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Folkeliv i 
renæssancebyen 
Odense 
Af 
Ole Nederland 

Det kildestof, der findes 1606--73 i de beva
rede Odense-tingbøger, præsenterer et rigt 
facetteret byliv. Vist er der mange tørre 
passager: låne- og gældssagerne og sagerne 
om arv og afkald, men i registreret form er 
det trivielle en foræring til slægtsforskerne. 
Og for interesserede i den bredere kulturhi
storie findes hele tiden små og store overra
skelser, enten som korte, sekundære oplys
ninger eller i fyldige beretninger om hand
lingsforløb - en levendegørelse af 
renæssancebyen Odense. De mange oplys
ninger indbyder til en samling i helheder, 
som derfor er forsøgt i de oprettede registre. 
Så vidt det foreløbig rækker, er alt gjort 
tilgængeligt i Stadsarkivets nye, smukke 
lokaler på Klosterbakken i Odense. 

Ole Nederland 

Forbrydelser er kun en lille del af ting
bøgernes indhold, men fordi deres be
handling er særlig grundig, er det ofte 
her, de små fund gøres, i reglen ved af
høring af et vidne og vedkommendes 
detaljerede beskrivelser. Tit er der ikke et, 
men mange vidner, hver med sin erin
dring om det skete; detalje føjes til de
talje, og efter endt afhøring ved man som 
læser mere om byens gadebillede, ind
retningen af huse og gårde, dagens gøre
mål eller hvad folk til daglig gik og sagde 
til hinanden. 

Også som egentlig litteratur er bøgerne 
noget værd. Den faste byskriver ville helst 
fatte sig i korthed; alligevel har han ofte 
været plaget af skrivekrampe ved sin ting
pult, hvor snesevis af byens anliggender 
mandag efter mandag gik gennem hans 
hånd. Ved de alvorligste sager er hans 
tålmodighed virkelig imponerende. 

Enhver byskriver måtte nødvendigvis 
have afløsere, og mange af dem luftede 
tydelige ambitioner ved chancen for at 
vise, hvad de duede til. Det er ikke mindst 
i afløsernes smukt skrevne referater, op
lysningerne flyder overdådigt. Men ind 
imellem tingets egne formuleringer fin
des også ordrette gengivelser af skriftlige 
indlæg, undertiden fra velskrivende vid
ner. Enkelte er værdifuld lekture, der ikke 
bliver ringere af, at den spejler tiden- og 
er sandfærdig. 

Det efterfølgende er et sådant skrift
ligt vidne, som skriveren ærgerligt har 
kaldt »vidtløftigt«. Det var jo ham, be
sværet påhvilede, og skriften viser, at det 
da også blev en af hans svende, der fik 
lov at besørge indskrivningen. 

Bogføringen er fra 12/10-1635 -eller 
7 S år før Holbergs første skrifter, 30 år 
før Leonora Christinas »Jammersminde« 
og nogenlunde samtidig med King os fød
sel. Det ses, at også 1600-årenes jævne 
mennesker kunne udtrykke sig i skrift. 
Forfatteren er den øverstkommande
rende for Odenses borgervæbning, kap
tajn Hans Cosmus, ansat af byen og løn
net gennem den særlige kaptajnskat (se 
27 /S-39). Det var i hans gård i Vester
gade, der 9. september havde været be-
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Folkeliv i renæssancebyen Odense 

søg af et par mænd fra det fynske land i 
deres vogn. Ligesom adskillige andre bor
gere tjente Cosmus en ekstra skilling ved 
gæstgiveri. 

De fremmedes ærinde var blandt an
det at besørge en stævning, men rejser 
var aldrig ufarlige, og desværre skulle 
turen til Odense ende med den enes død. 
Cosmus' bidrag til en opklaring har væ
ret ønsket af hjemtinget, så det kunne 
fastslås, om der var skyldige i den triste 
sag. 

Forløbet gengives i noget modernise
ret sprog efter forlægget fra 12/10 1635. 

Et Odensebesøg 1635 

Eftersom jeg er kaldet til Odense byting 
til i dag min sandhed at vidne, anlan
gende hvad jeg kan være bevidst om 
Hans Andersen tjenende på Barløsegård 
og gamle Jørgen Madsen i Fraugde, som 
nu skal være død, og om deres samkvem 
i mit hus, og hvorledes de kom afsked 
herfra, da er det mig i Guds sandhed be
vidst som følger: 

At den 9. september næstforleden er 
de kommet i mit hus, eftersom de beret
tede at have et ærinde og skulle have en 
sandemandsed fra byskriveren foruden 
en stævning fra sandemænd med sig 
hjem. 

De blev så den nat over i mit hus og lå 
sammen i kammer og seng. Andendagen, 
den 10. september, da Jørgen Madsen var 
stået op, kom han ind til min kone og 
beklagede sig over, at han havde stødt et 
stykke hud af sin venstre hånd på låsen 
til kammerdøren, da han ville trække den 
i efter sig. Så bandt min kone ham noget 
smør og en klud på stedet; så gik han ud 
i stuen, og derefter stod også Hans An
dersen op og kom ind og spurgte, om 
Jørgen Madsen var gået ud. Det sagde jeg 
ja til, og så sagde Hans Andersen, at han 
ville gå lidt ud i byen og få ordnet sit 
ærinde; når Jørgen Madsen kom, skulle 
vi sige, at han straks ville komme tilbage. 

Da klokken var 10, kom Hans Ander
sen ind igen og spurgte, om han ikke var 

. . 
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Efter en omtumlet tilværelse endte bytinget 
18/10-1669 i et »nyt forordnet byting« på 
Flakhaven (8), ret sikkert inden for de 
straffeinstrumenter, som Resens kort viser 
(se 3/6-72 om »ting huuset på Flach
haufn«). 

kommet. Så gik Hans Andersen til bords 
sammen med os og ventede derefter på 
Jørgen Madsen, indtil klokken var l. Så 
kom han ind og havde en havrekærv 
under armen og var noget drukken. Så 
spurgte Hans Andersen og jeg, hvor han 
havde været. Han fortalte, at han var 
kommet til Jørgen Nielsens i Vestergade, 
og de havde drukket noget sammen. Bag
efter havde han været et andet sted i 
byen, så han kunne få skaffet noget æde 
til sin hest, og fortalte så, at Jørgen Niel
sen havde givet ham havrekærven. Så 
svarede Hans Andersen: 

- Da skal jeg give ham så meget godt 
igen en anden gang. 

Og så sagde Jørgen Madsen, at hestene 
først måtte æde havrekærven, så ville han 
imens give et par kander øl - vi skulle 
nok alligevel komme tids nok hjem. Så 
lagde han ud til 3 kander øl, som han, 
Hans Andersen og jeg drak sammen, og 
som blev hentet hos Jørgen Hattemager. 
Derved blev han noget beruset og sagde, 
han ville have en kande øl til. Dertil sagde 
Jørgen Madsen: 

- Nej, Gud forbyde det, hvad skulle 
min kone da tænke, når jeg blev borte så 
længe. Desuden har jeg intet æde til mine 
heste. 

Så sagde Hans Andersen: 
-Ja, så gør jer færdig i Guds navn. 

