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Herredstinget og livet i landsbyerne i 1900-tallet s 

Herredstinget og 
livet i 
landsbyerne i 
1600-tallet 
-belyst ved eksempler fra 
Åsum herreds tingbøger 

Af Knud E. Korff 

Nærværende artikel, der er udsprunget af 
detailstudier af Åsum herreds tingbøger, som 
udmøntede sig i udgivelsen af en afhandling, 
der er udgivet af Odense Universitetsforlag i 
1997 under titlen Ret og pligt i det 17. århund
rede, præsenterer et indblik i 1600-tallets 
lokalforvaltning. Desuden skildres nogle 
sider af dagliglivet, som det formede sig i 
landsbyerne i 1600-tallet, hvor drikkeriet og 
volden florerede, men hvor tidens land
brugsarbejde, der krævede så høj grad af 
samarbejde, nødvendiggjorde, at man indgik 
forlig - som regel ved fogedernes mellem
komst, såvel de private godsejeres som de 
mere 'offentlige' fogeder. Endelig beskrives 
forhandlinger omkring udvælgelsen af 
deltagere til en hyldningsrejse til København 
i 1648, og disse idelige forhandlinger og 
forlig har måske været en grundlæggende 
faktor for den danske demokratiske tradition. 

Indledning 

I 1952 besluttedes det at udgive rækker 
af det bevarede tingbogsmateriale fra 
1600-tallet, og i 1954 udkom første bind 
af Herlufsholm birks tingbog. I de føl
gendeår-indtil 1976- udsendtes ting
bøger fra Sokkelund, Skast og Åsum her
reder samt det ovennævnte Herlufsholm 
birk, og herefter udarbejdedes »Sag
registre« til hver af tingbogsrækkeme1 -

et arbejde, der afsluttedes i 1983. Denne 
kolossale udgiverindsats, der skete på 
foranledning af Landbohistorisk Selskab, 
strakte sig således over 31 år. 

I en anmeldelse af tingbogsudgivelser
ne skriver C. A. Christensen2, at det nu 
blev lettere »at lade bonden som individ 
træde ind i historien«, men på trods af 
disse forbedrede muligheder ses tingbogs
materialet ikke at have haft forskningens 
bevågenhed, og Jens Chr. V. Johansen 
anfører i den forbindelse, at der ved de 
danske universiteter- indtil1991- ikke 
er indleveret specialer omhandlende kri
minalitet før 1800.3 Før udgivelsen af 
tingbogsrækkerne benyttede Hans H. 
Fussing det utrykte tingbogsmateriale til 
eksemplificeringer i sin disputats »Her
remand og Fæstebonde« fra 1942, hvori 
han konkluderede, at Danmark i 1600-
tallet var et retssamfund, men det er ty
deligt, at Fussing havde vanskeligere ar
bejdsbetingelser, end dem, der tilbydes i 
dag, idet der forekommer ikke så få fejl
tagelser/ -læsninger. 

I Fynske Årbøger er der tidligere trykt 
spændende og velskrevne artikler på 
grundlag af denne art kildemateriale, 
nemlig Merete Dahlerup i 19894

, hvis 
undersøgelse bygger på et tingsvidne fra 
Nyborg byting fra 1643, der er indlagt 
som bilag i Nyborg slots lens regnskaber, 
og Ole Nederland i 1990,5 der i sin un
dersøgelse tager udgangspunkt i en trans
skriberet udgave af Bjerge herreds ting
bog. På trods af de ovenfor anførte mu
ligheder har det udgivne kildemateriale 
ikke været systematisk udnyttet, men 
beskrivelserne om livet i landsbyerne og 
bøndernes vilkår hviler fortsat i høj grad 
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dels på det normative kildemateriale (lov
samlinger o.l.), dels på projiceringer af 
andre veldokumenteredestænders vilkår 
på 4.-standen, og i den vel nok mest ud
bredte Danmarkshistorie (Politikens) 
skriver Svend Ellehøj 6 om fæstebønder
nes vilkår vedr. deres rets stilling: » Prote
ster var nytteløse. Domstolene gav her
remanden medhold«, hvilket må siges at 
være den diamentralt modsatte holdning 
end det af Fussing i 1942 fremførte syns
punkt. Ellehøj henviser til Fussings un
dersøgelse, men han giver ingen forkla
ring på, hvorfor synspunkterne er så for
skellige, og det eneste kildemateriale, der 
kan kaste lys over dette forhold må vel 
være herreds- og birketingbøgerne, idet 
disse ting var værneting for landbefolk
ningen, der udgjorde 85-90% af befolk
ningen, og det må være en systematisk 
og repræsentativ, ikke kun en eksempli
ficerende undersøgelse, 7 der kan kaste lys 
over landbefolkningens vilkår i hense
ende til retssikkerhed (i den tids betyd
ning), sociale vilkår, kriminelle forhold 
og evt. indflydelse på egne forhold. 

