Forbrydelse og straf i 1500-tallet

31. Forbrydelsernes karakter på Frederik d. 2.'s tid
Uddrag af TroelsLund: Dagligt liv i
Norden i det 16.
årh., 5. udg. København 1929-1931, Bd.
II, 5. bog, s. 169 ff.
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Voldsomhed er et fælles gennemgående træk i
tiden. Anders Sørensen Vedel minder således sine b ø r n om Christi lidelser på langfredag ved at
kalde dem ind i sit studereværelse og gennemprygle dem. Præster slås for et godt ord. Selv
hos landets fornemste kvinder, kurfyrstinde
Anna og dronning Sophia, sidder hånden løs.
O m de adelige jomfruer i Maribo kloster hører
vi, »at de ønskede hinanden Satan i vold, svor
ved »Guds søn« og bandede ved tusinde skokke
djævle. . .« Ofte gik det til håndgribeligheder,
og jomfruerne undså sig da ikke for at give hinanden på øret i fremmedes påsyn. Et forhør,
som abbedissen år 1562 holdt over to af dem,
endte med parternes slagsmål. Under sådanne
omstændigheder et det let forståeligt, at kvinder
hyppigt fandtes indviklede i retssager, der gjaldt
sår og drab. Fra Helsingør hører v i om en kvinde, der f i k hånden afhugget, uden at hun i kampens hede mærkede det. På Ribe marked optog
en anden kampen med en flok bønder. 1 Odense
tiltaltes en kvinde for, da hun f i k sin dom forkyndt, der gik hende imod, i selve rettens påsyn
at have jaget sin kniv i en karl, så han styrtede
til jorden.
For mænds vedkommende antog denne voldsomhed et langt farligere præg, fordi de altid gik
bevæbnede. Det var kun småting, n å r Frederik
den Anden slog hertugen af Mecklenborg på
øret og derpå brødes med ham, eller når k v æ stor ved Københavns universitet i bispens og
fleres nærværelse gav universitetets rektor en
ørefigen og udskældte ham for tyv. Faren indtrådte først, når en af parterne greb t i l våben.
O m følgerne af den ulyksalige treklang: drik,
hidsighed og våben, modtager man særdeles
overvældende indtryk gennem tidens beretninger. Det beror blot p å tilfældet, hvorledes det
hele skal ende; alle synes t i l sidst ens, lige fra
Erik den fjortende, der med egen hånd myrder

Niels Sture, og ned t i l købstadsbøllen, der aftjener sin dødsstraf ved som mestermand (bøddel)
at brænde, flå, hænge og halshugge, indtil han
en skønne dag selv bliver myrdet eller halshugget.
Lad os for at få et fuldt indtryk af tilstanden,
betragte en række eksempler, vilkårlig valgte
fra forskellige egne lige fra Bergen ned til Holsten. Absalon Pedersøn i Bergen optegner i sin
dagbog for årene 1569-71 følgende drab, der tilfældigt er kommet inden for hans synskreds,
men som selvfølgelig langtfra omfatter alle der
p å egnen: Den 24. august 1569 blev Peter, en
søn af borgmesteren i Trondhjem, dødelig såret
i hovedet med en daggert af en lagmand på Bergenhus. Samme år stak Per Reidarsøn, der før
havde slået 4 karle ihjel, Per Jude igennem med
en daggert, så at han døde. Å r 1570 stak halte
Mikkel Skrædder øjet ud på en mand
som
han sad og sov i en stol. En søndag i juli stak en
ung dreng en lærer ved Bergens skole med en
kniv i brystet, så at han straks døde. I samme
måned slog Poul Savmester en lensmand ihjel. I
august måned udlånte en borgerkone i Bergen
en jolle til en gammel nordfarer. Da hendes
mand i den anledning ville give hende tamp,
bad nordfareren for hende, h v o r p å manden
k o m op på nordfarerens skib og stak ham i brystet med en skotsk daggert, hvoraf han straks
døde. »Det er den tredje, han har ihjelslået.« År
1571 kom tre b å d s m æ n d op at skændes i vinkælderen; den ene hentede en spundsøkse, huggede den anden en stor skramme i livet, og hovedet af den tredje, så at der kun hang lidt igen.
Kort efter f i k en ung mand otte stik i brystet,
hvoraf han døde. Da en wismarsk skipper trakterede sine b å d s m æ n d , slog den ene ham med en
rundfisk i hovedet, h v o r p å han stak bådsmanden ihjel med en kniv. Kort efter stak Lars Skotte Poul Skriver ihjel ...

