og vedligeholde Orden.

Som Følge heraf ophøre de forhen ved Borger
væbningen ansatte Officersposter og in specie Borger
kaptajnens. Den hos den Højstkotnmanderende ved 
Borgervæbningen værende Fane, Tromme m. v., den 
forrige Borgervæbning tilhørende, overleveres til den 
Højstkonimanderende ved Brandkorpset.

Da nu Brand- og Politikorpset dannede 1 Korps 
var Bager Augustinus Chef for Korpset eller Brand
major. Under Brandkorpset hører alle Byens Borgere 
og Indvaanere, som forhen hørte under Brand- og 
Borgervæbningen.

Christian Ludvig Stemann, Kommandeur af Dane- 
broge og Dannebrogsmand, Hans Kongelige Majestæts 
Kammerherre og Amtmand over Sorø Amt.

Gjør vitterlig, at jeg ifølge det under 29. December 
1840 af det kongelige danske Kancellie approberede 
Reglement for Brandkorpset i Slagelse Kjøbstad, her
ved beskikker Borger og Grovsmed samt Jernstøber
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Rasmussen til herefter at være Cecundleutenant ved 
Slagelse Kjøbstæds Brandcorpses Nedbrydningsmand
skab, og har han i denne hans Bestilling nøie at 
opfylde de ham ifølge forbemeldte Reglement paa
liggende Pligter, samt i enhver henseende at forestaa 
samme saaledes som en tro og ærekær Undersaat 
og Cecundleutenant ved Brandcorpsets Nedbrydnings
mandskab egner og anstaar.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Embeds 
Segl.

Sorø Amtshuus, 3. Maj 1845.
Stemann.

(Segl).

Officererne udnævnes af Amtmanden efter Overlæg 
med Brandretten, Brandkorpset staar under Amt
manden, i hans Fraværelse under Politimesteren, 
Politimesteren som Brandinspektør bliver ogsaa den 
Højstkommanderende over Brandkorpset, ligesom over 
Politivagten, og i hans Fraværelse fungerer den her
efter nævnte Premierløjtnant eller Brandassistent.

Befalingsmændene for Sprøjterne vare Premier
løjtnanten med 2 Sprøjtemestre og 2 Brandsvende, 
som Vandinspektør en Sekondløjtnant, som har Tilsyn 
med Sluffer, Tønder og Vandvogne, til Transport af 
Kar, Stiger, Flyttegods in. m., en Sekondløjtnant er 
Anfører for Forbrækningen, han har til Hjælp 1 Under
officer og 12 Tømrer- eller Murersvende eller andre 
duelige Folk.

Den med Brandkorpset i Forbindelse satte Politi
vagt, som foruden at hjælpe Politimesteren med at 
opretholde Ro og Orden, har tillige Pligten til som 
Æresvagt at afgive Honnør for det kgl. Hus ved
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Gennemrejse, naar Garnisonen er fraværende; denne 
Vagt bestaar af:

1 Premierløjtnant, 1 Sekondløjtnant som ikkun fun
gerer i førstnævntes Forfald, eller særlig beordres, 
1 Commandersergent, 3 Underofficerer, 36 Mand og 
en Fanebærer.

Disse udtages alle af Borger
væbningens 1. Afdeling, af de, som 
er bievne Borgere siden 1807 og som 
er forsynede med Armatur og Vaa- 
ben. I Tilfælde af, at der ikke kan 
skaffes Mandskab nok, kan Korpset 
kompletteres med Handelsbetjente,
Kontorister og deslige Personer.

Ved afgivne Æresvagter og andre 
højtidelige Anledninger benytter Po
litivagten Købstadens Borgerfane, 
derimod ikke i andre Tilfælde.