Åsum herreds geografiske 
udstrækning i 1640'erne 

Åsum herred, der kan betegnes som et 
decideret landdistrikt, udgjorde det syd
østlige herred i det tidligere Odense amt 
og var med sine 15.000 ha., hvoraf dog 
kun ca. halvdelen var opdyrket, et af de 
mindste herreder på Fyn. 8 Alle landsbyer 
lå - bortset fra Asum og Seden - mere 
end en mil fra nærmeste købstad, der -
bortset fra Rolfsted og Rønninge sognes 
vedkommende - var Odense. Herredets 
ældre historie er kun dårligt oplyst, men 
dets grænser har afveget betydeligt fra de 
nuværende.9 Antallet af herreder har hel
ler ikke ligget fast, idet man fra Kong Val
demarsJordebog (1231) mener at kunne 
tælle ca. 200 herreder, medens Arent 
Berntsen (1650-56) har oplysninger om 
171 og Osterssen Veyle (1665) anfører 
tallet til 179, endelig har Kai Hørby op
gjort antallet af herreder til193. 10 

Knud E. Korff 

Mod nord grænser herredet op til 
Odense fjord, og det fremgår her tyde
ligt, at man ved herredsinddelingen har 
bestræbt sig på, at alle herreder skulle 
have adgang til havet - eller i det mind
ste »åbent vand«, medens Vejrup å dan
ner grænse til Bjerge herred, og Lindved 
og Odense åer over flere strækninger ad
skiller Åsum fra Odense herred, udgør 
Vindinge og Hellerup åer, mod syd, over 
store strækninger grænsen til det tidli
gere Svendborg amt, medens mose og 
hede længere vestpå danner grænsen, og 
Åsum herred støder her op til såvel Vin
dinge, Gudme som Sallinge herreder. At 
man ikke i tiden for de benyttede ting
bøgers tilblivelse var helt på det rene med 
herredsgrænserne fremgår klart af en sag 
i 1647, da Jacob Pedersen, oldermand i 
Rønninge, stod frem for tinget og på 
menige Rønninge bymænds vegne »cla
git och kierit offuer Roeliemose fra Wom
mesø och til Røninge Maa, huor huerken 
widiss sant heriseller marche schiel«11 (kur
siveringen er min). Arent Berntsen, hvis 
skrifter udkom 1650-56, henfører i øv
rigt fejlagtigt Åsum herred til Nyborg 
slots len, 12 hvor det retteligt hørte under 
Odensegård len (Set. Hans klostergods). 

Herredet bestod af 11 sogne med føl
gende landsbyer ( sognenavnene kursive
ret): Seden; Asum (Asum og Rågelund); 
Fraugde (Fraugde, Fraugde Kærby, Over 
Holluf, Neder Holluf, Tving og Birkum); 
Allerup (Allerup og Allerup Torup); Da
vinde; Rønninge (Rønninge, Røjerup og 
delvis Langeskov); Rolfsted (Rolfsted, 
Ferritslev, Kappendrup og Hudevad); Søn
der Nærå (Sønder Nærå, Tarup og Ore); 
Nørre Lyndelse (Nørre Lyndelse, Dømme
strup, Lumby og Freltofte); Højby og Nørre 
Søby. Opgivelserne af antallet af ejen
domme (excl. huse) svinger mellem 335 
og 351, hvoraf de 233 henregnedes til 
adelsgods, heraf 112 skattefri ugedags
tjenere, der var skattefri, hoveripligtige 
fæstebønder bosiddende i sognet, hvori 
hovedgården var beliggende. 88 af ejen
dommene skulle være krongods og 14 
gårde var stadig i gejstlige institutioners 
besiddelseY Størsteparten af kronens 
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Kort over Fyns Administrative inddeling i amter, herreder og sogne 1682. Åsum herred er 
mærket med romertal IV. 

bønder hørte under Odensegård len (Set. 
Hans klostergods); Nyborg slots len hav
de imidlertid også gods i Åsum herred, 
ligesom nogle gårde hørte under kansler
lenene (Set. Knuds kloster under kongens 

kansler, der var øverste leder af Kancel
liet - regeringens (kongen og rigsrådet) 
ekspeditionskontor. Provstegården var 
forlenet til rigens kansler, der forestod 
retsvæsenet, og Dalum kloster og lands-
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dommerlenet sad også inde med fæste
gods i Åsum herred. 14 Hertil kom nogle 
få selvejere, bl.a. herredsfogeden Mads 
Andersen, Højby, delefogeden Mads An
dersen, Torup, og »Bondegården<< i Høj
by. 

