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Af Jørgen Nielsen og 
Linda Rasmussen 

Det gamle Odenses undergrund rummer 
mange begravelsespladser, som hyppigt 
bliver afdækket, når der foretages arkæologi
ske udgravninger i forbindelse med anlægs
arbejder. l artiklen fortælles der om fundet i 
1982 af skeletterne af syv halshuggede, og 
fundene ses på baggrund af dødsstraffens 
anvendelse i 15-1600-tallets Danmark. 
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I begyndelsen af 1930'erne medvirkede 
C. Peter Hansen, Vesterbro 12, til at fjerne 
et stort lindetræ midt i gården til Sønder
gade nr. S i Odense. 1 Der skulle graves et 
stort hul for at fjerne rødderne til det 
gamle træ. Et stykke nede fandtes en del 
knogler, og da der snart efter blev fundet 
kranier, stod det klart, at der var tale om 
menneskeskeletter. Peter Hansen mente, 
at S-6 kranier var gravet op ved denne 
lejlighed, og disse blev sammen med de 
øvrige knogler, træ osv. kørt væk. Knog
lerne lå tilsyneladende hulter til bulter, 
da de blev fundet, og han havde af en 
gammel mand fået at vide, at skeletterne 
skulle stamme fra en henrettelsesplads, 
som var beliggende på dette sted i gam
mel tid. 

At disse oplysninger var korrekte blev 
bekræftet ved en udgravning foretaget af 
Odense Bys Museer - Møntergården i 
1982. Selvom undersøgelsesområdet var 
begrænset til en søgegrøft fandtes syv 
skeletter af henrettede mænd. Også før 
en nærmere anatomisk undersøgelse, var 
det tydeligt, at der ikke var tale om al
mindelige begravelser. Bl.a. havde tre ske
letter fået anbragt hovedet ved fødderne 
eller mellem benene. (Figur l) To skelet
ter havde kraniet liggende ved skulderen, 
og i en dobbeltgrav var hovederne pla
ceret ved lænden. Skeletterne lå nedgra
vet S0-84 cm fra det daværende overfla
deniveau, generelt med fødderne i en 
østlig retning. Den ringe dybde, hvori de 
henrettede var begravet samt skeletternes 
noget akavede stillinger, viser, at almin
delige begravelsesritualer ikke var over
holdt. 

Både mængden af skeletter på et for
holdsvis lille område- 12-13 kranier på 
ca. SO m 2 2 - samt fundamentet til en byg
nings placering i forhold til skeletterne 
understøtter, at pladsen har været i brug 
en længere periode. 3 Udstrækningen af 
begravelsespladsen er ikke fastslået, fordi 
der kun er udgravet en ganske lille del af 
baggårdsarealet, og det er sandsynligt, at 
der stadig ligger en del henrettede begra
vet i området. (Figur 6) 
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Figur l. Tegning af udgravningen i Søndergade S. Gravene er mærket G l til GB, og funda
mentet til bygningen er mærket Kl. Linien - streg/prik angiver udgravningens afgræns
ning. (Tegning af David Bruuse) 
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Figur 2. Lodret snit 
gennem fundamentet 
til bygning Kl. I 
bunden er der tegl, 
ovenpå ses større og 
mindre stykker af 
frådsten blandet med 
munkestens brokker. 
(Foto: Aføntergården) 

Datering 

Tidsrummet for områdets benyttelse som 
begravelsesplads for henrettede ligger 
ikke helt fast, men meget tyder på, at ste
det har været i brug i senmiddelalderen 
og tiden efter Reformationen. Daterin
gen bygger bl.a. på potteskår fundet ved 
udgravningen. I bunden af en funda
mentsgrøft blev der fundet et større skår, 
der var glaseret indvendigt og med del 
af hank/øre bevaret. (Figur 7) Dette skår 
er dateret til senmiddelalderen eller 
reformationsårhundredet. (Figur 8) Skår 
fra gravfylden i dobbeltgraven gav sam
me datering. Dateringen til1400-tallet og 
måske især 1500- og 1600-tallets første 
halvdel understøttes af bebyggelsen i 
området. Det er vanskeligt at forestille 
sig, at begravelsespladsen har været brugt 
efter midten af 1600-tallet, bl.a. fordi 
Resens kort fra 1660 viser en bygning 
først i det nuværende Søndergade, -med 
mindre naturligvis at der er tale om 
skarpretterens. Han skulle have haft sin 
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bolig ovenover Vesterport i 1600-tallet. 4 

En sådan datering stemmer også med 
det skriftlige kildemateriale, bl.a. lovgiv
ning som viser, __flt samfundet i senmid
delalderen og især i tiden efter Reforma
tionen foretog en stramning af straffe
ne, bl.a. for mord, og halshugning blev 
en mere benyttet form for afstraffelse i 
denne periode sammenlignet med mid
delalderen, som tilsyneladende ikke i 
nævneværdig grad benyttede denne form 
for afstraffelse.5 Endnu et argument for 
en datering tillS00-1600-tallet er, at an
tallet af henrettelser generelt ser ud til at 
have nået et højdepunkt i sidste del af 
ISOO-tallet og begyndelsen af 1600-tal
let, hvorefter de faldt igen.6 

Begravelsesplads for halshuggede 

Det kan med sikkerhed fastslås, at de syv 
skeletter, som blev fundet i 1983, var ble
vet halshugget. Skeletterne stammede 
altså ikke fra hængte, - disse blev som 
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Figur 3. Middelalderligt byggemateriale genanvendt i fundamentet. Øverst t. v. ses et 
stykke af en tagsten, en såkaldt »Overligger« i den middelalderlige tagdækning. Øverst t.h. 
ses en formsten, også kaldet pærestav, lang udgave, - denne type bygningssten er anvendt 
i skibet til Skt. Knuds Kirke. Nederst t. v. ses en slidt brunglaseret gulvflis e. Og nederst t.h. 
er afbildet en halvcirkelformet sortglaseret mursten til pille eller søjle. Det mindre stykke, 
der ses lagt ovenpå murstenen, er fundet i fundamemtet i Søndergade. Det passer fint 
sammen med den større sten, som er fundet i Skt. Knuds Kloster i 1966. (Foto: Jørgen 
Nielsen) 

regel begravet på retterstedet i uindviet 
jord. Der er dog også eksempler på, at 
halshuggede begravedes på galgebakken, 7 

selvom nogle fik tilstået begravelse i ind
viet jord.8 Det var imidlertid først i 173 7, 
at der ved en kongelig forordning kom 
faste retningslinjer for henrettedes begra
velser. Det bestemtes heri, at de, som 
dømtes til alene at miste hovedet, frem
over altid skulle henrettes med sværd og 
tilståes begravelse på kirkegården uden 
ceremoni, mens de, som dømtes til at 
henrettes med økse og deres hoved sæt
tes på en stage, skulle af natmanden ned
graves på retterstedet. 9 

