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Odenses tingbøger om 
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Af 
Ole Nederland 

Odenses tingbogsrække i landsarkivet for 
Fyn går tilbage til 1606. Rækken har indtil 
1667 mange lakuner, men foreligger fra da af 
stort set intakt. Stadsarkivet står bag et 
projekt, der foreløbig har fremstillet trans
skription af tingbøgerne frem til 1770. 
Teksterne findes registreret i adskilte ind
holds- citat-, person-, enkelttings-, sted- og 
sagregistre og er opstillet tilgængeligt i 
Stadsarkivets lokaler på rådhuset. Slægts
forskere vil med fordel kunne benytte sig af 
det omfattende personregister, men bør 
supplere med sagregistrene. Stoffet er alt i 
alt- og måske først og fremmest- mere end 
en kilde til Odenses retshistorie. l virkelighe
den et lille vindue til borgernes dagligliv. 
Sådan boede de, sådan talte de, sådan 
oplevede de selv deres by. - Nedenstående 
er et eksempel på stoffets anvendelse. 

s 

I l SS l anvendtes der i Kerteminde slet 
ikke gadenavne, og først mod århundre
dets slutning brugte byskriverne fire: Lan
gegade, Strandgade, Vestergade og Præ
stegade. 

De tre har karakter af ren beskrivelse 
-præcis som i Odense Vestergade, Nørre
gade, Overgade og N edergade-og er der
med en videreførelse af de allerførste pri
mitive gadebetegnelser, som var forkla
ringer mere end navne. 

Kertemindes tingbogsrække (fra lSSl) 
er Fyns ældste; først fra 1606 er tingbø
ger fra Odense bevaret (som de næstæld
ste). Hvordan det i lSOO-årene har for
holdt sig med brug af gadenavne her, vi
des ikke, men Odense var knap S gange 
så stor som Kerteminde. Navnene må 
have været nødvendige tidligere end i 
kystbyen. Det kan imidlertid konstateres, 
at endnu ved 1606 var gadenavne i Oden
se betragtet som meget lidt påkrævede. 
Men en proces var i gang. Tingbøgerne 
røber det. 

Da Pernille Gyldenstjerne 1631 afhæn
dede sin gård til Jens Anskaris' og Lau
ritz Guldsmeds hustruer, fandt skriveren 
det kun vigtigt at angive beliggenheden 
i forhold til naboen: på hjørnet næst op 
tildr.Jens Mules gård. Intet gadenavn
som tilsyneladende skulle have været 
Nørregade. 

Nogle gårde og haver »fore her i Byen« 
-inkl. ny gård bygget af salig Hans Mad
sen - skulle 1631 overgå til enken Maren 
og datteren Lene. Haven strakte sig til 
Gravene, men det er underforstået, at der 
altså er tale om den nordlige side af Ve
stergade (19/12-31). 

»De Mulers Gård« var arv efter borg
mesterJørgenMule til dennes børn, Hans 
Jørgensen Mule, Mester Svend Pedersens 
hustru, Else Jørgensdatter, og Anne Mu
lesdatter. Den solgtes 163S til kirkevær
gen Dines Jensen, men vil man finde 
dens beliggenhed, må man lede andre 
steder. Faktisk lå den i Nedergade, hvad 
ingen af samtidens borgere kan have 
været i tvivl om. Stort set kendte jo alle 
byens indbyggere alle andre. Selv relativt 

Fynske årbøger 1998



'· 

.. 

·. 

6 

Det gamle tingsted synes at have ligget på 
hjørnet af Fisketorvet og Overgade, marke
ret ved »posten(( (= brønden) på Braunius
kortet 1593. 

store byer havde med nutidens øjne 
landsbystørrelse (21/3 og 22/8-36). 

I de nævnte eksempler er valgt særlig 
kendte personers bopæl, men anderledes 
forholder det sig ikke for jævne borgere: 

En gård, der førhen ejedes af Jesper 
Eriksen, solgtes 1625 til Hans Nielsen, der 
nu havde solgt den videre til Niels Pe
dersen, degn i Søndersø. Gadenavnet 
oplyses ikke (13/6-25). 