. . 
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20 Ole Nederland 

Folk i 1620'eme og -30'eme må have haft det med at gå og sparke til hinanden. Jens 
Mule spictte (sparkede) efter en drager (vægter), men i denne tekst er det en drager selv, der 
spicer, og rammer Jochum Murmester i hans hemmelighed (i skridtet) (6/4-1635) 

Så gik han ud og spændte for vognen 
og bar Hans Andersens ting ud og kom 
så igen op. Jørgen ville have drukket 
mere, men så sagde Hans Andersen: 

-Nej, Jørgen, nu vil vi køre. 
Så gik de straks ned til vognen, og jeg 

fulgtes med dem og lukkede porten op. 
Hans Andersen satte sig i vognen, og da 
Jørgen Madsen ville stå op, smuttede 

Peder Hansen Resens Odense-prospekt fra 
ca. 1670 er sydvendt, og husene stort set 
alle symbolske. Nr. 34 er Vestergade, nr. 
32 nuværende Smedestræde, af Res en 
kaldt Holsedore hele vejen fra åen. Ved 
hjørnet havde kaptajn Cosmus tilsynela
dende sin skænkestue. 

hans fod på en sten, så han faldt ned på 
højre side i porten og fik en skade af dø
ren. Jeg tog ham i armen og hjalp ham 
op, og min kone og datter, Johanne Hans
datter, gik ned i gården til vognen sam
men med os. Så sagde min kone til Hans 
Andersen: 

- Kør selv, og lad ham sidde ved siden 
af, så han ikke falder af vognen. 

Så svarede Hans Andersen: 
- Det må han gerne gøre. 
Og så gik Hans Andersen ned af sit 

sæde og over på hans, og vi hjalp Jørgen 
op i vognen og tog noget væk fra sædet, 
så han ikke skulle sidde for højt. Så bød 
Hans Andersen os en god aften, og vi bad 
ham køre i Guds navn. Så kørte han ud 
ad porten og op ad strædet, til de kom til 
Svend Smeds dør; der tog Jørgen Mad
sen sig til venstre side af hovedet, så hans 
hat faldt ned på gaden. Så råbte jeg og 
min kone til Hans Andersen, at han skul
le holde stille, hvad han også gjorde. 

Så rakte Hans Andersen bagud med 
venstre hånd og holdt på ham, indtil min 
kone og Margrethe Dankers kom. Svend 
Smeds dreng tog hatten op; så tog de 
sædet fra ham og lagde både sæde og 
hynde under hans hoved, og så sagde 
Hans Andersen: 

- Nu vil jeg da køre i Guds navn. 
Og så kørte han af byen. Der var ikke 

på nogen måde trætte eller uenighed 
mellem Hans Andersen og Jørgen Mad
sen. Alt gik til, som skrevet står - det be
kræfter jeg med højeste ed og salighed i 
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Folkeliv i renæssancebyen Odense 

Overgade 18, gård
siden (Fra Troels
Lund: Dagligt Liv i 
Norden). 

Guds sandhed og vil være ved, hvor det 
ønskes. Datum Odense den 12. oktober 
anno 1635. 

Læst på Odense byting mandagen den 
12. oktober anno 1635. 

Hans Cosmus, egen hånd 

»Strædet« er antagelig Smedestræde; Cos
mus kan have boet i en af de to nordlige 
hjørneejendomme.- Der findes mange 
beskrivelser af øldrikkeri rundt om i 
byen, men normalt synes kun overnat
tende gæster at være bespist. 

Drabet på sejermagersønnen 

I en anden fyldig sag med dødelig ud
gang var kaptajn Cosmus kort forinden 
dømt som medskyldig. Var det måske 
derfor, man interesserede sig for hans 
person, da Jørgen Madsens død i okto
ber skulle opklares? 

Den omfattende tidligere sag var be
gyndt med Daniel Sejermagers 
(urmagers) søn Bertels død i Vestergade 
en midsommerdag og rejst af den dødes 
far, som mente, sønnen var dræbt. 

En lang række vidner var stævnet, så 
sagen trak ud - og fik et udfald, som i 
hvert fald Cosmus ikke havde ventet. 

21 

Vidnet Hans Jensen Skomager sad tors
dag den 25. juni i sit hjem, fortalte han 
selv. Han havde netop været i »byger
ning«- på eksercits med borgervæbnin
gen -, da han hørte om et slagsmål på 
gaden ved Hans Cosmus' gård. Han kig
gede ud og så i det samme en karl kom
me ravende forbi med blodig hånd. 

Christian Væver havde deltaget i sam
me bygerning og undervejs hjem hørt, 
at Bertel Sejermagers var stukket med en 
degen (kårde) og dræbt. Han gik nærmere 
for at se, hvad der var sket, men da han 
ville ind i Henrik Badskærs hus - hvor 
han må have ment, de implicerede be
fandt sig - fandt han døren lukket. No
gen fortalte, at drabsmanden befandt sig 
i Hans Cosmus' hus. Derhen fortsatte 
Christian så, og i det samme kom Tho
mas skræddersvend ud ad kaptajnens dør 
med en degen i hånden. Christian spurg
te, om Bertel Sejermagers var død, men 
Thomas svarede nej og gik hen og hvi
skede Henrik Koks datter noget i øret. 

Referenten har ikke vidst, hvor histo
rien ville ende, og har for en sikkerheds 
skyld taget denne - som det skulle vise 
sig- helt uvigtige detalje med. 

Så fortsatte Christian forbi Cosmus' 
hus, hvor Gregers Guldsmed og Steffen 
Glarmester i det samme kom ud ad dø
ren og ville have haft Thomas med ind 
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En kopsætter i arbejde. - Diderik Peitersen 
på Fisketorvet var kopsætter eller kopper og 
dermed en af byens helbredere. Han satte 
kopper på patienterne og kunne på den 
måde trække blod ud af kroppen på dem. 
(Fra Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden). 

igen. Men Thomas afslog og gik i stedet 
sin vej. 

Frederik Badskærsvend vidste godt, 
hvordan hele sagen var begyndt. Den på
gældende dag opholdt han sig selv i Hans 
Cosmus' stue og så Peiter Hattemager
svend og Bertel Sejermagersvend sidde i 
nærheden og skændes. Peiter beskyldte 
Bertel for at have hældt øl i hans mu
sket, og et stykke tid blev der tummel, 
mens de to lå og tuttedes (sloges) på gul
vet. De kom dog til sidst op igen og af
talte, at de næste morgen klokken 6 ville 
mødes til duel foran porten (Vesterport?). 
Så gik Peiter ud og tog musketten med 
sig. Bertel havde iført sig sin kappe og 
gik også, men Frederik, som må være 
fulgt med, så i det samme, at Thomas 
skræddersvend langede et våben hen til 
den våbenløse Peiter, og hørte ham sige: 

Ole Nederland 

- Der! - jeg vil give dig min degen; 
defender dig! 

Peiter fulgte opfordringen, men satte 
først musketten fra sig, og de omkring
stående hørte sejermagersvenden råbe: 

- Du hundsfot, tøv! 

Før Peiter fik den lånte degen af skeden, 
havde Bertel imidlertid givet ham et 
hårdt slag på hovedet med sin. Ikke desto 
mindre lykkedes det Peiter at blive klar 
til kamp, og nogen tid gav de to hinan
den en serie drøje hug. Alt sluttede dog 
særdeles brat, da Bertel var blevet døde
ligt såret. 

I samme øjeblik var Hans Cosmus 
kommet løbende ud for at skille de kæm
pende ad, men tydeligt for sent. Han tog 
fat i Bertel, som han gav en ørefigen -
eller måske endda to eller tre. I det sam
me begyndte Bertel at slingre slemt, og 
Frederik badskærsvend nåede selv at 
gribe ham. Sammen med Claus Hattema
gers kone bar han ham derpå til side, så 
hans sår kunne blive forbundet. Hvor 
Peiter Skræddersvend blev af, vidste Fre
derik ikke. 

