
FRA  TUDEGAAARDEN  TIL  KORSKROEN. 
 

   En vinterdag – mere præcist den 16. januar 1669 i slutningen af kong Frederik den Tredjes 
regeringstid – var skytten Villads Juel fra Krogsgaard på jagt omkring Andrup, hvis jorder og 
dermed også jagtretten hørte under det af Wentzel Rothkirch få år tidligere opførte herresæde i 
Tjæreborg. 
   Da han nu tidligt på eftermiddagen kom ridende hen over den snedækkede Andrup mark fulgt af 
sine jagthunde, et par mynder, standsede disse pludseligt op ved nogle vidiebuske, hvor de blev 
stående, ivrigt optaget af et eller andet. 
   Skytten blev  nysgerrig og red hen til dem for at se, hvad det var, der havde fanget deres interesse, 
og til sin store overraskelse fandt han i huskadset en død mand, stivfrossen, liggende med ansigtet 
mod jorden. 
   Villads Juel red skyndsomst ind til Andrup by, hvor han på sin husbonds vegne befalede 4 af 
byens fæstebønder følge med for at syne den døde og muligvis identificere ham. 
   De kom til åstedet "ungefær 2 stunde før aften", og for ikke at slette eventuelle spor standsede de 
op i en afstand af "2skar" fra den døde, som "var i sine fulde klæder og havde en bådsmandshat på 
hovedet". De kendte ham straks på tøjet og erklærede, at det var Søren Jessen fra Strandby i Jerne 
sogn. 
   De gik nu en runde for at se, om der var tegn på, at andre end den døde havde været på stedet, 
men så vidt de kunne skønne, var der, bortset fra sporene efter skyttens hest og hunde, kun Søren 
Jessens egne, der viste, at han var kommet ind i krattet fra nordøst. 
   Senere hedder det i referatet i Skast herreds tingbog, at han blev fundet på Andrup mark på en 
hede, som kaldes "Tarp hede, ungefær 2 musketskud fra hans rette hjemvej". 
   Men hvad var der gået forud? - Få dage tidligere, snapstirsdag den 12. januar, var der afholdt 
herredsting for første gang i det nye år, og der havde vist været stort fremmøde oven på juledagenes 
uvirksomhed, men opholdet ved de forblæste tinghøje (bag Korskroen) har nok været en blandet 
fornøjelse i den kolde vinterdag, og herredsfogden har sikkert gjort sit til, at retshandlingerne ikke 
er trukket i langdrag. Nu skulle man så hjem, nogle til fods, andre til hest. Mange var et vend 
indenfor på den nærliggende Tudegaard, hvor der var udskænkning, for at få varmen og en 
styrkende dram eller to til hjemturen i den korte januardag. Nogle af tingfolkene havde også, som 
man plejede, ladet hest og vogn stå her, mens tinget stod på. Blandt krogæsterne var førnævnte 
Søren Jessen, og det ser ud til, at han af en eller anden grund er kommet i klammeri med en 
fremmed karl, en "skovbomand" Peder Sørensen fra Glibstrup i Andst sogn, en karl, der dog ikke 
var mere fremmed, end at han var svoger til Jes Thomsen, også kaldet Jes Uglvig, den ene af 
fæsterne på den store Uglviggaard i Jerne sogn. 
   Der var altså gået 4 døgn efter tingdagen, før Søren Jessen blev fundet, og da der kunne være tvivl 
om dødsårsagen – der kunne jo være tale om en forbrydelse – så blev der omgående iværksat en 
undersøgelse med indkaldelse og afhøring af de over 20 vidner, der mere eller mindre havde 
overværet spetaklerne i krostuen, hvortil kom 8 synsmænd og endelig Skast herreds 8 sandemænd, 
hvis opgave det blev af "udlede, hvad salige Søren Jessen af Strandby er vorden til bane", alt i alt et 
betydeligt antal medvirkende ved sagens opklaring. 
   Referatet af vidneafhøringerne er ret fyldigt, men en del af tingbogens tekster er bortgnavet af 
tidens tand, dog uden at det er gået væsentligt ud over forståelsen. Der er naturligvis mange 
gentagelser, men i store træk var der tilsyneladende hændt følgende: Mens snakken bølgede i den 
tætpakkede krostue, hvor luften emmede af tobaksos og gæsternes klamme vadmelskofter, var der 
opstået tumult "oppe i stuen", men på grund af de mange fremmødte havde ingen af vidnerne rigtigt 
kunnet se, hvem de implicerede var. Heller ikke herredsskriveren, Jens Byrgesen fra Myrtue, der 