Det var i og for sig ikke overraskende 
af finde en begravelsesplads for henret
tede mænd uden for den vestlige adgang 
til byen. Placeringen af både galge, hjul 
og stejle ses således på Brauns kort over 
Odense fra 1593 at være vest for byen. 
(Figur 9) Og det er også i dette område, 
at skriftlige kilder fra tiden efter middel
alderen henlægger sådanne gerninger, 10 

selvom den nøjagtige placering af Oden
ses galge endnu ikke er fastslået. Et for
slag til placering lyder på udmundingen 
af Kanslergade i Grønløkkevej. 11 På Re
sens kort fra 1660 er en galgelignende 
genstand placeret på Flakhaven. Spørgs-
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Figur 4. Murstykke af sammenmurede 
frådstenskvadre. Frådsten er kalkaflejrin
ger, der graves op og formes til bygnings
sten kaldet fi·ådstenskvadre. Dette bygge
materiale kendes i Odense udelukkende fra 
byggeriet af den første Skt. Knuds Kirke 
1090-1130. Ved senere tiders om- og 
tilbygninger er dele af frådstenskirken 
brudt ned. Dette stykke murværk blev 
fundet under udgravning i 1998 på Skt. 
Knuds Plads, det var genanvendt som 
byggemateriale i en kirkegårdsmur mod 
Skt. Albani Kirkegård. Fra senmiddelalde
ren. (Foto: Ole Lund Jensen) 

målet er, om der altid skal forventes kon
tinuitet mht. rettersted. Hvis ikke - kan 
Odenses galge have været placeret på 
forskellige steder til forskellige tider, så
ledes ses københavnske galger at være 
blevet flyttet i 1600-tallet.12 Desværre kan 
arkæologiske vidnesbyrd ikke hjælpe os 
i denne sag, der er nemlig ikke fundet en 
begravelsesplads med hængte i Odense 
eller omegn. En nøjagtig placering af 
Odenses galge og tilhørende begravelses
plads er derfor ikke mulig på det forelig
gende grundlag. Imidlertid tyder fravæ
ret af hængte i udgravningen på, at køb
staden Odense har fundet det fornødent 
at have to adskilte pladser til henrettede 
- en til halshuggede og en til hængte. 
Samme konklusion er draget efter fun
det af 10 halshuggede skeletter i en ud
gravning ved Næstved. 13 

Henrettelsesmetoden var ikke ligegyl-
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dig for mennesker i 1500-1600-tallet
det var vanærende at blive hængt, mens 
halshugning blev betragtet som en vær
dig måde at ende livet på. Muligvis fordi 
henrettelse med sværd afspejler en kamp
situation, hvor den dømte dør for krigs
våben. Efterhånden som adlen i tiden 
omkring Reformationen blev mere be
vidst om særlige vilkår, sikrede standen 
sig rettigheden til at dø for sværdet, hvis 
et medlem var blevet idømt dødsstraf.14 

Et eksempel på denne udvikling findes i 
en dom afsagt på Viborg Landsting i 
1559, der slog fast, at adelsmænd som 
sigtedes for manddrab, ikke kunne døm
mes af sandemænd (domsmænd som var 
udnævnt af kongen). 15 Ifølge Christian 
III's koldingske reces af 1558, §27 måtte 
kun kongen og rigsrådet dømme i så
danne sager. 16 

Det er ikke muligt at afgøre om hen
rettelserne i Odense er foregået med økse 
eller sværd. (Figur 10) Der var ingen fa
ste regler for almindelige mennesker i 
denne periode, men man kan håbe på at 
de fleste fik lov at dø for øksen, da det 
var noget af en kunst at forrette sagen 
med et sværd. 17 Noget kunne imidlertid 
tyde på, at skarpretteren i Odense nogle 
gange brugte sværd eller måske havde 
han bare 'en dårlig dag'. I hvert fald et af 
skeletterne bærer tegn på, at mester-

Figur 5. Stykke af bygningens gulvlag 
bestående af kalk, knust frådsten og 
mindre stykker affi·ådstenskvadre. (Foto: 
Jørgen Nielsen) 

Fynske Årbøger 2000



32 

N 

t 

Jørgen Nielsen og Linda Rasmussen 

(x,y)1 • (209779,2.'-, 10684'-.'-2.) 

(x.y)2 •(2_09?S7,9'l1 1068't'-.71) 

SØN.DER.GADE S h'ATR. :771 
ODENSE. BYGRUNDE 

5ØCECiR.ØFT /"fED AN<;"!V6LS.:: 
AF HIN.DR.C:: FELTC::R... I-JZ" 

HØNTER.GÅR.DEN NOV. fq$:2 

Figur 6. Udgravningens omfang i gårdarealet Søndergade 5. (Tegning af David Bruuse) 

manden skulle hugge to gange. (Figur 11) 
Dog, må vi skynde os at tilføje, lader det 
til at det første hug trods alt har været 
dræbende. Samme held tilsmilede ikke 
to unge mænd fra Næstved, som først fik 
hovedet skilt fra kroppen ved hhv. femte 
og sjette forsøg!l 8 

Skeletterne 

Men hvem var disse mænd? og hvad var 
de blevet henrettet for? Anatomiske un
dersøgelser af de syv skeletter viser, at de 
var mellem 20 og SO år på henrettelses
tidspunktet.19 (Figur 12) De ser alle ud til 
at have været sunde og raske mænd, da 
de døde, idet de havde bevaret deres bli
vende tænder, og der var heller ikke tegn 
på sygdom eller voldsomme brud på 
knogler forud for dødstidspunktet. 20 De 
'pæne' skeletter tyder på, at de henret
tede ikke har været ofre for krigshand
linger. Anatomiske undersøgelser af ske-

letterne fra Næstved viste, at der nok har 
været tale om ti forskellige mennesker. 
Der var tilstrækkelige skeletdele fra otte 
af dem til at afgøre, at alderen på disse lå 
mellem 18 og 40 årY Et enkelt af skelet
terne fra Næstved stammede fra en kvin
de mellem 30 og 35 år gammel på 162 
cm. En var tilsyneladende blevet slået lige 
før henrettelsen. Men ellers er der ikke 
tegn på vold på nogle af skeletterne, og 
de er alle begravet med komplette lege
mer. Det gælder således for alle skelet
terne både fra Odense og Næstved, at 
ingen af dem har været lagt på hjul og 
stejle, ej heller er nogle af hovederne ble
vet sat på en stage.22 