En gård tilhørende Kirsten salig Nico
lai Skrædders, salig Lauge Skrædders børn 
og salig Mikkel Skrædders børn blev solgt 
til Karen Willumsdatter, der selv i forve
jen ejede gård og huse både nordfor og 
vestfor, mens nabogården mod øst var 
Peder Olufsens. Stor umage for en grun
dig orientering, men ingen tanke for det 
praktiske i også at have tilføjet et gade
navn. Trods de nævnte eksempler: Måske 
ses en svag overvægt til gadenavns med
tagelse også i byens tidligste skøder. No
get afhang tilsyneladende af byfogedens 
og skriverens ihærdighed og af stoffets 
mængde. Og Odense byting behandlede 
et utal af sager. En kendsgerning er det 
dog også, at ikke alle gader og stræder, 
som kendes i dag, havde fået deres fær
dige navn. 

Ole Nederland 

Gader og stræder 

Følgende navne på egentlige gader anfø
res i Odenses tingbøger fra Chr. IV's tid 
(her: 1606- ca. 1640): 

Overgade, Nedergade, Nørregade, Ve
stergade, Vindegade (Windellgaden), 
Korsgade, Nyborggade, Grønnegade (kro
nologisk rækkefølge). Andre gadenavne 
har antagelig eksisteret, men ses først se
nere brugt. 

Også en del af byens stræder havde ved 
samme tid et navn: Byens Stræde ( = Pære
gårdsstræde, Pærestræde) løb til åen. 
» ... Og det er bystræde,« erklærede råd
mandjørgenMule (1/6-1607). Underfor
stået måske: En del andre stræder var jo 
private. Om vigtigheden af at kunne skel
ne mellem kongens og borgernes (pri
vate) områder: Se senere. 

Det stræde ved den murede port, »Som 
Anders Knarreborig og Ernst Skrædder 
iboer« (om lejere i byporte: Se nedenfor) 

Strædet ved Anne Urnes gård 
Strædet ved Skt. Hans Kirke 
På Gravene 
Holsedore: Forskellig form og sammen

hæng: »paa Holssedore«, »NN gich nedr 
paa Holssedore« (28/3-23), »Gaard med 
have og 2 boder på »Holdste Daare<«< (16/ 
S- 25), »Have som kaldes Holsedore«, se
nere: » Holsteddoerestrede«, » Holsterdoor 
Stræde«, »Holsedore Port«, (grund går til:) 
»Laurids Nielsens Have, som kaldes Hol
sedore« (14/2-31), (Skt. Knuds Klosters 
jord og have ved:) »Holtedaare Stræde« 
(26/11-38) 

Skulkenborg Stræde 
»Clingberg«, Horsetorvet »kaldes Klin

gebierrig« 
Graabrørstrede 
Strædet i sønder= det senere »Lauridtz 

Paasche Streede« opkaldt efter ejeren af 
gård på vestre hjørne af Overgade og 
strædet og første gang nævnt som cite
ret 1/5-26; Lauritz Påske var da død, hans 
datter havde arvet gården 

Stræde nær Pjenteport 
Et stræde som kaldes Skøgestrædet (ud

mundede i Vindegade) (31/7-26) 
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Det stræde sønden Vestergade (19/12-
25) 

Det stræde, som løber til Skt. Knuds 
Kloster, paa det gamle Horsetorv 

Smedestrædet. 
Strædet der løber til Graabrødre Port 
Staalstræde/Staldstræde (med stald-

gård og boder) 
Claus Mules Stræde 
Det stræde som løber til det nye torv 
Hans Jensen Stræde 
Jordbroen (=vejen) ungefer ved Tolle 

lundtz Hus 
Strædet ved Lisbeth Mule paa Torvet 
M: Nielses Stræde 
Strædet som går till Apoteket 
Slippe mellem Christen Carstensens og 

Niels Madsens voninger 
Flere af eksemplerne viser, at jo min

dre betydelig en færdselsåre var, jo mere 
besværlig blev omtalen af den - eller 
omtalen kan ikke opfattes som reelt gade
navn. Som det ses: Hulter til bulter mel
lem hverandre findes alle stadier fra ren 
beskrivelse til fast navn. 

Andre stedsbetegnelser 

Der var andre lokaliteter end gader og 
stræder: 

Odense Hede, hvor kreaturer græssede, 
og hvor sandgravning var fristende, men 
forbudt 

Galgeheden 
Friheden (se senere) 
Sortebrødre Kirkegård, med omfat

tende bebyggelse: huse og gård, men også 
have (1639) 

Skt. Hans Kirkegård. 3 boder solgtes 
her 1636 

Den murede port 
(Stævning fra:) »alle fire porte« (bør 

opfattes som del af gammel stævnings
formular, engang at opfatte bogstaveligt) 

Vesterport, ved sandgraven. med be-
byggelse også udenfor. I selve portbyg
ningen boede lejere 

Pileholm uden for Vesterport, omgi
vet af bæk 

Ved Odenses gamle ting 

Vestergade 76, opført 1631. (Foto: Kr. 
Hude. Fra Troels Lund: Dagligt Liv i 
Norden). 