Fra Steffen Glarmester modtog byfo
geden et skriftligt vidne. Steffen havde 
ved den tid, klammeriet begyndte, op
holdt sig i en af Cosmus' andre stuer i 
snak med Johanne Cosmus'. Han hørte 
lyden af glas, der knustes, og løb ind for 
at følge begivenhederne. Hans Cosmus 
opholdt sig selv i stuen og råbte til slags
brødrene, at de skulle holde op. Ved den 
tid sloges de med næverne, men efter at 
andre gæster havde lagt sig imellem, af
talte de at mødes næste morgen. Så drak 
de et glas øl, Peiter Hattemagersvend tog 
sin musket og gik, og kort tid senere 
fulgte Bertel og Thomas Skræddersvend 
efter. Steffen selv blev i stuen. 

Eksercitsens aflysning 

Gregers Gregersen kunne bidrage med 
den allerførste begyndelse til begivenhe
derne. Byens to korporalskaber skulle den 
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pågældende dag have været i marken at 
eksercere, men blev forhindret af regn
vejr. Efter at borgerskabet derfor var »for
løvet« (havde fået lov at gå hjem), var 
der en del, der ville drikke en kande øl, 
blandt andre Bertel Sejermagersvend, 
som kom ind i Cosmus' skænkestue uden 
gevær og med sin kappe over sig. Efter 
en stund hørte Gregers Peiter Hattema
gersvend råbe: 

-Kaptajn, her er nogen, der slår øl i min 
musket, og den, der gør det, er en skælm! 

- Hvem der gør, skal få utak for sin 
umag! råbte Cosmus tilbage. 

Derefter kom de to svende op at slås og 
tumlede rundt på gulvet. Men Cosmus 
ville have dem standset: 

- Skiller dem ad, de bængler, og vil 
ingen Parlament have i mit hus. 

-Jeg er ingen bængel, jeg har ærligt 
lært mit håndværk, bed Bertel ham af. 

-Jeg vil ingen parlament have i mit 
hus, gentog Cosmus, - hvem nogen på 
den anden skader, det udføre på tilbør
lige steder! 

(De mange eksempler på direkte anførte 
tale er ordret gengivet, men med tillem
pet staveform). 

Gregers så i det samme noget blod 
under Bertels næse, men siden gik slags
brødrene ud, den ene efter den anden, 
og videre hørte Gregers ikke, før Hans 
Læsemesters kone kom ind og sagde: 

-De siages på gaden med dragne kårder! 

Da fik Gregers fart på og ville have gre
bet ind, men for sent; skræddersvenden 
havde allerede fået sin kårde tilbage og 
Bertel lå dødeligt såret under Hans 
Skomagers vinduer; der stod folk om
kring ham, som ville kvæge ham med 
eddike, »eller huad de haffde«. Hattema
gersvenden var væk. 

Efter andre vidnesbyrd fra Peder Skin
der og Claus Hattemager trådte J ør gen 
Sværdieger frem og kunne tilføje, at det 
nok var Thomas Skræddersvend, der 

Eiler Rønnavs gård, Nørregade 62, før 
istandsættelsen 1903 (Fra Troels-Lund: 
Dagligt Liv i Norden) 
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havde råbt »Stikl«.- Oplysningerne kom 
som brikker til et puslespil: 

Clemend Jespersen havde i Cosmus' 
stue set Bertel Sejermagersvend slå Peiter 
i hovedet med et glas. 

Magdalena Hattemagers bekræftede, at 
Hans Cosmus havde givet Bertel en øre
figen, og senere havde hun overværet, 
at Bertel udåndede i badskærens stue. 

Vibert Hattemagersvend vidste ikke, 
hvor Peiter Hattemagersvend var blevet 
af, men havde set ham stå lige foran stræ
det (Smedestræde?), kort før han for
svandt. 

Iver Skrædder kunne ikke tilføje no
get nyt, men HansJespersen berettede at 
have været med til at bære den sårede 
ind i badskærens hus og lægge ham på 
bænken.-

Peder Olufsen havde set drabsmanden 
efter slagsmålet gå hen mod Gertrud 
Mads' dør. 

DanielJohansen fortalte, at han havde 
opholdt sig i Cosmus' stue, mens de to 
svende sad og drak »Ved skiven« (bordet). 

Niels Vislev havde siddet i sit kælder-
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værksted og hørt optøjerne på gaden. Se 
dem kunne han ikke, for kælderhalsen 
var i vejen. Men efter kampen så han 
Vibert Hattemagersvend være den, der 
forhindrede Thomas i at blande sig mere 
i klammeriet- »han schulle werre stille, 
hand haffde giort Ont noch Alligeuel,« 
som Vifert havde sagt. Senere så han 
drabsmanden gå ind ad Cosmus' dør. 
Skræddersvenden ville have været efter 
ham, men blev standset. 

Jørgen Madsen var selv til stede i ret
ten, men afleverede alligevel et fyldigt 
skriftligt vidne. Han havde siddet i vin
duet på sit kammer og set Bertel og Peiter 
komme ud ad Hans Cosmus' dør. Peiter 
var tydeligt på vej hjem og befandt sig 
ud for Oluf Flensborgs hus, da Bertel fik 
stukket Thomas' degen i hånden, mens 
Thomas råbte: 

- Kom nu igen, nu har han degen såvel 
som du! 

Det var en lun sommerdag; Jørgen har 
haft vinduet åbent, og alle gadens lyde 
må have været hørlige i hans stue, men 
meget hurtigt var han øjensynlig løbet 
ud for at overvære optrinet: 

I det samme kastede Bertel sin kappe og 
gav sig selv til at råbe. Peiter kom tilbage 
og stillede sin musket ved Hans Cosmus' 
kælderhals, og samtidig slog Bertel ham 
i hovedet med den blottede degen, så 
hans hat faldt af. Peiter bukkede sig efter 
den og nåede at få den på hovedet, før 
han fik trukket sin egen degen halvt. Da 
slog Bertel ham endnu en gang. 

Men nu havde Peiter fået sit våben klar, 
og en tid huggede begge voldsomt ud 
efter hinanden. Så hørtes Thomas skræd
dersvends råb: »Stik!«, beregnet til Bertel 
-men det blev Peiter, der stak. 

Skræddersvenden løb bag om Peiter, 
som dermed havde en fjende både for og 
bag, hvorefter han slog Peiter i hovedet 
med sin skede. Under den voldsomme 
tummel trak Bertel sig tilbage mod Ger
trud Mads' dør, hvor de kæmpende til 
sidst blev skilt. Skræddersvenden fik sin 
degen tilbage, men da var Bertel for-

Ole Nederland 

længst ramt slemt og hans ene ben ble
vet blåt og blodigt. Hans Cosmus kom 
løbende til, greb Bertel med begge hæn
der og puffede til ham, mens han råbte: 

-Du skammeligste Hundsfot, nu kan du 
være stille! 

Og dermed gav han ham en ørefigen -
eller måske endda to eller tre. 

Folk stimlede sammen, og da Cosmus 
slap Bertel, svingede han fra side til side 
og var nok faldet til jorden, om ikke Fre
derik Badskærsvend havde grebet ham i 
favnen og slæbt ham hen under Hans 
Skomagers vinduer. 

Fem synsmænd havde siden besigtiget 
den døde: Jørgen Nielsen i Vestergade, 
Henrik Kandestøber, Peder Hunderup, 
Peder Skrædder og Henrik Badskær. I Ber
tels venstre hånd havde mændene fun
det 8 skader, tilsyneladende forvoldt af 
en d egen. Y deriigere var der en stor skade 
i ventre lår, som var stukket tværs igen
nem, og desuden en del ridser på begge 
kindben. 