Forbrydelser som blev straffet med 
halshugning 

Lovmateriale og domme fra middelalde
ren og reformationstiden tilkendegiver 
hvilke forbrydelser disse mennesker (for-
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Figur 7. Keramik fundet i bunden af 
fundamentet Kl. Fra indvendig glaseret 
kar/gryde med del af øre. Dateres til sen
eller eftermiddelalder. (Foto: Jørgen Niel
sen) 

trinsvis mænd) kunne have begået for at 
ende deres dage på denne beklagelige 
måde. Kildematerialet viser også, at hen
rettelserne sandsynligvis er foregået i 
1500-1600-tallet, idet kun et begrænset 
antal forbrydelser blev straffet med hals
hugning i middelalderen, selvom døds
straffen blev mere almindelig især i den 
senere del af 1500-tallet. I middelalde
ren blev de fleste lovovertrædelser afgjort 
ved bøder eller i tidligere tider med 
fredløshed. 23 Det betyder ikke at døds
straf ikke forekom, men det er vigtigt at 
understrege, at udgangspunktet ikke 
nødvendigvis var dødsstraf, - med und
tagelse af tyveri over en vis værdi, hvor 
straffen var hængning. 24 Efter Reforma
tionen blev dødsstraf som nævnt mere 
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almindeligt. Foruden forræderi og drab 
medførte også røveri, tyveri, hor, vold
tægt og trolddom dødsstraf. 25 

Forræderi 

Forræderi blev den gang som nu taget 
meget alvorligt, så selvom ingen af ske
letterne bærer tegn på voldshandlinger 
inden halshugningen, kan nogle af mæn
dene have været ofre for borgerkrigen i 
1530'erne, som lader til at være gået 
hårdt ud over Odense. Der er således en 
teoretisk mulighed for, at en af de hen
rettede i Odense kan have været Hans 
Høyer, en fornem Odense-borger, som 
blev halshugget af Christian III's hjælpe
tropper, der udplyndrede byen efter sej
ren over Christian U's hær på Grevens 
Høje i Fjeldsted sogn.26 Dette skete i for
året 1535. I juni samme år blev Odense 
igen udplyndret af kongens tropper, som 
straks efter slaget ved Øksnebjerg hær
gede byen. Det lader til, at Odense var 
blevet givet til pris for Christian III' s hjæl
petropper som delvis betaling for deres 
arbejde. Odenses hårde skæbne i denne 
konflikt hænger sammen med, at der i 
byen tilsyneladende var nogen opbak
ning bag Christian II's parti, og visse dele 
af borgerstanden ser ud til at have støt
tet et mere folkeligt oprør mod øvrighe
den i byenYDet lader også til, at sejren 
er blevet benyttet til et noget summarisk 
retsopgør med opstandens anførere, og 

Figur 8. Keramik fundet under gulvlaget i området ved G6 og G8 (gravfyld). Der er skår 
fra stentøjskrukke, udvendigt glittet stykke fra kar af sortgods og indvendig glaserede skår 
fra kogegryde, stjertpotte? (Foto: Jørgen Nielsen) 
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det er derfor ikke usandsynligt, at disse 
er blevet halshugget, hvilket var den al
mindelige straf for forræderi. Måske er 
det ofre for denne begivenhed, som blev 
begravet sammen i dobbeltgraven i Søn
dergade S. (Figur 13) 

Der findes således eksempler fra andre 
steder i Danmark, der viser, at forræderi 
medførte dødsstraf. Således blev Bertil 
Hansen fra Melbolt i Vendsyssel dømt i 
1558 for oprørske opfordringer. Bertil 
Hansen skulle have stukket sit spyd i jor
den og råbt, at hvem som ville følge ham 
skulle lægge sin hånd på spyddet. Det 
fremgår ikke af domsafsigelsen, hvorfor 
Bertel Hansen følte sig forurettet af 
lensmandens foged på Dronninglund, 
det tidligere Hundslund nonnekloster, 
men at øvrigheden tog handlingen som 
en alvorlig trussel ses af, at Bertil Han
sen blev dømt til at have sin hals for
brudt. 28 Samme straf tilfaldt 48 borgere 

Jørgen Nielsen og Linda Rasmussen 

Figur 9. Galgen er på Braunius 
kort over Odense fra 1593 
placeret nordvest for den ydre 
Vesterport, og hjul og stejle er 
afbildet vest for et gadeforløb 
som svarer til det nuværende 
Søndergade. (Foto: Møntergår
den) 

fra Stubbekøbing i 1559, fordi de havde 
afsat borgmesteren og rådet. 29 Sagen dre
jede sig om at en flok borgere med Mik
kel Rask, Peder Mønbo, Hans Snedker og 
Morten Pedersen i spidsen ville have af
sat to rådsmedlemmer, nemlig Mads Kri
stensen og Niels Hansen, fordi begge (dog 
hver for sig) havde haft ærinde i Køben
havn på byens vegne og på deres rejser 
tilsyneladende havde været for rundhån
dede med byens penge. Desuden var disse 
borgere vrede over, at deres markedsret 
var blevet ophævet. Desværre for råd
mand Mads Kristensen havde han været 
budbringeren i denne sag, og det stillede 
ham ikke i et gunstigt lys hos forsamlin
gen, skønt det var kongen selv der hav
de taget beslutningen. Borgmesteren og 
resten af rådet mente dog ikke, at disse 
forhold var grund nok til at afsætte dem. 
Forsamlingen besluttede at tage sagen til 
landstinget, hvilket dog tilsyneladende 
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,.------- ·---·· ·-.... Figur l O. Et brud
stykke af en økse 
blev fundet over 
bygningens gulvlag. 
Ægbredden på 
brudstykket er 6 
cm. (Tegning af 
Irene Petersen). 
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ikke bragte en tilfredsstillende ordning 
for dagen. Humøret hos flokken lod til 
at være stemt til handling (der er også 
snak om en tønde tysk øl), da borgerne 
ved hjemkomsten fandt, at de utilfreds
stillende rådmænd stadig sad i rådet. 
Borgmesteren og rådet følte åbenbart, at 
stemningen var blevet lidt for ophidset 
og kaldte det oprør på tinget, hvorefter 
de tilkaldte byfogden, som fik brudt 
mødet op. De utilfredse borgere beslut
tede derfor atter at gå til landstinget, den
ne gang med forskellige slags våben. Ved 
hjemkomsten lod de fra prædikestolen 
sige, at der var møde på rådhuset uden 