Af de adelige fæstebønder hørte langt 
hovedparten under de i herredet belig
gende 6 hovedgårde: Fraugdegård (Fraug
de sogn), Sanderumgård (Davinde sogn), 
Rønninge Søgård (Rønninge sogn), Torpe
gård og Ringstedgård (Sønder Nærå sogn) 
og Søby Søgård (Nørre Søby sogn). Bram
strup (Nørre Lyndelse sogn) og Hollufgård 
(Fraugde sogn) er beliggende på den ven
stre bred af Lindved å, og hovedgårdene 
selv hørte derfor under Odense herred, 
men størstedelen af fæstegodset var be
liggende i Åsum herred, og fæstebønder
nes værneting var derfor Åsum herreds 
ting, hvorfor disse hovedgårde også må 
nævnes her. Fussing anfører i øvrigt at 
Ferritslevgård i Rolfsted sogn på dette tids
punkt skulle være hovedgård, 15 hvilket 
ikke er rigtigt. Gårdens hovedgårdsstatus 
synes at være ophørt omkring århun
dredskiftet til det 17. århundrede, da den 
kom under Ravnhalt Desuden havde en 
del uden for herredet beliggende hoved
gårde strøgods i herredet, bl.a. Vejlegård 
(Sallinge herred) og Hellerup og Tøjstrup 
(Vindinge herred), hvortil kom »de sven
ske herrers« gods under Frøbjerg: Baner
godset, enkeltgårdene Langkilde og Torn
bjerg. 

Der afholdtes sædvanligvis ting hver 
torsdag, og selv om der ikke er bevaret 
rester af tinghuset og skønt beliggenhe
den af det ikke direkte oplyses, kan man 
ved beskrivelser i diverse tingforhandlin
ger slå fast, at tinghuset må have været 
beliggende i nærheden af Fraugdegård. 
At det ikke blot var et interimistisk op
slået skur, der i bedste fald kunne give ly 
for regnen, fremgår af en synsbeskrivelse 
fra 1643, hvor synsmænd fra Allerup, 
Højby og Sønder Nærå berettede, at ting
huset ikke kunne sættes i stand for et 
beløb på mindre end syv sletdaler, 16 hvil
ket svarer til prisen på en god ko. Endvi
dere står det rimeligt klart ud fra antallet 

- . 
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af deltagere i nogle af de mere omfat
tende tingforretninger, at det må have 
været et hus af en vis størrelse, hvis det 
har skullet kunne rumme alle deltagere 
og tilhørere . 

Herredstingets funktioner 

Herredstingets primære opgave i lokal
samfundet var naturligvis først og frem
mest at »Skaffe hver mand lov og ret«, 
men herudover varetog tinget og dets 
embedsmænd en række »forretninger«, 
der egentlig ikke havde så meget med 
retsudøvelse at gøre. Tinget tjente for 
eksempel som informationscentral til 
spredning af oplysninger fra såvellokalt 
som centralt hold, eksempelvis udmel
delse af synsmænd og beskrivelse af syn, 
efter- og fremlysninger, bekendtgørelse 
af aflysninger, hvilket i denne termino
logi betyder forbud mod for eksempel 
ulovlig sæd [tilsåning], forprang [ulovlig 
handel], oplæsning af tilladelser og på
bud osv. 

Et udmærket eksempel på informativ 
virksomhed ved tinget udgør rigsmarsk 
Anders Billes missive 17 af S. juni 1645, 
hvori det befales soldaterne straks at 
møde hos deres respektive kompagnier. 18 

Dette følges op den 26. juni samme år, 
hvor Henning Valkendorf19 befalede, at 
de soldater, der var deserteret fra Morten 
Lydervolts kompagni straks skulle melde 
sig - fortsat udeblivelse kunne medføre 
livsstraf. 20 

Ugen efter, den 3. juli 1645, bekendt
gjordes et kongebrev, der forordnede, at 
der skulle ansættes en mand til at gå 
omkring i kirkerne og slå de sovende 
oven i hovedet med en lang stok.21 For
ordningen var udstedt den 19. juni 
1645,22 så man må sige, at ekspeditions
tiden fra udstedelsen til bekendtgørelsen 
ved Åsum herredsting var endog særde
les kort. Når det var nødvendigt med ind
førelse af en sådan lovgivning, skyldtes 
det nok ikke alene hensynet til menig
hedens sjælefred og visheden om, at man 
bekendte sig til den rette tro, men præ-
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dikestalen anvendtes også til udbredelse 
af informationer vedrørende øvrighedens 
syn på/forventninger til den enkeltes 
handel og vandel - såvel moralsk som 
politisk. Det var helt almindeligt, at man 
fra prædikestolen advarede om for ek
sempel det umådeholdne drikkeris ska
delige virkninger og det syndige i seksuel 
samkvem uden for ægteskabet. Desuden 
indskærpedes gang på gang samfundets 
pyramidale opbygning og øvrigheden 
med kongen i spidsen som retfærdigt, 
uafvendeligt og af Gud indstiftet, så på 
den måde kan det vel med rette hævdes, 
at præsterne foruden deres »kald« ud
fyldte en funktion som øvrighedens for
længede arm i disciplineringen af befolk
ningen, ligesom de også havde ansvar for 
tilsyn med og registrering af tiggerne. Be
kendtgørelse af ovennævnte forordning 
ved herredstinget kan vel begrundes i den 
retsstiftende virkning, den hermed til
lægges, og at »betjenten« således ikke kun 
fik ret til at slå eventuelle sovende oven 
i hovedet, men pligt hertil. Det er ikke 
utænkeligt, at en sovende, der er blevet 
slået oven i hovedet (måske endda hår
dere end nødvendigt), eventuelt ved en 
senere lejlighed ville hævne sig, hvis ikke 
»betjenten« var i sin gode ret dertil og 
dermed nød rettens beskyttelse. Det kan 
vel endda ikke helt udelukkes, at even
tuel hævn kunne have fundet sted om
gående og i kirken, hvilket sandsynlig
gøres ved de stridigheder om stolestader, 
der udspilledes ved Herlufsholm birke
ting, hvor man øjensynligt ikke afholdt 
sig fra korporligheder i kirken. 23 