Ditlev Badskær og Henrik Badskær 
havde på andendagen sammen med Pe
der Badskær været i sejermagerhuset og 
der foretaget endnu et syn. Bertels hals 
var blå på begge sider, rapporterede de, 
ligesom begge hans ører var brune og blå 
både indeni og udenpå. Skaden i låret 
svarede til synsmændenes beskrivelse, og 
de tre fagmænd kunne slutte, at det var 
den skade, der havde været dødelig: 

-Mange dør af ringere schade end den 
war, thj brandaaren war och Sønder, er
klærede de. 

Endelig forelå også et skriftligt indlæg 
fra kaptajn Hans Cosmus, her gengivet 
ordret: 

- Den thid ieg Hørde at dj Personner 
sloges paa gaden som om vundet ehr, da 
løb ieg ud paa gaden och Wille schille 
dennem Ad och Hielpe thill at ingen 
Wløche schulle schie, saa sant gud schall 
Werre mig Naadig, ieg iche Wed at ieg 
Slog forne Seiger-magersuend, thj ieg 
haffde ingen thrette med Hannom, saa 
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Oluf Bagers indskrift 
på hans gård Overgade 
8 (fra Troels-Lund: 
Dagligt Liv i Norden). 

kand huer Erlig Karll well Eragte, at den 
som mand haffuer ingen Thrette med, 
giør hand iche gierne ont. 

Sagens udfald 

Ud over de allerede nævnte vidner havde 
4 aflagt deres - ikke refererede - vidne 
på rådhuset, og 6 var stævnet, men ikke 
mødt. Indbefattet synsmænd og bad
skærer var dermed 39 vidner indkaldt. De 
fleste havde personlig overværet begiven
heden, men af kvindekøn vidnede kun 
fire. Andre kvinder er i vidnesbyrdene 
nævnt for tilstedeværelse under tildragel
sen: Hans Læsemesters kone, Hans Kochs 
datter og Johanne Cosmus. Af de 6, som 
udeblev fra retten, var desuden S kvin
der. Formentlig kan det sluttes, at koner 
og piger har trykket sig slemt ved at træde 
frem i en offentlig forsamling - der oven 
i købet var et tilløbsstykke; tingmøder var 
offentlige. 

Bortset fra kaptajn Cosmus havde 
åbenbart ingen af byens embedsmænd 
eller tjenere været blandt tilskuerne -
ingen borgmestre eller rådmænd, og ej 
heller købmænd eller kræmmere. Af by
ens halvprominente skal dog nævnes d 
fire badskærere, som ganske vist udførte 
et offentligt hverv- den unge badskærer
svend Frederik efter først at have over
været kampen. Først og fremmest har be
givenheden været en makaber adspre
delse for håndværkere og deres koner og 
piger - og for de mange svende, hvoraf 
flere øjensynlig havde været tilsagt til 
eksercitsen på byens mark. 

Hans Cosmus' skænkestue må have 
været ganske rummelig; en optælling vi
ser, at mindst 13 personer den regnfulde 

... .. 
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sommerdag opholdt sig i stuen på sam
me tid- foruden Hans Læsemesters kone, 
der nøjedes med at stikke hovedet inden
for. 

Den 10. august blev de otte sandemænd 
kaldt frem i retten, hvorefter de aflagde 
ed på en skriftlig kendelse: 

Peiter Hattemagersvend rømning af 
byen havde været uden grund, erklærede 
de; Bertel Sejermagersvend var selv årsag 
til sin død, og det var han to gange -først 
hos Hans Cosmus, da han hældte øl i 
Peiters musket, og senere på gaden, da 
Peiter fredeligt var på vej hjem, og Bertel 
under anvendelse af utilbørlige ord var 
den, der havde begået overfaldet. At 
Peiter var nødt til at forsvare sit liv, kunne 
ikke komme ham til skade. Med hånd på 
bog svor mændene Peiter fri for skyld: 

-Han bør sin fred at nyde! tilføjede de. 
Hvad angik den rolle, Thomas Skræd

dersvends havde haft, var det klart nok 
ham, der havde tilskyndet til drabet; der
for måtte han påsværges »en fuld Aaraad« 
(erklæres voldsmand) og betale sine 
volds bøder. 

Men mon ikke tilskuerne havde ven
tet, at Cosmus var gået fri? Han havde 
dog tydeligt kun ønsket at skille de kæm
pende ad og ikke bidrage til noget ondt. 
Cosmus' egen fuldmægtige i retten men
te absolut ikke, han kunne dømmes, for 
han var jo ikke sigtet. 

Men sandemændene var af en anden 
mening; også kaptajn Cosmus havde -
ved de uddelte lussinger- været deltager 
i overfaldet og dermed optrådt som 
aaraadsmand. Som skræddersvenden 
dømtes han til at betale sine volds bøder. 
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Badskærere og andre helbredere 

Byen havde også på Christian IV's tid et 
sundhedsvæsen. Ganske vist oprettedes 
landets første apotek i Odense først 1549; 
det må siden munkevæsenets afskaffelse 
have været hårdt tiltrængt. Men byen 
havde sine badskærere, som ved 1635-
til de 4-5.000 indbyggere- fandtes i et 
antal af mindst 3, foruden hvad de havde 
ansat af svende (se foranstående). I pe
rioden er hadskærerne imidlertid ikke en 
eneste gang omtalt ved epidemier og har 
helt overvejende været kirurger, der tog 
sig af lemlæstelser og ulykkestilfælde. 
Selv om der ikke er fundet eksempler, må 
de naturligvis også have åreladet; meget 
i dagligdagen er foregået upåagtet af by
tinget. Badskærernes brug af lægeurter er 
en sjælden gang omtalt. 

Året 1602 havde været så slemt et 
pestår, at man i årevis kunne blive ved at 
bruge det som tidangivelse: det var »aaret 
effter pestelenche«, at Peder Møller i 
Munke Mølle mistede en økse, en jer
bunden hammel og forskelligt jerntøj til 
en vogn (21/9-07). -Tingbøgerne dæk
ker ikke tiden før 1606, men det er kendt 
nok, at 1602 var året, da byens rigeste 
mand, Oluf Bager, og hans søn Niels døde 
af pest. Antallet af elever i Kerteminde 
latinskole, som få år i forvejen havde væ
ret 90, nåede 1604 ned på 36; »Børnene 
bort død under Pesten,« skrev bispen i 
sin bog. Epidemien har raset over hele 
Fyn. 

Med års mellemrum ramte sygdom
mene hårdt, ikke bare til sorg og æng
stelse, men også til travlhed. Men her har 
hadskærerne stået magtesløse. I juli 1639 
var en pestepidemi nær overstået, og en 
sag for bytinget handlede om mistænke
lig udbæring af bohave fra den dødssyge 
Rasmus Skinders hus. Det fortælles om 
Rasmus Vagtmester, at han havde sat 
Rasmus Lerklikker og Rasmus Brygger til 
at holde vagt ved den syges dør. Ved 
midnatstid, den nat skinderen døde, så 
mændene hans pårørende bære et skrin 
op af kælderen og ind til stedsønnen Pe
der Skinder i et nabohus. Om morgenen 
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klokken S, da dødsfaldet var en kends
gerning, bad Peder desuden vagtmeste
ren om at måtte hente nogle skind, der 
lå i bækken; blev de liggende bare 4 dage 
til, ville de ikke være være en hvid værd. 
Alle har kendt skifterettens regler, som 
må have været dem, der nødvendig
gjorde vagten ved pesthuset. 