Gertruds Holm (ved bæk) 
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Åen, herunder Søndenåen, med fiske
damme langs bredden, og Klosteråen 

Flakhaven, l. gang nævnt 1607: »flack 
Haffuen« 

Torvet, foran rådhuset. Skildvagt stod 
placeret her 

Det nye Torv 
Bag skolen, hvor der fandtes bebyg-

gelse 
Pjenteport 
Ved Skt. Knuds Kirkegård 
Uden for Møllebrohaverne 
Byens vold 
Nørreport, med bebyggelse også uden

for. I selve porten var der også her lejere. 
De betalte større husleje end lejerne i 
Vesterport 

Bleghaven (i Lauritz Påskes Stræde) 
Kirkegården ved provstegården; her 4 

boder 
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Skt. Knuds kirkegård. Mand gik over 
den på vej hjem, øjensynlig lovligt 

Skib broen. Ingen køer måtte holdes på 
gaderne »anden end den rette Strandvej 
til Skibbroen« (21/5-38) 

Skt. J ør gen (mange boder lå udenfor 
her) 

Møllebro Port 
Byens Bæk 
Byens Skov, hvor borgernes svin gik på 

olden 
Fattighusene, hvor fattighusarerne bo

ede, først og fremmest på Sortebrødre Kir
kegård 

Bolbro, med gammel træbro 
Magdalene Doktors boder, med plads 

bagved 
Møntergården med våninger og 16 bo

der på Sortebrødre Kirkegård (25/7-31) 

På alle tingdage (mandage) med stedsan
givelse i tingbogen var bytinget siden 
1606 blevet holdt enten på rådhuset el
ler - meget sjældnere - i smedenes lavs
hus. I den korte periode 6/9-69 til 11/ 
10-69 anføres lokaliteten: »Som(= hvor) 
det gamle tinghus stod« (på Fisketorvet, 
jf. Georg Braunius' kort)- altså forment
lig i fri luft. Referaterne fra de omfattede 
6 tingdage har alle følgende fulde begyn
delsestekst: »Ved Posten tuert ofr for Det
leff Peiters: Kappers Dør, som det gamle 

Ole Nederland 

Skomagerstræde 7. 
(Foto: Kr. Rude. Fra 
Troels Lund: Dagligt 
Liv i Norden). 

ting Huus tilforne Hafuer Staaet holtis 
Byting«. Årsagen til det påfaldende valg 
af sted ses ikke nævnt, men den følgende 
mandag, 18/10-69, er tilføjet: »Paa det 
Nye forordned byting«, siden blot: »Paa 
Ottense byting «. 

»Det gamle tinghus« har i 1669 tyde
ligt ikke længere eksisteret, men stod 
engang nær »Posten« (her = brønden) 
over for Detleff Peitersens dør, hvilket må 
betyde tæt ved hjørnet Fisketorvet/Over
gade (se Braunius-kortet 1593, med brøn
den indtegnet), altså helt centralt i den 
ældste bydel. 

På nordsiden af Nedergades vestlige del 
lå 1606 Rasmus Pedersen Skjolds gård, 
videresolgt 9/3-35. Man kunne tro, sted
navnet Skjoldet/Skjolden var efter Ras
mus' tilnavn, men tilsyneladende forhol
der det sig omvendt; på 1593-kortet har 
Braunius indtegnet »Skjoldet« til at være 
en gård beliggende som en ø midt på 
pladsen hvor Overgade og Nedergade 
forenes. I tingbogen for perioden findes 
Skjoldet/Skjolden ikke omtalt. 