kort forinden havde talt med Søren Jessen om et tingsvidne, havde set noget "for de mange folk", så 
der må virkelig have været trængsel. 
   Et af vidnerne fortalte, at han havde siddet på en kiste "norden i stuen" sammen med Jes Uglvig 
og dennes svoger Peder Sørensen, da sidstnævnte pludselig fik et knivstik "i hans røgh imellem den 
venstre skulder og røghbenene", og straks derefter så man Søren Jessen flygte ud af stuen med 
kniven i hånden. 
   Det er lidt uklart, hvordan handlingsforløbet har været, og hvor uskyldig Peder Sørensen var, for i 
en anden version hedder det, at et vidne, der var inde på kroen for at få sig en pibe tobak "stod oppe 
i stuen og talte med en karl, og da var der klammeri nede i stuen ved skorstenen, men formedelst 
stuen var fuld af folk, kunne han ikke vide, hvem der havde klammeri tilsammen. Kort efter så han 
en karl, som han ikke kendte (Peder Sørensen), der var afklædt foroven så nær som skjorten, 
komme ind fra forstuen og sætte sig på kisten norden i stuen og blodet løb ham mægtigt ned ad 
røgen".  
   Her lyder det nærmest, som om bataljen er begyndt i krostuen, men fortsat og endt udenfor. 
   Samme vidne fortsætter sin forklaring således: "Og som Peder Sørensen sad på en kiste norden i 
stuen, svimede han tvende gange bort og dånede, men kvinden udi huset tog en skefuld brændevin i 
en kop og hældte ham i munden", hvorefter de lagde ham på noget halm foran ilden med en dyne 
over sig. 
   Jes Uglvig råbte op om, at "hans svoger var stukket af Søren Jessen uden årsag og levede ikke", 
men så galt gik det dog ikke. Et par mænd satte efter den flygtende og indhentede ham på en mark i 
nabolaget. De hankede op i ham, førte ham tilbage til Tudegaard og opfordrede ham til "at svare til 
det, han havde gjort". Siden så han dog sit snit til igen at stikke af, men nåede altså kun til omegnen 
af Andrup. 
   En flok Ribeborgere, der netop var ankommet til kroen og "bekom natherberg", hørte, at der 
havde været "nogen lystighed" blandt gæsterne. Mens de nu sammen med værten, Hans Frandsen, 
var i færd med at indstalde deres heste, så de ude i gården en mand i en grå kofte og med en 
"skibshat" på hovedet. Han var tilsyneladende ved førlighed, men noget drukken. Kort efter så de 
ham "med næven i siden og hatten på snur" forsvinde ud af gården i retning ad Skads kirke. Senere 
blev de klar over, at det var Søren Jessen. 
   Dagen efter, at Søren Jessen var fundet død, søndag den 17. januar foretog de 8 udpegede 
synsmænd en grundig undersøgelse af liget "fra hovedisse til fodsaal". De fandt et sår i hans 
baghoved, "2 fingre bred", og yderligere et par småskrammer. 
   Onsdagen efter var de samme synsmænd i Strandby, hvor de gentog undersøgelsen af den nu 
optøede Søren Jessen, og nu fandt de "en saaremaal mere i hans hoved over hans venstre øre, saa 
stor som en fingerende", men synsmændene var ikke i stand til at afgøre, om disse sår var årsagen 
til hans død. 
   Sagen, der betragtedes med stor alvor, var hurtigt blevet overgivet til Landstinget i Viborg, hvor 
alle akterne blev gennemgået og endevendt. Her får vi at vide, at Søren Jessens enke, Anne 
Ingvardsdatter, blev spurgt, om hendes mand var blevet slået, før han stak Peder Sørensen, hvortil 
hun svarede, at "han slog ham på hans mund", hvor hun så vidste det fra. Men heller ikke her 
oplyses noget om årsagen til slagsmålet – hvis der i det hele taget var nogen – og det ligger stadig 
hen i det uvisse, hvem der begyndte. 
   Men endelig fandt man da frem til en afslutning på sagen, og af den meget svært læselige udskrift 
i Landstingets dombog fremgår det så nogenlunde, at det høje ting efter vurdering af 
sandemændenes undersøgelser nåede til den konklusion, at "eftersom fornævnte Søren Jessen havde 
slagen Peder Sørensen med en kniv og selv bekom nogen skade og bortløb i marken i frost og 
kulde", så var det dog sandsynligvis ikke sårene, men frosten og kulden, der var årsagen til hans 
bane. 