Enhver, som efter de forudgangne 
Anordninger hører eller hørte under 
Brandkorpset og Borgervæbningen, 
skal under Straf af Mulkt, eller efter 
Omstændighederne straffes med Vand 
og Brød, hvis de nægter at gøre Tje
neste, eller modtage den Ansættelse, Borgervæbnings- 
soin paabydes dem. Dog dersom soldat, 
nogen ønsker at blive forskaanet for den Officerspost, 
hvortil han ansættes, kan Fritagelse forventes, imod 
at gøre Tjeneste som simpel Mand og betale 50 Rdlr. 
Sølv til Korpsets Fond, dog kun efter Bevilling af 
Kancelliet.

VED BRANDKORPSET.
Da Subordination og god Orden er saare nød-
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vendig, men ikke lettelig kan finde Sted, med mindre 
de Commanderende ere udmærkede fra de andre, saa 
bestemmes det, at de Officerer og Underofficerer, hvis 
Evne tillader det, skulle snarest muligt anlægge føl
gende Uniform : mørkegraa Kjole uden Rabatter, med 
1 Rad gule Knapper, lange mørkegraa Pantalons, hvid 
Vest, Støvler, Chacot samt Sabel med borgerlig Felt
tegn og Distinktioner, som ere fastsatte for Officerer 
i Købstædernes Borgervæbning.

POLITIVAGTEN.
Politivagten bærer samme Uniform som forhen 

for Borgervæbningen, dog at der bruges Chacot med 
hvid Fjeder i Stedet for Hat. Løjtnanterne skulle 
ved denne Vagt anlægge Uniform ; for Tambouren 
anskaffes samme for Byens Regning. Det øvrige 
Mandskab kan ogsaa anlægge Uniform, naar de vil 
og dertil have Formue. Indskriften paa Trommen 
er saalydende: Slagelse Stats Tromme, Anno 1750.

Naar en af Mandskabet har skaffet Uniform maa 
han ikke uden Nødvendighed oversættes til Brand
korpset. Mandskabets Armatur er et Gevær med 
Bajonet og en Patrontaske, som bæres over Skulderen 
i et sort Bandoler.

En Kjendelse af 5 Rdlr. Sølv, som betales af En
hver, der herefter tager Borgerskab og som træder 
istedet for den hidtil paaliggende Forpligtelse at for
skaffe Armatur til det borgerlige Militaire.

Disse 10 Kr. betales endnu længe efter at Korpset 
forlængst er ophævet og er saaledes aldeles uhjemlet. 
Men det Offentlige giver ikke let Afkald paa nogen 
Indtægt, selv om det, som i dette Tilfælde, burde 
have ophævet Afgiften, da Forudsætningen for dens
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Betaling bortfaldt, da Korpset først i 1890erne blev 
opløst.

Disse i sammentrængt Form gengivne Uddrag om 
Brand- og Politikorpset liaaber jeg har været tilstræk
kelig oplysende, saa den ærede Læser har faaet Ind
blik i begge Korps, baade deres Stilling hver for sig 
og deres gensidige Forhold.

Om Brandmajor Augustinus Harder*) fortæller en 
Slægtning, hans Sønnesøn, at da Frederik den 7de 
som Kronprins kom her igennem, paa Vej til Odense, 
og skulde have Befordring, tilbød Harder, som netop 
var i Besiddelse af en dertil egnet Vogn, vistnok 
lukket, at køre for Kronprinsen; dette skulde have 
givet Anledning til, at som Tak for den udviste Tjene
ste blev Harder udnævnt til virkelig Major.

Da Tinghuset paa Løvegade i 1843 var færdigt, 
havde man ikke mere Brug for Arrestkælderen, hvorfor 
denne blev opfyldt og 2 Porte sat for til Sprøjtehus, 
hvorimod Kælderen ud mod Kirkestrædet „Magie 
Loge“ bibeholdtes som Bolig for Raadstuetjeneren.