Appelsystemet i rettergangen 

En stor del af tingets ressourcer anvend
tes på tinglæsning af gæld, der efter for
ordningen af 1639 skulle foregå årligt, 
hvis kreditor ville bevare sit retskrav, 24 

men også alvorligere sager som hekse
processer, trolddomsanklager, sager om 
gudsbespottelse, fødsel i dølgsmål (un
dertiden med efterfølgende drab af den 
nyfødte), drab, tyveri, vold osv., der kun-

n e medføre livsstraf, kom for herredstin
get. Domme afsagt i sådanne sager skulle 
imidlertid inden straffens eksekvering 
pådømmes af landstinget, 25 der var ap
pelinstans for herredstinget. 

Sager, der appelleredes/skulle videre
sendes fra birke-, herreds- og byting, der 
sædvanligvis betegnes første-instans
ting, gik til Landstinget, medens visse 
byers rådstueret havde landstingsret (bl.a. 
København, Christianshavn, Malmø og 
Ribe; Rådstueretten i Odense fik lands
tingsret 165 l, hvorfor domme afsagt her 
appelleredes direkte til Rettertinget. 

Sognestævnerne (' grandestævnerne', 
landsbystævnerne) ses også at have haft 
domsmyndighed i nærmere specificerede 
sager. I Rønninge St. Sørens gilde fra 1601 
findes en bestemmelse, der direkte på
lægger 'granderne' at rejse eventuelle 
uoverensstemmelser på sognestævnet, 
før man retter henvendelse til husbond 
eller dennes foged. 26 Vedtægterne skulle 
i øvrigt have tilslutning fra alle landsby
ens bønder, tinglæses og besegles ved 
herredstinget og godkendes af bønder
nes husbonds, før de havde retsstiftende 
virkning, hvilket fremgår af tinglæsnin
gen ved Åsum herredsting den 13. au
gust 1601, hvor erlig och welbyrdig frue, 
Beate Brahe fra Ågård, havde forbeholdt 

Rettertinget/Kongens retterting 
fra 1660/61 Højesteret 

Figur l. Retsvæsenets opbygning med 
appelmuligheder. 
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sig, at »byloven« ikke gjaldt hendes gods 
og ejendom, for i så fald forbød hun sine 
undergivne at besegle den. 27 Det har væ
ret et omstridt spørgsmål, om domme 
afsagt ved sognestævnet havde retsstif
tende virkning- oftest drejede det sig om 
udpantning, og bøderne var som regel 
øl til fælles indtagelse, men ifølge Røn
ninge St. Sørens gilde åbnedes der også 
mulighed for korporlig afstraffelse, hvil
ket fremgår af et tingsvidne fra Åsum 
herreds ting fra den 27. juni 1622: Den, 
der ikke er i stand til at betale den idømte 
vide (bøde) for ærekrænkende adfærd
uanset om det er sket i ædru eller beru
set tilstand - »straffis på sin krop och si
den forvisis afbyen«. Denne bestemmelse 
bekræftes den S. juni 1637.28 