Vidnet om skinderfolkenes suspekte 
gerninger blev afgivet af Hans vagtme
ster selv, men til to udsendte fra bytin
get, for Hans kunne ikke selv være til 
stede -han lå syg derhjemme. 

At hadskærerne ikke kun tog sig af by
ens indbyggere forstås af en beretning fra 
1668. Mads Smed af Højmeanlagde sag 
mod Daniel Badskær i Odense- ikke selv, 
men gennem sit herskab, hvis ridefoged 
gerne påtog sig processer på en fæsters 
vegne - som det var almindeligt! - Det 
er stadig en almindelig opfattelse, at 
godsejere ensidigt udnyttede et fæste
forhold. Tingbøgerne fortæller noget 
andet. 

Smeden havde søgt Daniel Badskær 
med sin hofte, som var af led og efter 
badskærkuren aldeles ikke kommet i or
den- tværtimod. Og ikke blot manglede 
hoften at blive »indrettet«; det ene ben 
var nu også en del kortere end det andet; 
Mads var blevet halt. Odenses to andre 
badskærer, Mester Henrik Valcher og 
Mester Christoffer Schoutier, blev sat til 
at udtale sig og måtte give patienten ret. 
Et vidne huskede, at Mads Smed halv
vejs igennem kuren havde ønsket, at 
Daniel ville opgive videre forsøg; så 
kunne patient og badskærer have delt 
omkostningerne. Men hadskærerne »Ville 
ikke slippe ham« og mente vel, pengene 
var sikre nok; Mads havde sat en helle
bard i pant. Desværre findes sagens af
slutning ikke (20/1-68). 

Også Laurs Pilegård af Heden, under 
godset Brangstrup, fik hjælp af sit her
skab, da han anlagde sag mod Odenses 
ene badskær Christoffer Schoutier. Chri
stoffer havde i længere tid haft ham i kur 
- og havde det stadig, forsvarede bad
skæren sig selv. Men tilfældet var van
skeligt; Laurs' højre arm var gennemskå-

•. 
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Fra Nørregade førtes 
man vestpå ud af byen 
ad den landlige 
»Platea obliqua« = 
den skæve gade l 
Vindegade. (Braunius
kortet 1593). 

ret både i sener og årer, med kødet knust 
ind til det bare ben, som var synligt. Blo
det var ham »gansche forløbet«, så han 
havde været besvimet; Christoffer havde 
været nødt til at skære to huller på hans 
arm og fjerne et par stykker sene, ellers 
ville patienten forlængst have mistet sin 
højre hånd. Badskærersvenden Poul 
Grantz bekræftede i retten, hvad hans 
mester havde sagt. Da Poul efter en uges 
forløb første gang selv så patienten, »Var 
han mestens død«, og Poul måtte vriste 
hans mund op og »gifue hannem noget 
Hertzstrech ind«. »Herzstreck« er rime
ligvis lægeurten som også munkene 
kendte: hjertespand eller hjertespænd 
(Leonurus cardiaca). 

Tingbøgerne kan godt give indtryk af, 
at det var galt fat med alt i byen, for of
test behandler de bredeste sager jo det, 
der ikke gik, som det skulle. Faktisk var 
der folk, der søgte kur i Odense, fordi 
Odense var kendt som kurby. Et eksem
pel er ritmester Rose, der i maj 1668 med
delte, at han havde ligget under badskærs 
hånd i Odense år og dag. I januar det 
følgende år var han stadig i byen, men 
havde store økonomiske problemer - og 
også problemer, fordi han jo ikke var 
borger og derfor ikke kunne gøre normal 
brug af bytinget; han var kun i Odense 
for »hans wlyckelig lemlestelEes Cuur at 
Eøge«. 

I reglen har badskærerne fortjent re
spekt af deres patienter, men uheldigt for 
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Peiter Badskær-og for badskærer-stan
den-var det selvfølgelig, at Peiter 1632 
var idømt lejermålsbøder »for dend 
quind folck Hand besoff«- og at han blev 
stævnet for manglende betaling af lejer
målsbøderne. 

Byens koner har haft mange gode hus
råd - se i den tidligere refererede historie 
om brugen af smør og eddike. -Men 
bortset fra de erfarne kvinder var der 
hjælp at hente fra en mere uventet kant: 
byens skarpretter, hvis navn i 1672 var 
mester Christoffer Falkenhagen. Chri
stoffer gældsstævnede i september Lau
ritz Høgh, som havde været forlover 
(kautionist) for de 4Vz rigsdaler, det havde 
kostet den fattige Peiter Svitzer at erstatte 
en skade, han havde forvoldt Hans Knud
sen Skrædder. Skaden havde Hans fået 
»lægt och helet« hos skarpretteren, hvis 
honorar beløbet altså reelt var. 

Børnedødelighed 

Nogen særlig statistik over befolkningens 
helbred i 1600-årene findes ikke, men en 
smule kan godt presses ud af stoffet, og 
resultatet er ikke uvæsentligt til oplys
ning om sygdom og dødelighed: 

Et udgangspunkt er, at mange kvinder 
i løbet af et ægteskab må have født 14 
børn- nogle flere, nogle færre. Gennem
snitstallet for alle familier- nystiftede og 
dem med maksimalt børnetal - har så 
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været det halve, altså: 7. Men når man 
kontrollerer en families søskendetal, er 
det altid lavere. En kontrol kan ske ved 
de temmelig mange værgemåls-, afkalds
og arvesager. Ikke alle, men adskillige 
nævner søskendetallet, og ikke en ene
ste viser flere end 6 børn. En tabel over 
63 noterede familier ser således ud: 

I 20 familier er der 
I 19 familier er der 
I 10 familier er der 
I 6 familier er der 
I 8 familier er der 

2 søskende 
3 søskende 
4 søskende 
S søskende 
6 søskende 

Søskende i 63 familier altså: 215 
- eller i gennemsnit pr. familie: 3A 

Det skal tilføjes, at 
l) registreringen af kun l barn slet ikke 

er sket. Begrundelsen er en større usik
kerhed her end ved nævnelsen af flere; 
når man i de nævnte sagstyper kun fin
der et enkelt barn, er det nemlig ikke 
altid, det har været hensigten overho
vedet at opregne søskende. På den an
den side er det indlysende, at nogle 1-
barnsfamilier burde være noteret, og 
at det nævnte gennemsnitstal af sam
me grund er for højt. 

2) Endvidere belastes udregningen af, at 
det af naturlige grunde næsten altid er 
formuende familier, der behandles. 

3) Desuden: Søskende i de nævnte sager 
er næsten altid forældreløse. 

Et overlevende søskendetal på 6 må i fat
tige håndværkerfamilier have været en 
undtagelse. Totalt har gennemsnitstallet 
været under 3, og når mange epitafier 
viser et afdødt ægtepars 10 eller endnu 
flere børn, er det, fordi også de døde er 
malet med. 

Vigtigt som facit er altså, at børne
dødeligheden har været høj- efter epi
demier meget høj. Mindst hvert andet 
barn døde inden voksenalderen. Støtte 
ad arkæologisk vej kan ikke skaffes, da 
børneskeletter er let nedbrydelige, jf. 
resultaterne af forrige sommers undersø
gelser under Skt. Knuds Plads. 