I 1850erne fik Borgervæbningen en ny Fane skæn
ket af Byens Damer. Fanen var af Silketøj med et 
paamalet Billede af Kong Valdemar den 2den, men 
er oprindelig St. Knuds Qildesegl i Slagelse, kun 
Kongens Sæde har undergaaet en Forandring fra en 
Skammel til en Sofa. **)

EQNE ERINDRINGER.
Slagelse Politikorps, som jeg kan huske det, havde 

i Almindelighed for Mandskabets Vedkommende, ikke

*) Harder døde omkring 1856.
**) Billede findes i Aarbog V 1916, Side 35.
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alle Uniform, dette var jo heller ikke absolut paabudt, 
men dog ønsket, men Tid efter anden blev Uniform 
almindelig, blaa, dobbeltradet, med gule Knapper 
forsynet Frakke med grøn Krave, en Kasket, spids 
mod Pullen, Kokarde, et Par gule Knapper. Benklæder 
efter Behag, dog helst mørke. Armaturen var Gevær 
med Bajonet, Livgehæng, Fænghætte og Patrontaske.

Øvelserne foregik paa Dragonernes Exercerplads 
uden for Smedegades Port, hvor nu den nye Mark
skole er opført. Skydeøvelserne holdtes i Lystskoven 
imellem det nuværende Kristinelund og Sommerdalen. 
For Slagelse Drenge var det en Begivenhed, naar 
Borgerne rykkede ud til Øvelse; det var jo en Slags 
Soldater, ganske vist havde vi jo Dragonerne, men 
jeg tror nok, at de fleste Drenge kun betragter Fod
folket som de rigtige Soldater, disse er det jo ogsaa 
lettest at kopiere i deres Leg.

Øvelserne varede kun nogle faa Dage i August 
eller September Maaned og om Eftermiddagen 2—3 
Timer, og da blev Korpset kommanderet af Premier
løjtnanten og efter endt Øvelse Præsentation for Kap
tajnen og Borgmesteren.

Efter Harders Død blev Joseph Møller Chef for 
Brand- og Politikorpset; han var født den 16. April 
1805 og gift den 22. September 1829 med ^Kristine 
Margrethe Friis, havde lært Slagteriet, men blev se
nere Marschandiser og Lysestøber.

1864 gjorde Korpset Honnør som Æresvagt ved 
Kaptajn Johansens Jordefærd, samt afgav Æressalver 
over Graven, og atter saavidt jeg husker i 1866, da 
Kong Kristian kom til Slagelse Banegaard for derfra 
at blive afhentet til et Jagtparti paa Lerchenborg pa
raderede Korpset foran Banegaarden, hvor Kongen
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hilste paa Befalingsmandene og takkede Korpset for 
Opmærksomheden.

Om Møller blev Kaptajn før Kongebesøget eller 
strax efter husker jeg ikke, men jeg ved, at det var 
omkring Midten af 1860erne, at den Begivenhed ind
traf, som Møller satte megen Pris paa, nemlig da han 
blev udnævnt til virkelig Kaptajn ; selve Begivenheden 
husker jeg særdeles godt, idet der for den nybagte 
Kaptajn indtraf et mindre Uheld.

For at ære deres Chef stillede Korpset til Parade, 
stramt pudsede, uden for Kaptajnens Bopæl paa Slot
tensgade og afgav deres Honnør; efter at Premierløjt
nanten havde holdt en Tale traadte Kaptajnen, som 
havde staaet paa Fortovet, ud paa Qaden, hvor han 
i en lille Tale takkede Korpset for den Ære, der ud
vistes ham, og idet han derefter takkende, meget 
bevæget vilde træde tilbage, glemte han den dybe 
Rendesten, og Kaptajnen, der var i fuld Galla, trekan
tet Hat med Fjeder, Epauletter, Skærf og Sabel, satte 
sig paa Fortovskanten med Fødderne i Rendestenen. 
Det var jo ikke let for Korpset og Tilskuerne at be
vare Alvoren, og for os Drenge allermindst.

Naar man blev ansat i Korpset fik man en saa- 
lydende Skrivelse:

„Herved maa jeg tjenstlig meddele dem, at de fra 
Dato er ansat ved Politivagten her i Byen og har at 
afhente Gevær og Lædertøj hos Hr. Premierløjtnant 
Mölenbach Fredagen den 18. Eftermiddag Kl. 3, 
hvilket tjener til fornøden Efterretning.