Begrebet »Friheden« er taget til behand
ling 22/9-06, da en beboer i Det Almin
delige Hospital havde gjort Niels Kotte 
»Sår og skade«, åbenbart inden for ho
spitaiets område. Rasmus Bysvend kræ
vede sandemænds ed over voldsmanden, 
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Krambod, som den så 
ud omkring 1600. 
Kunderne betjenes ved 
lemmen til højre for 
indgangsdøren. (Fra 
Troels Lund: Dagligt 
Liv i Norden i det 16. 
Aarhundrede). 

men byfogeden ville først have afgjort, 
om hospitalet lå inden for eller uden for 
Byens Frihed. Hertil svarede hospitalets 
forstander, at salig Kgl. Majestæt jo havde 
givet klostret til et Almindeligt Hospital 
i Odense »og ligger i bys Frihed«. Da det 
således var klart, at hospitalet var en del 
af af byfreden, måtte Ludvig påsværges 
en sådan »byfred«. Oversat: Han havde 
overtrådt den særlige fred, der skulle 
råde, hvor byprivilegierne gjaldt. Konse
kvensen var voldsbøder til konge og by. 

Juleaften 1606 havde en Dræbymand 
befundet sig uden for Skt. Jørgen »her 
uden byen i Friheden«, da han blev slået 
af en smed fra Fraugde Kærby. Efter syn 
af ham svor byens otte sandemænd over
faldsmanden en byfred. Købstadens be
skyttelse gjaldt således også udenbys per
soner, der befandt sig inden for byområ
det, ligesom lovbrydere fra oplandet før
tes for bytinget, når de havde forset sig 
inden for byens frihed/byfred. 

Da borgmester Frederik Ammerbach 
15/3-36 var på vej fra sin have til sin bo
pæl »Udi Kongelig Majestæts Frihed udj 
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Nørregade«, blev han overfaldet af Peder 
Bilde og Søren Korporal. Hvis byens tol
der ikke i det samme var kommet til, 
kunne det betvivles, at Ammerbach var 
sluppet med livet i behold, mente tolde
ren. 

Friheden omfattede altså byens gader. 
Selve Ordets nævnelse i forbindelse med 
overfaldsstedet skal understrege det him
melråbende i volds udøvelse på et sted, 
hvor man netop skulle nyde den særlige 
kongelige beskyttelse. Men Friheden 
omfattede ikke byens private grunde op 
til gaderne, hvilket ses af følgende: 

Et overfald i Skulkenborg Stræde 1669 
blev optaget til sandemænds ed ikon
gens navn, men sagen måtte falde, da det 
ikke kunne opklares, om overfaldet hav
de fundet sted på gaden selv eller i Lis
beth Mules tilstødende have. I først
nævnte tilfælde ville sagen uden ophæ
velser have hørt under konge og by, og 
sandemænd dermed været rede til at »ty 
og sværge«, som det var tilfældet ved alle 
alvorlige voldshandlinger på »Kongens 
fri gader« (udtrykket brugt 14/11-25). 
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Albani Torv- tidligere »Det nye Torv«- her i de skandinaviske år omkring 1850. Det 
lange hus yderst til højre er skomagernes lavshus. (Møntergårdens gengivelse af A. F. 
Behrends maleri). 

Haver var der mange af i datidens Oden
se. I nogle tilfælde var det humlehaver i 
byens udkant, eller det var enghaver, 
med græsning til borgernes heste og køer. 
Hvor der nævnes have bag gårdene, la
der det til altid at have været kålhave. 
Jørgen Mules have i Vindegade (6/3-26) 
har antagelig været en humle- eller eng
have - ligesom for eksempel Møllebro
haverne. 

På Pileholmen uden for Vesterport 
havde stedets ejer, Bertel Pedersen, en 
have med kål og urter. Bertel var en mor
gen set mismodigt vandre om blandt sine 
bede, hvor fremmede om natten var 
trængt ind og i fjendtlig hensigt havde 
oprykket hans afgrøde. 

Et enkelt sted fortæller tingbogen om 
en have med frugttræer. Frugterne har 
med sikkerhed været æbler og pærer (jf. 
»Pæregårdsstrædet~~ og Fyns dokumente-

rede æbleeksport), men kunne også være 
valnøddetræer. Et par eksempler på det 
sidste ses. 

Gårde og huse 

Byens huse var for en stor del murede. 
Murerlavet havde mange medlemmer, 
men der fandtes også lerklikkere (ler
kastere, til klining af vægge), dog uden 
lav. 

