
Fra retssalen 
 
Sagen om den drikfældige Sidsel Hans Datter  
 
 
Kort om sagen: 
Sidsel Hans Datter er blevet anbragt i Rådhusarresten sigtet for drikfældighed og ”slette forhold”. 
Den 21. februar 1805 bliver hun afhørt første gang vedrørende anklagen for drikfældighed og 
”slette forhold”.  
Fredag den 14. marts 1805 møder hun første gang for retten, hvor hun fremføres som ”løs og 
ledig”, dvs. uden arbejde, og ydermere uden evne og vilje til at forbedre sig. Sidsel Hans Datter 
tilstår frivilligt de forhold, hun står anklaget for.  
Da Sidsel Hans Datter tidligere er straffet – endda to gange for samme forhold – så bliver dommen 
1 års strafarbejde i Odense Tugt- og Forbedringshus. Skulle dette heller ikke hjælpe, så åbner 
dommeren op for muligheden af at forlænge straffen yderligere.  
 
 
 
Om selve sagen: 
Sidsel Hans Datter sidder i arresten og venter på at komme for dommer Lindved. Hun er anklaget 
for drikfældighed og ”slette forhold”, og det forventes, at hun skal indsættes i Odense Tugt- og 
Forbedringshus som straf. Spørgsmålet er, hvor lang straffen bliver, idet hun tidligere er straffet to 
gange for de samme forhold, og hun ikke har vist sig at have taget ved lære.  
 
Der er indkaldt 6 vidner i sagen.  
 
De to første vidner får forelæst den forklaring, de har afgivet under forhøret, efter at Sidsel Hans 
Datter er blevet arresteret, og under ed erklærer de den afgivne forklaring for rigtig og i 
overensstemmelse med sandheden.  
 
De tre efterfølgende vidner afgiver deres forklaring under ed. At de i en del år har kendt Sidsel 
Hans Datter, og at hun normalt bliver kaldt Sidsel Bakkelse-Pige. De ved udmærket godt, at hun er 
meget drikfældig, og at når hun kommer tilbage til Odense fra landet, så har hun ofte drukket sig 
meget fuld, og dermed er hun tit grov og opfører sig ustyrligt. Dette har flere gange givet 
anledning til stort opløb af drenge på gaden, og hun har ofte været i en sådan forfatning, at 
politiet har anbragt hende i arresten på rådhuset, hvor hun har lovet forbedring i hendes opførsel, 
så snart hun var blevet ædru og er blevet lukket ud igen, men at hun efter et stykke tid atter har 
befundet sig i samme forfatning, atter har forårsaget opløb på gaden, atter er blevet arresteret og 
lukket ud igen.  
 
Sidsel Hans Datter får forelæst sin egen forklaring og tilståelse – med den tilføjelse at hun engang 
af herredsfogeden i det tidligere Ravneberg Herred har været idømt to måneders arbejde i Odense 
Tugthus for at have ”kastet en kone overende”. Det var således 2. gang, hun blev idømt 
tugthusstraf.   
 



Retten skønner det nu tilstrækkeligt bevist – både ved Sidsel Hans Datters egen frivillige tilståelse, 
de forskellige vidneudsagn, der er ført i retten og de vidnesbyrd, der er kommet fra fattigvæsenet i 
det sogn, hvor hun har opholdt sig – at Sidsel Hans Datter er et til druk og ustyrlige forhold 
henfalden fruentimmer, og at hun ikke kan eller bør være overladt til sig selv.  
 
Derudover er det blevet bevist, at hun med sin opførsel har gjort sig uværdig til den hjælp og 
understøttelse, som fattigvæsenet har ydet hende, samt at hun på grund af hendes forhold og 
drikfældighed hverken kan eller vil arbejde på arbejdsanstalten.     
 
Derfor konkluderer retten, at på grund af de samlede omstændigheder, og fordi Sidsel Hans Datter 
allerede to gange tidligere har været idømt arbejde i Odense Tugthus, men at dette ikke har 
medvirket til nogen forbedringer, så bør Sidsel Hans Datter sættes i Odense Tugt og 
Forbedringshus for der at arbejde i 1 år og derved tjene til livets ophold. Men skulle denne straf 
efter 1 år endnu ikke have bevirket en forbedring, da forbeholder retten sig ret til at idømme 
hende en længere straf efter omstændighederne. 
 
Denne dom skal indsendes til Tugthusets direktion til godkendelse, så hun straks derefter kan 
modtages i Tugt- og Forbedringshuset. 
 
Efter at denne dom var blevet læst op for Sidsel Hans Datter, blev hun igen ført tilbage i arresten. 
 

Lindved 
 
 
 
 
FAKTA 
Du kan finde sagen om den drikfældige Sidsel Hans Datter i Afskriftsbind 1 (7/1 1805 – 1 /4 1805) 

Alle afskriftsbind fra Odense Byting findes på læsesalen i Odense Stadsarkiv i Historiens Hus.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