Der har hersket uklarhed om, hvorvidt 
domme afsagt ved sognestævnerne 
respekteredes i det øvrige retssystem (in 
casu herredstinget), og med mindre dis
se domme var lovstridige eller arbitrære 
synes der i det benyttede kildemateriale 
ikke at være rejst tvivl om dommenes 
gyldighed, og nedenfor skal kort doku
menteres, at herredsfogeden henviste 
sager, der var indbragt til herredstinget 
til afgørelse hjemme i landsbyen »efter 
deres bylov«, idet Frederik Hansen fra 
Nærå den 23. februar 1643 stævnes for 
Åsum herreds ting af Anders Larsen i 
Nærå, fordi sidstnævnte ifølge anklagen 
havde måttet betale for l 1/2 fjerdingkar 
(l fjerdingkar = en fjerdedel skæppe) 
boghvedegryn, som Frederik Hansen var 
i restance med af l tønde (sædvanligvis 
8 skæpper) boghvedegryn til Jørgen Ras
mussen på Stubberupgård samt 8 skilling 
for en agekurv. Frederik Hansen nægtede 
at skylde boghvedegrynene, men erklæ
rede sig villig til at betale for agekurven, 
og dommeren afsagde følgende kendelse: 
de hjemvistes til at »rette [sig] epter deris 
byeloug«, hvad boghveden angik, me
dens han afsagde l S dags vurderingsdom 
vedr. de 8 skilling for agekurven, hvilket 
vil sige, at Frederik Hansen skulle betale 
inden l S dage for at undgå at blive pan
tet.29 - Den 30. juli 1646 havde Knud 
Pedersen, oldermand i Nærå, på egne og 
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bymænds vegne indkaldt Peder Rasmus
sen Galtebjerg for at få bekræftet, om ikke 
Peder Rasmussen havde pligt til som de 
andre at »giøre deris byes rettighed [plig
ter]« med vedligeholdelse af gærder m.v., 
og om de ikke i tilfælde af vægring 
»haffue fri forloff at pandte hannem som de 
andre byemend«. Peder Rasmussen sva
rede, at han gerne ville udføre sin del af 
pligterne, at han ikke vidste andet, end 
at hans gærder kunne stå for et syn, og 
hvad deres gildedrik angik, ville han kun 
deltage, når det blev gjort i overensstem
melse med forordningen. 30 Sagen udsat
tes nogle gange, men den 3. september 
1646 afsagdes der dom, og den lød som 
følger: »parterne bør dem epter deris byeloug 
at rette och forholde, dog saa at recessen ey 
jmod giøris«Y Peder Rasmussen Galte
bjergvar fæstehusmand i Højrup og fun
gerede som foged og fuldmægtig for fru 
Jytte Bild til Ringstedgård, og det er mu
ligvis dette sidstnævnte forhold, der har 
gjort Nærå-mændene usikre på deres 
panteret. Når der henvises til recessen, 
er det rimeligvis recessen af 1643 II -2 7-
2, der indskrænker »gildedrik« til 3 gan
ge årligt. 32 Peder Rasmussens udsagn ty
der på, at denne bestemmelse ikke efter
levedes - der findes i øvrigt mangfoldige 
andre eksempler herpå, f.eks. et udsagn 
fra Henning Pogwisch til Hollufgård, der 
i en anden sag vedr. hegningspligt og 
pant siger: »huad di samtlig i en by wed
gaard, i ser [især] bør at kame byen thil nytte 
och gaffuen och iche t hil drich «. 33 

Sager vedrørende næring 

Landsbyernes beboere ernærede sig na
turligvis først og fremmest ved landbru
get, og de var på det nærmeste selvforsy
nende, men at der også fandtes måder at 
tjene en ekstra skilling på, fremgår tyde
ligt af sager, der bragtes for Åsum her
reds ting, som f. eks. da Didrik Trompe
ter fra Odense den 23. juni 1642 havde 
stævnet Poul Larsen fra Lyndelse og kræ
vede ham dømt, fordi han havde over
trådt kongens forbud af l S. oktober 1641 
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Et eksempel på en side fra den originale tingbog for Åsum herred 1640-43 (fol. 340).- De 
ældste tingbøger for Åsum herred er blandt de danske tingbøger, der er transskriberet og 
trykt af Landbohistorisk Selskab, hvilket letter læsningen betydeligt. (Landsarkivet for 
Fyn) 
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og lensmandens (Henning Valkendorf til 
Glorup) forbudsseddel, dateret Odense 
den 7. december 1640 og alligevel spil
lede til fæstensøl, bryllupper, barsler og 
andre gæstebud og således fratog Didrik 
og hans kollegaer deres næring. Poul Lar
sen var mødt og svarede, at han ville have 
det i Didriks »minde«, 34 og det ser ud til, 
at der er indgået forlig, for sagen dukker 
ikke senere op i tingbøgerne. En anden 
form for biindtægt dokumenteres ved 
Odense Bagerlavs klage den 24. februar 
1642, hvor bagerlavet lod læse og på
skrive deres lavsskrå, dateret Odense den 
23. januar 1631, hvor det i artikel14 hed, 
at bønderne ikke længere hver dag kun
ne komme til byen for at sælge deres 
brød, men måtte fremover (efter 1631) 
udelukkende sælge det på torvedagene, 
fordi der foregik stort misbrug med for
prang.35 Kronens delefoged i Asum her
red, Mads Andersen fra Torup, udstedte 
også jævnligt forbud mod salg af øksne, 
før bønderne havde tilbudt disse tillens
manden-adelige godsejere havde i øv
rigt samme forrettighed - og disse hyp
pige forbud kunne indikere, at der fore
gik ulovlig øksnehandel, se f.eks. 1641: 
196,197, 229; 1642:135, 146,209,238; 
1643: 146; 1645: 303; 1646: 85; 1647: 
124; 1648: 82, 95. 