Velstående folk ejede så mange gårde 
og huse, at det en gang imellem kan være 
svært at vide, hvor de selv har boet. Af 
og til fremgår det imidlertid, som i Mar
grethe sl. Claus Bangs tilfælde: 

22/6-35 fremstod Christoffer Bang, 
søn af nævnte Claus Bang, på tinget og 
bad 8 vurderingsmænd berette om en 
taksering foretaget af alle hans mors ej en-
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domme. Den gård, Margrethe Claus 
Bangs selv beboede, var sat til 2000 rdr, 
inkl. alle boder og haver bagved. En gård 
i Korsgade var lejet af] ost Hansen, og en 
voning tætved af Simon Bogbinder. Disse 
to beboelser takseredes til i alt 1200 rdr. 
En voning på Klingenbjerg var sat til400 
rdr, og en anden beboet af Niels Tøm
mermand til 200 sldr. Desuden var otte 
boder i Skulkenborg, med tilliggende 
haver, i alt beregnet til 450 sdr. Samlet 
ejendom altså: 2 gårde og mindst 13 bo
der+ haver. 

Butikker i nutidig forstand fandtes ikke, 
men købmand Frederik Gummerbach 
ejede en krambod, vistnok i Korsgade. 
17/10-25 havde byfoged Jens Anskares 
på kongens vegne foretaget beslaglæg
gelse af forbudte varer i boden. Varerne 
var ikke stemplet og forseglet, som for
ordningen bød, og derfor alle forbrudt 
til kronen. 

I 1635 opførte Christian Harboe en fjæ
lekrambod under sine vinduer, ca. 4 alen 
lang og af samme højde. Naboen Poul 
Hansen følte sig stærkt generet af bygge
riet, som tog lyset fra ham; boden ragede 
22 kvarter længere ud end hans egen stue 
(21/9-35). 

Småhandlende behøvede ikke kram
bod. Mette Peder Bagers fortalte 9/9-39 i 
retten om sit brødsalg gennem vinduet, 
hvorfra hun havde observeret forskelligt 
til oplysning på tinget. 

Første omtale af butiksskilt findes 8/4 
1639. De pæne skilte var tillokkende for 
drenge og karle, der ved aftenstid hug
gede op efter dem og af og til havde øde
lagt et. Nævnte dato var den skyldige en 
ung mand i tjeneste hos en Liibeckborger, 
som nu lå i logement hos Peder Gaas. 
Hærværksmanden blev meldt for vold og 
måtte betale sine bøder. 

Syn og vurdering af en gård kunne finde 
sted, når nogen havde bygget nabogår
den for nær. Men de fleste gange skyld
tes synet, at en gård eller grund skulle 
deles - afpæles - og den ene del pant
sættes. 

. .. . 

11 

Gråbrødre Kloster på Georg Braunius' kort 
1593. Christian III havde givet klostret til 
hospital for byens fattige. 

Afpæling var en højtidelig, næsten 
hellig, handling, som beskrives ved ting
mødet 2/5-31. Sagen førtes mellem Da
niel Guldsmed og hans modpart, Peder 
Madsen. Vidner var indkaldt for at be
rette, hvad de huskede om en trætte mel
lem de to om et stykke jord, om det ef
terfølgende forlig og om den aftalte af
pæling til trættens bilæggelse. Vidnet J a
cob Guldsmed havde overværet afpælin
gen og huskede, at da første pæl var slået 
i midt på pladsen, havde Peder Madsen 
givet den det første slag. Pæl nr. 2 til
dannede Peders svend af en staver, og den 
var derefter nedrammet ved øverste ende, 
hvor Peder igen havde været den første 
til at slå. Så nedrammedes resten af pæl
ene under anvendelse af snor til kontrol 
af rigtig retning. 
· Ved l. pæls nedslagning havde Peder 

gjort en pause og højtideligt erklæret: 
-Forbandet være den som samme pæl 

igen optager. 
Ordene må opfattes som en fast for

mular; i næste øjeblik svarede alle for
samlede med et: 

-Amen. 