Figur Il. Huggespor på kraniet tilhørende 
manden i grav 7 viser, at det første hug 
ikke skilte hovedet fra kroppen. Der skulle 
endnu et forsøg til før den afgørende 
handling var fuldendt. (Foto: Thomas 
Sørensen) 

dog først at have rådført sig med hver
ken borgmesteren eller byrådet. Samme 
søndag afsatte de så borgmesteren og rå
det og indsatte sig selv i deres sted, hvor
efter de sendte bud til borgmesteren, at 
han skulle sende dem byens nøgle, segl, 
bøger og regnskaber. Dette drastiske 
skridt mente borgmesteren dog ikke at 
være pligtig til. Endnu en gang drog en 
del af Stubbekøbings borgere til lands
ting med våben for at tilbageerobre ret
ten til at holde marked. Landsdomme
ren Claus Huitfeldt, embedsmanden på 
Sørup slot, bad Mikkel Rask og hans til
hængere om at stoppe deres ufred med 
den gamle borgmester og råd. Samtidig 
påpegede han det ulovlige i at komme 
bevæbnet til landstinget. Det blev kon
flikten dog ikke løst af, og sagen blev fore
lagt kongen, som befalede Claus Huit
feldt at drage til Stubbekøbing og gen
indsætte borgmester Mads Bruneker og 
hans gamle råd og byfoged. Ved denne 
lejlighed forsVIgte Claus Huitfelctt åhen
bart også at forklare de utilfredse borgere, 
at deres afsættelse af borgmester og råd, 
som havde svoret troskab til kongen, var 
at betragte som oprør, og han spurgte 
hvorfor de i øvrigt ikke havde klaget over 
dem før de tog et sådant skridt. Mikkel 
Rask og hans tilhængere mente ikke, at 
de var oprører, fordi de havde klaget over 
regnskabet og forbuddet mod at holde 
marked, og disse forhold mente de var 
årsag nok til at lade borgmesteren af-
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sætte. Desuden mente de, at det var en 
gammel skik, at de selv i deres by måtte 
ind- og afsætte hvem de ville have til 
borgmester og råd. Desværre for Mikkel 
Rask og hans tilhængere fandt kongen 
og rigsrådet ikke at borgerne selv havde 
denne ret, og de bestemte at Mikkel Rask 
og hans tilhængere havde gjort oprør 
mod mænd, som havde svoret kongen 
troskab, og derfor indirekte mod ham. 
En sådan kendelse blev straffet med dø
den. 

Som det ses af disse eksempler blev 
forræderi opfattet som et meget alvorligt 
anslag mod landets styrelse. Især i tiden 
omkring Reformationen med bl.a. bor
gerkrig lader det til, at sådanne lokale 
oprør dømtes meget strengt. Det var en 
periode hvor Christian III havde fået fast 
greb om magten, men åbenbart stadig 
følte sig meget sårbar, og en sådan situa
tion medfører ofte strenge straffe. Des
uden overtog statsmagten ved Reforma
tionen det moralske ansvar for samfun
det efter bruddet med middelalderkir
ken.30 Ifølge Luther var det den verdslige 
fyrstes pligt at påtage sig de dele af reli-
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Figur 12. Skelettet fra 
halshugget mand i 
dobbeltgraven GS. Som 
det ses på billedet er 
almindelig gravskik 
ikke overholdt. Manden 
er ganske vist placeret i 
en øst-vestlig retning, 
men han er lagt eller 
smidt på siden i sarn
menbøjet stilling med 
hovedet placeret mel
lem ben og arme. 
Hænderne ser ud til at 
stadig at have været 
sammensnørede ved 
begravelsen. (Foto: 
Møntergården) 

gionsudøvelsen, som krævede magtud
øvelse. Reformationen medførte også en 
mere bogstavelig fortolkning af Biblen og 
især som en nyskabelse inddragelsen af 
Det gamle Testamente, hvilket betød at 
korporlige og strengere straffe blev mere 
almindelige. 31 

Drab 

De forholdsvis få bestemmelser af straf
feretlig karakter i landskabslovene inde
bar imidlertid ikke, at ingen blev straffet 
eller at retten ikke udviklede sig i sen
middelalderen, men det betød, at udvik
lingen blev skabt gennem domstolenes 
praksis. 32 Det fremgår af disse doms
samlinger og landskabslovene, at drab 
under normale omstændigheder ikke 
medførte dødsstraf, men var en privat
sag mellem den dræbtes og morderens 
slægter. Hensigten med bestemmelserne 
om drab i de middelalderlige landskabs
love var at standse slægternes indbyrdes 
fejder, hvor et drab krævede blodhævn, 
og dermed kunne sætte en kæde af 
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Figur 13. Mændene i 
grav 4-5 er begravet 
sammen i en dobbelt
grav, hvilket kunne 
tyde på, at de er blevet 
henrettet samtidig. 
(Foto: Møntergården) 

blodhævnsdrab i gang.33 Lovene fastsatte 
derfor mulighed for at sone drab med 
bøder, og desuden kunne en drabsmand 
dømmes fredløs. 34 Fastsættelsen af en 
bødestraf ses således stadig i sager fra 
midten af 1500-tallet. Således i en tvist 
fra 1537 som egentlig drejer sig om ret
ten til at kunne købe noget jord tilbage. 
Men det fremgår af dommen, at de tre 
agre, som det drejede sig om, var blevet 
givet i bod for et begået drab. 35 At så
danne bøder var sanktioneret af den 
øverste myndighed ses af en dom afsagt 
på Kongens Retterting i 1538, hvor lands
dommeren lyste fred over Niels Lauritsen 
fra Hundstrup som i nødværge slog Jør
gen Hansen ihjel. Landsdommeren tog 
på kongens vegne imod den tilbudte bod, 
som den dræbtes slægtninge havde næg
tet at modtage som godtgørelse.36 Et an
det eksempel på at forlig blev taget al
vorligt i drabssager stammer fra Slagelse, 
hvor borgmesteren og rådet i l 540 var 
blevet sagsøgt af Niels Hansen fra Vor-

37 

dingborg, fordi de havde dømt hans bror, 
Mogens Hansen, til at have forbrudt sin 
hals pga. urostiftelse. Borgmesteren og 
rådet blev dog frikendt, fordi dommeren 
fandt, at et gyldigt forlig var blevet ind
gået med hans slægt. 37 

Foruden landskabslovene havde køb
stæderne i middelalderen specielle pri
vilegier og lovgivning, og vi ser, at der 
med købstadslovgivningen blev større 
mulighed for anvendelse af dødsstraf. For 
Odense kendes et sæt privilegier fra 1477, 
som også indeholder visse lovmæssige 
bestemmelser.38 Disse privilegier var en 
stadfæstelse af privilegier udstedt af kong 
Valdemar (sandsynligvis Valdemar Atter
dag 1340-1375) _39 De indeholdt en be
stemmelse om dødsstraf. Ifølge denne be
stemmelse skal den som slår en anden 
ihjel inden for byens juridiske afgræns
ning miste sit liv, hvis han ikke vil be
tale bøde til den skadelidte, kongen og 
byen. (Figur 14) Boden var 12 mark til 
kongen for at myrde nogen, hvis den 
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skyldige altså var i stand til at betale. 40 

Denne bestemmelse viser et mellem
stadie mellem landskabslovene og den 
efterreformatoriske lovgivning. 