Affektdrab
I?

- sagde øksemorderen!

Hvad

siger

Kvinder kunne også mere indirekte
forårsage
drab. Eller hvordan skal man ellers her tolke
den stovte pige og hendes attitude?

Snyder du?
Så skal du også få en

ulykke!

I modsætning til nutiden, hvor
kvindekriminaliteten domineres af bedrageri- og brugstyverisager, gik renæssancekvinderne
ikke af vejen
for voldsanvendelse
- heller (eller især?) ikke
overfor mænd.
Her har et opgør omkring en øvrighedsperson, der endnu holder et stort dokument i sin
venstre hånd, udviklet sig til en veritabel gadekamp mellem kvinderne og repræsentanter
for ordensmagten. Hvem sagde
politivold?

Ved siden af disse mere bekendte drab og så
de mange, der omtales, men ikke har nogen
mærkelighed ved sig, opdager man imidlertid
en hel klasse af andre, som kun på anden h å n d
kommer til vor kundskab. Det er dem, der omtales rent forbigående ... i lensregnskaberne, for
så vidt drabsmanden har betalt »fredskøb« ...
Disse fredsbreve er alle affattede på samme vis:
Den og den er kommet f o r skade og har ihjelslået den og den. O m mængden af sådanne f å r
man et indtryk ved at lægge m æ r k e t i l , at der
alene i ugen fra den 10. t i l 17. oktober 1559 er
udstedt fredsbreve f o r seks forskellige personer,
der hver især har begået et drab, hvilket er meget n æ r ved et fredsbrev daglig. Bøderne, der er-

lagdes for at erhverve sådanne fredsbreve, rettede sig efter vedkommendes formuevilkår og var
ofte meget ubetydelige. Å r 1559 f å r endog Peder
Degn en 10 dalers bøde eftergivet for hans fattigdoms skyld, Mogens Lauritsen slipper, »efterdi han er vor hof karl«, Peder Skrædder i
Horsens, der har dræbt sin hustru med en saks,
slipper ligeledes nådigt, og om en svinemand p å
et af de kongelige slotte, »der har gjort færøgteren nogen skade i hovedet, hvoraf han er d ø d
bleven,« hedder det i et senere kongebrev med
temmelig brat overgang: V i har ham p å livet benådet og lader falde den højeste straf imod ham.
Thi ville v i , at han løslades af fængsel og - svinene herefter vogter som tidligere ...