Ved afpæling og vurdering kan gennem
gangen af en gårds tilstand give kendskab 
til dens udseende og indretning. Ofte var 
den i ringe stand. 
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Jomfru Ingeborg Billes gård og have i 
Nørregade blev 1606 synet af 4 mænd. 
Bagefter rapporterede de, at der var slået 
noget af toppen og grenene på det val
nøddetræ, der stod i haven. Gården var 
brøstfældig, to fjæle gået af staldgavlen, 
og det meste af væggene brudt. I stalden 
manglede hække og krybber for 3 spil
tove (rum i hestestald). Andre to spiltove 
var borte, og bag stalddøren var krybben 
halvt væk for l spiltov. Desuden var det 
meste af »tillene« (her formentlig: loftet) 
og »sloffuene« (stængerne/stænget?) 
borte. Af stuen var gavl og alle vægge ude, 
ligesom 2 sten af taget. På stenhustrap
pen var der 4 sten væk, og plankeværket 
til »Strædet« var brudt alle vegne, så både 
hunde og svin kunne gå igennem. Yder
ligere sås huller i væggene, så hverken 
hunde eller svin lod sig holde ude. Bryg
gersdøren var sønderslået, og der fand
tes store brud på stuedøren. Også væg
gene i stuen var hullede, og alle vinduer 
ødelagt. I stueloftet var der 2 huller, og 
både kælder og stald lå fulde af møg og 
skarn. Alt i alt var det »i onde måder alle 
vegne«, mente mændene. 

De plagsomme svin 

At gaderne stadig var tilholdssted for svin 
og hunde, røbes af ovenstående. Svinene 
førtes der en stadig kamp imod, og trods 
et senere endeligt forbud mod deres færd
sel kunne de ikke altid holdes hjemme. 
Deres tilstedeværelse må have bidraget 
til en kraftig stank overalt, og svinene 
selv trængte ind i folks haver- og endda 
huse, jf. ovenstående-, når lejlighed bød 
sig. 

Dilemmaet var naturligvis, at trods 
deres generende adfærd og de ildelug
tende møddinger af svinemøg overalt i 
byen var selve svinenes eksistens en nød
vendighed for kødmad på bordet. Et godt 
svin repræsenterede en betragtelig sum 
penge. Oluf Jensen Soldat tilbød 22/8-
31 et svin på knap l år for 3 slette daler. 
Det stod på hans sti, hvor køberen, Stef
fen Glarmester, selv kunne bese det. Men 

Ole Nederland 

Steffen kunne nok bedømme, om et svin 
var sin pris værd, og Olufs var tydeligt 
alt for fedt; det ville være urimelig dyrt 
både at salte og opbevare. Handelen blev 
ikke til noget. 

9/5-07 havde borgmester Jørgen Skri
ver fået sin enghave uden for Vestergade 
gennemrodet af svin, der var kommet ind 
ved, at Gregers Guldsmeds og Rasmus 
Kocks gærder var faldet sammen og hav
de givet fri adgang. Situationen var al
mindelig; gærdernes vedligeholdelse for
blev et stort problem. 

Oldermand for skomagerne var 1606 
Peder Læstesnedker, som 14/7 fik bebrej
delser af kæmneren for, at der lå møg 
foran døren til skomagernes lavshus. Pe
der erklærede, at han var uden ansvar i 
sagen, og derved blev det øjensynlig. 

At møgdyngerne også fandtes foran 
velsituerede borgeres boliger fremgår af 
mødet 3/8-07, hvor det fremførtes, at 4 
fremmede grise var fundet uden for dr. 
Cornelis vinduer, »på hans mødding«. 

Som det forstås, var der møddinger 
overalt i byen. Selv på den gamle Grå
brødre Kirkegård havde der ligget en 
mødding. Hospitalsforstanderen i det 
gamle kloster fik 21/3-31 synsmænd 
udmeldt for at bevidne forholdene, der 
måske skyldtes sløseri fra Henrik Kande
støber i den tilstødende gård. Nu havde 
Henrik ganske vist ladet sine folk bort
føre det meste af møget, som ifølge hans 
udtalelser stammede fra forgængerens 
tid. Men møddingstedet var stadig let at 
se, som det lå lige ud til kirkegården, for
an en bagdør, der af samme grund van
skeligt lod sig åbne. 

15/8-31 afprøvedes lensmandens 
autoritet over for det plagsomme svineri. 
Hans krav lød, at »dersom nogen svin 
findes på gaden, skal de optages og til 
hospitalet indføres og til de fattige der
inde at være forbrudt, hvorefter enhver 
sig kan vide at rette og for skade at tage 
vare«. Men det var stærke kræfter, lens
manden var oppe imod; svinene blev ved 
at rende som de ville, og så måtte kon
gen træde til. 17/8-35 var der indløbet 
en kongelig forordning, som kort afgjor-
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de, at svin ikke mere måtte befinde sig 
på gaden. 

Alligevel var 7 svin året efter kommet 
løbende til Søren Andersen kæmner: 3 
hvide, l gråt, l »Sorthattet«, et rødskindet 
og en sortspættet orne, alle med mærke 
(25/1-36). 