Ifølge landskabslovene blev dødsstraf 
hyppigst taget i anvendelse ved tyveri 
over en vis værdi. Dette forhold er ble
vet forklaret med, at tyveri måtte formo
des at blive begået af en person af lavere 
social formåen, som derfor ikke kunne 
forventes at være i stand til at betale en 
bødeYDaden forurettede dog skulle til
fredsstilles, kunne det altså ske på anden 
vis, f.eks. ved idømmelse af dødsstraf. 
Hvis denne rimelige argumentation føl
ges, så kan det generelle fravær af døds
straffe i middelalderen forklares med, at 
kriminelle sager forventedes at kunne 
ordnes slægterne imellem, f.eks. mht. 
drab -det var altså hverken et individu
elt ansvar eller spørgsmål i et samfund, 
hvor folk havde styr på hinanden, pri
mært igennem slægten. Vi ser derimod, 
at dødsstraffe blev mere almindelige i 

Jørgen Nielsen og Linda Rasmussen 

Figur 14. Skeletter af 
de halshuggede mænd i 
grav 6 og 8. De ligger 
begge i en generel øst
vestlig retning. Manden 
i grav 8 har fået hove
det placeret næsten i en 
almindelig stilling, 
mens manden i grav 6 
har hovedet liggende 
ved højre fod. (Foto: 
Møntergården) 

købstædernes bestemmelser, og det skal 
måske begrundes i samme forhold men 
med omvendt fortegn. Forstået således 
at i købstæderne, var det individet mere 
end slægten, som var i centrum, og man 
kunne derfor ikke nødvendigvis forvente 
tilfredsstillelse via bøder, fordi den kri
minelle kunne forlade byen uden nød
vendigvis at efterlade sig nogen til at 
påtage sig, at retfærdigheden skete fyl
dest. Et andet forhold, der gør sig gæl
dende i diskussionen om dødsstraf ver
sus bøder, er, at fejder familier imellem 
nemt kunne udarte sig, hvorfor konge
magten var nødt til at indføre et bøde
system.42 Men i købstæderne, hvor fami
lierne måske ikke var så stærke, kunne 
øvrigheden bedre slippe afsted med så
danne straffe. Kirkens indflydelse har 
også haft en afgørende betydning for 
denne udvikling. For kirken var det den 
enkeltes handlinger og skyld, der var af
gørende, og således ikke noget som slæg
ten skulle blandes ind i. 43 
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Figur 15. Skelettet af 
en halshugget mand i 
grav 3. Som det ses på 
billedet mangler skelet
tets fodknoglel~ disse 
var gravet væk ved 
udgravning af funda
mentet til den tidligere 
omtalte bygning. (Foto: 
Møntergården J 

Som nævnt tidligere var en mere bog
stavelig fortolkning af Biblen en del af 
Reformationens program. På det straffe
retslige område fik især Det gamle Testa
mentes krav om, at drab må sones med 
henrettelse af drabsmanden den konse
kvens, at straffen for denne forseelse blev 
skærpet. 44 Ved recessen af 1537 indfør
tes ubetinget dødsstraf for forsætligt drab 
for alle af bonde- og borgerstanden. 45 

Paragraffen om dødsstraf for forsætligt 
drab blev herefter en fast bestanddel af 
alle de store recesser. Foruden en skær
pelse af straffen for mord blev retsforføl
gelsen af drabsmænd styrket da recessen 
af 1558, §21 bestemte at herremændene 
var forpligtede til at udføre en dødsdom 
for drab, også hvis den angik en af deres 
egne tjenere. Gjorde de ikke det, blev det 
lensmanden tilladt at bryde herreman
dens godsimmunitet og pågribe drabs
manden på adelsgodset og udføre straf
fen. 46 

39 

Sædelighedsforbrydelser 

Foruden forræderi og drab medførte visse 
sædelighedsforbrydelser dødsstraf efter 
Reformationen. Hor var således efter æl
dre retsopfattelse brud på kvindens tro
skabspligt over for manden, og hun og 
hendes medskyldige straffedes eller kun
ne, såfremt de blev grebet på fersk ger
ning endog dræbes på stedet. Ville den 
krænkede ægtemand ikke tage hævn, 
kunne han kræve bøder. Tilstod den skyl
dige sin brøde på tinget, skulle han hals
hugges. Først efter Reformationen blev 
der indført druknestraf for kvinder, som 
var grebet i hor. Det første sted denne 
straf nævnes er i den københavnske re
ces 1537, §8, men bestemmelsen genta
ges i den landsdækkende reces af 1539, 
§3 hvor det først var tredje gang, at for
seelsen blev straffet på livet. 47 Eksempler 
i de private domssamlinger viser, at en 
førstegangsforseelse i nogle tilfælde var 
tilstrækkeligt til at blive dømt, og ligele-
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des lader det til først og fremmest at være 
manden, som blev straffet. Således en 
dom fra 1540, hvor en mand var blevet 
hængt, fordi han var fundet om natten i 
en anden mands hus hos dennes hu
stru. 48 Straffen kunne også være halshug
ning, som det ses i en sag fra 1537, hvor 
Anders Jepsen i Nysted på Lolland hav
de fået hovedet hugget af for påstået hor. 
Den kvindelige part i sagen var gift med 
borgmesteren, og hun fik efterfølgende 
sagen genoptaget. Denne udredning vi
ste, at byfogden både havde rejst en 
usand sigtelse og afsagt en uretfærdig 
dom, hvorfor Anne Andersdatter blev 
genindsat i sine rettigheder som ægtehu
stru. Byfogden blev afsat og videre tiltale 
forbeholdtes mod ham såvel som mod 
dem, der havde været delagtige i den 
ulovlige fremfærd, som var foregået i 
ægtemandens fraværelse. 49 - Desværre 
kom denne oprejsning for sent for den 
dømte horkarl, Anders Jepsen. Da var 
han nemlig allerede blevet halshugget. 
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Figur 16. Skelettet af 
den halshuggede 
mand i grav 7. Han 
er begravet i en 
nordvestlig-sydøstlig 
retning med hovedet 
placeret mellem 
benene. (Foto: Møn
tergården) 

(Figur 15) Det er dog et spørgsmål, om 
disse eksempler er repræsentative. For
skellige undersøgelser tyder på, at langt 
størstedelen af sådanne sager blev afgjort 
enten ved et lokalt tinge eller uden for 
det formelle retssystem, hvor en typisk 
straf ville være en bøde. 50 

Der er ikke fundet nogle eksempler på 
sager om voldtægt i domssamlingerne. 51 

Det betyder naturligvis ikke, at ingen 
kvinder blev voldtaget i denne periode, 
men der kan jo have været mange grunde 
til, at kun få kvinder - om nogen - har 
haft mulighed for at rejse en voldtægts
sag ved domstolene. 