Straffenes karakter på Frederik d. 2.'s tid

32. Bødlens arbejde
Uddrag af Hugo Mathiessen: »Bøddel og
Galgefugl« Køben-

En bøddel hos Shakespeare kalder sit h å n d v æ r k
f
kunst, g nægtes kan det ikke, at det i
Hi ,
foruden koldblodighed, jernnerver og urokkelig ro stillede
krav om ikke ringe faglig dygtighed, alt efter
som pinsler og straffe i tidernes løb sammensattes t i l et formelig videnskabeligt system ...
Ingen rædsel måtte være ham fremmed, han
måtte hænge i galge, halshugge med økse og
sværd, partere, radbrække og stejle; han måtte
begrave kvinder levende, drukne dem i sæk,
hudstryge dem ved byens straffepæl »kagen« og
piske dem ud af staden ... (s. 45)
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Til vor hjemlige bøddels hyppigste embedsforretninger hørte kagstrygning, brændemærkning
samt afskæring af ørene, udvisning af offentlige
fruentimmere, horer og ægteskabskrænkere,
men ved siden heraf fulgte en trøstesløs række
af dødsstraffe, (s. 46)
... A t falde for bøddelhånd var for fortidens
mennesker ikke noget så rædselsfuldt, som eftertiden er tilbøjelig til at tro, at dø i galgen var
derimod en skændsel, som man for enhver pris
søgte at undgå ... (s. 48f.)
Med 3 reb om halsen, et t i l at føres i , et til at b æ res oppe i og et t i l at kvæles i , ledtes synderen
med bagbundne hænder baglæns op ad stigens
trin. Bødlen knyttede rebet fast, tog stigen bort
og slyngede med et spark delinkventen ud i luften, (s. 49f)
Undtagelsesvis kunne strikken briste, men
dette kunne afværges ved at hænge synderen i
jernkæde, mens en tyndere snor besørgede kvælningen, og i reglen virkede straffen sikkert ...
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Ligesom ved hængning krævede eksekvering af
bålstraf ikke særlig faglig dygtighed.
Offeret bandtes på en stige og kastedes med
denne ind i luehavet, ja i Ribe viste man sig så
human at fastgøre et vist kvantum krudt på
staklens ryg for at mindske lidelserne ...
Langt større øvelse og rutine skulle der til ved
en halshugning. Her kunne fuskere ikke bruges,
men ene og alene den erfarne, koldblodige mestermand, og selv han måtte være dreven i sin
kunst, når en sådan henrettelse skulle lykkes.
Halshugning foregik enten med sværd eller
med økse. Sidstnævnte våben synes at have v æ ret det oprindelige, og i visse egne f i k bøddelsværdet kun langsomt - eller slet ikke - indpas
... (s. 51f.)
A t falde for sværdet ansås dog for langt hæderligere
ikke mindst fordi det gav del i kirkegårdens sakramente ( = ret til at blive begravet i
indviet jord). Og dog var ingen dødsmåde så
usikker og farlig, som netop denne: thi medens
synderen, som skulle miste halsen for øksehug,
lagde hovedet på en blok, knælede den, som var
hjemfalden sværdet, f r i t ned p å den bare jord eller en dynge sand med hovedet oprejst, og bødlen måtte afhugge det uden støttepunkt, (s. 52)
Visse mestermænd havde ved øvelse nået en sådan færdighed, at de - t i l publikums undren kunne kappe 2 hoveder af i samme sværdsving,
men p å den anden side savnes der heller ikke
eksempler på, at bødler som ikke stolede på deres sikkerhed, er blevet fritaget af magistraten
for at rette med sværd eller ligefrem tvunget t i l
at lade være ...
T h i selv for en øvet mestermand kunne det gå
galt ... (s. 54)

To mænd føres til galgen.

Skulle der koldblodighed t i l at dræbe, hvor
meget mere krævedes der da ikke t i l at martre
og pine et menneske i torturkammeret, nøje vågende over at offerets liv blev bevaret. En hurtig, veludført dødsstraf var et barmhjertighedsværk fra bødlens side, hans forretning ved pinebænken derimod en umenneskelig grusomhed...
Hadet, afskyen og forbandelsen faldt på bødlen, på ham væltede samfundet ansvaret for det
barbari, hvori det selv var skyld. Højagtede
retslærde hævdede torturens velsignelser i tale
og skrift, hæderlige dommere førte den ud i virkeligheden, bødlen eksekverede den, - og hele
systemets forbandelse slog ned i ham. Han hav^
de kun en fattig trøst i den gamle skik, som
fandtes ude i Europa - og rimeligvis også hos
os, at bede offeret om tilgivelse, (s. 58f.)
De gamle krønike- og årbogsforfattere omtaler
... henrettelserne som en slags hverdagsbegivenheder, der ikke sætter deres lidenskab i oprør ...

N å r galgen blev fodret, forholdt naturen sig
passiv og ligegyldig, thi skulle den tage på vej i
den anledning, kunne den daglig rase i en uendelighed ...
Udsigten t i l at ende p å retterstedet var da ...
kun en uheldig chance af de mange, skæbnens
omvekslinger bød ... For at undgå denne uhyggelige fatalitet måtte småbørn i tide tugtes og
formanes og den offentlige henrettelse i tide indprentes dem som afskrækkende eksempel ...
Ved retterstedets rædselsscener indtog småbørnene med skolemesteren i spidsen derfor første
parket ...
Prygl og prygl igen var opdragelsens faste akser, thi frygteligt kunne det gå ud over forældrene, hvis de ikke optugtede deres b ø r n tilbørligt.
Således anfører både Christian Pedersen* og Peder Palladius** en opbyggelig historie om sønnen, som fra galgestigen bed øret af sin far, fordi denne ikke havde straffet ham, mens tid var en fortælling, man lader t i l at have tilskrevet
stor moralsk værdi.