   Det var en afgørelse, der sikkert kom Peder Sørensen tilpas, for hvis retten havde fundet, at Søren 
Jessen var død af sine sår, havde Peder Sørensen måske fået et problem med at klare frisag. De 
efterladte, enken og hendes 5 sønner, fragik arv og gæld efter mand og far, så de undgik at hæfte for 
eventuelle kreditorers krav. Søren Jessen og Anne Ingvardsdatter stammede vistnok fra Fanø. De 
blev gift 1643 i Sønderho Kirke, hvor han vel har ernæret sig som fisker eller sømand. Senere 
bosatte de sig så i Strandby.  
   Peder Sørensen overlevede knivstikket, og han er muligvis identisk med den Peder Sørensen i 
Glibstrup, der 20 år senere nævnes i regimentskriverens memorial i anledning af en sag vedrørende 
noget ryttergods i Andst herred. 
   Et notat på en defekt side i tingbogen tyder på, at man umiddelbart efter hændelsen i Tudegaard 
har søgt, at lægge en dæmper på drikkeriet på tingdagene ved at forbyde udskænkning af brændevin 
"udi Tude eller ved tinget, enten før ting eller efter ting er holden, under tilbørlig straf". 
   Her slutter så beretningen om Søren Jessens triste endeligt. men Tudegaards eksistens som 
landevejskro kan gennem spredte oplysninger følges endnu et par hundrede år frem mod vor tid. 
   1740 fik Knud Jensen i Tude mod en årlig afgift på 4 rdl. bevilling til at brygge øl og brænde 
brændevin, som "for de rejsende måtte anses for at være nyttigt". Stiftsbefalingsmand Gabel skrev 
bl.a.: "Afvigte hårde vinter har vist, hvor umuligt det er for bonden at undvære brændevin til 
nødtørft, da deres nød haver været meget stor, ja, nogle er på veje og marker fundet døde, mulig 
fordi de ej haver haft noget til vederkvægelse". 
   1744 beklagede kroholderske Margrethe, afgangne Knud Jensens hustru i Tude, sig til 
stiftamtmanden over, at der blev tilføjet hende "svar fornærmelse på det hende på krohold 
allernådigst meddelte privilegium, idet omegnens bønder ikke alene brygger og brænder, men også 
udtapper øl og brændevin til salg". 
   1745 omtales "Tude Kro, hvor tingstedet er, og retten administreres af Skast herred". 
   Omkring midten af århundredet blev der ved denne kro i nogle år den første tirsdag efter 
helligtrekonger holdt et marked med salg af forskellige varer fra åbne boder, et såkaldt drikketing. 
Da dette i 1749 kom den nidkære stiftamtmand Scheel for øre, lod han samme år bekendtgøre, at 
"sådant var ulovligt, og overtræderne ville blive straffet efter loven og med varernes konfiskation". 
   1750 var det Søren Godthardsen i Tude, der havde tilladelse til at brygge og brænde, men måske 
er det i hans tid gået tilbage med søgningen, for i 1773 frasagde han sig kroholdet og 
tilbageleverede "den derpaa hafte bevilling". 
   1780 hedder det, at "Tude Kro, hvor forhen var været holdt privilegeret kro for rejsende mellem 
Varde og Ribe, er beliggende omtrent en mils vej fra Kikkenborg, hvor Cancelliraad Ølgaard til 
Bramminggaard nu søger bevilling paa krohold". 
   Men der var åbenbart ønsker om igen at få åbnet Tude Kro for udskænkning, og 1787 søgte 
Godthard Sørensen om "bevilling paa værtshus paa det tidligere bevilgede sted, der blev nedlagt af 
hans fader i 1773". Men det blev afslået med den begrundelse, at Kikkenborg i mellemtiden havde 
fået bevilling. 
   I folketællingen samme år kaldes stedet stadig Tude Kro, og beboerne er den 37-årig Godthard 
Sørensen og hans 35-årige hustru Dorthe Lambertsdatter. 
   I en artikel i årbogen "Fra Ribe Amt 1910" siges det, at "Tude Kro var en privilegeret 
landevejskro, hvis privilegium først blev ophævet i 1830". Er det tilfældet, må bevillingen jo være 
fornyet på et tidspunkt efter 1787. 
   I 1870 søgte parcellist Niels Hansen Pedersen af Tudegaards Mark om bevilling "til at drive 
krohold i den ham tilhørende ejendom            ved korsvejen, hvor landevejene Ribe/Varde og 
Kolding/Hjerting skærer hinanden". Det anbefaledes i betragtning af "den nu optagne vej ad 
Esbjerg", og den 28. november 1872 fik han amtsrådets tilladelse til krohold ved korsvejen, 
hvorefter kroen blev bygget. 



   "Korskroen" var i mange år et yndet udflugtssted i en overkommelig afstand fra Esbjerg, og i 
lunden diagonalt over for kroen blev der i mellemkrigsårene afholdt talrige fester og møder, der set 
i erindringens bakspejl altid var begunstiget af sol og sommer. 
 
Efterskrift & Noter: 
Ovennævnte artikel er jeg blevet foræret af pensioneret overlærer Ingolf Mortensen, L.V. Jensens 
Allé 28. Boldesager 6705 Esbjerg Ø. Telefon 75.12.22.17. – Se også Ingolf Mortensens andre 
tingsager fra Skast Herreds tingbøger i "Vardesyssel Aarbog" 1992 s.10-20, 1995 s. 28-34 og 55-61, 
samt i 1996 s. 115-118. 
Tingsagen stammer fra "Skast Herreds tingbog 1669 og fra Viborg Landstings Dombog 1669. 
Endvidere er anvendt N.M. Kromanns noter om Vestjyske kroer i årbøger "Fra Ribe Amt" (se 
registeret). "Snapsting": I Jylland er den første tingdag efter helligtrekonger.  
 