Desuden tyder regnskabsmaledale fra 
ærkesædets administration i begyndelsen 
af 1500-tallet på, at voldtægtssager ofte 
blev afgjort ved bøder på et lavere rets
ligt niveau, hvorfra der ikke er overleve
ret sagsakter.52 Ligeledes viser en under
søgelse fra Skast herred fra 1635-70, at 
mange sager slet ikke nåede frem til en 
egentlig domfældelse, men at nogle 
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uenigheder blev afgjort lokalt uden om 
domstolene. 53 

Som det fremgik af straffene for hor 
fandtes i denne periode, nemlig ca. 1400-
1650, særskilte straffe for kvinder og 
mænd. Da kvinder kun i ringe omfang 
blev halshugget og slet ikke hængt er fra
været af kvinder blandt skeletterne i 
Søndergade nr. S ikke overraskende. Fra 
Ribe stadsret kendes således en bestem
melse fra 1269 om, at kvinder for deres 
kvindelige æres skyld ikke skal hænges, 
men levende begraves. Denne specielle 
straf for kvindelige tyve vides at have 
været brugt i Flensborg i 15 71.54 Omkring 
dette tidspunkt lader det til, at den me
get barske henrettelsesmetode er gået af 
brug, og at kvinder i stedet blev henrettet 
med sværd, hvis de var dømt til døden. 
Måske dog kun under skærpede omstæn
digheder. I hvert fald blev Birgitte Jens 
Fangefogeds, som var idømt dødsstraf for 
tyveri, henrettet ved sværd i 1638, men 
det var måske fordi hun var brudt ud af 
fængslet i Sakskøbing på Lolland. 55 I be
gyndelsen af 1700-tallet ser det ud til at 
kvindelige tyves særbehandling er op
hørt, for i en dom fra 1713 fra Nørrejyl
land blev en kvinde hængt for tyveri. 56 

Den henrettede kvinde fundet i Næstved 
kunne således have været dømt for ty
veri, men det er nok mere sandsynligt, 
at hun er straffet for barnedrab. Med de 
protestantiske recesser fra 1500-tallets 
midte var der som nævnt tidligere ind
ført dødsstraf for drab, og snart herefter 
synes barnedrab at være blevet betragtet 
som en lige så stor forbrydelse som an
dre drabY I årene omkring 1600 kendes 
de første henrettelser for denne forbry
delse. I sidste halvdel af 1500-tallet og 
første halvdel af 1600-tallet havde øvrig
heden endnu ikke lagt sig fast på en straf 
for barnedrab, således blev en kvinde i 
1604 dømt til hjul og stejle for at have 
begravet sit barn levende. Hun blev dog 
benådet af kongen til henrettelse med 
sværd, og det ser ud til at det var den 
foretrukne henrettelsesform for denne 
forseelse, selvom eksempler på andre for
mer for henrettelser findes. 58 Med Dan-
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ske Lov fra 1683 fastlagdes straffen for 
ombringelse af et foster eller nyfødt barn 
til halshugning samt yderligere, at den 
henrettedes hoved skulle sættes på en 
stage. 

Denne gennemgang af forskellige kil
der skulle gerne medvirke til at vise, at 
retssystemet i middelalderen ikke var så 
grumt og makabert, som det blev i de 
efterfølgende århundreder. Dødsstraf 
blev således kun i begrænset omfang be
nyttet i middelalderen. Et begyndende 
holdningsskift ses i købstadslovgivnin
gen især med hensyn til drab, som i de 
fleste købstæder - også Odense - blev 
straffet med tab af eget liv. Den skærpede 
holdning korn også til udtryk i den lands
dækkende lovgivning via forskellige re
cesser efter Reformationen. I disse spo
res yderligere stramninger hvor flere for
brydelser blev gjort strafbare med døden, 
således foruden drab, røveri og forræderi 
også hor, voldtægt samt fødsel i dølgs
mål. Dette skyldes især at den moralske 
side af retshåndhævelsen blev overtaget 
af de verdslige myndigheder efter Refor
mationen. En yderligere forstærkning af 
denne tendens var en ny og afgørende 
vægt på en bogstavelig fortolkning af 
Biblen, hvor især Det gamle Testamente 
foreskriver dødsstraf for bl.a. drab og hor. 
(Figur 16) 

Retssikkerhed? 

Foruden påvisningen af hvorledes straf
fene skærpedes i senmiddelalderen og 
ikke mindst tiden efter Reformationen, 
er endnu et interessant aspekt vedrø
rende 1400-1600-tallets retsvæsen frem
kommet ved gennemgangen af dom
mene. Der er således fundet flere eksem
pler på domme, hvor dornsmænd døm
mes til at grave henrettede op af hedensk 
jord eller nedtage dem fra galgen og be
grave dem i kristen jord. Således er en 
sag fra begyndelsen af 1400-tallet beva
ret fra Næstved, hvor borgerne mente, 
at et kloster uberettiget hindrede dem i 
deres fiskeri. De pågreb derfor en munk 
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Figur 17. Kalkmaleri af halshugning. Bødlen ses med et sværd, og den dømte knæler med 
bind for øjnene og hænderne foldet foran sig. Kalkmaleriet stammer fra Fakse Kirke, 
Roskilde Stift og er dateret til omkring 1500. (Nationalmuseet, København) 

og to af klosterets tjenere, satte ild på et 
hus, som tilhørte klosteret, og førte de 
pågrebne til Næstved, hvor de på et eks
traordinært ting blev dømt for røveri og 
derefter halshugget og begravet i uind
viet jord. Rettertinget statuerede, at klo
steret i god tro hindrede borgene i fiskeri, 
og det kunne derfor ikke beskyldes for 
rov. De skyldige borgere blev idømt en 
bøde for ildspåsættelsen samt at erstatte 
den skete skade. For den uberettigede 
henrettelse skulle de skyldige faste og 
begrave de døde i indviet jord. Desuden 
blev det bestemt, at den dommer, der 
havde dømt på uret tingdag (hvert retter
ting havde en bestemt tingdag som ikke 
kunne fraviges), herefter ikke måtte være 
dommer. Når borgerne i Næstved havde 
opfyldt dette, kunne de for retten ind
tale den formentlige krænkelse af deres 