*

Chr. Pedersen (1480-1554) var en af de ivrigste reformatoriske pionerer i Danmark, aktiv både som historiker
og bibeloversætter.
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** O m Peder Palladius: Se afsnittet »Peder Palladius og
prostitutionen«.

Kriminalideologien i 1500-tallet

38. »Satans store port«
Uddrag af Ake Ohlmarks »Forbrydelse
og verdslig strafferet i
de kristne, vestlige
lande fra kejser Justinian til Ludvig XIV« i
»Kampen mod Forbrydelsen,« red. af
Leif Beckman og Herluf Petersen, Bd. I ,
København 1951,
s. 213 f.

... Efter den lutherske reformations gennem- den gamle slange, dybets umættelige og utrættebrud i det nordlige Europa foregik der, væsent- lige ærkedrage. Fra ham og hans medløbere, de
ligst i Nordtyskland og Norden, en ejendomme- lede papister, havde man Gud være lovet for
lig vending i den almindelige opfattelse af for- evigt sagt sig f r i , men djævelen var ikke den,
der sådan uden videre lod sig narre for en lækbrydelse og straf. Senkatolicismen havde, i det
mindste i praksis, været ret tolerant. Man vidste kerbidsken. I hele Tyskland rasede kampen
med Augustin,* at menneskene i bund og grund mellem lutheranere og pavetilhængere, mellem
var fordærvede, og at der egentlig ikke var me- gendøbere og moderate protestanter, mellem
get at gøre ved det, blot de ikke begik altfor calvinister og reformerte og de rent evangeliske.
Satan havde sin h å n d med i spillet hos hver af
grove forbrydelser og iøvrigt passede deres borde
mange modstandere, ofte regerede han over
gerlige erhverv. Den, der med virkelig held ville
dem med hud og hår og beredte sig på at bruge
stræbe efter at blive f r i for synd og opnå den
dem som springbræt t i l endelig at opsluge Guds
himmelske løn, havde jo altid muligheden for at
gå i kloster, og hvis man iøvrigt dæmpede kø- sande, reformerte kristenhed. Aldrig har skrækdets onde lyster ved regelmæssige faster og peri- ken for djævelen været så hektisk og forfærdelig
som i det 16. årh.'s protestantiske Europa.
odisk afholdenhed, var alt godt. Renæssancen
Munke
og afholdenhedsprædikanter havde,
med dens tilbedelse af det legemlige og erotiske
bidrog ikke t i l at gøre denne opfattelse mindre uden at man tænkte p å det, vist protestanterne
tolerant; den gjorde det t i l en fornem mode i t i - den store port, hvorigennem Satan skulle køre i
den smilende at se igennem fingre med side- al sin magt. Det var kvinden, der nu, ligesom i
den gamle jødedom, blev betragtet som roden
spring af alle slags, selv om de blev begået af
m æ n d i kirkens højeste stillinger. Salighedsma- og ophavet til alt ondt.
Tidens to store kardinalsynder var netop de,
skineriet fungerede velsmurt og uden nævneder
fortrinsvis blev bedrevet eller sat i scene af
værdigt besvær med messer, d å b , nadver og
kvinder:
hor og trolddom. Den selvgode proteden sidste olie, med skrifte og bodssakramente,
stantiske
prædikant var ligesom sin forgænger,
med hæderligt indkøbt aflad og i værste tilfælde
en eller anden valfart t i l Rom. Djævelen drev den kvindehadende munk, tilbøjelig t i l i hver
nok ikke sit spil i større målestok på den tid, ung og smuk kvinde at se en kommende skøge,
end han havde gjort tidligere, tænkte man, og og i hver gammel rynket kvinde at se en heks.
skulle det endelig være, kunne en oprigtig anger Det sidste var specielt tilfældet, hvis den gamle
i dødsøjeblikket med påfølgende gaver t i l kir- var ugift eller enke, det første, hvis den unge
kvinde var munter og livsglad og ikke var banken og klostre rense det værste.
Men da denne bekvemme gamle tro blev om- ge for at se de unge m æ n d i øjnene. Mændene
byttet med den ny lutherske lære, blev selve selv var derimod uskyldige lam, som der ikke
grundopfattelsen ændret radikalt. Skræmmebil- kunne siges noget på, og hvis værste forbrydelse var, at de lod djævelens lokkemiddel, kvinledet for Luther og alle protestanter var Satan,
den, forlede sig t i l synd ...
* Augustin (354-430) er en af oldtidens største kirkefædre.
Ifølge ham er menneskenaturen fordærvet af arvesyn-
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den, og frelsen afhænger således af Guds nåde.
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Religionskrigen mellem Luther- og pavetilhængere mens den endnu var kold, og der kun
kæmpedes på ideologi. Paven sidder solidt på
sin klippe med Peters nøgle til himlen i hånden (»Så siger jeg (Jesus) også til dig, at du er