Slagelse, den 15. August 1876.

Med Agtelse
J. Møller, Kaptajn.“
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og havde man først faaet denne Skrivelse saa var 
man ansat.

Dog kan jeg huske, at en nu afdød Malermester, 
da han indfandt sig hos Premierløjtnant Mölenbach 
efter at have faaet fornævnte Skrivelse, udtalte, at 
han ikke ønskede at være Medlem af denne Forening, 
hvorfor Premierløjtnanten gjorde Maleren opmærksom 
paa, at det absolut ikke var en Forening, men en 
Borgerpligt.

Havde man altsaa meldt sig hos Premierløjtnan
ten og faaet udleveret Gevær med Lædertøj, saa 
manglede man jo baade Frakke og Kasket, nyt vilde 
man jo nødig anskaffe, man fik saa at vide hos for
nævnte Befalingsmand, hvem der var afgaaede, og 
saa kom det jo an paa at træffe den, som havde 
samme Korpus som en selv, naa, saa nøje tog man 
det jo ikke, og Frakken var i Reglen enten for vid 
eller for snæver; den jeg fik havde sidstnævnte Egen
skab, hvilket jeg ved en senere Lejlighed maatte und
gælde for.

Da jeg i 1876 blev ansat i Korpset, var Skive
skydning eller med andre Ord al Skydning forlængst 
ophørt.

Øvelsespladsen var ikke mere Exercerpladsen, Dra
gonerne havde forlængst forladt Byen og Marken 
var lejet ud ; nogen fast Øvelsesplads havde Korpset 
ikke, forskellige Pladser blev brugt, den saakaldte 
„Vestermark“ uden for Slotsporten, Markedspladsen 
ud mod Smedegades Landevej, hvor det sidst anlag
te Stykke af Kirkegaarden nu er, Ridehuspladsen, 
eller som Pladsen rettelig burde hedde Rytterstalds
pladsen ; Borgerskolens Gaard var det sidste Sted, 
Korpset holdt Øvelse.
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Øvelserne varede, som før omtalt, 3—4 Dage med 
2 à 3 Timers Øvelse daglig. Disse bestod i March 
og Geværgreb, afbrudt med jævnlig Rørstilling, saa 
anstrengende var det just ikke. Cigarerne havde man 
i Patrontasken, den skulde jo bruges til noget; hav
de man nu i Rørstillingen eller under Hvilen faaet 
Ild paa Cigaren, saa gled denne, naar Ret eller Træd
an lød, hurtig ned i Cigarslukkeren, det er Geværløbet, 
Explosion var ikke at befrygte, da det var længe 
siden, den havde lugtet Krudt.

Marketendere, som jeg kan huske, var først Øl
handler Jens Sørensen, med den hvide, stivbenede 
Hest, derefter Schvartz og Invalid Nathan. Serverin
gen bestod kun af 01, Sodavand og Kager, for Na
thans Vedkommende Frugt.

Naar nu Øvelserne var vel overstaaet, kom den 
store Dag. Korpset fik Ordre til at stille velpudset 
paa Bjærgbygade med Front mod Politikammeret og 
med Musikken paa højre Fløj. Efter at Kommander- 
sergenten havde afleveret Korpset til Premierløjtnan
ten, kommanderede denne Ret, præsenter Gevær, se 
tilhøjre, Musikken faldt i med „de gode gamle Ægyp
tere“ og Fanen førtes til højre Fløj, og efter at der 
var afgivet Honnør for Kaptajnen, som var i Galla, 
førte Premierløjtnanten Korpset til Øvelsespladsen, 
hvor kort efter Borgmesteren og Politimesteren i en 
og samme Person viste sig, og blev modtaget af Kap
tajnen, som derefter overtog Kommandoen og lod 
Korpset gøre Honnør for Borgmesteren som dets 
øverste Chef, og efter lidt March og Geværgreb tak
kede Borgmesteren Korpset for den gode Holdning 
og de smukke Øvelser samt den gode Borgeraand, 
som herskede i Korpset. Hermed var den første Del

3
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af Programmet til Ende, nemlig den alvorlige Del, ja 
det var en stor Dag for den gamle Kaptajn.