fiskerirettigheder hos dem, der havde 
påtalt de henrettedes sag. 59 Ligeledes 
kendtes en dom fra 1537 ugyldig af Kon
gens Retterting. Ifølge tingsmændenes 
dom var en mand blevet hængt, fordi 
han skulle have stjålet en kalk, dog uden 
at han var blevet grebet med tyveko
sterne i hænde. Han dømtes af Kongens 
Retterting som uskyldig til at nedtages 
af galgen og hans 'domsmænd' at stande 
til rette. 6° Fra Odense er overleveret en 
sag fra 1541, som ligeledes viser, hvorle
des øvrigheden forsøgte at rette uheldige 
domsafsigelser, men hvor den forurettede 
måske ikke havde så megen glæde af an
strengelserne. Den uheldige part i sagen, 
som desværre måtte bøde for retsmaski
neriets hurtighed, var Peder Lauridsen, 
slagter i Odense. 61 Han havde erhvervet 
en ko på Skt. Knuds marked d. 10. juli 
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1541. Koen var købt af Niels Simonsen i 
Pederstrup - ubeset vel at mærke. Des
værre for Peder Lauridsen tilhørte koen 
slet ikke Niels Sirnonsen i Pederstrup, 
men derimod Mads Nielsen i Sdr. Nærå, 
som sørgede for at sagen i første omgang 
kom på tinget. Han, byfogden og doms
mændene følte åbenbart, at sagen var 
opklaret, da skindet fra den pågældende 
okse/ko var fundet hos en skomager, 
Anders Nielsen, som indrømmede, at 
Peder Lauridsen havde solgt ham skin
det. De var så ivrige efter at lade retten 
gå sin gang, at de end ikke ville lade Pe
der Lauridsen få tid til at finde Niels Si
monsen, som jo måtte være den rette 
skyldige. Hurtigheden hvormed domsaf
sigelsen og eksekutionen foregik ville sik
kert have fundet bifald blandt mange af 
nutidens mennesker, men hvis ikke Pe
der Lauridsen havde haft en handlekraf
tig slægtning i Peder Lerche, havde han 
måske ikke fået den æresoprejsning, som 
tilkorn ham. Da Peder Lerche appellerede 
sagen til det kongelige retterting d. 2. 
november 1541 kunne flere vidner nem
lig opklare sagens rette sammenhæng, da 
de havde set Peder Lauridsen betale Niels 
Simonsen l ørte malt og 2 sider flæsk for 
koen. Rettertinget afgjorde derfor, at Pe
der Lauridsen var blevet dømt med 
urette, og domsmændene dømtes til at 
nedtage ham af galgen og lade ham be
grave i kristen jord inden 15 dage. Doms
mændene skulle også bøde bonden efter 
loven, og Niels Simonsen skulle bevise 
sin ret til at sælge oksen. Hvis ikke han 
kunne det, skulle han selv for retten. 

Disse domme peger på forskellige for
hold i middelalderen og reformationsti
dens samfund som både viser en vis kon
tinuitet til vore dage, men også hvor fun
damentalt forskelligt nogle forhold blev 
grebet an. Først og fremmest viser eksem
plerne, at øvrigheden bestræbte sig på 
efter bedste evne at opretholde en vis 
retssikkerhed, således henviser sagen fra 
1537 til en befaling udgået i 1475, som 
kundgjorde, at kun biskop og bygde
mænd eller en af kongen beskikket dom
mer måtte dømme til galge og gren, dvs. 
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hængning. Sagerne tilkendegiver, at 
mange henholdt sig til forskrifterne i 
landskabslovene, som tillod selvtægt 
over for visse forbrydere. Var således en 
tyv grebet på fersk gerning med tyveko
sterne på sig var det den skadelidtes pligt 
straks at gøre noget ved sagen og få den 
skyldige hængt. 62 Til trods for bestræbel
sen på retssikkerhed var det dog ikke al
tid at den uskyldige havde så megen 
glæde af, at retfærdigheden i sidste ende 
skete fyldest. Når først en dødsdom er 
eksekveret gives der ingen fortrydelses
ret. 63 (Figur 17) Hurtigheden, hvormed 
især tyverisager afgjordes, hænger til dels 
sammen med fraværet af egnede 
fængselslokaler, frihedberøvelse var såle
des ukendt i landskabslovene, men deci
derede fangehuller dukker dog op i sen
middelalderen især i købstæderne og på 
herregårdene. Endnu et forhold satte 
gang i eskpeditionshastigheden - det var 
nemlig anklageren (hvis han fik ret), som 
erholdt udgifterne i forbindelse med at 
rejse en sag. 64 

Som afsluttende bemærkning på denne 
gennemgang af forhold vedrørende rets
væsenet i en periode, hvor afgørende 
ændringer fandt sted i strafferetten, er det 
vigtigt også at understrege skiftet i må
den, hvorpå retssystemet blev anskuet fra 
en ideologisk synsvinkel. Hvor hensig
ten med middelalderens lovgivning var 
at tillade den forurettede hævn inden for 
rammer kontrolleret og sat af samfundet, 
ændredes synet på formålet med straf til, 
at denne- især dødsstraffen- skulle frem
stå som en afskrækkelse for andre men
nesker som evt. kunne tænkes at begå 
forbrydelser. Desuden var det øvrighed
ens mål at fremstå som garant for fred 
og retfærdighed i samfundet, især som 
beskytter af de svage og fromme. 65 Dette 
er også en baggrund for de skærpede 
straffe, som blev taget i anvendelse efter 
Reformationen. 
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Noter 

l. Optegnelserne om C. Peter Hansen, Vester
bro 12, blev foretaget af museumsinspek
tør Ervin Nielsen i 1979. Se Rapport om ud
gravning Søndergade 5, Odense, matr. 771, af 
Jørgen Nielsen, Odense Bys Museer- Møn
tergården, 1983. 

2. Der er efterretning om mindst et yderligere 
kranium fundet ved nedgravning af en tank 
i baggårdens nordvestlige del. Se Rapport 
om udgravning Søndergade 5, Odense, matr. 
771, af]ørgen Nielsen, Odense Bys Museer 
- Møntergården, 1983, p. 3. 

3. Udgravningen afslørede også fundamentet 
til en bygning, hvis størrelse eller alder ikke 
har kunnet fastslåes med sikkerhed. Byg
ningens fundament bestod af en 80 cm 
bred og 100 cm dyb grøft fyldt op og tæt 
pakket med grus og bygningsdele fra en 
kirke eller et kloster. (Figurer 2 og 3) Grøf
ten indehold t middelalderligt tagtegl, 
munkestensbrokker, profilsten fra søjle og 
ribbe samt gulvflisestykker og især frådsten. 
(Figur 4) Bygningens gulv lag, der bestod af 
stampet mørtel og frådsten med en tykkelse 
fra 2 til 10 cm, var meget ujævnt. Overfla
den af gulvet havde samme niveau som det 
omkringliggende terræn. Gulvmaterialet 
kunne tages op i større sammenhængende 
flade stykker, og i brudfladen sås mørke 
vandrette striber af jord med en tykkelse 
på en til to cm. (Figur 5) Søgegrøften gik 
tværs gennem anlægget og viste, at byg
ningens udvendige mål var 9,4 meter. Kun 
et mindre felt inden for og uden for byg
ningen blev udgravet, og dens funktion er 
derfor vanskelig at udtale sig om. Gulvet 
lader ikke til at være blevet repareret eller 
fornyet. Der fandtes heller ikke noget hus
holdningsaffald i gulvet, så bygningen har 
sandsynligvis ikke været anvendt til bebo
else. Bestemmelsen af bygningens funktion 
vanskeliggøres af dens placering, som til
syneladende viser, at den blev bygget ef
ter, at stedet i et stykke tid havde fungeret 
som begravelsesplads for halshuggede. Det 
ene af skeletterne havde nemlig mistet fo
dens knogler ved gravning af fundaments
grøften. Yderligere ligger et andet skelet 
således, at fodknoglerne gik 8-10 cm ind i 
fundamentets brokker. (Se grav 3 og 5 på 
figur l) Dette er altså en senere begravelse, 
der viser, at gravpladsen har været i brug 
også efter, at fundamentet til bygningen var 
gravet. Bygningen lader derfor til at have 
tjent et formål i forbindelse med begrave!-
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serne, men det er vanskeligt at forestille sig, 
hvad det kunne være. 