Ole Nederland 

Doktor Jens Mule 

Læger i Odense var der, men kun få. Da 
der imidlertid i kystbyerne slet ikke var 
nogen, må en konsekvens have været, at 
Odenses betjente folk fra hele øen - og 
måske flere endnu. Den kendteste Oden
selæge fra 1600-årene var doktor Jens 
Mule (død 1633). Han var søn af den 
kontroversielle, men hovedrige købmand 
Hans Mule og dermed en af 9 arvinger 
til kæmpeformuen (se 23/6-06). Men 
også et usædvanligt temperament havde 
Jens arvet. En mild og rar lægetype har 
han næppe været. 

Nogen tid før 23/5 1631 kom doktor 
Mule agende i sin vogn imellem Hede
huset og Jørgen Mands bro (=vej) ved 
Gertrudsholm (altså vest for byen). Det 
traf sig, at han kom til at køre bag efter 
to borgere, Anders Christensen og Hans 
Jørgensen, som til fods var på vej i ret
ning mod herredstinget. Ikke uvæsent
ligt, for tingvej var fredhellig vej. 

I det samme blev doktoren opmærk
som på, at den ene af mændene var An
ders, som han havde sine grunde til at 
kende. Øjeblikkelig sprang han af vog
nen og råbte: 

- Går du der, din skælm! 
Samtidig med dette- dengang- skan

daløse skældsord trak han sin kårde og 
gav sig frimodigt til at overfalde van
dringsmanden. 

- Ded schall du hafue, for du engang 
Schreff falsch paa Jens Anscharisis steff
ning, råbte han videre (Anskaris var by
fogeden). 

Men ved tingets behandling af over
faldet mindedes dommeren, at Jens Mule 
ved en tidligere lejlighed havde begået 
samme slags voldsomheder. Da Anders 
nemlig engang, med en anden kalds
mand, havde stået vedJens Mules dør og 
ville forkynde ham en stævning, spar
kede doktoren hårdt til hans fod. Og 
synderegistret var endnu længere; den 9. 
maj havde byens to dragere (vægtere) 
været i Mules gård for at tingkalde ham, 
og også ved den lejlighed overfaldt dok
toren den ene voldeligt - først med slag, 
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og siden, da han var på vej ned ad trap
pen, med spark over fødderne. Hvad han 
samtidig sagde, havde dommeren ud
mærket i erindring: 

-I skall faa Skam begge til Haabe, om 
I kommerigien at kalde for hannom (by
fogeden)! 

Byfoged Anskaris foreholdt i retten 
doktoren, at en sådan adfærd var uaccep
tabel: 

-Dersom Doetaren iche willlade sam
me hans gemytt bliffue, maa Hand den 
ret well forandre, och ieg sielff wille 
ynsche At den goede fine gammell mand 
kunde wdenn griller fatte sig i rolighed. 

Trods sit vanskelige sind blev Jens Mule 
også kendt for godgørenhed: i 1621 
havde han skænket renterne af 1000 da
ler til 4 lærere og 24 husarme. 

Byens dagligliv og fornøjelser 

De uheldigste eksempler på byens om
gangsformer dukker op i tingbøgerne; 
derfor er det vigtigt at fremhæve den 
fredsommelige hygge, der på roligere 
dage må have præget byens liv. 

Lidt ustimuleret kan folks nysgerrighed 
nok have været; det er påfaldende, så tit 
et vidne ses nævnt for at have stået og 
kigget i døren: Hans Kock stod i sin dør, 
da et gadeslagsmål var under udvikling 
(8/6-07), Henrik Sinkelmager stod i dø
ren, mens dragerne slæbte af sted med 
en snedkersvend (8/4-35), Maren Niels
datter så Mads Hansen stå i hans fars dør, 
da Søren Rasmussen kom gående, og ved 
samme lejlighed stod Anne Hans Ander
sens i sin og oplevede Søren og Mads 
»Være i parlement« (4/3-39). Sofie Peders
datter stod i døren, da Henrik Christian
sen kom forbi og truede hende med en 
ulykke (6/3-71). 

I fritiden drak mændene øl i en skæn
kestue eller en ølkælder- men røg de to
bak? Svaret er: Ja, fra cirka 1636. Det år 
havde Antoni Johansen stævnet Anders 
Andersen for løfte om betaling af 2 tøn
der tysk øl- og både tobak og piber, som 
alt sammen »bleff tærrit och spenderit 
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Resens kort viser Byens bæk som nr. 43. 
Strædet over for Vor Frue Kirke er Præste
stræde, som måske er det, hvori apoteker 
Eecher havde udkørsel fra sit lysthus ved 
bækken. 

och fordruchet i Antonj Johansens hus« 
(jf. 7/3-1636- eller præcis året, da tobak 
første gang nævnes i Kerteminde).- En 
novemberdag 1670 var Cornelius Lucas
sen kommet ind til Hans Maler, hvor de 
to nogen tid »hafde druchet noget øll och 
tubach«, og Hans spurgte, hvor hans 
kammerat Morten Andersen var, »effter
som Hans Rasmussen och Martten An
dersen vare dugbrødre« (7 /11-70). 

Den hyggelige stemning kunne godt 
fremmes ved kortspil, og indsatsen var 
til tider høj: søndag den 15. januar 1671 
»legte« Henrik Feldbereder kort med Jør
gen Nielsen fra Fangel, som derved tabte 
to heste. Spillet var endda begyndt midt 
under højmesse, hvad der kriminalise
rede sagen dobbelt. Jørgens godsejer for
langte, at feldberederen skulle lade ge
vinsten gå tilbage. 

Alt i alt så myndighederne ikke med 
milde øjne på befolkningens muntre 
frådseri; i 1670 havde kongen udsendt 
forordning om forbud · mod spil og leg 
ved bryllupper, barsler »eller anden 
Samquem« (28/2-70), og senere skulle 
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adskillige lignende påbud følge. Folk 
havde et naturligt behov for adspredel
serne og lod sig ikke standse. Og de pri
vilegerede musikanter var jo også ud
nævnt af myndighederne. Spillemænd
enes underholdning hvert enkelt sted 
kunne vare flere dage. Ditlev Peitersen 
Kopsætter på Fisketorvet modtog i 1667 
en regning på 4 rigsdaler fra Diderik 
Grøter Instrumentist, hvilket var løn og 
salarium for opvartning ved hans datters 
bryllup. Fire rigsdaler var samme pris som 
for et gevær eller 32 pund tobak, eller 
næsten som for en begravelse (2/9-6 7), 
og har formentlig dækket 2 dages ind
sats. Rasmus Skrædder kunne i septem
ber 1631 ikke deltage i en synsforretning, 
fordi han var bedt til bryllup søndag og 
mandag (5/9-31). 

Det har været populært at være med 
som fadder ved en barnedåb, for delta
gelse i den påfølgende fest er fulgt med. 
Men da Jacob Rode i 1669 havde haft 
barn i kirke, var 10 faddere tilsagt, og det 
blev Jacob dømt for. Straffen udmåltes 
som for andre Hans Majestæts mandats 
»trodtzelige foragtere og ofrtredere«, altså 
i bøder; velkendte forordninger var her 
overtrådt (22/3-69). 

Kongens forventning til sine undersåt
ter var arbejde, et kristeligt levned, og at 
de var gode eksempler for den opvok
sende ungdom. Den udtrykte begrun
delse for personen Simon Nielsens anhol
delse i 1630 var: lediggængeri, tyveri og 
ungdommens forargelse. Blandt hans ty
vekoster var en flaske brændevin, som 
ganske vist »iche war Synderlig at dri
che«. Også brændevinen hørte med til 
tidens fornøjelser (11/2-30). 