Borgmesteren, som dengang hed Øllgaard, var i 
Forvejen bleven indbudt til det aarlige Festniaaltid, 
som for det meste blev holdt her i Byen paa et af 
Hotellerne, i Lystskoven eller ved Næsby Strand, 
dette sidste Sted pr. Vogn, og altid i Uniform. Pri
sen pr. Kuvert varierede fra l 1 2 til 2 Kr. med Kaffe, 
til en Bolle Punch gav hver Deltager 50 Øre, alt i 
alt kunde en saadan Festaften koste omkring 3 à 312 
Kr. for hver.

Ved 12 Tiden blev Borgmesteren fulgt hjem af Korp
set; efter at have sagt god Nat til denne, lød gerne 
fra Kaptajnen: „Børn, jeg har glemt mine Galoscher“ ; 
disse maatte naturligvis hentes, men det var sjældent, 
at dette gik saa hurtigt; Resultatet blev en Bolle Punch, 
og at brænde denne af var Kaptajnens Specialitet.

Kaptajnen kunde godt lide Sang, og imellem San
gene fortalte han Historier, og blev han træt, fortsatte 
andre, og med dette gik der gerne et Par Timers Tid, 
hvorefter Kaptajnen blev fulgt hjem, efter ham de an
dre Befalingsmænd efter Rangen. Politik omtaltes 
aldrig ved disse Sammenkomster.

Men ved en Strandtur, som Korpset foretog efter 
endt Øvelse i den mest bevægede politiske Tid, hav
de det nær gaaet galt. Efter endt Spisning blev der 
sunget nogle Sange, bl a. den: „Og den har Tysken 
haanet og traadt den under Fod“ ; en Gmd. fra Hem- 
meshøj, som jeg havde været i Tjenesten sammen 
med, kom hen til mig, meget forbitret, og sagde, at 
vi skulde tage os i Agt, fordi vi havde sunget: „Og 
den har Venstre haanet og traadt den under Fod“ , 
men uagtet jeg gjorde ham opmærksom paa, at jeg,
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der havde- været tilstede hele Tiden, kunde forsikre 
ham, at det ikke passede, saa blev han ved at paa- 
staa, at han havde Ret, og at vi skulde tage os i 
Vare. Ved sin Højrøstethed havde han faaet samlet 
en Del ligesindede, som indtog en truende Holdning.

Møller,
Chef for Brandkorpset og 

Kaptajn for Borgervæbningen.

Imidlertid var Borgmester Øllgaard kommen tilstede, 
og han foreslog saa, at vi hellere maatte tage hjem 
og lade Urostifterne beholde Pladsen. Dette er den 
eneste Gang i de Aar, jeg har staaet i Korpset, at 
Uro af den Art har fundet Sted.

Inden for Korpset havde der rejst sig en Opposi
tion, som fandt, at det var en besværlig Historie at 
møde til Øvelserne, og de paastod samtidig, at vi

3*
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kun var til Grin for Byens Ungdom. Disse Misfor
nøjede, hvoraf især 3 var meget ivrige med at agitere 
for at faa Korpset opløst, fik imidlertid en Del Med
lemmer paa deres Side, og disse sammenkaldte saa 
til et Møde paa Stat Hamborg, hvortil Kaptajnen 
ligeledes var indbudt. Da en Liste efter megen Tale 
for og imod Sagen blev fremlagt og havde faaet en 
Del Underskrifter, bad Kaptajnen om at faa Listen at 
se, og idet han skulde tage. Blækhuset nærmere hen 
til sig, kom han af Vanvare (?) til at vælte dette ind 
over Listen, saa den var aldeles ubrugelig. Efter et 
Udraab af Kaptajnen over Uheldet, bestilte han en 
Bolle Punch, og det hele endte i Fryd og Gammen; 
altsaa et Blækhus frelste denne Gang Korpset fra 
Undergang, og jeg tror, at de fleste var tilfreds med 
Resultatet, thi i Grunden holdt de fleste Medlemmer 
meget af Korpset og deres gamle Kaptajn, og for 
hans Tid var det jo frelst, han naaede ikke at se det 
blive opløst, hvilket vilde have gjort ham meget ondt.

