En dramatisk Aften paa Vejen Kro i april 1738
Begivenhedens retslige efterspil
Overfaldet og mordet på kromand Hans Nielsen er også beskrevet af Vald. Andersen i bogen
’Kongeåegnen’ (1979) med Gørding-Malt Herreds Tingbog som kilde.
Vald. Andersen oplyser, at de tre vadstedsridere var Niels S. Becker, Hans Knudsen og
Anders Pedersen, og at sagens retslige efterspil afslørede, at slagsmålet på kroen hin
aprilaften på kroen var iscenesat, hvilket beskrives således:
”(...) Niels S. Becker, der havde skudt mod kromanden og kunne vente straf, holdt sig
siden skjult, hvorimod Hans Knudsen og Anders Pedersen gav møde ved Koldinghus
birketing i september 1738 (...).
Byfoged Chr. Grundahl spurgte, om der ikke den pågældende nat blev ført en drift øksne
over toldgrænsen. Dette måtte bekræftes. Herefter fik sagen følgende sammenhæng:
Efter at vadstedriderne var bænket og beværtet i kroen, begyndte kromanden efter
forudgående aftale med Niels Jepsen sit klammeri med denne. Formålet var at få
vadstedriderne engageret i et slagsmål, så de glemte at se efter studedriften. Planen
lykkedes, men prisen blev høj.
Anders Pedersen og Hans Knudsen blev ved Gørding-Malt herreders ret dømt til hver at
betale »fuld mandebod, trende (tre gange) atten lod sølv« til den dræbtes arvinger.
Desuden skulle de hver især betale 40 rdl. + 2 rdl. i mulkt til justitskassen. Var der ikke
dækning for bøderne, skulle de i Fredericia fæstning i jern ved skubkarren i 2 år. Niels
S. Becker blev ikke dømt, da han ikke var til stede. Han havde skrevet et brev til tolder
Andreas Rachlau i Kolding og bad ham hjælpe sig »at jeg kunne og måtte komme for
lyset udi fri frelse til sagens uddrag.« Han håbede at kunne slippe med at betale
mandebod. Hans skæbne sidenhen er der ingen oplysning om.”
Hovedretssagen mod Niels S. (Sørensen) Becker og Anders Pedersen, der begge var fra
Seest, og Hans Knudsen fra Kolding, foregik ved Gørding-Malt Herredsting, men ved
ovennævnte møde ved Koldinghus Birketing blev der iflg. tingbogen 1727 -1748 den 9.
september 1738 bl.a. også afhørt to vidner fra Seest, der begge efter skudepisoden natten
mellem 13. og 14. april havde talt med Niels Sørensen Becker.
Vidne Hans Hansen havde talt med Sørensen Becker 15. april, hvor denne fortalte, at
kromanden i Vejen havde fået et par ørefigener, og at der havde samlet sig nogle folk,
der ville slå ham og hans to fæller ihjel. ”Så skød vi”, havde Sørensen Becker fortalt, ”og
jeg traf - landflygtig er jeg, men det bli ver vel godt”, hvorefter han var flygtet.
Christen Hansen fortalte som vidne, at han af Sørensen Becker havde hørt, at det var
Anders Pedersen, der skød først, hvorefter han selv også havde affyret skud, og det var
ham, der var så ulykkelig at ramme.
Af mødet fremgik det, at Anders Pedersen og Hans Knudsen ikke var flygtet efter
skudepisoden, men havde fortsat deres arbejde, idet de ikke troede sig under anklage.
Det erfarede de først, efter at arrestordren mod dem var blevet læst op ved kirken.
Søren Alkærsig har også omtalt drabet på kromanden i bogen ”Vejen Sogn i Malt Herred”
(1938) og påpeger, at Niels Sørensen Becker ”blev dømt til Døden” - men ”vist aldrig
fanget”. (Dødsdommen må være afsagt ved Gørding-Malt Herredsting på et andet
retsmøde end det, Vald. Andersen refererer til).
Hvorom alting er - kromand Hans Nielsen blev skudt natten mellem 13. og 14. april 1738,
døde 15. april og blev 20. april - 56 år og 3 måneder gammel - begravet af præsten Niels
Jochum Bützow, hvis indførsel under ’begrafvede’ i kirkebogen ses herunder.
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