Strafudmåling
Brug Riber Rets 60 paragraffer til at fastsætte
straffen for følgende forbrydelser:

1. Poul og køerne
Den 10-årige Poul driver sine seks køer hjem
fra dagens græsning på fælleden nord for
Ribe. Køerne er ivrige efter at komme hjem
til stalden og aftenmalkningen, og Poul har
svært ved at styre de livlige køer, som hele
tiden vil rende fra ham mod deres trygge stald
inden for byens mure.
Da de har passeret Ribes nordlige port, møder Poul og køerne kusk Lars Jensen. Lars
Jensen kommer direkte fra kroen og er i højt
humør. Nu morer han sig med at svirpe med
sin lange kørepisk, så Pouls køer bliver endn
u
mere uregerlige. Poul råber ad den fulde
kusk,
at han skal lade hans køer i fred, men det
medfører bare, at kusken begynder at råbe
og
klappe i hænderne, så køerne sætter i fuld
fart
ned mod den store kirke. For at stoppe den
råbende kusk hæver Poul sin vogterkæp og
slår Lars Jensen over nakken. Lars Jensen
ser
forbavset på den lille dreng, inden han dejser om og slår baghovedet i stensætninge
n
med en uhyggelig lyd. Kusken er død.

2. Abelone og Lars
Abelone var 13 år, da naboen fik en ny logerende. Han hed Lars, var 17 år og drev sammen med sin far og onkel stude nordfra og
til
markedet i Ribe. For at spare penge havde
de
lavet en aftale med Abelones nabo, at de for
et
beskedent beløb kunne overnatte og spise
der,
når de tre mænd var i byen.
Hele foråret og sommeren havde de to unge
kigget efter hinanden og i smug vekslet et par
ord. Abelone vidste godt, at hun ikke skulle
ses
med en fremmed mand; men Lars var så pæn
med sine lyse krøller og sine dejlige blå øjne
, så
når de så på hende, glemte hun rent, hvad
hendes far ofte havde belært hende om: ”En pæn
pige passer på sin dyd”.
I løbet af efteråret var det unge par blevet mere
modige. De holdt i hånd bag stalden og små
kys blev udvekslet i hast. Da Lars en dag i det
sene efterår fortalte, at transporten af kreaturer stoppede for vinteren, så de ikke kunn
e
ses det næste halve år, var Abelone blevet
så
ulykkelig, at Lars måtte trøste hende på høloftet. Her fandt hendes far dem uheldigvis.

3. En sulten familie
Familien var hårdt ramt af sygdom og ulykker.
Først havde moderen måtte holde sengen med
Manden kunne ikke holde ud at se på sin stadi
g mere
voldsom feber, så var den yngste dreng falde
sultne børneflok, derfor gik han ind til markedet
ti
, selv
brønden og druknet, hvilket havde taget hård
om han ikke havde nogen varer at falbyde. Han
t på
drev
den stadig sygdomsvækkede mor. Som om
lidt omkring og forsøgte at få sig en tjans hos
det ikke
én
var nok, var hesten blevet sømstukket, da sme
af de store handlende, men ingen manglede
den
hans
skulle sko den. Hestens bagben var hævet volds
hjæl
p. Pludselig så han en kræmmer løbe efter en
omt
op, og den haltede slemt, så den kunne ikke
stor knægt der havde hugget et stort, rødt æble
trække
vognen med varer. Nogle dage efter fandt man
fra
hans bod. Kræmmeren havde forladt sin bod
den
hesten død i sit spiltoug.
uden at gøre sig bekymringer om kassen med
de
Nu var familien virkelig på fallittens rand. Fam
man
ge mønter fra dagens handel, og som styret
ilien
havde levet af at opkøbe grøntsager og forsk
af en usynlig magt rakte mandens arm ud efter
elligt
husgeråd hos omegnens husmænd, men nu
kræm
merens penge, og i en lang bevægelse
var den
forretning ikke mulig. Penge til en ny hest havd
landede en stor håndfuld mønter i mandens
e
familien ikke. Den smule håndører, som man
lomm
e. Manden vandrede med bankende
den
kunne tjene ved selv at køre de opkøbte varer
hjerte videre, indtil hans gang blev stoppet af
på
en trillebør til marked, var ikke nok til at købe
en stor hånd, der landede på hans skulder. Det
en
ny forsyning, hvis familien også skulle have
var kræmmerens hånd.
mad
på bordet.

Ulla Sjørup

Hvad straffen for de samme forbrydelser i dag?
Du kan bruge www.dr.dk/NYHEDER/htm/magasiner/kriminalitet/leksikon/leksikon
Eller søg på nettet med ordene: nyhederne, kriminalitet og leksikon, så finder du et kriminalleksikon. Brug det!
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