39. Peder Palladius og prostitutionen
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Petrus (= »stenen«), og på den klippe vil jeg
bygge min kirke«, står der hos Matthæus,
kap. 16, v.18), mens Luther peger på »den rene lære«. Hvor mon billedskæreren står i striden?

Uddrag af Peder Palladius' Visitatsbog,
skrevet mellem 1541
og 44. Her gengivet
efter Lis Jacobsens
udgave, København
1925, s. 68 f, s. 140 f
samt side 152 ff.
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Videre hedder det om
horfolk, bolere og
skørlevnedsfolk.

- »Ja, jeg ligger uden viet ægteskab i horeri,
skørlevned og boleri; derfor er det bedre, at jeg
ikke får sakramentet.« - Ja vist er det bedre; din
sognepræst m å ikke berette dig, du arme stymper, som fører et sådant levned! Djævelen m å
berette dig med sit sakramente, indtil du retter
og bedrer dig. Men m æ r k hvad skriften siger:
»Ingen horfolk, skørlevnere eller bolere m å have part i himmeriges rige ...« Og et andet sted
står der: »Lad ægteskabet være holdt herligt

iblandt jer, thi skørlevnedsfolk og horfolk v i l
Gud selv forbande og fordømme.« Og hvad betyder det at fordømme? A t forbande det er at
give forbandelse over deres hus og jord, ager og
eng, gods og penge, over deres horebørn og
dem selv, for at de skal blive til arme ... stympere, f o r d ø m m e dem ind i helvedes afgrund under
djævelen til evig tid ... Det er deres dom, dersom retten skal ske fyldest med dem ...

Sådanne skal også stævnes til Roskilde dom og
der straffes, og andre skal straffes på herreslotte
og -gårde, således som de nu straffes ved Københavns kag, ved Kalundborgs kag og i kulhuset i Roskilde, hvor der altid b ø r ligge t i t i l tolv
skoleris, som folk kan piskes med, for at Gud

ikke skal piske et helt land med blodstyrtning
og anden plage, for hvor en skarns skøge er med forlov at sige - som lader sit legeme misbruge, der kunne I lige så godt have haft en ulv
på jeres mark, for hun gør skade ...
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For al den stund at de unge m æ n d kan bole
med en skarnskvinde, så gifter de dem ikke med
nogen dannemænds døtre ...
Her var vel en god formaning behov. Først t i l
hine ugudelige byfogder i købstæderne, som v i l
beskytte og beskærme sådanne skarns kvinder
for det ondes ikke for det godes skyld, for en
gylden eller for et sildegarn
hvormed de sælge synd og forsvare synder, som Kristus døde
for.
Desuden var der også behov for at formane
ugudelige adelsfolk, herredsfogder og slotsfog-

der, som hverken tager havre eller andet af sådant folk ... (men) hellere tager dem op på herregårdene og holder dem der t i l skændigt vanbrug, hvilket Gud dog t i l sidst v i l straffe dem
for ...
Tyven og tyvens håndlanger hænger man op,
n å r man får fat på dem. Således må da også horerne og ... dem, der boler med dem stryges på
kagen eller galgetræet. Jag det onde bort fra jer,
så v i l Gud give jer det gode! Men v i l I beholde
det onde, så får I af Gud alt ondt i tilgift!