De heldigste af byens familier havde 
en kakkelovn at glæde sig ved i de triste 
vintermåneder. I 1668, da Diderik Trom
peter tiltaltes for 1llz års husleje, afkræve
des han erstatning for en kakkelovn af 
sten, han havde nedbrudt i det hus, der 
var lejet (16/3-68). Claus Drejer i Over
gade ejede to små pottemagerkakkelovne 
(21/10-72). 

Til de dejlige sommerdage havde en
kelte velstående borgere skaffet sig et lyst-
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hus. Apoteker og rådmand Bechers var 
købt 1668 og lå ud mod »det Strede ved 
Byens bech« (Præstestræde, mellem Hans 
Mules Gade og Pjentedamsgade?), i en 
ejendomshave, som var købt af salig råd
mand Jesper Hansens bo og havde ind
kørsel fra strædet. Noget sødt lille have
hus i nutidig forstand var bygningen 
ikke; den strakte sig over 7 fag, eller for
mentlig ca. 17 alen. Men man tror gerne, 
den velhavende apotekers naboskab med 
bækken har været til fornøjelse- og altså 
dengang ikke har givet lugtgener fra det 
rindende vand, som det kendes fra se
nere. Eller var byens borgere i 1600-årene 
blevet helt immune over for lugt, hvor 
slem den så ellers var? Man tvivler - og 
bekræftes i tvivlen ved klager over dår
ligt vedligeholdte hemmeligheder (reti
rader) (14/9-68). 

Små og store børn 

Også børns fritidsfornøjelser findes be
handlet, men- som man kunne vente
i forbindelse med ulykker. En juniaften 
klokken 9 kom karlen Rasmus fra Skt. 
Jørgensgaard kørende ud ad Gråbrødre 
Klosters port for enden af Gråbrødrestræ
de. Han piskede på sine heste og overså 
ganske, at Margrethe Laursdatters lille 
dreng Lauritz løb og legede med »en 
snold eller top« (to betegnelser for snur
retop) midt på gaden. Det værste skete: 
han blev kørt over og kom ind under 
heste og vogn- men overlevede dog til
syneladende (l/7-72). 

I juletiden foregik der flere løjer end 
normalt, og det var svært for latinsko
lens disciple at trække en grænse for det 
tilbørlige. Juleaften 1634 havde Peder 
Nordbagge, som lå i logi hos Peder Gaas, 
sammen med flere andre »schollens 
Personner« (elever) yppet slagsmål uden 
for Knud Lauritzens dør og brugt både 
kårder og køller. Men desuden havde de 
kastet sten ind i forstuen og overfaldet 
husbondens tjener, der stod i døren »in
den for Rendesteenen« (væsentligt for 

... 
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Havnen i Bergen, der besejledes af Odensekøbmændenes skibe. (Braunius: Teatrum 
urbium, o. 1600). 

lovovertrædelsens karakter; området her 
var privat) (19/1-35). 

De mere velafrettede disciple må have 
haft travlt med læsningen af deres man
ge skolebøger. Hvad der brugtes af bø
ger, var deres ejendom, og det var en trist 
situation, når en discipel var nødt til at 
pantsætte sit lille bibliotek for at skaffe 
til livets ophold. Det skete i 1607 for 
skolepersonen Mads Colding, der lå til 
herbergs hos byfogeden. Pantet kunne 
ikke indløses og blev solgt i overværelse 
af Jacob Bogbinder, som har været nær
mest til en rimelig vurdering. Jacob fandt 
i alt 41 bøger, af hvilke mindst 31 var på 
latin, l (Luthers katekismus) på tysk og 
en enkelt (en regnebog) på dansk. Alt 
blev afstået sammen med en kappe, et 
skrin med lås og en strikstrømpe for godt 

6 daler (= cirkaprisen for 2 svin) (15/6-
07). 

Skik og brug 

Håndsrækning spillede ikke uventet en 
stor rolle på bytinget. Der blev rakt hånd 
ved salg af hus eller gård, ved afkald, låne
kontrakt, kvittering, pantsætning, tilgi
velse og løfte. Fra Kertemindes tingbø
ger kendes håndsrækning over en grav; 
et løfte her har været særlig højtideligt. 

Hatten var et værdighedstegn, og kun 
børn optrådte hatteløse udendørs. Be
mærk i historien om den dræbte sejer
magersvend, at Peiter hattemagersvend 
midt under det livsfarlige slagsmål tabte 
sin hat, men trods situationen straks buk-
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kede sig for at sætte den på - med det 
resultat, at han fik sig et slag, der kunne 
være blevet hans død. 

Pæne folk hilste ved at tage hatten af, 
for derved viste de en påtaget ringhed 
over for andre. Da rådmand Hans Niel
sen så velbyrdige Hans Markdanner til 
Langesø komme ridende ud ad byens 
nordligste gade, Vindegade, var det na
turligt for ham at bruge hattehilsen, og 
det tilføjes i referatet: »Som Hand burde 
at Giøre for en goed mandt« (7 /8-26). 

Håndsrækning brugtes også i daglig
dagen: Lauritz Hørmand stod ved en be
stemt lejlighed i Johan Knapmagers lille 
stue, da husets ejer kom ind, rakte ham 
hånden og sagde:- Velkommen, Lauritz! 
og bad ham sætte sig ned (1/2-36). 

Håndsrækningen går tænkeligt tilbage 
til oldtiden; 'at afhænde' var at sælge 
med selve håndsrækningen som kon
trakt. 'Handel' betyder hånd-øl: den eks
tra bekræftelse af en aftale, at der blev 
drukket på den. 'Øl', som også indgår i 
ordet 'barsel', skjuler sig bl. a. i 'lovensøl' 
(forslovelsesøl) og- formentlig- 'jul' ('at 
drikke jul' (ju-øl)). I Odenses tingbøger 
bruges ordet 'Reigsel': >>Den tiid huset war 
huggit och ferdig till itt Reigsel«- altså: 
rejseøl/rejsegilde (18/7-31). - Øl var en 
vigtig del af flere ceremonier og kunne 
nærme sig det rituelle. Men øl brugtes 
også som gestus eller belønning. Da Ras
mus Skrædder på grund af bryllup des
værre var forhindret i at deltage i et på
lagt syn sammen med 7 andre mænd, 
lovede ham de tilbageværende 32 kan
der øl (lh tønde) - men glemte at holde 
sit løfte (5/9-31). 

Men byens overdådige øldrikkeri gav 
også anledning til en mængde volds- og 
æressager. Sin ære værnede enhver om, 
og for nutiden er ærekrænkelserne en 
kilde til tidens værste gloser: »Gach du 
hiem och PiE och leg dig, och Wend din 
dyne om och Set en Klud derpaa, din 
schielm!« (15/8-36). Eller: »leg Schider 
dem noget, ieg Schider Borgmesteren«. 
Det sidste gav for alvor grund til ballade, 
for det var sagt af selve byfoged Hans Pe
dersen op i ansigtet på borgmester Knud 
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Knudsen - og refereret ved tingmødet 
begyndt i Jesu navn 28/8-71. Den tids 
byfoged, Hans Pedersen, forsømte ingen 
lejlighed til at markere sig som byens 
førstemand- højt hævet over de to borg
mestre. 

Ordet »tak« brugtes ved afkald almin
deligt af den, der efter myndighedsalders 
indtræden havde modtaget sin arvepart 
af værgen. I familiens skød har der lige
ledes været takket - undertiden i bord
bønner: I 1670 blev det bevidnet om to 
kammerater, at de begge havde været til 
bords hos borgeren Christen Nielsen i 
Vestergade, optrådt som gode venner og 
takket Gud for mad (7 /11-70). 