4. Se C.T. Engelstoft, Odense Byes Historie, 
Odense 1880, p. 281. 

5. Ditlev Tamm, Lærebog i dansk retshistorie, 
København 1989, p. 33. 

6. Tyge Krogh, Oplysningstiden og det magiske. 
Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets 
første halvdel, København 2000, p. 42. 

7. Således viste en udgravning af galgebakken 
ved Slots Bjergby ved Slagelse både hængte 
og halshuggede, og en sådan sammenblan
ding ser også ud til at være praktiseret i 
København. Se P.V. Glob, 'Slots Bjærgby 
Høje', Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 
1947, pp. 41-44 og V.A. Secher, 'Bidrag til 
Københavns Rets- og Kulturhistorie i Kri
stian IV.s og Frederik III.s Tid 1624-1663. 
VII. Livsstraffene og deres Fuldbyrdelse', 
Historiske Meddelelser om København, bd. l, 
1907-08, pp. 574-575. 

8. V.A. Secher, 'Bidrag til Københavns Rets
og Kulturhistorie i Kristian IV. s og Frederik 
III.s Tid 1624-1663. VII. Livsstraffene og 
deres Fuldbyrdelse', Historiske Meddelelser 
om København, bd. l, 1907-08, p. 575. 

9. Tyge Krogh, Oplysningstiden og det magiske. 
Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets 
første halvdel, København 2000, p. 298. 

10. Se C.T. Engelstoft, Odense Byes Historie, 
Odense 1880, p. 345 hvor en mand i 1732 
blev henrettet på Heden, mens kvinden 
blev henrettet på torvet, men der kunne 
hun naturligvis ikke begraves. 

11. Ove Jørgensen, 'Hvor lå Odense galge?', 
Fynske Minder, 1957, pp. 57-65. 

12. I 1667 flyttedes galgen fra vandkunsten ud 
i kastellets nærhed og den fra Nytarv ud 
på Vesterbro. Året efter i 1668 blev galgen 
ved Vesterport flyttet til Amager. Se Hugo 
Mathiessen, Bøddel og Galgefugl, Køben
havn 1910, pp. 26-27. 

13. Se udgravningsrapporten af Palle Birk Han
sen, Retterstedet i Amtsmandshaven Næstved 
Næstved Museum 1985. ' 

14. KLNM, bd. 4, sp. 457. 
15. Udvalg af Gamle Danske Domme afsagte paa 

Kongens Retterting og paa Landsting, udg. af 
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, Første Sam
ling, København 1842, pp. 268-270. 

16. Samling af gamle danske Love udg. af J .L. A. 
Kolderup-Rosenvinge, bd. IV- Danske Re
cesser og Ordinantser, København 1824, p. 
267. 

17. Se f.eks. beskrivelser af senere tiders hen
rettelser i Holger Rasmussen, Ret og straf i 
Danmark, København 1986, pp. 34-37. 

18. Se Pia Bennekes antropologiske undersø-
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gelse i udgravningsrapporten Retterstedet i 
Amtsmandshaven Næstved, Næstved Mu
seum 1985, p. 27. 

19. De anatomiske undersøgelser af skeletterne 
fra Søndergade 5 blev udført af stud.med. 
Thomas Enggaard. Rapport i arkivet ved 
Odense Bys Museer. 

20. Deres højde varierede mellem 172 og 185 
cm. 

21. De målte mellem 164 og 182 cm. 
22. Derimod viser udgravningen fra Slots Bjerg

by syd for Slagelse at flere af de henrettede 
manglede højre hånd samt fingerknogler, 
som kunne være placeret enten for sig selv 
eller ved hovedet. Der fandtes også bevis 
på, at nogle havde fået anbragt deres ho
veder på en stage. I et enkelt tilfælde fand
tes stagen i form af et jernspiger hugget ned 
gennem kraniet. Se P. V. Glo b, 'Slots Bjærgby 
Høje', Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 
1947, p. 42. 

23. Der kan naturligvis argumenteres for at 
fredløshed var en slags dødsstraf, eftersom 
det stod enhver frit for at dræbe en mand 
der var dømt fredløs. Se Ditlev Tamm og 
].U. Jørgensen, Dansk retshistorie i hoved
punkter, København 1983, p. 55. 

24. Visse tilfælde af drab og røveri samt ilds
påsættelse var også forbundet med døds
straf ifølge Jyske Lov. 

25. Straffen for trolddom og sodomi var bræn
ding på bålet, og disse forbrydelser falder 
således uden for denne undersøgelse. 

26. C. T. Engelstoft, Odense Byes Historie, Odense 
1880, p. 168. 

27. Fra boplads til bispeb y. Odense til 1559. 
Odense bys historie, bd. I, af Henrik Thra
ne, Tore Nyberg, Finn Grandt-Nielsen og 
Mikael Venge, Odense 1982, pp. 425-428. 

28. Danske Domme 1375-1662. De private doms
samlinger, bd. II: 1554-1569, udg. af Erik 
Reitzel-Nielsen, København 1979, pp. 156-
159. 

29. Udvalg af Gamle Danske Domme afsagte paa 
Kongens Retterting og paa Landsting, udg. af 
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, Første Sam
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30. Tyge Krogh, Oplysningstiden og det magiske. 
Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets 
første halvdel, Kbh. 2000, pp. 100-101. 
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34. Skaanske Lov og Jyske Lov, oversat og kom-
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menteret af Erik Kroman og Stig Iuul, Kø
benhavn 1968, indledning p. xlv. 

35. Udvalg af Gamle Danske Domme afsagte paa 
Kongens Retterting og paa Landsting, udg. af 
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, Anden Sam
ling, København 1844, pp. 13-14. 
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