Nogle af disse sager viser i øvrigt, at 
domstolene langt fra altid gav herreman
den medhold, f.eks. da Per Thomsen i 
Torup var stævnet af fru Ellen Marsvins 
foged for at have øvet forprang med 2 
stude, men Per Thomsen hævdede at 
have modtaget studene som betaling for 
gæld fra Jesper Rasmussen i Freltofte og 
mente derfor ikke, der var sket forprang, 
og herredsfogeden afsagde følgende ken
delse: da det ikke er blevet bevist, at Per 
Thomsen havde øvet forprang, kunne 
dommeren ikke tilkende fru Ellen stu
dene.36 

Umådeholden 'drik' og følgerne heraf 

Dagligdagen i landsbyerne er forhåbent
lig forløbet fredeligere, end man får ind-

Knud E. Korff 

tryk af ved læsning af tingbøgerne, og 
det må da også lige betones, at det er 
»nødlidende sager«, der bringes for tin
get, sager, det ikke har været muligt at 
løse ved sognestævne. En stor del af sa
gerne drejer sig om vold, tyveri, drab, 
trolddom, ærekrænkelser, seksualforbry
delser osv., - en del med efterfølgende 
dødsstraf og i mange tilfælde er forbry
delserne begået under indflydelse af 
umådeholden indtagelse af spiritus. I det 
følgende skal kort gengives et par at 
voldssagerne, der illustrerer, at kvinderne 
i landsbyerne deltog aktivt i disse sager. 

Den 28. november 1644 indgav Ras
mus Hansen ved Åsum herreds ting »last 
og klage« over Niels Pedersen (begge var 
fra Rolfsted), fordi denne lørdagen i for
vejen (23. nov.) havde tilsagt ham at køre 
en soldat. Da Rasmus Hansen imidlertid 
havde afvist dette forlangende, var han 
blevet overfaldet med hug og slag og var 
blevet »kylet« (kastet) ind gennem sit 
eget haveled, idet Niels Pedersen be
skyldte ham for at være lamme- og fåre
tyv (»lame thiuff och fore thiuff«), og 
Niels Pedersens kone (»quinde«) havde 
beskyldt Rasmus Hansens kone for at 
være en troldkvinde, og både Niels Pe
dersen og hans kone overfaldt Rasmus 
Hansen og dennes kone. 

Da Rasmus Hansen dagen efter, før 
prædiken, var gået op i klokketårnet for 
at tale med degnen, var Niels Pedersen 
fulgt efter ham, og Rasmus Hansen frem
førte for retten, at han igen ville være 
blevet overfaldet, hvis ikke degnen hav
de forhindret det, og om mandagen var 
Rasmus Hansen atter blevet overfaldet 
uden for sit haveled med både skælds
ord og hug, og Niels Pedersen havde slået 
ham med et stykke træ i ansigtet. Der er 
vel ikke noget at sige til, hvis Rasmus 
Hansen efterhånden følte sig forfulgt, og 
han havde da også sat sig til modværge, 
idet det videre fremføres, at da Rasmus 
»aldeles intet« havde til at forsvare sig 
med, blev han nødt til at tage, hvad der 
var nærmest (»nødist han til at thage til, 
huis hand haffde hos sig, och were sig 
med»), og man var sædvanligvis ikke så 
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sart med, hvilke midler, der blev taget i 
anvendelse, så om det var en kniv, et red
skab (fork, le, rive, spade), eller for den 
sags skyld en sten fremgår ikke af refera
tet, der slutter med, at der blev lyst for 
sår, skade, vold og overlast, som Niels 
Pedersen og hustru havde forøvet mod 
Rasmus Hansen og dennes hustru, og den 
skriftlige klage blev læst og påskrevet ved 
tinget. 37 Allerede ugen efter, den S. de
cember, mødes parterne atter ved tinget, 
hvor Rasmus Hansen og Niels Pedersen 
rakte hinanden hånden og erklærede, at 
hvad der havde været af splid og uenig
hed (»jring och trette«) mellem dem og 
deres hustruer for fremtiden skulle være 
aldeles »død og magtesløs«, og at de ikke 
vidste noget uærligt at sige hinanden på. 
Handlingen afsluttes med udstedelse af 
tingsvidne, hvor de erklærer sig villige 
til- i tilfælde af overtrædelse af overens
komsten - at bøde til deres herskab en 
ørtug havre. 38 

Det var alvorlige anklager, Rasmus 
Hansen havde ført for retten mod Niels 
Pedersen og dennes hustru; beskyldnin
gen om at være troldkvinde kunne, hvil
ket der også findes eksempler på i de ud
givne tingbøger, føre til dødsdom og 
brænding. Sådanne anklager fremsattes 
ikke helt sjældent, men det var dog ikke 
ofte, det kom så vidt, at der påbandtes 
bogsed, for når først et menneske såle
des var blevet »Stemplet« for trolddom, 
kunne det være endog særdeles vanske
ligt at tilbagevise anklagen, og når der så 
relativt hyppigt indgås forlig i den slags 
sager, skyldes det ikke mindst fogederne 
på de adelige godser og deres ivrige ind
sats for at bevare fredelige tilstande, hvil
ket også lettede deres eget arbejde, da det 
var ulige lettere at lede arbejdet mellem 
enige mennesker, end hvis man så skævt 
til hinanden, og den tids landbrugsarbej
de krævede i høj grad samarbejde. 