Men kun indadtil kunne datidens lo
kalsamfund kaldes ydmygt eller næste
kærligt. I 1636 blev det- endnu en gang 
- fastslået, at de i byen, der husede løs
gængere, »bør derfor billig Thill Rette at 
Stande, och Effter tiltallen at lide«. Og 
senere læstes en bekendtgørelse fra kon
gen om løsgængere på Fyn, som havde 
ophold hos hestegildere, skorstensfejere 
og »deslige folk«. De forlangtes lagt i jern 
og straks oversendt til Bremerholm (21/ 
9-68). 

Udenbys folk, der havde nedsat sig i 
byen og nasset på dens behageligheder, 
var også uønskede, Det var tilfældet for 
Morten Fæ, som havde opholdt sig i 
Odense et helt år, men ikke skaffet van
delsattest fra stedet, hvor han havde boet, 
ikke taget borgerskab og ikke betalt skat. 
Og loven krævede borgered inden 6 uger 
efter tilflytningen. Morten fik et forstå
eligt ultimatum fra kæmner og byfoged: 
sørgede han ikke for inden 8 dage at 
bringe alt i orden, ville han blive forvist 
(7 /9-68). Byen var for borgere og deres 
familier. 

Nogle gamle kvinder havde været så 
forfulgt af livets ulykker, at de var blevet 
sære at omgås og kom under mistanke 
for trolddomskunster. Christian IV gik i 
sine recesser hårdt til værks mod »rette 
troldfolk«, og de, der »indviklede sig« 
med dem, forlangtes straffet på deres hals 
uden nåde (reces 1643). Men de fleste 
hekseprocesser må være foregået i århun-
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Handelsmanden Jørgen Hansen iNedergade i 1673, 21 år før han selv døde. Med på 
billedet er hans hustru og dennes afdøde mand, hvis første afdøde hustru antages at være 
personen i baggrunden. Alle de ti børn er malet, selv om også nogle af dem formentlig er 
døde (Fra Hugo Johansen og Karen Kryger: Odense Vor Frue Kirke). 

dredet forinden, især forud for Frederik 
H's indrømmelse (1576) af, at man var 
gået for vidt. I de bevarede Odenses-ting
bøger findes ingen trolddomssager, og i 
Kertemindes kun en enkelt (1643). 

Men sagnet om Odensekøbmanden 
Oluf Bagers syv skibe har været velkendt 
begge steder: en heks havde ønsket 
ulykke over skibene, som derfor alle på 
en gang forliste i en storm og forsvandt 
med mand og mus. Begivenheden skal 
henlægges til slutningen af 1500-årene, 
da Oluf drev handel fra sin gård i Kerte
minde, nu Strandgade l. 

Karen Knarreborgs i Odense bragte sig 
1639 i betydelig fare og måtte bede om 
tingsvidne på, at hun ikke var anklaget 
som troldkone. Peiter Badskær havde 
nemlig på tinget berettet, at han nogen 

tid forinden havde haft en patient fra 
Søndersø, som i 8 dage havde ligget op
skåren. Om morgenen den pågældende 
dag var Karen uden videre kommet gå
ende ind i hans hus »och Huerchen hil
Bet eller bød gotnat eller haffde noget at 
selge«; ej heller talte hun med nogen. Og 
da hans hustru råbte og spurgte hende, 
hvad hun ville, svarede hun slet ikke. 
Badskæren var kort efter taget af sted ud 
af byen, og da han ved aften kom hjem, 
var patienten »Aldellis till døden Om
uent«, selv om han om morgenen havde 
været frisk og veltilpas. Hvem der var 
skyld i mystikken, vidste Gud og ikke 
han, og dermed sluttede sagen (8/4-39). 
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Byens bedste borgere 

En gang imellem skulle der vælges bor
gere til betroede hverv, og i maj 1672 blev 
nye rodemestre til byens 15 roder udpe
get efter kongelig forordning. Det var 
vigtigt, at valget kunne ske blandt byens 
bedste borgernavn e, som derfor blev op
stillet- det år i et antal af 56 (12/5-72). 

Borgerne var ikke selv herrer over valg
barhed eller udvælgelse, og særlig attrak
tivt har et rodemesterhverv ikke været. 
Men der var adskillige andre opgaver, der 
også var borgerligt ombud: som ting
mænd, syns- og vurderingsmænd, afpæ
lingsmænd, og- frem for alt- som sande
mænd, byens lægdommere, i et antal af 
8. Mens tingmændene indtil 1683 skif
tede fra uge til uge, skulle sandemænd 
fungere et helt år og være rede til at træde 
sammen, når som helst en situation kræ
vede det. Men alle i byens bestillinger 
synes at være udpeget af borgmestrene. 

I foråret 1672 blev der problemer med 
sandemandsvalget. Sammen med Hans 
Skomager, Morten Grydestøber og Lau
ritz Slagter var handelsmanden Jørgen 
Hansen i Nedergade stævnet for at af
lægge sin sandemandsed, »Som af alder 
Vaaren hafr«. Da trådte Jørgen selv frem 
og erklærede, at borgmester Knud Knud
sen havde fritaget ham, sådan som det 
fremgik af en underskreven seddel, han 
havde medbragt. Det var allerede aftalt, 
at Rasmus Christensen kunne overtage 
hans post. Derfor bad Jørgen byfogeden 
have ham undskyldt; han lå hele som
meren på rejser med sit skib til Norge og 
må netop den dag - 2 dage efter palme
søndag- have været midt i forberedel
serne til årets første. Da han desuden var 
en af byens største skatteydere, kunne 
ingen have fordel af at tvinge ham, 
mente han. 

Men byfogeden måtte ikke lade sig 
påvirke-ogvar desuden ikke borgmeste
rens ven. Dommen stod fast, og fremtu
rede Jørgen Hansen, ville han blive an
klaget efter lovens bogstav for ulydighed. 

Jørgen gav sig. Og ikke blot blev han 
dermed sandemand, men også sande-
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mændenes formand, for sådan havde 
borgmesterens første bestemmelse været. 
Hver gang en borger det pågældende år 
skulle dømmes for kriminelle handlin
ger, var det derfor nu ham, der var udset 
til først at sværge og udtale sig; derefter 
ville hans syv eftermænd under ed gen
tage det sagte og dommen være fældet. 

Hvomår der var brug for sandemæn
dene, vidste ingen på forhånd. Det du
ede ikke, at en af dem opholdt sig i Norge. 
At Jørgen Hansen var sin egen skipper, 
vides fra Kerteminde, hvor han ikke blot 
havde sit skib liggende, men også ejede 
gård i Strandgade. Fra påske til hen un
der jul var de mange købmænd og skip
pere hvert år på farten, væsentligst til 
Nordens største by, Bergen, ved hvis kon
torer købmænd fra syd og nord tre gan
ge årlig mødtes til »Stævne«. Holberg har 
beskrevet det smukke syn, når skibene fra 
Danmark ved forårstid for fulde sejl kom 
til hans fødeby, til tider i hundredtal på 
vej ind i den hesteskoformede bugt. 

Jørgen Hansens karakterfulde ansigt ses 
på hans epitafium i Vor Frue Kirke: al
vorsfuldt og som delt mellem det, der må 
adlydes, og det, der giver plads for egen 
kraft og klogskab. En person i balance, der 
ved, at der er ting, man må findes sig i. 

Selvfølgelig bøjede han sig. 
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