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TUSE  HERRED 

 

 

i  1637  havde tinget i en årrække været afholdt i Tuse, hvor der var et Tinghus. 

Vi ved, at ridefogeden fra Holbæk Slot 

henvendte sig til herredsmændene for 

at få dem til at sørge for, at huset blev 

gjort i stand. Det var galt med både 

tømmer og tag, og der skulle også nye 

hængsler og en lås i døren 

                           

Da Tuse by ( se bykortet) jo lå helt 

samlet ved kirken med sine 28 gårde, 

må det have været  meget tæt ved Tuse Kirke, at tinghuset lå. 
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TUSE HERRED.  

Herredet omfattede 14 sogne fra Skamstrup til Tuse Næs. 

 Det er usikkert, hvornår herredsinddelingen er begyndt. Den første gang, Tuse 

Herred er nævnt er ca. år 1370, men ordningen går sandsynligvis helt tilbage til 

vikingetiden, hvor herredet skulle stille med et vist antal soldater og skibe, når 

kongen krævede det. Ods Herred, Merløse Herred og Skippinge Herred er de 

nærliggende herreder. 

Kong Eriks sjællandske lov fra ca. 1240 havde en tydelig opstilling af, hvordan et 

herredstingsted skulle fungere. 

Der var 3 krav: Det skulle afholdes, hvor kongen havde bestemt det, nemlig på 

tingstedet eller i tinghuset.. Det skulle samles på en bestemt ugedag  ( i Tuse var det 

lørdag) tidligst fra midt om morgenen og senest til midaften, og for det 3. skulle 

folket være med, og det vil sige 8 - 12 mand udpeget fra sognene. Det var vidner og 

nævninge, som skulle være med til at bestemme den evt. dom og bevidne den, altså 

faktisk en slags nævninge. 

Kongens repræsentant var herredsfogeden, der også havde en skriver til at notere 

beslutningerne.  Det minder os jo 

om, hvorfra nutidens ”tinglysning” 

stammer. 

Man mener, at der ved Tuse 

oprindelig lå en hovedgård, som 

ejedes af kongen, og det var derfor, 

at Tuse blev valgt som herredsby. 

Det udendørs tingsted bestod af en 

firkantopstilling af sten, hvorpå der 

lå stokke, som herredsfolkene 

kunne sidde på og overhøre 

retssagen eller tinglysningen. Ved skriverens plads var der en ”tingskive”, altså et 

bord, hvor tingbogen blev ført. 
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Midt i området var placeret en sten, hvor tyvene skulle sidde under retssagen. Den 

kaldes derfor tyv-stenen. Illustrationen er fra et af de større tingsteder, men vi ved 

jo heller ikke, hvor stort Tuses tingsted var. Andre modeller vil kunne ses på tavlen 

ved Tuse Kirkes parkeringsplads. 

Herredets 14 sogne var altså et samlet retsområde. Ved større sager gik sagerne 

videre til Landsdelstingene (her til Ringsted) og evt. videre til kongens afgørelse.   

I   15-1600-tallet blev der indskrænkninger af området, idet der fragik såkaldte 

”birker”, som betød, at i de områder var det herremanden, der var dommer, altså 

havde ”birkeretten”.   I vores område var der f. eks. birker ved Hagestedgård, 

Torbenfeld og Birkholm( Løvenborg) 

Måske er tingstedet blevet flyttet flere gange i området, men der er ingen tvivl om, 

hvor ”retterstedet” var: Drusebjerg, 44 meter over havet tæt ved landevejen og 

vejen til Sandby. Her har der fundet henrettelser sted så sent som i 1810, hvor 2 

mordere henrettedes af skarpretter Lange fra Næstved. 

Man ved ikke, hvor mange, der er hængt på Drusebjerg, men fra lensregnskaberne 

kan man læse om gods, der er solgt efter 

domsafsigelse. Omkring år 1900 blev der fundet 

5-6 skeletter på Drusebjerg, da man gravede grus 

fra bakken.  

Man snakkede om, at der er spøgelser på højen, 

for de hængte går jo igen!!! 

Den første gang, hvor Tuse Herreds navn 

overhovedet nævnes, er fra 20.-9. 1333, altså 

næsten 700 år gammelt. Det var en tinglysning af 

et lån, altså en slags tinglysning som vi også 

kender det i dag. Fra den 27. -9. 1371 findes et 

”tingsvidne” fra Tuse Herred. Det drejer sig om ”tinglysning” af ejendomsskifte. 

Tingsvidner udstedtes normalt af herredsfogeden, skriveren og en 3. person. Det 

blev også almindeligt at anbringe et signetaftryk (stempel!!) på tingsvidnet.  

Fra 1584 er fundet Tuses segl med de 3 tudser. 
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Man kender faktisk navnene på mere end et dusin herredsfogeder frem til 1714. Fra 

dette tidspunkt ophører Tuse Herred med at være en selvstændig retskreds, og den 

slås sammen med Merløse Herred og senere sammen med lensadministrationen på 

Holbæk Slot. Fra den tid har vi også mange navne på herredsfogeder og herreds-

skrivere. 

I 1919 blev en ny retsreform vedtaget. Dermed ophørte herredsfogederne med at 

være dømmende og udøvende magt, og det nuværende system med anklagere og 

forsvarere og med dommere blev indført. 

Tilbage er næsten kun navnet, som vi kender det fra ejendomspapirer og 

dåbsattester: Tuse Herred. 

 

Kilder: Overlærer P Rønn Christensen i Årbog for Holbæk Amt: Tuse herreds ting og 

retterstedet Drusebjerg. 

Wikipedia generelt om herredsting. 
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