1878 ved Hendes Kgl. Højhed Prinsesse Thyras 
Formæling med Hertugen af Cumberland var hele 
Byen illumineret, paa Torvet var anlagt et Springvand 
med Grønt omkring, Borgerkorpset med Fane og 
Musik i Spidsen marcherede igennem Gaderne om 
Aftenen, det var ved denne Lejlighed, at min snævre 
Uniformsfrakke revnede i Ryggen i den Grad, at den 
var absolut ubrugelig.

1880 blev Kaptajnens sidste Aar ; ved Strandturen*),

*) Ved denne Strandtur, hvor sotn sædvanlig Tambouren Schu
bart var med, hændte ham følgende : Schubart, der var i godt 
Humør (ikke misforstaas), vilde efter endt Spisning forsøge sig 
som Sømand, og idet han fra Broen vilde træde i Baaden be
regner han ikke, dels at Baaden giver sig, samt glider fra 
Broen, Resultatet blev, at Schubart kom ikke ombord, men 
udenbords.
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som ogsaa dette Aar afsluttede Øvelserne, udtalte 
han ved Bordet : Dette er sidste Gang, jeg er samlet 
med mit kære Korps og takkede for den Glæde, det 
havde været for ham i de mange Aar, han havde 
været knyttet til det, og at han haabede, at de, 
naar Korpset næste Gang var samlet, hvis de 
kørte i Skoven, da vilde kaste et Blik ind over Mu
ren til hans Grav og mindes deres gamle Kaptajn.

Kaptajn Joseph Møller døde den 19. Juni 1881 og 
Korpset ærede ham ved som Korps at følge deres 
gamle Kaptajn til Jorden ; iført Uniform og hvide 
Handsker marcherede det foran Ligvognen, og fra 
denne bar det ham til Graven.

Efter Møller blev Premierløjnant Mölenbach Chef 
for Korpset, saalænge han levede, og han ledede det 
i samme Aand som under Kaptajn Møller. Efter 
Mölenbach blev Tobaksfabrikant Vilhelm Lange Chef, 
og Korpset fortsatte i samme Spor, men enten nu 
Lange ikke har haft det rette Greb, eller han har 
manglet Interesse eller hvori det har ligget, Korpset 
sygnede hen, maaske havde det overlevet sig selv ; 
vel mødtes der endnu til Øvelserne, og disse afslut
tedes som sædvanlig med en Fællesspisning, men 
man mærkede, at en ny Tid var kommen, Interessen 
for Korpset var mindre, der var ganske vist indført 
den Reform, at kun den halve Del af Korpset skulde 
møde ved Ildsvaade.

Imidlertid blev Oppositionen inden for Korpset 
større og større, de Gamle faldt for Aldersgrænsen, 
de ny, der kom til, følte det nærmest som en For
urettelse. Garvergaardens Brand Nytaars Nat 1891 
var saavidt jeg husker den sidste Brand*) Korpset

*) Se Aarb. 1919 III. Aargang. Slagelse Ildebrands Historie.
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mødte ved ; om det var Chefens Uheld ved denne 
Lejlighed, som fik Bægeret til at flyde over, ved jeg 
ikke, men kort Tid derefter blev Korpset efter An
dragende ophævet, mod at der dannedes et Ordens
korps, forsynet med Politistave.

Knippelkorpset var vistnok Kælenavnet. Men Bar
net maa have været dødfødt, for i alle de forløbne 
snart 30 Aar er der vist ikke et Menneske, der nogen 
sinde har set det give noget Livstegn fra sig.