40. Bibelens syn på forbrydere og fjender
2. Mosebog, kap. 21

12

vers 12 og 23-25

Den, der slår en mand ihjel, skal lide døden.

23-25 ... hvis der sker en ulykke, skal du bøde
liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd
f o r hånd, f o d for fod, brandsår for brandsår, sår for sår, skramme for skramme.

Josuabogen, kap. 10,
vers 24-26:
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24
t

Da de nu havde ført disse fem konger ud
j j j a , kaldte Josua alle Israels m æ n d
sammen og sagde til krigsøversterne, som
var draget med ham: »Kom hid og sæt foden på disse kongers nakke!« Og de kom
og satte foden på deres nakke.

25

O S U

26

Da sagde Josua til dem: »Frygt ikke og
v æ r ikke bange, v æ r frimodige og stærke!
Thi således v i l Herren handle med alle
eders fjender, som I kommer t i l at kæmpe
med!«
Derefter lod Josua dem nedhugge og dræbe og ophænge p å fem pæle, og de blev
hængende på pælene t i l aften.

Lukas, kap 6, vers

27

Men t i l jer, som hører, siger jeg: Elsk jeres
fjender, gør godt imod dem, som hader
jer;

33

28
29

Velsign dem, som forbander jer.
Slår nogen dig p å den ene kind, så byd også den anden t i l ; og tager nogen kappen
fra dig, så nægt ham heller ikke kjortelen!
Giv enhver, som beder dig; og tager nogen, hvad der er dit, så k r æ v det ikke tilbage!
Gør mod andre mennesker sådan, som I
vil, at de skal gøre mod jer!
Hvis I elsker dem, som elsker jer, hvad
tak kan I vente f o r det? Syndere elsker jo
også dem, som elsker dem.

34

27-35:

30

31
32

35

Og hvis I gør godt imod dem, der gør
godt imod jer, hvad tak kan I vente for
det? Syndere gør jo det samme.
Og hvis I låner til dem, af hvem I håber at
få igen, hvad tak kan I vente for det? Syndere låner jo også t i l syndere for at få lige
så meget igen.
Nej, elsk jeres fjender, og gør godt, og lån
uden at vente noget igen, så skal jeres løn
være stor, og I skal være den Højestes
børn; thi han er god imod de utaknemmelige og onde.

41. Gud, statsmagten og forbryderne
I : Luther
Uddrag af Luthers
»Om lydighed
statsmagten«

mod

(1523) -

Her citeret efter »Luthers skrifter i Udvalg« ved Torben
Christensen, Niels
Nøjgaard, E . Thestrup Pedersen og
Regin Prenter, bd. 4:

Luther opererer med »to riger«, to sæt vidt
skellige verdener:

for-

Gud har oprettet de to styreformer: den åndelige, som ved Helligånden skaber kristne og gode
mennesker under Kristus, og den verdslige, som
bremser de ikke-kristne og onde mennesker, så
de udadtil er nødt t i l at holde fred og forholde
sig i ro meget imod deres vilje ...

Evangelium og Samfundsliv, København
1964, s. 158 ff. Den
kursiverede, forbindende tekst skyldes
denne bogs forfatter.
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Men den verdslige øvrighed
Gud:

er indsat direkte af

For det første må v i give en klar begrundelse for
den verdslige lov og det verdslige sværd, så ingen tvivler om, at de er udtryk for Guds vilje og
ordning i verden. Skriftstederne, der begrunder
dette, er følgende:
Rom. 12 {Det skal være Paulus' brev til romerne
kap. 13, vers 1-2): Enhver sjæl skal underordne
sig statsmagten og øvrigheden. For der er ingen
magt, uden at den er fra Gud. Men statsmagten,
som er overalt, er forordnet af Gud. Den, der
nu gør modstand mod statsmagten, gør modstand mod Guds ordning. Men den, der gør
modstand mod Guds ordning, v i l pådrage sig
selv fordømmelse. Endvidere Peters første brev,
2, 13-14: I skal underordne jer enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen, som
den øverste eller de foresatte som dem, der er

