Drab i Vinding
Af Gert Hviid, Vejle
Den 12 maj i året 1691 blev der på Holmans herreds ting forelagt en drabs sag, der følger her i det
originale sprog og bogstavering.
Kongl: Maytz: Regementschriver Sr Blanchsteds fuldmegtig Jørgen Gregerßen møtte for Retten
som beviiste med kaldsmænd Søren Tommeßen och Jens Sørenßen i Hostrup loulig till i dag paa
Jens Olleßen vegne i Vinding med 8te dages warßell till i dag at have hidstefnet ung Hans Nielßen,
Nielß Pederßen, Mads Sørenßen tienende Søren Madßen, Chasten Christenßen tienende Thomas
Hanßen samptlig i Vinding deris sandhed at vinde angaaende Jens Olleßens Drebte søn Jørgen
Jensen hvad de der om haver hørt og seet, noch til fornefnte tiid og sted at have hidstefnet Morten
Draguner under Hr: Oberste Biges Lif Compagnie samme vinder at paahøre, og begærede Jørgen
Gregerßen de ind Citerede vinder till forhør, hvor da effter Edens oplesning fremkom: Niels
Pederßen i Vinding som effter aflagde Eed wandt at d: 24 Martij nestafvigte kom hand om afftenen
klochen ungefehr hen ved siuf af marchen fra sin ploug da hørte hand et schud der i Byen og lidet
der effter hørte hand et andet schud, og som dette sidste schud war sched, hørte hand at Jens
Olleßen og hans hustrue robte og klagede sig at deris Søn war schud, og saae hand at Jens Olleßen
løb ud i sin tofft effter forbemelte Morten Draguner, for at hindre hannem hand ey schulle bort
komme og sagde hand schulle vide hvad hand hafde giort hand hafde schut hans Dreng, saa reed
Draguneren det stercheste hand kunde og der effter gich Niels Pederßen ind og saae at Drengen war
schut, der paa hand bad sig Gud till hielp. Der nest for Retten fremkom Hans Nielßen som effter
aflagde Eed wandt at samme tiid saa hand for bemte: Morten Draguner tilligemed Een anden
Ridendis op af Winding gade, og som de kom ved Jens Olleßens port schød en af forbem:
Draguner og som hand hørte de larmede i Jens Olleßens gaard løb hand der op og som hand kom
inden porten saae hand at Jens Olleßens Søn Jørgen Jenßen laae og var schut, og saae hand at
begge Dragunerne reed deris wey till Weyle det stercheste de kunde, der paa hand bad sig Gud till
hielp. Endnu fremkom Mads Sørenßen som wed Eed wandt at samme forbem: Afften kom hand
gaaendis paa Winding gade, saa hand tvende Draguner, ridendis paa gaden og som de kom ved Jens
Olleßens port, saae hand den Eene Dragun tog sin Pistol op og schød ind ad Jens Olleßens port og
hørte at de larmede i Jens Olleßens gaard og sagde at Dragunerne hafft schut hans Dreng, siden
kom hand der ind og saae at Drengen war schut der paa hand bad sig Gud til hielp. I lige maader
fremkom Chasten Christenßen, som ved Eed wandt at den samme afften kom hand af marchen og
som hand kom ved Jens Olleßens port stod Drengen Jørgen Jensen i Porten med et knep halm
under hans arm, og som hand kom lidet frem kom der tvende Draguner mod ham den tiid de kom
lige for Jens Olleßens Port, tog den ene Draguner den Eene Pistol op og schød ind af Jens
Olleßens Port, der paa hand bad sig Gud til hielp. Endnu fremkom Hans Nielsen, som effter aflagde
Eed wandet at for bemte: afften sad hand i sin stue og hørte tvende schud gich af, lidet effter hørte
hand at Jens Ollufßen og hans kone robte at Draguneren hafde schut deris Søn saa løb hand ud i
Jens Olleßens port da laa Jørgen Jensen og war schut, saa spurte Hans Nielßen Jørgen Jenßen
hvad ham schade hvor till hand svarede at en af Draguneren hafde schut hannem og kulen sad i hans
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røg, saa tog hand ham tillige med en anden og bar hannem ind i stuen, der paa hand bad sig Gud till
hielp, hvor effter Jørgen Gregerßen begærede tingsvinde som og blef sted.
Sagen ses ikke videre i tingbogen, så det må antages den er overgået til militærets jurisdiktion (krigs
retten).
Om Jørgen Jensen oplyser Vinding sogns kirkebog følgende: ”1691 Dom: Judica: Sepultus [=
begravet] Jens Olufsøns Søn n: Jørgen Jensøn, som blef dødelig blesseret oc skudt af en Dragon
vor Frue afften. Ao: ætatis 17. blef communicered samme nat oc døde om anden dagen.”
Kilder: 1) Holmans herreds tingbøger 1661-1700, transskriberet af Gert Hviid, Vejle
2) Vinding sogns kirkebog 1651 – 1742, transskriberet af Gert Hviid, Vejle
Efterskrift: En broder til Jørgen Jensen, var Ole Jensen (død 1740), der ligesom faderen var
gårdmand i Vinding. Blandt hans børn var Jørgen Olesen, gårdmand i Vinding, som er blandt mine
forfædre, og Niels Olesen der kom til Jelling hvor han fik en gård [Grangård] i fæste. Blandt hans
efterkommere kan nævnes digteren og forfatteren Harald Kidde.
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