Af Befalingsmænd ved Borger- eller Politikorpset 
erindrer jeg følgende :

Viktualiehandler Edvard Olsen, Løjtnant, Glar
mester Withous, Konnnandersergent, Købm. P. Chri
stensen, Løjtnant, Købm. Mogensen, Løjtnant, Cand. 
pharm. August Andersen, Sergent, Guldsmed Jørgen
sen, Sergent, Købm. Michelsen, Sergent, Rebslager 
Lerche, Sergent.

Raadhuset blev solgt ved Auktion 1868 for 5600 
Rdlr. og nedbrudt. Sprøjterne blev derfor flyttet til 
et nyopført Hus Nord for St. Michaels Kirke, altsaa 
har Slagelse nu i over 50 Aar været uden Raadhus; 
denne Købstad er vistnok den eneste i hele Konge
riget Danmark, som intet Raadhus besidder, og har 
næppe nogen Udsigt til foreløbig at faa et saadant.

BRANDKORPSET,
hvor Kaptajn Joseph Møller ogsaa var øverste Chef, 
var ikke som nu med fast Brandmandskab, men havde 
almindelig Værnepligt, hvilket havde tilfølge, at op
kom der Ildløs, saa skulde jo alle disse Mennesker 
underrettes; man manglede Knappen, og Politistation 
fandtes ikke, i altfald ikke officielt, (der fortælles, at
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om nogen henvendte sig paa Byfogedkontoret om 
Politihjælp, vardet almindelige Svar: Se ind hos Ed
vard Olsen*) der træffer De nok Politiet). Var det 
nu om Natten, at Ilden udbrød, saa var det jo Væg
terne eller tilfældige Gadevandrere eller Bagere, der 
opdagede Ilden; de første, der vækkedes, var jo Che
fen, Sprøjtemestrene samt Tambouren; Politi og Væg
tere raabte Brand samt peb i deres Fløjter, Tambou
ren slog Trommen. Om en Hattemager, som inde
havde denne Stilling, hed det sig, at han slog Trom
men med Knoerne, Klemtning var ophørt; med dette 
Spektakkel fik man vækket hele Byen, man saa Folk 
i Døre og ved Vinduer, og af de forbiløbende søgte 
de at faa at vide, hvor Ilden var; med andre Ord 
for at faa det nødvendige Mandskab ud, om det var 
nok saa lille en Ildløs, saa kom hele Byen paa Benene, 
nogle af Angst og andre for af Nysgerrighed at ile 
til Brandstedet, og her samledes saaledes mange flere, 
end der var Brug for og gik derfor kun i Vejen for 
Mandskabet. Vandslufferne foer igennem Gaderne 
til Vandstedet og kom halvfulde tilbage, idet Vandet 
ved Gadernes Ujævnhed sprøjtede ud af Tønderne, 
i de fleste Tilfælde reddedes kun en Del af Bohavet, 
og Huset enten nedbrændte eller ødelagdes af Vand.

Brandvæsenets store Dag var ellers de aarlige 
Mønstringer, som altid foregik paa Nytorv. Sprøj
terne opstilledes i en Række med Front mod Købrn. 
Hans Jacob Sclious Gaard, Nedbrydere og Rednings
korps paa Torvets nordre Side og Vandforsyningen 
med Sluffer paa den østre; naar alt dette var paa

*) Edvard Olsen, som var Høker, havde tillige et Værelse for
Gæster, hvor en Del Borgere søgte.
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Plads, ordnet af Assistenten, ankom Borgmesteren og 
Brandkommissionen, modtaget af Kaptajn Møller. 
Efter at Eftersynet eller Paraden havde fundet Sted, 
overtog Kaptajnen Kommandoen, og fulgt af Tam-

Banner for Slagelse Brandvandforsyning.

bouren, som paa Kaptajnens Ordre gav Signal til 
hver Sprøjte naar dens Tur til Prøven var inde. Kap
tajnen var alle Vegne paafærde, han havde, som man 
siger, et Øje paa hver Finger, Handelsbetjente og
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Kontorister var for en Del ansat ved Redningskorpset, 
men Resten maatte gøre Tjeneste dels som Pumpere 
og dels ved Slangerne; disse Mandskaber holdt sig 
i Reglen meget tilbage, Slangerne var jo indsmurt 
med Fedt. Kaptajnen, som lagde Mærke til deres 
Beskedenhed, kommanderede dem øjeblikkelig til at 
tage fat, idet han bemærkede, at her gjaldt ingen 
Personsanseelse, og det kan tilføjes, at Kaptajnen for
drede absolut, at hans Ordre straks blev udført.