Fattigforsorg 

Som det fremgår, boede en del af byens 
fattige i hospitalet. Velhavende borgere 
kunne oprette legater til dem, som Claus 
Mule havde gjort det 16/5-31, men el
lers fik de tavlepenge - penge der ofre
des af kirkegængerne i tavler eller kirke
blokke. 

Penge, der var tilfaldet de fattige, kun
ne af fattigforstanderen udlånes mod 
pant i fast ejendom, naturligvis mod pas
sende rente. Kunne lånet ikke tilbagebe
tales, blev fattigvæsenet ejer af pantet. 
Men også på anden måde erhvervedes 
fast ejendom: Et stenhus ved Sortebrødre 
kirkegård blev 1606 synet. Det havde til
hørt Ejler Bryske på Dallund, der nu hav
de foræret det til hospitalet. Men syns
mændene fandt den rene elendighed og 
afgjorde, at huset ikke kunne være de 
fattige til nogen gavn og måtte nedbry
des (24/2-06). Fattige og husarme bebo
ede dog andre af husene på/ved samme 
kirkegård. 

I trange tider opfordredes velstillede 
borgere til at tegne sig for et støttebeløb, 
som de senere afkrævedes, og som blev 
tildelt de fattige. Ved nytårstid 1632 hav
de 53 navngivne borgere efter ønske fra 
kongen lovet en sådan sum. Til gengæld 
skulle de fattige for fremtiden ikke have 
lov til at betle ved de pågældendes døre. 
Det sidste var ikke efterkommet, påstod 
nogle, og da det udlovede beløb viste sig 
at blive forlangt igen år efter år, sagde de 
stop. At kravet var ment som noget år
ligt tilbagevendende, var slet ikke fra be
gyndelsen gjort klart. Men nyt brev fra 
kongen truede med retssag, hvis de givne 
løfter blev svigtet. Brevet var formuleret 
så snedigt, at byfogeden var nødt til at 
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Den yderste Vesterport 1593 ved nuvæ
rende Søndergade. Porten var rummelig 
nok til at have lejere. Udenfor lå sandgra
ven og Pileholmen (Braunius-kortet). 

være streng; kom pengene ikke i kassen, 
måtte han selv udrede, hvad der mang
lede. 

Regnskab for disse fattigpenge var 
åbenbart lemfældigt. En af de utilfredse 
var Steffen Glarmester, der ved opkræv
ningen »bad at han måtte få skam, om 
han betalte så meget som en skilling«. 
Han havde forlængst leveret, hvad han 
var tiltalt for, påstod han. (13/2 og 27/2-
32). 

Jens Koch havde en søn, der i maj 1639 
var død, men havde ejet 100 rigsdaler, 
der engang var foræret ham af Pernille 
Gyldenstjerne. Pengene tilhørte efter 
skiftet Jens, der nu ville skænke dem til 
kirkens fattigforsorg mod til gengæld at 
nyde penge fra kirken resten af sit liv
»ligesom andre gamle fattige«, som hans 
betingelse lød (6/5-39). 

Lediggængere i den arbejdsduelige al
der var vel alle fattige, men øjensynlig 
ikke i gruppe med gamle og invalide. En 
person ved navn Rasmus Mus blev 1639 
fængslet på grund af » lediggængeri, druk, 
sværmen og slagsmål til andres forar
gelse«. På Skt. Knuds dag havde han slået 
Jørgen Brahes tjener og en kort tid sid
det fængslet. Bagefter truede han som 
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hævn byfogeden på livet og løsnede nog
le gange sin pistol foran hans dør eller 
gik efter ham med blottet degen (dag
gert). Til sidst tabte byfogeden tålmodig
heden og sendte ham i Bremerholms jern 
2 år. Selv havde Mus da under forhør 
undskyldt sig med drukkenskab. Efter 
eget udsagn forstod han dog efterhån
den, at turen til København var hans sid
ste chance; hjalp den ikke, ville han mi
ste sin hals (12/8-39) . 

Også blandt helt unge mennesker var 
der lediggængere. En tjenestedreng hos 
dr. Schult var stukket af og havde tidli
gere flere gange gjort det samme. På 
samme måde var det fat med Hans Wik
kelsøs søn, der »Vidste intet andet end 
lediggængeri« og havde optrådt ulydigt 
over for sin far. Begge blev dømt til op
hold i Hans Madsens børnehus ved Skt. 
Knuds Kloster, så de kunne lære et hånd
værk (1/4 1639). 