sendt af ham til straf for de onde og til ros for de
gode.
Det er således Gud, der har underlagt
menneskene det verdslige styre:
... for at de ikke skal bringe deres ondskab til
udførelse, hvor gerne de end ville, og hvis de
gør det, for at de så ikke kan gøre det uden frygt
eller i tryghed og med held. På samme måde binder man et farligt rovdyr med lænker og k æ der, så at det ikke kan følge sin natur og bide,
hvor gerne det end ville.
Til yderligere illustration af øvrighedens
opgave
over for forbrydere udtaler Luther i en af sine
bordtaler, fra perioden 1531-1546, her citeret efter »Luthers bordtaler i Utvalg« ved Ivar Welle,
Kristiania, 1917, s. 81.
Kurfyrst Frederik var altid bange, når han fældede en dom og sagde: Det er let at tage livet,
men man kan ikke give det igen.
Kurfyrst Johan stillede sig på forbryderens side,
idet han sagde: Å h - han bliver nok god.
N å r man således skåner de onde, bliver landet
fuldt af kæltringe. Fyrster og øvrighed skal ikke
være milde.

Videre skriver Luther i »Om lydighed ...«:
Det er også blevet stadfæstet ved Moseloven (2.
Mosebog, kap. 21): Den, der dræber fortsætligt, skal du rive bort fra mit alter, for at han
kan blive dræbt. Og endnu en gang samme sted:
Et liv for et liv etc. ... Yderligere stadfæstede
Kristus det også, da han sagde til Peter i haven:
Den, der griber til sværdet, skal falde for sværdet ...
Derfor, hvis du ser, at der mangler bøddel, retsbetjent, dommer, herre eller fyrste, så skal du
tilbyde dig og søge at blive det, hvis du synes,
du er kvalificeret. Ellers v i l jo statsmagten, som
vi nu engang ikke kan u n d v æ r e , miste respekten, svækkes eller gå helt i opløsning . For verden kan bestemt ikke klare sig uden den.
Begrundelse: for i en sådan situation går du udelukkende ind i en tjeneste og gerning for andre,
uden at det gavner dig, din ø k o n o m i eller din
anseelse, men kun din næste og andre end dig
selv. Og du gør det ikke i den hensigt, at du v i l
hævne dig eller gengælde ondt med ondt, men
for at gavne din næste og v æ r n e og beskytte andre.
Men Luther ved godt, at der naturligvis
også
findes »uheldige« repræsentanter
for øvrigheden, hvis styre, domme og straffe kan forekomme urimelige. Hvad er Guds hensigt med dem,
og bør
man
ikke
bekæmpe
sådanne?:
(Citat fra »Luthers Werke in Auswahl« von Otto Clemen, bd. 2, Bonn 1912, s. 382): Og du
skal vide, at lige siden verdens skabelse har en
klog fyrste været en meget sjælden fugl og endnu mere en f r o m og retfærdig fyrste ... De er i
almindelighed jordens største tåber eller værste
slyngler ... For de er Guds tugtemestre og b ø d ler, og hans hellige vrede benytter dem t i l at afstraffe de onde og sørge for ydre fred.
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Martin Luther, som han så ud i 1523. Luther
selv forkastede helgener som mennesker med
særlige kontakter til Gud. Men hvad med denne billedskærers opfattelse af Luther?