Jeg kan saaledes huske, at ved en Brand paa 
Smedegade, hvor jeg stod Post i Porten, vilde 2 Bor
gere trænge gennem denne ind i Gaarden, og medens 
jeg nægtede Adgang, kom Kaptajnen tilstede, og da 
de nægtede at passere Gaden, fik jeg Ordre til at 
sætte dem op i Arresten, men nu vilde de hellere 
passere.

Der blev ved disse Mønstringer sprøjtet paa Schous 
Ejendom, som saaledes gratis fik sin Façade vasket; 
for Byens Drenge var det ogsaa en Festdag, de tog 
Plads foran Straalerne for at faa et Regnbad, men 
det hændte jo, at Straalemesteren gav dem hele Straa- 
len, et Hvin fra de ramte og et Glædesskrig fra de 
andre Drenge var Resultatet.

Vandforsyningen har jo altid været et svagt Punkt 
for Slagelse By, særlig i tørre Somre, idet kun meget 
faa Brønde kunde holde til Vandforsyningen ved en 
Ildebrand, og man maatte derfor benytte Byens Brand
damme, og dette var jo besværligt; man anskaffede 
smaa Trækvogne med en lille Vandbeholder, beregnet 
til en Mand, disse Vogne var ilde set af Mandskabet, 
store Vandvogne blev disses Afløsere, og man kan 
bogstavelig talt sige, at forannævnte Trækvogne stod 
oppe paa Kirkepladsen og sank i Grus.
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Efter Kaptajn Møllers Død skiltes Brandkorpset 
fra Politikorpset og fik sin egen Chef, nemlig Bød
kermester Albertus Rasmussen, som blev udnævnt til 
Brandinspektør.

Værnepligten blev ved at bestaa, dog afholdtes 
der en Slags Session, hvor de, der vilde, kunde købe 
sig fri mod et aarligt Vederlag, og for disse Penge 
blev der saa antaget en Del lønnet Betjening, senere 
er alt Mandskab ved Sprøjterne blevet fast ansat. Med 
Vandværkets Anlæggelse i 1880erne tabte Sprøjterne 
deres Betydning ved indenbys Brand, og med Tele
fonen og Politistationen som Hjælpemiddel ophørte 
al Brandalarm, nu ledes Brandkorpset af Stadsingeniør 
Kerstens, og vi er ikke saaledes stillet, som vore For- 
fædre, at vi med Angst og Bæven lægger os til Ro 
om Aftenen, altid frygtende, at Ilden ved Uforsigtig
hed, Lynnedslag eller af onde Mennesker skulde paa
sættes vore Boliger, sligt tænker ingen paa mere, vort 
Brandkorps sørger for vor Sikkerhed og vor Natte
søvn, nu trykkes der kun paa Knappen og kun 
det nødvendige Mandskab møder og kun de, Ilden 
har gæstet, bliver allarmereret og alle vi andre sover 
saa trygt, at den halve By kan være brændt, uden 
at den anden Halvdel ved noget derom.

Af gamle Befalingsniænd ved Sprøjterne mindes 
jeg følgende :

Tømrermester Frederiksen, Blikkenslagermester 
Haagen Olsen og af Straalemestre Skomager Lynge 
og Skomager Niels Madsen; disse sidste sørgede for 
Slangernes Reparation.

KILDER :
Raadstueprotokollen, Skøde- og Panleprotokollen for Slagelse 

Købstad, en Beretning fra 13. April 1743 findes i det kgl. Bibliotek.