Den 18. maj 1648 indgav Maren Ras
musdatter fraNæråen skriftlig klage over 
Birte Hansdatter. Klagen berettede, at 
Birte Hansdatter 8 dage tidligere var kom
met ind i Jørgen Nielsens stue, hvor Ma
ren Rasmusdatter havde til huse (indsid-

der), og havde overfaldet Maren »med 
mange hug og slag, slået hende til jor
den, trukket (draget) håret af hende og 
påført hende blodige skader i ansigtet«, 
hvorfor Maren Rasmusdatter lyste for 
»Wold och offuerlast, husfred och gaard
fred och alle de lougmaal, der epter kand 
forfølgis med rette«, og hvis Maren Ras
musdatter skulle dø inden år og dag (l 
år og 6 uger), vidste hun ingen anden at 
beskylde derfor end Birte Hansdatter. 39 

Beskrivelsen lyder meget dramatisk, og 
giver nærmest indtryk af, at Birte Hans
datter som en anden furie er kommet ind 
i stuen og har overfaldet Maren Rasmus
datter, men allerede ugen efter behand
les sagen ved tinget, og da nuanceres 
dette indtryk en smule- for nu at sige 
det mildt. Til dette tingmøde er der ind
kaldt en stribe vidner, og der afgives syns
beskrivelse. Hans Møller og Anders Hiere
sen berettede, at de havde synet Maren 
Rasmusdatters skader for 8 dage siden, 
»og da havde hun thoe [2] blodig scha
de«, en på næsen og en under det højre 
øje. Efter at vidnerne var blevet gjort be
kendte med edens betydning, fremstod 
først Jørgen Nielsen (Marens vært) og 
vidnede, at pågældende dag lå Maren 
Rasmusdatter i hans seng »Och wor druc
ken«, da Birte Anders Jensens (Hansdat
ter) var kommet for at aflevere en vogn
fjæl til ham, og da Birte igen ville gå, var 
Maren Rasmusdatter stået op af sengen, 
men på grund af drukkenskab var hun 
trimlet omkuld, og hun havde revet hat
ten af hovedet og havde trukket håret af 
sig, idet hun sagde, at hendes kort (spil
lekort) var blevet væk, og at det var hen
des uven, der nu gik ud ad døren, der 
havde taget dem. Jørgen Nielsen sluttede 
sit indlæg med at fortælle, at Marens ene 
øje blødte, før hun kom af sengen, men 
hvordan Maren havde fået skaden, vid
ste han ikke. Herefter var Birte kommet 
ind igen og havde spurgt, om det var 
hende Maren beskyldte for at have taget 
kortene, hvorefter hun havde slået Ma
ren under øret, trukket hende i håret og 
slået hende til jorden- mere vidste Jør
gen Nielsen ikke at vidne. Hans Jensen i 

. . · 
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Nærå vidnede - ligeledes under ed - at 
han den 9. maj var kommet ind til Jør
gen Nielsen og havde hørt og set, som 
Jørgen Nielsen havde vidnet. Anne Fre
deriks i Nærå vidnede som Jørgen Niel
sen og Hans Jensen, men kunne tilføje, 
Maren faldt og stødte sig under højre øje, 
før hun gik hen og lagde sig i]ørgen Niel
sens seng. Herefter udstedtes der tings
vidne.40 

Begge de implicerede kvinder karakte
riseres som tyende (siden indsiddere/ 
inderster), så de har haft fast bopæl, men 
herudover nok ikke meget mere, og sa
gen formelig »Oser« af såvel materiel som 
menneskelig armod, et tydeligt tegn på, 
at pauperiseringen var vidt fremskreden. 

Tingstævneren er den samme, som til
vejebragte forlig i sagen mellem Rasmus 
Hansen (Skrædder) og dennes kone og 
Niels Pedersen og dennes kone, så man 
må sige, at fogeden har haft en del be
skæftigelse med at holde styr på sine 
undergivne og deres kvinder, og vi må 
gå ud fra, at det også i denne sag lykke
des for ham at opnå forlig, idet sagen ikke 
senere kommer for retten. 

