
 

 

Et Overfald i Thisted Kirke. 
 
 
EFTER TINGBOGEN for Thisted Byting blev Lørdag 
d. 29. Oktober 1698 følgende Sag behandlet. 

Da Retten var sat, fremtraadte Chresten Andersen 
paa sin Farbroders Chresten Murmesters Vegne i 
Anledning af et Overfald, sidstnævnte havde været 
Genstand for. Ved Tingsvidne var det godtgjort, at 
Chresten Murmester, som var fra Nors, under sit 
Arbejde paa Thisted Kirke den 10. Oktober ”paa 
voldelig og fast morderisk Vis” var blevet overfaldet 
af Chresten Smed her af Byen ”udi Kirken og Guds 
Hus, hvor han havde at forrette som Blytækker”. Den 
stærke Smed havde gennembanket sin Modpart paa 
det eftertrykkeligste, saa at denne, som den tilkaldte 
Bartskær, Mester Daniel, forklarer, havde faaet ”10 
Saarmaal og Hulsaar og Cranium brudt og lederit”. 
Chresten Andersen forlangte nu Voldsmanden straffet 
efter Danske Lovs 6. Bog, 9. Kapitel, 17. og 18. 
Artikel, som lyder: End hugger eller stikker hand, saa 
det bløder, og saa et Saar vorder, da bøder hand for 
Saaret efter Loven og desforuden trende  

fyrretyve Lod Sølv. End slaar hand Pust og Nævehug, 
Stavsling eller i andre Maader, da bøde hand derfor 
efter Loven og desforuden trende femten Lod Sølv for 
Kirkefred eller Tingfred”. Desuden forlangtes 11 Rdl. 
til Bartskæreren, ”item for Kast og Lyde og Ar i 
Ansigtet efter Dommerens Sigelse”, samt 3 Rdl. for de 
paa Processen anvendte Bekostninger. 

Anders Smed svarede til disse Anklager, at det 
hele var ham ”ubevidst”, ligesaa ”om han havde nogen 
Hammer eller iche viste han heller ikke tilvisse”. 
Sagen blev derfor udsat i 8 Dage, vel for at Anders 
Smed kunde blive klar over sin Skyld, og dette maa 
han være blevet, thi Dommen faldt den 26. Novbr., og 
Straffen udmaaltes til 318 Lod Sølv foruden 
Bartskærerløn, alt at betale inden 15 Dage. Om han 
kom saa vidt eller blev straffet ”paa Kroppen med 
Arbejde paa Bremerholm eller andet Steds i Hans 
Majestæts Arbejde”, derom har Tingbogen ingen 
Efterretning. H. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1936, side 272-273) 