I 1524 rejste bønderne
i store dele af
Tyskland sig i et socialt/religiøst motiveret oprør
mod deres godsejere og lensfyrster. Luther fandt
deres krav berrettigede, men da
revolutionen
blev voldelig, og da bønderne brugte evangeliet
som politisk legitimation, bad Luther
fyrsterne
slå oprøret ned med vold. Det er dette oprør Luther kommenterer
i en anden af sine bordtaler,
citeret efter Welle, s. 82:

Præsterne er de største manddræbere, thi de opmuntrer øvrigheden til at øve sin gerning og
straffe de skyldige. Jeg, Martin Luther, har
dræbt alle bønderne i oprøret, thi jeg har sagt,
at man skulle slå dem ihjel. A l t deres blod kommer på min hals. Men jeg viser det hen til Gud;
han befalede mig at tale sådan.

42. Gud, statsmagten og forbryderne II: Thomas More
Uddrag af Thomas
More: »Utopia« fra
1516. Efter Ernst
Christiansens oversættelse, 2. udg., København 1969,
s. 52 ff.
Om More se. s. 24.

... Det er Guds bud, at du ikke skal ihjelslå,
men v i ihjelslår uden videre, blot for et lille tyveris skyld. Og hvis nogen skulle forsøge at forklare, at hint Guds bud forbyder mord, for så
vidt menneskelige love ikke p å b y d e r aflivning,
hvad er der så t i l hinder for, at menneskene på
samme måde kan aftale mellem sig, i hvilken
grad voldtægt, ægteskabsbrud og mened skal
være tilladt? Gud har ikke alene berøvet os retten til at tage andres l i v , men endda til at tage
vort eget. Men hvis menneskelige overenskomster om gensidigt under bestemte forudsætninger at måtte dræbe hinanden skal have så megen
gyldighed, at også politiorganerne er befriet for
de grænser, dette gudsbud fastsætter, og de derfor uden gudsstraf kan tage sådanne menneskers liv, hvis dræben menneskelige forordninger befaler - ja, er det så ikke sådan, at hint
Guds bud kun består som ret, så langt menneskelig ret tillader det? I virkeligheden er v i dermed kommet så vidt, at menneskene p å samme
måde i alle ting fastsætter, hvor meget man skal
tage hensyn t i l Guds vilje!
Og endelig: selv den jødiske lov har dog,
skønt den er ubarmhjertig og h å r d - den er jo
bestemt for slavenaturer og det endda hårdnakkede - kun fastsat penge- og ikke dødsstraf mod
f. eks tyveri. Der er da heller ingen grund til at
tro, at Gud under den nye lov af nåde og barmhjertighed, hvormed han regerer os som en fader sine kære b ø r n , skulle have givet os større
frihed til at være grusomme mod hverandre ...
På dette punkt handler ikke alene I , men det
meste af verden, som den dårlige skolelærer,

der hellere prygler sine elever end belærer dem.
Der fastsættes strenge og grusomme straffe for
tyvene, medens man meget hellere skulle sørge
for, at de havde deres udkomme, så de ikke
kom ud for den hårde nødvendighed først at
måtte stjæle og derefter at måtte dø ...
Efter min mening har intet folk løst dette
spørgsmål (om rimelig straf) bedre end »polyeriterne« i Persien (fiktivt folk, hvis navn på
græsk betyder »megen ufornuft«) ... Hos dem
må enhver, der bliver overbevist om tyveri, levere det stjålne gods tilbage til ejermanden, ikke
som det er skik andre steder til kongen: de er
nemlig af den mening, at han har lige så lidt ret
til det stjålne gods, som tyven har det. Er det
stjålne gået tabt, bliver værdien af det erstattet
og betalt af tyvens ejendele, medens resten ubeskåret tilhører hans hustru og børn, men tyven
selv bliver dømt til tvangsarbejde. Hvis det ikke
drejer sig om særlig grove tilfælde, lukker man
hverken den straffede ind i et arbejdshus eller
lader ham bære lænker, men lader ham f r i og
ulænket blive beskæftiget med offentligt arbejde
På mange steder arbejder de straffede dog ikke ved offentlige arbejder, men hvis en privat
arbejdsgiver mangler lønarbejdere, lejer han deres arbejde på markedet for en dag ad gangen til
en fast løn, der er lidt mindre, end den han skulle betale for en f r i lønarbejder ... På den måde
mangler de aldrig arbejde, og de fortjener alle,
ud over hvad de dagligt behøver til livets opretholdelse, endda noget til statskassen ...