En valghandling ved herredstinget 

Selv om man i det u privilegerede landbo
samfund ikke havde nogen reel politisk 
indflydelse på den førte politik, bibragtes 
de måske ved de hyppige sammenkom
ster i anledning af tingsamlinger, hvor 
de vænnedes til at lade uoverensstem
melser afgøre ved rettens hjælp, en fø
lelse af, at de havde indflydelse på deres 
egen situation i lokalsamfundet, ligesom 
bønderne i øvrige forhold var vant til at 
indrette sig efter forhandlinger (f.eks. ved 
sognestævne vedr. tilrettelæggelse af 
markarbejdet). I Åsum herred afholdtes 
sædvanligvis ting om torsdagen, men i 
juni 1648 var en af tingdagene flyttet til 
en lørdag, nemlig den 10. juni, forment
lig med den begrundelse at samle så man
ge som muligt, da der ved denne ting
samling skulle foretages valg af tilforord
nede til hyldningen af Frederik III i Kø-

Knud E. Korff 

benhavn i juli måned. Efter at de nor
male tingforretninger var overståede, 
oplæstes og påtegnedes et brev fra Rigs
rådet, der var dateret den 9. maj 1648 og 
adresseret til »bønder og menige almue i 
hele Danmark«, og som befalede hvert 
herred at sende »herredsfogeden, 2 san
demænd og 2 andre lovfaste danne
mænd« til hyldningen, der »da nærvæ
rende tids tilstand ikke kan tåle, og det 
ville falde alt for langsomt, at dette, som 
det har været sædvanligt, forrettes sær
skilt i alle provinser, er det denne gang 
anset for rådsom t og nødvendigt tilland
sens rolighed og bedste, at hyldingen 
foretages i København«Y Det er således 
første gang, kongen hyldes af alle de dan
ske provinser i København og ikke tager 
på den sædvanlige hyldningsrejse. 

Der noteres 53 tilstedeværende perso
ner ved dette valg ved herredstinget, når 
der ses bort fra de i anledning af de sæd
vanlige tingforretninger tilstedeværende, 
og der valgtes de foreskrevne S personer, 
heriblandt herredsfogeden Mads Ander
sen, som befuldmægtigede og tilforord
nede (»wdmelt och fuldmegtigit och 
thilbetrod«) til at møde i København den 
3. juli (6. july threj dage thilforne) med
bringende herredsseglet, hvor de på her
redets vegne skulle hylde kongen og 
sværge ham troskab- Frederik liis hånd
fæstning vedtages den 6. juli 1648.42 Det 
pålægges de udvalgte at handle i over
ensstemmelse med de øvrige stænders 
interesser, men de skulle også i videst 
muligt omfang fremme Åsum herreds 
interesser (»och det udj alt herrettis wel
ment och dessen gaftuen och nøtte at 
søge«). 43 

Afslutning 

Den hyppige mødefrekvens ved herreds
tinget har utvivlsomt været til gavn for 
retssikkerheden, idet det- tilsyneladende 
uden persons anseelse - inden for en uge 
var muligt at få en eventuel sag for ret
ten, enten til forlig eller optaget til dom. 
At en eventuel længerevarende retssag 
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kunne medføre økonomisk ruin, eller at 
der forekom tilfælde, hvor forurettede 
intimideredes til at afstå fra at forfølge 
deres ret, kan ikke udelukkes, men så
danne sager findes selvsagt ikke i det be
nyttede kildemateriale. Dette forhold, 
den hyppige mødefrekvens med mulig
hed for hurtig afregning for forbrydelser, 
er tilsyneladende meget forskellig fra de 
forhold, der ellers var gældende ved de 
lavere retsinstanser i de vesteuropæiske 
lande på dette tidspunkt, hvor man risi
kerede at skulle vente Yz år eller længere, 
inden eventuelt opståede uoverensstem
melser kunne føres for retten, som det 
fremgår af en kort oversigtsartikel af J ens 
Chr. V. Johansen, 44 og så er det ikke van
skeligt at forestille sig, hvilke konsekven
ser det kunne få, hvis en eventuel volds
mand gik frit omkring i lokalsamfundet. 
Den forurettede eller dennes frænders 
lunte var nok rimelig kort, så der ikke 
blev langt til selvtægt (vendetta), og der
med nye forbrydelser og fare for anarki, 
der kunne føre til, at magt blev ensbety
dende med ret - uanset sagsforholdet. 
Denne for lovens opretholdelse og ret
tens udøvelse belastende ventetid slap 
man for i det danske retssystem, og den 
tanke er heller ikke fjern, at dette hyp
pige samkvem med forhandlinger, ind
gåelse af forlig og »demokratiske valg«, 
f.eks. da der skulle vælges repræsentan
ter til hyldningen af Frederik III i 1648, 
har været en medvirkende årsag til at 
Danmark slap for de revolutioner, der 
ellers gik over Europa i det 18. århundre
de, så selv om bønderne var uden reel 
politisk indflydelse, kan det ikke udeluk
kes, at forhandlingerne ved sognestæv
ner, herredsting og lignende fora har 
skabt grundlaget for den demokratiske 
tradition. 
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