Fattige havde ganske vist en mulighed 
for at få udstedt tiggerbrev, men det var 
ikke let - der skulle alvorlig anledning 
til, som at ildsvåde havde berøvet en alt, 
hvad man ejede. Lavede nogen falske 
breve, kunne sagen blive yderst alvorlig, 
som det skete for Iver Christensen, vist
nok fra Årre sogn og by, Skast herred 
(Vestjylland). 

Ivers tiggerbrev var troværdigt forsy
net med signeter og underskrifter og hav
de også et indhold, der lød tilforladeligt 
nok. Han var en »elendigheds fattig 
mand«, stod der, for hans 24 fags hus i 
Årre var en nat medbrændt, og to dren
gebørn, 7 køer og alt småkræ omkom
met i flammerne. Da Iver og hans kone 
dermed havde mistet alt, nødtes han nu 
til at besøge godtfolk og skaffe sig hjælp 
i Guds navn. Tingbogen gengiver brevets 
fulde ordlyd. 

Folk i Odense havde fået mistanke til 
tiggeren, der tænkeligt havde gjort sig 
bemærket ved sin dialekt. Blandt andet 
påstod Iver frejdigt, at han var herreds
foged i Bøgelund, hvor han havde efter
fulgt en person, der også hed Iver. Ved et 
sært træf vidste Odenseborgeren Jens 
Skrædder, at historien måtte være løgn; 

Ole Nederland 

den omtalte Iver nr. 2 var forlængst ef
terfulgt af en person ved navn Niels Kalle
sen, vidste han, og Niels beklædte stadig 
stillingen. Den uheldige svindler var der
efter anholdt og forhørt af skriveren på 
Odensegård. Efter flere forsøg på at redde 
sig måtte han gå til fuldstændig beken
delse. Alt havde været opspind. 

Sidste mandag i februar - 28/2-25 -
blev Iver ført fra fængslet og fremstillet 
for retten. Blandt tilhørerne sad foruden 
dommeren, byfogedJens Anskaris, begge 
byens borgmestre, Otte Knudsen og Jør
gen Mogensen, men desuden samtlige 6 
rådmænd. Havde den vestjyske Iver ikke 
tidligere kendt sin skæbne, så han den 
her: kun ved idømmelse af rettens stren
geste straffe mødte både borgmestre og 
råd på bytinget. 

Sagen blev grundigt fremlagt og det 
falske tiggerbrev, blandt meget andet, 
oplæst. Ingen kunne være i tvivl om, at 
falskneriet var en fortørnelse af Gud den 
Almægtigste, foruden at mennesker i 
Odense by og andre steder var blevet 
groft bedraget. Kun en eneste straf var 
mulig, og den blev slutteligt bekendtgjort 
af byfogeden: 

»Iver Christensen bør sin hals at have 
forbrudt«. 

- Men ved vi, om Iver Christensen rent 
faktisk blev halshugget? spørges der. 

Svaret er, at henrettelser ikke en ene
ste gang er fundet beskrevet. Anførelsen 
ved alvorlige domme af den samlede 
øvrigheds tilstedeværelse er derimod helt 
almindelig - eller vel overhovedet uden 
undtagelse- og er det nævnte forvarsel 
om dommens strenghed. Borgmestre og 
rådmænd har i forvejen været adviseret 
af byfogeden, som ikke kunne stå alene 
med en dødsdom. Dommens udførelse 
har i sig selv været uinteressant- ud over 
bevidstheden om, at tingene fungerede, 
som de skulle. 

Tiden var barsk. Utugtige kvindfolk 
blev forvist af byen med trussel om hals
hugning, hvis de kom igen. En mand, der 
fiskede ulovligt, blev forvist for stedse. 

Falske tiggerbreve må anskues som en 
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forbrydelse hver eneste gang, tiggeriet 
foregik, og var dermed en klar udfordring 
til byfogedens nidkærhed. En vigtig del 
af byfogedens ed var netop løftet om ret
færdighed, ubestikkelighed og ikendelse 
af de domme, kongen forventede. For
tørnelsen af Gud og bedrageriet af byens 
borgere kunne heller ikke negligeres. 

Der er ingen grund til at tvivle om ek
sekveringen af Ivers straf. 
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